
 رابرت دنيرو صاحب ستاره اى در 
«پياده روى شهرت» بلوار هاليوود شد

رابرت دنيرو، بازيگر ساكن نيويورك كه كمتر در جوامع هنرى هاليوود ديده مى شود، روز سه شنبه پنجم 
فوريه صاحب ستاره اى در «پياده روى شهرت» بلوار هاليوود شد. او پس از شركت در ضيافت ناهار اسكار 
در «آكادمى علوم و هنرهاى تصاوير متحرك» كه به افتخار نامزدهاى اين جوايز برگزار مى شد، درساعت 2 
بعدازظهر در سينماى آئرو در شهر سانتا مانيكا حاضر شد و طى مراسمى از طرف سينما تك آمريكا مورد 

تجليل قرارگرفت.

انگلستان با خطر ركود 
طوالنى روبه رو است
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 موسسه ملى تحقيقات اقتصادى و اجتماعى انگلستان گزارش داد 

 موسسه ملى تحقيقات اقتصادى و اجتماعى انگلستان 
گزارش داد اقتصاد اين كشور در سال جارى كندتر از 
پيش بينى هاى قبلى رشد خواهد كرد و ركود اقتصادى 

طوالنى تر خواهد بود.
كه  گزارشى  در  موسسه  اين  بلومبرگ،  گزارش  به 
روز، سه شنبه 5 فوريه، در لندن منتشر شد، اعالم كرد 
اقتصاد انگلستان در سال جارى 7/0 درصد و در سال 
2014، 5/1 درصد رشد خواهد كرد. اين در شرايطى 
است كه در ماه نوامبر رشد 1/1 درصدى براى سال 
همچنين  گزارش  اين  در  بود.  شده  پيش بينى  جارى 
آمده است كه جورج آزبورن، وزير دارايى انگلستان، 
برنامه هاى  اقتصادى،  رشد  بهبود  به  كمك  براى  بايد 
رياضت مالى را تسهيل كند. اقتصاد انگلستان در فصل 
سه  خطر  با  و  است  شده  كوچك  درصد   3/0 چهارم 
است.  رو  به  رو  اقتصادى  ركود  شدن  عميق تر  برابر 
با توجه به اين كه توليد ناخالص داخلى انگلستان بيش 
از 3 درصد كمتر از باالترين سطح آن در سال 2008 
اجتماعى  و  اقتصادى  تحقيقات  ملى  موسسه  است، 
احياى  كندترين  در  انگلستان  اقتصاد  كرد  اعالم 
اقتصادى پس از بحران ظرف 100 سال گذشته قرار 
دارد و توليد ناخالص داخلى اين كشور تا سال 2015 
موسسه  اين  گشت.  نخواهد  باز  خود  قبلى  ركورد  به 
همچنين پيش بينى كرد بدهى خالص انگلستان در سال 
مالى 2016-2017 به 85 درصد توليد ناخالص داخلى 

خواهد رسيد. 

اصالح نظام بانكى انگليس
بانكى  سيستم  در  دارد  قصد  انگلستان  ديگر  سوى  از 
خود اصالحاتى اعمال كند. به گزارش يورونيوز، دولت 
سيستم  در  اصالحات  ايجاد  با  دارد  سعى  انگلستان 
بانكى اش از اعمال طرح هاى نجات بانكى و فشار زياد 
بر ماليات دهندگان اجتناب كند. براساس اصالحات در 
نظر گرفته شده، بانك هايى كه سرمايه گذارى هاى خطر 
امور  بر  سرمايه گذارى ها  اين  و  باشند  داشته  آفرين 
سرمايه گذارى  شاخه  بگذارد،  اثر  آنها  بانكى  روزمره 
وزير  ازبورن،  جورج  شد.  خواهد  منحل  كامال  آنها 
براى  من  مى گويد:«پيام  باره  اين  در  انگلستان  دارايى 
قواعد  از  بانكى  اگر  است.  روشن  بسيار  بانك ها 
جداسازى  قدرت  خزانه دارى  يا  دولت  كند  سرپيچى 
را  آن  سرمايه گذارى  بخش  از  بانك  كامل  انحالل  و 
خواهند داشت. ما اشتباهات گذشته را تكرار نخواهيم 
كرد.» پيش از اين در طول بحران مالى بين سال هاى 
براى  يورو  ميليارد   75 حدود  لندن   2009 تا   2007
نجات بانك هايى چون گروه بانكى لويدز و رويال بانك 
بانك هاى  وجود  اين  با  بود.  داده  اختصاص  اسكاتلند 
نكردند.  استقبال  دولت  اصالحات  طرح  از  انگليسى 
اعمال  دارد  اعتقاد  انگلستان  بانك هاى  انجمن  مدير 
سرمايه گذاران  نزد  در  ترديد  بر  عالوه  اصالحات  اين 
كاست.  خواهد  نيز  انگليسى  بانك هاى  رقابت  قدرت  از 
موسسه اعتبارسنجى «فيتچ» نيز اعالم كرده است در 
صورتى كه طرح اصالحات به تصويب برسد اين امر 

مى تواند اعتبار بانك هاى بريتانيايى را باال ببرد. 
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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

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد  
صحيح  رسانى  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سايت  از  مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه  ها، 
وخبرگزاريهاى رسمى با ذكر نام نويسنده 

انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
 2008 دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511
Printed by: Web Print UK        .محفوظ است

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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تيره بختان به جز اميد هيچ دارويى ندارند.
كلوخ انداز را پاداش سنگ است، پرده سوم، صحنه اول.

The miserable have no other medicine, but only hope.
Measure for measure, Act III, sc. 1.

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

امروزه بر كسى پوشيده نيست كه آگهى  در مطبوعات جزء اصلى ترين و مهم ترين ابزارجهت رشد و كيفيت  
يك رسانه ميباشد . روزانه بيش از صدها هزار  نشريه  با جذب آگهى هاى بالغ بر بيش از ميليارد ها دالر در 
روز در سراسر جهان روبه روى ديده گان ميليون ها نفر انسان قرار گرفته مى شوند تا بتوانند  در جهت رشد 

و اعتالى فرهنگى  يك جامعه  گام بردارند 
يارانه  دريافت  كنند،  كم  بازرگانى  هاى  آگهى  به  را  خود  اتكاى  مى توانند  رسانه ها  كه  شيوه هايى  از  يكى  اما 
باعث  هم  مى تواند  و  است  دودم  تيغ  همانند  واقع  در  امر  اين  البته  است.  بزرگ  داران  سرمايه  و  دولتمردان  از 
نفوذ و تأثيرگذارى آنها در جريان انتشار اخبار و اطالعات شود و هم مى تواند استقالل نسبى رسانه ها را از 

آگهى دهندگان خصوصى سلب كند. 
به هر روى در  سالهاى اخير تامين هزينه نشريات از طريق جذب آگهى به گونه ايست كه نشريات  نسبت به 
درآمد اندك ناشى از تك فروشى اندك اندك  بى اعتنا مى شوند اما جداى از اين مطالعات ما نشان داده است كه 
تجربه "مطبوعات رايگاني" كه هزينه شان از راه تبليغات تامين مي شود، باعث افزايش ميزان خوانندگان در دنيا و 
بخصوص در انگلستان  گرديده است و به همين دليل  مخاطبين  هفته نامه پرشين نيز با رشد چشمگيرى در سال 
گذشته  روبرو بوده  است و در حال حاضر، نشريه ما  را نزديك به  هزاران نفر   از طريق وب سايت و ايميل 
در سراسر انگلستان و كشورهاى ديگر  دريافت مي كنند كه اين تعداد، چيزي بيش از يك سوم كل خوانندگان  

ما را شامل ميشود.
قطعا  هفته نامه شما "پرشين" كه اكنون در كشور انگلستان چاپ ميگردد از اين قضيه حمايت آگهى دهندگان 
مستثنى نيست  و در طول انتشار مداوم نيز با مشكالت متعددى چون رقابت هاى ناسالم  برخى از همكاران و  
عدم حمايت كافى برخى آگهى دهندگان  همواره  با خطر جدى عدم انتشار  دست و پنجه نرم كرده و به راه خود  
با جديت و تالش  بى وقفه همكاران چه در بخش فنى و چه در بخش توزيع  بصورت مداوم و منظم چاپ شده و 

در مقابل ديده گان مخاطبين خود قرار گرفته است.
متاسفانه اين روزها شركت هايى كه در طول اين سالها با  آگهي هاي تبليغاتي  خود يكي از منابع اصلي و حاميان 
هفته نامه  پرشين به حساب مي آمدند  به دليل مشكالت اقتصادى جهانى آگهي ها را يا كاهش داده يا حذف كرده 
اند  بنابراين حيات اقتصادي هفته نامه پرشين نيز با خطر جدي مواجه شده است.  هفته نامه اى  كه نزديك  به 5 
سال از انتشار آن مي گذرد و هميشه درتالش بوده كه با رعايت اصل بى طرفى در جهت رشد فرهنگى و اجتماعى  
گام برداشته  و به تعداد مخاطبين خود بيفزايد  متاسفانه بعد از  284 شماره چاپ مجبور به كاهش صفحات  و 

مطالب خود جهت  گذر از بحران اقتصادى  شده است.
در پايان  حال كه ما وارد اين مرحله دشوار و گذرا شده ايم فقط  به حمايت  و تشويق شما مخاطبين و خوانندگان 

هفته نامه پرشين نياز داريم  و قطعا نظرات شما عزيزان  مايه دلگرمى و ادامه اين راه خواهد شد.
سردبير

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

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

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

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 42 £         يكسال 60 £

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك تامين مى شود.

هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن 
را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، هفته 
نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.

ما  درخواست  به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
آگهى دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

گزارشى به مناسبت روز جهانى سرطان .....

وقتى خرچنگ 
چنگ مى اندازد

 

على اخوان بهبهانى

بر اساس برآوردهاى سازمان بهداشت جهانى اگر اقدامى صورت 
اثر  بر  را  خود  جان  انسان  ميليون  آينده، 84  هاى  سال  بين  نگيرد 
قربانيان  اين  درصد   70 از  بيش  كه  دهند  مى  دست  از  سرطان 
براى  هم  هنوز  سرطان  نام  هستند.  اندك  درآمد  با  كشورهاى  در 
اكثر مردم ايجاد وحشت مى كند.اين بيمارى سرطان مشكل جدى 
و  پير  افراد،  تمامى  بيمارى  اين  دنياست.  تمام  در  جامعه  سالمتى 
جوان، غنى و فقير، مردان، زنان و اطفال را مبتال مى كند. اين بيمارى 

آنقدر مهم هست كه روزى در سال به آن اختصاص داده شود.
سلول هاى بدن به طور طبيعى رشد و تكثير مى كنند و در نهايت 
مى ميرند. اگر اين فرآيند در مسير تعادل و صحيح خود پيش رود، 
بدن سالم مى ماند و عملكرد طبيعى خود را حفظ مى كند. سرطان 
رشد، تكثير و گاهى انتشار غير طبيعى سلول هاى بدن است. يك 
سلول  يك  به  واضحى  دليل  هيچ  بدون  است  ممكن  طبيعى  سلول 

سرطانى تبديل شود.
تبديل  جديد  سلول   2 به  شود،  مى  تقسيم  سرطانى  سلول  وقتى 
يك  همان  تا  يابد  مى  ادامه  ترتيب  همين  به  فرآيند  اين  و  گردد  مى 
سلول موذى به توده اى از سلول ها كه تومور نام دارد، تبديل مى 
گردد. گاهى اين تومورها، خوش خيم بوده و رشد نمى كنند. ولى 
طبيعى  هاى  سلول  كنند،  رشد  تومور  هاى  سلول  كه  صورتى  در 
اطراف خود را از بين ببرند و به نقاط ديگر بدن هم دست درازى 
كنند، تومور بدخيم محسوب مى شود. بزرگ ترين خطر تومورهاى 
بدخيم، توانايى آنها در حمله به بافت هاى سالم و پخش شدن در 
بدن است. هر چه تومورها بزرگتر شوند، جلوى رسيدن مواد غذايى 
و اكسيژن را به سلول هاى سالم مى گيرند و با پيشرفت سرطان، 
مى  بين  از  بيمار  سالمت  و  عملكرد  و  ميرند  مى  سالم  هاى  سلول 

رود. اگر جلوى اين فرآيند گرفته نشود، سرطان به مرگ مى انجامد.
سرطان هاى ريه، روده و معده جزو 5 سرطان شايع در تمام دنيا 
در مردان و زنان هستند. در مردان سرطان هاى ريه و معده شايع 
ترين سرطان ها در تمام دنيا محسوب مى شوند و در زنان سرطان 

سينه و تخمدان.
است.  متفاوت  زنان  و  مردان  گروه  در  شايع  هاى  سرطان  البته 
در جامعه زنان سرطان سينه، پوست، روده بزرگ، معده، مرى و 
بين  در  و  هستند  ها  سرطان  ترين  شايع  ساز  خون  هاى  دستگاه 
مردان سرطان پوست، معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ، دستگاه 
و  مغز  دستگاه  سرطان  و  لنفاوى  غدد  ريه،  مرى،  خونساز،  هاى 

اعصاب شايع ترين سرطان ها محسوب مى شوند.

� روز خرچنگ ها
و  جهانى  بهداشت  سازمان  سوى  از  بهمن   16 با  برابر  فوريه   4
آژانس بين المللى مبارزه با سرطان روز جهانى سرطان نامگذارى 
هر  و  پزشكى  محافل  تمامى  تا  است  اى  بهانه  روز  است.اين  شده 
آن كس كه با پزشك و بيمارى در ارتباط است، بيشتر به سرطان 
فكر كند و دغدغه هاى بيماران مبتال به آن را قدرى بيشتر گوش 
دهد. سرطان مرزى نمى شناسد و نيازمند كمك كشورهاى رو به 
رنج  بيمارى  انواع  از  آنها  مردم  از  نفر  ها  ميليون  كه  است  توسعه 
مى برند و به علت كمبود روش هاى درمانى سرطان نيز جان خود 
را از دست مى دهند. مراجعه دير هنگام بيماران، علت اصلى كاهش 
بقا و كشندگى بيشتر سرطان در ايران و بيشتر كشورهاى در حال 
توسعه نسبت به كشورهاى توسعه يافته است. هم اكنون بيش از 
60 درصد بيماران سرطانى كشور در مراحل دوم و سوم بيمارى 
مراجعه مى كنند، حال آن كه 80 درصد مراجعه ها در كشورهاى 
توسعه يافته در مرحله اول است. تاكيد بر شناسايى بموقع مى تواند 

بسيارى از زندگى ها را نجات دهد.
زندگى،  سبك  اى،  تغذيه  رفتار  است.  عاملى  چند  بيمارى  سرطان 
عوامل  از  ژنتيك  و  زيست محيطى  هاى  آلودگى  دخانيات،  مصرف 
خطرزاى سرطان هستند. پس اگر بخواهيم گامى موثر در كنترل اين 
بيمارى برداريم همكارى همه جانبه سازمان ها و ارگان هايى نظير 
وزارت جهاد كشاورزى، سازمان محيط زيست، وزارت آموزش و 
پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، وزارت صنايع، وزارت 
بازرگانى و حتى وزارت كشور الزم است. اين روز مى تواند سر 

آغازى براى همكارى بين بخش هاى مختلف باشد.

� هزينه هاى باال
سرطان براى بيمار سرطانى تنها درد، بيمارى و نااميدى به همراه 
مبالغ  ساالنه  و  باالست  بسيار  بيمارى  اين  درمان  هزينه  ندارد. 
هنگفتى از بودجه محدود كشور را مى بلعد. با وجود اين همچنان 
عمده  مشكل  مناسب،  اى  بيمه  پوشش  عدم  و  دارو  گرانى  مشكل 

بيماران سرطانى است.
توليد نسل جديد داروهاى ضد سرطان، اميدوارى هاى بسيارى را 
بازار،  به  داروها  اين  ورود  از  پس  كرد.اما  ايجاد  مبتال  بيماران  در 
مى  غيرممكن  را  داروها  اين  به  دسترسى  گاه  آنها  گران  قيمت 
بلكه  بيماران،  فقط  نه  مهلك،  بيمارى  اين  درمان  هزينه  اكنون  كند. 
سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادى امر درمان را نيز با چالش 

مواجه كرده است.
در حال حاضر در كشور ما بيماران مبتال به سرطان از يارانه دارو 
استفاده مى كنند. اما يارانه دارو در كشور محدود است و در مورد 
سرطان ها هر روز شاهد ورود يك داروى جديد گران قيمت هستيم 
كه واقعا امكان پوشش هزينه هاى آنها با يارانه دارو وجود ندارد و 
اگر رقم يارانه دارو (كه امسال 212 ميليارد تومان است) دو برابر 

هم شود، باز هم پاسخگوى نياز موجود نيست.
يارانه  پوشش  تحت  را  جديدى  داروهاى  بخواهند  مسووالن  اگر 
در  معتقدند  برخى  كنند.  كم  را  ديگرى  داروهاى  بايد  طبعا  ببرند، 

كه  سرطانى  بيماران  از  بخشى  كه  است  اين  حل  راه  فعلى  شرايط 
واقعا توان پرداخت هزينه هاى دارو را ندارند، تحت پوشش يارانه 
قرار گيرند. در اين حالت برخى بيماران سرطانى كه واقعا قادر به 
پرداخت هزينه هاى درمانشان هستند، از بيمارانى كه توان پرداخت 
اين هزينه ها را ندارند تفكيك مى شوند.به اعتقاد اين كارشناسان، 
اين عادالنه نيست كه يارانه دارو را هم مانند يارانه بنزين در اختيار 

همه قرار دهيم.
پيشنهاد ديگرى نيز مطرح است و آن، اين كه داروهاى ضد سرطان 
به 2 دسته تقسيم شوند، يك دسته داروهاى استاندارد كه بايد تحت 
پوشش كامل يارانه دولتى باشند و يك سرى داروهاى جديد گران 
قيمت كه امكان پوشش كامل آنها وجود ندارد و بايد درخصوص 
آنها برنامه ريزى شود. البته اين راه حلى است كه فعال در سازمان 
هاى بيمه گر اعمال مى شود و بعضا نارضايتى بيماران را نيز به 

دنبال دارد.
ماهانه  بايد  بيمار  يك  پيش  سال  چند  تا  ريه  سرطان  درمان  براى 
آن  از  بخشى  كه  كرد  مى  دارو  صرف  تومان  ميليون   5/1 حدود 
توسط بيمه تأمين مى شد، اما در دو سه سال اخير اين رقم در 6 
ماه بالغ بر 30 تا 40 ميليون تومان مى شود كه تأمين آن از عهده 
بيمار خارج است. بيمه ها نيز در اين موارد، تعهدى قبول نمى كنند.

مى  خصوص  اين  در  بهداشت  وزير  لنكرانى،  باقرى  كامران  دكتر 
گويد: درباره سرطان ها، مهم ترين چالش ما داروهاى گران قيمت 
جديد است كه برخى از آنها هزينه اثربخشى ندارند و ممكن است 
نمى  كشورى  هيچ  و  دهند  افزايش  هفته  را 2  بيمار  عمر  طول  مثًال 

تواند چنين داروهاى گران قيمتى را تحت حمايت قرار دهد.
اين  ما  پزشك  همكاران  از  برخى  متأسفانه  دهد:  مى  ادامه  وى 
داروهاى گران قيمت را نسخه مى كنند و هزينه هاى گزافى را بدون 
آن كه اثربخشى مناسبى داشته باشند به بيماران تحميل مى كنند، 
در حالى كه مطابق قانون هيچ پزشكى حق نسخه كردن داروهاى 

خارج از فهرست دارويى كشور را ندارد.

� مراكز درمان رايگان
 15 تبصره   12 بند  اجراى  براساس  گذشته  سال  از  خوشبختانه 
قانون بودجه سال 1386، 20 بيمارستان و مركز درمانى از سراسر 
بيماران  درمانى،  هاى  قطب  عنوان  به  كه  اند  شده  انتخاب  كشور 
سرطانى شايع را به صورت رايگان درمان مى كنند. جامعه تحت 
پوشش اين برنامه را بيماران مبتال به سرطان هاى مثانه، پروستات، 
انواع  به  نسبت  كه  دهند  مى  تشكيل  خون  سرطان  و  روده  سينه، 
دارند.  بااليى  درمانى  هزينه  و  بوده  تر  شايع  بيمارى  اين  ديگر 
همچنين براى هدايت بيماران در سيكل درمانى فوق، شاخص هايى 
ميزان  كه  شده  تنظيم  آنها  از  حمايت  و  بيماران  انتخاب  منظور  به 
هاست.  شاخص  اين  از  بخشى  مسكن،  وضعيت  و  خانواده  درآمد 
سقف پرداختى براى هر سيكل درمانى در اين برنامه، تا 20 ميليون 
ريال در نظر گرفته شده است و ساماندهى اين روش به گونه اى 
صورت گرفته كه بيشترين خدمات شامل بيماران بى بضاعت شود. 
به  ويژه  خدمات  ارائه  براى  متفرقه  رديفى  نيز  سال 87  بودجه  در 
بيماران صعب العالج با هزينه هاى درمانى باال در نظر گرفته شده 
ها  سرطان  از  ديگر  نوع  رايگان 6  درمان  دولت،  تصويب  با  و  بود 
به فهرست بيمارى هاى تحت پوشش اين طرح اضافه شد. در حال 
مركز  به 30  سرطان  رايگان  درمان  قطب  هاى  بيمارستان  حاضر، 
و درمان انواع سرطان از 5 نوع به 11 نوع سرطان گسترش يافته 
است و در حال حاضر بيشتر استان هاى كشور داراى بيمارستان 
قطب درمان رايگان سرطان هستند. در مرحله دوم اين طرح سرطان 
هاى شايع دستگاه اعصاب مركزى، مرى، پوست، معده، غدد لنفاوى 

و ريه نيز تحت پوشش قرار گرفتند.

� عوارض ناخوشايند
بجز دردى كه خود بيمارى سرطان ايجاد مى كند، داروهاى شيمى 
بيماران  اغلب  شوند.  مى  ناخوشايندى  عوارض  باعث  هم  درمانى 
تحت شيمى درمانى دچار تهوع و استفراغ هاى شديد مى شوند. 
تهوع و استفراغ هايى كه گاهى20 10 بار در روز سراغ فرد مى 
آيند و طاقت فرسا و خسته كننده اند و در كنار اميد كم به بهبود، 
عذاب آورتر هم مى شود. ريزش مو، يكى ديگر از عوارض ناشى 
از شيمى درمانى است كه گاهى بشدت در روحيه فرد تاثير منفى 

مى گذارد.

� ضرورت آموزش
هاى نه چندان  سال  غول ترسناك  ديگر  علم پزشكى، سرطان  در 
دور نيست؛ اما هنوز هم يكى از بزرگ ترين چالش هاى بهداشتى 
محسوب مى شود و هنوز هم نام سرطان براى بيشتر مردم ايجاد 
وحشت مى كند. هنوز هم اين بيمارى فكر و ذهن انسان ها را به 
خود مشغول مى كند و بسيارى از انسان ها را به كام مرگ مى 
كشاند. براى پيشگيرى از سرطان، مهم ترين كار توجه به عوامل 
تشخيص  براى  ديگر،  سوى  از  آنهاست.  كنترل  و  سرطان  بروز 
شايع  هاى  سرطان  به  توجه  براى  مردم  به  آموزش  نيز  زودرس 
در مردان و زنان ضرورى است. در كنار اين دو اقدام، مى توان 
اميدوار بود كه مى شود ميزان شيوع سرطان در كشور را پايين 

آورد يا دست كم آن را كنترل كرد.
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خاورى تحت تعقيب اينترپل
 قرار گرفت

خاورى،  محمود  (اينترپل)  بين المللى  پليس  كه  شد  شنيده 
«كالهبردارى»  اتهام  به  را  ملى  بانك  فرارى  و  سابق  مديرعامل 
اتفاق  اين  نوشت؛  تسنيم  كرد.  اعالم  تعقيب  تحت  افراد  جزو 
درحالى رخ مى دهد كه افكارعمومى داخل كشور از قوه قضائيه 
و نيروى انتظامى درخواست انجام اقدامات الزم براى بازداشت 
و دستگيرى بين المللى متهم فرارى را داشته اند و در همان ايام 
محسنى اژه اى دادستان كل كشور اظهار داشته بود كه دستگاه 
براى  را  قانونى  و  ديپلماتيك  تالش هاى  و  سعى  تمامى  قضايى 
بازداشت متهمين فرارى پرونده اختالس بزرگ انجام داده است.

كشف بمب 500 پوندى در اهواز
شىء  وجود  بر  بنا  مردمى  گزارش هاى  پى  در  كه  شد  شنيده 
مشكوك در منطقه خيط الرواس (شهرك شهيد بهشتى) شيبان 
بررسى ها  از  پس  و  شدند  اعزام  منطقه  به  نظامى  نيروهاى 
 500 هواپيمايى  بمب  يك  مشكوك  شى  آن  كه  شد  مشخص 
پوندى عمل نكرده از جنگ تحميلى بوده است. فارس نوشت؛ طى 
عملياتى بمب از زير زمين خارج و با موفقيت به بيرون كشيده 
زير  از  راكت  اين  كشيدن  از  بعد  سپاه  خنثى  و  چك  گروه  شد. 

زمين مقدمات انتقال آن را براى انهدام انجام دادند.

بازداشت يك ايرانى در آلمان
شنيده شد كه مقامات گمرك آلمان، يك ايرانى را به اتهام تالش 
بازداشت  كشور  اين  به  دالر  ميليون  غيرقانونى70  انتقال  براى 
كردند. فرارو نوشت؛ مقامات گمرك فرودگاه دوسلدورف اعالم 
به  بود  شده  وارد  آلمان  به  تركيه  پرواز  با  كه  مرد  اين  كردند: 
يورو،  هزار   10 از  كمتر  مبلغى  كه  است  گفته  پليس  ماموران 
برابر با 13 هزار و 644 دالر، همراه دارد. اما پس از بازرسى 
ساك هاى اين مرد 59ساله، ماموران يك چك بانكى به مبلغ 300 
ميليون بوليوار (واحد پول ونزوئال) صادره از بانك ونزوئال پيدا 

كرده اند.

ايران قصد استفاده از سانتريفيوژهاى 
مدرن تر را اطالع داد

نامه اى  ارسال  با  ايران  كه  است  كرده  ادعا  رويترز  خبرگزارى 
به  دارد  قصد  كه  كرده  اعالم  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  به 
زودى مدل جديدى از سانتريفيوژهايش را در سايت نطنز نصب 
و راه اندازى كند. خبرگزارى رويترز به نقل از يك ديپلمات ادعا 
اعالم  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  به  ايران  كه  است  كرده 
كرده كه قصد دارد در مجتمع غنى سازى نطنز از نسل جديدتر 
سانتريفيوژها استفاده كند. به نوشته رويترز در صورت صحت 
غنى سازى  بيشترى  سرعت  با  بود  خواهد  قادر  ايران  خبر،  اين 

اورانيوم را ادامه دهد.

زنان مي توانند شلوار بپوشند!
لغو  ميالدي   1800 سال  قانون  پاريس،  خبرگزاري  گزارش  به   
شد. طبق اين قانون زنان حق نداشتند در اماكن عمومي با شلوار 
جمعيت  در  قانون  اين  خبرگزاري  اين  نوشته  به  يابند.  حضور 
حمايت از تفاوت هاي مردان و زنان در آن زمان تصويب شده 
بود. در آن زمان زنان تنها با دريافت مجوز يا در صورتي كه 
از دوچرخه استفاده مي كردند يا با اسب به محل مي آمدند حق 

حضور با شلوار را داشتند.

هشتم اسفند؛ تاريخ قطعى مذاكره 
ايران و 5+1 در قزاقستان

پى  در  كه  كرد  اعالم  ايران  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبيرخانه 
گفت وگوى تلفنى روز سه شنبه ميان على  باقرى و هيلگا اشميت 
 1+5 گروه  و  ايران  اشتون)،  كاترين  و  جليلى  سعيد  (معاونان 
توافق كردند تا دور جديد گفت وگوها را در هشتم اسفند ماه سال 
جارى (و نه هفتم اسفند، كه پيشتر شايع شده بود) در قزاقستان 

برگزار كنند.

مجادله الريجانى و احمدى نژاد 
در جلسه استيضاح

و  مجادله  صحنه  به  گذشته  روز  كار  وزير  استيضاح  جلسه   
نهايت  در  كه  نزاعى  شد.  بدل  قوه  دو  روساى  متقابل  افشاگرى 
حاصلى جز بركنارى عبدالرضا شيخ االسالمى نداشت. محمود 
الريجانى  برادران  عليه  افشاگرى  براى  «نوارى»  با  احمدى نژاد 
آمد و گفت كه «برادر على الريجانى، يك سر ماجراى فشار بر 
الريجانى  على  است.»  مرتضوى  بركنارى  براى  تالش  و  دولت 
هم در پاسخ به او با انتقاد از اينكه «سرتاپاى جلسه استيضاح 
عنوان  به  «شما  كه  گفت  كرديد»  بنده  به  اتهاماتى  به  تبديل  را 
خوب  اما  نمى كنيد،  رعايت  را  اخالقى  اولويت هاى  رييس جمهور 
شد شما كه مرتب در جامعه «بگم بگم» راه انداخته ايد اين فيلم را 
پخش كرديد و حرفتان را زديد تا مردم شخصيت شما را بيشتر 

بشناسند.»

دليل وجود تصاوير متفاوت از 
ميمون فضانورد ايرانى

رييس پژوهشكده سامانه هاى فضانوردى در مورد انتشار برخى 
اخبار درباره تصاوير متفاوت منتشر شده از ميمون فضانورد 
ايرانى گفت: برخى تصاوير به كار گرفته شده از سوى رسانه ها 
آن  به  نبايد  و  بوده  آرشيوى  كاوشگر  پرتاب  تصاوير  كنار  در 
استناد كرد. محمد ابراهيمى افزود: تنها بايد به تصاويرى كه از 
كانال رسمى سازمان فضايى ايران منتشر مى شود، استناد كرد. 
پروژه كاوشگر پيشگام با 10 ميمون وارد فاز آزمايشى شد و 
در روز پرتاب نيز سه ميمون تا آخرين لحظات در قرنطينه بوده 
كه  ميمون ها  از  يكى  نهايت  در  و  گرفتند  قرار  آزمايش  مورد  و 

شرايط بهترى داشت به فضا اعزام شد.

مرگ 15381 نفر در حوادث 
رانندگي 9 ماهه امسال

در نه ماهه سال جاري 15 هزار و 381 نفر در حوادث رانندگي 
جان خود را از دست دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل كه تلفات حوادث رانندگي 16 هزار و 460 نفر بود با 

كاهش 6/6 درصدي مواجه بوده است.
سال  ماهه  نه  در  قانوني،  پزشكي  عمومي  روابط  گزارش  به   
حوادث  در  زن   334 و  هزار  سه  و  مرد   47 و  هزار   12 جاري 
رانندگي جان باخته اند كه بيشترين تلفات اين حوادث به ترتيب 
در استان هاي تهران با يك هزار و 212، فارس با يك هزار و 176 
در  آن  كمترين  و  فوتي   122 و  يك هزار  با  رضوي  خراسان  و 
استان هاي ايالم با 119، كهكيلويه و بويراحمد با 131 و خراسان 
جنوبي با 171 فوتي ثبت شده  است. در آذر امسال يك هزار و 
255 نفر (973 مرد و 282 زن) در حوادث رانندگي جان خود را 
از دست دادند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 14/3 

درصد كمتر شده است.

ادعاى وزير دفاع آمريكا درباره 
انتقال سالح از ايران به خاورميانه

مناطق  به  انتقال «من پدها»  با  ايران  كرد  ادعا  آمريكا  دفاع  وزير 
مختلف خاورميانه به دنبال بى ثبات كردن اين منطقه است.

 لئون پانه تا در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال، انتقال 
سيستم هاى دفاع هوايى تك نفره (MANPADS) توسط ايران را 
«خطرناك» خواند.وزير دفاع آمريكا گفت: «شكى نيست پراكندن 
مى كند،  تهديد  را  نظامى  هواپيماهاى  نه تنها  منطقه  در  من پدها 
بلكه هواپيماهاى غيرنظامى را نيز تهديد مى كند.» به ادعاى وال 
استريت ژورنال حماس و حزب اهللا با در اختيار داشتن من پدها 
استريت  وال  كنند.  ساقط  را  اسرائيلى  جنگنده هاي   مى توانند 
ژورنال در ادامه به ادعاى جديد مقامات آمريكايى استناد كرده و 
مى نويسد: مقامات امنيتى آمريكا اعالم كرده اند، مدتى است ايران 
اقدام به انتقال من پدها مى كند و تاكنون تنها يك محموله از اين 
نيروهاى  كمك  با  يمن  پيش  روز  چند  است.  شده  توقيف  دست 
كرد.آمريكايى ها  متوقف  خود  آب هاى  در  را  قايقى  آمريكايى، 
مدعى شده  بودند كه كشتى فوق حامل سالح هايى متعلق به سپاه 
آمريكا  است  گفته  همچنين  پانه تا  است.  بوده  ايران  پاسداران 
به دنبال افزايش تالش براى مقابله با «تهديد ايران» است و به 
همين منظور روز پنج شنبه مانورى نظامى با حضور چند كشور 

مختلف در امارات متحده عربى برگزار خواهد كرد. 

يك هفته با خبر

اطالعيه تغيير محل دفتر كانون ايران
به اين وسيله به آگاهى هموندان و دوستان و عالقمندان 
كانون ايران مى رساند كه به علت تخريب و تبديل محل 

كنونى كانون (London House) به يك مجموعه 
مسكونى و تجارتى، دفتر كانون ايران از محل كنونى به 

نشانى زير تغيير يافته است:

Suite T505A
Threshold House
65_69 Shepherds Bush Green
London W12 8TX
(Next to the main post office)

خواهشمند است از اين پس، نامه، چك و ساير مكاتبات 
خود را به نشانى ياد شده بفرستيد. 

شماره تلفن و فكس محل جديد هنوز مشخص نشده و 
به احتمال زياد همان شماره هاى پيشين خواهد بود، 
ولى تلفن موبايل دكتر قاسمى مدير كانون به شماره 

07956333296 هميشه در دسترس مى باشد. 

با آرزوهاى صميمانه_مديريت كانون ايران 

فصلنامه صوفى 
(نشريه خانقاه نعمت اللهى)

شماره 85 فارسى و 84 انگليسى 
منتشر شد.

جواد  دكتر  ياد  زنده  از  هايى  سروده  و  نوشتارها  با 
پرويز  دكتر  نوربخش،  عليرضا  دكتر  نوربخش، 
كرمانى،  مظهرى  اصغر  على  زيانى،  كريم  نوروزيان، 
كاظمى،  هوشنگ  دشتى،  ستار  رضا  خسروانى،  على 
حسين  نبوى،  لى  لى  اسماعيلى،  مجيد  باقرى،  جالل 
داوود،  يوسف   ،(Guvenc)گوونچ عزيز  محمدى، 
مارك نپو (NEPO)، آلكس كاوى، زاكارى رايت، رابرت 
اِستِرنو، يان شوميكر، مايكل روسو، شعله جانستون و 

شمارى ديگر از رهروان طريقت نعمت اللهى. 

مراكز فروش در لندن: خانقاه نعمت اللهى، دفتر كانون 
ايران در Shepherds Bush Green، فرهنگسراى 
لندن در Finchley Road، سوپر قنادى رضا، سوپر 
المپيا،  در  المپيا  سوپر  كنزينگتون،  در  بهار  و  زمان 
 ،North End Road در  ايران  محصوالت  سوپر 

.Hereford Street سوپر سارا در
SUFI, 41 CHEPSTOW PLACE, LONDON, W2 4TS
TEL/FAX:  02072290769 لندن
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لطفـا قاهره را به 
آتــش نكشيـد

مترجم : سيد علي موسوي خلخالي

مخالفت سياسى يا خودكشى دسته  جمعى؟
آن چه امروز در مصر شاهديم نه بر اساس اصول دموكراسى قابل 
تعريف است و نه بر اساس اصول مخالفت با هيئت حاكم. يك خودكشى 
دسته جمعى است. نه كسى حرمت رئيس جمهور را نگه مى دارد و نه 

كسى حرمت مخالف را
اين  قاهره.“  نه  اما  بگيرند  آتش  بايد  كه  دارد  وجود  زيادى  ”چيزهاى 
عبارتى است كه عيسى الدباغ، قهرمان داستان ”كبك و آسمان“ نجيب 
محفوظ مى گويد، هنگامى كه به عينه ويرانى را ديد، ويرانى اى كه در 

26 ژانويه 1952 پايتخت را به آتش كشيد.

كه  اى  سوزى  آتش  شنيد  مى  يا  ديد  مى  و  بود،  زنده  دباغ  اكنون  اگر 
نظارتى  يا  كتاب  و  حساب  بدون  كه  آتشى  گرفته،  فرا  را  مصر  اكنون 
ها  مصرى  بگويد:  كه  كرد  نمى  ترديد  وجه  هيچ  به  شده،  پا  به  خاص 
خيلى متحول شده اند. قبال آتش زدنشان شامل مراكز و موسسه ها 
بود اكنون شامل افكار و مبادى فكرى شان نيز شده است. اكنون هر 
چيز كه دارند از جمله اشتراكات ملى و انسانى شان را هم به آتش مى 
كشند و بر سر هويت خود: مدنى و دينى، ليبرالى و اسالمى، مسلمانى 
ملت  يا  هستند  ملت  يك  اينها  واقعا  آيا  شوند،  مى  درگير  مسيحى  و 
هاى مختلفند؟ دهه ها با اين مقوله زندگى كرديم كه جنگ با اسرائيل 
جنگى بدون محدوديت است، اما گويا مقوله ها امروز تغيير كرده است، 
چرا كه آب هاى بسيارى در اين نهر جارى شده است، اعراب از امور 
متعددى به نفع اسرائيل كوتاه مى آيند كه ديگر فقط منحصر به وجود 

نيست بلكه شامل مرزها هم مى شود.

