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نخست وزير  كامرون،  ديويد 
بريتانيا: مرگ تاچر براى كشورمان 
از  بزرگى  رهبر  ما  است.  غم انگيز 
بزرگ.  بريتانيايى  يك  داديم،  دست 
ناجى  نبود،  بريتانيا  رهبر  تنها  او 
اين  ما  براى  او  ميراث  بود.  نيز  آن 
بهترين  به  كشورمان  به  كه  است 
طرز  به  او  كنيم.  خدمت  ممكن  نحو 
براى  ما  مردم  بود.  شجاع  شگرفى 

دهه ها، چيز از او آموختند. 

«مارگارت تاچر»، نخست وزير پيشين بريتانيا، در 
درگذشت.  مغزي  سكته  به دنبال  سالگي   87 سن 
«تاچر» از سال 1979 تا 1990 نخست وزير بريتانيا 
نخست وزير  تنها  و  اولين  تاچر»  «مارگارت  بود. 
زن بريتانيا بوده است. او رهبر حزب محافظه كار 
داشت.  شهرت  آهنين»  «بانوي  به  و  بود  بريتانيا 
سفر  كه  بريتانيا  نخست وزير  كامرون»،  «ديويد 
خود به اسپانيا را پس از شنيدن خبر مرگ «تاچر» 

نيمه كاره گذاشته، گفته است: «ما يك رهبر بزرگ، 
يك نخست وزير بزرگ و يك بريتانيايي بزرگ را 
دچار  اخير  سال هاي  در  داديم.» «تاچر»  دست  از 
يكي  تاچر»  «مارگارت  بود.  شده  آلزايمر  بيماري 
بود.  بيستم  قرن  سياستمداران  تاثير گذارترين  از 
سياست  بر  تاچر»  «مارگارت  سياسي  ميراث 
نخست وزيراني كه پس از وي در بريتانيا به قدرت 
حزب  از  چه  و  محافظه كار  حزب  از  چه  رسيدند، 
كارگر تاثير بسيار داشت. در طول مدتي كه وي 
هزاران  داشت  برعهده  را  بريتانيا  دولت  رياست 
نفر از شهروندان عادي اين كشور از طريق خريد 
نفر  هزاران  و  شدند  ملك  صاحب  دولتي  مسكن 
بزرگي  دولتي  شركت هاي  سهام  خريد  با  ديگر 
وي  توسط  كه  تلفن  شركت  و  گاز  شركت  مثل 
خصوصي شدند، به قشر سهامداران و طرفداران 
بازار آزاد پيوستند. اما بي اعتنايي و مخالفت وي 
يك  به  را  او  آميز  تفاهم  سياسي  روش هاي  با 
مخالفت  ميزان  و  كرده  بدل  اختالف برانگيز  رهبر 
با سياست ها و روش حكومت گري وي در نهايت 
به شورش عليه وي در حزب حاكم محافظه كار و 

ناآرامي در سطح جامعه بريتانيا منجر شد. 

ادامه در صفحه 4
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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. 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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هيچ قيد و بندى متوجه مامورين نيست.
هر آنچه نيك پايان پذيرد نيكوست، پرده دوم، صحنه سوم.

There is no fettering of authority.
All’s well that Ends Well, Act II, sc. 3.
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هنوز خاك ترك خورده استان آذربايجان شرقى بازسازى نشده كه روستاهاى استان بوشهر به خاك مى نشينند. 
زلزله اى به قدرت 1/6 ريشتر استان بوشهر را لرزاند و تا آخرين لحظه ارسال اين نوشته 35 نفر كشته و بيش 

از 850 نفر زخمى شدند
ضرورت دارد نهادها و سازمان هاى مسئول دولت ايران در امر امداد و نجات در اسرع وقت و با بسيج همه 
امكانات موجود به يارى حادثه ديدگان شامل اسكان موقت و رفع نيازهاى آسيب ديدگان و درمان مصدومان و 
اتمى  نيروگاه  خرابى  عدم  و  سالمت  از  الزم  اطمينان  ديگر  سوى  از  و  بپردازند  حادثه  اين  بپردازند  مجروحان 

بوشهر بدست آورند تا تهديدهاى ديگرى ساكنين محترم منطقه را تهديد ننمايد.
اما از سوى ديگر نيز در همين هفته درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزير اسبق انگلستان به خبر اول بسيارى 

از رسانه هاى بين المللى تبديل شد و بحث درباره ميراث اقتصادى و سياسى وى را دوباره مطرح كرد.
موقعيت  و  داشت  اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  زوال  به  رو  انگلستان  كه  رسيد  قدرت  به  زمانى  تاچر  خانم 
بين المللى پيشين خود را بيش از پيش از دست مى داد. استمرار نزديك به سه دهه سياست هاى دولت رفاه در 
سال هاى پس از جنگ جهانى دوم، با همكارى و پشتيبانى عملى دولت هاى محافظه كار، پويايى اقتصاد انگلستان 

را به شدت پايين آورده بود. 
همه قرائن و شواهد نشان مى دهد كه خانم مارگارت تاچر شخصيتى كم نظير در تاريخ سياسى مدرن است. او 
از مردم انگلستان درباره دستاوردهاى دولت رفاه توهم زدايى كرد و به آنها نشان داد كه چگونه كجرويى هاى 
گذشته را بايد اصالح كرد و هزينه هاى آن را پرداخت. او با هيچ كس حتى هم حزبى هاى خود تعارف نداشت 
و از اصول خود هيچگاه كوتاه نمى آمد و با آنها براى كسب محبوبيت بيشتر معامله نمى كرد. صراحت بيان و 
صداقت او در انجام كارها را بايد شمشير دو لبه قدرت و ضعف سياسى وى به شمار آورد. بخت يار او بود كه 
به رغم تهمت هاى ناروا و تبليغات دروغين مخالفانش، توانست بيش از يازده سال سكان اداره كشور را با اقتدار 
در دست بگيرد و اصالحات مورد نظر خود را اجرا كند. ميراث او در اصالحات اقتصادى و اجتماعى به قدرى 
ارزشمند بود كه دولت هاى بعدى، حتى از نوع مخالفان حزب كارگر، ترديدى در استمرار آن به خود راه ندادند. 

او فرهنگ تالش فردى، استقالل اقتصادى از دولت و كرامت انسانى را در جامعه انگلستان جان تازه اى بخشيد.
هفته نامه پرشين

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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«مارگارت هيلدا تاچر» در 13 اكتبر سال 1925 در شهر «گرانتهام» 
در ناحيه «لينكولنشاير» متولد شد. پدر او «آلفرد رابرتس» بقال و 
پروتستان  كليساي  پيرو  رابرتس»  «آلفرد  بود.  خانه دار  وي  مادر 
او  بود.  شهر  شوراي  عضو  حال  عين  در  و  مذهبي  مبلغ  انجيلي، 
در شكل گيري شخصيت و سياست هايي كه «مارگارت» در دوران 
مارگارت  داشت.  تعيين كننده اي  تاثير  گرفت  پيش  در  خود  حكومت 
هستم.  پدرم  مديون  را  چيز  همه  «من  گفته:  پدرش  مورد  در  تاچر 
من  به  او  كه  است  اصولي  تماما  دارم  اعتقاد  آن  به  من  كه  آنچه 
دانشكده  در  طبيعي  علوم  رشته  در  تاچر  مارگارت  بود.»  آموخته 
بود  زني  سومين  و  كرد  تحصيل  دانشگاه «آكسفورد»  «سامرويل» 
كه رياست انجمن محافظه كاران در اين دانشگاه را برعهده گرفت. 
پس از پايان تحصيالت به ناحيه «كالچستر» نقل مكان كرده و در 
همزمان  و  شده  كار  به  مشغول  پالستيكي  مواد  توليد  شركت  يك 
آغاز  را  محافظه كار  حزب  محلي  سازمان  در  سياسي  فعاليت هاي 
محافظه كار  حزب  محلي  سازمان  سوي  از  او  سال 1949  در  كرد. 
به عنوان نامزد انتخابات پارلماني براي حوزه انتخابي شهر «كنت» 
از  و 1951  سال هاي 1950  سراسري  انتخابات  در  او  شد.  معرفي 
همين حوزه شركت كرد ولي در هر دو مورد شكست خورد. با اين 
همه توانست بخش چشمگيري از آراي حزب كارگر را به خود جلب 
كرده و در آن زمان به عنوان جوان ترين نامزد انتخابات پارلماني 
گرفت.  قرار  موردتوجه  رسانه ها  سوي  از  محافظه كار  حزب  در 
مارگارت در سال 1951 با يك تاجر به نام «دنيس تاچر» ازدواج كرد 
سال  در  كرد.  آغاز  حقوق  رشته  در  را  خود  تحصيالت  همزمان  و 
فرزندان  همزمان  و  رسيد  ارشد  وكالت  درجه  به  موفقيت  با   1953
دو قلوي وي به نام هاي «مارك» و «كارول» متولد شدند. او يك بار 
ديگر در انتخابات سراسري سال 1955 شركت كرد اما اين بار نيز 
انتخابي  حوزه  از  توانست  سال 1959  در  باالخره  خورد.  شكست 
محافظه كار  حزب  كنترل  تحت  مناطق  از  زمان  آن  در  كه  «فينچلي» 
بود به پارلمان بريتانيا راه يابد. به فاصله دو سال تاچر در كابينه 
دولت حزب محافظه كار به مقام معاونت وزير منصوب شد و در پي 
شكست انتخاباتي اين حزب در سال 1964 وي در كابينه در سايه 

عهده دار مقام وزارت شد. 

تاچر شير دزد! 

رهبري  از  هوم»  داگالس  كناره گيري «الك  به دنبال  سال 1965  در 
هيث»  «ادوارد  نامزدي  نفع  به  تاچر  مارگارت  محافظه كار،  حزب 
براي اين مقام راي داد و به عنوان پاداش در كابينه سايه اين حزب 
مسئوليت وزارت مسكن و امالك به وي سپرده شد. زماني كه ادوارد 
هيث در سال 1970 به مقام نخست وزيري رسيد او به مقام وزير 
آموزش و پرورش ارتقا يافته و سياست اصلي وي كاهش چشمگير 
هزينه هاي اين وزارت خانه بود. يكي از پيامدهاي اين سياست قطع 
اين  بود.  سال  تا 11   7 سنين  بين  دانش آموزان  براي  رايگان  شير 
اقدام باعث شد كه حزب رقيب و برخي مطبوعات به شدت تاچر را 
زير حمله گرفته و به وي لقب «شير دزد» دادند. اين عبارت در زبان 
انگليسي براي افرادي به كار برده مي شود كه در هر فرصتي سعي 
استفاده  سوء  يا  بهره برداري  نحوه  بهترين  به  شرايط  از  مي كنند 
پي  در  نداشت.  چنداني  عمر  هيث»  محافظه كار «ادوارد  دولت  كنند. 
بحران نفت در سال 1973 دولت وي مجبور شد تحت تاثير كاهش 
فعاليت هاي صنعتي روزهاي كار در هفته را به سه روز تقليل دهد 
دولت  شد.  مواجه  گسترده اي  كارگري  اعتصاب هاي  با  همزمان  و 

محافظه كار باالخره در ماه فوريه سال 1974 سقوط كرد. 

تاچر در رداي رئيس يك حزب 

با رفتن حزب محافظه كار به موضع اپوزيسيون، تاچر كه به شدت 
اقتصادي  سياست  اصول  كردن  رها  و  هيث  ادوارد  چرخش  از 
تعيين  براي   1975 سال  انتخابات  در  بود  خشمگين  محافظه كاران 
وقتي  شد.  كانديدا  خود  سابق  رئيس  مقابل  در  حزب  جديد  رهبر 
خود  تصميم  تا  رفت  هيث  ادوارد  كار  دفتر  به  تاچر  مارگارت  كه 
را به او اطالع دهد، ادوارد هيث حتي سر خود را بلند نكرد و فقط 
گفت: «شما شكست مي خوريد. روز خوشي داشته باشيد.» اما در 
كمال تعجب همگان در اولين دور راي گيري، تاچر بر ادوارد هيث 
پيروز شد و بنابراين وي از مقام رهبري حزب استعفا داد. در دور 
به  و  شد  پيروز  وايتالو»  «ويلي  بر  تاچر  مارگارت  راي گيري  دوم 
از  يكي  رهبري  به  بريتانيا  تاريخ  در  كه  شد  زني  اولين  ترتيب  اين 
سال  در  سخنراني  يك  جريان  در  او  رسيد.  اصلي  سياسي  احزاب 
1976 به شدت از اختناق حاكم بر اتحاد شوروي انتقاد كرد. يكي 
از روزنامه هاي شوروي در واكنش وي را «بانوي آهنين» لقب داد. 

جنگ در جزاير فالكلند 

در اواخر سال 1981 ميزان محبوبيت تاچر به 25 درصد تنزل پيدا 
كرده بود ولي در همان مدت كوتاه وي توانسته بود مسير اقتصاد 
كشور را دگرگون كند. از اوايل سال 1982 اقتصاد بريتانيا به سمت 

احيا گام برداشت و به موازات آن موقعيت و محبوبيت تاچر در ميان 
راي دهندگان نيز بهبود يافت. محبوبيت وي در آوريل سال 1982 
آرژانتين  توسط  فالكلند  جزاير  اشغال  به  قاطعانه  واكنش  خاطر  به 
عملياتي  نيروي  يك  سرعت  به  تاچر  مارگارت  رسيد.  خود  اوج  به 
را توسط ناوگان نيروي دريايي به منطقه اعزام كرد و پس از يك 
درگيري كوتاه و تسليم شدن نيروهاي آرژانتيني اين جزاير باز پس 
اختالفات  بروز  همزمان  و  فالكلند  جنگ  در  پيروزي  شدند.  گرفته 
شديد در حزب رقيب يعني حزب كارگر كه آن دوره رهبر آن مايكل 
فوت بود، پيروزي مجدد حزب محافظه كار با آراي بسيار زياد در 

انتخابات سراسري سال 1983 را تضمين كرد. 

پايان قدرت  بانوي آهنين 

از  يكي  توسط  محافظه كار  حزب  بر  تاچر  رهبري   1989 سال  در 
نمايندگان كمتر شناخته شده اين حزب در پارلمان به چالش كشيده 
شد. جفري هاو يكي از سياستمداران ارشد حزب محافظه كار توسط 
اين  به  كه  وي  شد.  بركنار  خارجه  وزارت  مقام  از  تاچر  مارگارت 
استفاده  موقعيت  از  بود  گرفته  دل  به  كينه  نخست وزير  از  خاطر 
كرد و همزمان با استعفا از كابينه در يك نطق بسيار تند عليه تاچر، 
بعد  روز  شود.  كشيده  چالش  به  وي  رهبري  كه  شد  آن  خواستار 
مايكل هسلتاين يكي ديگر از چهره هاي مهم حزب محافظه كار، خود 
را براي رهبري حزب نامزد كرد. مارگارت تاچر با به دست آوردن 
دو راي كمتر از ميزان الزم ناگزير شد در دور دوم با رقباي خود 
ادامه  مبارزه  اين  به  قدرت  تمام  با  كه  كرد  اعالم  ولي  كند  مبارزه 
به  كه  نزديك  همكاران  از  گروهي  توصيه  به دنبال  اما  داد.  خواهد 
وي گفتند در صورت شركت در دور دوم راي گيري بازنده خواهد 
شد، مارگارت تاچر در اولين جلسه كابينه استعفاي خود را اعالم 
كرد. مارگارت تاچر در سال 1995 با دريافت نشان افتخار «گارتر» 

به مقام «بارونس» كه حكم يك جايگاه اشرافي را دارد ارتقا يافت و 
برآن اساس به عضويت مادام العمر مجلس اعيان بريتانيا درآمد. در 
سال 2008 دخترش گفت كه مارگارت تاچر از سال 2002 از اختالل 

حافظه نيز رنج مي برده است.