وجود  به  گروكشى  براى  زمينى  مصر  در  كه  بگويم  توانم  مى  اكنون 
آمده است كه ساخته و پرداخته دشمنان است نه متخاصمان، زمينى 
كه در زير پا و گام هاى همه جريان هاى سياسى و رسانه اى و دينى 
به  را  ميهن  مردانشان  بينند  مى  وقتى  كشند  مى  خجالت  ها  زن  است. 
اين وضعيت انداخته اند، وارد معركه هاى طايفه اى شده اند و رهبران 
همه  كشند.  مى  شانه  و  شاخ  يكديگر  عليه  شكلى  به  كدام  هر  سياسى 
جريان هاى سياسى حتى جريان هاى چپ تا كوچك ترين عضو حزب 
عدالت و توسعه را به باد انتقاد گرفته اند و از آن طرف، شيوخ و چهره 
شديدترين  با  را  ملى  نجات  جبهه  نيز  اسالمى  هاى  جريان  بارز  هاى 
الفاظ مورد حمله قرار مى دهند. اين نشان مى دهند كه كسانى كه چنين 
حرف ها را بر زبان مى رانند هيچ بويى از دموكراسى نبرده اند. چيز 
هر  در  مخالفان  آفرينى  نقش  كه  بگوييم  اگر  ايم  نكرده  ابداع  جديدى 
اين  به  و  است  آميز  مسالمت  هاى  راه  از  فعاليت  دموكراتيكى  كشور 

ترتيب است كه زمين را زير پاى حزب حاكم كه قدرت را در اختيار 
دارد به لرزه در مى آورند، اگر اين گونه رفتار نكنند به هيچ وجه ديگر 

نمى توان به آنها گفت كه دموكراتيك هستند.  

در مقابل، تصوير ياران جريان هاى راديكال اسالمى كه منحصر به 
عصر كنونى ما هم نيستند بلكه سابقه اى هزار ساله يا بيشتر دارند، 
متاسفانه براى آنها هيچ چيز مهم نيست، به راحتى آبروى مردم را 
مى برند و با زور درصدد تحميل اراده خود هستند، هيچ اعتقادى به 
صندوق راى مگر براى يك بار ندارند و همين كه قدرت را به دست 
گرفتند هيچ جايگاهى براى كسى كه با آنها مخالفت مى كند، قائل نمى 
شوند. همه اينها در چارچوب درگيرى بدون حد و مرز است كه نه 
به  را  انسانيت  اساس  از  نه  و  شوند  مى  قائل  احترامى  ديگرى  براى 

رسميت مى شناسند.

داليل بسيارى وجود دارد كه باعث شده ما اكنون به اين جا برسيم، 

برخى از آنها به شسكت تجربه فرهنگى، اجتماعى و سياسى ما باز مى 
گردد به گونه اى كه اغلب نزد ما چيزى جز اشباح سياسى و فكرى و 
رسانه اى و روزنامه نگارى و حتى دانشمند دينى باقى نمانده است، با 
اين همه همچنان همه ادعا داريم. در حالى كه نمى پرسيم با چه هزينه 
اى مى خواهيم به چه هدفى برسيم و مى خواهيم به نفع چه كسى چه 
كارى بكنيم. استمرار در القاى شماتت از سوى نظام حاكم به نظام 
سابق كه در هر بحرانى انجام مى دهد نيز ديگر از حد گذشته است. به 
ياد مى آوريم زمانى كه اوباما دولت را در سال 2008 از دولت قبلى با 
آن بحران شديد اقتصادى و بيكارى و بدهى بسيار تحويل گرفت، هيچ 
كس تا 6 ماه بعد از آن جرات نكرد به بوش انتقاد كند و او را شماتت 
كند، به يك دليل بسيار ساده، براى اين كه او قدرت را به دست گرفته 

بود و مسئول كشور شده بود.  
در هر كشور دموكراتيك محترمى، فرق ميان حزب مخالف و حزب 
حاكم اين است كه اولى وقت خود را به حرف و انتقاد حكومت مى 
گذراند اما حزب حاكم چون كار به دست اوست مى تواند تغيير دهد 
و به جاى اتالف وقت كار كند و مخالفان را به سنگ اندازى متهم كند. 
اگر دولت حاكم فعلى تا قبل از ماه ژوئن براى 10 سال به مدت طوالنى 
گوشه اى نشسته بود براى اين بود كه سازمان هاى قلع و قمع نظام 
مظلوم  عليه  و  بودند  ايستاده  ظالم  كنار  ارتش،  و  پليس  از  اعم  قبل، 
فعاليت مى كردند. اما اكنون اوضاع فرق كرده است. انقالب به پا شد 
و بازى قديم را به هم زد و اكنون نياز به قواعد بازى جديدى است 
كه يكى از مهمترين بندهاى آن قانع ساختن طرف ها است، يكى بايد 
حاكم را قانع كند و به خود اجازه ندهد هر وقت با آن به اختالف رسيد 
درصدد حذف آن برآيد چرا كه هويت خود را از بين مى برد و ديگرى 
بايد به فكر قانع ساختن طرف ديگر و به رسميت شناختن حقوق آن 

در جايگاه مخالف باشد حتى اگر از آن متنفر باشد.

اصول  اساس  بر  نه  شاهديم  مصر  در  امروز  چه  آن  حال  هر  به 
دموكراسى قابل تعريف است و نه بر اساس اصول مخالفت با هيئت 
حاكم. يك خودكشى دسته جمعى است. نه كسى حرمت رئيس جمهور 
را نگه مى دارد و نه كسى حرمت مخالف را. فراموش نكنيم خودمان 

گفتيم رئيس جمهور اكثريت رئيس جمهور همه مصر است.
منبع: االهرام

تحليل آسوشيتدپرس از چشم انداز مذاكرات هسته اى

شرايط وخيم تر شده است
به نظر نمى رسد كه در مذاكرات پيش رو چيزى فراتر از 
منع مذهبى توليد سالح هسته اى، براى گفتن داشته باشد. 
اين رويكرد مى تواند بار ديگر به شكست مذاكره ها منجر 
شود و در مقابل فشار را براى اقدام نظامى عليه تاسيسات 

هسته اى جمهورى اسالمى افزايش دهد.
قضاوتى  مورد  ايران  اى  هسته  توسعه  كه  صورتى  در 
اندك  موانعى  تنها  ها  تحريم  گفت  بايد  گيرد،  قرار  عادالنه 
در راه پيشرفته هسته اى ايران ايجاد كرده اند و در مقابل 
همچنين  اند.  ساخته  دشوار  را  مردم  معيشتى  وضعيت 
هاى  فعاليت  سعودى  روند  است  نتوانسته  نيز  ديپلماسى 
شرايطى  در  كند.  متوقف  را  اسالمى  جمهورى  اى  هسته 
كه گفت و گو هاى بيشترى براى اواخر ماه جارى ميالدى 
بن  كه  دارد  وجود  اى  فزاينده  نگرانى  شده،  ريزى  برنامه 
خود  اوج  به  المللى  بين  جامعه  و  ايران  بين  جارى  بست 

رسيده باشد.
ايران به طور نظرى مى تواند عقب نشينى كند. اما از آنجايى 
كه بر صلح آميز بودن اهداف هسته اى خود تاكيد دارد ، به 
نظر نمى رسد كه در مذاكرات پيش رو چيزى فراتر از منع 
مذهبى توليد سالح هسته اى، براى گفتن داشته باشد. اين 
رويكرد مى تواند بار ديگر به شكست مذاكره ها منجر شود 
و در مقابل فشار را براى اقدام نظامى عليه تاسيسات هسته 

اى جمهورى اسالمى افزايش دهد.
اكنون هر دو طرف مى خواهند ديگرى به مذاكرات 7 اسفند 
در قزاقستان بيايد و مشكل اين است كه هر دو مى خواهند 
نخست طرف ديگر تاييد كننده اين مذاكره باشد. براى گروه 
5+1 (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان)، اين 
اعتمادسازى  براى  متعددى  اقداماتى  بايد  كه  است  ايران 
 20 سازى  غنى  خواهد  مى  ايران  از  گروه  اين  دهد.  انجام 
از  خارج  به  را  موجود  ذخاير  كرده،  متوقف  را  درصدى 
كشور منتقل كند و سايت غنى سازى فوردو در نزديكى قم 
را تعطيل كند. تنها در اين صورت است كه 5+1 براى تعديل 

تحريم ها آماده مذاكره خواهد بود.
سوخت  توليد  براى  سازى  غنى  اهميت  بر  كه  تهران  اما 
لغو  خواستار  دارد،  تاكيد  دارويى  راكتورهاى  نياز  مورد 
تحريم ها در مقابل برخى همكارى ها است. درخواست ها 
و درخواست هاى متقابل در تاريخچه يك دهه اى مذاكرات 
هسته اى  ايران همواره به شكل هاى مختلفى مطرح بوده 
اما آنچه هميشه ثابت بوده شكست است. شكستى كه نه در 
مورد توافق بلكه حتى در زمينه پيشرفت جزئى نيز به چشم 
مى خورد.به گزارش آسوشيتدپرس، هيچ يك از طرف ها 
پيشنهاد تازه اى در مقايسه با آنچه آخرين بار در ماه ژوئن 
در مسكو ارائه شده بود، در اختيار ندارد. از سوى ديگر با 
توجه به نامه ارسالى ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى 
مبنى بر نصب سانتريفوژهاى بيشتر در سايت غنى سازى 
نطنز و زمان كوتاه باقى مانده تا اعمال تحريم هاى جديد 

آمريكا عليه ايران، شانس توافق اندك به نظر مى رسد.

سابق  مقام  و  اشاعه  منع  كارشناس  فيزپاتريك،  مارك 
با  مقايسه  كهدر  است  باور  اين  بر  آمريكا  خارجه  وزارت 
شده  تر  وخيم  طرف  دو  هر  براى  شرايط  تابستان،  فصل 
سطح  در  سازى  غنى  عمليات  انجام  با  وى،  گفته  به  است. 
گسترده، اينك ايران مقادير قابل توجهى اورانيوم غنى شده 
براى توليد سالح در اختيار دارد و از سوى ديگر از آخرين 
بارى كه نشست ايران و 5+1 در سطح عالى برگزار شد، 
اعمال  اسالمى  جمهورى  عليه  سنگينى  بسيار  هاى  تحريم 
شده است.در آستانه اعمال تحريم هاى جديد آمريكا عليه 
نفت  فروش  از  ناشى  رايج  ارز  هرگونه  واردات  كه  ايران 
به ايران را ممنوع مى كند، درآمد حاصل از صادرات نفت 
ديگر  سوى  از  است.  يافته  كاهش  درصد   45 ايران  گاز  و 
كاهش  درصد   45 گذشته  سال  با  مقايسه  در  ريال  ارزش 
يافته و اين كاهش ارزش در دوره اى 3 ساله به 350 درصد 

مى رسد.
اما باوجود اين شرايط ، نشانه اى از تغيير رفتار در مقامات 
ايرانى مشاهده نمى شود. اسرائيل همچنان تهديد مى كند كه 
در صورت شكست مذاكرات به ايران حمله خواهد كرد و به 

طور حتم آمريكا نيز به اين مداخله نظامى وارد مى شود.
و  فوريت  با  بايد  طرف  دو  هر  ديپلماسى،  موفقيت  براى 
بردارند.  گام  بادوارم  راهكارى  جهت  در  بيشترى  انعطاف 
اين  بر  تسليحاتى  كنترل  انجمن  كارشناس  كيمبال،   دريل 
هسته  سالح  حتم  طور  به  خواهد  نمى  ايران  كه  است  باور 
اى توليد كند اما توانايى هاى هسته اى اين كشور در حال 

توسعه است.
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توافقات لندن و واكنش ها
نشست سه جانبه لندن كه با هدف ايجاد توافق بين افغانستان و پاكستان 
براي ايجاد صلح و تعيين روند واگذاري مناطق تحت اداره انگليسي ها 
و نيروهاي بين المللي به افغان ها بود، با اميدواري هايي به پايان رسيد. 
و  بريتانيا  افغانستان،  كشور  سه  سران  نشست  سومين  پايان  در 
پاكستان در لندن طرفين متعهد به ادامه روند صلح طي ماه هاي آينده 
شدند. حامد كرزاي، رييس جمهوري افغانستان و آصف علي زرداري 
همتاي پاكستاني اش گفتند كه تالش خواهند كرد ظرف شش ماه آينده 
به توافق صلح در افغانستان دست پيدا كنند. در اين نشست كه صبح 
روز دوشنبه در «چيكرز» لندن برگزار شد، مسائل مربوط به فرآيند 
صلح افغانستان و گسترش روابط ميان افغانستان و پاكستان مورد 
اسالمي  رييس جمهوري  كرزاي،  حامد  گرفت.  قرار  بررسي  و  بحث 
با  خبري  مشترك  كنفرانس  يك  طي  نشست  اين  پايان  در  افغانستان 
نخست وزير  از  تشكر  ضمن  زرداري،  آصف علي  و  كامرون  ديويد 
بريتانيا به خاطر ميزباني نشست سه جانبه، از پيشرفت هاي مذاكرات 
و  مذاكرات  اميدوارم  گفت:  و  كرد  خرسندي  اظهار  كشور  سه  سران 
توافقاتي كه صورت گرفت، با در نظر گرفتن تمام جوانب، عملي شود. 
وي خطاب به طالبان گفت كه طالبان با استفاده از فرصت، در روند 
صلح سهيم شوند تا همه افغان ها در ساختن كشور نقش خويش را 
ايفا كنند. حامد كرزاي گفت كه بحث هاي ما در فضاي بسيار دوستانه 
و صريح انجام شد و اميدواريم كه نتيجه اين بحث ها به بهبود روابط 

ميان افغانستان و پاكستان منجر شود.
به  را  مذاكرات  اين  ميزباني  كه  بريتانيا  نخست وزير  كامرون،  ديويد 
روند  يعني  مهم  موضوع  دو  روي  ما  مذاكرات  كه  گفت  داشت،  عهده 
و  افغانستان  ميان  همكاري ها  تقويت  و  افغانستان  رهبري  به  صلح 
داشتيم.  خوبي  پيشرفت هاي  موارد  اين  در  ما  و  شد  انجام  پاكستان 
و  افغانستان  رهبري  تحت  صلح  فرآيند  از  ما  گفت:  كامرون  ديويد 
گشايش دفتري براي مذاكرات ميان طالبان و شوراي عالي صلح كه 
بتواند افغانستان را به آينده يي كه همه جريانات سياسي در آن حضور 
ثبات  اينكه  ضمن  بريتانيا  نخست وزير  مي كنيم.  حمايت  باشند  داشته 
افغانستان را مهم دانسته، گفت كه ما خواهان يك افغانستان امن، باثبات 
و دموكراتيك هستيم كه ديگر هرگز پناهگاهي براي تروريست ها نشود. 
وي افزود، بريتانيا از تالش هاي افغانستان و پاكستان براي برقراري 
در  كه  پيشرفت هايي  و  مي كند  حمايت  شديدا  منطقه  در  ثبات  و  صلح 
كه  است  طالبان  به  روشن  پيام  يك  گرفت  صورت  امروزي  مذاكرات 
حاال زمان آن رسيده تا در اين روند سهيم شوند. او همچنان گفت: ما 
از تعهدات روساي جمهور افغانستان و پاكستان به خاطر حمايت شان 
از گسترش روابط از طريق امضاي سند همكاري هاي استراتژيك ميان 
كنفرانس  اين  در  نيز  زرداري  آصف علي  مي كنيم.  حمايت  كشور،  دو 
خبري گفت: صلح در افغانستان به معني صلح در پاكستان است و ما 
اين را درك مي كنيم كه باهم بودن بقاي هر دو را در پي دارد. وي به 
با  مذاكرات  از  ما  گفت:  و  كرد  تاكيد  افغانستان،  با  كشورش  همكاري 
طالبان حمايت كرده، به اين فرآيند كمك مي كنيم و اميدوار هستيم كه 
اين امر باعث پايان جنگي شود كه باعث ويراني دو كشور شده است.

واكنش محافل خبري و سياسي افغان ها
حزب حق و عدالت با حمايت از اين نشست ابراز اميدواري كرده كه 
اين نشست منجر به بهبود و استحكام روابط دوستانه بين افغانستان 
و پاكستان و تقويت صلح در كشور شود و تعهد عملي هر سه جانب 
به ويژه پاكستان را درباره صلح به دنبال داشته باشد. اين حزب در 
اعالميه يي تاكيد كرده كه هر نوع تالش براي حذف دولت افغانستان از 
مديريت روند گفت وگوهاي صلح به تضعيف حاكميت ملي افغانستان 
منجر مي شود. حزب حق و عدالت با اشاره به «خطر» آزادي زندانيان 
طالبان از زندان هاي پاكستان و رفتن آنها به مناطق نامشخص، تاكيد 
ساختار  در  و  شوند  منتقل  افغانستان  به  بايد  زندانيان  اين  كه  كرده 

شوراي عالي صلح با مديريت دولت افغانستان كار كنند.
نشست  از  دولت  اپوزيسيون  اصلي  گروه هاي  از  يكي  ملي  ائتالف 
لندن استقبال محتاطانه كرده و نسبت به «صداقت» پاكستان در قبال 
فضل الرحمن  است.  كرده  ترديد  و  شك  ابراز  افغانستان  در  مصالحه 
اوريا، از سخنگويان اين ائتالف در گفت وگويي بيان كرد: «ما از هر نوع 
تالش براي صلح قدرداني مي كنيم ولي چالش عمده يي كه در نشست 
لندن وجود دارد، اين است كه حامد كرزاي و اسالم آباد در اين زمينه 
صادق نيستند.» شاه حسين مرتضوي، سردبير روزنامه هشت صبح 
گفت كه نشست سه جانبه لندن اميدواري براي دستيابي به توافق صلح 

در افغانستان را افزايش داده است.
آنكه  با  است،  بوده  روبه رو  بسياري  مشكالت  با  همواره  صلح  روند 
افغانستان تالش هايي را در راستاي گفت وگوهاي صلح انجام داده و 
در سفر رييس جمهور كرزاي به امريكا، بر ايجاد دفتر طالبان در قطر 
به توافق رسيدند، اما طالبان تاكيد كرده است كه نمي خواهد با حكومت 
افغانستان گفت وگو كنند. هرچند حكومت افغانستان با ايجاد شوراي 
ترور  اما  بكشاند،  مذاكره  ميز  به  را  طالبان  تا  كرد  تالش  صلح  عالي 
برهان الدين رباني، رييس شوراي عالي صلح و هدف قرار دادن اسداهللا 
خالد، رييس امنيت ملي، نشان داد كه اين گروه آماده صلح نيست. با 
اين همه، حكومت افغانستان تالش دارد تا با برگزاري نشست عالمان 
طالبان  با  گفت وگو  بر  همچنان  كابل،  در  پاكستان  و  افغانستان  ديني 
تاكيد كند. نشست لندن اين نكته را در بر داشت كه پاكستان به همراه 
در  را  صلح  روند  يكديگر  كنار  در  بتوانند  محور  عنوان  به  افغانستان 
پيش گيرند و اختالفات را كنار بگذارند. اين اتفاق مي تواند گام موثري 

در روند صلح افغانستان باشد.

پيشنهاد رسمي امريكا 
براي مذاكره با ايران

در  خود  سخنراني  در  امريكا  جمهور  رييس  معاون  بايدن  جو 
كنفرانس امنيتي مونيخ، درخواست مذاكره مستقيم با ايران را تكرار 
ايران  با  مستقيم  مذاكره  براي  كشورش  مي گويد  بايدن،  جو  كرد. 
آمادگي دارد، البته در صورتي كه ايران براي مذاكره جدي باشد. 
سخن  آلمان  در  مونيخ  امنيتي  كنفرانس  در  گذشته  روز  كه  بايدن 
مي گفت، از ارتباط دوجانبه ايران و امريكا حمايت كرد كه بسياري 
هسته يي  برنامه هاي  سر  بر  بين المللي  مجادله  تعديل  براي  را  آن 
تهران، ضروري قلمداد مي كنند. معاون باراك اوباما روز شنبه گفت: 
كه  است  مواجه  تاريخي  تحريم هاي  شديد ترين  با  هم اكنون  ايران 
هدف از آنها اطمينان يافتن از ماهيت صلح آميز برنامه هاي هسته يي 
هنوز  داد:  گزارش  وي  از  نقل  به  رويترز  است.  اسالمي  جمهوري 
زمان براي ديپلماسي همراه با فشار در قبال ايران باقي است تا اين 
رويكرد به موفقيت برسد. بايدن افزود: اكنون توپ در زمين دولت 
ايران است. هرچند تاكنون مذاكرات هسته يي بين ايران و گروه 1+5 
(امريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان) يا آژانس بين المللي 
انرژي اتمي انجام شده اما تحليلگران بر اين باورند كه با پيروزي 
مجدد باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري اكنون وي قدرت 
مانور بيشتري در قبال ايران دارد. بايدن در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا امريكا به دنبال مذاكره مستقيم با ايران براي تعديل شرايط 
ايران  در  رتبه  عالي  مقامات  كه  زماني  گفت:  خير،  يا  است  جاري 
آمادگي داشته باشند، امريكا از گفت وگوي مستقيم استقبال مي كند. 
وي افزود: ما به روشني اعالم كرده ايم كه براي مالقات دوجانبه با 
حاكميت ايران آمادگي داريم و اين موضوعي محرمانه نيست و در 
صورتي كه شرايط ايجاد شود، شركاي خود را مطلع خواهيم كرد. 
بايدن خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد به قوت خود باقي است اما بايد 
واقعي و جدي باشد و دستور كاري داشته باشد كه ايرانيان براي 

سخن گفتن درباره آن آمادگي داشته باشند.

معاون رييس جمهور امريكا تصريح كرد كه اين مذاكرات تنها براي 
اينكه يك تجربه باشد، انجام نمي شود.

چهل و نهمين كنفرانس امنيتي مونيخ از روز جمعه در هتل بايريشه 
هدف مونيخ آغاز به كار كرده و بايدن نيز در حاشيه همين كنفرانس 
تهران  مقامات  با  دوجانبه  مذاكره  براي  سفيد  كاخ  راسخ  عزم  بر 
تاكيد كرد. معاون رييس جمهور امريكا مانند جان كري، وزير امور 
خارجه و هيالري كلينتون، همتاي سابق وي به آمادگي امريكا براي 
چند  كه  موضوعي  است؛  كرده  اشاره  ايران  با  مستقيم  گفت وگوي 
امريكا  نوامبر   6 رياست جمهوري  انتخابات  برگزاري  از  قبل  هفته 
با انتشار گزارشي در روزنامه نيويورك تايمز و طرح اين ادعا كه 
مقامات تهران و واشنگتن بر سر مذاكره مستقيم به توافق رسيده اند، 
بر سر زبان ها افتاد. باراك اوباما، پس از پيروزي مجدد در انتخابات 

رياست جمهوري اعالم كرد براي مذاكره با تهران آمادگي دارد.
صالحي كه همزمان با ابراز تمايل بايدن براي گفت وگوي دوجانبه 
در  ميزگردي  در  امروز  قبلي،  اعالم  طبق  كرده،  سفر  مونيخ  به 
مسائل  درباره  اسالمي  جمهوري  ديدگاه هاي  كنفرانس  اين  حاشيه 
مهم بين المللي و همچنين برنامه هاي هسته يي را تشريح خواهد كرد. 
نماينده  ابراهيمي،  اخضر  و  همتاي آلماني صالحي  وستروله،  گيدو 
سازمان ملل و اتحاديه عرب در امور سوريه از جمله مقاماتي هستند 
كه آمادگي خود را براي مالقات با وزير امور خارجه ايران اعالم 
امنيتي  كنفرانس  در  كه  است  آن  از  حاكي  گزارش ها  بودند.  كرده 
مونيخ كه در حال برگزاري است بيش از 400 ميهمان در قالب 90 
با  مذاكره  از  بايدن  كه  شرايطي  در  دارند.  حضور  ديپلماتيك  هيات 
ايران سخن مي گويد وزير امور خارجه ايران بر اين باور است كه 
تهران و واشنگتن تاكنون در زمينه هايي مانند عراق و افغانستان با 

يكديگر مذاكره كرده اند، اما تصميم گيري كلي در اين زمينه بر عهده 
رهبري است.

امريكا صادق نيست
كه  صورتي  در  است  كرده  اعالم  اوباما  باراك  معاون  بايدن،  جو 
مقامات تهران نشانه هايي دال بر تعهد به مذاكره ارسال كنند، امريكا 
براي مذاكره مستقيم با ايران بر سر برنامه هاي هسته يي اش آماده 
است. به گزارش بلومبرگ، بايدن كه در كنفرانس امنيتي مونيخ به 
سر مي برد، گفت: زماني كه رهبران تهران جدي باشند، ما آماده ايم 
كه  كرد  خاطرنشان  را  نكته  اين  وي  كنيم.  برگزار  دوجانبه  نشست 
اقدامي محرمانه انجام نخواهد شد و اين پيشنهاد مذاكره است كه 
امريكا به صورت واقعي به ايران ارائه مي كند. معاون رييس جمهور 
امريكا خاطرنشان كرد كه هنوز زمان براي ديپلماسي وجود دارد و 
توپ در زمين ايران است. اين در حالي است كه ديپلمات هاي ايراني 
در  هسته يي  كنفرانس  براي  كه  زماني  اكتبر 2009،  از  امريكايي  و 
در  اما  نداشته اند.  دوجانبه  نشست  يكديگر  با  داشتند،  حضور  ژنو 
پرده  پشت  مذاكرات  ادعاي  نشده  تاييد  اخبار  برخي  اخير  ماه هاي 
مقامات ايران و امريكا را مطرح كرد كه از سوي تهران تكذيب شد. 
سياست  و  ملي  امنيت  كميسيون  رييس  بايدن،  اظهارات  مقابل  در 
خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه تصميم گيري درباره مذاكره مستقيم 
با امريكا در عرصه هسته يي بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است، 
گفت: جمهوري اسالمي ايران تاكنون به صورت موضوعي با امريكا 
عرصه  در  كلي  مذاكرات  از  متفاوت  اين  كه  است  داشته  مذاكراتي 
اشاره  با  بروجردي  عالءالدين  مي آيد.  شمار  به  جانبه  دو  روابط 
وزير  و  اروپا  اتحاديه  خارجي  سياست  رييس  اشتون،  استقبال  به 
درباره  امريكا  رييس جمهور  معاون  پيشنهاد  از  آلمان  امورخارجه 
با  اسالمي  جمهوري  تاكنون  گفت:  امريكا،  و  ايران  مستقيم  مذاكره 
همچون  مختلف  عرصه هاي  در  موضوعي  صورت  به  امريكايي ها 
مذاكرات  با  موضوع  اين  اما  است  داشته  مذاكراتي  عراق  بحران 
افزود:  البته  وي  است.  متفاوت  دوجانبه  عرصه روابط  در  كلي 
هسته يي  عرصه  در  امريكا  با  مستقيم  مذاكره  درباره  تصميم گيري 
به عهده شوراي عالي امنيت ملي است اما مطمئنا جمهوري اسالمي 
براساس منافع ملي اش در اين خصوص تصميم گيري مي كند. رييس 
بيان  با  همچنين  مجلس  خارجي  سياست  و  ملي  امنيت  كميسيون 
اينكه امريكايي ها در بيان اظهارات خود از حداقل صداقت برخوردار 
از  هيچ وقت  اسالمي  جمهوري  كه  داليلي  از  يكي  گفت:  نيستند، 
عدم  است  نكرده  استقبال  امريكايي ها  با  مستقيم  مذاكره  پيشنهاد 
طرف  كرد:  از  خاطرنشان  ادامه  در  بروجردي  است.  آنها  صداقت 
ديگر امريكايي ها در شرايطي عالقه مند به مذاكره مستقيم با ايران 
هيچ  ايران  با  گذشته  سال  ده  در  آنها  مذاكرات  مجموع  كه  هستند 
سودي برايشان نداشته است و آنها نتوانسته اند جلوي پيشرفت و 

هسته يي شدن ايران را بگيرند.

درخواست اشتون از ايران
اتحاديه  خارجي  سياست  مسوول  اشتون،  كاترين  حال  همين  در 
افزايش  براي  شده  اعالم  اقدام  خواسته  ايران  از  تازگي  به  اروپا 
تعهدات  نقض  وي  ادعاي  بر  بنا  كه  را  هسته يي  برنامه هاي  سرعت 
بين المللي است، متوقف كند. آژانس بين المللي انرژي اتمي به اعضاي 
خود گفته است كه ايران به دنبال تقويت برنامه هاي غني سازي خود 
از طريق نصب سانتريفوژهاي بيشتر است. آسوشيتدپرس به نقل 
كه  است  داده  گزارش  شد،  منتشر  آژانس  سوي  از  كه  سندي  از 
اين  به  توجه  با  هسته يي  برنامه هاي  گسترش  براي  تهران  توانايي 
تهران  گزارش  اين  بر  بنا  مي يابد.  افزايش  ملموسي  طور  به  پروژه 
سانتريفوژهاي  دارد  قصد  كه  داده  اطالع  آژانس  به  گذشته  هفته 
پنج  سرعتي  با  سانتريفوژها  اين  كند.  نصب  نطنز  در  پيشرفته يي 

برابر سانتريفوژهاي قديمي، غني سازي انجام مي دهند.
به گزارش رويترز، سخنگوي اشتون در جمع خبرنگاران گفت: در 
صورتي كه ايران سانتريفوژهاي پيشرفته يي را نصب و فعال كند، 
ميزان توليد مواد هسته يي كه غرب درباره آن ابراز نگراني مي كند، 
نيز  انگليس  و  فرانسه  كه  است  حالي  در  اين  مي كند.  پيدا  افزايش 
خارجه  امور  وزير  كرده اند.  موضع گيري  اشتون،  ديدگاه  تاييد  در 
سانتريفوژها  نصب  درباره  تهران  پيغام  كه  است  مدعي  فرانسه 
نشانه يي منفي در آستانه از سرگيري مذاكرات هسته يي گروه 1+5 
(امريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان) است. گفتني است 
اشتون نيز از ايران خواسته است در ماه جاري مذاكره هسته يي را 
از سر بگيرد. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به يادداشتي كه ايران 
درباره نصب سانتريفوژها براي آژانس ارسال كرده ادعا مي كند كه 
تهران نه تنها به درخواست شوراي امنيت سازمان ملل براي تعليق 
است.  برنامه ها  اين  گسترش  درصدد  بلكه  نكرده،  عمل  غني سازي 
مارك فيزپاتريك، كارشناس هسته يي نيز بر اين باور است كه اقدام 
اخير تهران مي تواند قواعد بازي را تغيير دهد چرا كه جدول زماني 
نصب  با  دارند،  كارايي  تسليحات  در  كه  موادي  توليد  براي  ايران 
سانتريفوژهاي بيشتر، كوتاه تر مي شود. به هر ترتيب تصميم تهران 
در زماني اعالم مي شود كه تا 10 روز ديگر نشست بعدي ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران برگزار خواهد شد و گروه 
جاري  ماه  در  ايران  با  مذاكرات  سرگيري  از  به  اميدوار  نيز   1+5

ميالدي است. 
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بودن يا نبودن انگليس در اتحاديه اروپا؛ مساله اين است

قمار باز
مترجم: مجيد اعزازى -  منبع: اكونوميست

است.  كننده  متقاعد  اروپا  درباره  كامرون  ديويد  ديدگاه 
كه  مى خواهد  را  اروپايى  اتحاديه  آن  انگليس  نخست وزير 
وقف تجارت آزاد و رقابت باشد؛ اتحاديه اى كه به كسب و 
كار كمك مى كند نه اين كه آن را محدود كند. او مى گويد كه 

اين اتحاديه بايد «غيربوروكراتيك» باشد. 
 بايد همكارى فشرده اى درباره امورى مانند مهار تروريسم 
روى  اثرگذار  تصميم هاى  ممكن،  حد  تا  اما  بگيرد؛  شكل 
افراد يك كشور بايد توسط دولت همان كشور اتخاذ شود. 
بريتانيا نيز بايد عضو اين باشگاه باشد. او همه اين موارد را 
در يك سخنرانى تاريخى اما ديرهنگام در 23 ژانويه 2013 

در لندن رديف كرد و گفت.
بسيار  ديدگاهش  تحقق  براى  كامرون  آقاى  برنامه  اما 
با  بريتانيا  روابط  درباره  دارد  قصد  است.او  خطرناك 
را  رفراندومى  سپس  و  كند  مذاكره  دوباره  اروپا  اتحاديه 
برگزار  آن،  ترك  يا  اتحاديه  اين  در  بريتانيا  ماندن  درباره 
به   � بعدى  پارلمان  دوره  اول  نيمه  در  راى گيرى  كند.اين 

عبارت ديگر تا پايان سال 2017 � برگزار خواهد شد.
مزاحمت  ايجاد  به  منتج  كامرون  آقاى  حركت  سرانجام، 
و  بريتانيا  روابط  مى شود.مخالفان  يورو  منطقه  براى 
اتحاديه اروپا در حزب محافظه كار انگليس، مدت ها است كه 
رهبران اين حزب را با انتقادات تند خود رنجانده است؛ اما 
در حال حاضر، سطح اين اذيت و آزار با كاهش دارايى ها 
منطقه  اعضاى  است  قرار  است.اگر  يافته  افزايش  اروپا 
بايد  اروپا  اتحاديه  مى رسد،  نظر  به  باشند،  يكچارچه  يورو 

منسجم تر شود.
مخالفان روابط بريتانيا و اتحاديه اروپا به اين دوره پر از 
پيوندهاى  گسستن  منظور  به  فرصتى  عنوان  به  تغييرات 
با  كامرون  آقاى  مى كنند.  نگاه  اروپا  اتحاديه  با  بريتانيا 
تضمين برگزارى رفراندوم، به حذف مخالفت ها هم در حزب 

خود و هم در حزب استقالل بريتانيا اميدوار است.
يك  برگزارى  از  كامرون  آقاى  اصلى  هدف  اگر  حتى  اما 
رفراندوم حفظ وجه سياسى او است، بحث هاى بهتر ديگرى 
براى اين منظور وجود دارند. رفراندوم ها شيوه خوبى براى 
طرح چالش هاى اساسى هستند، چالش هايى كه از طريق يك 
انتخابات عمومى نمى توان درباره آنها تصميم گرفت؛ چرا كه 
آنها احزاب سياسى را همانند حوزه هاى انتخابيه از هم جدا 
مى كنند. اين مقاله بر اين باور است كه يك رفراندوم براى 
فرونشاندن مسائل دشوار در روابط بريتانيا با اتحاديه تا 

حدى مورد نياز است.
رفراندوم  وقت  چه  كه  است  اين  بزرگ  سوال   رو،  اين  از 
كه  مى گويد  درستى  به  كامرون  آقاى  شود.  برگزار  بايد 
آينده  كه  چرا  نيست؛  كار  اين  براى  مناسبى  زمان  حاال 
را  رفراندوم  مى خواهد  او  است.  مبهم  بسيار  اروپا  اتحاديه 
زمان  آن  تا  كند.  برگزار  پارلمان  بعدى  دور  نيمه  اولين  در 
مسائل روشن تر خواهند شد. اين تاخير همچنين زمانى را 
براى بحث درباره رابطه بريتانيا با اتحاديه اروپا در اختيار 
ميان  از  بريتانيا  كه  است  گفته  او  مى دهد.  قرار  كامرون 

توافق هاى سياسى و حقوقى اروپا - آن طور كه شايسته 
درباره  او  عملكرد  چه  اگر  و  كرد  خواهد  انتخاب  است- 
ساير امتيازاتى كه مى خواهد از اتحاديه اروپا تقاضا كند، 
پرابهام است؛ اما به بريتانيايى ها يك تغيير بنيادين را وعده 

مى دهد.
خرسندى حزب محافظه كار، ترشرويى حزب كارگر

ظاهرا اين سخنرانى به نفع آقاى كامرون در حال اثرگذارى 
كرده  شاد  را  پارلمان  كار  محافظه  نمايندگان  و  است 
است. نمايندگانى كه مى ترسند كرسى هاى خود را به نفع 
حزب استقالل بريتانيا از دست دهند. از سوى ديگر، اين 
شده  كارگر  حزب  حيرت  و  سرگردانى  موجب  سخنرانى 
است؛ حزبى كه دوستدار اروپا و طرفدار برقرارى ارتباط 

بيشتر با اتحاديه اروپا است. 
از  انگليس  جدايى  در  متعددى  منفعت هاى  بريتانيا،  براى 
ايده  خوبى  به  كامرون  آقاى  دارد.  وجود  اروپا  اتحاديه 
را  اروپا  اتحاديه  و  انگليس  رابطه  مخالفان  ميان  در  رايج 
رد كرد؛ اين ايده كه بريتانيا بايد براى كسب شرايط «نيمى 
در اتحاديه اروپا و نيمى خارج از آن» مانند شرايط نروژ 
يا سوئيس تالش كند. به گفته وى، اگر بريتانيا راه حلى كه 
سرانجام اثرى نداشت را پيگيرى مى كرد، وقت زيادى را از 
دست مى داد؛ چون اين اقدام براى بريتانيا قابل قبول نبوده 
است. تصميم او براى رفِع ابهام از آنچه كه اميدوار بود در 
جريان مذاكره مجدد درباره عضويت انگليس در اتحاديه 
اروپا به آن دست يابد، نيز هوشمندانه بود.اين موضوع، به 
او اجازه مى دهد تا «موفقيت» را تعريف كند و از همين رو 
با يك اقدام جديد به راى دهندگان بريتانيايى نشان دهد كه 

مى تواند ادعاى پيروزى داشته باشد.
زمان  در  ابهام  كامرون  آقاى  مى دهد،  ترجيح  مقاله  اين 
بندى براى برگزارى رفراندوم را نيز رفع كند.اگر چه، اين 
موضوع در خدمت اهداف او نيست، بلكه در خدمت منافع 
مى دهد  اجازه  آينده  محافظه كار  دولت  به  و  است  انگليس 
تا براى برگزارى رفراندوم در زمانى مناسب و نه زمانى 

نامناسب تصميم بگيرد.
سال  پنج  در  رفراندوم  يك  انجام  براى  ريزى  برنامه 
كه  اين  نخست  است.  آميز  مخاطره  آن  از  كمتر  يا  ديگر 
چشم  با  اقتصاد  باشد.  مخرب  اقتصادى  نظر  از  مى تواند 
انداز خروج انگليس از اتحاديه اروپا به هراس مى افتد. طى 
خواسته اند  بريتانيا  از  ساز  خودرو  سه  اخير،  هفته  چند 
اروپا  اتحاديه  از  خروج  تهديد  بماند.  اروپا  اتحاديه  در  تا 
در  سرمايه گذارى  از  را  مليتى  چند  شركت هاى   2017 تا 

بريتانيا دلسرد مى كند. 
دوم اينكه، اگرچه به نظر مى رسد كه پنج سال، يك دوره 
آينده  كه  نيست  قدرطوالنى  آن  اما  است،  طوالنى  زمانى 
منطقه يورو روشن شود. وقتى بحران منطقه يورو آغاز 
شد، هيچ كس تصور نمى كرد كه اين بحران بيش از پنج 
سال طول بكشد؛ با وجود اين، حل اين بحران احتماال حتى 
دوره  اول  نيمه  تا  انجاميد.  خواهد  طول  به  اين  از  بيشتر 
بعدى پارلمان، بريتانيا شايد هنوز نتواند درباره ماندن يا 

رفتن از اتحاديه اروپا تصميم بگيرد.
در  انگليس  عضويت  درباره  مجدد  مذاكره  كه  اين  سوم 
باشد.بسيارى  داشته  بدى  نتايج  مى تواند  اروپا  اتحاديه 
از رهبران اروپايى از آنچه آنها دادخواهى خاص بريتانيا 
كه  برسند  نتيجه  اين  به  آنها  اگر  شدند.  منزجر  مى دانند، 
است  خود  راه  گرفتن  پيش  در  به  بيشترعالقه مند  بريتانيا 
تا سالمت پروژه [اتحاديه] اروپا، مى توانند با عواقب شديد 
شده  تحقير  ملت  يك  بگيرند.  موضع  كامرون،  آقاى  عليه 
دولت  به  زدن  سيلى  براى  رفراندوم  از  خوبى  به  احتماال 
مدت  ميان  ركود  يك  از  سپس  (و  مى كند  استفاده  خود 
غير قابل اجتناب رنج خواهد برد) و اين كشور را به خارج 
هستند؛  توجه  قابل  مخاطرات  مى فرستد.  اروپا  اتحاديه  از 
اما آقاى كامرون كارت هاى خوب را در دست دارد. آنگال 
متحد  يك  عنوان  به  بريتانيا  به  آلمان  اعظم  صدر  مركل 
اتحاديه  و  اروپا  اتحاديه  بودجه  در  او  مى نگرد،  ليبرال 
بانكدارى، نشان داد كه براى دادن امتياز به منظور كمك به 
آقاى كامرون آماده بود. به نظر مى رسد، مركل در مذاكره 
تسليم  اروپا  اتحاديه  در  انگليس  عضويت  درباره  مجدد 
خواهد شد تا به پاسخى كه مى خواهد از طريق رفراندوم 
برسد، دست يابد. اگر چه بريتانيا آشكارا از بروكسل [مقر 
اتحاديه اروپا] انتقاد مى كند، اما روشن است كه برنامه اى 
براى ترك كردن اين اتحاديه ندارد. در ماه مه سال گذشته، 
تعداد بريتانيايى ها كه به ناظران انتخابات گفتند مى خواهند 
گفتند  كه  بود  بريتانيايى  برابر  دو  كنند،  ترك  را  اتحاديه 

مى خواهند انگليس در اين اتحاديه بماند. 
غيرضرورى  ريسك  يك  پذيرش  حال  در  كامرون  آقاى 
اما مرتبط با آينده كشورش است. اما كارت هايى كه براى 
با  و  هستند  قوى تر  رقيبانش  كارت هاى  از  دارد،  بازى 

اندكى خوش شانسى، در قمارش پيروز خواهد شد.