تاچر در تهران

روز هشتم ارديبهشت 1357 مارگارت تاچر رهبر حزب محافظه كار 
انگليس براى ابراز حمايت كشورش از رژيم شاه وارد تهران شد. 
دو روز قبل از او رونالد ريگان نيز با هدف مشابهى به تهران آمد. 
صورت  ايران  اسالمى  انقالب  اوجگيرى  شرايط  در  سفر ها  اين 
گرفت. مارگارت تاچر از سياستمداران مورد اعتماد حكومت پهلوى 
در اروپا بود. او در شكل دادن به نگرش حزب محافظه كار انگليس 
به  او  سفر  داشت.  بنيادين  نقشى  جهان  و  ايران  تحوالت  به  نسبت 
تهران در ارديبهشت 1357 از اهميت خاصى برخوردار بود. تاچر 
بالفاصله پس از ورود به تهران رهسپار كاخ نياوران شد و با شاه 
ديدار كرد. در اين ديدار «آنتونى پارسونز» سفير انگلستان در ايران 
تاچر  داشتند.  شركت  انگليس  عوام  مجلس  نمايندگان  از  نفر  دو  و 
ايران  به  انگليسى  جنگ افزارهاى  فروش  به  راجع  مالقات  اين  در 
تاسيسات  و  اصفهان  حوالى  نظامى  صنايع  مجموعه  ساختمان  و 
دفاعى  «خريدهاى  گفت:  او  كرد.  مذاكره  شاه  با  بندرعباس  بندرى 
شده  انگلستان  صنايع  در  شغل  آمدن هزاران  وجود  به  باعث  ايران 
و به مبارزه با بيكارى در اين كشور كمك شايانى كرده است.» به 
فاصله 10 روز پس از پيروزى انقالب اسالمى ايران، دولت جيمز 
كاالهان نخست وزير وقت انگلستان توسط وزير خارجه خود «ديويد 
شناخت  رسميت  به  را  بازرگان  مهدى  مهندس  موقت  دولت  اوئن»، 
ولى دو ماه پس از اين شناسايى در ارديبهشت سال بعد مارگارت 
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تاچر نخست وزير جديد انگليس اعالم كرد كشورش در باب شناسايى سياسى ايران 
تجديدنظر خواهد كرد. اين اعالم سرآغاز سياستى بود كه تاچر طى 11سال زمامدارى 
خود در قبال جمهورى اسالمى ايران در پيش گرفت. اولين موضع گيرى خصمانه تاچر 
در برابر انقالب اسالمى اعالم موافقت كشورش با پيشنهاد بعضى مقامات آمريكايى 
داير بر لزوم حمله نظامى به ايران در پاسخ به تصرف سفارت آمريكا در تهران بود. به 
همين دليل در فروردين 1359 از درخواست آمريكا براى پيوستن به تحريم اقتصادى 
حمايت  طبس  در  آمريكا  نظامى  مداخله  از  ارديبهشت 1359  در  و  كرد  حمايت  ايران 
قرار  تروريستى  حمله  هدف  لندن  در  ايران  سفارت  حمله،  اين  از  پس  روز  چند  كرد. 
گرفت و سبب به شهادت رسيدن دو ديپلمات ايرانى به نام هاى لواسانى و صمدزاده 
شد. در پى مرگ محمد رضا پهلوى در 1359 وزارت خارجه انگليس بيانيه اى حاوى 
اظهار تاسف نخست وزير و كابينه اين كشور انتشار داد. در سال 1360 كنسولگرى 
ايران در منچستر و دفتر هواپيمايى ايران در لندن سه بار مورد حمله و اشغال عناصر 
ضدانقالب قرار گرفتند. در خرداد 1363 دولت تاچر پنج ديپلمات ايرانى را از انگلستان 
اخراج كرد كه با عكس العمل متقابل ايران مواجه شد.  انتشار كتاب وهن انگيز «آيات 
شيطانى» توسط سلمان رشدى و حمايت مغرضانه دولت تاچر از اين اقدام و سپس 
روابط  در  بزرگى  تنش  كتاب،  نويسنده  بودن  مهدورالدم  بر  مبنى  خمينى  امام  فتواى 
ايران و انگليس به وجود آورد. پس از آن با مصوبه مجلس در شانزدهم ارديبهشت 
1368 روابط دو كشور به طور كامل قطع شد. در سال 1368 سخت ترين برخورد ها از 
سوى دولت انگلستان به ويژه با دانشجويان ايرانى در انگليس صورت گرفت. در اين 
سال با وجود اظهارات داگالس هرد وزير خارجه وقت انگليس مبنى بر بهبود روابط 
انقالب  رهبر  سخنان  به  و  كرد  معرفى  تروريست  كشورى  را  ايران  تاچر  كشور،  دو 
مبنى بر ابقاى حكم فتواى امام انتقاد كرد در همين سال تعداد 248 نفر از نمايندگان 
مجلس عوام انگليس طى بيانيه اى خواستار اخراج ايران از سازمان ملل و جايگزينى 
نماينده سازمان منافقين در آن سازمان شدند. اما پس از سال 1368 (1989 م) روابط 
دو كشور به سمت تشنج زدايى پيش رفت. به دنبال پوزش مقامات انگليسى و اعتراف 
اعالميه اى  طى  ملى  امنيت  شوراى عالى  مجوز  با  اسالم،  دين  به  احترام  بر  مبنى  آنها 

وزارت امور خارجه در مهر 1369 برقرارى روابط سياسى دو كشور را اعالم كرد.

واكنش ها به مرگ مارگارت تاچر

تونى بلر، نخست وزير سابق از حزب كارگر: سياستمداران كمى اين شانس را دارند كه 
بتوانند چشم انداز سياسى را نه تنها در كشور خودشان كه در جهان تغيير دهند. تاچر 
چنين رهبرى بود. تاثير جهانى شگرف داشت. حزب كارگر بعضى تغييراتى كه او در 
بريتانيا به وجود آورد را بعدها در سال 1997 كه به قدرت رسيد حفظ كرد، عالوه بر 

اين دولت هاى سراسر جهان هم از آن تقليد كردند. 

بنيامين نتانياهو: امروز من براى تاچر سوگوارى كردم. او رهبرى مقتدر، زنى اصيل، 
بود.  يهوديان  و  اسراييل  سرسخت  دوست  او  بود.  قدرتمند  و  راسخ  اعتقاد  اراده،  با 
من صميمانه ترين همدردى خودم را به خانواده، دولت و مردم بريتانيا اعالم مى كنم. 

لخ والسا، رييس جمهورى سابق لهستان: او شخصيت برجسته اى بود. به همراه ريگان 
و پاپ ژان پل دوم، كارهاى بزرگى براى دنيا كرد. او كمك كرد كمونيسم در لهستان 

و اروپاى مركزى بميرد. من برايش آمرزش مى طلبم. 

بزرگ ترين  از  يكى  تاچر  چك:  سابق  نخست وزير  و  رييس جمهورى  كالوس،  واكالف   
سياستمداران زمانه ما بود. در چك مردم او را قهرمان خودشان مى دانند. 

مى دانستم  بود.  غم انگيز  تاچر  مرگ  خبر  شوروى:  سابق  رهبر  گورباچف،  ميخاييل 
خيلى بيمار است. آخرين بارى كه او را ديدم سال ها پيش بود. به خانواده و دوستانش 
صميمانه تسليت مى گويم. او سياستمدارى بود كه هر كالمش وزن داشت. نخستين بار 
و  جدى  همه  اين  با  مى شد  شكراب  گاهى  ما  بين  رابطه  ديديم.   1984 در  را  همديگر 
مسووالنه بود. در نهايت ما توانستيم به فهم مشتركى برسيم و جو حاكم ميان دو كشور 

را بهبود داديم و جنگ سرد را خاتمه بخشيديم. او در تاريخ و حافظه ما خواهد ماند. 

نسل  يك  سياست هاى  او  بود.  منحصربه فرد  او  بريتانيا:  كارگر  حزب  رهبر  ميليبند،  اد 
از  بسيارى  با  كارگر  حزب  بود.  بريتانيا  نخست وزير  زن  اولين  او  داد.  تغيير  را  كامل 
سياست هاى او مخالف بود و براى ما هميشه شخصيتى جدال برانگيز خواهد ماند. با اين 
همه احترام عميقى براى دستاوردهاى سياسى و شخصيت محكم او قايل هستيم. من 
و ديويد كامرون و نيك كلگ همگى در فضاى سياسى كه تاچر فراهم كرده بود رشد 

كرديم. 

ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا: مرگ تاچر براى كشورمان غم انگيز است. ما رهبر 
بزرگى از دست داديم، يك بريتانيايى بزرگ. او تنها رهبر بريتانيا نبود، ناجى آن نيز 
بود. ميراث او براى ما اين است كه به كشورمان به بهترين نحو ممكن خدمت كنيم. او به 

طرز شگرفى شجاع بود. مردم ما براى دهه ها، چيز از او آموختند. 

آنگال مركل، صدراعظم آلمان: او رهبر فوق العاده اى بود كه در زمان خودش در سطح 
را  سرد  جنگ  و  آمد  فايق  اروپايى  كشورهاى  ميان  جدايى  بر  او  بود.  تاثيرگذار  جهان 
قدرت جنبش هاى  رسيد. او  باالترين مقام ممكن  به  به عنوان يك زن  بخشيد. او  پايان 

آزادى خواهانه كشورهاى اروپاى شرقى را شناخت و به آنها كمك كرد. 

تيم ميلر، يكى از ثروتمندان جزاير فالكلند: تاچر براى فالكلند مانند چرچيل براى بريتانياى 
كبير در دهه 1940 بود. او آدم درستى بود كه در مكان و زمان درستى قرار گرفت و 

كار درست را انجام داد. 
مايك سامرز، يكى از اعضاى شوراى ملى فالكلند: در اين شكى نيست كه تاچر نسبت به 
فالكلند احساس ويژه اى داشت. او كار مهمى براى جزيره كرد. او آزادى را براى مردم 

ما آورد و فالكلندى ها او را براى هميشه در قلبشان نگه مى دارند.

تسليت
سركار خانم دكتر آرميتيس شفيعى

مشيت الهى بـر ايـن تعلق گرفـته كـه بهار فرحناك زندگى را خـزانـى ماتم زده بـه انتظار بنشيند و اين ، 
بارزترين تفسير فلسفـه آفـرينش درفـراخـناى بـى كران هـستى و يـگانه راز جـاودانگى اوسـت .

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تان صميمانه تسليت عرض نموده و برايتان صبر و اجر 
و براى آن عزيز سفركرده علو درجات طلب مى كنيم

عباس نجفى زرافشان و كاركنان هفته نامه پرشين

ابراز همدردى دبير كل 
سازمان ملل از زلزله 6.1 

ريشترى دشتى
ساعت 16:22 سه شنبه 20 فروردين 92، زلزله اى به قدرت 
لرزه  مركز  لرزاند.  را  بوشهر  استان  در  كاكى  ريشتر   6.1
نگارى كشورى وابسته به موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران 
كيلومترى   27 كاكى،  كيلومترى   16 در  را  زلزله  اين  مركز 
اعالم  تهران  كيلومترى   801 و  بوشهر  استان  در  خورموج 
ساعت  ريشتر   4.2 قدرت  به  اى  زلزله  همچنين  است.  كرده 
16:48 دقيقه در همان محدوده و در خورموج ثبت شد. از آن 
پس تاكنون چند پس لرزه نسبتا شديد دراين منطقه احساس 

شده است.
استان  در  دشتى  شهرستان  شهرهاى  از  خورموج  و  كاكى 

بوشهر هستند.
در  فراشبند  شهرستان  كه  بود  حدي  به  زلزله  اين  3شدت 
استان فارس را نيز لرزاند. در اين بين، رييس سازمان امداد 
در  نظرش  اظهار  نخستين  در  هالل احمر  جمعيت  نجات  و 
شنبه  سه  روز  عصر   16:22 ساعت  در  گفت:  خصوص  اين 

را  بوشهر  در  منطقه «كاكى»  ريشتر  بزرگى 1/6  به  زلزله اى 
لرزاند. محمود مظفر در گفت وگو با ايسنا افزود: در پى وقوع 
براى  امدادگر   20 شامل  ارزياب  تيم  چهار  زمين لرزه،  اين 

ارزيابى ميزان خسارات احتمالى به منطقه اعزام شدند.
آن چنان كه خبرگزاري فارس گزارش داده است فاصله تقريبا 
بوشهر  اتمى  نيروگاه  با  زلزله  كانون  ميان  كيلومترى  صد 
وقوع  از  پس  نيروگاه  اين  وضعيت  اما  است  داشته  وجود 
زلزله عادي اعالم شده است. افزون بر اين، ارزيابي هاي اوليه 
اين  در  مسكوني  منازل  از  تعدادي  خوردگي  ترك  از  حكايت 

منطقه داشتند. 

درپى  ايران  ملت  و  دولت  با  بان كى مون  همدردى  ابراز 
زمين لرزه بوشهر

از  ملل  سازمان  كل  دبير  داد:  گزارش  نووستى  خبرگزارى 
زمين لرزه  درپى  هموطنان مان  از  جمعى  باختن  جان  دست 

بوشهر را تسليت گفت.
كه  كرد  اعالم  ملل  سازمان  دبيركل  بان كى مون،  سخنگوى 
هرگونه  كردن  بسيج  براى  و  كمك  ارائه  براى  ملل  «سازمان 

حمايت بين المللى كه ممكن است الزم باشد، آمادگى دارد.»
در بيانيه دبيركل آمده است: دبيركل براى از دست رفتن جان 
انسان ها و تخريب ناشى از زمين لرزه بوشهر در ايران غمگين 
است. او (دبيركل) با دوست و ملت ايران به ويژه خانواده هاى 

قربانيان صميمانه ابراز همدردى مى كند.

از تحصيل شيمى تا نخست وزيرى بريتانيا
 

در   1925 اكتبر  سيزدهم  در  رابرتز،  هيلدا  مارگارت   :1925
گرانتهام، لينكلنشاير، شهر كوچكى در نزديكى لندن به دنيا آمد. 
مادرش «بئاتريس استفان رابرتز» و پدرش «آلفرد رابرتز» بود. 

رشته  در  و  يابد  راه  آكسفورد  به  شد  موفق  مارگارت   :1944
شيمى تحصيل كند. 

1946: در اين سال فعاليت هاى سياسى مارگارت تاچر آغاز شد. 
محافظه كار  حزب  عضو  فارغ التحصيالن  گروه  رياست  به  تاچر 

در دانشگاه آكسفورد انتخاب شد. 
اين  در  او  تحصيل  دستاورد  شيمى،  رشته  در  مدركى   :1947  

دانشگاه بود. 
1950: تحصيالت مارگارت ادامه يافت. او موفق شد فوق ليسانس 
را نيز از دانشگاه آكسفورد دريافت كند. در سياست اما به اندازه 
تحصيل موفق نبود كما اينكه به عنوان نامزد حزب محافظه كار 

شكست خورد. 
1951: او با يك تاجر ثروتمند ولزى، دنيس تاچر ازدواج كرد. 

1953: در اين سال او توانست به عنوان يك وكيل مدافع مطرح 
شود. مارگارت حاال يك جفت دوقلو به نام هاى كارول و مارك 

داشت. 
يك  عنوان  به  مارگارت  موفقيت هاى  هنوز  سال  اين  تا   :1954
سياستمدار آغاز نشده بود. تالش او به عنوان كانديداى منطقه 

اورفينگتون نتيجه نداد و او شكست خورد. 
1959: در اين سال او توانست از حوزه انتخابى فينچلى كه در 
آن زمان از مناطق تحت كنترل حزب محافظه كار بود به پارلمان 

بريتانيا راه يابد. 
1961: در اين سال تاچر عليه موضع رسمى حزب محافظه كار در 

مورد تنبيه بدنى راى داد. 
حزب  دولت  كابينه  در  تاچر  خانم  سال  دو  فاصله  به   :1964
محافظه كار به مقام معاونت وزير انتصاب شد و در پى شكست 
انتخاباتى اين حزب در سال 1964 او در كابينه در سايه عهده دار 

مقام وزارت شد. 
1968: تاچر به جرم زدايى از همجنسگرايى مردان و نيز آزادى 

سقط جنين راى داد. 
1970: رهبر حزب محافظه كار ادوارد هيث، نخست وزير بريتانيا 
و  پرورش  و  آموزش  وزير  خارجه،  امور  وزير  مارگارت  شد. 

علوم شد. 
1973: دولت محافظه كار ادوارد هيث عمر چندانى نداشت. در پى 
بحران نفت در سال 1973 دولت او مجبور شد تحت تاثير كاهش 
تقليل  روز  سه  به  را  هفته  در  كار  روزهاى  صنعتى  فعاليت هاى 

دهد و همزمان با اعتصاب هاى كارگرى گسترده اى مواجه شد. 
1974: دولت محافظه كار باالخره در ماه فوريه اين سال سقوط 
به  را  او  هيث  ادوارد  محافظه كار،  حزب  شكست  از  پس  كرد. 

عنوان وزير محيط زيست سايه منصوب كرد. 
1975: او كه به شدت از چرخش ادوارد هيث و رها كردن اصول 
سياست اقتصادى محافظه كاران خشمگين بود در انتخابات سال 
1975 براى تعيين رهبر جديد حزب در مقابل رييس سابق خود 

كانديدا شد. 
كرد.  سخنرانى  سابق  شوروى  جماهير  اتحاد  عليه  تاچر   :1976
پس از اين سخنرانى، مطبوعات شوروى به او لقب بانوى آهنين 

دادند. 
به  كارگر  حزب  دولت  بيشتر  تضعيف  با  همزمان   :1979
كارزار  يك  در  محافظه كار  حزب  كاالهان،  جيمز  نخست وزيرى 
شعار  كه  كرد  نصب  و  چاپ  را  پوسترهايى  گسترده  تبليغاتى 
ناتوانى  به  آن  اشاره  نمى كند».  كار  «كارگر  بود:  اين  آن  اصلى 
نتوانست   1979 28مارس  در  كاالهان  جيمز  بود.  كارگر  حزب 
در  تاچر  صريح  ديدگاه هاى  بگيرد.  اعتماد  راى  پارلمان  از 
و  كرد  پيدا  طرفدار  بريتانيايى  راى دهندگان  از  بسيارى  ميان 
و  رسيد  پيروزى  به  محافظه كار  حزب  سراسرى  انتخابات  در 

نخست وزير شد. 
كردن  معكوس  از  او  بيكارى،  و  تورم  افزايش  وجود  با   :1980

سياست هاى اقتصادى خود خوددارى كرد. 
از  را  فالكلند  جزاير  تاچر،  رهبرى  به  شد  موفق  بريتانيا   :1982

آرژانتين باز پس بگيرد. 
1983: حزب محافظه كار پيروزى در انتخابات را به دست آورد. 

مارگارت تاچر به عنوان نخست وزير مجددا انتخاب شد. 
1984: مارگارت تاچر در بحبوحه جنگ سرد، هدف توطئه ترور 
اين  از  توانست  او  گرفت.  قرار  سابق  شوروى  ويژه  نيروهاى 

ترور جان سالم به در ببرد. 
سراسرى  انتخابات  در  محافظه كار  حزب  او،  رهبرى  به   :1987
پيروز شد و تاچر بعد از لرد ليورپول، توانست جايگاه خود را به 

عنوان نخست وزير حفظ كند. 
مشكالت  و  پيامدها  مورد  در  معروفى  سخنرانى  او   :1988
باران هاى اسيدى، گرم شدن جهانى هوا و سوراخ شدن اليه ازن 

داشت. 
1989: سياست هاى تاچر به عنوان رهبر حزب محافظه كار توسط 
آنتونى مير به چالش كشيده شد. او سيستم ماليات در اسكاتلند 
را به نظرسنجى گذاشت و نرخ بهره را براى كنترل تورم باال برد. 
1990: تاچر به دليل چالش هاى به وجود آمده از رهبرى حزب 

استعفا كرد. جان ميجر، جانشين او شد. 
هم  باز  كه   1992 سال  سراسرى  انتخابات  در  باالخره   :1992
رسيد  قدرت  به  محافظه كار  حزب  پيش بينى ها  همه  وجود  با 

مارگارت تاچر از نمايندگى در مجلس عوام استعفا داد. 
2007: در فيلم بانوى آهنين كه در مورد زندگى مارگارت تاچر 
ساخته شد، مريل استريپ به عنوان خانم تاچر ايفاى نقش كرد. 

فيليا لويد اين فيلم را در سال 2012 كارگردانى كرد. 
2013: تاچر به دليل سكته مغزى درگذشت.
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مانور دريايى آمريكا و30 
كشور در خليج فارس 

  

وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد كه در ماه آتى ميالدى (ماه مه) 
مانورى گسترده با مشاركت 30 كشور جهان در خليج فارس 
سيمون  الجزيره،  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به  مى كند.  برگزار 
اين  اعالم  با  آمريكا  دريايى  نيروى  فرمانده  معاون  آنكونا، 
خبر گفت: مانور مذكور با مشاركت 30 كشور جهان در خليج 
فارس و درياى عمان برگزار مى شود و هدف آن رويارويى 
با عمليات مين ريزى و جمع آورى مين و نيز باال بردن سطح 
هماهنگى ميان نيروهاى كشورهاى شركت كننده در اين مانور 
سى ام  تا  شش  زمانى  بازه  در  مذكور  مانور  گفت:  وى  است. 
مه (16 ارديبهشت تا 9 خرداد) برگزار خواهد شد و كشتى ها، 
زيردريايى ها و هواپيماهايى از كشورهاى شركت كننده در آن 
مشاركت خواهند داشت. معاون فرمانده نيروى دريايى آمريكا 
بزرگ  نظامى  مانور  اين  در  ما  كه  چيزى  مهم ترين  داد:  ادامه 
تبادل  و  دريايى  تجارت  امنيت  بردن  باال  هستيم  آن  دنبال  به 
در  تايمز  نيويورك  روزنامه  است.  فارس  خليج  در  تجارى 
گزارشى اعالم كرد كه نيروى دريايى آمريكا درصدد تجهيز 
يك ناو رزمى به سالح ليزرى و اعزام آن به خليج فارس است. 
اين سالح پيشرفته قادر به اختالل در دستگاه هاى الكترونيكى 
و ردگيرى است و گفته مى شود كه تحولى در جنگ هاى آتى 
دريايى ايجاد خواهد كرد. نيروى دريايى آمريكا قصد دارد كه 
يكى از ناوهاى جنگى خود را به سالح ليزرى مجهز كند. اين 
آب هاى  در  آمريكا  جنگى  كشتى  يكى  كه  است  بارى  نخستين 
بين المللى به چنين جنگ افزارى مجهز مى شود. نيروى دريايى 
كرده  منتشر  اين باره  در  گزارشى  خود  تارنماى  در  آمريكا 
است. نمونه  اوليه اين جنگ افزار بسيار پيشرفته قرار است در 
سال آينده روى يك واحد عملياتى شناور نصب شود. آمريكا 
كشتى جنگى پونس (USS Ponce) را براى اين منظور انتخاب 
كرده است. پس از نصب اين سامانه  ليزرى، اين كشتى جنگى 
آمريكا به خليج فارس گسيل خواهد شد. گفته مى شود كه اين 
سالح پيشرفته با اشعه ليزرى خود قادر است كه دستگاه هاى 
اكتشافى  هواپيماهاى  و  جنگى  كشتى  ردگيرى  و  شناسايى 
در  آمريكا  دريايى  نيروى  گفته  به  بيندازد.  كار  از  و  مختل  را 
ليزرى  سالح  اين  شد  انجام  گذشته  سال  كه  آزمايش هايى 
به  موفق  بلكه  مى كند،  فلج  را  الكترونيكى  سيستم هاى  تنها  نه 
نيز  دشمن  نظامى  تجهيزات  انهدام  و  فيزيكى  آسيب رسانى 
شده است. نيروى دريايى آمريكا در همين رابطه ويديوئى را 
ليزرى  سالح  آن  در  كه  است  گذاشته  نمايش  به  اينترنت  در 
موفق به انهدام يك هواپيماى بى سرنشين در حين پرواز شده 
اين  اوليه  نمونه  كه  كرده  تاييد  آمريكا  دريايى  نيروى  است. 
سالح ليزرى قادر به انهدام هواپيماهاى جنگنده و موشك هاى 
و  ليزرى  سالح  اين  تكميل  مهندسان  هدف  اما  نيست،  بزرگ 
ماتيو  آدميرال  است.  بيشتر  قابليت هاى  به  آن  دست يابى 
آمريكا  دريايى  نيروى  پژوهشى  بخش  سرپرست  كلوندر، 
درباره اين سالح جديد گفت: اين سامانه  ليزرى پاسخى بسيار 
ليزرى  سالح  است.  گران  بسيار  مشكالتى  به  قيمت  ارزان 
نامتقارن  جنگ هاى  و  تهديدها  برابر  در  موثر  دفاعى  به  قادر 
براى  مستقل  كارشناسان  كه  گزارشى  در  مى شود.  محسوب 
كنگره آمريكا تنظيم كرده اند نيز تاكيد شده است كه اين سالح 
ليزرى فرصتى تاريخى براى نيروى دريايى آمريكا به شمار 
مى رود. در اين گزارش تاكيد شده است كه نصب اين سالح 
ليزرى روى ناوهاى جنگى آمريكا سبب چرخشى در تاكتيك 
جنگ هاى دريايى خواهد شد. اين سالح ليزرى همچنين تاثيرى 
مستقيم بر شكل و فرم كشتى جنگى و نوع سالح هاى متعارف 
بر آنها خواهد داشت. به گفته كارشناسان يكى از فوايد اصلى 

اين سالح جديد، كاهش هزينه هاى دفاعى به طور كلى است.

پيمان «استارت جديد» جواب داده است

زمان رويارويى با 
حقيقت

جان كرى . مترجم: حميدرضا آريان پور

سه سال پيش در چنين روزى8- آوريل -2010 پرزيدنت «اوباما» 
و «ديميترى مدودف» توافقنامه «استارت جديد» را براى كاهش توان 
استراتژيك اتمى آمريكا و روسيه براى رسيدن به پايين ترين سطح 
سرد  جنگ  و  بود  رييس جمهور  آيزنهاور»  كه «دوايت  روزهايى  از 
آن  دسامبر  كردند.  امضا  مى كرد،  تعريف  را  روسيه  با  ما  رابطه 
سال در سنا، ما در شرايط اختالف دو حزب با دست و پنجه نرم 

آورديم؛  دست  به  راى  حكم 71  اين  تصويب  مسير  در  كردن هايى 
سالح  گسترش  عدم  سر  بر  وفاق  و  كنترل  اينكه  بر  مبنى  حكمى 
مى توانند همزمان روى دهند حتى در فرهنگ سياسى دو قطبى. آن 
و «جيمز  كيسينجر»  از «هنرى  پيمان  اين  پشتيبانان  سوى  از  حكم 
بيكر»- و هر وزير خارجه در قيد حيات ديگرى- گرفته تا پرزيدنت 
متذكر  كه  هنگامى  هنوز  شد.  بازتاييد  بوش»  واكر  هربرت  «جورج 
با  پيشتر  ديگرى  بيشتر  بسيار  جاه طلبانه  پيمان هاى  كه  مى شوم 
فرو  فكر  به  همكارانم  از  يكى  بودند،  شده  تصويب  راى   95 يا   90
همان 95   71 آيا  شده  حزبى  حد  از  بيش  واشنگتن  در  كه  مى رود 
جديد نيست؟ مفتخرم كه در پايان ما پيامى را به جهان فرستاديم 
كه در سياست خارجى آمريكا، هرچند مسير سربااليى و پيروزى 
بعيد باشد، سياست حزبى همچنان مى تواند بر لبه آب متوقف شود. 
اما مايلم كشورم را در مسير بازگشت به روزهاى نه چندان دورى 
ببينم كه بر سر اين مسايل حياتى هم رايى وجود داشت، چراكه تعهد 
به كنترل و عدم گسترش سالح كه در دوران پرزيدنت نيكسون و 
ريگان آغاز شد بايد در آينده هم به خوبى ادامه يابد. چگونه چنين 
كنيم؟ با پيگيرى بيرحمانه واقعيت آغاز كنيم و واقعيت اين است كه 
در طول سال هايى كه اين پيمان به اجرا درآمده، به رغم زنگ هاى 
درست  پيمان  درآورده اند،  صدا  به  پيمان  دشمنان  كه  هشدارى 
هر  روس ها  و  ما  است.  داده  جواب  بود  شده  اعالن  كه  همان گونه 
دو «چكمه هايى را بر زمين ديگرى داريم»، بازرسانى كه فعاليت هاى 
داخلى توان استراتژيك مربوط را تحت نظارت دارند. پيمان «استارت 
جديد» ثبات و پيش بينى پذيرى بين بزرگ ترين قدرت هاى اتمى جهان 
را چنان كه نويد داده بوديم حفظ مى كند. تاكنون، اياالت متحده و 
روسيه 78 بازرسى از سايت ها را كامل كرده اند. مهم تر از آن، بيش 

استراتژيك  توان  تحركات  و  موقعيت  تعداد،  درباره  سند   4000 از 
توان  براى  آنچه  از  آنى  تصويرى  اكنون  ما  است.  شده  معاوضه 
استراتژيك روس ها رخ مى دهد داريم و آنها هم تصويرى مشابه از 
ما دارند. به اين ترتيب گروه هاى بازرسى پيوسته در حال تاييد اين 
هستند كه رژيم تصديق پيمان جواب مى دهد. دانش دقيق و به هنگام 
تصميم گيرى  و  بدگمانى  سوءتفاهم،  خطر  يكديگر،  اتمى  توان  از 
چنين  مى دهد.  كاهش  را  سناريو»  «بدترين  بر  مبتنى  تحليل هاى  و 
حياتى  بين المللى  ثبات  براى  دوطرفه اى  پيش بينى پذيرى  و  دلگرمى 
اتمى  امنيتى  سياست هاى  پيشبرد  به  دولت  آينده،  به  نگاه  با  است. 
به طرقى كه مطابق چالش هاى دنياى كنونى و به همان اندازه افق 
پيش رو باشد، ادامه مى دهد. مى دانيم كه مفهوم سنتى از تهديد اتمى 
–اين ايده كه يك كشور به خاطر ترس از تالفى اتمى، جنگ اتمى را 
مى دانيم  ندارد.  كاربردى  تروريست ها  درباره  كرد-  نخواهد  آغاز 
مقياس  در  اتمى  معاوضه  ديگر  ما  براى  اتمى  تهديد  بزرگ ترين  كه 
مواد  به  بتوانند  تروريست ها  كه  است  خطر  اين  بلكه  نيست  بزرگ 
اتمى يا بدتر به سالح اتمى دست پيدا كنند. به همين دليل است كه 

اقدام هماهنگ از سوى اياالت متحده و روسيه – و در واقع از سوى 
تمام كشورهاى داراى سالح اتمى- براى كاهش سالح ها مهم است. 
اين كاهش دست به دست تالش ها براى تقويت رژيم عدم گسترش 
سالح هاى اتمى، كشورهايى مانند كره شمالى را پاسخگو نگاه خواهد 
عليه  جهان  سراسر  در  را  آسيب پذير  اتمى  مواد  امنيت  و  داشت 
سرقت تروريستى تامين خواهد كرد. واشنگتن و مسكو مسووليتى 
ويژه دارند تا نمونه اى براى دنيا باشند چراكه ما همچنان بيش از 
هنگام  مى كنيم.  توليد  را  زمين  كره  روى  اتمى  سالح هاى  90 درصد 
پرزيدنت  پراگ،  در  پيش  سال  سه  جديد»  «استارت  پيمان  امضاى 
اوباما روشن كرد كه قصد دارد در پى كاهش تمام انواع سالح هاى 
ما  غيرآماده.  يا  آماده  غيراستراتژيك،  و  استراتژيك  باشد،  اتمى 
حركت  گام به گام  و  پيش بينى شده  شيوه اى  به  هدف  اين  جهت  در 
متحدان مان  با  گفت وگو  با كنگره،  مشورت كنش گرايانه  با  مى كنيم، 
و با شركت دادن روسيه در مذاكرات آينده. روشن تر بگويم: كاهش 
ايجاد  براى  است  وسيله اى  بلكه  نيست  كار  پايان  اتمى  سالح هاى 
دنيايى امن تر و باثبات تر. ما تنها نسبت به كاهشى اقدام مى كنيم كه 
در جهت منافع ملى ما و متحدان مان باشد. اما در سالروز امضاى 
اين پيمان دچار اشتباه نشويد: «استارت جديد» نه نخستين گام بود 
و نه آخرين، بلكه گامى ضرورى بود كه ما را به پيش خواهد برد. 
در دنيايى خطرناك و در حال تغيير، اينها واقعيات هستند و در حالى 
كه با تهديدهاى زياد و گسترده روبه روييم، از طريق همين واقعيات 
است كه بايد وفاق را بازسازى كنيم و آنچه را كه بايد براى امن نگاه 

داشتن آمريكا انجام دهيم. 

*وزير خارجه آمريكا -  منبع: فارن پاليسى

خواننده گرامى
آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
نامه  هفته  شود.  مى  تامين  اشتراك  حق  و  ها 
مى  را  آن  كه  صورتى  در  دارد  انتظار  پرشين 
پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ 
و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
نامه  هفته  ها،  آگهى  و  مشتركان  تعداد  ازدياد 
وكارهاى  رسانى  اطالع  راه  به  و  ميابد  دوام 

فرهنگى خود ادامه مى دهد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى 
است كه تاكنون به درخواست ما آگهى دهندگان 

و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.
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در شبه جزيــره 
كره چه مي گذرد؟

تحليلي بر تفكرات پشت بازي هاي 
رهبران كره شمالي 

دكتر كاوه احمدى على آبادى
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين

(ssf)عضو جامعه شناسان بدون مرز

پنهان  چه  شمالي  كره  رهبران  هاي  بازي  پشت  در 
به  شمالي  كره  رهبران  هاي  بازي  اينك  است؟ 

پشت  تفكرات  بتوان  كه  داده  نشان  را  خود  ميزاني 
آن اقدامات را بدرستي خواند و تحليل كرد. 

رفتار  در  تغييرات  كوچكترين  از  شواهد  نخستين 
تفسيرهاي  توانست  مي  شمالي  كره  جوان  رهبر 
شواهد  آن  اگر  همه،  اين  با  باشد.  داشته  متعددي 
اساسي  تغييرات  بتوان  كه  نبود  كافي  آنقدر  عيني 
كامًال  نسلي  از  جوان  رهبر  اما  كرد،  ارزيابي  را 
متفاوت و پرورش در جوامعي بسيار گوناگون مي 
آمد كه چون هم دنياي فراتر از ديوارهاي پوالدين 
دو  برخالف  هم  و  بود  ديده  عينه   به  را  كمونيست 
تأثير  تحت  شمالي،  كره  رهبران  از  گذشته  نسل 
پرورش  آن  كهنه  تفكرات  و  انقالبي  ايدوئولوژي 
نيافته بود و اين خود براي انتظار تغييرات در آنجا 
كره  كمونيست  حزب  همه،  اين  با  نمود.  مي  معقول 
ترين  اصلي  از  يكي  نيز  آن  رهبري  كادر  و  شمالي 
قطب هاي قدرت در كره بود كه پيش از آن نشان 
داده بود، نسبت به هر تغييري به شدت مقاومت مي 
هاي  گام  خواست  مي  كره  جديد  رهبر  اگر  و  كرد 
بلندي بردارد، چه بسا با برچسب هاي ايدئولوژيك 
بنابراين،  شد.  مي  تسويه  قدرت  جابجايي  يك  طي 
هر تغيير حساب شده اي بايد نخست به اين برآيند 

نيروها در جايگاه هاي قدرت توجه مي كرد.

كره  اخير  آتشين  هاي  تندروي  اگر  اساس،  اين  بر 
براي  نمود،  مي  عجيب  بسيار  عموم  براي  شمالي 
سياستمداران كهنه كار تازگي نداشت. نيكسون نيز 
متحده  اياالت  بين  روابط  در  تغييري  كه  آن  براي 
آمريكا با چين در دوران جنگ سرد بوجود آورد، 
نخست تبليغات ضد چيني وسيعي راه انداخت، سپس 
در يك چرخش معنادار و حساب شده نخستين رئيس 
جمهور آمريكا شد كه روابط با چين كمونيست را 
غرب،  طرف  از  انعطافي  مقابل  در  و  كرد  برقرار 
فاصله گيري چين از بلوك شرق به رهبري شوروي 
سابق را به عنوان انعطاف متقابل كسب كرد. رهبر 
جوان كره نيز براي اين كه تغييراتي را كه در سر 
دارد، حزب كمونيست و جامعه ايدئولوژي زده كره 
گيري  جهت  فقدان  و  غربگرايي  حساب  به  شمالي، 
آن  با  نگذارد،  كمونيستي  گرايشات  و  انقالبي  هاي 
مواضع تند درصدد است تا با اين نمايش درگيري 
افكار  سپس  و  كمونيست  حزب  سران  نخست  ها 
عمومي توده هاي كره شمالي را نسبت به مواضع 
ضد امپرياليستي و تمايالت به شدت سازش ناپذير 
و انقالبي اش متقاعد و مجاب سازد و براي آن كه 

آمادگي  حتي  دهد،  نشان  باورپذير  چه  هر  نمايش 
كره  با  مرزي  محدود  درگيري  يك  حد  تا  داشت 
چيزي  سياسي  بازي  اين  اما  رود.  پيش  جنوبي 
نيست كه به نظر رسد، در ظرف تجارب رهبر جوان 
حاميان  كه  رسد  مي  نظر  به  و  بگنجد  شمالي  كره 
از  ديگر  برخي  و  عمه  (احتماًال  وي  صحنه  پشت 

نزديكان اش) آن را برنامه ريزي كردند.

با اين همه، آنچه همه را غافلگير كرد، اظهارات اخير 
رسانه هاي رسمي كره شمالي مبني بر اصالحات و 
همزمان از سرگيري برنامه هاي هسته اي مسكوت 
گذاشته اش بود (يعني وسط دعوا نرخ تعيين كردن!). 
ولي با كدام پول؟ كره شمالي از فقدان شديد منابع 
مالي رنج مي برد و يكي از داليل مسكوت گذاشتن 
پروژه هاي هسته اي سابق اش همين بود تا بتواند 
از آن طريق از كمك هاي جامعه جهاني بهره برد! 