معماى اروپايى ديويد كامرون
نويسنده: تيئرى چاپين

همان طور كه بحران يورو شكاف ميان 17 كشور منطقه يورو و 10 عضو ديگر 
اتحاديه اروپا را گسترده كرده است، بحث درباره يك «اروپاى داراى چند سرعت 
رشد متفاوت» قوت گرفته است. اروپايى كه در آن كشورها به رغم داشتن نرخ هاى 
اصلى  محور  موضوع  اين  مى كنند.  دنبال  را  بيشتر  اتحاد  متفاوت  اقتصادى  رشد 

سخنرانى تازه ديويد كامرون خواهد بود. 
 سخنانى كه طى آن كامرون براى بازتعريف روابط پادشاهى بريتانيا با اتحاديه 
اروپا تالش خواهد كرد. [اين مقاله چند روز قبل از سخنان كامرون درباره احتمال 

ترك اتحاديه اروپا توسط انگليس نوشته شده است].
به ندرت يك سخنرانى قبل از اينكه ايراد شود، تا اين حد موجب برانگيخته شدن 
عمومى  مقررات  و  سياست ها  اينكه  شرط  به  كامرون  مى شود.  بين المللى  مباحث 
براى بريتانياى كبيرابطال شود، رسما از باقى ماندن در اتحاديه اروپا طرفدارى 
مى كند. انتظار مى رود، كامرون در سخنرانى اش به مذاكره دوباره درباره عضويت 
بريتانيا در اتحاديه اروپا متعهد شود و متعاقبا اگر در سال 2015 دوباره به عنوان 

نخست وزير انتخاب شود، رفراندومى درباره روابط بازبينى شده برگزار كند.
اين در حالى است كه عصبانيت هم پيمانان بريتانيا به شدت در حال افزايش است. 
در  ماندن  عضو  براى  بريتانيا  به  آشكارا  ايرلند  و  آمريكا  متحده  اياالت  واقع،  در 
بريتانيا  خروج  كه  كرده اند  اعالم  نيز  فنالند  و  هلند  كردند.  اصرار  اروپا  اتحاديه 
در  آزاد  بازار  متحد  عنوان  به  انگليس  ابقاى  جمله  از  آنها  منافع  اروپا  اتحاديه  از 

معامله هاى اروپايى را به خطر مى اندازد.
در  است  داده  هشدار  اروپا  شوراى  رييس  رومپوى»،  ون  اين، «هرمان  بر  افزون 
صورتى كه برخى قدرت ها اتحاديه اروپا را ترك كنند، بازار واحد ويران خواهد 
كردن  نزديك  هدف  با  نيز  رسانه اى  بولتن هاى  و  بريتانيا  تجارى  شد.رهبران 
شديد  حمايت  اروپا،  اتحاديه  كشورهاى  ساير  با  انگليس  ميان  تجارى  پيوندهاى 
خود از عضويت اين كشور دراتحاديه اروپا را ابراز كرده اند. حتى شركاى ائتالفى 
كامرون، ليبرال دموكرات ها، نسبت به مخاطرات خروج از اين اتحاديه نگرانى هاى 
با   ِ تقابل  به  سرانجام  رضايت»  بدون  «ائتالف  واقع،  اند.در  كرده  اعالم  را  خود 
رشدِ  حال  در  اضطراب  و  مى دهد  شكل  اروپا  اتحاديه  و  انگليس  رابطه  مخالفان 
استراتژى   - كامرون  آميز  مخاطره  استراتژى  ناظران  مى دهد.  بازتاب  را  ناظران 
اى كه به تعادلى ظريف ميان تقاضاها و امتيازهاى انحصارى نياز دارد- كه ممكن 

است شكست بخورد و سرانجام بريتانيا اتحاديه اروپا را ترك كند.
از يك سو، بسيارى مى ترسند كه تقاضاهاى كامرون از اتحاديه اروپا آن قدر زياد 
باشد كه اين اتحاديه نتواند آنها را بپذيرد. با اين همه، وقتى كامرون در دسامبر 
به  بريتانيا  خدمات مالى  اروپا درخواست كرد كه  سال 2011 از نشست شوراى 
عمومى  قواعد  از  اروپا،  اتحاديه  جديد  مالى»  «معاهده  از  كشور  اين  حمايت  دليل 
معاف شود، شركاى اروپايى بريتانيا به طور كل اين ايده را مختومه و آن را در 

حكم باج خواهى تفسير كردند.
از سوى ديگر، كامرون در صورتى كه در ايجاد پيشرفت معنادار در جريان مذاكره 
و  اعتبارخود   بخورد،  شكست  اروپا  اتحاديه  در  بريتانيا  عضويت  درباره  مجدد 
همچنين رفراندوم- را از دست خواهد داد.سپس، بريتانيا با انتخابى دشوار باقى 
خواهد ماند:يا خروج از بازار واحد يا كسب جايگاهى مشابه جايگاه نروژ و حفظ 

بازار واحد.
در اين ميان اما راه حلى كه هم بريتانيا و هم شركاى اروپايى اش را راضى كند، 
ممكن است. توافقنامه منطقه اقتصادى اروپا مى تواند به منظور اعطاى قدرت راى 
عضو  دولت هاى  براى  را  اتحاديه  عمومى  سياست هاى  درباره  نروژ)  برابر(مانند 
منطقه اقتصادى اروپا كه عضو اتحاديه اروپا نيستند، مورد بازبينى قرار داد. اين 
سياست هاى  و  توسعه  و  تحقيق  برنامه  مرتبط،  شاخص هاى  واحد،  بازار   ِ شامل 

انتخابى مى شود.
اين رويكرد به بريتانيا اجازه مى دهد تا جايگاه مطلوب خود را به دست آورد: يعنى 
مى تواند به مشاركت و نفوذ در بازار واحد ادامه دهد، اما از سياست هاى اتحاديه 
اروپا در حوزه هايى مانند كشاورزى، اخذ ماليات و فدراليسم مالى عقب نشينى كند. 
بنابراين، اين رويكرد شركاى اروپايى بريتانيا را از عضويت اين كشوردر بازار 
واحد مطمئن مى كند. افزون بر اين، بريتانيا هنوز در ساير ابتكار عمل هاى اتحاديه 
اروپا (به طور مثال، در امور دفاعى و سياست خارجى) به صورت مورد به مورد 
مشاركت خواهد كرد و در نتيجه درباره اين كه چنين همكارى اى بر اساس منافع 

مشترك است، اعتمادسازى مى كند.
نگرش  بلكه  مى كند،  تصحيح  را  دموكراسى  قاعده  خالف  يك  تنها  نه  راه حل  اين 
اتحاديه اقتصادى و پولى نسبت به اتحاديه اروپا را نيز تغيير مى دهد. پس از آن 
نيز، اتحاد بيشتر منطقه يورو- كه براى پايان بخشى به بحران يورو (حتى به گفته 

كامرون) حياتى است- بسيار ساده تر قابل دستيابى است.
در اين شرايط، دولت هاى عضو اتحاديه اروپا، مى توانند از ميان دو سطح اتحاد 
با  بيشتر  مالى،  نظر  از  يا  سياسى  نظر  از  يا  مى توانند  كنند.آنها  انتخاب  را  يكى 
شريك  را  يورو  منطقه  بيشترى  دقت  با  انتخاب،  اين  شوند.  متحد  اروپا  اتحاديه 
كشورهايى مى كند كه تمايل دارند به اين منطقه بپيوندند يا به منطقه اقتصادى اروپا 
تصميم گيرى هاى  در  تا  مى دهد  اجازه  اروپا  اتحاديه  غير عضو  كشورهاى  به  كه 
مرتبط با بازار واحد مشاركت كنند. اين رويكرد، اتحاد كشورهاى جديد را با بازار 
واحد تسهيل مى كند، بدون اينكه انسجام سياسى و اقتصادى اتحاديه اروپا يا منطقه 
يورو را بى ثبات كند.به همان ميزان كه كامرون براى بازتعريف رابطه بريتانيا با 
اروپا تالش مى كند، بهتر است فعاالنه با شركاى خود در اتحاديه اروپا نيز تعامل 
سر  دو  توافقى  به  مى توان  كه  است  اروپا  با  گسترده  همكارى  طريق  از  تنها  كند. 

سود و موثر دست يافت. 
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در مورد بهره ورى داستان جالبى وجود دارد. يك استاد اقتصادى در 
ممكنى  مبادله  هيچ  آن  در  كه  «وضعيتى  گويد:  مى  ورى  بهره  تعريف 
وجود ندارد.» بنا به تعريف اين استاد، مبادله تنها در صورتى ممكن است 

كه در آن دو طرف مبادله سود كنند.

وقتى به هر دليل يكى از دو طرف مبادله سود نكند، آن مبادله (اگر دو 
مى  استاد  اين  شاگرد  گرفت.  نخواهد  شكل  مختار)  و  باشند  آزاد  طرف 
پرسد: «يعنى وضعيتى كه در آن يك نفر همه چيز داشته باشد و ديگران 
مى  تامل  اندكى  استاد  است؟»  ورى  بهره  وضعيت  باشند،  نداشته  هيچ 
كه  وضعيتى  در  اينكه  توضيح  دهد: «بلى».  مى  پاسخ  ناراحتى  با  و  كند 
شاگرد فرض كرده است، اگر قرار باشد مبادله اى صورت گيرد، ديگران 
سود مى كنند و آن يك نفر كه همه چيز دارد، ضرر؛ پس وارد مبادله 

نمى شود.
اقتصاددانان دوران مدرن البته متوجه وضعيت خيالى باال هستند و مى 
دهد؛  مى  پوشش  هم  را  مصداق  آن  ورى  بهره  از  تعريفشان  كه  دانند 
اما آنها خم به ابرو نمى آورند و تعريف را دست كارى نمى كنند چون 
فرضى نزديك به واقع دارند: در تمام طول دوران مدرن (و طبق نظرى 
كه  است  نبوده  چنين  وقت  هيچ  ممكنى)،  مكان  و  زمان  هيچ  در  افراطى 
كسى همه چيز داشته باشد و ديگرانى هيچ نداشته باشند. اقتصاددانان 
مدرن مدعى اند كه حداقل چيزى كه آدمى مى تواند هميشه داشته باشد و 
هيچ وقت از دست رفتنى نيست «سرمايه انسانى» است. سرمايه انسانى 
فرد  يك  استعدادهاى  و  ها  مهارت  به  آنچه  هر  يعنى  ساده  تعريفى  در 

انسانى برمى گردد.
البته بررسى تاريخى نيز فرض اقتصاددانان مدرن را به يك معنا تاييد 
مى كند: در كل قرن بيستم به طور ميانگين هميشه درآمدهاى ملت ها به 
نسبت 2 به 1 ميان كارگران و صاحبان سرمايه تقسيم شده است. در 
واقع در يك نگاه از باال دستمزدها هميشه دوسوم درآمدهاى يك ملت 
و سود سرمايه ها(سود سهام، وام و غيره) تنها يك سوم درآمدها را 

شامل بوده است.
نسبت  ناگهان  است؛  افتاده  گذشته  سال  ده  در  غريب  اتفاقى  اما 
شده  پنجم  دو  به  پنجم  سه  نسبت  به  تبديل  سوم  يك  به  دوسوم 
نابرابرى  افزايش  يعنى  و  گذارى  سرمايه  سود  افزايش  يعنى  است. 
البته  جامعه  سرمايه.  صاحبان  و  دستمزدبگيران  ميان  درآمدى 
مردم  گاه  به  گاه  هاى  اعتراض  و  است  كرده  حس  را  نابرابرى  اين 
چيست؟ اتفاق  اين  تبيين  اما  دارد.  ماجرا  اين  شدن  حس  از  نشان 

كارگر  وقتى  چين.  ارزان  كارگران  فراوان  عرضه  است؛  چين  تبيين  يك 
ارزان چينى كامال در دسترس و فراوان است، دستمزد پايين مى آيد و 
سود سرمايه باال مى رود. اگر اين تبيين درست باشد، وقتى كارگر چينى 
گران شود و البته سرمايه هاى چينى وارد بازار توليد شود، معادله به 
وضعيت قبلى برمى گردد يعنى دوباره نسبت دستمزد به سود سرمايه 
باال مى رود. اتفاقى كه با توسعه چين در حال رخ دادن است(يعنى با اين 

تبيين به كاهش نابرابرى در سال هاى آتى اميدوار باشيد).
اما تبيين ديگر كه بدبينانه تر است، مساله تكنولوژى است. روبات ها كه 
بيايند انسان ها نيز مثل اسب ها كهنه و بى فايده مى شوند (نو كه اومد 

به بازار، كهنه مى شه دل آزار). نهضت ضدماشين در قرن هيجدهم البته 
به جايى نرسيد چون انسان برخالف اسب توانست جاى خودش را در 
كنار ماشين هاى صنعتى پيدا كند. انسان هوش داشت؛ چيزى كه ماشين 
مصنوعى  هوش  از  مصاديقى  دارند  امروز  هاى  تكنولوژى  اما  نداشت. 
را به نمايش مى گذارند؛ باز هم داستان ماشين هراسى دارد تكرار مى 
شود. آيا انسان اين بار قرار است از عرصه توليد كنار رود؟ اگر بازار 
هوش را هم ماشين ها از انسان ها بربايند ديگر چه چيزى براى عرضه 

باقى مى ماند؟
بنابراين سوال جدى و مهم اين است: با اين روند رو به رشد تكنولوژى 
ها آيا مثال شاگردى كه در ابتداى نوشته آمد، روزى محقق نخواهد شد؟ 
را  وضعيت  آن  انسانى،  سرمايه  كردن  مطرح  با  اقتصاددانان  كه  گفتيم 
غيرممكن خواندند؛ اما گويا امروز ديگر صداى آن اقتصاددانان چندان 
شده  مطرح  امروز  اقتصاددانان  ميان  جدى  طور  به  بحث  نيست.  رسا 
«تغييرات  است:  گرفته  خود  به  نيز  آكادميك  نامى  حتى  مساله  و  است 
تكنولوژيك مبتنى بر سرمايه». آيا سرزمين ويرانه اى كه در فيلم هاى 

قرار  اند  حاكم  ها  انسان  بر  ها  ماشين  آن  در  و  بينيم  مى  تخيلى  علمى 
است تعبير شود؟

چيست؟  حل  راه  صورت  اين  در  آمد.  خواهد  روز  آن  كه  كنيم  فرض 
در واقع سوال اين است: «توزيع درآمدها در زمانه ى حاكميت روبات 
پاسخ  ترين  ساده  و  اولين  باشد؟»  بايد  چگونه  كار  نيروى  بازار  بر  ها 
جريانى است كه رواج دارد: گرفتن ماليات از صاحبان سرمايه! اين راه 
حل هرچند فورى است اما نمى توان هميشه بر آن تكيه كرد و عالوه بر 
مسائل حقوقى كه بر آن بار است، مشكالت اجرايى فراوان دارد. تغيير 
ماليات ها بسيار وابسته به اوضاع سياسى است و توزيع در آمد چيزى 
مشكالت  كنيم.  بند  سياسى  هواى  و  حال  به  را  آن  بخواهيم  كه  نيست 

ناشى از خالقيت را بايد با خالقيت حل كرد.
تقسيم  حل،  راه  پس  بربايند،  را  ها  درآمد  است  قرار  ها  سرمايه  اگر 
سرمايه ها است. مردم بايد صاحبان سرمايه شوند و نه صاحبان كار! 
چگونه؟ افزايش امكان ايجاد كسب و كارهاى كوچك! تكنولوژى امكان 
تكنيكى ايجاد كسب و كارهاى كوچك را بسيار افزايش داده است، اما اين 
كافى نيست. بايد تنظيمات قانونى و وضعيت هاى حقوقى به نحوى تغيير 
كند كه ايجاد كسب و كارهاى كوچك و كسب منفعت از آنها كمترين مانع 

را در پيش داشته باشد.
عام  سهامى  وارد  بايد  بيشتر  چه  هر  بزرگ  هاى  شركت  اين  بر  عالوه 
شوند. بدون شك يك جامعه بزرگ و در حال توسعه، نيازمند كسب و 
كارهاى بزرگ نيز هست (بسيار احمقانه است كه كسب و كارهاى كوچك 
را جايگزينى براى كسب و كارهاى بزرگ بپنداريم). پس بايد فكرى به 
حال سهم داشتن مردم از كسب و كارهاى بزرگ نيز بكنيم. اگر نخواهيم 
شدن  بيشتر  چه  هر  راه،  داريم،  پاس  را  مالكيت  حقوق  و  كنيم  انقالب 
شركت هاى سهامى عام است. تعبيه هاى فراوانى مى توان ايجاد كرد كه 

شركت هاى سهامى خاص هر چه ساده تر سهامى عام شوند.
را  عدالت  انسانى،  سرمايه  بر  تكيه  با  بيستم  قرن  اقتصاددانان  اگر  اما 
گيرى  كار  به  در  تساوى  واقع  كردند(در  معنا  ها  فرصت  در  تساوى 
نيروى كار)، چرا نتوان عدالت را در زمانه جديد(زمانه غلبه روبات ها) 
تساوى در داشتن حداقلى از سرمايه تعريف كرد؟ خيلى عجيب نيست 
اگر هر فردى كه به سن قانونى مى رسد سهامى از يك شركت رو به 
به  تازه  كردن  جوانى  خطر  هميشه  البته  كند.  دريافت  دولت  از  را  رشد 
به  كه  آنها  تا  چيد  تمهيداتى  بايد  بنابراين  هست؛  ها  رسيده  قانونى  سن 
پختگى كامل نرسيده اند، سهامشان را نفروشند. اين طرح، خيلى غريب 
سرمايه  شدن  ارزشمند  براى  زمانى  كه  بود  معنادار  وقتى  نيست.  هم 
كند،  فراهم  برايش  رايگان  و  كيفيت  با  آموزشى  دولت  فرد،  هر  انسانى 
خيلى دور از ذهن نيست كه دولت براى آغاز زندگى اقتصادى يك فرد 

در جامعه اى پرروبات، سرمايه اى در اختيار او قرار دهد.
ممكن است روزى روبات ها بر ما چيره شوند يا نشوند؛ اما عقل حكم مى 

كند كه براى مسائل بزرگ، طرح هاى بزرگ انديشيد.  
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به بهانه سالروز تولد توماس هاردي رمان نويس و شاعر جنبش 
طبيعت گراي انگليسي

تم هاي پنهان
فيليپ وي - آلينگهام|ترجمه آناهيتا هماخو

به ندرت تم هاي موجود در آثار هاردي را مي توان به سادگي به اين صورت 
بيان كرد كه انسان هاي با فضيلت هر چقدر هم كه حقير و ناچيز به نظر 
برسند؛ سرانجام بر ظلم طبقه فاسد و آزمند متوسط و اشراف غلبه خواهند 
كرد، گزاره يي كه در اشاره به ملودرام هاي دوره ويكتوريايي مثل «سوزان 
است.  قانع كننده  اجاره»  «موعد  و  پايين دست»  مردم  «همه  يا  سياه چشم» 
پيروزي ديك دوي بر رقيبانش، شاينر مزرعه دار و كشيش كه جزو طبقه 
باالي جامعه هستند، براي به دست آوردن دل فنسي دي در داستان «زير 
هاردي  منشور  روايت هاي  ساده ترين  از  يكي  چند  هر  جنگل  سبز»  درخت 
كه  چرا  گذشت،  كنارش  از  ساده انگارانه  نمي توان  ولي  مي شود  محسوب 
عالوه بر مسائل شخصي، ذهن عشاق جوان درگير مسائل مربوط به طبقه 
و  كوتاه تر  اثري  چه  هر  كه  است  بديهي  چه  اگر  است.  نيز  اجتماعي شان 
كم حجم تر باشد تم هاي ساده تري را نيز شامل مي شود، ولي حتي در شعري 
كوتاه از هاردي تحت عنوان «آتش بر فراز مانش» نيز مالحظاتي راجع به 
فطرت انسان بيان شده است. مردگان به ناتواني خود از پند دادن، اصالح 
يا مالمت زندگان افسوس مي خورند، و «در اوايل قرن بيستم اروپاييان كه 
اسما مسيحي بودند اجازه دادند ناسيوناليزم تهاجمي بر هرگونه به رسميت 
شناختن آموزه هاي مسيح غلبه كند.» اين سه جمله مي توانند جزو سه گزاره 
قابل قبول براي بيان تم «آتش بر فراز مانش» تلقي شوند كه با چندين بار 
«سنت  در  ديگر  طرف  از  مي رسند.  ذهن  به  منطقي  شكلي  به  اثر  خوانش 
1804» كه داستان كوتاهي است كه به طور قابل مالحظه يي بلندتر از شعر 
مذكور است، هاردي با طنز و طعنه بيان مي كند كه وقتي كسي مجال غنيمت 
رسيدن  وسيله  ناپلئون)،  ترور  (اينجا،  باشد  داشته  هم  را  فرصتي  شمردن 
بتوانيم  اينكه  از  قبل  حال،  اين  با  مناسب).  تفنگ  (يك  نيست  فراهم  برايش 

متون هاردي را دقيقا بررسي كنيم بايد كلمه «تم» را تعريف كنم.

در  بايد  دانشجويان  ادبي  اصطالحات  به  مربوط  معلومات  كه  آنجا  از   
مطالعه  در  شود،  گسترده تر  و  دقيق تر  تكميلي‚  مطالعات  و  كالس ها  طول 
رماني مانند: «تس دوبرويل» براي دانشجويي كه با تم، تنها از روي تعريف 
رمان  تم هاي  ارزيابي  آشناست،  آكسفورد  فشرده  ديكشنري  از  مختصري 

غيرممكن است.
انشاي  شود  فكر  يا  نوشته  صحبت،  درباره اش  كه  موضوعي  اسم.   - تم 
فعل،  يا  اسم  ريشه  (گرامر)  شده؛  مطرح  موضوع  درباره  مقاله،  يا  كالسي 
قسمتي كه اركان صرف (پسوند و اغلب پيشوند) به آن افزوده مي شوند؛ 
(موسيقي) سوژه يي آهنگين كه معموال با وارياسيون شكل مي گيرد؛ (تاريخ) 
در  شونده  تكرار  آهنگ  ملودي/  بيزانس،  امپراتوري  ايالت  از 29  كدام  هر 
the- يوناني  واژه،  از  التين  از  ميانه،  انگليسي  فيلم)  يا  موزيكال  نمايش 
قديم) فرانسوي  از  نيز  حدودي  تا  tithemi set)؛  (مكان،   ma-matos

مثل  واحد  كلمه  يك  با  را  اثرادبي  يك  تم  معموال  مبتدي  نسبتا  دانشجويان 
«دغدغه هاي  مثل  عبارت  يك  با  حالت)  بهترين  (در  يا  «دوستي»  يا  «جنگ» 
عشق رمانتيك» بيان مي كند. در واقع براي مشخص كردن تم يك اثر ادبي، 
دانشجويان بايد از بينش عده (موجود در اثر) بهره گيرند، به عنوان مثال در 
«آتش بر فراز مانش» هاردي با بهره گيري از ديالوگ هايي كه برقرار مي كند، 
نشان مي دهد كه دنيا با وجود (پيشرفت هاي) پيچيده تكنولوژيك، به دليل 
عدم رشد اخالقي و معنوي انسانيت در واقع تغييري نكرده است و هنوز 
خشم  همچنان  مي شودو  متوسل  خشونت  به  اختالفات  حل  براي  (انسان) 

است «هنوز  شده  بيان  جمله  اين  در  كه  همان طور  مي كند؛  كورش  نفرت  و 
پافشاري  به شدت  خونين  جنگ هاي  كردن  خونين تر  براي  ملت ها  همه  هم 
اثر  درونمايه  صرفا  «نفرت»  يا  «جنگ»  مثل  كلماتي  حال  اين  با  مي كنند.» 
هستند، المان هاي غالب و تكرار شونده يا عقايد و انديشه هايي كه مي توانند 
مبناي گزاره تم باشند. همان طور كه لورنس پرين در «داستان و ساختار» 

قطعه  يك  «تم»  مي دهد:  توضيح   (1959)
عمده»  «بينش  يا  مسلط  تفكر  داستاني 
چكيده  همان  اين  است.  آن  در  موجود 
يا  شده  قيد  داستان  در  كه  است  زندگي 
براي  است.  شده  بيان  تلويحي  شكل  به 
فهميدن تم يك داستان بايد از خود پرسيد؛ 
هدف اصلي در آن داستان چيست، طرفدار 
چه نوع ديدگاهي نسبت به زندگي است يا 
ارائه  زندگي  به  نسبت  را  بينشي  نوع  چه 
مفهوم،  اين  تفهيم  براي   .(117) مي دهد 

پرين جوك زير را پيشنهاد مي كند:
تا  كه  جوونتم  نامزد  اين  «دخترجون، 
به  راجع  مادرت  مي مونه.  اينجا  ديروقت 
اين عادتش چيزي بهت نگفته؟» «چرا پدر، 
مادر مي گه مردا يه ذره هم عوض نشدن.»

مي توان  تم  گزاره  تعداد  چه  كنيد  تصور 
را  چيزي  ما  از  كدام  هر  فقط  اگر  نوشت 
گوينده  منظور  مي كنيم  خيال  كه  بنويسيم 

جوك بوده است.

مي گذارند،  سن  به  پا  مردها  چه  هر   1-
محافظه كارتر مي شوند.

-2 پدرها نگران خصوصيات مردان جوان هستند.
-3 پدرها اغلب بچه هايشان را دقيقا به خاطر چيزهايي سرزنش مي كنند كه 

خود روزي انجام شان مي دادند.
-4 زنان، بيش از آنچه مردان خود را مي شناسند درباره شان ميدانندو خيلي 

دقيق تر و موشكافانه تر درباره شان قضاوت مي كنند.
هرچند تعيين اينكه كداميك از اين جمالت قصد يا هدف روايي جوك را به 
نويسنده  تسلط  قبول  (با  است  غيرممكن  مي كنند،  منعكس  دقيق تري  شكل 
در  باال  موارد  همه  كه  مي شويم  متوجه  معنايي)  دايره  به  جوك  گوينده  يا 

ويژگي هاي مشخصي مشتركند.

-1همه جمالت كامل هستند شامل نهاد و گزاره.
آميز  انتقاد  لحن  جوك،  اصلي  المان هاي  توضيح دهنده  جمالت  اين  -2همه 

پدر و جواب زيركانه دختر هستند.
-3در مقايسه با خود جوك جدي تر بوده و مايه هاي طنز كمتري دارند.

-4همه به شكلي تلويحي برگرفته از آخرين جمله جوك هستند.
-5هيچ كدام از جزييات جوك با جمله هاي بيان شده مغايرتي ندارند.

-6هيچ كدام يك جمله قصار آشنا، ضرب المثل يا جمله حكيمانه نيستند.
-7هيچ كدام از جمالت بر مبناي جزيياتي غير از آنچه در خود جوك آمده 

متكي نيستند.
-8 همه مويد عقايد دختران نسبت به پدران شان هستند.

نه  و  است  افتاده  پيش پا  و  تكراري  اخالقي  نتيجه  يك  نه  تم،  بنابر اين 
چارچوبي براي نشان دادن ديگر المان هاي اثر، بلكه حاصل طبيعي تعامل 
تمام المان هاي ديگر اثر يعني كاراكترها، موقعيت، تنش، فضا، صور خيال، 
سمبوليزم و منظر روايي است. تم موعظه يا تعليم اخالقي نيست. «افرادي 
از زمينه اجتماعي يا اهداف و آرزوهاي متفاوت نبايد با هم ازدواج كنند» 
مثال  نويسنده،  زندگي  و  شرح حال  به  مربوط  جزييات  گرچه  گمنام).  (جود 

ازدواج ناموفق هاردي و اِما، ممكن است به قدر كافي وسوسه انگيز باشد 
انتخاب  روي  فرعي اي  موضوعات  چنين  دهد  اجازه  نبايد  دانشجو  اما 
دلزدگي  از  سرشار  رابطه  است  ممكن  چند  هر  بگذارد.  تاثير  تمش  گزاره 
هنچارد در آغاز «شهردار كاستربريچ» مرتبط با مشكالت زناشويي هاردي 
باشد، نبايد تصور شود كه پرسونا يا صداي راوي همان توماس هاردي 
«شهردار  تم  اينكه  گفتن  بنابراين  است.  تاريخي 
به  دستيابي  بودن  ناممكن  به  راجع  كاستربريج» 
است،  رسمي  ازدوج  يك  در  شخصي  رضايت 
و  جين  اليزابت  حال  هر  به  بود.  نخواهد  معقول 
دونالد فارفري هم ازدواجي رسمي داشتند، اما (تا 
جايي كه راوي شرح مي دهد) تا زماني كه هر دو 
ازدواج شان  جورند،  احساسي  و  فكري  لحاظ  از 

موفق و شاد به نظر مي رسد.

مي تواند  «شهرداركاستربريج»  رمان  محوري  تم 
«هر  باشد  قرار  اين  از  معمايي  و  پيچيده  تم  يك 
است  ساخته  تقدير  و  زمان  دست هاي  از  چيزي 
از  حال  اين  با   . اول)  (بخش  عدالت»  اجراي  جز 
بايد  رمان  كه  برمي آيد  چنين  كتاب  فرعي  عنوان 
در  هنچارد  كه  باشد  عجيبي  استعداد  به  مربوط 
كشيدن درد و رنج دارد چون براي او، تا حدي به 
خاطر ناتواني در بيان احساساتش و نيز «جمود 
(نوعي  دارد  وجودش  در  كه  درون گرايانه» يي 
 - شخصي)  انگيزه هاي  به  بردن  پي  در  ناتواني 
درام  يك  در  گهگاه  اتفاقي  جز  چيزي  «شادكامي 
اجمالي از درد و مصيبت نيست» (بخش 45/ چرا 
كه اين همان درسي است كه ظاهرا اليزابت- جين 
حال  اين  با  مي آموزد.  ناپدري اش  از  هم  جوان 
همسفر  و  جاافتاده  فردي  عنوان  به  بعد  سال ها  كه  بي وقفه يي»  «آرامش 
غيرمنتظره هاي  «تداوم  مقابل  در  را  وي  نيز  است  بهره مند  آن  از  فارفري 
زندگي به حيرت وامي دارد». بنابراين ديدگاه ذاتا نهيليستي يأس آور هاردي 
نسبت به موقعيت انسان حتي «پايان خوشي» را كه با يك ازدواج دوم، كه 
به مراتب بهتر از اولي بوده، رقم خورده را تحت الشعاع قرار مي دهد، پايان 
خوشي كه احتماال هاردي، ايده اش را از «ديويد كاپرفيلد» ديكنز وام گرفته 
است. مطمئنا نه هنچارد و نه لوستا از زندگي اي كه (گرچه زيباست اما هم از 
لحاظ مادي و هم اجتماعي) برپايه دروغ شكل گرفته، كوچك ترين احساس 
رضايتي نمي كنند. زندگي هر دو كاراكتر حاوي رازي است از گذشته كه به 
شكل غيرمنتظره يي با آشكار شدنش تمام شادي هاي موجود را تباه مي كند. 
ارضاي  براي  (بخش 25)  باشد،  گذشته ها»  نيست «برده  حاضر  كه  لوستا 
احساسات كنوني اش، بر آن است تا راز رابطه قبلي اش با هنچارد (كه از ديد 
اجتماعي او را موظف به ازدواج با هنچارد مي كرد) را براي هميشه دفن كند. 
به همين ترتيب دروغي كه هنچارد راجع به مرگ اليزابت جين به نيوسان 
مي گويد دليل اصلي طرد وي از سوي اليزابت جين است، اگرچه فارفري و 
اليزابت جين به خاطر نيرنگ ها و حقه بازي هاي كم اهميت شان گناهكار بودند 
اما چون آنها اساسا انسان هاي نوع دوست و «صادقي» بودند، توانستند از 
تراژدي جان سالم به در ببرند، اما اين كافي نيست و به نظر مي رسد هاردي 
در اين رمان مي خواهد تلويحا بگويد كه با ناماليمات زندگي بايد قهرمانانه 
يا جسورانه برخورد كرد، همان كاري كه بايد با عشق، رحم و شفقت، و 

نوع دوستي انجام داد.
در رمان «تس» نيز تم هاي متعددي وجود دارد، اما اصل و قاعده يكدست و 
واحد (يا عقيده) راجع به هستي و زندگي انسان، از روابط بين كاراكترهاي 
اصلي نشات مي گيرد. هرچند رنج و درد اجتناب ناپذير است، «آنجل كلر» به 
علت عدم حس همدلي و همدردي اش نسبت به تس از همان شب ازدواج شان 
و طرد آشكار او (كه با سفرش به برزيل تصوير مي شود) رنجي را به تس 
تحميل مي كند كه واقعا سزاوارش نيست و به اين ترتيب ناآگاهانه او را به 
تنها،  آنجل  مي دهد.  سوق  باشد،  دوبرويل  آلك  قتل  كه  نهايي  فاجعه  سوي 
زماني به ارزش واقعي تس پي مي برد و مسووليت كارهايش را مي پذيرد 
فرد  تضادهاست؛  از  غريبي  و  عجيب  آميزه  تس  شده.  دير  واقعا  ديگر  كه 
جبرگرايي كه هيچ تالشي براي به دست آوردن خوشبختي و رضايت در 
رويكردش  اين  نمي دهد.  انجام  كرده،  دريغ  قاطعانه  را  دو  هر  كه  دنيايي 
خوشبختي  شده «اين  خالصه  مي كند  بيان  هنج  استون  در  كه  جمله يي  در 
نمي توانست دوام بياورد» (بخش 58). همه ما نيز مانند تس با گذشته مان 
شناخته و تعريف مي شويم گذشته يي كه (به همراه فشارهاي ناشي از تربيت 
خانوادگي و اجتماع) انتخاب هاي ما را محدود مي كند و تبديل مان مي كند به 
آدمي كه هستيم. با اين حال تس با اين باور با گذشته مي جنگد كه توان فايق 
آمدن بر آن را دارد؛ اين باور شايد خيالي بيش نباشد ولي پايبندي تزلزل 
ناپذيرش به اين باور چيزي است كه تس را سزاوار همدلي ما مي كند، چرا 
كه همين باور است كه هسته مركزي قهرماني فردي اش را تشكيل مي دهد. 
در يك كالم اينكه، تم بايد جمله يي كامل باشد با نهاد و گزاره، جمله يي كه 
چكيده يي است از ذات انساني ومتن كتاب نيز كامال مويد آن بوده و حاوي 
ايده اصلي اثر است. در همان حال كه اين جمله تماتيك بايد توجيهي باشد 
هيچ  با  نبايد  مي شوند،  مطرح  داستان  در  كه  عمده يي  جزييات  تمام  براي 
به  نباشد.  فرضي  واقعيات  نيز  مبنايش  و  باشد  داشته  مغايرتي  كدام شان 
عنوان مثال دانشجويي كه «سه غريبه» هاردي را خوانده خواهد گفت «براي 
 ميهمانان فانل» «وحشت از مرد جالد» از همان ابتدا در وجود غريبه مرموز 
مو خاكستري تجلي پيدا كرد»، ولي نبايد با گفتن اينكه  ميهمانان بالفاصله 
با ديدن غريبه دوم متوجه شدند كه او همان جالد زندان كاستربريج است، 
تم هايي  ندارد،  وجود  صحيح  تم  گزاره  يك  تنها  هرگز  گرچه  رود.  فراتر 
كه منتقدان مختلف ارائه مي دهند، مي توانند ويژگي هاي مشترك خاصي را 
برجسته كنند، مثال مشكالت اقتصادي كه در «سه غريبه» باعث تبديل شدن 
«تيموتي سامرز» به يك مجرم شده است. نهايتا اينكه بايد از نوشتن جمالت 
تماتيك كه معموال تم را تا حد حرف و قولي عادي تقليل مي دهند، اجتناب 
را  او  سامرز،  نعل دار  چكمه هاي  و  فاستوني  لباس هاي  به  توجه  (با  كرد 
«نبايد  متوسط)  طبقه  شهري  يك  تا  دانست  روستايي  يك  بيشتر  مي شود 

درباره يك كتاب از روي جلدش قضاوت كرد و نظر داد.»
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مرز آزادى 
مطبوعات 
كجاست؟

احسان صادقيان 

صاحبانش  براى  هميشه  آن  آزادى  و  قلم  قدرت 
اين  دغدغه.  مخاطبانش  براى  و  بوده  وسوسه 

براى  نيست.  جنسيت  يك  از  هميشه  اما  دغدغه 
در  هم  و  ايران  در  هم  مطبوعات  آزادى  مثال 
بريتانيا به معضلى براى دولت تبديل شده است 
يكديگر  از  مشابه،  ظاهر  به  معضل  دو  اين  اما 
روزنامه  تاريخ  قرن  دو  رازاى  به  اى  فاصله 

نگارى دارند!  