يا  منبع  شمالي  كره  كه  معناست  بدان  اين  پس، 
جهاني  هاي  كمك  با  جايگزيني  براي  جديدي  منابع 
به اقتصادش يافته است. منبعي كه به رهبران كره 
شمالي نه تنها قول داده بيش از كمك هاي جهاني 
را  آن  حتي  بلكه  كند،  كمك  كشور  آن  به  تواند  مي 
مشروط به از سرگيري پروژه هاي هسته اي كره 
كرده  اش  آشكارسازي  آن،  از  مهمتر  و  شمالي 
اصالحاتي  جهت  در  همزمان  كه  هايي  كمك  است. 
است كه حاال سراسر خاورميانه و شمال آفريقا را 
در برگرفته و ميزان و اهميت آن كمك ها به مقداري 
بوده كه دهان شخصيت هاي بسته حزب كمونيست 
تنها  شمالي  كره  اگر  چون  ببندد.  را  شمالي  كره 
آن  توانست  مي  بود  اي  هسته  سالح  توليد  بدنبال 
پروژه  يك  قالب  در  كشورها  از  برخي  همچون  را 
هاي  كمك  از  همزمان  و  كند  عملي  و  دنبال  پنهاني 
جهاني نيز بهره برد. پس رفتارهاي ياغي مآبانه و 
سالح  حتي  و  اي  هسته  هاي  فعاليت  آشكارسازي 

هاي هسته ايش، هدف ديگري را تعقيب مي كند. 

رهبران  اخير  هاي  بازي  پشت  تر،  واضح  بيان  به 
كره شمالي، يك كشور ثالث پنهان است كه درگيري 
و  هدف  يك  را  آمريكا  با  شمالي  كره  لفظي  هاي 
حتي پيروزي براي خود مي داند و شكستن تابوي 
عبور از خط قرمز هسته اي را براي خود مفيد مي 
در  سپس  و  جهان  عمومي  افكار  نزد  اول  شمارد؛ 
ذهن رهبران سياسي جهان و حاضر است در قبال 
اين نقشي كه كره شمالي ايفاء مي كند، آنقدر هزينه 
جامعه  اقتصادي  افزون  هاي  تحريم  جبران  كه  كند 
جهاني نسبت به رفتارهاي ياغي مآبانه كره شمالي 
نمايد. آزمايش هاي اخير هسته اي كره شمالي نيز 
تغييراتي كيفي و فني را نسبت به گذشته نشان مي 
ثالث  كشوري  ورود  بر  است  تأكيدي  باز  كه  دهد 
به پرونده پروژه هايش. حاال ديگر يافتن آن كشور 
ثالث به عنوان آخرين پازل خالي اين نقشه نياز به 

نام بردن حتي اسم كشور مورد نظر ندارد.

روي  هاي  بازي  اين  گذراي  هاي  كف  پس  از  آنچه 
اقتصادي  توسعه  و  اصالحات  دارد،  اهميت  صحنه 
اي است كه اينك رهبران كره شمالي پذيرفته اند كه 
در دستور كار قرار دهند و بي شك تغييرات حاصل 
از آن ها بر زندگي اسفناك مردم كره شمالي در اين 
نيم قرن گذشته تحول و گشايشي ايجاد خواهد كرد.

تغيير استراتژى امريكا در سوريه

واشنگتن به گزينه هاى 
نظامى فكر مى كند

قابل درك است كه چرا امريكا تا كنون هواپيماهاى بدون سرنشين خود را براى جنگ به سوريه 
گسيل نداشته است، براى اين كه بشار اسد، رئيس جمهورى سوريه شبكه دفاعى بسيار بزرگ 
و قدرتمندى در اختيار دارد و اين مساله باعث مى شود تا امريكايى ها از افتادن در چاهى مرگ 

بار در سوريه واهمه داشته باشند.

به نظر مى رسد كه غرب و اياالت متحده امريكا سياست تازه اى را در برابر سوريه در پيش 
گرفته اند. اگر تا ديروز گفته مى شد كه باراك اوباما، رئيس جمهورى امريكا با ارسال سالح 
به مخالفان اسد مخالف است و از اتخاذ چنين سياستى اجتناب مى كند، امروز كامال عكس آن 
گفته مى شود و جان كرى، وزير امور خارجه اش به صراحت از لزوم ارسال سالح به مخالفان 
معتدل اسد، سخن به ميان مى آورد. اين در حالى است كه بحث اعمال منطقه پرواز ممنوع نيز 
روز به روز بيشتر مطرح مى شود و به اعتقاد بسيارى از كارشناسان اين بدان معنا است كه 

غرب به سمت گزينه نظامى عليه اسد متمايل شده است.

مختلف  هاى  تحليل  در  نويسد:  مى  باره  اين  در  مطالبى  در  الجزيره،  خبرى  شبكه  سايت  وب 
روزنامه هاى امريكايى به روشنى صحبت از لزوم اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوريه 
زده مى شود. برخى روزنامه ها حتى آن را مطلبى اخالقى و استراتژيك توصيف مى كنند و 
بر لزوم اعمال آن تاكيد دارند! در همين رابطه اسكات كوپر در واشنگتن پست مى نويسد كه 
ضرورت دارد براى سوريه منطقه پرواز ممنوع اعمال شود يا اين كه منطقه اى جدا شده در 

اين كشور ايجاد كرد.

وى همچنين مى نويسد: تجربه هاى گذشته نشان داده است كه اعمال منطقه پرواز ممنوع تا چه 
اندازه مفيد است و مشكالت منطقه هاى جدا شده مثال در عراق و بالكان تا چه اندازه كمتر از 

ديگر نقاط درگير در آن كشور است!

كوپر در ادامه افراد موجود در كاخ سفيد را بزدل هايى توصيف مى كند كه جرات انجام كارهاى 
بزرگ را ندارند و مى نويسد: تا كجا قرار است سياستمداران و قدرتمندان امريكايى بترسند.

وى همچنين مى نويسد: اگر آنها تا اين اندازه مى ترسند حداقل هواپيماهاى بدون سرنشين خود 
را بفرستند تا نظاميان وفادار به اسد را بمباران كنند و بكشند.

وى اذعان مى كند، البته قابل درك است كه چرا امريكا تا كنون هواپيماهاى بدون سرنشين خود 
را براى جنگ به سوريه گسيل نداشته است، براى اين كه بشار اسد، رئيس جمهورى سوريه 
شبكه دفاعى بسيار بزرگ و قدرتمندى در اختيار دارد و اين مساله باعث مى شود تا امريكايى 

ها از افتادن در چاهى مرگ بار در سوريه واهمه داشته باشند.

در همين رابطه مجله تايم نيز گزارش مى دهد كه غرب به فكر اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز 
سوريه است و انگليس و فرانسه بيش از همه بر آن اصرار دارند و تالش مى كنند تا كاخ سفيد 

را راضى كنند كه به چنين چيزى تن دهد.

اين مجله مى نويسد: اعتراض هاى سوريه كه از مارس 2011 آغاز شد كامال مدنى و مسالمت 
آميز بود اما بعد از آن نيروهاى تروريستى و جريان هاى تندرو در آن نفوذ كردند و اين حركت 
مسالمت آميز و مردمى را به يك جنگ داخلى خونين منحرف ساختند. در حال حاضر جنگ در 
سوريه همچنان ادامه دارد و تا كنون بيش از 70 هزار نفر در اين كشور كشته شده اند و ميليون 

ها نفر ظرف دو سال گذشته از اين كشور فرار كرده اند.

روزنامه وال استريت ژورنال نيز در اين باره مى نويسد: اياالت متحده امريكا به بررسى گزينه 
هاى نظامى احتمالى در سوريه روى آورده است. كاخ سفيد از سوى هم پيمانان اصلى جهانى 
اش بر سر ضرورت مسلح ساختن مخالفان سورى به شدت تحت فشار است و به همين دليل 
مجبور شده است كه به گزينه هاى نظامى در سوريه فكر كند. از ميان گزينه هاى مطرح يكى 
ويران كردن كامل جنگنده هاى تحت كنترل نيروى هوايى ارتش سوريه است و ديگرى شليك 
موشك هاى پاتريوت مستقر در تركيه است كه از اواخر سال گذشته ميالدى با هدف حمايت 
از نوار شمالى سوريه و منطقه جنوبى تركيه در برابر موشك هاى اسكاد نظام اسد، در خاك 

تركيه مستقر شده اند.

اين در حالى است كه احمد معاذ الخطيب، رئيس ائتالف ملى مخالفان اسد كه چندى پيش از 
سمتش استعفا داد اما مورد قبول اعضاى ائتالف قرار نگرفت، هشدار داده است كه سرزمين 
شام در معرض يك تجزيه بزرگ است و اين مساله مى تواند ديگر كشورهاى منطقه را نيز 

تحت تاثير خود قرار دهد.

ضمن  خواهد  مى  كه  دارد  وجود  كشور  ويرانى  براى  آميز  توطئه  طرحى  كه  داد  هشدار  وى 
تجزيه سوريه از اين كشور تنها تلى از خاكستر بر جاى بگذارد.

تاثير  بر  كه  دارد  سوريه  جمهورى  رئيس  اسد،  بشار  هشدار  به  بسيارى  شباهت  وى  هشدار 
دومينوى تجزيه كشورش يا سقوط نظام او بر ديگر كشورهاى منطقه هشدار داده بود و گفته 
همسايه  كشورهاى  امنيتى  وضعيت  بر  تواند  مى  كشورش  در  موجود  هاى  ناآرامى  كه  بود 
سوريه تاثير بگذارد و باعث شود كه اين كشورها براى سال ها و شايد هم دهه ها درگير جنگى 

خونين و بى ثباتى ممتد شوند.
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از نظر خوب تا عمل خوب
تارستن پوليت / مترجم: متين پدرام

همه ما اين جمله را بارها شنيده ايم: «يك امر ممكن است 
در نظر خوب باشد، اما در عمل لزوما خوب نيست.» هدف 
اين جمله بى اهميت كردن علم نظرى است و به اين مفهوم 
است كه علم نظرى با مسائل عملى فاصله زيادى دارد و 

از اين رو نمى تواند به حل مشكل كمك كند.
 

عنوان  با  خود  مقاله  در  كانت (1724-1804)  امانوئل  آلمانى  فيلسوف 
«در پيشگاه قضاوت مردم: ممكن است در نظر صحيح باشد اما در عمل 
اجرايى نشود» به اين دسته از انتقادات پاسخ داد. در واقع كانت با مقاله 
عليه   (1742-1798) گارو  كريستيان  كه  داد  پاسخ  انتقاداتى  به  خود 
نظريه اخالقى وى طرح كرده بود. در آن مقاله، كانت اشاره مى كند كه 
اين نظريه اصول ماهيت يا قواعد عمومى منصفانه را فراهم مى آورد. با 
وجود اين، نظريه كانت به بشر نمى گويد كه چطور آن را اجرا كند، بلكه 
قضاوت انسان براى اجراى آن نياز است: «براى درك اين مفهوم، قاعده 
عمومى بايد با قضاوت تكميل شود كه به موجب آن انسان تشخيص 
قاعده  نمونه هايى  چه  در  و  شده  اعمال  قاعده  مواردى  چه  در  مى دهد 
نقش  به  احترام  لزوم  به  موثرى  صورت  به  كانت  است.»  نشده  اعمال 
علم نظرى براى كنش انسان تاكيد مى كند: «هيچ كس نمى تواند وانمود 
كند كه عمال در شاخه اي از دانش عالم است در حالى كه به علم نظرى 
بى اعتنا است و اگر چنين باشد، در صورتى مى تواند خود را عالم بداند 

كه در معرض واقعيت نادانى خود قرار نگيرد.»

در زمينه روش شناسى، لودويگ فون ميزس (1973-1881) بر اهميت 
علم نظرى براى كنش انسان در اساسى ترين سطح آن تاكيد و اشاره 
مى كند علم نظرى و كنش انسان در واقع جدايى ناپذيرند: «عمل انسان 
و  مى شود  واقع  آتى  كنش  از  پيش  انديشيدن  است.  انديشه  بر  مؤخر 
عمل  و  انديشيدن  است.»  انسان  پيشين  كنش  درباره  تفكر  نمايانگر 
كردن جدايى ناپذيرند. هر عملى هميشه بر پايه ايده اي مشخص درباره 
رابطه على و معلولى است. فردى كه به رابطه على فكر مى كند در واقع 
نظرى  علم  بدون  تكرار  و  تفكر  بدون  كنش  مى انديشد.  قضيه  يك  به 
غير قابل تصور است. استدالل ممكن است ناقص و نظريه غلط باشد، 
اما انديشيدن و نظريه پردازى در هر كنشى وجود دارد. از سوى ديگر، 
انديشيدن هميشه انديشيدن به كنش بالقوه است. حتى فردى كه به يك 
نظريه محض مى انديشد فرض مى كند نظريه درست است. براى نمونه 
به اين فكر مى كند كنشى كه با مفاد آن سازگار است بايد به نتيجه اي 
منجر شود كه از آن انتظار مى رود. به اين ترتيب هيچ ارتباطى به منطق 

ندارد كه آيا چنين كنشى امكان پذير است يا نه.»

با توجه به اينكه علم نظرى از كنش انسان تفكيك پذير نيست، پرسش 
اصلى اين است كه نظريه درست چيست؟ بديهى است كه انسان كنشگر 
آن  به  فرد  چطور  ندارد  اهميت  شد.  خواهد  متمايل  درست  نظريه  به 
مى نگرد؛ زيرا هيچ راهى وجود ندارد كه در آن يك نظريه اشتباه بتواند 

بهتر از يك نظريه درست به درد فرد يا گروه يا همه انسان ها بخورد.
در اقتصاد جريان اصلى كنونى ارزش واقعى يك نظريه نوعا در امتداد 
اقتصاددانان  نمونه  براى  مى شود.  نمايان  پس»  «اگر-  فرضيه  خطوط 
اين مساله  را آزمون مى كنند كه آيا افزايش عرضه پول به قيمت هاى 
باالتر مى انجامد يا افزايش عرضه پول سبب باال رفتن قيمت ها مى شود 
يا اينكه عكس اين فرضيه درست است؟ چنين روشى نمونه بارز يك 
اقتصاد  در  تحريف كننده  و  تجربى  اثبات گرا،  روش شناختى  رويكرد 
است كه نه فقط بايد به دليل استعداد تجاوز به حقوق مردم از آن انتقاد 

كرد، بلكه بايد به دليل اغتشاش فكرى آن را رد كرد.

مانند  بيايد  نظر  به  خيرانديش  كافى  اندازه  به  يا  خوب  نظريه اي  اگر 
همگان  براى  را  رفاه  و  شكوفايى  پول،  عرضه  افزايش  كه  نظريه  اين 
ايجاد  به  دولت  بودجه  كسرى  كه  نظريه  اين  يا  مى آورد  ارمغان  به 
مشاغل جديد كمك مى كند- مردم عالقه مند خواهند شد كه اين نظريه ها 
اجرايى شوند تا نتايج آن را ببينند. آنچه مسلم است اين است كه تحت 
انگيزه  يك  تحريف كننده،  و  تجربى  اثبات گرا،  روش شناختى  حكمرانى 
اقتصادى براى بسط و توسعه نظريه ها فقط به دليل تاثيرات سياسى 
وجود دارد ولو آنكه اين نظريه ها اشتباه باشند، اما آنها كه مشروعيت 
مى آورند  فراهم  دولت  نظر  مورد  فعاليت هاى  براى  باوركردنى  علمى 
مانند  درست  باشند.  داشته  را  كالن  پاداش هاى  انتظار  نوعا  مى توانند 
سارقى كه براى پذيرش اجتماعى سرقت، تمايل خواهد داشت بخشى از 
مال مسروقه را به افرادى بدهد كه در پذيرفته شدن جرم وى از ديدگاه 

قربانيان كمك كرده اند.
زمانى كه نوبت به نظريه هاى اقتصادى معقوالنه- خيرانديش مى رسد، 

نمونه هاى زير در اذهان تجلى مى يابد:
� وجود دولت براى صلح و رفاه ضرورى است؛ بدون دولت، هرج ومرج 

اجتماعى، تجاوزات بى رحمانه و بدبختى به وقوع خواهد پيوست.
� توليد پول بايد در انحصار دولت باشد زيرا راه ديگرى براى دستيابى 

به پول معتبر وجود ندارد.
� پول بدون پشتوانه بهتر است جايگزين كاالهاى پولى (طال و نقره) 
شود، زيرا تنها پول بدون پشتوانه است كه اجازه مى دهد عرضه پول 
افزايش يابد و همان طور كه مى دانيم افزايش چاپ پول به رشد اشتغال 

كمك مى كند.
� سرمايه دارى به استثمار طبقه كارگر مى پردازد و فقر، جنگ و روحيه 
استعمارگرى را گسترش مى دهد. اين در حالى است كه سوسياليسم 

مروج صلح و ارتقادهنده استانداردهاى زندگى براى همگان است.
� دموكراسى (راى اكثريت) شكلى از سازمان سياسى است كه آزادى 
فردى و حق مالكيت را محترم مى شمارد و براى مشاركت صلح دوستانه 

و رفاه ضرورى است.

باشد:  كافى  نكته  اين  به  اشاره  براى  نمونه ها  اين  مى رسد  نظر  به 
مى توان انتظار داشت نظريه هايى كه خيرانديش به نظر مى آيند، اجرايى 
بيشترى  احتمال  باشد  خيرانديش تر  نظريه  يك  هرچه  بنابراين  شوند. 
وجود دارد كه مورد آزمون اجتماعى قرار بگيرد. با وجود اين، انجام 
يك آزمون اجتماعى براى اثبات درستى اهداف يادشده مستلزم هزينه 
زيادى است. براى اينكه مانع هزينه زياد ملموس تر شود كافى است به 

تجربه سوسياليستى بسيارى از كشورها توجه كنيم. 

با وجود اين، در رشته اقتصاد ممكن است بدون متوسل شدن به آزمون 
علم  ميزس،  خير.  يا  هستند  درست  نظريه ها  آيا  شود  اثبات  تجربه،  و 
اقتصاد را با منطق كنش انسان (ميزس به آن رفتارشناسى مى گويد) 
رفتارشناسى  قياس،  بر  مبتنى  نظريه  يك  عنوان  به  كرد.  احيا  دوباره 
استنباط  انسان  كنش  بديهى  اصول  از  را  انكار  غيرقابل  واقعيت هاى 
تاريخى  نه  «رفتارشناسى  مى كند:  بيان  زمينه  اين  در  ميزس  مى كند. 
و علمى، بلكه نظرى و سيستماتيك است. مقوله آن كنش انسان بدون 
توجه به وضعيت هاى شخصى، تصادفى و محيطى است. شناخت آن 
ويژگى هاى  و  محتوا  به  ارجاع  بدون  است  عمومى  و  رسمى  صرفا 
خاص يك مصداق واقعى. اين امر از تجربه نشأت نمى گيرد. آنها همانند 
يا  بازبينى  موضوع  آنها  هستند.  قياس  بر  مبتنى  منطق،  و  رياضيات 

تحريف بر پايه تجربه و واقعيات نيستند.»
رفتار شناسى يك روش شناسى را فراهم مى آورد كه اجازه  در واقع 
مى دهد نظريه هاى درست اقتصادى را از نظريه هاى اشتباه اقتصادى 
به  كه  ندارد  ضرورتى  ترتيب  اين  به  كنيم.  تفكيك  قياس  اساس  بر 

آزمايش اجتماعى دست بزنيم. 

راه  حل  دولت  بگوييم  بايد  آورديم،  باال  در  كه  نمونه هايى  به  توجه  با 
نيست بلكه خود سبب كشمكش هاى اجتماعى شديد مى شود. براى مثال 
از نظرگاه رفتارشناسى ما مى دانيم كه پول يك پديده مربوط به بازار 
انحصار  اما  است،  قوى  پول  آزاد  بازار  منطقى  گزينش  و  است  آزاد 
دولت در توليد پول، پول بدون پشتوانه به ارمغان مى آورد. ما همچنين 
مى دانيم كه افزايش عرضه پول اقتصاد را توانمند نمى كند، بلكه صرفا 
به دريافت كنندگان اوليه پول جديد به هزينه اشخاصى كه پول جديد را 

بعدا به دست مى آورند يا اصال به دستشان نمى رسد، نفع مى رساند. 
از ديگر سو، مى توان از نظرگاه رفتارشناسى استنباط كرد سوسياليسم 
از  شكلى  سوسياليسم  زيرا  مى شود،  منتهى  بزرگ  بدبختى  يك  به 
سازمان اجتماعى است كه نمى تواند به درستى كار كند. به عبارت ديگر 
سوسياليسم محكوم به شكست است و سرمايه دارى يگانه راه پويايى 
بر  گفت  اين طور  مى توان  نهايت  در  است.  اجتماعى  سازمان  اقتصادى 
زيادى  افراد  است  ممكن  (اگرچه  واقعا  دموكراسى  رفتارشناسى،  پايه 
نتيجه  در  و  مالكيت  حق  و  فردى  آزادى هاى  حفظ  با  شوند)  متعجب 

مشاركت صلح دوستانه و رفاه ناسازگار است.
قدرت روشنگر نظريه هاى اقتصادى اشتباه مبتنى بر اين قياس است كه 
آنها بدون آزمون اجتماعى مشخص مى شوند. اين امر به يقين يكى از 

سويه هاى افسونگر مكتب اقتصادى ميزسى- اتريشى است.

شركت هاى چند مليتى، حكومت ها، كاربران

چه كسى بر 
اينترنت حكم 
خواهد راند؟

دن شيلر: استاد علوم اطالعات و كتابخانه هاى دانشگاه 
«ايلى نويز» در «اوربانا» چمپين

 برگردان: شهباز نخعى

ويديويى  سايت  فرانسه،  در  فرى»  عرضه كننده «اينترنت 
متهم  زياده خواهى  به  را  «گوگل»  به  متعلق  «يوتيوب» 
منظور  به  «گوگل»  تبليغات  كردن  مسدود  با  و  مى كند 
«فرى»  است.  انداخته  راه  به  سروصدا  مثل،  به  مقابله 
موضوع هاى  از  يكى   - اينترنت»  «بى طرفى  كار  اين  با 
گفت وگو در دسامبر گذشته در كنفرانس دوبى- را مختل 
كرده است. موضوع اصلى اين كنفرانس قيموميت اياالت 

متحده بر شبكه جهانى [اينترنت] بود.

چارچوب  در  معموال  كه  اينترنت،  سياسى  جغرافياى 
اخيرا  است،  دست اندركاران  ميان  بازرگانى  قراردادهاى 
به موضوع روز تبديل شده است. از سوم تا 14 دسامبر 
مخابرات  بين المللى  اتحاديه  عضو  كشور   193  ،2012
در  شركت  براى  متحد)  ملل  سازمان  به  وابسته  (ارگان 
در  بين المللى  مخابرات  درباره  كنفرانس  دوازدهمين 
كه  ديدارى  آمدند؛  گرد  عربى  متحده  امارات  و  دوبى 
درآن ديپلمات ها، با برخوردارى از توصيه هاى صاحبان 
تسهيل  منظور  به  را  توافق هايى  بخش،  اين  صنايع 
مخابرات شبكه اى و ماهواره اى شكل مى بخشند. با وجود 
طوالنى بودن و كسالت آورى، اين جلسات به دليل نقش 
اقتصاد  روزانه  كاركرد  با  رابطه  در  شبكه ها  تعيين كننده 

جهانى مهم و اساسى است.

آيا  بود.  اينترنت  درباره  نشست  اين  در  جدل  نخستين 
اتحاديه بين المللى مخابرات به شيوه اى كه در ده ها سال 
گذشته در شكل هاى ديگر مخابرات بين المللى اعمال قدرت 
انفورماتيك  شبكه  سرپرستى  مسووليت هاى  بايد  كرده، 

جهانى را نيز بر عهده داشته باشد؟

پاسخ اياالت متحده به اين پرسش يك «نه» قاطع و محكم 
كمترى  بسيار  نقش  جديد  توافقنامه  اين رو  از  و  بود 
مى شود  ناميده  اينترنت»  جهانى  «مديريت  كه  درآنچه 
اكثريت  حال،  اين  با  داد.  مخابرات  بين المللى  اتحاديه  به 
كه  كردند  تصويب  را  ضميمه اى  قطعنامه  كشورها 
خود  وضعيت  تفصيلى  «تشريح  به  را  عضو  كشورهاى 
درمورد مسايل فنى، توسعه اى و سياست عمومى مربوط 

به اينترنت» دعوت مى كرد.

تايمز»1  «نيويورك  كه  چنان  آنكه  با  قطعنامه  اين 
موضع گيرى  با  داشت،  «نمادين»  جنبه  مى كند  تاكيد 
اين  و  شد  روبه رو  آمريكا  هيات نمايندگى  انعطاف ناپذير 
هيات با خوددارى از امضاى آن كنفرانس را ترك كرد. 
فرانسه، آلمان، ژاپن، هند، كنيا، كلمبيا، كانادا و انگلستان 
نيز از جمله كشورهايى بودند كه از آمريكا تبعيت كردند 
اما 89 كشور از مجموع 151 كشور شركت كننده تصميم 
به تصويب قطعنامه گرفتند و كشورهاى ديگرى نيز ممكن 

است بعدا آن را امضا كنند.

است،  دشوار  آن  درك  كه  غيرمنتظره  رويداد  اين 
براى  باشد؟  داشته  قابل مالحظه  اهميتى  مى تواند  چرا 
ضخيم  مه هاى  و  ابر  بايد  ابتدا  مساله،  به  نورتاباندن 
از  زد.  كنار  فراگرفته  را  موضوع  اين  گرد  كه  گفتمانى 
ماه ها پيش، رسانه هاى غربى كنفرانس دوبى را به عنوان 
آوردگاه تاريخى بين حاميان اينترنت باز حرمت گذار به 
آزادى و هواداران سانسور، معرفى مى كردند. چارچوب 
بحث چنان مصالحه ناپذير تعيين شده بود كه آقاى فرانكو 
بارنابه، مدير «تله كام ايتاليا» و رييس انجمن اپراتورهاى 
و  آورد  ميان  به  جنگ»  «تبليغات  از  سخن  همراه،  تلفن 

نتيجه آن را شكست توافقنامه خواند2.

ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

مطابق با تحريم هاى جديد هر كشور خارجى كه با هر يك از شركت 
اين  شد.  خواهد  مجازات  كند،  معامله  ايران  دولت  كنترل  تحت  هاى 
تحريم ها همچنين ايران را از به كار بردن درآمد ناشى از صادرات 

نفتى براى خريد هر كااليى به جز غذا و دارو، منع مى كند.
گروهى از قانونگذاران آمريكايى با طراحى سخت ترين تحريم هايى 
كه تا كنون عليه ايران اعمال شده، پيش نويس قطعنامه اى را آماده 
كرده اند كه در صورت به تصويب رسيدن، عليه جمهورى اسالمى 
سال  از  پيشين  هاى  تحريم  تاثير  تحت  كه  شد  خواهد  اعمال  ايران 
2011 تا كنون بيش از نيمى از درآمد نفتى خود را از دست داده است.
خبرگزارى بلومبرگ كه نسخه اى از طرح سنا براى تحريم ايران را از 
دفتر كنگره به دست آورده در اين زمينه مى نويسد، مطابق با تحريم 
هاى جديد هر كشور خارجى كه با هر يك از شركت هاى تحت كنترل 
دولت ايران معامله كند، مجازات خواهد شد. اين تحريم ها همچنين 
ايران را از به كار بردن درآمد ناشى از صادرات نفتى براى خريد هر 

كااليى به جز غذا و دارو، منع مى كند.
به  كه  واشينگتن  در  ها  دمكراسى  از  دفاع  بنياد  دابويز،از  مارك 
قانونگذاران و دولت در خصوص تحريم هاى ايران مشاوره مى دهد، 
مى گويد: صبر كنگره رو به پايان است. به گفته وى، اقدامات جديد 
تحت بررسى به طور قابل توجهى بر فشار اقتصادى عليه ايران مى 
با  مالى  امور  و  تجارت  كامل  تحريم  سوى  به  را  شرايط  و  افزايد 

جمهورى اسالمى پيش مى برد.
به گزارش اين خبرگزارى آمريكايى انتظار مى رود كه اين طرح در 
ماه جارى نهايى شود. طرحى كه گفته مى شود در آن مساله آزادى 
زندان سياسى، احترام به حقوق زنان و نظارت بر انتخابات آزاد نيز 
مطرح شده است. بنا بر ادعاى بلومبرگ در اين طرح آمده است پيش 
از خارج  شدن نام شركت هاى دولتى ايرانى از فهرست تحريم هاى 

آمريكا، تهران بايد اين اقدامات را انجام دهد.
مارك دابويز،از بنياد دفاع از دمكراسى ها در واشينگتن 
هاى  تحريم  خصوص  در  دولت  و  قانونگذاران  به  كه 
به  رو  كنگره  صبر  گويد:  مى  دهد،  مى  مشاوره  ايران 
بررسى  تحت  جديد  اقدامات  وى،  گفته  به  است.  پايان 
به طور قابل توجهى بر فشار اقتصادى عليه ايران مى 
افزايد و شرايط را به سوى تحريم كامل تجارت و امور 

مالى با جمهورى اسالمى پيش مى برد.

اين طرح بايد به تصويب كنگره آمريكا برسد و باراك اوباما، رئيس 
 ، ايران  جديد  هاى  تحريم  طرح  كند.  تاييد  را  آن  نيز  آمريكا  جمهور 
ذخيره ارزى ايران را نشانه گرفته و دسترسى جمهورى اسالمى به 
ارزهاى رايج شامل يورو را از بين مى برد و همچنين فعاليت طرافى 

ها را محدودتر مى كند.

گزارش رئيس جمهور
در تالشى به منظور متوقف كردن ايران در راه دور زدن تحريم ها، 
طرح تحريم هاى جديد، شركت هايى را كه خدمات بيمه كشتيرانى به 
ايران ارائه مى كند، مجازات كرده و همچنين از موسسه ها مى خواهد 

به انتقال نفت ايران كمك نكنند.
هر  كه  خواهد  مى  آمريكا  جمهور  رئيس  از  جديد  هاى  تحريم  طرح 

60 روز يك بار گزارش دهد كه ايران به لحاظ زمانى با دستيابى به 
ذخاير كافى اورانيوم غنى شده براى توليد يك سالح هسته اى چه 
ميزان  شود  مى  خواسته  جمهور  رئيس  از  همچنين  دارد.  اى  فاصله 
دهد  گزارش  را  ايران  ارزى  ذخاير  كاهش  بر  ها  تحريم  تاثيرگذارى 
مواجه مى شود كه  با بحران نقدينگى  و اعالم كند ايران چه زمانى 

عملكرد اقتصادى جمهورى اسالمى را مختل خواهد كرد.
كره  ايران،  تسليحاتى  تحريم  به  همچنين  ها  تحريم  نويس  پيش  در 
شده  اشاره  اهللا  حزب  نظير  هايى  گروه  و  سودان  و  سوريه  شمالى، 

است.

ايزوله اقتصادى
بلومبرگ در ادامه گزارش خود مى نويسد به نظر مى رسد كه تدوين 
اين تحريم ها پاسخى باشد به موضع تهران در مذاكرات هسته اى 
جمهورى  اى  هسته  كننده  مذاكره  هيات  آن  در  كه  آلماتى  در  اخير 
اسالمى به بسته پيشنهادى ارائه شده در اسفند ماه واكنشى نشان 
نداد. ماترين اشتون، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا پس از 
اين مذاكرات اعالم كرد كه مواضع دو طرف همچنان دور از هم است.

خروج از ان پى تى
اين در حالى است كه عالئدين بروجردى، رئيس كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى نيز مدت كوتاهى پس از 
پى  ان  از  خروج   ، كرد  اعالم  العالم  با  گو  و  گفت  در  آلماتى  نشست 
تى به عنوان يكى از گزينه ها روى ميز جمهورى اسالمى قرار دارد.

تريتا پارسى، كه به شوراى امنيت و كنگره آمريكا در امور تحريم ها 
مشاوره مى دهد، مى گويد: تحريم هايى تا اين اندازه سخت، به جاى 
اينكه تهران را منعطف تر كند، به قاطع تر شدن ايران منجر مى شود

از سوى ديگر برخى تحليلگران بر اين باورند كه اعمال تحريم هاى 
به  كه  پارسى،  تريتا  كرد.  خواهد  تندتر  را  ايران  موضع  تر،  سنگين 
شوراى امنيت و كنگره آمريكا در امور تحريم ها مشاوره مى دهد، 
را  تهران  اينكه  جاى  به  سخت،  اندازه  اين  تا  هايى  تحريم  گويد:  مى 
منعطف تر كند، به قاطع تر شدن ايران منجر مى شود چرا كه رهبران 
لغو  به  اى  هسته  هاى  فعاليت  تعليق  كه  نيستند  باور  اين  بر  ايران 

تحريم ها منجر مى شود.

سناى آمريكا دوباره دست به كار شد

بى سابقه ترين تحريم ها در راه ايران

صادرات آلمان بيش از انتظار 
كاهش يافت

درشرايطى كه حوزه يورو، بزرگ ترين شريك تجارى آلمان، براى 
خروج از ركود اقتصادى تالش مى كند، صادرات اين كشور در ماه 

فوريه بيش از پيش بينى اقتصاددانان با كاهش رو به رو شد. 

كرد:  اعالم  آلمان  فدرال  آمار  دفتر  سه شنبه،  بلومبرگ  گزارش  به 
صادرات با درنظر گرفتن روزهاى كارى و تغييرات فصلى، نسبت 
به ماه ژانويه 5/1 درصد كاهش يافته است. صادرات در ماه ژانويه 
است  شرايطى  در  اين  بود.  شده  رو  به  رو  درصدى   3/1 رشد  با 
كاهش 3/0  بلومبرگ  نظرسنجى  در  شركت كننده  اقتصاددان  كه 15 
دفتر  گزارش  براساس  بودند.  كرده  پيش بينى  را  صادرات  درصدى 

آمار، واردات 8/3 درصد افت كرده است. 
انقباض  ثبت  از  پس  اروپا،  اقتصاد  بزرگ ترين  آلمان،  اقتصاد 
6/0درصدى در سه ماه پايانى سال گذشته، احتماال در فصل نخست 

سال جارى به رشد باز خواهد گشت.

با اين وجود به نظر مى رسد آشفتگى دوباره بازارهاى مالى درپى 
انتخابات بى نتيجه ايتاليا و نجات مالى قبرس، احياى اقتصادى در 17 

كشور عضور يورو را به تاخير خواهد انداخت. 
برنبرگ،  بانك  در  اروپا  حوزه  ارشد  اقتصاددان  شالز،  كريستين 
يك  حدود  و  است  صادرات  به  وابسته  كه  توليدى  مى گويد: «بخش 
چهارم توليد ناخالص داخلى آلمان را تشكيل مى دهد، هنوز به طور 

كامل بهبود نيافته است.
باقى  جدى  ركود  در  يورو  حوزه  كشورهاى  اكثر  كه  شرايطى  در 
به  صادرات  و  داخلى  تقاضاى  بر  بايد  رشد  براى  آلمان  مانده اند، 

اقتصادهاى قوى ترى همچون چين و آمريكا تكيه كند.»
ميليارد   6/13 از  تجارى  مازاد  آلمان،  آمار  دفتر  گزارش  مبناى  بر 
در  يورو(9/21ميليارد دالر)  ميليارد   8/16 به  ژانويه  ماه  در  يورو 
ماه فوريه افزايش يافته است. همچنين، مازاد حساب جارى از 7/9 

ميليارد يورو به 16ميليارد يورو رسيده است. 
اين گزارش همچنين نشان داد صادرات آلمان به حوزه يورو در ماه 
فوريه نسبت به سال گذشته با كاهش 1/4 درصدى رو به رو شده 
و صادرات به اتحاديه اروپا 4/3 درصد سقوط كرده است. صادرات 
ثبت  را  درصدى   9/1 افت  هم  اروپا  اتحاديه  از  غير  كشورهاى  به 

كرده است. 
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 تنها جايزه طنز بريتانيا 
نامزدهايش را شناخت

جايزه وود هاوس كه به عنوان تنها جايزه داستان هاى طنز آميز 
بريتانيا شناخته مى شود، نامزدهاى نهايى خود را براى رقابت 

سال 2013 معرفى كرد.-
به نقل از سايت اين جايزه، به اين فهرست پنج نفره دو نويسنده 

كه قبال برنده اين جايزه شده بودند، راه يافته اند.
 