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

يكى  هفده،  قرن  انگليسى  شاعر  ميلتون،  جان 
آزادى  خصوص  در  كه  است  كسانى  اولين  از 
انتشارات داد سخن مى دهد و با مجلس انگلستان 
مطبوعات  براى  مجوز  صدور  خصوص  در 

مخالفت مى كند. از نظر او، تا زمانى كه مردم مى 
دهان  به  دهان  را  هايشان  انديشه  و  افكار  تواند 
اى  فايده  بى  ابزار  نشر،  مجوز  صدور  بپراكنند، 
است.  نادرست  افكار  انتشار  از  جلوگيرى  براى 
دولت براى انتشار را  عوض، لزوم اجازه  در  او 
توهين به نويسندگان صادق و امانتدار و همچنين 
ميلتون  داند.  مى  قدرت  اعمال  براى  ابزارى 
ميلتون  آمريكايى،  معاصر  اقتصاددان  فريدمن، 
ها«  ايده  آزاد  »بازار  نظريه  با  كه  است  ديگرى 
اى  ويژه  تأكيد  سرد،  جنگ  دوران  در  خصوصًا 
بر آزادى مطلق مطبوعات مى كند. فريدمن معتقد 
است تنها راه كشف حقيقت، تقابل افكار متفاوت 
رو  اين  از  است.  رقابتى  بازار  يك  در  مختلف  و 
اهل قلم بايد انديشه هاى خود را آزادانه به مردم 

ارائه كنند.
 

 - را  مطبوعات  آزادى  فكرى،  رويكردهاى  اين 
به   - مردمساالرى  تضمين  براى  ابزارى  بعنوان 
مردمساالر  حكومتهاى  زيربنايى  اصول  از  يكى 
تبديل مى كند. حال مادامى كه انتشار مطبوعات 
باشد،  دولت  سوى  از  مجوز  صدور  به  مشروط 
حتى اگر دولت عملكردى واقعًا مردمساالر داشته 
معرض  در  مردمساالرى  و  آزادى  نفس  باشد، 
لحظه  هر  حاكميت  كه  چرا  بود؛  خواهد  خطر 
كردن  محدود  جهت  در  خود  قدرت  از  تواند  مى 
آزادى مردم استفاده كند و با لغو مجوز انتشار 
بر  مردم  نظارت  راه  آن،  صدور  از  جلوگيرى  يا 
حاكميت را به راحتى مسدود و ديكتاتورى كردن 

بر جامعه را احيا كند.
 

در  گسيخته  لجام  مطبوعات  ديگر،  سوى  از 
بام  ديگر  لبه  از  مردمساالر،  و  آزاد  كشورهاى 
آزادى فرو افتاده اند. انتشار عكسهاى خصوصى 
افراد مشهور، حتى سينه هاى برهنه عروس ملكه 
انگلستان بر روى ساحل يا عكس برهنه شاهزاده 
هرى با روسپى هاى السوگاس، داستان سرايى 
هنرپيشه  خصوصى  روابط  از  اساس  بى  هاى 
بدان  بارها  ميل  ديلى  آنچه  نظير  هاليوودى  هاى 
متهم شده، تالش روزنامه نگاران آمريكايى براى 
دزديدن دفترچه خاطرات رئيس جمهورى مقتول 
اشخاص  تلفنى  مكالمات  شنود  اخيراً  همين  يا  و 
مطبوعات  آنچه  از  است  هايى  نمونه  سرشناس، 
نشريه  فروش  افزايش  و  مخاطب  جلب  براى 
انقالب  از  پس  آنچه  شايد  دهند.  مى  انجام  خود 
اسالمى در ايران، موجب وضع حق صدور مجوز 
و نظارت بر مطبوعات براى دولت شد، ترس از 
خصوصًا  بود!  ها  گسيختگى  لجام  اينگونه  بروز 
حاكميت،  خودكامگى  از  جلوگيرى  براى  آنكه 
شده  انديشيده  اساسى  قانون  در  ديگرى  تدابير 
بود و بيم ظهور ديكتاتورى نمى رفت كه بخواهند 
كه  تدابيرى  شوند.  آن  مانع  مطبوعات  آزادى  با 
بى  از  حكايت  طبيعتًا  نبوده،  كارآمد  چندان  اگر 

تجربگى واضعان آن دارد.

 
افراط مطبوعات غرب در آزادى خواهى، خصوصًا 
پس از رسوايى شنودهاى تلفنى، ابر رسانه ها را 
بر آن داشته تا نسبت به رفتارهاى غير حرفه اى 
نشان  بيشترى  حساسيت  خود  ساختارى  درون 
غرب،  هاى  رسانه  در  كه  موضوعى  يعنى  دهند. 
اختصاص  خود  به  را  سانسور  سطح  باالترين 
مى دهد و دليل آن چنين توجيه مى شود كه اگر 
پيدا  عمومى  بازتاب  نيز  ها  رسانه  خود  تخلفات 

كند، فشار و كنترل بر آنها افزايش خواهد يافت و 
اين مسئله، راه آنها را براى كشف و انتشار حقايق 
لرد  نيز،  عاقبت  چنانكه  كرد.  خواهد  دشوارتر 
لونسون، قاضى تحقيقات شنود تلفنى، به «ايجاد 
بدنه سازمان يافته اى براى مطبوعات كه مستقل 
از صاحبان رسانه و دولت و ساير سياستمداران 
كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  كرد.  حكم  باشد» 
پيرو آن، نخست وزير بريتانيا، ديويد كمرون، در 
مجلس ابراز داشت: «متأسفانه براى اولين بار به 
مطبوعات  روند  براى  بايد  كه  ايم  رسيده  مرزى 
بدانيم  بايد  اما  كنيم  وضع  قانونى  كشور  اين  در 
تجاوز  قابليت  نبايد  شود  مى  وضع  كه  قانونى 
باشد.»  داشته  را  نشر  آزادى  و  بيان  آزادى  به 
و صراحتًا متذكر شد  قاضى لونسون اما مجدداً 
كه: «آقاى نخست وزير مرتكب سوءتفاهم بزرگى 

شده است؛ قوانين مطبوعات نبايد توسط مجلس 
تأيين شود بلكه بايد به اطالع مجلس برسد.» اين 
آزادى  شكنندة  بلور  حفظ  در  دقت  و  حساسيت 

مثال زدنى است.
 

آزادى  حد  كه  است  اين  اكنون  رو  پيش  پرسش 
مطبوعات كجاست؟ و اصًال چگونه مى توان اين 
كرد؟  محدود  را  مردمساالرى  قدرتمند  ضامن 
را  خود  مناظره  مطبوعات،  محدوديت  مخالفان 
استوارت  جان  «آسيب»  تئورى  به  استناد  با 
ميل، نظريه پرداز آزادى، مطرح مى كنند و تأكيد 
مقابل  در  داشت.  بيان  آزادى  بر  او  كه  بسيارى 
را  مطبوعات  مطبوعات،  محدوديت  مدافعان  نيز 
اول  دانند:  نمى  تئورى  اين  مشمول  دليل  دو  به 
اينكه استوارت ميل نظريه خود را درباره آزادى 
افراد جامعه مطرح مى كند حال آنكه مطبوعات نه 
فرد بلكه ارگان سازمان يافته اى از جامعه اند. و 
دوم آنكه وقتى رسالت مطبوعات شكافتن پوسته 
جامعه و جداره دولت و آشكار كردن آن چيزى 
است كه حاكميت قصد پنهان كردن آن را دارد، 
پس مى توان گفت هدف مطبوعات خود «آسيب» 
رساندن است و نمى تواند «به شرط عدم آسيب 

رسانى» آزاد باشد! 

كه «مطبوعات  داشت  ابراز  خود  لونسون  قاضى 
باشند  بااليى  استانداردهاى  رعايت  به  ملزم  بايد 
افراد  آزادى  و  حق  هم  و  مردم  خواست  هم  كه 
را با هم رعايت كنند.» اما از آنجايى كه خواست 
اشخاص  كردار  و  احوال  از  يافتن  اطالع  عموم 
اى  ساده  كار  دو  اين  بين  مرز  خط  تأيين  است، 
انصراف  بر  دليل  نيز  آن  دشوارى  البته  نيست. 
پرسشهاى  انسان  شود.  نمى  بندى  مرز  اين  از 
بسيارى را با تحقيق و بررسى، بحث و گفتگو و 
مى  نظر  به  و  است  داده  پاسخ  خطا  و  آزمون  يا 
به  مطبوعات  آزادى  مرز  تأيين  نيز  اكنون  رسد 
چالش جديدى براى انسان مدرن بدل شده باشد.

اكنون  رو  پيش  پرسش 
آزادى  حد  كه  است  اين 
مطبوعات كجاست؟ و اصًال 
چگونه مى توان اين ضامن 
را  مردمساالرى  قدرتمند 

محدود كرد؟ 
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نگاهى به فيلم «زندگى پاى» ساخته آنگ لى

شناخت 
طبيعت و 
عرفان
نويسنده : محمد حميدى

آخرين اثر آنگ لى، فيلمى است كه در آغاز فصل تعطيالت 
و اعياد آمريكا اكران شد. زمان مناسب انتخاب شده براى 
پخش فيلم، عالوه بر آن كه در بسيارى از كشورهاى ديگر 
زمان  هم  صورت  به  هندوستان  و  چين  جمله  از  جهان 
انجام شد كه دليل آن نيز جهانى بودن داستان و مفاهيم 
مربوط به شناخت طبيعت و عرفان است. فيلم بر اساس 

مارتر»  «يان  كانادايى  ساله   50 نويسنده  پرفروش  كتاب 
ده  آن  نگارش  براى  مارتر  كه  كتابى  است؛  شده  ساخته 
جايزه  جمله  از  گرفت؛  بسيارى  ادبى  جوايز  پيش،  سال 
و  مذهبى  فيلم  محتواى  كه  جا  آن  از   ... و  انگليس  بوكر 
تمثيالت مربوط به آن است، در تعطيالت مذهبى و اعياد 
به اكران عمومى درآمد. محتواى فيلم در ارتباط با اعتقاد 
بشر به وجود خداوند است، ضمن آن كه روايتى جذاب از 
افسانه اى ماجراجويانه همراه با كشف شگفتى هاى زيبا 
و نفس گير طبيعت است. يعنى همة اجزاى تشكيل دهندة 
به  را  مخاطب  تا  كرده  جمع  خود  در  را  تعطيالت  و  اعياد 
تفّكر در مورد جهان و جايگاه انسان در كائنات برانگيزد.

مركزيت محور فيلم «زندگى پاى» نوجوانى كشتى شكسته 
روى  بر  سرگردان  و  نشسته  اى  پاره  تخته  بر  كه  است 
نام  به  بنگارى  ببر  يك  و  است  شناور  اقيانوس  هاى  آب 

«ريچارد پاركر» نيز همراه اوست.
حكايت  يك  قالب  در  كه  است  مذهبى  تمثيلى  فيلم  داستان 
پرداخته شده است. بنابراين فيلم ساز اصرارى ندارد كه 
عميق  باورهاى  اما  كنند،  باور  را  فيلم  داستان  مخاطبان، 
تر از قصة فيلم را به تماشاگر يادآور مى شود. در واقع 
يك فيلم خوب بايد برانگيزانندة عاطفه و تفكر در تماشاگر 
باشد و فيلمساز هرگز نمى تواند با تصويرى كه تماشاگر 
كم  اين،  بر  عالوه  كند.  رقابت  دارد،  خود  ذهن  در  فيلم  از 
و گزيده گفتن، بهتر است از پرگويى. گاهى انسان اشتياق 
بيان ندارد و بايد جاى خالى بگذارد كه تماشاگر با تخّيلش 
و  آب  عنصر  از  بخوبى  او  تيم  و  لى  آنگ  كند.  پر  را  آن 
خارق  مهارتى  زمينه  اين  در  و  كرده  استفاده  اقيانوس 
فيلمبردارى  لحظة  به  لحظه  اند.  داده  خود نشان  از  العاده 
به صورت زنده و با خلق و نمايش جزئيات دقيق طبيعى 
شگفت انگيز، تماشاگر كامًال مجذوب فيلم مى شود. نكتة 
مهم آن است كه فيلم براى تحقق هدف خود، يعنى القاى 

حّس زيباى طبيعت و جشن پر بار و پر حس و حال آن، 
مدت ها تماشاگر را در مقدمات قصه منتظر نگه مى دارد. 
مى  شرق  نقاط  ترين  دوردست  در  و  هند،  در  فيلم  قصة 
گذرد. بدين ترتيب فيلم ساز ناچار است بطور واقع گرايانه 
و  مستقيم  لحن  كه  ماركر»  «يان  كتاب  برخالف  كند،  كار 

دقيق و پرتصويرى دارد.
فيلم از مزيت آشنايى تماشاگر هندى با موضوع بهره مى 
برد و به باورهاى مخاطب هندى تعّرض نمى كند. «پاى» 
مدام براى دور كردن و رام كردن ببر سركش در تالش 
و تدبير است، ولى در عين حال مى داند كه زندگى اش به 

زنده نگه داشتن ببر نيز وابسته است.
آموز  دانش  شارما»  «سوراچ  بازى  فيلم،  هاى  جاذبه  از 
دهليايى است كه براى نخستين بار جلوى دوربين قرار مى 
گيرد. اگر چه قهرمان فيلم (پاى) جوانى هندويى و بزرگ 
شدة بنگال است، اما تمثيل هاى مذهبى به گونه اى در هم 
تنيده شده است كه شخصيت جست و جو گر پاى در عين 
تصور  مسلمان  حتى  يا  و  مسيحى  هندو،  تواند  مى  حال 
مذهبى  هاى  تمثيل  اثر،  سازندة  براى  اصلى  چالش  شود. 
كتاب نيست، بلكه زنده كردن جنبه هاى ماجراجويانة قّصه 
است كه بخوبى از پس آن برآمده است. «آنگ لى» پيش از 
اين تسلّط خود را در فيلم سازى حماسى � رزمى با فيلم 
با  همچنين  است.  داده  نشان  پنهان»  اژدهاى  خيزان،  «ببر 
ساخت فيلم «كوهستان بروكبك» تسلّطش را در برانگيختن 

عواطف انسانى نشان داد. مى توان اذعان كرد كه تنوع كار 
و ژانر هاى تاريخى، جغرافيايى و فرهنگى فيلم هاى «آنگ 
لى» كامًال منحصر به فرد است. با نگاهى به فيلم «زندگى 
هايى  چالش  با  آن  كارگردان  كه  دريافت  توان  مى  پاى» 
بسيار دست و پنجه نرم كرده است؛ از فيلم بردارى روى 
سازى  فيلم  بچه،  وحشى،  ببر  با  كردن  كار  تا  گرفته  آب 
ها  آن  انجام  عهدة  از  براحتى  لى  آنگ  كه   ... و  بعدى  سه 

برآمده است.
در فيلم، خانوادة پاى كه صاحب باغ وحشى در شهر بنگال 
بوده اند، به همراه تمام حيوانات در حال مهاجرت به كانادا 
هستند. اين موضوع مربوط به نيمة نخست فيلم و پيش از 
طوفان در درياست. در اين قسمت، وقتى كه به كتاب مى 
حال  در  خود،  سالگى   40 در  «پاى»  كه  بينيم  مى  نگريم، 
تعريف داستان براى يك خبرنگار است. اما تغيير «پاى» به 
يك پسر بچه در فيلم مى تواند نوعى شأن نزول باشد و 
اندكى سير بيان داستان را تضعيف مى كند. اگر داستان 
غنى  تصاوير  نبود،  فيلم  محورّيت  در  برانگيزانندة  و  گيرا 
به تنهايى نمى توانست فيلمى را بر روى دوش خود حمل 
كند. اين پسر 17 ساله، در راه مرد شدن خود (كه در واقع 
هايى  گاه  منزل  و  مراحل  است)  منطق  و  دين  طريق  طى 
خطرناك را طى مى كند و بدين ترتيب روح و جان او مورد 
هدف خطر هايى قرار مى گيرد. اصوًال تماشاگر سكوالر 
فيلم، ادبيات مربوط به طى طريق و جست وجوى روحانى 
كائنات  و  جهان  اين  از  ها  آن  در  چون  ندارد،  دوست  را 
متالطم همواره يك معنى استخراج مى شود، در حالى كه 
از  بيشتر.  مفاهيم  و  معانى  و  است  بسيار  وجوها  جست 
فيلم «زندگى پاى» جز مفاهيمى كه از ذوق تماشاگر بيرون 

مى تراود، نيازى نيست چيزى بيشتر توقع داشته باشيم.
  

5 فيلم برتر ابرقهرمانى سال 2013
اين  الاقل  يا  بود  خواهد  پربار  بسيار  آمريكا  سينماى  ابرقهرمانى  دنياى  امسال 

چيزى است كه هاليوود مى خواهد ما آن را باور كنيم.
پس دوستداران كميك استريپ و ابرقهرمان ها با ما همراه باشيد تا با هم نگاهى 

به برترين عناوين ابرقهرمانى سال 2013 بيندازيم.
عناوين  باقى  از  بهتر  توان  نمى  را  زير  عناوين  از  كدام  هيچ  لزوما  كه  رو  آن  از 
انتظار  چشم  كه  دارند  را  خود  چاك  سينه  هواداران  كدام  هر  مطمئنا  و  دانست 
كم  از  ترتيب  به  را  ليست  اين  كه  گرفتم  اين  بر  تصميم  هستند،  شان  فيلم  اكران 
طرفدارترين، به پرطرفدارترين عنوان تهيه كنم. البته براى اين كه جانب عدالت را 

رعايت كرده باشم.

� آدام استرنج (2013 2014)
در ابتداى اين ليست آدام استرنج قرار دارد. براى آن دسته از شما كه نمى دانيد 
آقاى استرنج كيست، بگويم كه او يكى از ابرقهرمان هاى دنياى �� است (همان 
هايى كه سوپرمن، گرين لنترن و بت من را خلق كرده اند)، كه تحت تاثير اشعه زتا، 
به سياره اى بيگانه به نام «ران» منتقل شده است، جايى كه عاشق شاهزاده آنجا 
شده و سياره را در برابر خطرات مهاجمان محافظت مى كند. البته او هر چهار 
سال يك بار به زمين بازگردانده مى شود و باز 4 سال بعد به سياره «ران» باز 
مى گردد. اين فيلم به تهيه كنندگى لئوناردو دى كاپريو در دست ساخت است و 

انتظار مى رود كه اواخر 2013 يا اوايل 2014 اكران شود.

� مرد آهنى 3 (3 مى 2013)
صرف نظر از اينكه اين فيلم از لحاظ كارگردانى، موضوع و بازيگرى آن تا چه حد 
عالى يا افتضاح باشد، مطمئنا در جدول فروش بسيار خوب خوب كار خواهد كرد.
تونى  آن  در  و  شده  طراحى  خوب  بسيار  فيلم  كه  رسد  مى  نظر  به  تاكنون،  اما 
را  خود  داشت،  خواهد  فيلم  اين  در  متفاوتى  حضور  است  شده  گفته  كه  استارك 
شركت  كه  كند  مى  آماده  باهوشى  بسيار  تروريست  «ماندارين»،  با  مقابله  براى 
و خانه ابرقهرمان ما را نابود كرده است(براى هزارمين بار، نمى دانم حق بيمه 
تونى تا چه حد را پشتيبانى مى كند!) خوشبختانه او هنوز لباس آيرون من خود 
را توانسته حفظ كند. او در آسگارد به دنيا نيامده، اشعه گاما باعث تغييراتى در او 
نشده و در خونش سرم سربازقهرمانى ندارد. قدرت او مغزش است. لذت بخش 
خواهد بود كه او را در گوشه اى گير افتاده ببينيم و شاهد باشيم كه چطور از 

مخمصه خارج خواهد شد.

� تور: دنياى تاريك (8 نوامبر 2013)
تور برگشته است! و اين بار مى خواهد با كمك آن پتك عظيمش به حساب چند 
تا از الف هاى تيره برسد. شخصيت منفى اين بار «ملكيث» است. داستان درست 
در ادامه اتفاقاتى است كه در «انتقام گيران» شاهد آن بوديم. يك نژاد باستانى به 
كه  دشمنى  بازگرداند.  تاريكى  به  را  دنيا  كه  دارد  قصد  خواه  كين  ملكيث  رهبرى 
اودين و آسگارد توان مقابله با آن را ندارند و تور بايد سفرى مخاطره آميز را 

آغاز كند كه او را با جين فاستر همراه مى كند.

� وولورين (26 جوالى 2013)
پس از فاجعه اى كه «خاستگاه مردان ايكس:وولورين» نام داشت، اميد بسيار داريم 
كه اين فيلم مانند فيلم نامه فوق العاده اى كه دارد خوب از آب در بيايد. داستان 
وولورين در ادامه اتفاقاتى است كه در مردان ايكس 3 روى داده و روايتگر داستان 
قلدرترين جهش يافته اين دنياى كميك، يعنى وولورين است كه در ژاپن امروزى 
به سفر مى پردازد. در دنيايى ناشناخته با بزرگ ترين دشمن تمام ادوارش مواجه 
مى شود، نبردى تا پاى جان با او خواهد داشت كه وولورين را براى هميشه تغيير 
خواهد داد.او براى اولين بار در زندگى اش آسيب پذير خواهد شد و محدوديت 
هاى جسمى و احساسى بر او فشار وارد خواهند كرد.او نه تنها به خاطر مبارزه 
با يك سامورايى، بلكه به خاطر نبرد درونى اى كه با خود دارد در انتها به نحوى 

از مبارزه بيرون مى آيد كه تا به حال او را اينچنين نديده ايم.
و آن فيلمى كه بيش از همه چشم انتظار آن هستيم...

� مرد پوالدين (24ژوئن 2013)
اين فيلم تلفيقى است از استعداد مثال زدنى زاك اسنايدر در مقام كارگردان(ساكر 
كند،  مى  آغاز  (بتمن  آن  نويسنده  گوير  ديويد  العاده  فوق  تخيل  و  من)  پانچ،واچ 
شواليه تاريكى، شواليه تاريكى برمى خيزد) تا نسخه اى كامال به روز و پيشرفته 
از قدرتمندترين و محبوب ترين ابرقهرمان جهان، سوپرمن ارائه دهد... ديويد گوير، 
نويسنده فيلم نامه مى گويد كه اين فيلم نيز مانند بت من هاى نوالن واقع گرايانه 
خواهد بود. البته به نظر نمى رسد كه مرد پوالدين مانند بتمن هاى نوالن تلخ و تيره 
باشد مگر اينكه استوديوى برادران وارنر ريسك از دست دادن بينندگان هميشگى 
سوپرمن را به جان بخرد و سوپرمنى كامال جديد ارائه دهد. اما آنچه كه مى تواند 
بينندگان را اميدوار كند اين است كه سوپرمن در فضاى امروزى و شرايط كامال 
به روز ساخته خواهد شد. البته مقايسه بين بت من و سوپرمن، دو ركن اصلى 

دنياهاى دى سى طى دهه هاى اخير چيز جديدى نيست.
مخصوصا كه اين پروژه درست بعد از اتمام سه گانه اى كليد خورد كه نوالن از 
بت من درست كرد. ديويد گوير مى گويد: ما به اين فكر مى كنيم كه چه مى شد اگر 
واقعا چنين داستانى اتفاق مى افتاد. مردم چطور به آن واكنش نشان مى دادند؟ 
تاثير سوپرمن در دنياى واقعى چه مى توانست باشد؟ آنچه من دوست دارم انجام 
دهم روايت داستان هايى است كه ممكن است ديگر حتى در ژانر كارتون يا كميك 

قرار نگيرند.
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10 نكته درباره 
جان لنون كه 
شايد ندانيد!

  
لنون  جان  زندگى  اندازه  به  ها  زندگى  از  برخى  تنها 
با  است.  گرفته  قرار  سوال  و  بررسى  مورد  بزرگ 
كه  كتاب  يك  اندازه  در  طوالنى  هاى  بيوگرافى  نوشتن 
گولدمن  آلبرت  رذيالنه  روايت  گستردگى  به  اى  دامنه 
برجسته  و  قطور  كتاب  و  كوليمان  رى  دقيق  روايت  و 
مى  بررسيها  اين  از  بخشى  دارد  نورمن  فيليپ  اخير 
ماند  مى  مخفى  كه  آنچه  كتابها  نوع  اين  در  اما  باشد. 
نگاه  از  اوقات  گاهى  حتى  كه  است  مقداراطالعاتى  يك 
تيز بين سينه چاك ترين هواداران هم پنهان مى ماند. 
به عنوان مثال آيا مى دانيد كه آپارتمان لنون در داكوتا 
رومن   1968 سال  ترسناك  فيلم  فيلمبردارى  صحنه 
پولنسكى با نام بچه رزمارى بوده است. در ذيل، چند 
نمونه ديگر از اين دست اطالعات كه تا به حال نشنيده 

ايد را بازگو مى كنيم
از  را  لنون  جان  كارتنى  مك  پل   1980 سال  در   .1

بازنشستگى درآورد.
يار  بيتل  پست  كار  از  كه  كرد  مى  وانمود  اگرچه 
فعاليتهاى  لنون  اما  دارد  نفرت  اش  قبلى  آهنگسازى 
موسيقى مك را كامًال زير نظر داشت. آن طور كه شايع 
شده است پس از شنيدن تك نوازى گروه مك كارتنى 
در سال 1980، لنون گفته است كه مى خواهد برگردد. 

بعداً هم اعتراف كرد آن آهنگ را دوست دارد.
 The – B آلبوم  وى  عالقه  مورد  هميشگى  آلبوم   .2

52s بود
اين  لنون  كه  زمانى  سال 1970  در  كه  شود  مى  گفته 
آلبوم راك البستر (Rock Lobester) را براى اولين 
كه  داد  تشخيص  فورا  شنيد  برمودا  ديسكوى  در  بار 
خواننده آهنگ پايانى خود با عنوان جيغ را به احترام 
يوكو اونو خوانده است. اونو گفته است زمانى كه او و 
لنون در حال ضبط آهنگهاى آلبوم مشتركشان به نام 
خيال پردازى دو نفره بودند اين آهنگ را گوش كردند. 
آنچه كمتر عنوان شده است اين است كه لنون قبل از 
عالقه  مورد  آلبوم  تنها  آلبوم  اين  كرد  اعتراف  مرگش 

وى بوده است.
عنوان  جوان  اشتاين  فرانك  كمدى  فيلم  در  بازى  با   .3

بهترين بازيگر مرد را از آن خود كرد
مالقات  زمانى  را  آلترمن  لورين  همسرش  بويل  پيتر 
كرد كه لورين به عنوان گزارشگر مجله رولينگ استون 
با مجموعه هنرمندان فيلم فرانك اشتاين مصاحبه مى 
زوج  دو  اين  نتيجه  در  بود،  يوكو  دوست  لورين  كرد. 
لنون،  مرگ  دنبال  به  شدند.  هم  نزديك  دوستان  هنرى 
بويل قسم ياد كرد كه هرگز در فيلمهايى كه خشونت را 

زيبا جلوه مى دهند شركت نكند.
4 6 سال قبل از اينكه برنامه گزارش ورزشى خبر فوت 

وى را اعالم كند مهمان برنامه ماندى نايت فوتبال بود.
9 دسامبر 1974 لنون به همراه رونالد ريگان كه بعدها 
نايت  ماندى  برنامه  گرديد – مهمان  كاليفرنيا  فرماندار 
فوتبال بوند. بعدها گزارشگر آن برنامه مى گفت در آن 
برنامه ريگان با هيجان هر چه تمامتر قوانين فوتبال را 
قرعه  دسامبر 1980  در 8  داد.  مى  توضيه  لنون  براى 
 – معروف  ورزشى  خبرنگار  كوسلى  هووارد  نام  به 
 MFN شبكه  از  تلويزيونى  برنامه  يك  درطى  كه  افتاد 
است.  شده  كشته  لنون  جان  كه  كند  اعالم  جهانيان  به 
اين گزارشگر افسانه اى اين اتفاق را يك تراژدى غير 

قابل بيان خواند.
5. او يادگارهاى گروه ”بيتل ها“ را جمع آورى كرد

لنون هوادار و حامى مشتاق گروه بيتل ها كه از اواسط 
براى  اغلب  و  بود  افتادند  زبانها  سر  بر   1970 دهه 
دستيارانى  گروه  اين  جذاب  اجراهاى  از  گزارش  تهيه 
دختر  دوست   –  (  May Pang) پنگ  مى  فرستاد.  مى 
سابق لنون در اولين اجراهاى گروه بيتل ها حضور به 
 – Jurgen Volmer هم رساند و همان جا اتفاقى با
دوست قديمى لنون كه از اجراى بيتل ها در هامبورگ 
كرد.  برخورد  بود  گرفته  اى  كننده  خيره  هاى  عكس 
لنون يكى از اين عكسها را براى پشت جلد آلبوم سال 
1970 خود استفاده كرد. يكى ديگر از دارايى هاى لنون 
مجموعه عروسكهاى گروه بيتل ها بود كه توسط ايتن 

جان به او اهدا شده بود.
6. پس از جدا شدن گروه Fab Four از همديگر لنون 

تنها 3 آهنگ گروه بيتل ها را در كنسرتش اجرا كرد
در سال 1972 لنون در شوى مشهور خود در مديسون 
به  ها  بيتل  گروه  آهنگهاى  از  يكى  تنها  گاردن  اسكوئر 
با   1975 در  كرد.  اجرا  را   Come Together نام 
دوست خوبش ايتون جان قرارداد خوبى امضا كرد و 
استيج سالن گاردن را اجاره كرد و اجراى دونوازى دو 
I Saw Her Stand-) آهنگ ديگر بيتل ها با نامهاى
Lucy In The Sky With Dia-” و   (ing There

monds“ پرداخت. لنون با گروه (Plastic Ono) دو 
 ” و   ”  Yer Blues” نامهاى  با  ها  بيتل  از  ديگر  آهنگ 
Give peace a Chance“ را هم اجرا كرد اما در آن 
موقع گروه بيتل ها بطور رسمى از هم جدا نشده بودند.

7. طرفدار گروه Bing Crosby بود.
 “Please Please me” ها  بيتل  بزرگ  اجراى  اولين 
Please lend me a lit-) با الهام از يك خط آهنگى

كراسبى  بينگ  گروه  كه   ”  tle ear to my please
مى خواندند بود. در 1978 يوكو اونو به مناسبت تولد 
مارك  اى  شيشه  درب  اى  سكه  گرامافون  يك  لنون 
تمام  از  را  آن  لنون  كه  داد  كادو  او  به   Wurlitzer

آهنگهاى بيتل ها پر كرد.
8. اولين عضو از بيتل ها بود كه به تك نوازى پرداخت

ها  بيتل  از  كارتنى  مك  جداشدن  از  همواره  لنون 
عصبانى بود اما در حقيقت خود لنون اولين كسى بود 
كه از گروه جدا شد. اگر چه لنون مى توانست خودش 
كسى  اولين  او  خود  كه  دهد  دلدارى  حقيقت  اين  با  را 
بود كه بدون يارانش به اجراى برنامه پرداخت. اولين 
بيتل ها در دسامبر 1968 با  حضورش بدون حضور 
بود.   Rock and Roll Circus استون  رولينگ  فيلم 
گروه  با  تورنتو  در  شويى  در  سال  همان  سپتامبر  در 

Plastic Ono به اجراى live Peace پرداخت.
9. محل خاكستر جسد وى مشخص نيست

مكان خاكستر لنون هرگز فاش نشد. فرضيه اى هست 
كه گفته مى شود خاكستر وى جزء دارايى هاى يوكو 
كه  است  اين  ديگر  زنى  گمانه  اگرچه  باشد  مى  اونو 
مقدارى از خاكسترش در بناى يادبود استرابرى واقع 
در سنترال پارك نيويورك بر باد داده شده باشد. مهم 
مك  پل  و  اونو  يوكو  لنون،  مرگ  به  توجه  با  اينكه  تر 
قاتل  نام  هرگز  كه  اند  كرده  درخواست  دو  هر  كارتنى 
وى را تكرار نكنيد. اين كار كمك مى كند تا خواسته يك 

شخص ديوانه براى رسوايى محقق شود.
10. تنها عضو گروه بيتل ها بود كه در اجراهاى پل مك 

كارتنى حاضر نشد
رينگو استار در اجراى 1974 مك كارتنى حضور يافته 
بود و جورج هريسون هم در اجراى 1993 وى حضور 
به هم رسانيد. اگر چه هر دو اينها از حضور بر روى 
هرگز  كه  بود  كسى  تنها  لنون  اما  كردند  امتناع  استيج 
در هيچ يك از برنامه هاى مك كارتنى شركت نكرد اما 
مالقات با مك كارتنى در نيو اورلئان در طول آخرين 
مورد  عميقًا  را  مريخ  و  ونوس  آلبوم  ضبط  جلسات 
بررسى قرار داد. اينكه لنون در اين آلبوم حاضر بوده 

است يا نه حدس ديگرى است. 

صداى ساز تمبك نواز 
ايرانى در لندن

جزئى  امروزه  آواز،  و  ساز  و  موسيقى 
و  شود  مى  محسوب  زندگى  از  جداناپذير 
كه  شود  مى  پيدا  دنيا  در  كسى  كمتر  تقريبا 
شنيدن  به  را  اى  لحظه  چند  روز،  طول  در 
را  موسيقى  تاريخ  شايد  نپردازد.  موسيقى 
و  كرد  متصل  انسان  پيدايش  آغاز  به  بتوان 
روزى كه بشر هارمونى و موسيقى طبيعت 
نيز  آن  از  اش  فهم  و  ادراك  كرد،  درك  را 

عميق تر گشت. 
را  خود  محيطى  شرايط  آرام  آرام  موسيقى 
به  توجه  با  دنيا،  از  نقطه  هر  اينكه  تا  گرفت 
عوامل فرهنگى، شرايط جغرافيايى و هزاران 
عامل موثر ديگر ، ساز خود را معرفى كردند. 
يكى از سازهايى كه از ايران بر آمده، تمبك 
است كه سابقه آن به دوران پيش از اسالم 

در ايران برمى گردد. 

در هفته ى گذشته، در دفتر هفته نامه پرشين 
ميزبان يكى از نوازندگان تمبك ساكن لندن 
با  گفتگويى  و  گپ  اى  لحظه  چند  و  بوديم 
ساربانى،  عليرضا  ايرانى،  جوان  هنرمند 
نوازنده ساز سنتى تمبك انجام داديم كه در 

زير مالحظه مى نماييد. 

و  داربوكا  عليرضا ساربانى، نوازنده تمبك، 
بيس، بيست و هشت سال سن دارد و مدت 
شده  ساكن  لندن  در  كه  باشد  مى  سال  دو 
است. كار نوازندگى خود را در لندن با اجرا 
در گروههاى مختلف آغاز نمود و هم اكنون 
به عنوان يكى از نوازندگان دائم در دانشگاه 

SOAS به روى صحنه مى رود. 
آغاز  را  نوازندگى  چطور  پرشين:  نامه  هفته 

كرديد؟ 
عليرضا ساربانى: در سنين خيلى پايين، شايد 
زمانى كه هفت يا هشت ساله بودم شروع به 
مختلف كردم. صدا  صدا درآوردن از اشياءِ 
بسيار  چيزهاى  از  اشيا  اين  از  درآوردن 
ساده مانند سطل هاى پالستيكى شروع شد 
و رفته رفته خانواده ام متوجه شدند كه من 
به يك ساز عالقمند هستم و با توجه عالقه 
ام به سمت سازهاى كوبه اى هدايتم نمودند. 
سن  در  را  ام  تمبك  ساز  اولين  كه  بود  اين 

حدود ده سالگى برايم تهيه نمودند. 

كه  ديدى  آموزش  چطور  پرشين:  نامه  هفته 
صداى تمبك را در بياورى؟ 

روش  به  اوايل  من   ساربانى:   عليرضا 
گوشى شروع كردم و رفته رفته با پيشرفت 
صورت  به  گرفتم  تصميم  داشتم  كه  هايى 
حرفه اى ادامه دهم. اين بود كه حدودا از سن 
هفده سالگى خدمت استاد ”كامبيز گنجه اى“ 
نوازنده ى بزرگ تمبك رسيدم و حدود سه 
كردم.  تحصيل  ايشان  خدمت  متداول  سال 
بعد با توجه به مشكالتى كه برايم اتفاق افتاد، 
و  شديم  تهران  ترك  به  مجبور  سالى  چند 
شمالى  شهرهاى  از  يكى  ساكن  مدتى  براى 
ايران شديم. بعد از وقفه ى چند ساله دوباره 
به تهران برگشتيم و كار و آموزش خود را 

خدمت استاد گنجه اى مجدد شروع كردم. 

خاصى  هاى  گروه  با  آيا  پرشين:  نامه  هفته 
هم در ايران كار مى كردى؟ 

با  دائما  كه  گروهى  خير.  ساربانى:  عليرضا 
با  ولى  نداشتم  برويم  صحنه  روى  به  آنها 
خودم  مثل  هم  آنها  كه  ديگرى  نوازندگان 
همكارى  كردند  مى  اجرا  مستقل  صورت  به 

داشتم. 

هفته نامه پرشين: چطور شد كه انگلستان را 
براى اقامت انتخاب كردى؟ 

عليرضا ساربانى: آمدن من به انگليس ربطى 
به كار موسيقى ام نداشت. من اين تصميم را 
هم  قبال  البته  ام.  گرفته  ديگرى  منظور  براى 
و  بودم  آمده  انگليس  به  ام  قد  معالجه  براى 
به  بنا  كه  شدم  بزرگ  اينجا  سالگى  هفت  تا 
كه  برگردم  ايران  به  شدم  مجبور  شرايطى 

دوباره دو سال پيش به اينجا آمدم. 

را  خود  نوازندگى  كار  پرشين:  نامه  هفته 
چگونه در لندن شروع كردى؟ 

عليرضا ساربانى: از بدو ورودم به انگليس 
رفته  و  شدم  آشنا  حيدريان  پيمان  آقاى  با 
رفته اين آشنايى باعث همكارى با ايشان و 
انجام كارهاى مشترك با ايشان شد. بعد از 
عربى  و  يونانى  تركى،  گروههاى  با  كم  كم 
آشنا شدم كه با آنها كار خودم را ادامه دادم. 

بين  از  كه  شد  چطور  پرشين:  نامه  هفته 
با  فقط  كشورها،  ساير  از  مختلف  گروههاى 

نوازندگان اين سه كشور كار كردى؟ 
عليرضا ساربانى: شايد به خاطر اين بود كه 
نت ها و نوع موسيقى اين كشورها به نوعى 
شبيه موسيقى ايرانى است و از طرفى خود 
گوش  كشورها  اين  هاى  آهنگ  به  وقتى  من 
مى دم، عاشقانه و ديوانه وار آنها را دوست 

دارم. 
هفته نامه پرشين: با توجه به همكارى هاى 
تو با ديگر گروه ها از كشورهاى مختلف، به 
غربى  هاى  موزيك  و  ها  كنسرت  در  نظرت 
جايى براى ساز تو و در كل سازهاى كوبه 

اى هست؟ 
بله، اصال چرا كه نباشه؟ همون ساز درام كه 
به  كنند  مى  استفاده  خود  موسيقى  در  اينها 
نوعى يكى از سازهاى كوبه اى به حساب مى 
آيد. حتى ساز ديگرى كه ”پركاشن“ نام دارد 
نيز تقريبا از لحاظ ساختارى مى توان گفت 
كه شبيه تمبك است. پس به اين صورت مى 
شود به راحتى گفت كه بله مى شود از تمبك 

هم در موسيقى غربى بهره برد. 

لندن  در  كه  مدتى  در  پرشين:  نامه  هفته 
و  هنرمندان  هنرى  جو  كنى،  مى  زندگى 

نوازندگان ايرانى لندن را چطور مى بينى؟
عليرضا ساربانى:  ببينيد يك سرى از گروه 
ها واقعا خوب هستند. بعضى از آنها از قديم 
از  زيادشان  تجربيات  به  توجه  با  و  هستند 
هستند.  بهتر  خيلى  نوپا  و  تازه  هاى  گروه 
گروه هاى نوپا هم درست است كه خيلى از 
اندازى  راه  براى  كافى  تجربه  از  هنوز  آنها 
يك گروه برخوردار نيستند ولى خب آنها هم 
به مرور زمان تجربه الزم را بدست خواهند 

آورد. 

هفته نامه پرشين: راه يافتن نيروهاى جوان 
اينكه  و  است  چطور  ها  گروه  اين  به  ايرانى 
در  جوان  نيروهاى  ورود  ظرفيت  اصال  آيا 

جامعه ايرانيان انگلستان وجود دارد؟ 
در  كسى  اگر  قطعا  ببينيد  ساربانى:  عليرضا 
نوازندگى و يا هنر خودش حرفى براى گفتن 
داشته باشه، ورود به اين گروه ها زياد كار 
تالش  بايد  فقط  نيست.  دشوارى  و  سخت 
كنند تا يك گروه خوب پيدا كنند و همكارى 

خودشان را با آنها شروع كنند.

كه  تو  از  قدردانى  ضمن  پرشين،  نامه  هفته 
بهترين  دادى،  قرار  ما  اختيار  در  را  وقتت 
آرزوها را برايت دارد و اميدواريم به زودى 
شاهد همكارى ات با نوازندگان و خوانندگان 

بزرگ باشيم. 
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نگاهى به تاريخ 
«ويگ»ها و «تورى» ها

سونا انزابى نژاد

 اوايل فوريه سال 1900 حزب كارگر در انگلستان تاسيس شد؛ اما 
احزاب در انگليس چه تاريخچه اى دارند و حزب كارگر چه تحوالتى 
را پشت سر گذاشته است. اين موضوع را در اين هفته مرور مى كنيم. 

پيشينه احزاب سياسى انگلستان به قرن هفدهم و سال هاى پس از 
«حزب  و  سلطنت»  «حزب  كه  بازمى گردد  كشور  اين  داخلى  جنگ 

معروف  به «تورى»  بعد  چندى  كه  ميهن  حزب  گرفت.  شكل  ميهن» 
شد، جوانه اوليه حزب محافظه كار انگليس به شمار مى رود و هنوز هم 
حزب محافظه كار را با نام «تورى» مى شناسند. گروه ديگرى كه در 
مقابل تورى ها شكل گرفت «ويگ» ها يا آزادى خواهان بودند. تا نيمه 
قرن نوزدهم، عرصه سياسى انگلستان در اختيار اين دو گروه بود. 
آنها احزاب سياسى به معناى مدرن نبودند بلكه بيشتر ائتالف هايى 
ناپايدار قلمداد مى شدند كه بر اساس منافع برخى افراد و گروه هاى 
خاص شكل مى گرفتند. ويگ ها به طبقه  نوظهور ثروتمندان صنعتى 
شهرى و تاجران، و تورى ها به اشراف زميندار و كليساى انگليس 
و اسكاتلند نزديك  بودند. از نيمه دوم قرن نوزدهم تورى ها به حزب 
محافظه كار تبديل شدند و ويگ ها هم حزب ليبرال را تشكيل دادند. 

اينكه  تا  بودند  انگليس  سياست  يكه تاز  دهه 1920  تا  حزب  دو  اين 
به تدريج حزب ليبرال محبوبيت خود را از دست داد و حزب جديدتر 
گروه هاى  و  صنفى  و  تجارى  اتحاديه هاى  از  ائتالفى  كه  «كارگر» 
شد.  آن  جايگزين  مى كرد،  نمايندگى  را  سوسياليستى  مختلف 
نيروهاى  به  كارگر  و  محافظه كار  حزب  دو  تاكنون  زمان  آن  از 
حزب  با  هم  ليبرال  حزب  و  شده اند  تبديل  كشور  اصلى  سياسى 
سوسيال دموكرات ادغام شد و حزب ليبرال دموكرات نام گرفت كه 
اكنون به سومين حزب سياسى بزرگ اين كشور تبديل شده است. 
به دليل سيستم خاص انتخاباتى انگليس، احزاب كوچك تر نمى توانند 
به پارلمان راه يابند و عمال كشور به يك نظام دوحزبى نزديك شده 
است كه قدرت به تناوب بين دو حزب محافظه كار و كارگر جابه جا 

مى شود.

خيزش حزب كارگر، سال هاى نخست
سرآغاز شكل گيرى حزب كارگر را سال 1900 مى دانند كه «كميته 

نمايندگى كارگر» با هدف راه يافتن نمايندگان طبقه كارگر به پارلمان 
انگليس، از ائتالف «جامعه فابين» و انجمن ها و اتحاديه هاى تجارى 
كارگر»  «حزب  به  سال 1906  در  كميته  اين  شد.  تشكيل  صنفى  و 
تعداد  به تدريج  توانست   1910 سال  انتخابات  تا  و  داد  نام  تغيير 
كرسى هايش در مجلس عوام را به 42 كرسى برساند.حزب كارگر 
در  ائتالفى  دولت  تشكيل  و  انتخابات  در  نسبى  موفقيت  دو  از  پس 
كه  مك دانلد»  «رمزى  نخست وزيرى  به   1929 و   1924 سال هاى 
سرانجام  شد،  كناره گيرى  به  مجبور  اختالفات  و  مشكالت  پى  در 
نخستين پيروزى تمام عيار خود را پس از جنگ جهانى دوم در سال 
1945 تجربه كرد و دولتى با اكثريت حزب كارگر به نخست وزيرى 
«كلمنت آتلى» تشكيل شد كه تا سال 1951 ادامه داشت. دولت آتلى، 
او  است.  بيستم  قرن  در  انگلستان  دولت هاى  راديكال ترين  از  يكى 

زغا ل سنگ،  گاز،  جمله  از  مهم  صنايع  از  بسيارى  و  انگليس  بانك 
الكتريسيته و حمل ونقل را ملى كرد و نخستين نظام تامين اجتماعى 
از  انگليس  مستعمرات  به  همچنين  آورد.وى  به  وجود  را  گسترده 
بلوك  در  و  داد  استقالل  سريالنكا  و  برمه  پاكستان،  هند،  جمله 
ضدكمونيسم با آمريكا متحد شد. اما دولت آتلى كه با كمبودهاى 
نتوانست  بود،  مواجه  بسيارى  اقتصادى  مشكالت  و  جنگ  از  پس 

اكثريت خود را حفظ كند و مغلوب محافظه كاران شد.

از زمستان نارضايتى تا امپراتورى تاچر
در سال هاى 1955-59 كه حزب كارگر در اپوزيسيون بود، اختالفات 
عمده اى بين جناح ميانه رو به رهبرى «هوگ گيتزكل» و جناح چپ 
اهداف  و  توسعه  حال  در  كشورهاى  دفاعى،  مسائل  مورد  در 
تحكيم  و  گيتزكل  پيروزى  با  سرانجام  آمد.  به وجود  سوسياليستى 
ويلسون»،  «هارولد  رسيد.  جديدى  يكپارچگى  به  حزب  او  موقعيت 
رهبر بعدى حزب كارگر توانست در سال 1964 بار ديگر حزب را به 
پيروزى برساند.وى تا زمان بازگشت مجدد محافظه كاران در سال 
1970 و يك دوره نيز از 1974-76 نخست وزير بود. دولت ويلسون 
كه با زوال جايگاه سياسى، اقتصادى و بين المللى انگليس همزمان 
در  مى داد.  او  به  اجتماعى  نوآورى هاى  براى  را  كمى  فرصت  بود، 
پى بحران نفتى سال 1973 و افزايش نرخ تورم، نارضايتى عمومى 
گسترده  اعتصاب هاى   79 تا   1978 زمستان  از  و  يافت  افزايش 
كه  دوره  اين  گرفت.  شدت  حقوق  افزايش  براى  مختلف  گروه هاى 
و  ويلسون  دولت  كار  پايان  شد  معروف  نارضايتى»  «زمستان  به 
سال 1979  انتخابات  در  داشت.  پى  در  را  كارگر  حزب  اقبال  افول 
به  تاچر  مارگارت  انگليس،  آهنين  بانوى  رهبرى  به  محافظه كاران 
حزب  سياست هاى  در  تاچر  بنيادى  تغييرات  با  رسيدند.  قدرت 
كه  نوليبرال  اقتصادى  سياست هاى  گرفتن  پيش  در  و  محافظه كار 
به «تاچريسم» معروف شد، محافظه كاران به رهبرى تاچر و سپس 

جان ميجر، 18 سال يكه تاز ميدان سياست انگليس بودند.

تونى بلر، راه سوم و حزب كارگر جديد
در سال 1994 با مرگ ناگهانى جان اسميت، رهبر حزب كارگر، در 
رقابتى سه جانبه بين تونى بلر، جان پرسكات و مارگارت بكت، بلر 
به پيروزى رسيد و عنوان جوان ترين رهبر حزب كارگر را به خود 
دوره  سه  حزب  اين  تاريخ  در  بار  نخستين  براى  و  داد  اختصاص 
پياپى از سال 97 تا 2005 در انتخابات سراسرى پيروز شد. تحت 
رهبرى بلر، حزب كارگر رسما در سال 1995 سوسياليسم سنتى را 
كنار گذاشته و با در پيش گرفتن سياست هاى ميانه روى سوسيال  
دموكراتيك به معمار اصلى جريانى به نام راه سوم تبديل شد كه 
در دهه 90 در سراسر اروپا گسترش يافت. اين نظريه ميانه رو كه 
توسط آنتونى گيدنز، جامعه شناس انگليسى و از مشاوران تونى بلر، 
تئوريزه شد، تالش مى كند سياست هاى سوسياليستى و بازار آزاد 
را به نوعى با هم تلفيق كند.مدرنيزه كردن و تغيير رويكرد سياسى 
حزب كارگر توسط بلر كه مفهوم «حزب كارگر جديد» را مطرح كرد 
در كنار نگاه متفاوت و مدرن به رسانه ها، مقدمه اى براى پيروزى هاى 
 New) جديد»  كارگر  «حزب  مفهوم  بود.  حزب  اين  بعدى  برجسته 
labour) از شعار اين حزب در سال 94 «حزب كارگر جديد؛ زندگى 
جديد براى بريتانيا» برگرفته شد و بيانگر تغييرات اساسى اين حزب 
بود. تغيير ماده پنج اساسنامه حزب كارگر كه موجب تضعيف نقش 
اقتصادى  سياست هاى  گرفتن  پيش  در  شد،  كارگرى  اتحاديه هاى 
نئوليبرال و حتى تاچريستى باعث شده است كه بسيارى از منتقدان 

چپ اين حزب را، «نئوليبرال» بدانند. 

چارلز اول ، پادشاه انگلستان گردن زده شد 
 

359 سال پيش در روز 30 ژانويه سال 1649 ميالدى چارلز اول ، پادشاه انگلستان در وايت هال در نزديكى وست 
و  مجلس  نمايندگان  با  سلطنتش  دوران  طول  در  همواره  استوارت  اول  شد.چارلز  زده  گردن  لندن  درشهر  مينستر 
پيوريتن هاى كليساى آنگليكن مخالفت و مبارزه كرده بود.چارلز به دليل مخالف هايش با مردم و نمايندگان مجلس 

به يك پادشاه مستبد شهرت يافته بود.
اين مساله موجب ظهور جنبش هاى مردمى به سركردگى اوليور كرامول يكى از نمايندگان مجلس مى شود. پس از 

قتل چارلز اول ، كرامول به مرد قدرتمند كشور تبديل مى گردد.
كرامول با خونسردى قيام كاتوليك هاى ايرلند كه عليه مجلس شورش كرده بودند را بى رحمانه سركوب كرده و 

هزاران نفر را قتل عام مى كند. آنگاه نوبت اسكاتلندى ها مى شود تا به شدت سركوب شوند.
كرامول كه پس از اين پيروزى از قدرت خود مطمئن شده بود مجلس را منحل كرده و يك مجمع شامل 140 عضو كه 
توسط ارتش تعيين شده بودند را جايگزين مجلس مى كند.در روز 16 دسامبر سال 1653 ميالدى كرامول به خود 
لقب رسمى لرد محافظ جمهورى را مى دهد و تنها جمهورى تاريخ انگلستان متولد مى شود. اوليور كرامول در روز 
3 سپتامبر سال 1658 ميالدى جان مى سپرد و پسرش جانشين او مى شود.اما ريچارد كرامول به سرعت از قدرت 
كنار گذاشته مى شود و ژنرال مانك برقرارى دوباره سلطنت را تدارك مى بيند و در روز 29 مه سال 1660 ميالدى با 
تاجگذارى چارلز دوم ، پسر چارلز اول سلطنت در انگلستان دوباره برقرار مى شود.به اين ترتيب ، در روز 30 ژانويه 
سال 1649 ميالدى چارلز اول ، پادشاه انگلستان در وايت هال در نزديكى وست مينستر در شهر لندن گردن زده شد. 
با قتل چارلز اول و به قدرت رسيدن اوليور كرامول ، انگلستان يك دهه خونين و بدون ترحم را تحت لواى جمهورى 

مستبدانه كرامول تجربه مى كند. اين تنها تجربه جمهورى در تاريخ انگلستان محسوب مى شود.
  









براى حفظ و تداوم 
انتشار هفته نامه 
پرشين ما را به 

مشاغل و  آگهى 
دهندگان معرفى 

نمائيد. به ياد داشته 
باشيد هزينه هاى اين 
نشريه از سوى آگهى 

دهندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى  

تامين مى شود .

طراحى وب سايت
ويژه رستوران ها
همراه با سيستم
 رزرو آنالين

07811000455
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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

من خر رو بگو كه يه 
روزى عاشقت بودم!

رويا صدر

دچار  را  شما  كه  است  بيمارى  نوعى  عاشقى 
اختالل در خوردن، خوابيدن، حرف زدن و 

ساير فعاليت هاى روزمره مى كند.
  
� تعريف

عاشقى نوعى بيمارى است كه شما را دچار اختالل در خوردن، خوابيدن، 
حرف زدن و ساير فعاليت هاى روزمره مى كند. بر قواى عقلى و دماغى 
تان اثر مى گذارد و قدرت تشخيص تان را در مورد طرف مقابل تا حد 
صفر تنزل مى دهد. عشق بر اساس آخرين كشفيات عرفا، از دل (معادل 
آناتوميك شكم) شعله مى كشد ولى ساير اعضا را تا ناكجاآبادتان مى 

سوزاند و از حيز انتفاع خارج مى كند. اين بيمارى ممكن است از فردى 
به فردى سرايت كند و به صورت يك سوءتفاهم دو طرفه ظاهر شود و 
ممكن هم است كه واگيردار نباشد. معموال مدت ابتالى آن بسته به قدرت 
مقاومت افراد فرق مى كند. در مواقع حاد، ممكن است شما را تا پاى مرگ 
نيز ببرد. يك پزشك عمومى چينى، طرف قرارداد با بيمه خدمات درمانى، 
معتقد است مردن در راه عشق از زندگى با معشوقه به مراتب راحت تر 

است و طرف شانس آورده.

� نشانه ها
اگر با ديدن سريال هاى رمانتيك تلويزيون و فيلم هاى سينمايى بعد از 
ظهر جمعه شبكه 1، به جاى نچ نچ و اذعان به چرند بودن اثر، اشك از 
شده  عاشق  بدهيد  احتمال  شويد،  مى  منقلب  و  شود  مى  روان  تان  ديده 
باشيد. البته كسانى هم كه از زوال عقل رنج مى برند، در رويارويى با 
چنين آثارى عكس العمل هاى مشابه نشان مى دهند كه تشخيص تفاوت 

هاى آن قدرى دشوار است.
كامل  مقابل،  طرف  كنند  مى  فكر  و  دچارند  توهم  بيمارى  به  مبتال  افراد 
منظومه  و  شيرى  راه  كهكشان  در  موجود  برترين  و  ترين  جالب  ترين، 
شمسى است و به بودن در كنار چنين آدم با فضل و كماالتى افتخار مى 
كنند. متاسفانه آنها وقتى از سوءتفاهم درمى آيند و به مراتب فهم و درك 
و شعور پايين طرف پى مى برند كه ديگر دير شده و كاريش نمى شود 

كرد. اگر شما هم چنين حسى داريد، متاسفانه به درد عاشقى مبتالييد.
كسى كه عاشق است از بودن در كنار طرف مقابل شاد مى شود. اگر با 
او براى شام بيرون رفتيد و ديديد موقع ديدن صورتحساب اخم كرد يا 
موقع درآوردن ماشين از پارك به كسانى كه دوبله پارك كرده اند، بد 
حتما  كه  بدانيد  خوابيده،  دير  شب  گفت  و  كشيد  خميازه  يا  گفت  بيراه  و 

عاشقتان نيست و از او جدا شويد.
و  ها  گفته  شنيدن  به  حاضر  هميشه  باشد،  ديگرى  دلباخته  كسى  اگر 
نظراتش است. اگر به او زنگ زديد و ديديد كه مى گويد در جلسه ام يا 
به اظهارات  پاسخ  در  يا اگر  بعدا زنگ مى زنم  و  دارم رانندگى مى كنم 
محبت آميز شما پشت تلفن، حاضر نشد كه بگويد دوستتان دارد و جدى 
و خشك با شما حرف زد وگفت كه االن نمى تواند حرف بزند، بدانيد كه 
را  شما  حوصله  وجه  هيچ  به  ديگر  او  و  است  ميان  در  ديگرى  فرد  پاى 

ندارد و بهتر است رابطه تان را به هم بزنيد.
عاشقان معموال روياى هم را كامل مى كنند. اگر يكى روياى اسب ببيند، 
ديگرى اصطبل و كاه و يونجه مى بيند. اگر يكى كلبه ساحلى آرزو كند، 
ديگرى كوبيده با گوجه اضافه را تصور مى كند. آنها گوجه اضافه، كلبه، 
هاى  سريال  به  و  چينند  مى  هم  كنار  پازلى  مثل  را  اسب  و  يونجه  كاه، 
خارجى عالقه نشان مى دهند. اگر فردى كه در كنار شماست، حوصله 
و  ندارد  هم  را  تايتانيك  با  سفر  حتى  و  شما  روياهاى  دنياى  به  ورود 
كه  بدانيد  است،  كامل  رهن  با  چهارديوارى  يك  به  محدود  او  روياى 
دوستتان ندارد و برويد عاشق يكى ديگر بشويد كه تايتانيك سرش مى 

شود.

� راه هاى انتقال
يك  جريان  در  يا  تريبون  پشت  يا  جمع  جلوى  باشيد:  موقعيت  منتظر 
است  ممكن  چون  هستيد  عاشقش  نگوييد  كسى  به  ميزگرد  يا  سخنرانى 
شعور و جنبه اش را نداشته باشد و خداى ناكرده كدورتى از شما به دل 
بگيرد. بى شك 2 يا 3 بعد از نيمه شب نيز، آن هم از طريق تلفن، زمان 
آلود  خواب  شما  است  ممكن  زيرا  نيست  كار  اين  براى  مناسبى  چندان 
باشيد و تمركز الزم را براى اداى كلمات زيبا و شاعرانه نداشته باشيد 
مناسبى  ابزار  چندان  هم  پيامك  بگرديد.  مناسب  موقعيت  دنبال  بنابراين 
براى اين كار نيست. چون ممكن است بعدها بفهميد اشتباهى به جاى او، 

به پيرمرد سرايدار اداره اظهار عشق كرده ايد.
داده  نشان  ها  سريال  و  ها  فيلم  در  تاريخ  كه  گونه  آن  باشيد:  رمانتيك 
است، عشاق معموال نيمه شب در جنگل زير نور ماه يا در هنگام سقوط 
هلى كوپتر يا هواپيما يا در حال غرق شدن كشتى يا در جريان تصادف 
بايد  هم  شما  اند.  داشته  ابراز  هم  به  را  عشقشان  چهارراه  سر  اتومبيل 
سعى كنيد جمله هاى مناسبى را از كتا ب هاى مهم عاشقانه حفظ كنيد 
و دنبال موقعيت مناسب ابرازش بگرديد. چنين موقعيت هايى را بيابيد و 
استفاده كنيد. بى شك زير نور چراغ فلورسنت يا نورافكن گشت شبانه 
ارشاد، محل مناسبى براى اين كار نيست چون درجه نور و فشار محيط 
جايى  به  را  شما  است  ممكن  دارد  عكس  اثر  عواطف  و  احساسات  بر 

بكشاند كه جز با ضمانت نامه معتبر امكان خالصى نداشته باشيد.
اصرار كنيد: معموال انسان ها دوست ندارند بالفاصله به تقاضاها پاسخ 
مثبت بدهند بنابراين اگر طرف درخواست شما را رد كرد، البد پاسخش 
نكرد،  اعتنا  اگر  دهيد.  خرج  به  سماجت  و  كنيد  اصرار  پس  است.  مثبت 
تهديد كنيد و پاى خانواده را وسط بكشيد. برايش خط و نشان بكشيد و 
بگوييد كه خانه خرابش مى كنيد. معموال افراد تا تهديد نشوند، پاسخ مثبت 
نمى دهند. اگر در نهايت موفق نشديد، شدت عمل بيشترى به خرج دهيد. 

ديگى كه براى شما نمى جوشد، همان بهتر كه سر سگ در آن بجوشد.

� درمان
پزشكان بهترين راه درمان عارضه عاشقى را ازدواج مى دانند. عاليم اين 
بيمارى با ازدواج به مرور برطرف و پس از مدتى به كلى محو مى شود.

نشانه هاى بهبود
نشانه هاى بهبود كم كم و تدريجى پس از ازدواج در رفتار و گفتار ظاهر 
مى  ابراز  بار  چند  روزى  بهبود  دوره  طى  از  پس  فرد  معموال  شود.  مى 

دارد: «من خر رو بگو كه يه روزى عاشقت بودم!» 

صبورى پايه و اساس 
زندگيست
مونا اهللا وردى

زن و شوهرى را ميشناسم كه بعد از سالها زندگى 
صداى  هنوز  نوه،  و  عروس  داشتن  و  مشترك 
سر  بر  بيگاه  و  گاه  و  ميپيچد  كوچه  در  فريادشان 
ى  نتيجه  اين  دارند.  مرافعه  و  دعوا  مختلف  مسائل 

عدم مديريت و اختالفات در زندگى مشترك است.
امروزه خانواده ها درگير تعارضات زياد و مداومى 
يكى  ندارند.  راهى  آن  كردن  مديريت  جز  و  هستند 
آن  به  تعارضات  حل  در  ميتوان  كه  حلهايى  راه  از 
توجه كرد، اين است كه هنگام به وجود آمدن اختالف 
در  سريع  العمل  عكس  زيرا  نكنيم؛  برخورد  سريع 
موقع اختالفات كار را بدتر ميكند. روش هاى بسيارى 
وجود  به  درگيرى  خانواده  در  كمتر  تا  دارد  وجود 

بيايد. 
هنگام به وجود آمدن اختالفات، درست رابطه برقرار 
است.  مهم  بسيار  كردن  صحبت  درست  و  كردن 
و  لحن  بايد  ميشويم،  بحث  وارد  همسرمان  با  وقتى 
صدايمان طورى باشد كه بر بيادبى و خشونت داللت 
نكند. افرادى كه هنگام صحبت كردن صداى خود را 
بلند ميكنند و لحن خشونت آميزى به خود ميگيرند، 
درطرف مقابلشان حس جبهه گيرى به وجود ميآورند 
و صحبت هاى آنها راه به جايى نميبرد. هميشه طرز 
رفتار و گفتار ما باعث ميشود كه طرف مقابل به ما 
در  كردن  صحبت  بد  و  احترامى  بى  بگذارد.  احترام 
محيط خانواده، احترام همسر و فرزندان را نسبت به 

ما از بين ميبرد.
بر  را  بزرگى  مسؤوليت  ازدواج  از  بعد  مرد  و  زن 
دوش ميكشند، مردى كه از هر لحاظ به پدر و مادر 
خود وابسته است و سعى در داشتن استقالل نميكند 
و نميخواهد روى پاى خود بايستد، بايد منتظر ايجاد 
تنش در محيط خانواده باشد. از طرفى دخترى كه بعد 
از ازدواج هنوزكامًال به خانوادهى خود وابسته است 
و مسائل پيش آمده بين خود و همسرش را مو به مو 
با  خانه  محيط  در  ميدهد،  گزارش  خانوادهاش  براى 
همسرش دچار تعارض ميشود. داشتن مسؤوليت و 

استقالل مانعى براى تعارضات است.

بعضى از افراد به دروغگويى عادت كرده اند و اين 
گفتن  است.  شده  شان  شخصيت  از  جزئى  مسأله 
به  و  ميبرد  بين  از  را  اعتماد  كوچك،  چند  هر  دروغ 
دست آوردن اعتماد از دست رفته تقريبًا غير ممكن 
است. مردى كه تا ديروقت بيرون از خانه است و به 
همسرش  و  داشته  كار  شركت  در  ميگويد  همسرش 
متوجه دروغش ميشود، اگر واقعًا زمانى برايش كارى 
و  صداقت  داشتن  نميكند.  باور  همسرش  بيايد  پيش 
هر  و  است  تعارضات  ى  برنده  بين  از  اعتماد،  ايجاد 
خانواده اى بايد براى حل مشكالت خود راه و روش 
درستى را انتخاب كند. خانواده هايى كه مشكالتشان 
را بيان نميكنند و براى آن راه حلى نمييابند هميشه 
و در همه حال درگيرى دارند كه يكى از عواقب اين 
درگيرى ها فرار فرزندان از خانه و روى آوردن آنها 

به بزه كارى است.
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خطرات و ريسك 
هاى زيست محيطى 

نيروگاه بوشهر
محسن غفارى 

بسيار  آن،  موجود  فضاى  در  ايران  داخلى  شرايط 
به  گذشته  سالهاى  در  كه  است  آن  از  تر  تنش  پر 
با  ايران  اى  هسته  مذاكرات  شد.  مى  پرداخته  آن 
سازى  غنى  كردن  متوقف  پى  در  غربى  كشورهاى 
تبديل  درگيرى  به   ، آن  دادن  ادامه  يا  و  اورانيوم 
ايران  اقتصادى  اوضاع  وخامت  آن  حاصل  و  شده 
و درماندگى بيشتر مردم براى گذران زندگى اشان 
است. از طرفى ديگر خطرات زيست محيطى بوشهر 
و شهرهاى كوچك اطراف نيروگاه موضوعى است 
روزنامه  شود.  مى  پرداخته  آن  به  است  چندى  كه 
فعاليت  به  شروع  بسيارى  نويسان  وبالگ  نگاران 
نمودند تا مردم را از خطرات و ريسك هاى نيروگاه 

بوشهر آگاه سازند. 
خطرات موجود در سايت هسته اى بوشهر از چند 
از  تعدادى  به  زير  در  كه  است  بررسى  قابل  جنبه 

آنها مى پردازيم. 
تاسيسات اوليه نيروگاه ساخته شده توسط آلمانى 
بمباران  مورد  عراق  و  ايران  جنگ  سالهاى  در  ها، 
قرار گرفت و ايران در قراردادى مجدد با روس ها، 
را  تاسيسات  ادامه  شده  بمباران  منطقه  همان  روى 

بنا كرد. 
موضوع بعدى خطر زلزله است كه مى تواند به دو 
صورت طبيعى و غير طبيعى تاسيسات اتمى بوشهر 
هاى  گسل  جابجايى  با  آن  طبيعى  نوع  بلرزاند.  را 
زمين ممكن است اتفاق بيافتد. با توجه به اينكه ايران 
كمربند   در  بوشهر  نيروگاه  منطقه  خصوص  به  و 

زلزله قرار دارد، روى دادن فاجعه اى اسفناك مثل 
فوكوشيما دور از ذهن نيست. رخ دادن بيش از 120 
سال  بيست  در  زياد  يا  كم  ريشتر  مقياس  با  زلزله 
بوشهر،  اطراف  كشورهاى  و  ها   شهر  در  گذشته 

شاهد اين مدعاست. 
حتى اگر با جابجايى اين گسل هاى، منابع آب هاى 
زير زمينى به زباله هاى هسته اى آلوده شوند و آن 
آب ها در شبكه آب شهر جريان يابد و يا دام هاى 
چه  كه  است  واضح  پر  خود  كند،  آلوده  را  منطقه 

خطراتى جامعه را تهديد مى كند. 
اما زلزله هاى مصنوعى هم در اين مبحث جاى مى 
شود  زمين  لرزش  باعث  كه  فعاليتى  هرگونه  گيرد. 
با  آيد.  مى  حساب  به  زلزله  نوعى  نيز  بمباران  مثل 
توجه به درگيرى هاى حال حاضر ديپلماتيك ميان 
مقامات ايران و اسرائيل و تهديدهاى دو طرف مبنى 
پرتاب  با  كه  رود  مى  امكان  اين   ، نظامى  جنگ  بر 
نابود  و  را  آن  انفجار  بوشهر،  نيروگاه  به  موشكى 
شهر  اطراف  گناه  بى  مردم  هزار  هزاران  شدن 
شاهد  را  همجوار  كشورهاى  ساكنان  و  بوشهر 
از  بعد  هاى  بيمارى  و  ها  آلودگى  خطرات،  باشيم. 
از  منطقه  پاكسازى  دشوارى  و  ها  فاجعه  اينگونه 

آلودگى را نيز از ياد نبريد. 
سوخت  از  ناشى  محيطى  زيست  هاى  آلودگى 
نيروگاه و زباله هاى هسته اى و تنفس هواى آلوده 
بسيارى  آمدن  وجود  به  باعث  آن،  اطراف  ساكنان 
از بيمارى ها و نارسايى هاى تنفسى و پوستى مى 
گردد كه ظاهرا دولت ايران تاكنون اين مورد را تا 

آنجا كه بتواند پنهان مى كند.  
هزاران  دل  بر  را  خود  داغ  هنوز  چرنوبيل  فاجعه 
انسان بى گناه گذاشته و با گذشت حدود ربع قرن، 
هاى  نسل  روى  بر  آن  تاثيرات  و  انسانى  ضايعات 

جديد برجاى مانده است.
سواالتى كه اينجا مطرح مى شوند اين است كه آيا 

ايران از اين قمار هسته اى پيروز بيرون مى آيد؟ 
آميز  صلح  بر  مبنى  ادعاهايش  به  توجه  با  آيا  و 
بودن فعاليت هايش، صلح طبيعت را براى ساكنان و 

كودكان نسل هاى بعدى اش باقى مى گذارد يا نه؟ 
و اگر با يك خطاى انسانى و يا يكى از موارد ياد 
رخ  بوشهر  در  چرنوبيل  سطح  در  انفجارى  شده 

دهد، مسئول اين فاجعه چه كسانى خواهند بود؟  
 ،2013 ژانويه   23 تاريخ  در  رويترز  گزارش  به 
نيروگاه  اطراف  روستاهاى  ساكنان  از  نفر  هزاران 
خانواده  و  خود  سالمت  نگران  بوشهر،  اى  هسته 
مسئوالن  است  حالى  در  اين  و  هستند  خود  هاى 
جهانى،  استاندارد  معيارهاى  به  توجه  بى  ذيربط 

همچنان به فعاليت هاى خود ادامه مى دهند. 
در  بندرگاه،  و  حليله  شهر  دو  روستاييان 
موجود  وضع  به  رسيدگى  خواستار  استشهادى، 
و  خود  براى  اتفاق  هرگونه  از  جلوگيرى  و  آنان 
خانواده هايشان شدند. ساكنانى كه فاصله آنها تا 
نيروگاه كمتر از چند كيلومتر است و آلودگى ها با 

جريان باد هم به راحتى به سمت آنان مى رود. 
از طرفى ديگر كارشناسان روسى اعالم نمودند با 
در  ايمنى  الزم  استانداردهاى  رعايت  عدم  به  توجه 
مى  آن  هراس  بوشهر،  نيروگاه  تاسيس  و  ساخت 
فاجعه  ايجاد  به  متهم  روسيه  ديگر  يكبار  كه  رود 
كه  آنجا  از  شود.  چرنوبيل  نظير  ديگرى  اى  هسته 
هاى  فعاليت  كار  شروع  و  بازسازى  در  روسيه 
هسته اى در بوشهر، كامال با ايران همكارى كرده 
است، نگرانى آن را دارد كه اينبار فاجعه اى عظيم 
جهانى  وجهه  و  بياورد  بار  به  چرنوبيل  فاجعه  تر 

خود را يكبار ديگر مخدوش نمايد. 
فارس  خليج  ى  حوزه  عربى  كشورهاى  سران 
امارات  كويت،  بحرين،  سعودى،  عربستان  نظير، 
نزديكى  به  توجه  با  نيز    ... و  قطر   ، عربى  متحده 
كشورهايشان با نيروگاه هسته اى بوشهر، نگرانى 
سالمت  و  نيروگاه   در  موجود  خطرات  از  را  خود 
مى  تالش  سرسختانه  و  داشتند  ابراز  خود  مردم 
در  كه  هستند  مسائلى  موضوعات  اين  ى  كنند.همه 
خواست  كمك  كارشناسان  تمامى  از  بايد  آن  طرح 
تا با بررسى اين خطرات، راهكارهاى مناسب براى 

جلوگيرى از وقوع هرگونه بحران را انديشند. 

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 

غرامت شركت شل به 
يك كشاورز نيجريه اي

كشاورز  يك  شكايت  الهه  شهر  در  دادگاهي 
نيجريه اي عليه شركت نفتي شل را وارد دانسته 
محكوم  غرامت  پرداخت  به  را  شركت  اين  و 
شركت  دادگاه،  قضات  راي  براساس  كرد. 
برابر  در  بايد  كه  آنگونه  را  نفتي  لوله هاي  شل 
نفتي  آلودگي  و  نكرده  محافظت  خرابكاري 
خساراتي را به مزرعه اين كشاورز وارد آورده 
است. با اين حال دادگاه شكايت چهار كشاورز 
ديگر را عليه اين شركت نفتي وارد ندانست. پنج 
كشاورز نيجريه اي به همراه يك گروه حمايت از 
محيط زيست به نام «دوستان زمين» از شركت 
لوله هاي  به  كافي  رسيدگي  عدم  دليل  به  شل 
نفتي و عدم محافظت از آنان به دادگاه شكايت 

كرده بودند. 