اين  برنده  نخستين  و  بوكر  جايزه  برنده  جيكوبسون،  هاوارد 
جايزه، امسال با عنوان «وقت باغ وحش» به اين فهرست راه يافته 
جايزه  اين  برنده  بار  يك  اين  از  پيش  كه  نيز  فراين  مايكل  است. 
شده امسال با كتابى با عنوان «اسكيوس» در اين رقابت پذيرفته 

شده است. 

«هتل  با  موگاچ  دبورا  انگليس»،  دريايى  «راه  با  كانلى  جوزف 
ديگر  روشن»  هاى  «ميله  كتاب  براى  دوويت  هلن  و  بسيار»  غم 

نامزدهاى اين دوره هستند. 

جايزه بولينگر وودهاوس تنها جايزه ادبيات طنزآميز در بريتانيا 
پى.جى. ياد  به  شد،  اندازى  راه  سال 2000  كه  جايزه  اين  است. 

در  ترودى  پل  است.  شده  ناميده  طنز  آثار  نويسنده  وودهاوس 
در  لويكا  مارينا  و  يمن»  در  آزاد  ماهى  «صيد  براى  سال 2007 

از   اوركاين»  در  تراكتورها  كوتاه  «داستان  براى   2005 سال 
به   2011 سال  در  اشتينگارت  گرى  هستند.  جايزه  اين  برندگان 

عنوان نخستين آمريكايى اين جايزه را به خانه برد. 
برنده اين جايزه هر سال در ماه مه (ارديبهشت) و در جشنواره 

ساالنه «هى» معرفى مى شود. 
برنده سال پيش اين جايزه ترى پرچت بود كه براى «عطسه» به 
نخستين  عنوان  به  جيكوبسون  هوارد  شد.  انتخاب  برنده  عنوان 

برنده اين جايزه در سال 2000 انتخاب شده بود.

معرفى برنده جايزه بهترين كتاب 
تاريخى بريتانيا

بهترين  به  كه  هسل-تيلتمن  قلم  جايزه  برنده  عنوان  به  لووى  كيت 
كتاب تاريخى بريتانيا اهدا مى شود، انتخاب شد.-

به نقل از تلگراف، اين نويسنده 
بيان  براى  تاريخى  هاى  كتاب 
افزا»  غم  تراژيك  «ماجراهاى 
از دوره پس از جنگ اروپا به 
عنوان برنده اين جايزه انتخاب 

شد. 
و  نويسنده  كه  لووى  كيت 
كتاب  براى  است،  تاريخدان 
دوره  در  اروپا  وحشى:  «قاره 
اين  دوم»  جهانى  جنگ  از  پس 

جايزه را دريافت كرد. 
در  اروپا  قاره  به  كتاب  اين 
پس  بالفاصله  كه  هايى  سال 
آلمان  محاصره  و  جنگ  از 
سال  (ارديبهشت)  مه  ماه  در 
پرداخته  شد،  شروع   1945
اى  دوره  بيان  به  لووى  است. 
پرداخته كه معموال با آزادى و 

اميدوارى توصيف مى شود، در حالى كه در واقع پر از خشونت، 
غيرقابل تصور و خونبار بود. اروپاى پس از جنگ قاره اى بود پر 
از انسان هاى تبعيدى بى شمار و شهرهاى ويران شده و ميليون 

ها كودك يتيم. 
خيريه قلم  سال از سوى موسسه  هر  هزار پوندى  جايزه سه  اين 
تعلق  عمومى  تاريخ  حوزه  در  غيرداستانى  اثر  بهترين  به  بريتانيا 
مى گيرد. زيگلر رييس گروه داورى اين كتاب را تحقيقى درخشان 
جهانى  جنگ  پايان  از  پس  رنج  پر  و  بار  فاجعه  هاى  سال  درباره 

دوم خواند. 
كتاب  شامل  داشتند  حضور  رقابت  اين  در  كه  هايى  كتاب  ديگر 
روها»  «خواب  بروتون،  جرى  نوشته  نقشه»   12 در  جهان  «تاريخ 
نوشته كريستوفر كالرك، «آخرين هالل ماه» نوشته نيگل كليف ، 
«سرنوشت در بيابان» نوشته جاناتان ديبملباى و «حكومت جهان» 
نوشته مارك مزور بودند. اين جايزه 16 آوريل در برنامه كافه ادبى 

انجمن قلم بريتانيا به برنده آن اهدا مى شود. 

معرفى نامزدهاى جايزه آرتور سى 
كالرك 2013

بيست و هفتمين دور جايزه آرتور سى كالرك با اعالم نام 6 نامزد 
راه يافته به فهرست نهايى خود، يك مرحله ديگر جلو رفت.-

به گزارش خبرگزارى كتاب ايران(ايبنا) به نقل از SFX، گروه داورى 
اين جايزه با معرفى اين فهرست بهترين عناوين رمان هاى علمى 
تخيلى منتشر شده در سال 2012 را از ميان 82 كتاب از 32 ناشر 
كردند،  مى  رقابت  سال 2013  جايزه  دريافت  براى  كه  بريتانيايى، 
معرفى كرد. «تكان سر» نوشته آدرين بارنز از انتشارات بلوموس، 
«بهشت تاريك» نوشته كريس بكت از انتشارات كوروس، «فرشته 
ساز» نوشته نيك هاركاوى از انتشارات ويليام هاينمن، «سگ مى 
نوشته  «سرزده»  هدالين،  انتشارات  از  هلر  پيتر  نوشته  درخشد» 
استنلى  كيم  نوشته   «2312» و  اوربيت  انتشارات  از  لئود  مك  كن 
اين  نهايى  بخش  به  يافته  راه  آثار  اوربيت  انتشارات  از  رابينسون 
رقابت هستند. گروه داورى اين رقابت را بسيار قوى خواند و تاكيد 
كرد كه هر يك از اين آثار در فهرست جوايز ديگر نيز جاى داشته 
از  كه  مراسمى  در  مه  ماه  اول  پوندى  رقابت 2013  اين  برنده  اند. 
لندن  علمى-تخيلى  فيلم  جشنواره  در  لندن  سلطنتى  انجمن  سوى 
آرتور  توسط  كه  جايزه  اين  شد.  خواهد  معرفى  شود،  مى  برگزار 
سى.كالرك، نويسنده برجسته آثار داستانى علمى تخيلى در سال 
به  سال  هر  همچنان  او  درگذشت  از  پس  شد،  گذارى  پايه   1987
كار خود ادامه مى دهد. سال پيش «وصيت نامه جسي لمب» نوشته 
سوي  از  سال  تخيلي  علمي  رمان  بهترين  عنوان  به  راجرز  جين 
بيست و ششمين جايزه آرتور سي.كالرك انتخاب شد. آرتور سي 
رياضيات  و  فيزيك  در  عالى  درجه  با   1948 سال  در  كه  كالرك 
مشهورترين  شد،  فارغ التحصيل  لندن  دانشگاه  كينگز  دانشكده  از 
اثرش به نام «ديده بان» را در سال 1964 منتشر كرد. اين اثر در 
1968 موضوع اقتباس فيلمي با عنوان «2001: اوديسه فضايى» به 
را  اسكار  جايزه  فيلم  اين  گرفت.  كوبريك  قرار  استنلى  كارگردانى 
براي كارگردان و نويسنده از آن خود كرد. او تا زمان درگذشتش 
به عنوان يكى از بهترين نويسندگان آثار علمى تخيلى شناخته مى 

شد.

نمايشگاه كتاب امسال لندن از 15 تا 17 آوريل (28 تا 30 فروردين) 
برگزار مى شود. اين نمايشگاه به عنوان دومين گردهمايى بزرگ كتاب 
هاى انگليسى زبان شناخته مى شود و هر سال پذيراى بيش از 25 هزار 

متخصص صنعت چاپ از 130 كشور مختلف است. 
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شاهزاده اي كه هنوز 
سلطنت مي كند 

اثر جاودانه «سنت اگزوپري» 
رازهاي كوچك و بزرگ زيادي در 

دل خود دارد
كوچولو»  «شازده  وقتي  پيش،  سال   70 شايد 
دو  «آنتوان  خود  جمله  از  هيچ كس  شد  منتشر 
اين  نمي گنجيد  باورش  در  هم  اگزوپري»  سنت 
از  حجمي  چنين  به  حجم  كم  و  كوچك  كتاب 
«شازده  امروز  حال  اين  با  يابد.  دست  موفقيت 
غريب  و  عجيب  و  موطاليي  پسرك  با  كوچولو» 
آن براي همه كتابخوان هاي دنيا دوست آشنايي 
سومين  عنوان  به  اخير  قرن  در  كتاب  اين  است. 
اما  اين  مي شود.  شناخته  جهان  پرخواننده  كتاب 
همه داستان «شازده كوچولو» نيست. تاليف اين 
چندان  آن  جذابيت  كه  است  داستاني  خود  كتاب 
صفحه هاي  بين  در  كه  اصلي اي  داستان  از  كمتر 
اندك اين كتاب مي گذرد نيست. «آنتوان دو سنت 
اگزوپري» خلبان ماجراجوي فرانسوي با نوشتن 
«شازده كوچولو» يكي از بهترين هديه هاي ممكن 

را به انسان ها تقديم كرده است. 

«شازده كوچولو» مهم ترين اثر «سنت اگزوپري»، 
در قالب داستاني براي كودكان نوشته شده، اما 
گروه هاي گوناگون، از هر سن و رنگ و تيره اي 
و هر كسي در چهارگوشه جهان كه اندكي شعور 
و سر سوزني ذوق و ذكاوت دارد، از اين داستان 
اندام  كوچك  شاهزاده  سرگذشت  مي برد.  لذت 
اين كتاب را مي توان نخستين درس فلسفي براي 
دلنشين  افسانه اي  همچنين  و  دانست  كودكان 

براي بزرگساالن. 

داستان خالق «شازده كوچولو» 

ژوئن 1900  در 29  اگزوپري»  سنت  دو  «آنتوان 
آمد.  به دنيا  فرانسه  در  «ليون»  شهر  در  ميالدي 
مادر  و  درگذشت  پدرش  كه  بود  ساله  چهار 
و  خواهران  وي،  تربيت  مسئوليت  تنهايي  به 
اگزوپري»  «سنت  گرفت.  برعهده  را  برادرانش 
برد.  به سر  فرانسه  جنوب  در  را  كودكي  دوران 
و  شد  آشنا  موسيقي  با  كه  بود  زمان  همين  در 
اولين  سالگي   12 در  آموخت.  را  ويولن  نواختن 
هواپيماي  يك  در  همراه  عنوان  به  پرواز  تجربه 
در  داد.  قرار  تحت تاثير  شدت  به  را  او  كوچك، 
سال 1917 وي موفق به دريافت ديپلم دبيرستان 
از يك مدرسه شبانه روزي شد و در سال 1919 
زيباي  هنرهاي  مدرسه  در  معماري  رشته  در 
خدمت  اگزوپري»  «سنت  كرد.  تحصيل  پاريس 
هوايي  نيروي  در  سال 1921  در  را  وظيفه  نظام 
فرانسه و در شهر «استراسبورگ» گذراند. در اين  
دوره بود كه خلباني را فرا گرفت. بعد از دوران 
آزاد  خلبان  به عنوان  سال 1926  در  نظام  خدمت 
در خطوط پرواز مسافربري «اير فرانس» مشغول 
به كار شد. در سال 1927 «سنت اگزوپري» براي 
شهر  به  كاال  نقل  و  حمل  هوايي  شركت  در  كار 
«تولوز» رفت و در پي آن از سوي همين شركت 
به «داكا» و «كازابالنكا» فرستاده شد. در بازگشت 
زندگي  مشاهده  تاثير  تحت  و  مراكش  سفر  از 
را  دست نوشته خود  وي  آنجا  صحرانشين  قبايل 
به همراه آورد كه بعد با نام «پيك جنوب» به چاپ 
رسيد. سپس به «بوينس آيرس» رفت و در آنجا 
به عنوان رئيس يك شركت هوايي مشغول به كار 
شد. در سال 1931 به فرانسه بازگشت و ازدواج 
و  كرد  سفر  آمريكا  به  كار  براي  در 1938  كرد. 
بعد از يك سانحه رانندگي در «گواتماال» به مدت 
يك سال به نزد خانواده اش به پاريس بازگشت. 
در سال 1940 وي به عنوان خلباني باتجربه به 
اشغال  با  درآمد.  فرانسه  هوايي  نيروي  خدمت 
فرانسه توسط نيروهاي نظامي نازي آلمان، وي 
آمريكا  قصد  به  را  اروپا  قاره  پرتغال،  ساحل  از 

در  نيويورك  در  جديدش  اقامتگاه  در  كرد.  ترك 
1942 كتاب «خلبان جنگ» را به رشته تحرير در 
در  خود  ادبي  زندگي  پربار  دوره  اين  در  آورد. 
«نامه  بيابان»،  در  «شهري  كتاب هاي  سال  همان 
نوشت؛  را  كوچولو»  «شازده  و  گروگان»  يك  به 

سنت  رساند.  جهاني  شهرت  به  را  او  كه  رماني 
«شازده  انتشار  از  پس  سال  يك  تنها  اگزوپري 
كوچولو» در 44 سالگي درپي سقوط هواپيمايش 
در «كرس» در درياي مديترانه درگذشت. او اين 
به  او  كوچك  داستان  ببيند  كه  نداشت  را  توفيق 
بدل  بيستم  قرن  كتاب هاي  محبوب ترين  از  يكي 
و  شده  ترجمه  دنيا  زبان   200 نزديك  به  شده، 
پيام  با  جهان  چهارگوشه  در  بزرگ  و  كوچك 

اميدبخش آن آشنا هستند. 

«شازده  چگونه  كوچولو»  «شازده 
كوچولو» شد؟ 

شده  نوشته  واقعي  حادثه اي  تاثير  تحت  اثر  اين 
است. واقعه اي كه در صحراي «موريتاني» براي 
دليل  به  اگزوپري»  «سنت  داد.  روي  نويسنده 
نقص فني هواپيمايش مجبور به فرود اجباري در 
كه  پسربچه اي  با  برخورد  آنجا  در  شد.  صحرا 
پرسش هايي را با وي مطرح مي كند، دستمايه اين 
خود  اما  كتاب  اين  انتشار  مي گردد.  جاويدان  اثر 

يك داستان است. 

نيمه شب در نيويورك: آنتوان دو سنت اگزوپري 
در دسامبر 1940 در اياالت متحده از هواپيماي 
صرف  هنگام  تابستان 1942  در  شد.  پياده  خود 
نيويورك  معروف  كافه  «آرنولد»،  كافه  در  ناهار 
همسرش  و  رينال»  «اوژن  آثارش  ناشر  توجه 
كه  شد  جلب  كوچكي  شخصيت  به  «اليزابت» 
سرسري  خود  سفره  دستمال  روي  رمان نويس 
اين  از  كه  كردند  پيشنهاد  او  به  بود. آنها  كشيده 
براي  كتابي  اصلي  شخصيت  عنوان  به  چهره 
كار  اين  به  اكس»  ـ  «سنت  كند.  استفاده  كودكان 
«شازده  كتاب  سال  پايان  در  و  شد  مشغول 
كوچولو» خلق شد. اين داستان در آوريل 1943 
در انتشارات «رينال و هيچكاك» به زبان انگليسي 
انتشارات  را  آن  فرانسوي  نسخه  شد.  منتشر 

گاليمارد در سال 1946 منتشر كرد. 

قديمي اش  دوست  اصل  در  تصويرگر:  نويسنده 
برنار الموت كه پيش از اين تصاوير كتاب «خلبان 
«شازده  تصويرگري  براي  بود  كشيده  را  جنگ» 
شخصيت  الموت  شد.  انتخاب  هم  كوچولو» 
بود  شده  پناهنده  نيويورك  به  كه  بوالهوسي 
داشتند:  مشتركي  ويژگي  كه  كشيد  را  طرح هايي 
اعتقاد  اگزوپري  سنت  اطرافيان  اما  گرايي.  واقع 
ساده  چنين  داستاني  براي  طرح ها  اين  داشتند 
بيش از حد واقع گرا هستند. «چرا خودت تصاوير 
روزي  كه  بود  پيشنهادي  اين  نمي كشي؟»  را  آن 
بايد  هم  باز  اما  كرد  مطرح  رينهارت»  «سيلويا 
منتظر ماند تا سر و كله «پل ـ اميل ويكتور» يكي 
از دوستانش پيدا شود و با اصرارهايش خلبان را 
به كشيدن نقاشي هاي آبرنگ مشهور وادار كند. 

پسر  وقتي  ورث  لئون  «به  ورث؟:  لئون  چرا 
در  عجيب  نامه  اهدا  اين  داستان  بود»:  كوچكي 
ورث  دارد.  جالبي  قصه  كوچولو»  «شازده  آغاز 
گرايش هاي  كه  نظامي گري  مخالف  نويسنده اي 

نام  روز»   33» كه  كتابش  خاطر  به  داشت  چپ 
دارد مشهور است. اوايل سال هاي 1930 «ورث» 
دوستي خود را با «سنت ـ اكس» آغاز كرد اما از 
1940 او مجبور شد به خاطر اصليت يهودي اش به 
صورت مخفيانه زندگي كند. در كل دوران جنگ، 
اگزوپري نگران جان دوستش بود. در نتيجه در 
لحظه اي كه به فكر كسي بود تا «شازده كوچولو» 
را به او تقديم كند، پس از اينكه مدت ها به همسر 
را  ورث  لئون  سرانجام  كرد  فكر  مزاجش  تند 
برگزيد. طنز روزگار اما اينجاست: «ورث» پس از 

جنگ زنده ماند اما «سنت ـ اكس» نه! 