نفت  نشت  كه  بودند  آن  مدعي  كشاورزان  اين 
در  و  مزارع  در  خرابي  آوردن  بار  به  موجب 
اوليه  نيازهاي  تأمين  از  آنان  ناتواني  نتيجه 
حقوقي  كارشناسان  است.  شده  خانواده شان 
سوي  از  شده  صادر  راي  كه  مي دهند  احتمال 
عليه  را  ديگري  بين المللي  شكايت هاي  دادگاه 
گفته  به  باشد.  داشته  همراه  به  شل  شركت 
تمهيدات  شل  شركت  ارشد  مسئوالن  از  يكي 
محافظتي تنها در يك مكان رعايت نشده كه در 
اين ميان اين امر رخ داده و آلودگي ها برطرف 
شده اند. با اين همه ،گروه دوستان زمين مدارك 
و شواهد ارائه شده از سوي شركت شل را در 
جريان دادرسي بسيار ضعيف دانسته و اعالم 
كرده است كه نسبت به رد چهار شكايت ديگر 
دلتاي  آلودگي  كرد.  خواهد  تجديدنظر  تقاضاي 
سال هاي  فاصله  در  نفت  نشت  دليل  به  نيجريه 
2004 تا 2007 رخ داده و موجب مرگ هزاران 
گونه دريايي و وارد شدن خسارت هاي فراوان 

به زمين هاي زراعتي شد.
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اوديسه فضايي 
حيوانـــات!

تا به حال حيوان هاي زيادي سفر فضايي 
را تجربه كرده اند

كه  ميموني  و  موش  كرم،  سوسك، 
اخيرا كشورمان به فضا پرتاب كرد تنها 
حيواناتي نيستند كه اين سفر پرماجرا را 
ساينس»  «پاپيوالر  مجله  كرده اند.  تجربه 
به تازگي فهرستي از حيوانات فضانورد 
گربه  و  سگ  از  كرده است؛  منتشر  را 
موجوداتي  و  عنكبوت  و  ميمون  تا  گرفته 
تك سلولي كه سال ها قبل سفري فضايي 
قرباني  آنها  از  برخي  كرده اند.  تجربه  را 
جريان  در  و  شدند  فضايي  پژوهش هاي 
و  دادند  دست  از  را  خود  جان  سفر  اين 
بازگشتند.  زمين  به  سالم  آنها  از  بعضي 
كشورهايي همچون آمريكا، اتحاد جماهير 
كشورهايي  جمله  از  فرانسه  و  شوروي 
فضا  به  را  مختلفي  حيوانات  كه  هستند 
ميمون ها  ميان  اين  در  كرده اند.  پرتاب 
اين  توانستند  كه  بودند  حيواناتي  اولين 

سفر پرماجرا را تجربه كنند. 

اولين سفر حيواني به فضا 
به  حيوانات  فرستادن  عمليات  اولين 
داده  انجام  آمريكا  متحده  اياالت  را  فضا 
حيوانات  ارسال  عمليات  اولين  در  است. 
سال  در  ميمون  دو  فضايي،  سفر  به 
«ژوپيتر»  به  موسوم  موشكي  با   1959
در  مايل  هزار   10 سرعت  حداكثر  با  و 
آنها  رفتند.  مايلي   360 سفري  به  ساعت 
خارج  بي وزني  شرايط  در  را  دقيقه   9
زمين  به  سالم  سپس  و  گذراندند  جو  از 
بازگشتند. يكي از اين ميمون ها چهار روز 
بعد و در جريان عمل جراحي براي خارج 
اما  درگذشت  بدنش  از  سنسورها  كردن 
ميمون ديگر توانست 25 سال پس از سفر 
فضايي خود زنده بماند، تا اينكه سرانجام 
در نوامبر 1984 در مركز فضايي اياالت 

متحده از دنيا رفت.

اولين حيوان قرباني سفر فضايي 
آمريكا،  از  بعد  كه  زده ايد  حدس  احتماال 
كدام كشور به فكر سفر فضايي حيوانات 
دو  فضايي  سفر  از  پس  سال  يك  افتاد. 
ميمون آمريكايي، اتحاد جماهير شوروي 

دست به كار شد و در ماه آگوست 1960، 
سگي را به فضا فرستاد. ظاهرا شانس با 
«اليكا» همراه نبود چون او سگ ولگردي 
بود كه همه وقتش را صرف پرسه زدن 
در خيابان  ها و بين آدم  ها مي كرد. «اليكا» 
داد،  دست  از  را  خود  جان  سفر  اين  در 
ثبت  قهرمان  يك  عنوان  به  نامش  اما 
شده است. پس از آن شوروي سگ هاي 
و  فرستاد  فضايي  سفر  به  را  بيشتري 
بازگشتند.  زمين  به  سالم  آنها  بيشتر 
شوروي همچنين در جريان پژوهش هاي 
از  پر  و 15 بسته  موش  خود 44  فضايي 
حشرات و گياهان را هم روانه سفرهاي 

فضايي كرد.

ميمون ها مسافران دوباره فضا 
گويا ميمون ها را بايد مسافران هميشگي 
فضا ناميد. بعد از اينكه قرعه اولين سفر 
فضايي به نام آنها درآمد، در ژانويه سال 
را  ميمون  يك  ديگر  بار  آمريكا   1961
به  موسوم  ميمون،  اين  كرد.  فضا  روانه 
«هام» در آن زمان چهار ساله بود و در 
اين سفر 157 مايلي كه با حداكثر سرعت 
زنده  شد،  انجام  ساعت  در  مايل   5857
ماند و سالم به زمين برگشت. اين يكي از 
مهم ترين سفرهاي فضايي حيوانات بود، 
اولين  براي  راه  كه  بود  آن  از  پس  چون 
اولين  شد.  باز  فضايي  انسان ها  سفر 
مي 1961  ماه  در  آمريكايي  فضانورد 

رهسپار فضا شد. «هام» پس از اين سفر 
به باغ وحش واشنگتن منتقل شد و تا سال 
به  سپس  كرد.  زندگي  همانجا  در   1980
باغ وحش «كاروليناي شمالي» رفت و سه 

سال بعد درگذشت.

تام و جري در فضا! 
در   1963 سال  اكتبر  در  فرانسوي ها 
مجموعه اي  خود  پژوهشي  تالش  اولين 
سگ  و  گربه  موش،  شامل  حيوانات  از 
گربه هايي  از  يكي  فرستادند.  فضا  به  را 
كه فرانسه به فضا فرستاد، «فليكس» نام 
داشت كه از اين سفر فضايي جان سالم به 
در برد. روي جمجمه اين گربه الكترودي 
در  او  مغز  وضعيت  كه  بود  شده  نصب 
مي كرد.  مخابره  زمين  به  را  سفر  جريان 
تمبري  فليكس  يادبود  براي  فرانسه  در 
كه  موشكي  و  او  عكس  كه  شده  طراحي 
است.  بسته  نقش  آن  بر  بوده  حاملش 
و  فرانسوي هاست  مختص  گربه،  تجربه 
ناسا هم هرگز گربه اي را به سفر فضايي 
نفرستاد. «هكتور» هم نام موشي است كه 
فرانسوي ها به فضا فرستادند. عكس، اين 
دو فضانورد را در كنار هم نشان مي دهد.

100 روز تنيدن تار در ايستگاه فضايي! 
 «11 «آپولو  موفقيت آميز  فرود  از  پس 
روي كره ماه، پژوهش هاي فضايي آمريكا 
به  اساسي،  تغييري  با  حيوانات،  روي 
اما  شد.  خالصه  بيولوژيكي  محموله هاي 
سال  در  دانش آموز  يك  پيشنهادي  طرح 
متخصصان  از  بسياري  توجه  گذشته 
قرار  طرح  اين  كرد.  جلب  را  حوزه  اين 
عنكبوت  يك  آيا  كه  كند  بررسي  بود 
شرايط  طوالني  تجربه  از  پس  مي تواند 
بي وزني، همچنان مهارت هاي خود را در 
عنكبوتي  نه.  يا  كند  حفظ  حشرات  شكار 
موسوم به «نفرتيتي» كه پس از 100 روز 
به  بين المللي  فضايي  ايستگاه  در  زندگي 
اين  كه  داد  نشان  بود،  بازگشته  زمين 
سفر  از  پس  حتي  غريزي  مهارت هاي 
دست  از  هم  بي وزني  تجربه  و  فضايي 
نمي روند. اين عنكبوت مدت كوتاهي پس 
از بازگشت به زمين، در يك موزه تاريخ 

طبيعي در آمريكا درگذشت.

كره شمالي؛ آخرين 
كشور نقشه گوگل

اين پروژه 20 روز پس از سفر «اريك اشميت» به «پيونگ يانگ» كار 
خود را آغاز كرده است

كره شمالي نيز به نقشه گوگل افزوده شد. با وجود آنكه كره شمالي 
با آدرس اماكن جغرافيايي خود مثل اطالعات محرمانه رفتار مي كند، 
نقشه گوگل براساس دانسته هاي موجود تنظيم شده و قابل تصحيح 
گوگل  نقشه  با  داشت  قصد  كسي  اگر  آن  از  پيش  تا  است.  تكميل  و 
چون  مي شد،  مواجه  خالي  منطقه اي  با  بكند،  شمالي  كره  به  سفري 
نظام حاكم بر كره شمالي درهاي خود را به روي جهان بسته است و 
حتي حاضر به دادن اطالعات ساده در مورد محل يك هتل براي نقشه 
اينترنتي دنيا هم نيست. اما اكنون گوگل نه تنها برخي از اماكن عمومي 
خود  نقشه  روي  را  بيمارستان ها  و  هتل ها  راه ها،  نظير  كشور،  اين 
كشور  اين  اجباري  كار  اردوگاه هاي  برخي  محل  كه  كرده  مشخص 
را نيز روي نقشه معلوم ساخته است. اين پروژه توسط تعدادي از 
نقشه كش هاي داوطلب انجام شده است كه از منابع اطالعاتي مختلف 
بهره  شمالي  كره  در  گوناگون  اماكن  محل  كردن  مشخص  براي 
برده اند. اين پروژه حالت «ويكي» دارد و افراد مي توانند اطالعات داده 
شده را تكميل يا تصحيح كنند. پروژه ساخت نقشه يك كشور توسط 
اما  بود،  شده  انجام  برمه  و  افغانستان  براي  اين  از  پيش  داوطلبان 
اين اولين بار است كه داوطلبان همگي خارج از محل مورد بررسي 

هستند. اين گروه داوطلب كار خود را از سال 2009 آغاز كرد. 
پيش  شد.  وارد  گوگل  نقشه  در  كه  بود  كشوري  آخرين  شمالي  كره 
از اين نقشه اي كامل تر از اين درباره كره شمالي وجود داشت، يعني 
نقشه «كورتيس ملوين» كه حتي جزئيات بيشتري را در بر مي گيرد. 
«ملوين» وبالگي درباره وضعيت اقتصادي كره شمالي نوشته است. 
جغرافيايي  موقعيت  مختلف  راه هاي  از  استفاده  با  كه  سال هاست  او 
و  فيلم  استوديوهاي  نساجي،  كارخانه هاي  مقبره ها،  ن ظير  مكان هايي 
حتي مكان هايي مشكوك به تربيت جاسوس را در نقشه خود مشخص 
مي كند. اين پروژه 20 روز پس از سفر «اريك اشميت» مدير اجرايي 
گوگل به «پيونگ يانگ» كار خود را آغاز كرد. «اشميت» هشتم ژانويه 
وارد  پيونگ يانگ  در  سونگ»  ايل  «كيم  دانشگاه  كامپيوتر  مركز  به 
شد؛جايي كه دانشجويان كره  شمالي در آن حاضر بودند تا به او نشان 
جست وجوگر  موتور  از  نيز  جهان  كشور  بسته ترين  در  حتي  دهند 
هنوز  گوگل  نقشه  بر  شمالي  كره  ثبت  تاثير  مي شود.  استفاده  گوگل 
مشخص نيست، چون دسترسي به اينترنت در اين كشور تنها براي 
گروه هايي خاص ممكن است. حتي در دانشگاه محل بازديد «اشميت» 
داشتند  را  دانشگاه  اينترنت  سالن  از  استفاده  اجازه  كه  دانشجوياني 
هفته نامه  اينترنتي  نشريه  بگذرند.  امنيتي  مراحل  از  بودند  مجبور 
كره  نقشه  نمايش  بين  رابطه  به  مقاله اي  در  «نيويوركر»  آمريكايي 
شمالي در گوگل و قدرت سياسي در اين كشور مي پردازد. نكته جالب 
در مقاله «نيويوركر» اين است كه مي گويد نقشه كره شمالي به ياد ما 
«چقدر  نداريم:  اطالعات  كشور  اين  درباره  هنوز  چقدر  كه  مي آورد 
عرصه  فرد  بلندمرتبه ترين  اشميت  اريك  ببينيم.»  نمي توانيم  هنوز 
اقتصاد و تكنولوژي آمريكاست كه از كره شمالي ديدار كرده است. 
گفته مي شود او كسي است كه گوگل را به يك موتور جست وجو گر 
 40 در  هم  اكنون  گوگل  كمپاني  است.  كرده  تبديل  جهاني  غول پيكر 

كشور دفتر دارد.
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07909512900 - 02085371591

خاموش يا روشن؟ 
مساله اين است

امير عصارى

بزرگ ترهاى ما مى گفتند مهتابى 
نكنيم!  روشن  و  خاموش  زياد  را 
شدن  روشن  و  خاموش  كه  چرا 
مفيد آن كم مى  طول عمر  دائم از 
لوازم  سوزد.  مى  مهتابى  و  كند 
وجود  زيادى  برقى  و  الكترونيك 
كردن  روشن  و  خاموش  كه  دارد 
عمر  كاهش  موجب  آنها  متوالى 
اين  ها  رايانه  شود.  مى  مفيدشان 

خانواده  هر  در  ناپذير  جدايى  عضوى  به  روزها 
تبديل شده است و همچون يخچال و اجاق گاز در 
هر خانه اى مى توان يكى از آنها را مشاهده كرد.

سوال  اين  با  نيز  رايانه  كاربران  از  بسيارى 
مواجهند كه رايانه خود را طى روز خاموش كنند يا 
آن را روشن و به حال خود رها كرده يا از وضع 
برخى  عقيده  به  كنند؟  استفاده  آن  در  باش  آماده 
كاربران، روشن گذاشتن رايانه موجب فرسودگى 
بورد  پردازشگر،  تغذيه،  منبع  و  شده  آن  قطعات 
مى  مستهلك  بيهوده  كامال  و  دليل  بى  و...  اصلى 
شود. از طرفى، برخى كاربران نيز بر اين باورند 
قوى  جريان  يك  رايانه،  كردن  روشن  بار  هر  با 
الكتريسيته وارد قطعات سخت افزارى شده و اين 
جريان برق ورودى، همچون يك شوك الكتريكى 
عمل مى كند. اين شوك هرچه كمتر باشد، قطعات 
از طول عمر بيشترى برخوردار خواهند بود! نظر 
روشن  كنيد  مى  فكر  چيست؟  باره  اين  در  شما 
ماندن رايانه براى حفظ طول عمر قطعات مناسب 

است يا خاموش و روشن كردن متوالى آن؟
● پرسش بى پاسخ

متاسفانه هنوز پاسخ روشنى براى اين سوال يافت 
نشده است! اما باتوجه به نوع رايانه مورد استفاده، 
نياز كاربر از رايانه و چگونگى پيكربندى آن، مى 
توان به مواردى توجه كرد تا كمك بسيارى خوبى 
براى تصميم گيرى در اين زمينه باشد. برخى از 

اين شرايط عبارت است از:
● داليلى براى روشن گذاشتن رايانه

يكى از مزايايى كه روشن گذاشتن 
است  اين  دارد  همراه  به  رايانه 
عملياتى  براحتى  توانيد  مى  كه 
هاى  اصالحيه  نصب  همچون 
ديسك  هارد  بررسى  افزارى،  نرم 
سازى  مرتب  و  ويروس  نظر  از 
طبق  را  ديسك  هارد  سكتورهاى 
زمان بندى و در مواقعى كه رايانه 
دهيد  نمى  قرار  استفاده  مورد  را 
گذاشتن  روشن  برسانيد.  انجام  به 
رايانه پس از اتمام ساعت كارى در شركت ها و 
سازمان ها، اين امكان را براى مسئوالن فناورى 
اطالعات فراهم مى كند تا كارهاى مورد نياز روى 
شده  تعيين  پيش  از  بندى  زمان  طبق  را  ها  رايانه 

روى آنها به انجام برسانند.
توانايى  رايانه،  ماندن  روشن  هاى  مزيت  ديگر  از 
به  نياز  بدون  ها  برنامه  اجرانشدن  و  اجرا  در 
بوت  براى  زمان  صرف  و  رايانه  كردن  روشن 
شدن سيستم عامل و برنامه هاست. همچنين شما 
را  رايانه  انرژى،  مصرف  كاهش  براى  توانيد  مى 
كاهش  بر  عالوه  تا  دهيد  قرار   Sleep حالت  در 
محسوس مصرف انرژى، فعاليت ها در حافظه رم 
حالت  اين  از  خروج  هنگام  و  شده  ذخيره  رايانه 
دوباره همه چيز بدون نياز به بوت شدن و... در 

اختيار شما قرار گيرد.

● داليلى براى خاموش كردن رايانه
قيد  رايانه  گذاشتن  روشن  براى  كه  داليلى  شايد 
شده است براى كاربران خاص رايانه مفيد باشد، 
عنوان  رايانه  كردن  خاموش  براى  كه  داليلى  اما 

و  بوده  مفيد  كاربران  از  بسيارى  براى  كنيم،  مى 
ممكن است داليل قانع كننده ترى باشد. برخى از 

اين داليل عبارت است از:
بسيارى از قطعات رايانه بويژه آنهايى كه داراى 
حركت يا چرخش استـ  همچون فن و هارد ديسك 
كاركردشان  زمان  مدت  طبق  مفيدى  عمر  طول  ـ 
دارند. به عنوان مثال، طول عمر مفيد يك فن ممكن 
است برابر با 50 هزار ساعت باشد، در صورتى 
كه رايانه شما بدون استفاده روشن بماند باز هم 
فعال  اين  و  است  فعال  رايانه  ديسك  هارد  و  فن 
بودن اين معنى را مى دهد كه عمر مفيد باقيمانده 

آنها در حال كاهش است.
همچنين مصرف انــرژى هـــــنگام روشن بودن 
است.  برخوردار  اى  ويژه  اهميت  از  نيز  رايانه 
نگيرد  قرار  استفاده  مورد  شما  رايانه  كه  هنگامى 
انرژى كمترى مصرف مى شود، اما اگر بخواهيم 
خاموش  وضع  با  را  انرژى  مصرف  ميزان  اين 
رايانه مقايسه كنيم، باز هم مصرف انرژى بسيار 
زياد است. به عنوان مثال اگر در طول شبانه روز 
به مدت چهار ساعت رايانه را مورد استفاده قرار 
مى دهيد و 20 ساعت آن را بدون استفاده روشن 
مى گذاريد، ميزان مصرف انرژى كه در مدت يك 
بسيار  رود  مى  هدر  كار  اين  انجام  خاطر  به  ماه 

زياد است.

● روشن يا خاموش؟
خاموش  يا  رايانه  گذاشتن  روشن  كه  اين  نتيجه 
و  است  شخصى  كامال  موضوعى  آن،  كردن 
باتوجه به نوع رايانه مورد استفاده و نوع خدمات 
يا سرويسى كه ارائه مى كند، متفاوت است. اما اگر 
مواقعى  در  كنيم  مى  پيشنهاد  بخواهيد  را  ما  نظر 
كنيد.  خاموش  را  آن  نداريد،  رايانه  به  نيازى  كه 
از  ما  منظور  كه  نكنيد  فراموش  را  نكته  اين  البته 
دو  تا  يك  حداقل  معادل  رايانه  به  نداشتن  نياز 
يا  دقيقه  ده  خواهيد  مى  اگر  و  است  زمان  ساعت 
حتى 30 دقيقه ديگر مجدد رايانه را مورد استفاده 
قرار دهيد، پيشنهاد مى كنيم از قابليت Sleep يا 

Standby كمك بگيريد.
دليل پيشنهاد ما به خاموش كردن نيز اين است كه 
عالوه بر كاهش مصرف انرژى و كمك به محيط 
زيست، عمر مفيد قطعاتى كه با چرخش و حركت 
در  حتى  و  بايد  نمى  كاهش  هم  دارد  كار  و  سر 
مواردى مشاهده شده است كه دائم روشن بودن 
رايانه ممكن است مشكالتى را در اجراى برنامه ها 
براى  شرايط  اين  البته  كند.  ايجاد  رايانه  حافظه  و 
نمى  وجود  به  امروزى  هاى  رايانه  از  بسيارى 
مك،  هاى  رايانه  از  بسيارى  مثال  عنوان  به  آيد. 
مشكلى  ترين  كوچك  بدون  تا  دارد  را  قابليت  اين 
براى چند هفته بى نياز از خاموش شدن به طور 
كامال پايدار و سريع به انجام درخواست هاى شما 
بپردازد. اگر در محل كارتان وقت زيادى را به كار 
به  را  زمانى  توانيد  نمى  و  پردازيد  مى  رايانه  با 
به روزرسانى نرم افزارها و نصب اصالحيه هاى 
ويندوز و ويروس يابى اختصاص دهيد، پيشنهاد 
مى كنيم يك ماه در ميان، رايانه خود را شب ها 
بگذاريد تا اين فعاليت ها در زمانى كه از  روشن 
شود.  انجام  آن  روى  كنيد  نمى  استفاده  رايانه 
اثر  بر  مشكالت  بروز  از  جلوگيرى  براى  همچنين 
روشن ماندن رايانه نيز مى توانيد هفته اى يكبار 

آن را راه اندازى مجدد (Restart) كنيد.

تلفن  براى  پرسش  اين  پاسخ  دنبال  به  اگر  توجه: 
تلفن  چنانچه  كنيم  مى  پيشنهاد  هستيد،  همراهتان 
است  اندرويد  عامل  سيستم  به  مجهز  همراهتان 
روشن  و  خاموش  را  آن  يكبار  اى  هفته  حداقل 
كنيد. اين كار موجب مى شود حافظه اشغال شده 
شده  خالى  فعال،  هاى  برنامه  توسط  همراه  تلفن 
شما  همراه  تلفن  در  ها  برنامه  عملكرد  سرعت  و 
افزايش يابد. در صورتى كه تلفن همراهتان مجهز 
اين  انجام  به  نيازى  است   iOS عامل  سيستم  به 
گونه  به  عامل  سيستم  اين  كه  چرا  نداريد؛  كار 
هميشگى  بودن  فعال  كه  است  شده  طراحى  اى 
آن مشكلى را در عملكرد سيستم عامل به وجود 

نخواهد آورد.

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
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كشف ميكروبى كه به 
اندازه طال ارزش دارد  

 جستجوگران طال شايد يك روز به جاى بيلچه 
استفاده  ميكروب  كشت  ظرف هاى  از  الك،  و 
شده  كشف  جديدى  باكترى  چراكه  كنند؛ 
و  كرد  جداسازى  محلول  از  را  طال  ذرات  كه 

ته نشين مى كنند.
روز  يك  شايد  طال  جستجوگران  جويا:  مجيد 
كشت  ظرف هاى  از  الك،  و  بيلچه  جاى  به 
ميكرب استفاده كنند. در مقاله اى كه به تازگى 
در نيچر منتشر شده، ادعا شده كه يك گونه 
خاص از باكترى، قطعه هاى كوچك طال ايجاد 
مى كند تا به رشد آن در محلول هاى سمى اين 

فلز گرانبها كمك كند.
فرانك ريت، ميكروبيولوژيست دانشگاه آداليد 
پردازش  باكترى هاى  روى  بر  كه  استراليا 
روزى  كه  مى گويد  مى كند،  تحقيق  طال  كننده 
استفاده  باكترى  اين  كه  مولكولى  از  مى توان 
مى كند، براى گرداورى طال از پسماند معادن 

استفاده كرد.
قانع  شواهد  اولين  ريت  پيش،  سال  ده  تقريبا 

ذرات  از  باكترى  استفاده  مورد  در  را  كننده 
هزاران  كه  سايت  چندين  در  كرد.  كشف  طال 
گروهش  و  او  داشتند،  فاصله  هم  از  كيلومتر 
Cupriavidus meal- نام  به  باكترى  يك 

روى  بيوفيلم هايى  در  كه  يافتند   liduran
ذرات طال زندگى مى كردند. اين باكترى طالى 
محلول را با گردآورى آن در نانو ذرات خنثى 
ريت  مى كند؛  سم زدايى  خود،  سلول  داخل  در 
و گروهش دهه گذشته را به بررسى چگونگى 
منتشر  را  خود  نهايى  نتيجه  اما  گذراندند،  آن 

نكرده اند.
دوم  نوع  يك  حاوى  بيوفيلم ها  اين  از  برخى 
 .Delftia acidovaran بودند:  هم  باكترى 
دانشگاه  شيمى دان  زيست  ماگاروى،  ناتان 
مك مستر هميلتون كانادا، به همراه گروهش اين 
گونه را در حضور يك محلول طال رشد دادند 
هاله هاى  با  باكترى  كلنى هاى  كه  دريافتند  و 
شوند.  مى  احاطه  طال  نانوذرات  از  تيره اى 
اسيدوواران ها  كه  گرفتند  نتيجه  پژوهشگران 
اول  نوع  باكترى هاى  مانند  كه  اين  جاى  به 
نحوى  به  كنند  جمع  سلول  داخل  در  را  طال 
ذرات طال را در خارج از ديواره سلول توليد 

مى كردند.
 

ژن هاى طاليى
و  شيميايى  زيست  تحليل هاى  از  استفاده  با 
و  ژن ها  از  سرى  يك  پژوهشگران  ژنتيك، 
كه  كردند  كشف  را  شيميايى  متابوليت  يك 
مسئول ته نشين شدن طال بودند. باكترى هايى 
ژن ها  كه  بودند  شده  مهندسى  گونه اى  به  كه 
تشكيل  تيره  هاله هاى  ديگر  باشند  نداشته  را 
متوقف  طال  غياب  در  آنها  رشد  و  ندادند، 
توليد  شيميايى  ماده  يك  همچنين  گروه  شد. 
شده توسط باكترى مهندسى ژنتيك نشده را 
طال  ذرات  مى شد  باعث  كه  كردند  جداسازى 

در محلول ته نشين شوند. اين ماده شيميايى 
دلفتيباكتين نام گرفت.

كه  ژنهايى  كه  دادند  احتمال  پژوهشگران 
دلفتيباكتين  توليد  در  كرده اند  شناسايى 
دخالت داشته باشند و آن را از سلول خارج 
كردن  ته نشين  با  شايد  اسيدواران ها،  كردند، 
سلول  به  آن  ورود  از  مانع  محلول،  در  طال 
كه  مى گويد  ماگاروى  ولى  مى شوند.  خود 
از  اسيدواران ها  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 
شيوه هاى ديگرى هم براى جدا سازى طال از 
محلول استفاده كنند تا اين طال ديواره هايشان 

را تخريب نكند.
ريت مى گويد كه كار ماگاروى «كار ما را به 
اين  است  ممكن  است».  كرده  تكميل  خوبى 
كه  كنند  زندگى  همزيستى  يك  در  باكترى  دو 
تا  را  محلول  طالى  سطح  دلفتيباكتين  آن،  در 
اندازه اى پايين مى اورد كه در آن هر دو گونه 

بتوانند زندگى كنند.
استفاده  با  طال  تب  يك  شايد  ريت،  گفته  به 
را  دلفتيباكتين  دهد.  رخ  هم  ازميكروب ها 
مى توان براى توليد كاتاليزورهاى نانو ذرات 
كار  به  شيميايى  واكنش هاى  از  خيلى  از  طال 
برد، يا براى ته نشين كردن طالى موجود در 
ريت  كرد.  استفاده  آن  از  معادن  پساب هاى 
يك  كه  باشد  اين  مى تواند  «ايده  مى گويد: 
باكترى يا متابوليت را به پساب اضافه كرده و 
آن را به مدت چند سال به حال خود رها كنيم، 

و بعد به دنبال قطعات بزرگ تر طال بگرديم.»
ماگاروى اين كاربردها را جدى تر گرفته است: 
او حقوق معنوى دلفتيباكتين را براى خود ثبت 
به  بيشتر  كه  كند  مى  تاكيد  ولى  است.  كرده 
متابوليت  اين  شيميايى  خصوصيات  درك 
روزى  كه  است  اين  است: «آرزويم  عالقه مند 
روز  هر  ما  كانادا،  در  اينجا  كه  بگويم  بتوانم 

چندين كيلو طال توليد مى كنيم».

شاه گمشده انگلستان پيدا شد 

بيش از 500 سال پس از مرگ در يك جنگ، دانشمندان 
در  گذشته  تابستان  كه  اسكلتى  ماه  بهمن   16 دوشنبه 
شمال انگلستان كشف شده بود را متعلق به شاه ريچارد 

سوم، پادشاه قرون وسطى در بريتانيا دانستند. 
محققان اعالم كردند دى ان اى استخوان هايى كه از زير 
نوادگان  با  بود  شده  پيدا  قديمى  صومعه  يك  خرابه هاى 

خواهر اين پادشاهان تطابق دارد. 
به  را  وى  شكسپير  كه  است  پادشاهى  سوم  ريچارد 
عنوان حاكمى مستبد و آدمكش توصيف كرده بود كه دو 
برادرزاده خود را به منظور جلوس به تخت به قتل رساند. 
وى سلطنتى توأم با قتل و وحشت ايجاد كرد و در نبرد 

بوسورث توسط هنرى تئودور كشته شد. 
حفارى  اين  شناسان  باستان  گروه  رئيس  باكلى  ريچارد 
اظهار داشت: به ندرت پيش آمده نتايج يك تحقيق علمى 
اين  باشند.  آن  انتظار  در  همه  كه  باشد  مهم  قدرى  به 
استخوان ها بدون هيچ ترديدى متعلق به ريچارد سوم از 

خانواده سلطنتى پالنتاژنت انگليس است. 
اين اعالم هيجان انگيز به جست وجوى عده اى از محققان 
براى يافتن جسد ريچارد سوم كه پيشرفت آن ها به دقت 

توسط رسانه هاى بين المللى دنبال شده بود، پايان داد.
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پاريس؛ شهر هنر و مد
  

و  ترين  پرجمعيت  از  يكى  دنيا،  شهرهاى  زيباترين  از  يكى  پاريس، 
و  سبك  پاريس  مردم  است.  اروپا  اقتصادى  شهرهاى  ترين  مهم 
سياق خاص خود را براى زندگى دارند.حدود 45 ميليون نفر ساالنه 
براى  انگيزى  خاطره  هاى  لحظه  و  كنند  مى  سفر  زيبا  شهر  اين  به 
خود رقم مى زنند. زيباترين موزه ها، پارك ها و ساختمان ها در 
پاريس قرار دارند. جالب است بدانيد سازمان مشهور يونسكو نيز 
در پاريس مستقر است. پاريس فرهنگ قوى و پيشينه غنى دارد و از 
هر نظر، تحصيل، تفريح، امكانات، سياسى، مد، رسانه و علم موفق 

ظاهر شده است
يكى از داليل شهرت پاريس را مى توان سيستم حمل و نقل شهرى 
آن، به ويژه مترو دانست. مترو مهم ترين نقش را در جابه جايى 
مسافرها در اين شهر ايفا مى كند.اگر قصد مسافرت به شهر پاريس 
را داريد، بايد بدانيد هتل ها و مسافرخانه هاى متنوع با قيمت هاى 
متفاوت در اين شهر وجود دارند. هر مسافرى با توجه به بودجه 

خود مى تواند هركدام از اقامت گاه هاى موردنظرش را كرايه كند.
از جمله جاذبه هاى گردشگرى اين شهر رويايى، مواردى هستند كه 

در زير آنها را معرفى كرده ايم.

� برج ايفل
برج ايفل نماد شهر پاريس است. است فردى براى تفريح و گردش 
به فرانسه مسافرت كند اما از برج ايفل ديدن نكند. ساخت اين برج 
فلزى در سال 1887 آغاز و در سال 1889 ميالدى پايان يافته است. 
نام آن نيز از سازنده اش يعنى گوستاو ايفل گرفته شده است. برج 

ايفل براى بزرگداشت صدمين سالگرد انقالب فرانسه ساخته شد.
برج ايفل جزو يكى از عجايب هفت گانه دنيا نيز هست زيرا در آن 
زمان با امكانات محدود چنين برجى به اين بلندى ساخته شده است، 
بسيار ارزش دارد.اين برج در ميدان شان دومارس در نزديكى رود 
سن در شهر پاريس قرار دارد و با ارتفاع حدود 324 متر، بلندترين 
از  داريد،  قرار  پاريس  كجاى  نيست  مهم  است.  فرانسه  كشور  برج 
بس اين برج بلند است، از همه جا به خوبى ديده مى شود. تا سال 

1930 ميالدى، اين برج، بلندترين برج دنيا نيز به شمار مى رفت.
شايد جالب باشد بدانيد هر 7 سال يك بار با مصرف 50 تن رنگ، 

ظاهر اين برج را به تميزترين حالت ممكن نگه مى دارند.

� كليساى جامع نوتردام
ميان همه جاذبه هاى گردشگرى شهر پاريس، كليساى جامع نوتردام 
جذابيت بسيارى ميان گردشگران دارد. اين كليسا در نزديكى رود 
با  اروپا  كليساهاى  زيباترين  از  و  دارد  قرار  پاريس  مركز  در  سن 
نفر  ميليون  از 10  بيش  ساالنه  است.  سال  هفتصد  از  بيش  قدمتى 
از اين كليسا ديدن مى كنند. كليساى جامع نوتردام، يكى از چشم 
نوازترين معمارى هاى ساختمانى را در شهر پاريس و شهرت بين 
است.  ما»  «بانوى  معناى  به  فرانسه  زبان  در  دارد.نوتردام  المللى 
نوتردام دو برج دوقلو با ارتفاع حدود 70 متر دارد. ناقوس كليسا 
بايد  آن  به  رسيدن  براى  و  است  شده  تعبيه  راست  سمت  برج  در 
حدود 200 پله سنگى را باال رفت. جالب است بدانيد كه اين ناقوس، 

بزرگ ترين ناقوس كليساى جهان است و حدود 13 تن وزن دارد.
از  سنگى  مجسمه  يكصد  ها،  كاتوليك  جامع  كليساى  حياط  در 

پادشاهان فرانسه و مجسمه هايى از مسيح مصلوب، مريم مقدس، 
كنده كارى ها، نقاشى روى چوب و ديوار و تصاويرى از مسيح در 
همه جاى سالن داخلى كليسا قرار دارند. كليساى نوتردام را «بانوى 
پاريس» نيز مى نامند. داخل اين كليسا به قدرى زيبا، عظيم و شگفت 

آور است كه انسان تصور مى كند وارد قصرى عظيم شده است.

� موزه لوور
يكى  و  شده  تاسيس  ميالدى   1739 سال  در  پاريس  لوور  موزه 
لوور  موزه  در  است.  جهان  فرهنگى  هاى  موزه  پربازديدترين  از 
شوند.  مى  نگهدارى  مجزا  بخش  در 8  هنرى  اثر  هزار  از 35  بيش 
موزه  امپراطورى،  زمان  در  لوور  موزه  بدانيد،  باشد  جالب  شايد 
ناپلئون نام داشته است زيرا ناپلئون در زمان كشورگشايى غنايم 
بسيارى به پاريس مى آورد و همين باعث شد تا لوور امروزه يكى 
آثارى كه در موزه  بيشتر  هاى جهان شود.  از مشهورترين موزه 

لوور نمايش داده مى شود در زمينه فرهنگ، تاريخ و هنر است.
اين موزه نه تنها براى آثار هنرى بلكه خود ساختمان و بناى آن نيز 
ديدنى و جالب توجه است. از جمله آثار موجود در اين موزه مى 

توان به تابلوى موناليزا اثر داوينچى اشاره كرد.
زيباترين و شگفت انگيزترين قسمت موزه لوور، ورودى آن است. 
پِى پيراميد، به طرز زيبايى به صورت هرمى شيشه اى طراحى شده 
بيراه  چندان  گويد.  مى  آمد  خوش  ها  بازديدكننده  به  گويا  و  است 
نيست اگر بگوييم بيشتر گردشگران براى ديدن پِى پيراميد به موزه 
لوور مى رود. البته اين حرف به اين معنا نيست كه خود موزه چيز 

در خور تماشايى ندارد.
� خيابان شانزه ليزه

شانزه  خيابان  به  بايد  پاريس  ديدنى  مناطق  مشهورترين  جمله  از 
ليزه اشاره كرد. شايد به ظاهر شانزه ليزه فقط يك خيابان ساده به 
نظر برسد اما در واقع مملو از كافه ها و مغازه هاى بسيار شيك، 
زيبا و جالب توجه است.اين خيابان، شيك ترين و البته مشهورترين 
خيابان پاريس به شمار مى رود. معنى شانزه ليزه كه ريشه يونانى 
نام  به  خيابانى  تهران  در  هم  ما  است.  زمين»  روى  «بهشت  دارد، 
تا  زمين  از  هم  با  خيابان  دو  اين  تفاوت  البته  داريم.  ليزه  شانزه 
آسمان است.شانزه ليزه ميان خيابان شارل دوگل و ميدان كنكورد 
واقع شده است. طول اين خيابان حدود 2 كيلومتر است. گران ترين 
برندها در خيابان شانزه ليزه شعبه دارند. بهترين رستوران ها و 
كافه ها را مى توان در اين خيابان پيدا كرد. پارك ها و گل كارى 
هاى اين خيابان نيز از جمله جاذبه هاى آن هستند. يعنى عالوه بر 
سالن هاى سينما و تئاتر، كافه و رستوران، فضاهاى سبز و پارك 
هاى سرسبزى دارد كه مكان هاى خوبى براى تفريح و استراحت 

به شمار مى روند.