شاهزاده اي كه هنوز سلطنت مي كند 

«بي 612»  خردسياره  در  زماني  فرا  داستان  اين 
پر  اكس»  ـ  «سنت  داستان  حال  اين  با  مي گذرد. 
روباه  نويسنده.  زندگي  به  اشاره هايي  از  است 
رمان نويس  كه  است  صحرايي  روباهي  يادآور 
«ساهارا»  صحراي  در  «كاپ جوبي»  منطقه  در 
سگ  از  داستان  مشهور  گوسفند  بود؛  كرده  رام 
نويسنده  دوست  رينهارت»  «سيلويا  پشمالوي 
بي شك  تاجر  مرد  است؛  شده  گرفته  الهام 
مرد  التكوئر»،  «پي ير  شخصيت  مديون  بسيار 
ـ  «سنت  كه  است  هوايي  صنعت  صاحب قدرت 
سرانجام  و  مي كرد؛  كار  او  براي  ابتدا  در  اكس» 
مزاج  تند  همسر  دقيقا «كونسوئلو»،  كه  سرخ  گل 
او را ترسيم مي كند. به عالوه اين گل سرخ سرفه 
آسم  به  مبتال  كه  «كونسوئلو»  مثل  دقيقا  مي كند، 
تئاتري،  نمايش  داستان  اين  روي  از  اگرچه  بود. 
و  كارتوني  فيلم  چند  موزيكال،  فيلم  يك  باله، 
عروسكي و حتي يك مجموعه انيميشن تلويزيوني 
تهيه شده است اما اولين كسي كه مي خواست اين 
بود.  ولز»  كند «اورسن  فيلم  به  تبديل  را  داستان 
هنوز زمان زيادي از انتشار اين كتاب نمي گذشت 
كه «اورسن ولز» در سال 1943 از كارگزار خود 
درخواست كرد نسبت به خريد حقوق كتاب اقدام 
در  كه  كرد  فيلم نامه اي  نوشتن  به  شروع  او  كند. 
براي  داشت.  برعهده  را  خلبان  نقش  خودش  آن 
به  او  سياره ها  خرد  بين  سفرهاي  دادن  نشان 
تصاويري انيميشني فكر كرد و به همين منظور با 
والت ديزني، امپراتوري بي چون و چراي اين ژانر 
تماس گرفت. قرار شد حرف ها با صرف ناهاري 
در استوديوهاي خالق «ميكي ماوس» زده شود و 
همينجا بود كه همه چيز از مسير خود خارج شد. 
ولز با هيجان فراوان از پروژه خود حرف زد اما 
پايان  از  قبل  حتي  و  ماند  باقي  خونسرد  ديزني 
نابغه  دو  براي  جايي  «اينجا  زد:  چاك  به  جلسه 

وجود ندارد!» پايان پروژه. 
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وقتى ادبيات ناجى 
سينما مى شود

مجله تايم كه سال گذشته فهرستى 
از 100 فيلم برتر تاريخ سينما به 
انتخاب دو منتقد برجسته، ريچارد 
تهيه  شيكل  ريچارد  و  كورليس 
برتر  كتاب  امسال 100  بود،  كرده 
حروف  برچسب  را  ادبيات  تاريخ 
تايم،  مشهور  نويسندگان  الفبا 
گروسمن،  ليو  و  الكايو  ريچارد 

انتخاب كرده اند.
تعدادى از بهترين فيلم هاى تاريخ سينما، اريژينال 
داستان  و  ايده  كه  معنى  اين  به  اريژينال  نيستند. 
فيلم  كارگردان  يا  نويس  فيلمنامه  ذهن  از  آنها 
هاى  كتاب  بهترين  از  برخى  است.  نگرفته  نشات 
تاريخ ادبيات، سينماگران را چنان تحت تاثير قرار 
خواندن  موقع  كه  را  گرفتندآنچه  تصميم  دادندكه 

كتاب در ذهن شان مى گذشته تبديل به تصويرى 
آن  بتوانند  سينما  پرده  روى  مردم  همه  كه  كنند 

را ببينند.
عامه  هنر  ادبيات  به  نسبت  سينما  كه  آنجا  از 
به  مردم  اينكه  امكان  هميشه  است،  پسندترى 
شده  تر  سريع  زندگى  كه  روزها  اين  خصوص 
بيشتر  خيلى  ببينند  ساعت  دو  در  را  فيلمى  است، 
است تا اينكه بخواهند چند روز براى خواندن يك 
گذشته  سال  كه  تايم  مجله  بگذارند.  وقت  كتاب 
فهرستى از 100 فيلم برتر تاريخ سينما به انتخاب 
ريچارد  و  كورليس  ريچارد  برجسته،  منتقد  دو 
برتر  كتاب   100 امسال  بود،  كرده  تهيه  شيكل 
تاريخ ادبيات را برچسب حروف الفبا نويسندگان 
گروسمن،  ليو  و  الكايو  ريچارد  تايم،  مشهور 

انتخاب كرده اند.
هدف از انتخاب اين كتاب ها به گفته خود سردبير 
تايم دو نكته بوده است؛ يكى راهنمايى براى اينكه 
اينكه  دوم  و  بخوانند  را  هايى  كتاب  چه  مردم 
اين  به  نسبت  تا  كنند  عصبانى  را  مخاطبانشان 
مطلب واكنش نشان بدهند و كتاب هاى خودشان 
را هم معرفى كنند اما نكته جالب در بررسى كتاب 
هاى منتخب تام اين بود كه تعداد زيادى از آنها 
منبع اقتباس فيلم هاى مشهور بوده اند. چند نمونه 

از آنها را مى توانيم بررسى كنيم.

همه مردان شاه
(انتشار: 1946 � فيلم: 1949 و 2006)

است.  سياسى  رمان  يك  از  بيشتر  آن  ارزش 

واقع  در  نوشته،  وارن  پن  رابرت  كه  داستانى 
درباره قدرت است و فسادى كه در دوران ركورد 
نوعى  حقيقت  در  كتاب  افتد.  مى  اتفاق  اقتصادى 
روانكاوى درباره نتايج غيرقابل پيش بينى اعمالى 
است كه انسان انجام مى دهد. خراب كردن رابطه 
است  ممكن  كه  احتمال  اين  و  ها  آدم  همه  ميان 
خوبى  هاى  آدم  گناه،  سرتاسر  دنياى  اين  در 
مرد  يك  استارك  ويلى  باشند.  داشته  وجود  هم 

قدرتمند اهل لوييزياناست.
كه  كرد  آغاز  فرماندارى  عنوان  به  را  كارش  او 
قرار بود صداى مردمرا به گوش مردمبرساند اما 
در آخر تبديل به يك جنايتكار پوپوليست هوچى 
وى  مطبوعاتى  مشاور  بردن  جك  شود.  مى  گر 
است كه ابتدا فقط دستورهاى رئيس اش را بدون 
چون و چرا اجرا مى كنداما بعد از مدتى وجدانش 
بيدار مى شود و ديگر نميتواند به آن روند ادامه 
كتابش  در  وارن  خب  سياست؟  درباره  و  بدهد 
نشان مى دهد كه چطور سياست باعث سقوط يك 
مرد مى شود. كتاب برنده جايزه پوليتزر هم شد.

 1949 سال  كتاب  اين  از  سينمايى  اقتباس  اولين 
توسط رابرت راسن با بازى برودريك كرافورد و 
جان آيرلند ساخته شد. فيلمى كه در زمان خودش 
 ،40 دهه  گرفت.  قرار  منتقدان  توجه  مورد  تقريبا 
سال هايى بود كه ساخت فيلم هايى درباره قدرت 
انسانيت  سقوط  و  هم  با  آنها  ارتباط  و  رسانه  و 
هم  شان  مشهورترين  و  داشت  قرار  توجه  مورد 

«همشهرى كين» اورسن ولز بود.
خاطر  به  بيشتر  (كه  زيليان  استيون   2006 سال 
اين  سراغ  دارد)  شهرت  هايش  فيلمنامه  نوشتن 
از  جودال  و  پن  بازيشان  با  فيلمى  و  رفت  كتاب 
بازى  خاطر  به  بيشتر  فيلم  اين  ساخت.  آن  روى 
در  كه  چند  هر  گرفت  قرار  توجه  مورد  پن  شان 
جوايز سينمايى اقبال چندانى به فيلم و بازى پن 

نشد.

بر باد رفته
(انتشار: 1936 فيلم: 1939)

كتاب «برباد رفته» هميشه جزو فهرست پرفروش 
ترين ها بوده است اما اين دليل كافى براى اينكه 
مارگارت ميچل نويسنده فوق العاده اى است، نمى 
زندگى  داستان  تاريخى  رمانتيك  كتاب  اين  شود. 
مردى  اوهارا،  اسكارلت  نام  به  سرزنده  دخترى 
دغل به نام رت باتلر و اشلى رمانتيك روياپرداز 
را روايت مى كند كه زندگى شان تحت تاثير جنگ 
داخلى آمريكا قرار مى گيرد. همان اندازه كه كتاب 
«ارباب حلقه ها» تالكين در زبان و ادب انگلستان 
«بربادرفته»  اندازه  همان  به  است،  بوده  موثر 
بوده  موثر  آمريكايى  فرهنگ  در  ميچل  مارگارت 
است. اين رمان خواندنى فقط به يك مثلث عاشقانه 
محدود نمى شود، بلكه كامال از تاريخ و داستان 
چطور  اينكه  گيرد.  مى  نشات  آمريكايى  هاى 
سرزمين بزرگ جنوب، در خاكستر و خون غرق 

شد.
ترين  محبوب  از  يكى  كارگردان  فلمينگ  ويكتور 
فيلم هاى تاريخ سينماست. «بربادرفته» كه باعث 
زيبا  اقتباسى  شد،  لى  ويوين  رسيدن  شهرت  به 
دليل  به  البته  كه  است  ميچل  العاده  فوق  كتاب  از 
بيشتر  كه  جزئيات  برخى  كتاب  بودن  مفصل 
آمريكا  تاريخ  و  جنوب  مردم  روحيات  به  مربوط 
گيبل  كالرك  است.  شده  حذف  آن  در  شود،  مى 

نقش رت باتلر را بازى مى كند.
تاريخ  برتر  فيلم  ميان 250  از  رتبه 150  در  فيلم 
را  اسكار  جايزه   8 توانسته  و  دارد  قرار  سينما 
كارگردانى،  بهترين  جمله  از  كند:  خودش  آن  از 
فيلمنامه  بهترين  زن،  اول  نقش  بازيگر  بهترين 
ديگر  رشته  در 5  تازه  و  فيلم  بهترين  و  اقتباسى 
هم نامزد دريافت اسكار شده بود. فيلم البته بين 

مردممحبوب تر از منتقدان سينماست.

فيلمهاى  از  يكى  خودش  زمان  در  «بربادرفته» 
ركوردشكن تاريخ سينما از نظر فروش و جوايز 
هست  هم  ديگر  نفر  يك  البته  شد.  مى  محسوب 
كه در كنار مارگارت ميچل و ويكتور فلمينگ كه 
در  شود،  مى  محسوب  آنها  اثر  «بربادرفته»  فيلم 
موفقيت اين فيلم تاثير فراوانى داشته است: ديويد. 

او. سلزنيك، تهيه كننده فيلم.

مزرعه حيوانات
(انتشار: 1946 فيلم: 1954)

هيچ نويسنده اى به اندازه جورج اورول در كتاب 
قدر  اين  قدرت  مفهوم  درباره  حيوانات»  «مزرعه 
بى پرده و صريح نبوده و هيچ كس هم به اندازه 
او نسبت به كسانى كه از قدرتشان سوء استفاده 
رسد  مى  نظر  به  است.  نبوده  خشمگين  كنند،  مى 
هيچ كس به اندازه اريك بلر انگليسى كه بعدها با 
نام جورج اورول شهرت يافت، جهان و آدم هايش 
را نمى شناخته. در «مزرعه حيوانات» اورول در 
شخصيت  به  را  شوروى  انقالب  رياكارى  اصل 
هاى كتابش نسبت مى دهد يعنى همان حيواناتى 

كه در مزرعه زندگى مى كنند.
او در قالب يك داستان افسانه اى، قساوت را چنان 
بيان مى كند كه هميشه به نظر خواننده تازه و نو 
مى آيد. او كرخى و بى حسى جماعتى را تعريف 
مى كند كه در قرن بيستم با بدترين فجايع روبرو 
به  را  طرفدارانشان  و  لنين  و  تروتسكى  و  شدند 
كند.  مى  تشبيه  ها  جوجه  و  ها  اسب  ها،  خواك 
ها  انسان  مانند  را  آنها  همه  ذات  هم  آخر  دست 

نشان مى دهد.
از روى داستان اورول در سال 1954 انيميشنى 
جان  و  بچلر  جوى  توسز  كمدى  چاشنى  با  البته 
شايد  انگليسى  انيميشن  اين  شد.  ساخته  هاالس 
كتاب  كشيدنداستان  تصوير  به  براى  راه  بهترين 
اورول بر روى پرده سينما بود. منتقدان، فيلم را 
به خاطر مضمون مهمش دوست داشتند. انتخاب 
كتاب  اين  روى  از  اقتباس  براى  انيميشن  مديوم 
در  بار  اولين  فيلم  بود.  سازندگانش  هوش  نشانه 

سوئد اكران شد و با اقبال عوميهم روبرو شد.
«به  نوشت:  فيلم  درباره  تايمز  آنجلس  لس  منتقد 
نظرم يك اثر هنرى خوب است. اين فيلمى است كه 
براى چشم، قلب و مغز شما ساخته شد. موسيقى 
و  است  ستايش  قابل  سيبر،  ماتياس  متنساخته 
كارتونى  شبيه  اصل  در  هستند.  صداپيشگانعالى 
از ديزنى است كه جدى شده باشد.» سال 1999 
هم يك فيلم تلويزيونى از روى آن ساخته شد كه 

چندان مورد توجه قرار نگرفت.

خواب بزرگ
(انتشار: 1939 فيلم: 1946 و 1978)

بودم.  هوشيار  و  كرده  اصالح  مرتب،  تميز،  «من 
برايم مهم نيست كسى اينها را مى دانست يا نه. من 
دقيقا همان ويژگى هاى يك كارآگاه خوش لباسى 
است  اى  جمله  اين  بودم.»  مى  بايد  كه  داشتم  را 
ريموند  بزرگ»  «خواب  كتاب  پاراگراف  اولين  كه 
چندلر با آن شروع مى شود اما اين آخرين جمله 
بيان  قاطعيتى  چنين  با  كتاب  اين  در  كه  است  اى 

مى شود.
سال   51 زمان  درآن  كه  نويسنده  چندلر  ريموند 
بود.  گاز  و  نفت  شركت  يك  مدير  قبال  داشت، 
و  ها  سايه  از  كوچكى  قطعات  پازل  يك  مانند  او 
مسيرهاى تاريك را كنار هم قرار مى دهد تا «خواب 
سياهى،  همه  اين  ميان  در  و  بگيرد  شكل  بزرگ» 
فيليپ مارلو، كارآگاه خصوصى سرگردانى است 
تا  شود  مى  استخدام  مردميليونر  يك  توسط  كه 

همسر دختر زيبايش را پيدا كند.
تالشش  تمام  و  است  مصمم  و  سرسخت  مارلو 
تلخ  در كتاب  باشد اما  آدم درستى  تا  را مى كند 
چندلر، هيچ قهرمان واقعى وجود ندارد. هر بخشى 
از داستان آشكار مى كند كه قلب و روح انسان تا 

چه حد مى تواند پيچيده باشد.
اولين اقتباس از «خواب بزرگ» چندلر را هاوارد 
 1946 سال  در  سينما  بزرگ  كارگردان  هاكس، 
تاريخ  هاى  فيلم  بهترين  از  يكى  جزو  كه  ساخت 
مارلو  نقش  بوگارت  همفرى  هست.  هم  سينما 
بزرگتر  دختر  هم  باكال  لورن  و  كرد  مى  ايفا  را 
را  فيلم  فيلمنامه  كه  كسانى  از  يكى  بود.  ميليونر 
فالكنر  ويليام  كرد،  اقتباس  چندلر  كتاب  روى  از 
هم  نويس  فيلمنامه  عنوان  به  كه  بود  نويسنده 
فيلم  تغيير  كمى  با  وينر  ميشل  كرد.  مى  فعاليت 
و  ميچم  رابرت  كه  ساخت  كتاب  روى  از  ديگرى 
سارا وايز بازيگرانش بودند اما فيلم اثرى سطحى 

بود كه مورد توجه قرار نگرفت.