� پل نوف
وقتى صحبت از جاذبه هاى معمارى شهر پاريس به ميان مى آيد، 
روى  پل،  اين  گرفت.  ناديده  را   (Pont Neuf) نوف  پل  توان  نمى 
زيباى  معمارى  نشانه  ترين  بزرگ  و  شده  واقع  سن  رودخانه 
كشور  هاى  سازه  ترين  قديمى  از  يكى  پل،  اين  است.  فرانسوى 
طول  در  و  شده  ساخته  ميالدى   1604 سال  در  كه  است  فرانسه 

تاريخ تغييرات چندانى نكرده است.
اين پل، دو رودخانه گوش و درويت را به هم وصل مى كند و در 
سمت غربى جزيره دوالسيته قرار دارد. اين بناى عظيم و بى نظير 
جرايم  اعمال  همچنين  و  تجارت  براى  مركزى  ميالدى  قرن 18  در 
مختلف بوده است. زمانى كه اين پل در حال ساخت بوده، جرايم 
مى  صورت  آن  در  ربايى  آدم  و  قتل  زورگيرى،  همچون  مختلفى 
گرفته است. اما به تدريج از ميزان جرايم كم و محلى براى تجارت و 
اجتماع مردم شد. امروزه پل نوف در پاريس فقط محلى براى عبور 
هنرى  زمان  در  كه  بود  سنگى  پل  نخستين  نوف  است.پل  مرور  و 
چهارم در پاريس بنا شد و چندين طاق داشت. اين پل بارها مورد 
نوسازى قرار گرفته كه آخرين آن در سال 1994 ميالدى آغاز و 

در سال 2007 ميالدى به پايان رسيد.

� آرامگاه پانتئون پاريس
پانتئون  آرامگاه  به  بايد  پاريس  گردشگرى  هاى  ديدنى  جمله  از 
كه  است  قديمى  تاريخى  اثر  يك  واقع  در  آرامگاه  اين  كرد.  اشاره 
آرامگاه  خداها»ست.  «همه  معناى  به  دارد.پانتئون  طوالنى  قدمت 
بناهاى  همه  با  و  است  زيبايى  و  قديمى  بسيار  ساختمان  پانتئون 
داخل  دارد.  عرض  متر   83 و  طول  متر   110 دارد.  فرق  معمولى 
جمله  از  و  است  شده  ساخته  يونانى  معابد  سبك  به  آرامگاه،  اين 
جاذبه هاى آن بايد به 425 پله اى اشاره كرد كه براى رسيدن به 
باالى هرم گنبدى شكل وجود دارند.سرگذشت پانتئون جالب است: 
تبديل  مردگان  براى  آرامگاهى  و  مقبره  به  بعد  بوده،  كليسا  ابتدا 
شد. دوباره ناپلئون آن را به كليسا تبديل كرد و بعدها دوباره به 
محلى براى دفن بزرگان علم و سياست تبديل شد. در اين آرامگاه، 
بزرگانى همچون اميل زوال، ويكتورهوگو، ژان مولن، مارى كورى، 

الكساندر دوما و ... مدفون هستند.

� پارك لوكزامبورگ پاريس
ميان همه زيبايى هاى مهد فرهنگ و هنر كشور فرانسه بايد به پارك 

لوكزامبورگ اشاره كرد. اين پارك دومين پارك بزرگ شهر پاريس 
و در نزديكى دانشگاه سوربن واقع شده است.

مساحت اين پارك حدود 55 هكتار است و در سال 1612 ميالدى 
طراحى و ساخته شده است. در قرن 19 ميالدى بود كه درب پارك 
به روى عموم گشاده شد و امروزه به يكى از مكان هاى گردشگرى 
پارك  اين  فضاى  است.  شده  تبديل  پاريس  شهر  پربازديد  و  مهم 
هشت  استخرى  پارك  مركز  در  است،  نواز  چشم  و  زيبا  بسيار 

ضلعى و كاخ معروف لوكزامبورگ نيز در آن قرار دارد.
اين پارك دو فواره معروف دارد. اين فواره ها دومديسيس و دو 
آبزرويتور نام دارند. يكى از آنها در قسمت جنوبى پارك است و و 
در آن مجسمه اى با نقش كره زمين قرار دارد كه بوسيله چهارزن 

نگه د اشته شده است.

� پل الكساندر سوم
از ديگر پل هاى پاريس بايد به پل الكساندر سوم اشاره كرد. اين پل 
در سال 1900 ميالدى افتتاح شده است. اين پل نمادى براى فرهنگ 

غنى و معمارى موفق فرانسوى است.
پل الكساندر سوم فقط يك طاق دارد، روى رودخانه سن بنا شده 
است و دو خيابان شانزه ليزه و اينوليدز را به هم وصل مى كند. 
شگفتى و دليل شهرت پل الكساندر سوم، همين يك طاق است كه 
باعث  و  كرده  وصل  يكديگر  به  را  سن  رودخانه  عرض  طرف  دو 

استحكام پل شده است.
اين بنا حدود 107.5 متر طول دارد و نام آن از تزار سوم روسيه 
طوريكه،  به  است  جالب  بسيار  پل  اين  طراحى  است.  شده  گرفته 
قرار  آن  طرف  دو  در  متر   17 حدود  بزرگى  گرانيتى  هاى  ستون 
دارند و روى ديواره هاى آن شاهد كنده كارى هاى زيباييى هستيم.

برپايى  با  همزمان  ميالدى   1900 سال  در  سوم  الكساندر  پل 
نمايشگاه جهانى پاريس، افتتاح شد.

� طاق پيروزى پاريس
همه صحبت ها در مورد پاريس به زيبايى و مد محدود نمى شود. 
از  دارد.  نيز  زيبا  هاى  شگفتى  و  گردشگرى  هاى  جاذبه  شهر  اين 

جمله مى توان به طاق پيروزى اشاره كرد.
مشهور  خيابان  انتهاى  در  در  و  دوگول  شارل  ميدان  در  طاق  اين 
شانزه ليزه قرار دارد. بايد بدانيد، طاق پيروزى در واقع يادبودى 
براى سربازهايى است كه در طول تاريخ جان خود را در را فرانسه 
از دست داده اند. در پايين آن نيز مقبره اى براى يكى از سربازان 
گمنام خاك فرانسه ساخته شده است.طاق پيروزى در سال 1806 
ميالدى توسط فردى به نام ژان شارگرين طراحى و بنا شده است. 
ارتفاع اين بنا حدود 50 و عرض آن 45 متر است و خيابان شهر 
پاريس را به يكديگر وصل مى كند. هر كدام از اين خيابان ها به نام 
سربازانى گذاشته شده اند كه در حفاظت از سرزمين مادرى خود، 

جانشان را فدا كرده اند.
اين بناى تقريبا مربعى شكل، بزرگ ترين طاق نصرت دنيا نيز به 
شمار مى رود. ايده آن نيز از طاق نصرت تيتوس رومى ها الهام 
گرفته شده است. از باالى اين طاق مى توان جاهاى ديگر پاريس 
همچون شانزه ليزه را ديد. براى باال رفتن آسانسور وجود دارد اما 
از پله ها نيز باال رفت. براى رسيدن به باالى تاق، 234 پله را بايد 

باال رفت.

� كليساى سكره كر
كليساى سكره كر از جمله مكان هايى است كه بايد هنگام مسافرت 
به پاريس حتما از آنها بازديد كرد. اين كليسا نه تنها از نظر ساخت 
و معمارى جذابيت خيره كننده دارد، بلكه احساس عرفانى و مقدس 

نيز به بيننده القا مى كند.
ساالنه  و  است  شده  بنا  مونتمارتر  نام  به  اى  تپه  باالى  كليسا  اين 
كشور  به  آن  بازديد  براى  جهان  مختلف  نقاط  از  بسيارى  افراد 
لقب  ميالدى،  سال 2006  در  كليسا  اين  كنند.  مى  مسافرت  فرانسه 
كليساى  از  بعد  را  فرانسه  كشور  مذهبى  گردشگرى  مكان  دومين 

نوتردام از آن خود كرد.

اين كليساى فضاى عرفانى دارد و حس آرامش خوبى به بازديدكننده 
ها القا مى كند. در ضمن، معمارى سفيدرنگ اين كليسا نيز بسيار 
فرانسوى  معمارى  را  كر  سكره  كليساى  بناى  زيباست.معمارى 
طراحى كرده است. براى ساخت اين ساختمان در سال 1875، چاه 
پى  و  پايه  عنوان  به  ها  چاه  اين  شدند.  حفر  متر  عمق 33  به  هايى 
ريزى ساختمان بودند. هزينه ساخت كليسا را دولت فرانسه تقبل 
كرده بود.اين كليسا در سال 1919 بعد از تمام شده جنگ جهانى 
اول، افتتاح شد. جذابيت اصلى كليساى سكره كر، معمارى منحصر 
ساخته  صليب  يك  شكل  به  كليسا  اين  است.  آن  زيباى  و  فرد  به 
شده است. در اطراف گنبد مركزى كليسا،چهار گنبد كوچك تر قرار 

دارند. گنبد مركز آن حدود 83 متر بلندى و 16 متر عرض دارد.
بزرگ ترين موزائيك فرانسه در باالى سقف اين كليسا كار گذاشته 
دارد.  مربع  متر   475 حدود  مساحتى  موزائيك  اين  است.  شده 
همچنين يكى از بزرگ ترين ناقوس هاى فرانسه نيز در حياط آن 

قرار دارد. اين ناقوس حدود يكهزار و 200 كيلوگرم وزن دارد.
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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

Van Removals

براى جابجايى وسايل 
اداره و يا منزل با ما 

تماس بگيريد. 

07445568364
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بدون رژيـــم 
وزن كم كنيــد!

ترجمه: دكتر علي مالئكه

آنچه در «تناسب اندام» اين هفته مي خوانيد، مي تواند به كاهش وزنتان 
كمك كند بدون اينكه مجبور باشيد دست به دامان رژيم هاي سفت و 
سخت شويد. نكته اينجاست كه كم كم بايد اين شيوه ها را به بخشي از 

سبك زندگي تان تبديل كنيد...

1. آهسته غذا بخوريد
از يك زمان سنج كه روي 20 دقيقه تنظيم شده است، استفاده و تمرين 
كنيد تا غذايتان را آهسته بخوريد. آهسته غذاخوردن يكي از بهترين 
عادت هايي است كه بدون يك رژيم غذايي پيچيده به كاهش وزن شما 
كمك مي كند. آرام لقمه هايتان را بجويد و غذاخوردنتان را آنقدر طول 
دهيد تا 20 دقيقه را پر كنيد. مدت طوالني تر غذاخوردن باعث مي شود 
با وعده غذايي كوچك تري همان لذت معمول از غذاخوردن را ببريد 
و ترشح هورمون هاي سيري را در بدنتان تحريك كنيد. غذاخوردن 
با عجله، مانع از ايجاد اين پيام هاي عصبي و هورموني مي شود و به 

افراط در غذاخوردن مي انجامد.

2. بيشتر بخوابيد
پژوهشگران دانشگاه ميشيگان مي گويند يك ساعت خوابيدن بيشتر 
در شب مي تواند در فردي كه روزانه 2500 كالري از راه غذا دريافت 

مي كند، كمك كند حدود 7 كيلوگرم در سال وزن كم كند. 

مانند  ناسالمي  عادت هاي  با  خوابيدن  جايگزين كردن  با  آنها  گفته  به 
خوردن غذاهاي حاضري، مي توانيد تا 6 درصد از كالري دريافتي تان 
گوناگون  افراد  به  توجه  با  مي تواند  ميزان  اين  البته  كنيد؛  كم  را 
متفاوت باشد. خواب به شيوه اي ديگر هم به كاهش وزن كمك مي كند. 
باعث  و  مي كند  تحريك  را  اشتها  كم خوابي  كه  دارد  وجود  شواهدي 

مي شود شما به طور غيرعادي گرسنه شويد.

3. سبزيجات بخوريد
را  ميوه  و  سبزي  نوع  ميوه، 3  و  سبزي  نوع  يك  جاي  به  سعي كنيد 
سرو شده  ميوه  و  سبزي  بيشتر  تنوع  كنيد.  سرو  غذاخوردن  هنگام 
باعث تمايل بيشتر به خوردن آنها مي شود و خوردن بيشتر سبزي و 
ميوه راه مناسبي براي كاهش وزن است. ميزان باالي فيبر و محتواي 
كمتري  كالري  دريافت  با  مي شود  باعث  ميوه ها  و  سبزي ها  در  آب 
احساس پري كنيد. سعي  كنيد سبزي ها را بدون اضافه كردن روغن 
بپزيد و به جاي استفاده از سوسيس هاي پرچربي از آبليمو يا گياهان 

معطر به عنوان چاشني استفاده كنيد.

4. بيشتر سوپ بخوريد
سوپ  خوردن  بيفزاييد.  روزانه تان  غذاي  به  را  آبكي  سوپ  يك 
مي شود  باعث  زيرا  است  مفيد  وعده غذايي  شروع  در  به خصوص 
كه  آبكي  سوپ  يك  با  شود.  كم  اشتهايتان  و  بخوريد  غذا  آهسته تر 
از  كنيد.  شروع  كرده ايد،  اضافه  آن  به  منجمد  يا  تازه  سبزيجات 

سوپ هاي پرچرب كه مقدار زيادي كالري دارند، پرهيز كنيد.

5. غالت كامل بخوريد
غالت كامل مانند برنج قهوه اي، جوي دوسر و گندم سبوس دار نيز 
نوع  اين  مي كنند.  كمك  شما  به  كاهش وزن  پنهاني  راهبرد  به عنوان 
كنيد  پري  احساس  كمتري  كالري  دريافت  با  مي شوند  باعث  غالت 
داريد.  نگه  طبيعي  حد  در  را  خونتان  كلسترول  ميزان  همچنين  و 
پاستاهاي  يا  نان ها  مانند  آماده  فراورده هاي  به صورت  كامل  غالت 

سبوس دار نيز مفيد هستند.

6. به لباس هاي قديمي تان نگاه كنيد
لباس، شلوار يا كتي را كه مربوط به دوران الغري تان است، جلوي 
چشمتان نگه داريد. اين كار باعث مي شود پاداشي را كه با كم كردن 
را  لباسي  كنيد.  پيدا  بيشتري  انگيزه  و  ببينيد  مي كنيد،  دريافت  وزن 
انتخاب كنيد كه خيلي با سايز فعلي تان تفاوت نداشته باشد تا در مدت 

نسبتا كوتاهي به نتيجه  اي كه جلوي چشمتان است، برسيد.

7. پيتزاي بهتري درست كنيد
به جاي گوشت از موادگياهي براي پيتزا درست كردن استفاده كنيد 
به اين ترتيب مي توانيد كالري دريافتي تان را 100كالري كمتر كنيد. 
كارهاي ديگري كه با پيتزا مي توانيد بكنيد استفاده از پنير كمتر يا پنير 

كم چربي با اندكي روغن زيتون است.

8. كمتر نوشيدني شيرين بنوشيد
از  معمول  گازدار  نوشابه هاي  مانند  قنددار  نوشيدني هاي  جاي  به 
آب يا سوداي بدون كالري استفاده كنيد به اين ترتيب به اندازه 10 
قاشق چايخوري شكر كمتري دريافت خواهيد كرد. از ليمو، نعناع يا 
به  كنيد.  استفاده  نوشيدني تان  معطركردن  براي  منجمد  توت فرنگي 
وارد  گازدار  نوشيدني هاي  مصرف  طريق  از  كه  قندي  مي رسد  نظر 
بدن  در  سيري  معمول  مكانيسم  شدن  تحريك  باعث  مي شود،  بدن 
از  اضافي  كالري  دريافت 450  مقايسه  به  كه  بررسي  يك  نمي شود. 
افرادي  داد  نشان  پرداخت،  پاستيل  يا  گاز دار  نوشابه  نوشيدن  راه 
كمتري  كالري  مجموع  در  ناخودآگاه  به طور  مي خورند  پاستيل  كه 
كاهش  مي نوشيدند،  نوشابه  كه  افرادي  در  اما  مي كنند  مصرف 
مصرف كالري رخ نمي داد. در نتيجه اين افراد در طول 4 هفته 2/1 

كيلوگرم وزن اضافه كردند.

9. از ليوان هاي بلند و باريك استفاده كنيد
به جاي استفاده از ليوان پهن و كوتاه از ليوان بلند و باريك استفاده 
كنيد تا دريافت كالري تان از راه مصرف نوشيدني ها را كاهش دهيد. 
با اين كار 25 تا 30 درصد كالري كمتري از راه نوشيدن آب ميوه، 
اين  علت  كرد.  خواهيد  دريافت  نوشيدني ها  ساير  يا  گاز دار  نوشابه 
است كه نشانه هاي بينايي در خوردن ما موثر هستند. پژوهشگران 
در دانشگاه كورنل نشان دادند كه افراد درون ليوان هاي پهن و كوتاه 

نوشيدني بيشتري مي ريزند.

10. چاي سبز بنوشيد
نوشيدن چاي سبز نيز ممكن است يك راهبرد مناسب براي كاهش وزن 
باشد. برخي از بررسي ها نشان داده اند كه نوشيدن چاي سبز مي تواند 
ميزان سوزاندن كالري در بدن را به طور موقت احتماال از طريق تاثير 
موادشيميايي موجود در آن به نام كاتكين ها افزايش دهد. به غير از از 
اين تاثير، نوشيدن چاي سبز دست كم اين مزيت را دارد كه نوشيدني 

طراوت بخشي بدون كالري زياد مي نوشيد.

11. از يوگا كمك بگيريد
يك بررسي اخير نشان مي دهد افرادي كه يوگا انجام مي دهند نسبت 
مي رسد  نظر  به  چيست؟  علت  اما  دارند.  كمتري  وزن  ديگر  زنان  به 
احتياط  خوردن  هنگام  فرد  مي شود  باعث  يوگا  منظم  تمرين هاي 
بيشتري از خود نشان دهد. براي مثال اين افراد متوجه مقدار زياد 
غذاي سرو شده در رستوران مي شوند و فقط تا حدي غذا مي خورند 
كه آنها را سير كند. پژوهشگران معتقدند خودآگاهي آرامش بخشي 
كه اين افراد با تمرين هاي يوگا به دست آورده  اند، ممكن است مانع از 

خوردن بيش از حد غذا به وسيله آنها شود.

12. در خانه غذا بخوريد
اخير  بررسي  يك  بخوريد.  غذا  خانه  در  را  هفته  در  روز  دست كم 5 
است  افرادي  سالم  عادت هاي  راس  در  كار  اين  كه  است  آن  بيانگر 
كه به طور موفق وزن كم كرده اند. براي آنكه پختن غذا وقت كمتري 
بگيرد، مي توانيد از مواد غذايي نيمه آماده مانند سبزي هاي خردشده، 

لوبياي پخته، گوشت پاك و خردشده و... استفاده كنيد.

13. در غذا خوردنتان وقفه بيندازيد
مي گذارند،  كنار  دقيقه  چند  براي  را  چنگال  كه  هنگامي  افراد  اغلب 
لحظه  اين  منتظر  هم  شما  دارند.  غذاخوردن»  «وقفه  طبيعي  به طور 
مكالمه  از  و  كنيد  پاك  را  بشقابتان  برنداريد.  ديگري  لقمه  و  بمانيد 
اما  شده ايد  سير  كه  است  پنهاني  پيامي  اين  ببريد.  لذت  اطرافيان  با 

پرخوري نكرده ايد.

14. آدامس نعناعي تند بجويد
هنگامي كه ميل به خوردن غذاهاي حاضري داريد، يك آدامس بي قند 
از  برگشت  از  پس  شام،  درست كردن  هنگام  بجويد.  قوي  رايحه  با 
سركار، هنگام معاشرت در يك مهماني، تماشاي تلويزيون يا جستجو 
يا  حاضري  غذاهاي  خوردن  براي  خطرناكي  زمان هاي  اينترنت  در 
اسنك هستند. جويدن آدامس با رايحه تند ميل شما را به پرخوري 

مهار مي كند.

15. بشقاب تان را كوچك كنيد
 30 شام  بشقاب  جاي  به  سانتي متري   25 ناهار  بشقاب  يك  از 
سانتي متري استفاده كنيد، به اين ترتيب به طور خودكار مقدار كمتري 
خواهيد خورد. پژوهشگران پس از آزمايش گروهي از افراد دريافتند 
كه آنهايي كه بشقاب هاي بزرگ تري دارند غذاي بيشتري برمي دارند 
مي توانيد  غذاي تان  كاسه  يا  بشقاب  كوچك كردن  با  مي خورند.  و 
روزانه 100 تا 200 كالري از ميزان كالري دريافتي تان كم كنيد و در 
يك سال 5 تا 10 كيلوگرم وزنتان را كم كنيد. در آزمايشي كه ذكر 
نمي كردند  گرسنگي  احساس  بررسي  مورد  افراد  از  كدام  هيچ  شد، 
دريافت  از  كالري   200 روزي  كه  چشمي  فريب   اين  متوجه  حتي  و 

روزانه شان كم مي كرد، نشده بودند.

16. يك پرس كوچك تر سفارش دهيد
عادت اصلي افراد الغراندام اين است كه اندازه پرس هاي غذايي شان 
«هميشه  افراد  است.  كوچك  هفته  در  روز   5 در  وعده غذايي  هر  در 
الغراندام» اين كار را انجام مي دهند و به طور موفقي وزنشان را كم 
اين  گرفتيد،  اندازه  را  غذايتان  پرس  بار  چند  اينكه  از  پس  مي كنند. 
حاضري  غذاهاي  مورد  در  آمد.  درخواهد  خودكار  به صورت  عادت 
هم بسته هاي كوچك تر را انتخاب كنيد و ظرف هاي سرو غذا را دور 

از ميز نگه داريد.

17. قاعده 80-20 را رعايت كنيد
بسياري از ما عادت داريم تا زماني به خوردن ادامه دهيم كه احساس 
خوردن  به  زماني  تا  ژاپن  در  اوكيناوا  شهر  ساكنان  اما  كنيم،  پري 
نامي  حتي  آنها  كنند.  پري  احساس  درصد   80 كه  مي دهند  ادامه 
براي اين عادت غذايي الغركننده دارند: «هارا هاچي بو» اما به گفته 
هنگام  را  قاعده  اين  افراد  از  بسياري  اينكه  به  توجه  با  پژوهشگران 
غذاخوردن فراموش مي كنند، بهتر است از همان ابتدا 20 درصد كمتر 

غذا بردارند.

18. در رستوران احتياط كنيد
اين  هستند.  زبانزد  بودن  چاق كننده  لحاظ  از  رستوران ها  غذاهاي 
موضوع را هنگام غذاخوردن در رستوران در نظر بگيريد تا ميزان 

غذاخوردنتان را تحت كنترل داشته باشيد:
- پيش غذايتان را با دوست?تان تقسيم كنيد.

- پيش غذا را به عنوان غذاي اصلي سفارش دهيد.
- از بشقاب كودكان استفاده كنيد.

- نيمي از پرس غذا را پيش از آورده شدن سر ميز در ظرف يك بار 
مصرف بگيريد.

19. از سس قرمز استفاده كنيد 
ماريانا  سس  از  (سس سفيد)  آلفردو  سس  جاي  به  پاستا  براي 
كالري  گوجه فرنگي،  پايه  بر  سس هاي  كنيد.  استفاده  (سس قرمز) 
كمتر و چربي بسيار كمتري از سس هاي براساس خامه دارند، اما به 
ياد داشته باشيد كه اندازه هم مهم است. يك پرس پاستا معادل يك 

فنجان يا تقريبا به اندازه يك توپ تنيس است.

20. غذاهاي بدون گوشت بخوريد
مي كند.  كمك  شما  شدن  الغر  به  گياهي  غذاهاي  مكرر  خوردن 
با  مي خورند.  كمتري  غذاي  گوشتخواران  به  نسبت  گياهخواران 
اينكه اين تفاوت داليل متعددي دارد، اما حبوبات نقش مهمي در اين 
موضوع دارند. سوپ عدس، برگرهاي لوبيا و ساير غذاهاي بر اساس 
حبوبات مملو از فيبر هستند بنابراين با خوردن آنها با دريافت كالري 

كمتري احساس پري خواهيد كرد.

21. 100 كالري بيشتر بسوزانيد
با سوزاندن 100 كالري اضافي در روز مي توانيد بدون رژيم گرفتن 

در سال 5 كيلوگرم وزن كم كنيد:
- يك مايل (6/1 كيلومتر) را در مدت 20 دقيقه پياده برويد.
- 20 دقيقه گياهان و علف هاي هرز باغچه را بيرون بكشيد.

- 20 دقيقه چمن زني كنيد.
- 30 دقيقه خانه را تميز كنيد.

- 10 دقيقه دوي آرام انجام دهيد.

22. جشن بگيريد
يك  يا  بگذاريد  كنار  را  نوشابه  خوردن  عادت  توانستيد  كه  هنگامي 
كنيد.  قدرداني  خودتان  از  بگذاريد،  پشت سر  پرخوري  بدون  را  روز 
شما به هدف دستيابي به سبك زندگي سالمي كه به شما كمك مي كند 
بدون رژيم هاي سخت وزن كم كنيد، نزديك تر شده ايد. پاداشي كه به 
خودتان مي دهيد، مي تواند تلفن كردن به يك دوست، خريدن يك لباس 
نو يا مانيكوركردن ناخن هايتان باشد يا گاهي هم خوردن يك برش 

كوچك كيك پنير.
WebMD :منبع
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كاشت و ترميم ناخن در منطقه شمال لندن
داراى هشت سال سابقه - ويژه بانوان

07970504248

چگونه براي زندگي مان نقشه بريزيم؟

ترسيم نقشه 
موفقيـت

ترجمه: بهروز ميرزايي

حتما شنيده ايد كه مي گويند يك تصوير مي تواند 
داشته  گفتن  براي  حرف  كلمه،  هزاران  اندازه  به 
كه  بوده ايد  شاهد  بارها  حتما  هم  خودتان  باشد. 
چگونه پيش از آنكه خبري منتشر شود، عكس ها 

مقصد  به  و  پيموده اند  را  فاصله  فرسنگ ها 
رسيده اند...

موثر  و  مهم  مي توانند  همه  اين  تصاوير  وقتي   
آيا مي توان از آنها براي بهتر شدن  واقع شوند، 
زندگي هم بهره گرفت؟ جواب مثبت و ثابت شده 

است! تصوير زندگي شما چيست؟

كه  است  شده  زمان بندي  برنامه  زندگي،  تصوير 
هركدام  و  باشد  داشته  فراواني  ارزش  مي تواند 
كنيم.  رسم  خودمان  براي  را  آن  بايد  ما  از 
برنامه  و  (تايم الين)  شده  زمان بندي  برنامه 
اينكه  براي  هستند  پله هايي  (اليف الين)  زندگي 
ديد گسترده تري نسبت به زندگي پيدا كنيد و از 
از  اينكه  جاي  به  و  ببينيد  را  فردا  امروز،  دريچه 
افق ديد خودتان به روبرو نگاه كنيد، بر شانه هاي 
روبرو  به  نگاهي  باالتر  از  و  بنشينيد  بلندي 
پيدا  را  زندگي تان  منفي  و  مثبت  نقاط  و  بيندازيد 
كنيد؛ باالبلندي ها و پستي ها را بشناسيد و راهتان 
را كمي  تغيير دهيد يا حتي همين راهي كه آمده ايد، 

ادامه دهيد.

(برنامه  تصويرها  اين  ترسيم  اينها،  بر  عالوه 
زماني و برنامه زندگي) مي تواند وسيله اي باشد 
ما  مغز  زيرا  تفكر  روش  بهبود  و  تمركز  براي 
بهبود  و  تغيير  توانايي  طبيعي  به طور  انسان ها 
در  مثبت  تغييرات  مي تواند  و  دارد  را  خودش 
خود ايجاد كند. اما براي استفاده از اين ابزار بايد 
آن  از  چگونه  و  يابيد  دست  آن  به  چگونه  بدانيد 

استفاده كنيد.

خودتان برنامه ريزي كنيد
هر فردي بايد يك برنامه زماني مخصوص خود 
اتفاق هاي  از  مجموعه اي  شامل  كه  باشد  داشته 
زندگي اش –چه مثبت و چه منفي- پيشرفت ها و 
موفقيت ها و پسرفت ها و شكست ها از بدو تولد تا 

لحظه اي كه در آن قرار گرفته، شود.

فايده اش چيست؟

پياده كردن آنچه در طول عمرتان بر شما گذشته 
اطالعات  يافتن  براي  فرصتي  كاغذ،  برگه  روي 
به  تا  كه  اطالعاتي  است  خودتان  درباره  حياتي 
حال به آنها آگاه نبوده ايد اما چگونه مي توان اين 
كار را دقيق تر انجام داد؟ اين نكته ها به شما كمك 

مي كند:

را  آنها  و  كرده ايد  شروع  كه  مختلفي  كارهاي   •
ادامه نداده ايد، با عنوان مدت زمان پيگيري حتما 

در اين نقشه بياوريد.

دادن  ادامه  و  توقف  موفقيت،  شكست،  داليل   •
مثال  كنيد.  عنوان  را  فعاليت هايتان  از  هركدام 
را  دليلش  خورده ايد،  شكست  رابطه اي  در  اگر 
شده ايد،  رتبه اي  دريافت  به  موفق  اگر  بنويسيد، 
از  را  مالي اي  موقعيت  اگر  بنويسيد،  را  دليلش 
دست داده يا به دست آورده ايد، دليل آن را ذكر 

كنيد.

• كليدهاي موفقيت، موقعيت هاي مهم، درس ها و 
تجربه ها و افراد موثر در هر دوره از زندگي تان 
را مشخص كنيد. مثال در سال 1378 آشنايي با 
استاد ادبيات، معرفي براي گرفتن موقعيت شغلي 

و...
• نقاط منفي را مشخص كنيد و بنويسيد چه كاري 
و  سمت  تغيير  يا  آنها  ايجاد  از  جلوگيري  باعث 

سويشان مي شد.

قله ها  كردن  مشخص  با  را  هدفمندي  احساس   •
مثال  كنيد.  تقويت  زندگي تان،  در  بعدي  پله هاي  و 
بنويسيد در سال 1394 از نظر تحصيلي پيشرفت 

خواهيد داشت، اتومبيلتان را عوض مي كنيدو...

• رابطه  بين اتفاق هاي گذشته و حال را پيدا كنيد. 
مثال سال 1378 با فردي آشنا و االن در كنار او 
زندگي مي كنيد. اين مورد هم شامل مثبت ها و هم 

منفي ها مي شود.

• تجربه هايي كه به كارتان آمده اند، مشخص كنيد. 
مثال گذراندن دوره فتوشاپ كه باعث شد كاري 

در زمينه اي بهتر پيدا كنيد.

بي توجهي  و  مسووليت پذيري  كنيد  مشخص   •
باعث چه پيشامدهايي در زندگي تان شده اند.

در  بلكه  شخصي  زندگي  براي  نه تنها  روش  اين 
و  دوستان  با  گروهي  كار  خانوادگي،  زندگي 
پروژه هاي مهم نيز بسيار موثر و راهبردي است. 
بگويد  شما  به  زماني  برنامه  اين  كه  نيست  مهم 
چقدر عقب رفته ايد. مهم اين است كه دريابيد نقطه 
ضعف و قوتتان چيست و چرا در اين مكان قرار 
را  نقاط ضعف  مي تواند  زماني  برنامه  گرفته ايد. 
آشكار و شما را براي كار كردن روي آنها آماده 

كند.
چگونه  زندگي  داستان  روي  دوباره  كاركردن 

است؟

مي دهد.  نشان  را  شما  زندگي  داستان  خط  اين 
و  آمده ايد  دنيا  به  شرايطي  چه  در  و  كجا  و  كي 
با  گذشته ايد.  مسيرهايي  چه  از  و  شده ايد  بزرگ 
هستيد؟  كسي  چه  كرده ايد.  برخورد  كساني  چه 
ديگران  با  برخوردي  چه  داريد؟  اعتقادهايي  چه 
دست  به  را  چيزهايي  و  كساني  چه  داشته ايد؟ 

آورده ايد يا از دست داده ايد؟

الزاما  داستان  اين  بدانيد  كه  است  اين  مهم  و   ...
بلكه  بوده ايد  خوب  و  موفق  بگويد  شما  به  نبايد 
فقط بايد آينه اي باشد تا خودتان را ببينيد. شايد 
همان طور كه آينه نشان مي دهد، نياز داريد دست 
و صورتي بشوييد، مويي صاف و جايي را پاك 

كنيد و...
حس  زيرا  دارد  زيادي  اهميت  شما  داستان 
نشان  خودتان  ارزشمندي  به  را  شما  مسووليت 
مي دهد؛ حسي كه نسبت به خودتان داريد، باور 
راه  ادامه  براي  و  است  خودتان  مورد  در  شما 

بسيار اهميت دارد.

زندگي فقط حال نيست و ما خواسته و ناخواسته 
و  حال  گذشته،  مي كنيم؛  زندگي  زمان   3 در 
اگر  ببريم.  ياد  از  را  هيچ كدام  نبايد  و  آينده 
در  كه  چاله هايي  بايد  باشيم،  موفق  مي خواهيم 
مثبت  آدم هاي  و  قله ها  افتاديم،  داخلشان  گذشته 

زندگي مان را بشناسيم و حركت كنيم.

بخواهيد  مي شناسند،  را  شما  كه  آدم هايي  از 
دليل  و  بگويند  را  شما  منفي  و  مثبت  نكته هاي 
زندگي تان  داستان  در  هم  را  ديگران  بياورند. 
بهتر  هم  آنها  نگاه  از  را  خودتان  تا  كنيد  دخيل 
بشناسيد. شايد بهتر يا بدتر از آن چيزي هستيد 

كه فكر مي كنيد و بايد راه حل پيدا كنيد.

آماده ايد؟ شروع كنيد!
مواد الزم براي ترسيم نقشه موفقيت عبارتند از:

• يك قلم و يك دفتر با اندازه معمولي.

بعد  و  فكر  زندگي تان  به  ثانيه  تا 30  حدود 15   •
به  كنيد  شروع  تولد  سال  از  كنيد؛  ترسيم  خطي 

واقعه نگاري.

و  قرمز  را  منفي ها  سبز،  را  مثبت  اتفاق هاي   •
مشخص  نارنجي  رنگ  با  را  بي تاثير  اتفاق هاي 
كنيد يا با عالمت + يا – يا ضربدر مشخصشان 

كنيد.
اسامي  و  وقايع  مهم ترين  سال،  هر  كنار  در   •

 كليدي را بنويسيد.

• كوه بكشيد. به شكل نگاه كنيد و مانند شكل با 
وصل كردن نقاط + كه باالتر هستند و منفي ها كه 

پايين ترند، ريتم زندگي تان را پيدا كنيد.

• حاال اين خط را در آينده ادامه دهيد؛ در 2 سال 
آينده كجاييد؟ چه مي كنيد و...

در  يا  كنيد  نصب  جايي  را  نقشه  اين  مي توانيد   •
خط  اين  به  روز  هر  و  داريد  نگه  كارتان  محل 
تحليل  را  زندگي تان  كنيد.  اضافه  آينده  و  گذشته 
كمك  تحليل  اين  براي  هم  ديگران  از  و  كنيد 
زندگي تان  مسير  بشناسيد.  را  خودتان  بخواهيد، 

را بشناسيد و حركت كنيد.

Businessknowledgesource.com :منبع

4 خوراكى چرب 
كه بايد بخوريد 

 

آنها  روزانه  ما  كه  خوراكى هايى  از  بسيارى 
مختلفى  چربى هاى  داراى  مى كنيم  مصرف  را 
هستند كه باعث آسيب رسيدن به بدن ما مى شود 
و همچنين مى توانند بيمارى هاى مختلفى را در 
مى توانيم  ميان  اين  در  كنند.البته  ايجاد  ما  بدن 
خوراكى هاى چربى را نيز پيدا كنيم كه خوردن 
آنها براى بدن بسيار مفيد و همچنين الزم است. 
اين خوراكى ها داراى چربى هاى خاصى هستند 
كه بودنشان مى تواند به تقويت قواى بدن كمك 

بسزايى كند.

هسته انگور
ياد  به  اما  نباشد  انگور  فصل  روزها  اين  شايد 
منابع  از  يكى  انگور  هسته  كه  باشيد  داشته 
سرشار از چربى هاى گياهى است. اين خوراكى 
از  بسيارى  مقابل  در  را  شما  بدن  مى تواند 
 E بيمارى ها محافظت كند. ميزان زياد ويتامين
بدن  خوراكى  اين  آنتى اكسيدان هاى  همچنين  و 

انسان را بيمه كامل مى كنند.

گردو
از  هميشه  كه  معروف  خوراكى هاى  از  يكى 
گردو  مى شود  ياد  گر  معجزه  يك  به عنوان  آن 
همراه  صبح ها  مى توانيد  را  خوراكى  اين  است. 
با صبحانه ميل كنيد يا اينكه آن را در غذاهاى 
مختلف بريزيد. گردو منبعى سرشار از امگا 3 
و  عروقى  دستگاه هاى  براى  مى تواند  و  است 

همچنين قلب شما بسيار مفيد باشد.

نارگيل
يك ميوه با پوستى خشن و بدنه اى ضدضربه 
نيست  ميوه اى  فايده  از  پر  و  سفيد  قلبى  با  اما 
بوده  خوشمزه  بسيار  ميوه  اين  نارگيل.  جز 
انسان  بيمارى هاى  از  بسيارى  از  مى تواند  و 
جلوگيرى كند. روغن نارگيل يكى از روغن هاى 
همچنين  و  است  پز  و  پخت  براى  مفيد  بسيار 

باعث افزايش متابوليسم بدن نيز مى شود.

تخم كتان
بسيار  روغنى  كه  خوراكى ها  بهترين  از  يكى 
سالم و همچنين سرشار از چربى هاى مفيد دارد 
تخم كتان است. از روغن تخم كتان مى توانيد در 
ساالدهاى  تهيه  در  همچنين  و  مختلف  غذاهاى 
تحقيقات  از  بسيارى  كنيد.  استفاده  خوشمزه 
مقدار  حاوى  خوراكى  اين  كه  است  داده  نشان 

زيادى آنتى اكسيدان است.
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رازهــاى موفقيـــت 
استيو جابز اسكاتلنــدى!

است  سال  او 26  دهد.  توضيح  تواند  نمى  خودش  از  بهتر  كس  هيچ 
توانسته  مى  كه  جامى  هر  و  كند  مى  مربيگرى  منچستريونايتد  در 
واقعى  مفهوم  او  دارد.  قرار  اهميت  دوم  درجه  در  البته  جام  گرفته. 
تبديل  فرگوسن،  سرالكس  حاال  است.  داده  تغيير  را  منچستريونايتد 

شده به يك آدم بزرگ. به بزرگى استيو جابز. شايد هم بزرگتر.
كسى كه كافى است حرف بزند تا مديران كمپانى هاى حتى بزرگ و 
موفق، رهبرى و مديريت را از او ياد بگيرند. چه نخست وزير و چه 
استاد دانشگاه، مى دانند معاشرت با فرگى خودش يك كالس درس 
بزرگ است. اما اينكه چطور مى شود يكى به فرگوسن تبديل شود، 

فقط بايد او را بررسى كرد.

موفقيت هايش را، عقايدش را، ايراداتش را، حرف ها و خلقياتش را؛ 
همه را بايد بررسى كرد. كارى كه سعى شده با استفاده از حرف هاى 
نزديكانش و سخنرانى پرشورش در دانشگاه هاروارد انجام شود. هر 
توضيح  را  موفقيتش  راز  تواند  نمى  خودش  خوبى  به  كس  هيچ  چند 
سرآلكساندر   2012 سال  روز  آخرين  در  درست  پيش،  هفته  دهد. 
چپمن فرگوسن هفتاد و يكمين سال تولدش را با پربارترين كلكسيونى 
باشد،  داشته  فوتبال  تاريخ  در  تواند  مى  مربى  يك  كه  افتخارات  از 
اين  به  فقط  نه  دارد؛  زيادى  عناوين  و  جوايز  سرالكس  گرفت.  جشن 
خاطر كه در يونايتد بازيكنان خيلى خوبى بازى مى كنند. بلكه به خاطر 

اينكه او آدم ويژه اى است.

آدم ويژه اى كه عده اى اعتقاد دارند بيش از اينكه كيفيتش به توان 
فنى اش مربوط باشد، به توان مديريتش مربوط است. چندين و چند 
ما  كه  شده  انجام  هايش  موفقيت  و  فرگوسن  الكس  مورد  در  تحقيق 
تحقيق  اين  از  يكى  خوانيم.  مى  گزارش  اين  در  را  آنها  دوتاى  نتايج 
ها كه نتيجه اش در گزارش ساده شده مربوط به اشتفان ژيمانسكى 
فرگوسن  موفقيت  رازهاى  از  است،  ميشيگان  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
مديريت  استاد  البرس  آنيتا  را  بعدى  تحقيق  و  دارد  برمى  پرده 
منجر  و  داده  انجام  هاروارد  دانشگاه  بازرگانى  دانشكده  بازرگانى 
شده به حضور فرگى در دانشگاه هاروارد. فرگوسن در هاروارد در 
كالس MBA، مديريتش را براى دانشجويان تشريح كرده. اين شما و 
اين نابغه اى كه از نظر مديريت در كنار استيو جابز قرار مى گيرد؛ 

سرالكس فرگوسن.

● تيم ساز بزرگ منافع اعضا بايد در گروى منافع باشگاه باشد
در اوايل دوران مربيگرى اش در سنت ميرن، سرالكس (براى اولين 
و تنها بار در زندگى اش) به خاطر دعوا با مدير باشگاه اخراج شد. 
مى گفت مدير باشگاه نمى فهمد كه خواسته افراد بايد در مركزيت كار 
قرار بگيرد: «حتى وقتى از مديرتان بيزاريد، بايد راهنى پيدا كنيد كه با 
آن كنار بياييد.» اين عقيده فرگوسن بود كه در مصاحبه اى قديمى با 
سايمون كوپر بيان كرد. به گفته كوپر، روزنامه نگار و محقق ورزشى 
مى  سعى  هميشه  فرگوسن  دشمن»،  عليه  «فوتبال  كتاب  نويسنده  و 
راضى  را  باشگاه  اسپانسرهاى  و  هواداران  بازيكنان،  مديران،  كرد 
نگه دارد. او هميشه ساعت ها تلفنى پاى صحبت هاى يكى از مديران 
انجمن هاى هواداران منچستريونايتد مى نشيند. مى خواهد بداند در 
سر هواداران چه مى گذرد. سرالكس برعكس خيلى ها كمترين اهميت 
را به افراد بيرون از باشگاه مى دهد؛ مثل داوران و روزنامه نگاران 

كه اصال برايش مهم نيست چه فكر مى كنند.

● مثل گوگل اطالعات يعنى قدرت
آلستر كمپبل، رقيب تونى بلر، نخست وزير سابق انگليس از دوستان 
ليگ  مربيان  اتحاديه  كه  ناهارى  مهمانى  در  او  بود.  فرگوسن  نزديك 
شد  گفت: «مى  موردفرگى  در  بعدها  كرد.  شركت  بودند.  داده  ترتيب 
حس كرد او چقدر بقيه مربيان را به خود جذب مى كند. ده ها مربى 
از گذشته و حال آنجا بودند. او همه را مى شناخت. مدام همه شان را 
به اسم صدا مى كرد. همه اش اطالعات خودش را بيرون مى ريخت. 

از همه كس همه چيز مى دانست.»
فرگوسن آدمى است كه ارتباطش را با همه بازيكنانش، حتى آنها كه 
سال هاست از باشگاهر فته اند حفظ مى كند. تا سرحد مرگ با همه 
در تماس است. شايد وقتى كه بيمرد بيش از هر كسى آدم در مراسم 

ختمش حاضر باشد.

● آقاى ديكتاتور آمارگيرى مهم است
سر آلكس يك بار براى كمپبل سه توانايى الزم براى رهبرى را ليست 
كرد: «كنترل، تغيير رويه در مديريت و نظارت». همانطور كه همه مى 
دانند، ترس به اضافه اطالعات مى شود كنترل. سرالكس همه چيز را 
درباره همه بازيكنانش مى داند؛ حتى عادات روزانه شان. اگر كسى 
ترك  را  او  اغلب  او  مخالفان  فهمد.  مى  او  برود،  توالت  حد  از  بيش 
مى كنند. به هر حال، با داشتن چنين اخالقى وقتى فهميد وين رونى 

دارد با منچسترسيتى مذاكره مى كند، او را بخشيد. مى دانست رونى 
غيرقابل تغيير است.

● بدون ترس استرس ممنوع
مضطرب  خيلى  كمپبل  انگليس،   1997 سال  انتخابات  قبل  روز  چند 
كارى  ديگر  و  است  انتخابات  برنده  بلر  بودند  فهميده  مردم  بود. 
گفت  در  او  كمپبل.  كردن  اذيت  به  كردند  شروع  اما  نداشتند  او  به 
مى  حس  زيادى  گفت: «فشار  او  به  سرالكس  با  خصوصى  گويى  و 
كنم.» سرالكس هم پاسخ داد: «مى دانى من در چنين شرايطى چه مى 

كنم؟ مردم مى خواهند وارد حريم تو شوند. اين تويى كه تصميم مى 
گيرى. فقط تو مى توانى تعيين كين چه كسانى وارد حريمت شوند.» 
سرالكس بارها وارد بحران و حاشيه شده است؛ از لگد اريك كانتونا 
به يكى از هواداران گرفته تا شوت كردن كفشى به صورت بكام در 
سال 2003. او اما هرگز استراتژى اش را تغيير نداد چون مى دانست 

بحران تمام مى شود.

● خشمگين مثل سشوار قوى ترين شاخصه اخالقى يك سالح است
مك  باب  شاخصه خشمش است.  ترين  قوى  اين  مورد سرالكس  در 
كولى كه در ايست استريلينگ شاير – اولين تيمى كه سرالكس مربى 
بود – بازى مى كرد گفته: «قبال هرگز از هيچ كس نمى ترسيدم اما 
فرگوسن  خشم  بود.»  ترسناك  موجود  يك  اولش  همان  از  فرگوسن 
كند.  استفاده  ازش  چطور  گرفته  ياد  او  اما  است  خالص  حس  يك 

«سشوار» او خيلى معروف است.
خيلى  كه  وقتى  گفتند.  مى  سرش  پشت  شوخى  به  بازيكنان  را  اين 
عصبانى مى شد و سر بازيكنانش داد مى زد، آنقدر به صورت آنها 
نزديك مى شد كه بازدمش با حرارتى باال به صورتشان مى خورد؛ 
مثل سشوار بود. ديويد بكام در توضيح اينكه چرا مى گويد فرگوسن 
بهترين مربى بوده كه داشته گفته بود: «ترس از سشوار دليلى بود 
كه همه ما خوب بازى مى كرديم. او مربى بود كه ما مجبور بوديم 

برايش بازى كنيم. راه ديگرى جلوى پايمان نمى گذاشت.»

● جنگ با همه دنيا بايد در تعريف واقعى باشگاه گنجيد
از  بخشى  به  ساده  كارمند  يك  از  رسيدن  با  را  خودش  سرالكس 
كارى  چنين  انجام  است.  كرده  اخراج  غيرقابل  باشگاه،  هاى  ارزش 
به مطالعه نياز دارد. بعد از آمدنش به «اولدترافورد» در سال 1986، 
او با كارمندان باشگاه درباره تاريخ يونايتد صحبت كرد و به حرف 
هاى هواداران گوش داد. او به تدريج باشگاه را براى خودش در سه 
بند تعريف كرد؛ يونايتد بايد حمله كند، همه دنيا عليه يونايتد است و 

يونايتد چيزى بيش از يك عليت در فوتبال است.
يك  محافظ  مانند  «من  داشت:  معروف  جمله  يك  آمد  كه  وقتى  او 
او  وجود  بدون  معلول  كه  بود  اين  منظورش  و  هستم»  عبادتگاه 
غيرقابل تصور است. براى وجود معلول، وجود علت ضرورى است 

و خودش را علت باشگاه خواند.

● پيروزى بدون هدف هميشه بايد ناراضى بود
هميشه در پاسخ به خبرنگاران مى گويد: «شيرين ترين لحظه زندگى 
من وقتى است كه داور سوت پايان بازى را وقتى من دارم مى برم 
مى زند، بعد از آن همه چيز پاك مى شود. نيم ساعت بعد همه چيز 
را فراموش مى كنم. مثل عادت به داروست. حس دقيقه آخر چيزى 
است كه هر بار و هر بار دنالش هستم. براى همين سر داور داد مى 

زنم كه سوت لعنتى را بزند.»
سرالكس مى داند رضايت كشنده است. هر جامى كه مى برد، فقط يك 
شكافى است كه پر كرده تا به هدفى كه هرگز نمى خواهد به آن برسد 
نزديك شود. آرى، فرگوسن هرگز نمى خواهد به مقصد نهايى برسد.

ورزش
با غرزدن ورزشكار نمى شويد 

5 قانون طاليى براى لذت بردن از ورزش
  

اگر شما جزو آن دسته از افرادى هستيد كه معتقدند ورزش 
خواهد،  مى  حوصله  و  فرساست  طاقت  و  سخت  كارى  كردن 
پنج روش براى لذتبخش تركردن ورزش به شما پيشنهاد مى 

كنيم.

� قانون اول: زمان ورزش را بر حسب نيازتان تنظيم كنيد
و  شوند  بيدار  خواب  از  زود  ها  صبح  دارند  عادت  ها  بعضى 
نرمش كردن را جزو اولين برنامه هاى روزانه شان مى دانند. 
اين افراد معتقدند اول وقت هيچ بهانه اى براى ورزش نكردن 
وجود ندارد و اگر اين كار به صورت يك عادت درآيد مى توان 
با تمركز و نشاط بيشترى سر كار حاضر شد. پژوهش هاى 
اخير نيز نشان داده است نرمش كردن به مدت 20 دقيقه در 
صبح باعث افزايش قدرت درك، هوشيارى و عملكرد در طول 
مى  نشان  ديگر  هاى  پژوهش  ديگر،  سوى  از  شود.  مى  روز 
دهد از آنجا كه وضعيت هورمون هاى بدن صبح ها و عصرها 
هنگام  بدن  دماى  كه  اين  به  توجه  با  و  است  متفاوت  هم  با 
عصر، بخصوص بين ساعت 6 تا 10 شب مقدارى باالتر است، 
عصرها زمان مناسب ترى براى ورزش است. با اين حال، بدن 
تعيين  براى  كلى  قانون  يك  و  كند  مى  عادت  ورزش  زمان  به 
زمان ورزش وجود ندارد و اين خود شما هستيد كه تعيين مى 
كنيد چه زمانى تمايل بيشترى براى ورزش كردن داريد؛ چون 

مهم خود ورزش كردن است، نه زمان آن.

� قانون دوم: با دوستان تان ورزش كنيد
ورزش كردن با دوستان عالوه بر ايجاد انگيزه بر اثر رقابت 
دوستانه يا به قول معروف كل كل كردن، باعث مى شود تنوع 
نرمش ها نيز بيشتر شود. به هر حال ممكن است هر كدام از 
هاى  تجربه  داراى  گروهى  فعاليت  اين  در  كننده  شركت  افراد 
توانند  مى  و  باشند  ورزشى  هاى  حركت  مورد  در  گرانبهايى 
ها  پژوهش  بگذارند.  ميان  در  شان  دوستان  ساير  با  را  آنها 
گروهى  دارند  عادت  كه  افرادى  درصد   93 است  داده  نشان 
نشاط  گروهى  ورزش  هنگام  كنند  مى  احساس  كنند،  ورزش 
كنند،  مى  ورزش  گروهى  كه  كسانى  همچنين  دارند.  بيشترى 
هر  به  و  نزده  هم  به  را  برنامه  دانند  مى  مقيد  را  خود  بيشتر 

نحوى كه شده حتما در جلسه هاى تمرين حاضر شوند.

� قانون سوم: نتيجه نگر باشيد
اگر از انجام دوباره و دوباره تمرين هاى ورزشى خود خسته 
شده ايد، دفعه بعد به جاى فكركردن به سختى ها و دشوارى 
هاى تمرين ها به نتايج نهايى و مثبت همان حركت فكر كنيد؛ 
ماهيچه  تقويت  براى  حركتى  انجام  حال  در  اگر  مثال  براى 
هاى بازو هستيد با فكركردن به نتيجه نهايى ـ داشتن بازويى 
عضالنى ـ ذهن شما روى ماهيچه هاى بازو متمركز مى شود، 
در نتيجه بقيه اندام ها كمتر خسته مى شوند. همچنين اگر در 
ايستگاه  به  ايد،  شده  خسته  بشدت  و  هستيد  كوهنوردى  حال 
بعدى و يك فنجان چاى داغ فكر كنيد، از جان گرفتن دوباره 

خود تعجب مى كنيد.

� قانون چهارم: موسيقى را فراموش نكنيد
هنگام  موسيقى  به  كردن  گوش  است  داده  نشان  ها  پژوهش 
و  شده  خسته  كمتر  درصد   10 فرد  شود  مى  باعث  ورزش 
حركت ها را با تمركز بيشترى انجام دهد. همچنين گوش دادن 
به موسيقى مناسب هنگام دويدن روى تردميل باعث مى شود 
انجام  اما  كند،  تمرين  عادى  حالت  از  بيشتر  درصد   15 فرد 
كتاب  خواندن  يا  همراه  تلفن  با  كردن  صحبت  مانند  كارهايى 
باعث  زيرا  گذارد  نمى  كردن  ورزش  نحوه  بر  چندانى  تاثير 

افزايش شدت ضربان قلب نمى شود.

� قانون پنجم: گذشته ها را فراموش كنيد
اگر دفعه پيش بيش از حد تمرين كرده و خيلى خسته شده ايد، 
و  بندد  مى  نقش  تان  ذهن  در  خاطره  يك  همانند  موضوع  اين 
بگذارد.  تاثير  بعد  جلسه  در  شما  عملكرد  بر  است  ممكن  حتى 
ساعت  نيم  مدت  به  شد  خواسته  نفر  چند  از  مطالعه،  يك  در 
سرعت  در  البته  بدوند،  خود  توان  بيشترين  با  تردميل  روى 
گذشته  جلسه  سختى  آنها  تمام  بعدى  جلسه  در  مختلف.  هاى 
را كامال به خاطر داشتند. خاطره هاى ما براساس نتيجه نهايى 
يك تجربه شكل مى گيرند؛ بنابراين انجام حركت هاى سبك تر 
به مدت پنج تا ده دقيقه؛ مانند انجام حركت هاى كششى يا قدم 
زدن وسط تمرين هاى سخت باعث مى شود تصوير مثبت تر 
و آرامش بخش ترى در ذهن شكل بگيرد. اگر از آخرين كار 
يا جلسه تمرين خود خاطره خوشى داشته باشيد، براى انجام 

دوباره آن انگيزه بااليى خواهيد داشت.
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ورزش

دادگاهى مردى كه 
مى خواست المپيك 

را بر هم بزند  
 فينال دوى 100 متر بازيهاى المپيك، كوتاه ترين 
محسوب  دنيا  ورزشى  رقابت  ترين  پرهيجان  و 
شروع  هنگام  اگر  بكنيد  را  فكرش  حال  شود.  مى 
اين مسابقه كه چند ميليارد تماشاچى دارد، كسى 
كارشكنى كند، چه خواهد شد. اين تصور نه چندان 
خوشايند براى عالقه مندان به ورزش مى رفت كه 
و  دوندگان  دست  كار  لندن،  المپيك  بازيهاى  در 

مسئوالن برگزارى رقابتها دهد.
فينال  آغاز  از  پيش  لحظاتى  انگليسى  تماشاگر   
پالستيكى  بطرى  يك  المپيك  متر   100 دوى 
دادن  سر  با  و  كرد  پرتاب  دوندگان  سمت  به 
كه  داشت  آرزو  بولت،  يوسين  عليه  شعارهايى 
رقيبش يوهان بليك قهرمان بازى ها شود. بى بى 
سى در اين باره مى نويسد: البته اين حادثه بخير 
در  خللى  و  افتاد  دوندگان  پشت  بطرى  و  گذشت 
برگزارى رقابت بوجود نيامد، اما مشكل اين بود 
دستگيرى  به  اقدام  امنيتى  ماموران  بالفاصله  كه 
اين فرد كردند و اين مسئله باعث شد تماشاگران 
از  را  المپيك  اى  ثانيه  فينال 10  مرد،  اين  اطراف 
دست بدهند. حاال با گذشت حدود پنج ماه از اين 
را  تماشاگرنما  اين  انگليس  در  دادگاهى  ماجرا، 

محاكمه كرده است. 
 34 وب“  گيل  اشلى  ”تيمز  بريتانيا  بدوى  دادگاه 
ساله از نورث يوركشاير را مجرم شناخت ويك 
اتهام  كرد.  تعيين  او  براى  اى  هفته   8 مجازات 
وارده به او نيز شعار عليه يوسين بولت و برهم 
اعالم  بازيها  برگزارى  حين  در  نظمعمومى  زدن 
دادگاه  جلسه  در  پرونده  اين  است.قاضى  شده 
در  اخالل  شما  «قصد  گفت:  وب  گيل  به  خطاب 

و  لندن  المپيك  بازيهاى  ورزشى  مهمترينرويداد 
مى  كه  اى  است.لطمه  بوده  بولت  يوسين  عملكرد 
خواستيد به شروع اين رقابت حساس بزنيد، قابل 
توجه بوده است و خوشبختانه موفق نشديد. البته 
شما باعث شديد كه برخى از تماشاگران نتوانند 

اينرقابت حساس را ببينند.»

قهرمانى  عنوان  جامائيكايى  دونده  بولت  يوسين 
او  كسبكرد.  را  متر   100 ماده  طالى  مدال  و 
توانست مسير مسابقه رادر عرض 9 ثانيه و 63 
ازبولت، ”يوهان بليك“  . پس  صدم ثانيه طى كند 

از جامائيكا و ”جاستين گاتلين“ از آمريكا به خط 
هنگام  دوندگان  اين  از  هيچكدام  پايانرسيدند. 
شروع رقابت متوجه اين اتفاق نشدند.شاهدان در 
جلسه دادگاه گفتند كه گيل وب راهش را به زور 
به سمت صندلى هاى جايگاه ويژه استاديوم باز 
كرد و فرياد زد: «يوسين، تو بايد ببازى و بليك 

بيرون  به  دستگيرى  از  پس  مى شود.»او  برنده 
پليس  اداره  به  ماموران  و  شد  هدايت  استاديوم 
منتقلش كردند. البته اين مرد جسور به طور كلى 
منكر پرتاب بطرى شده بود، اما آزمايش دى ان 

داد  مى  نشان  بطرى،  روى  بر  گرفته  صورت  اى 
آن در دستان گيل وب بوده است پيدا شد. پس از 
اين ماجرا تماشاگر خاطى مدعى بود كه چيزى از 
آن اتفاق به خاطر نمى آورد.وكالى گيل وب هم 
دو  اختالل  از  جرم  ارتكاب  زمان  در  او  كه  گفتند 
قطبى - نوعى افسردگى رنج مى برده است.حال 

بنابر راى دادگاه گيل وب به مدت هشت هفته از 
ساعت 7 صبح تا 7 عصر به صورت الكترونيكى 
و  هزار  مبلغ  بايد  همچنين  او  شد.  خواهد  كنترل 

پانصد پوند به عنوان جريمه پرداخت كند. 
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طالع بينى هفته
� متولد فروردين (بره):

اما  باشيد،  آزاد  پرنده  يك  شما  تان  ذهن  در  است  ممكن 
كارهاى روتين و روزمره فرصت كمى در اختيار شما قرار 
ميدهد تا مجالى براى خيال بافى داشته باشيد. شما راحت 
مى توانيد راه حل رهايى از اين موقعيت دشوار و پيچيده 
را بيابيد. ممكن است كمى پيچيده باشد؛ به هر حال، اولين 
قدم هميشه دشوار است. شما هميشه كارهايتان را استادانه 
كه  كنونى  موقعيت  آشفتگى  و  كرديد،  مى  آغاز  ماهرانه  و 
را  خود  است.  كرده  نااميد  كمى  را  شما  داريد،  قرار  آن  در 
بابت اينكه نتوانستيد امروز از احساسات تان پيروى كنيد، 
سرزنش نكنيد. اما حاال كافى است بهترين كارى كه در توان 

تان است را انجام دهيد.
� متولدين ارديبهشت (گاو):

ممكن است امروز احساس كنيد كه از جانب كسى چشم مى 
خوريد چرا كه سياره حاكم شما ونوس شما را با شخصى 
آشنا مى كند كه باعث ميشود شما عصبى شده و احساس 
پريشانى كنيد. مواجه شدن با افكار و ترس هايتان مى تواند 
شما  در  چيزهايى  چه  كه  دريابيد  شما  تا  باشد  خوبى  راه 
كار  اين  شايد  كنند.  مى  ايجاد  رضايت  و  امنيت  احساس 
اكنون كمى سخت باشد، اما تغييراتى كه درست در جلوى 
روى شما درحال ايجاد شدن هستند، باعث مى شوند تا شما 

بتوانيد به اهداف بلند مدت خود دست يابيد.
� متولدين خرداد (دوقلوها):

ممكن است امروز احساسات شما باعث شوند كه كمى از 
حالت طبيعى خود خارج شويد. در اين حالت شما به سختى 
مى توانيد تشخيص دهيد كه بايد چه كار بكنيد و اصال چه 
كارى درست است؟! اما به يكباره شما آماده بيرون آمدن 
از اين حالت شده و مى توانيد با آنچه كه باعث شده بود تا 

شما دچار اين حالت شويد، فاصله بگيريد. ولى ناگهان لحظه 
اى بعد درمى يابيد كه كار كردن برايتان سخت شده و نمى 
توانيد تا همه كارها را بدرستى انجام دهيد. با وجود اينكه 
به نظر مى رسد بايد براى اين موقعيت براى تصميم گيرى 
هايتان از قانون ” همه يا هيچ“ استفاده كنيد، اما شايد بهتر 
باشد كه كمى بينديشيد و نقطه ميانى را كه براى تان بهترين 

نتيجه را دارد اتخاذ كنيد.
� متولدين تير (خرچنگ):

امروز به نظر مى رسد كمى آشفته هستيد و نمى توانيد از 
اعمال تان ، نتيجه مشخصى انتظار داشته باشيد. به همين 
خاطر سخت است كه ذهن تان سر و سامان دهيد. اگر فكر 
مى كنيد كه يكى از نزديكترين دوستان يا همكاران تان مانع 
شويد  عصبى  اينكه  جاى  به  كنيد  سعى  شماست،  كارهاى 
و مثل آسياب بادى دور خود بچرخيد علت را در رفتارها 
واكنش هاى خود جستجو كنيد. ظاهرا، موانع بسيار جدى 
و دشوار به نظر مى رسند، حتى اگر شما آنها را در ذهن 
تان ايجاد كرده باشيد و وجود خارجى نداشته باشند. سعى 
كنيد براى تغيير شرايط و محيط اطراف تان اول ذهن تان 

را تغيير دهيد!
� متولدين مرداد (شير):

زندگى شماسخت تر از آن است كه دوست داريد، و هنوز 
استرس  كاهش  براى  تا  رسد  نمى  ذهنم  به  اى  ساده  راه 
هاى درونى تان به شما پيشنهاد كنم. شما نيازهاى اساسى 
داريد كه مستلزم اين است كه روش هاى مشخصى را براى 
زندگى خود اتخاذ كنيد، در عين حال قلب تان چيزى بيش 
از داشته هاى كنونى تان مى خواهد. اين آرزوهاى قشنگ 
را براى داشتن آينده اى بهتر از دست ندهيد، حتى اگر نمى 
دانيد چگونه به آنها دست يابيد. بهترين كار كه مى توانيد 
براى داشتن آينده اى بهتر انجام دهيد اين است كه محكم 
و استوار پاى آرزوها و ايده آل هايتان بايستيد و مطمئن 

باشيد در نهايت به آنها دست مى يابيد.
� متولدين شهريور (سنبله):

شما مى خواهيد در كارتان موفق شويد، اما امروز آن صبر 
و حوصله اى كه بايد در انجام كارها داشته باشيد را نداريد. 

اگر حواس پرتى و آشفتگى در كارتان نداشته باشيد موفق 
خواهيد شد و حاال كه آنها را در اختيار نداريد، نااميد شده 
ايد. متاسفانه، نزديكان تان به نظر مى رسد آنقدر كه بايد، 
كه  باشد  بهتر  شايد  ندارند.  توجهى  شان  اطراف  محيط  به 
براى خودتان حدو و مرزى تعيين كنيد يا اينكه براى اثبات 

درستى و حقانيت خودتان رابطه اى را پايان ببخشيد.
� متولدين مهر (ترازو):

به  كنيد،  پريشانى  گيجى  احساس  امروز  است  ممكن 
ناپديد  امروز  شما  خالقيت  قدرت  كنيد  فكرمى  خاطراينكه 
معكوس  امروز  شما  روتين  و  تكرارى  كارهاى  است.  شده 
شده است، و باعث مى شوند كه نتوانيد براحتى روى دنبال 
توانيد  نمى  اينكه  بخاطر  كنيد.  تمركز  روياهايتان  كردن 
نكنيد.  سرزنش  را  خود  دهيد  انجام  بخش  معجزه  كارهاى 
شما بيش از آن كه حتى فكرش را هم بكنيد اليق با استعداد 
اين   ، هستيد  آن  محتاج  و  نداريد  شما  كه  اماچيزى  هستيد. 
است كه بايد براى رسيدن به اهدافى كه در نظر داريد صبر 

و شكيبايى داشته باشيد.
� متولدين آبان (عقرب):

كنيد  مشخص  خودتان  با  را  تان  تكليف  داريد  نياز  امروز 
كه آيا با خودتان روراست باشيد يا اينكه وجهه ظاهرى و 
اجتماعى خود را حفظ كنيد. تصميمات و افكار اخير شما به 
اينكه  خاطر  به  نيستند،  مهم  رسد  مى  نظر  به  كه  ميزان  آن 
ساختار  كه  هستند  مدت  بلند  پيشرفت  يك  از  قسمتى  آنها 
روابط كنونى شما را دوباره تعريف مى كنند. به ياد داشته 
در  پلوتون  شما  حاكم  سياره  با  جذاب  ونوس  كه  باشيد 
اتصال هستند، احساسات شما را تشديد مى كنند همچنانكه 
امتحان  را  شما  رمانتيك  عشق  و  دوستى  بين  مرز  و  حد 

مى كنند.
� متولدين آذر (كمان):

تحملى  قابل  غير  طرز  به  شخصى  رسد  مى  نظر  به  امروز 
با  مشخصى  دليل  هيچ  بى  و  كند  مى  خاطر  آزرده  را  شما 
شما مخالفت مى كند كه اين كار باعث بوجودآمدن لحظات 
از  بيش  ماجرا  احتماال  اما  شود.  مى  شما  براى  سختى 
چيزهايى است كه چشم شما آن ها را مى بينند. ممكن است 

ديگران آن نااميدى و يأسى كه شما از خودتان بابت حل و 
فصل استرس هاى درونى تان داريد به خود شما منعكس 
كنند. زمانيكه شما مى بينيد كه وظايفى كه در خانه يا محل 

كارتان داريد، تالش مى كنيد تا انجام دهيد.
� متولدين دى (بز):

نباشد،  شما  پيشرفت  و  ترقى  روز  امروز  است  ممكن 
شما  از  چيزى  تان  نزديكان  از  شخصى  اگر  مخصوصا 
دهيد.  انجام  را  او  درخواست  نباشيد  قادر  شما  كه  بخواهد 
كه  شخصيتى  وابستگى  خاطر  به  است  ممكن  تقاضاها  اين 
شماداريد يك درگيرى شديد ايجاد كند كه هيچ برنده اى هم 
نداشته باشد. به جاى اينكه تالش كنيد تا يك موقعيت حل 
نشدنى را تعمير كنيد، قواعد بازى را عوض كنيد. تنها هدف 
واقعى كه شما نياز داريد اين است كه به سخنانى كه ديگران 
وقت  براى  را  هايتان  استدالل  كنيد.  گوش  خوب  گويند  مى 

ديگرى نگاه داريد.
� متولدين بهمن (ظرف آب):

سرهم  را  چيزها  خواهيد  مى  چقدر  شما  كه  ندارد  اهميت 
كنيد، االن نيازداريد كه به محدوديت هايى كه اخيرا جزيى 
از زندگى تان شده است آگاهى يابيد. اوضاع هميشه اينجور 
باقى نمى ماند، حتى اگر نتوانيد مسير واضحى براى رسيدن 
شما  اكنون  قدر  چه  هر  ببينيد.  را  تان  آل  ايده  موقعيت  به 
سخت تر براى رسيدن به اهداف تان تالش كنيد، ديرتر به 
آن مى رسيد. ظاهرا، اگر دست از چسبيدن به آينده بكشيد، 

مطمئن باشيد كه زودتر به هدف تان نائل مى شويد.
� متولدين اسفند (ماهى):

درس  بخواهيد  كه  است  سخت  تان  براى  بسيار  امروز 
هميشه  از  تر  سركش  شما  كه  چرا  بگيريد،  فرا  جديدى 
هستيد. اگر شخصى با پاسخ هاى جديدى ظاهر شود، شما 
او  در  و  ببريد  سئوال  زير  را  او  اعتبار  كه  كنيد  مى  سعى 
تعارض ايجاد كنيد. شناختن نقش خود در كشمكش اخير، 
نتوانيد  اگر  حتى  كنيد،  مخالفت  تا  دهد  مى  شما  به  قدرتى 
آن را بيان كنيد. زمانيكه شما بفهميد كه مجبور نيستيد تا 
درگيرهاى درونى تان را به ديگران نسبت دهيد، روابط و 

شرايط تان راحت تر اداره مى شوند.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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اكران فيلم جديد  اصغر 
فرهادى در بلژيك و هلند

در  فرهادى»  «اصغر  فيلم  جديدترين  اكران  تاريخ 
بر  ايسنا  گزارش  به  شد.  اعالم  اروپايى  كشور  دو 
«گذشته»  فيلم   ،IMDB وب سايت  اعالم  اساس 
جديدترين ساخته  اصغر فرهادى در ماه هاى مه و 

اوت در بلژيك و هلند به روى پرده خواهد رفت.

اين فيلم روز 15 مه (25 ارديبهشت 92) در بلژيك 
و 8 اوت (17 مرداد 92) در سينماهاى هلند اكران 
دوم  روز  «گذشته»  فيلم  شد.فيلمبردارى  خواهد 

بهمن ماه در حومه پاريس به پايان رسيد.عالوه بر 
گلدن گلوب  و  اسكار  نامزد  (بازيگر  بژو»  «برنيس 
و برنده سزار با فيلم «هنرمند») و همچنين «طاهر 
«پيام آور»)،  فيلم  با  سزار  جايزه  (برنده  رحيم» 
«پائولين  مصفا»،  «على  چون  ديگرى  بازيگران 
«زندگى  معروف  فيلم  بلژيكى  بازيگر  بورلت»، 
صورتى»، «اليس آگويس»، «ژان جستين»، «سابرينا 
وازانى» و«بابك كريمى» در اين فيلم، مقابل دوربين 
كه  ساله   72 لنوار»  رفته اند.«كلود  كالرى  محمود 
و  «آبى»  «قرمز»،  فيلم  سه  صحنه  طراحى  سابقه 
«سفيد» كريستوف كيشلوفسكى را در كارنامه خود 
دارد، طراحى صحنه «گذشته» را انجام مى دهد.فيلم 

«گذشته» ششمين ساخته اصغر فرهادى است 

از قهرمان خواهى تا 
ديكتاتور پرورى ما ايرانيان

الله اميرى 

جوامع  در  قهرمانى  و  قهرمان  به  اجمالى  نگاهى 
نيز  و  اشتراكات  برخى  از  هايى  ،نشانه  مختلف 
برخى افتراقات در اختيار مى گذارد كه با توجه به 
قابل  متفاوت،  جوامع  بر  حاكم  مختلف  فرهنگهاى 
پيش بينى بوده و اصوال“ دانش انسانى چه از حيث 
بررسى و چه در زمان بكارگيرى دانش در حوزه ى 
فرهنگهاى متفاوت، بايد با فرهنگ و جامعه ى ميزبان 

متناسب شود.
فارغ از حوزه هاى جغرافيايى و فرهنگى،قهرمان در 
واجد  ”است،  روانشناسى“عامل  كلى  تعريف  قالب 
قهرمان،  خويش.  فرديت  به  توجه  داراى  و  خالقيت 

منفعل نيست و براى خود رسالت شخصى دارد.

در فرهنگ ايرانى ما اما، قهرمان داراى تعاريف ويژه 
است؛

قهرمانى  قالب  تحت  قهرمانى،  ى  مقوله  كه  آنجا 
فرهنگى است، مثال“ قهرمان ورزشى، اهدافى را در 
چون  اما  است  حقيقى  و  واقعى  البته  كه  داريم  نظر 
خودمان به داليل مختلف مانند فقدان توان الزم براى 
پرداختن به اين امر و.. ، قادر به دستيابى به هدف 
خودرا  مطلوب  كمال  نتيجه  در  نيستيم  شده  تعيين 
به  و  دهيم  مى  قرار  (قهرمان)  ديگرى  شخص  در 
اين  در  نگريم.  مى  كمال  به  رسيدن  ابزار  بعنوان  او 
حالت، چنانچه قهرمان از حصول هدف تعريف شده 
ى موجود در ذهن ما، باز بماند، حالت آرمانى خود 
را برايمان از دست مى دهد و معموال“ آنچه ناديده 
و  كمال  حصول  براى  وى  تالش  شود،  مى  گرفته 

انجام رسالتش است.

در جاييكه قهرمان، قهرمان كيهانى تعريف مى شود، 
ما دچار چنان توهم تماميت خواهى متوقعانه بوده و 
همواره در آرزوى رسيدن به كمالى هستيم كه براى 
تر،در  ساده  عبارت  به  باشد.  نمى  ميسر  ما  شخص 
رهانيدن  براى  قهرمان  يك  آمدن  انتظار  در  جاييكه 

به  خنثى  و  منفعل  شخصيتى  اسارتيم،  بند  از  خود 
خود گرفته و تمامى مسئوليت ها را متوجه آن فرد 
مى كنيم. بدين سان، از يك سو با انديشيدن به اينكه 
خواهيم  آرامشى  داشت،  خواهيم  اى  دهنده  نجات 
يافت كه نتيجه آن ، تحمل آسان شرايط موجود كه 
ديگر،در  سوى  از  و  بود،شده،  ما  نارضايتى  سبب 
جهت  در  اقدامى  نوع  هر  از  مارا  نيز  عمل  ى  حوزه 

بهبود اوضاع نابسامان باز مى دارد.

نجات  رسالت  و  شود  پيدا  هم  قهرمانى  اگر  حال، 
ايرانى  ى  روحيه  بزند،  پيوند  حقيقت  به  را  دهندگى 
ما چنان ستايش عظيم و توام با اغراق از اين حركت 
كه  ساخت  خواهيم  او  از  بتى  چنان  و  نمود  خواهد 
از  نباشيم!و  آن  شكستن  به  قادر  هم  خودمان  ديگر 

اينجاست كه ديكتاتورى پديدارمى شود.

نگاه معقول و خارج از دايره ى احساسى به مقوله 
كه  سازد  مى  مشخص  موكدانه  ديكتاتورى،  ى 
مفهوم  واجد  پذيرى“  ”ديكتاتور  بدون  ديكتاتورى 
نخواهد بود.خواه در دايره ى يك خانواده، خواه در 
مناسب  بستر  ،ايجاد  مهم  عامل  جامعه،  به  آن  بسط 

براى ظهور و بروز ديكتاتورى است.

آنچه در روحيه ى ايرانى ما قابل تامل است،توانايى 
خودمان  ى  ساخته  رساندن شخصيتهاى  خدايى  به 
است. گاه در پردازش يك مطلوب، چنان شاخ و برگ 
ى  دايره  از  كه  شويم  مى  قائل  برايش  واقعى  فرا 
انسانى خارج شده و برايمان در محدوده ى تقدس 
قرار مى گيرد ، ودر پس آن، قدرت مطلقه، حق اوليه 
و طبيعى ديكتاتورى كه خود، پردازش كرده ايم شده 
و با توجه به حافظه ى تاريخى ضعيفمان ، خود را 
مى  قرار  مان  حقه  حقوق  از  محروميت  حصار  در 

دهيم.
به  ايرانى  سازگارى  ى  روحيه  آن  هم،  آن  متعاقب 
آسيبهاى  و  تبعات  تحمل  از  را  ما  و  آمده  كمكمان 

چنان خالقيتى! بهره مند مى سازد.

و  باشيم  خويش  سرنوشت  معمار  آخر:  سخن 
مسئوليت  به  را  زندگيمان.فرافكنى  داستان  قهرمان 
پذيرى در قبال خويش و جامعه بدل كنيم و نگاهى 

واقع بينانه به هدف و آينده داشته باشيم.