تاوان

(انتشار: 2002 فيلم: 2007)
دختر  تاليس  بريونى  العاده.  خارق  فريب  يك 
نوجوان 13 ساله اى است كه مركز كتاب «تاوان» 
از  كه  شود  مى  متوجه  ساله  دختر 13  اين  است. 
طريق خالقيت و زبانش مى تواند دنيايى سركش 
و ياغى براى خودش بسازد. با شيوه اى پيچيده 
او به راه راست هدايت مى شود. البته بعد از اينكه 
مسيرش را غلط طى مى كند و منجر به يك فاجعه 

مى شود.
در نيمه اول كتاب، دختر نسبت به وقايعى كه در 
يك روز تابستانى سال 1935 شاهد آنهاست دچار 
سوء تفاهم مى شود. اتفاقى كه باعث مى شود او 
دروغى بگويد كه منجر به نابودى زندگى خواهر 
ايوان،  مك  ايان  اما  شود.  سيسيليا  بزرگترش، 
كه  همانطور  اينهاست.  از  زيركتر  كتاب،  نويسنده 
داستان را تعريف مى كند، هر صفحه اى كه جلو 
گشوده  جلويمان  ديگرى  معماى  انگار  رويم  مى 
پايانى  چنان  تخيلش  قدرت  با  هم  بعد  شود.  مى 
براى داستان رقم مى زند كه انگار هر چه را تا آن 

لحظه خوانده بوديم باطل مى كند.
سال 2007  هاى  فيلم  مهمترين  از  يكى  رايت  جو 
را كه نامزد دريافت جايزه اسكار در رشته هاى 
فيلم  بهترين  و  اقتباسى  فيلمنامه  بازيگرى،  اصلى 
ايوان  مك  ايان  كتاب  مبناى  بر  بود،  شده  هم 
نايتلى  كايرا  بازى  با  رايت  جو  «تاوان»  ساخت. 
در  رونان  سائوريس  و  بزرگتر  خواهر  نقش  در 
فيلمى  رفت.  سينماها  پرده  روى  بريونى  نقش 
ماريو  وبراى  داشتند  دوستش  خيلى  منتقدان  كه 
بهترين  اسكار  جايزه  هم  آهنگسازش  دارينلى، 

موسيقى متن را به ارمغان آورد.
تايمز  آنجلس  لس  مشهور  منتقد  توران  كنت 
«تاوان»  رمان  روى  از  سينمايى  اقتباس  درباره 
اقتباسى  هاى  فيلم  معدود  از  يكى  «اين  نوشت: 
است كه توانسته همان شكوه كتاب را روى پرده 
سينما هم منتقل كند.» راجر ايبرت و پيتر تراورس 

هم به فيلم 100 امتياز كامل دادند.

پرتقال كوكى
(انتشار: 1963 فيلم: 1971)

درست مثل كتاب «1984» جورج اورول، «پرتقال 
كوكى» هم اثرى است كه از طريق زبان كل نظم 
اجتماعى را زير سوال مى برد. كتاب دنياى فاسد 
رفقاى  و  الكس  نام  به  ساله  بزهكار 15  پسر  يك 
برجس،  آنتونى  كند.  مى  روايت  را  جنايتكارش 
مى  روايت  را  اى  عوامانه  دنياى  كتاب  نويسنده 
كند كه از خالل آن مى توانيد متوجه شويد چطور 
مسلط  چيز  همه  بر  تواند  مى  سياسى  سيستم 
مى  فاسد  دنيايى  وارد  را  پسر  اين  كلمات  شود. 
كند كه ارزش ها در آن معنايى ندارند و خشونت 
حرف اول را مى زند. وقتى بازوهاى قدرت الكس 
را دستگير مى كنند، او را تحت درمانى روانى قرار 
واكنش  ديگر  خشونتى  هر  به  نسبت  تا  دهند  مى 

نشان ندهد.
كتاب برجس خواننده را به تامل در اين موضوع 
فرا مى خواند كه در دنيايى كه شيطان به راحتى 
سراغ  شايد  كند،  انتخاب  را  اش  طعمه  تواند  مى 
كسانى برود كه به اجبار تبديل به آدم هاى خوبى 

شده اند.
يكى  كوبريك،  استنلى  ترسناك  و  سرد  اقتباس 
سال  در  سينما  معاصر  كارگردانان  بزرگترين  از 
1971، گاهى رمان را زير سايه مى برد اما نبايد 
داول  مك  ملكوم  بيفتد.  اتفاق  اين  بدهيد  اجازه 
بازيگر نقش اصلى «پرتقال كوكى» است. اين فيلم 
كوبريك به شدت مورد توجه منتقدان قرار گرفت 
مى  ارزيابى  كوبريك  آثار  بهترين  جزو  را  آن  و 
كنند. جيمز براردينلى، منتقد مشهور سينما درباره 
فيلمى  «اين  نويسد:  مى  كوبريك  كوكى»  «پرتقال 
است كه بايد همه حواستان را به آن بدهيد. نياز 
به انديشه دارد وگرنه نكاتش را از دست مى دهيد. 
سينماى  برجسته  نقطه  عنوان  به  بايد  فيلم  اين 

مدرن معرفى شود.»
نشانه  را  فيلم  تريبون،  شيكاگو  از  سيسكل  جن 
فيلم  داند.  مى  كوبريك  هوشمندانه  و  دقيق  نگاه 
فيلم  بين 250  در  و  شد  اسكار  جايزه  پنج  نامزد 

برتر تاريخ سينما رتبه شصت و پنجم را دارد.



1313 هفته نامه پرشين جمعه23 فروردين ماه 1392 - شماره 291
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk موسيقى

موسيقى خوب 
موسيقى بـد

على زمانيان

وقتى مى گوييم اين موسيقى خوب است و اين 
موسيقى بد است، چه چيزى را مراد مى كنيم؟

خوب  مفهوم  از  نازيبا  و  زيبا  مفاهيم  ميان  تمايز 
و بد

براى آن كه در باره ى موسيقى خوب و موسيقى 
ى  باره  در  بايد  ابتدا  الجرم  بگوييم  سخن  بد 
توضيحاتى  ”بد“  و  ”خوب“   ، ”موسيقى“  مفاهيم 
شود  مى  باعث  تاريكى  و  ابهام  گردد.  ارائه 
ديالوگى شكل نگيرد و هر كس از ظن خود مفاهيم 
را تعريف نمايد. وقتى نتوانستيم منظورمان را در 
قالب كلمات به ديگران برسانيم آن گاه گفتگو به 
مفهوم  از  گوينده  مراد  زيرا  رسد،  مى  بست  بن 
خوب و بد ، چيزى است و شنونده آن را نحوه ى 
ديگرى تفسير مى كند . ازاين رو به نحو مختصر 
به مفهوم شناسى پرداخته مى شود تا از سوتفاهم 
احتمالى جلوگيرى گردد. اما قبل از آن ضرورت 
دارد حساب دو مفهوم را در همين ابتداى راه از 
يكديگر جدا كنيم و آنها را با هم مخلوط نكنيم. اوال 
”خوبى  مفهوم  ثانيا  و  زشتى“  و  ”زيبايى  مفهوم 
و بدى“. گاهى مى گوييم اين درخت ، اين لباس، 
زشت )  يا  و  زيبا (  موسيقى  اين  يا  و  انسان  اين 
است. اما گاهى مى گوييم اين لباس ، اين انسان، 
و اين موسيقى خوب و يا بد است. ما هر لباسى 
را كه زيبا مى دانيم در هر شرايطى نمى پوشيم 
رويم  مى  كه  يى  جلسه  با  بايد  لباس  معتقديم  و 
مناسبت داشته باشد. لباس مدرسه را در مهمانى 
كنيم.  نمى  تن  به  مدرسه  در  را  مهمانى  لباس  و 
بنابر اين با اين كارمان مى خواهيم بگوييم ممكن 
در  آن  پوشيدن  اما  باشد  زيبا  لباس  اين  است 
است  آن  مانند  درست  نيست.  خوب  جلسه  فالن 
زيباى  بسيار  پيراهن  عزيزش  مرگ  در  كسى  كه 
زيبا  پيراهن  آن  بپوشد.  را  رنگارنگش  و  گلبهى 

است اما پوشيدنش در آن زمان بد است.

مفاهيم زيبايى و زشتى  خوب و بد (گرچه تفاوت 
مى  نزديك  هم  به  نظر  يك  از  اما   ( دارند  هايى 
و  ذهنى  بيش  و  كم  ها  واژه  اين  دوى  هر  شوند. 
به  رسند.  مى  نظر  به  نسبى  نهايت  در  و  نظرى 
خارجى  عينيت  مفاهيم  اين   ، فنى  و  دقيق  تعبير 
ندارند. يعنى زيبايى و خوبى و يا زشتى و بدى، 
نشان  شما  به  را  آن  بتوانم  من  كه  نيست  امرى 
دهم. من مى توانم خودكار روى ميزم را ، درخت 
روبروى پنجره ى اتاقم را، كوه پرف را به شما 
تاييد  را  آن  تجربى  دريافت  با  شما  و  دهم  نشان 
زيبايى  به  اشاره  انگشت  به  توانم  نمى  اما  كنيد 
و خوبى اشاره كنم زيرا آنها امرى عينى و قابل 

هاى  شكوفه  گويم  مى  وقتى  نيستند.  مشاهده 
چشم  با  شما  است  صورتى  رنگ  به  درخت  اين 
هاى تان آن را مى بينيد و گفته ى مرا تاييد و يا 
هاى  شكوفه  بگويم  شما  به  اگر  اما  كنيد.  مى  رد 
شما  است،  زيبا  چه  و  است  صورتى  درخت  اين 
ولى  كنيد  تاييد  را  ها  شكوفه  رنگ  است  ممكن 
و  دهم  تان  نشان  را  زيبايى  كه  بخواهيد  من  از 
بپرسيد پس چرا من زيبايى را نمى بينم؟ در اين 
جا من هيچ دليلى بر زيبايى آن نمى توانم بياورم. 
زيبايى ديدنى نيست، حس كردنى است. از جنس 
دريافت هاى تجربى نيست و تماما از حوزه دليل 
وقتى  معتقدند،  فالسفه  است.  بيرون  گفتگوها  و 
كسى مى گويد رنگ صورتى زيبا است ، او تنها 
را  اش  احساس  و  درونى  حالت  شما  براى  دارد 
مى  گزارش  شما  به  دارد  واقع  به   . كند  مى  بيان 
دهد كه من اين رنگ را زيبا مى بينم. زيبايى در 
بيرون نيست، بلكه حس درونى افراد است . اگر 
اين استدالل را بپذيريم ، آن گاه نبايد با افراد در 
باره ى زيبا يى و زشتى يك پديده هم بحث كنيم 

و از او بخواهيم اقامه ى دليل كند.

درب و پنجره دوجداره UPVC- پنجره وين سان
پنجره وين سان، بخشى از گروه صنعتى آذين ا

وقتى مى گويم اين موسيقى زيبا است، شما نمى 
كه  گونه  همان  زيرا  بخواهيد  دليل  من  از  توانيد 
گفتم نمى توان براى زيبايى دليل آورد. اما شما 
را  موسيقى  اين  من  كه  يابيد  درمى  من  سخن  از 
است.  همين  ماجرا  ى  همه  و  كنم  مى  حس  زيبا 
ممكن است موسيقى كه از نظر من زيبا است از 
نظر شما زيبا نباشد و بالعكس. يادمان باشد در 
باره ى زيبايى و زشتى چيزى بحث نكنيم كه به 
جايى نخواهد رسيد. اين كه چرا من اين موسيقى 
را زيبا و شما غير زيبا حس مى كنيد، مسئله ى 
پردازيم.  نمى  آن  به  جا  اين  در  ما  و  است  ديگر 
احواالت  و  ها  سليقه  جهان  با  ما  حال  هر  به 
ها  سليقه  تكثر  هستيم.  روبرو  ها  انسان  درونى 
را به رسميت بشناسيم و بدانيم تفاوت در سليقه 
چه  كه  بگويم  بايد  اصال  و  شود.  نمى  حذف  ها 
اگر  كه  نداريم،  سليقه  يك  همه  ما  كه  است  خوب 
اين چنين بود ، هنر خلق نمى شد و ما با جهان 

تكرارهاى مالل آور مواجه مى شديم.

آن  ى  باره  در  توان  مى  بحث  اين  در  چه  آن  اما 
و  زيبايى  ونه   ) است.  بدى  و  خوبى  گفت،  سخن 
زشتى). وقتى مى گوييم اين موسيقى خوب است 
مى  مراد  را  چيزى  چه  است،  بد  موسيقى  اين  و 
نازيبا“  و  ”زيبا  مانند  هم  بد“  و  ”خوب  آيا  كنيم؟ 
توان  مى  يا  است  يى  سليقه  و  ذهنى  كامال  امرى 
آن را بين االذهانى تلقى كرد. به اين معنا مفهومى 
ذهنيت  طريق  از  و  جمع  يك  ميان  در  كه  است 
جمعى خلق مى شود ؟ آيا مى توان معيارى براى 
موسيقى  و  داد  دست  به  موسيقى  بدى  و  خوبى 
يا  و  بودن  خوب  معيار  آيا  سنجيد؟  آن  با  را  ها 
به  يا  و  باشد  همگانى  تواند  مى  امور،  بودن  بد 
اشخاص بستگى دارد؟ همان گونه كه مالحظه مى 
كنيد ، اين نوشته مدعى است موسيقى را مى توان 
به خوب و بد تقسيم كرد و شاخص هايى براى 
همگان  به  بد  موسيقى  و  خوب  موسيقى  شناخت 

ارائه كرد و در باره آن به گفتگو پرداخت.

بايد مفهوم خوب و بد را از مفهوم زيبا و نازيبا 
موسيقى  اين  گوييم  مى  وقتى  بنابراين  كنيم.  جدا 
اين  كه  است  اين  منظورمان  دقيقا  است،  خوب 
موسيقى خوب است و در باره ى زيبايى آن حكم 
زيبا  موسيقى  اين  گوييم  مى  وقتى  و  ايم.  نكرده 
حكم  آن  زيبايى  ى  باره  در  داريم  صرفا   ، است 
. از اين رو ممكن است  مى كنيم و نه خوبى آن 
يك موسيقى خوب، اما نازيبا باشد و يا موسيقى 
بد، اما زيبا باشد. با تقاطع دو مولفه ى ”زيبايى و 
خوبى“، چهار نوع موسيقى زير به دست مى آيد:

الف) موسيقى زيبا و خوب
ب) موسيقى زيبا ، اما بد

ج) موسيقى نازيبا اما خوب
د) موسيقى نازيبا و بد

نياز به يادآورى است كه به صراحت بيان شود، 
كامال  مفهوم  يك   ، نازيبايى  و  زيبايى  مفهوم 
شخصى و فردى است و به سليقه ها و احواالت 
درونى افراد بستگى دارد. اما مفهوم خوب و بد، 
كه  معنا  اين  به  است.  جمعى  و  عمومى  مفهوم 

محصول تعامالت و مناسبات اجتماعى است .

سپس  و  موسيقى  مفهوم  به  ابتدا  قسمت  اين  در 
از  خوب  موسيقى  سنجش  براى  معيارهايى  به 

موسيقى بد پرداخته مى شود:

موسيقى، صدا و نوايى است كه شنيدنش ( براى 
شنونده ى آن ) خوشايند باشد و از گوش سپردن 
به آن لذت ببرد. بر احوال درونى اش اثر بگذارد و 
او را دچار تحول نمايد. موسيقى بيان احساسات 
است بدون آن كه پاى كلمه و واژه يى در ميان 
است  فرد  روحى  امواج  دادن  نشان  و  باشد 
استفاده  نقاشى  و  قلم  و  رنگ  از  كه  آن  بدون   ،
كنيم. موسيقى ارتباط ما را با جهان احساسات و 
احواالت درونى افراد را از طريق شنوايى فراهم 
مى كند ، همان گونه كه نقاشى و هنرهاى تجسمى 
و ... اين ارتباط را از طريق بينايى ايجاد مى كند. 
اين ها دو نوع از گونه هاى مختلف نسبت برقرار 
اهميتند.  درخور  يك  هر  و  است  جهان  با  كردن 
گريستن،  حال  در  كودك  تصوير  ديدن  با  گاهى 
صامت  كه  تصويرى   ) بريم.  مى  پى  او  رنج  به 
ديوار  پشت  از  يى  ناله  شنيدن  با  گاهى  و  است) 
( بى آن كه فرد گريان را ببينيم) به اندوه درونى 
را  يى  دروازه   ، موسيقى  شويم.  مى  مطلع  كسى 
و  پيچيده  هاى  اليه  بتوانيم  تا  گشايد  مى  ما  ير 
عالوه  دريابيم.  را  انسان  يك  وجودى  هزارتوى 
بر آن موسيقى فرصتى براى مان فراهم مى آورد 
تا ما نيز با ناب ترين احساسات، با جهان رابطه 

برقرار كنيم.
موسيقى را عجالتا مى توان به دو دسته ى بزرگ 
و  دارد  دخالت  انسان  آن  خلق  در  كه  موسيقى 
به  گاهى  كه  معنا  اين  به  نمود.  تقسيم  ندارد  يا 
موسيقى برمى خوريم كه حاصل كار انسان است 
ساير  ندارد.  آن  خلق  در  هيچ نقشى  آدمى  گاه  و 
اند.  چنين  نيز  پيكرتراشى   ، نقاشى  مانند  هنرها 
گل  شدن  پرپر  در  عاشق  و  آشفته  بلبل  ى  ناله 
معشوقش، ريزش آرام باران و صداى روح نواز 
آن ، در پيچيدن باد در البالى درختان و زمزمه ى 
موسيقى وار چشمه يى جوشان و روان شدن آب 
و ... موسيقى است كه آدمى در آن نقشى ندارد و 
بلكه صرفا مصرف كننده است و از شنيدنش لذت 
مى برد. اما آن زمان كه گوشه هاى حزين و ناله 
هاى ”تار“ را مى شنويم ، با خود مى انديشيم كه 
خدا انسان را خلق كرد و انسان گريه را. در اين 
عطف  ساخت“  ”انسان  موسيقى  به  تماما  نوشته 
پرداخته  و  ساخته  كه  همان موسيقى   ، دارد  نظر 

ى انسان و رنج هايش است.

از  را  خوب  موسيقى  توان  مى  معيارهايى  چه  با 
بد تمايز داد؟

از  خوب  موسيقى  ميان  تمييز  معيار  از  پرسش 
موسيقى بد، تنها يك پاسخ ندارد. پاسخ هايى را 
در  كرد.  فراهم  متفاوت  رويكردهاى  از  توان  مى 
اين جا برخى از اين رويكردها مورد واكاوى قرار 
مى گيرد و سعى مى شود ارزيابى روشنى از آن 

ها به دست آوريم.

رويكرد  در  بد  موسيقى  و  خوب  موسيقى  معيار 
روان شناسى

اگر بخواهيم معيار موسيقى خوب وبد را از نظر 
روان شناختى مالحظه كنيم، بايد به آثار و نتايج 
روانى گوش دادن به نوع خاصى از موسيقى نظر 
گوش  كه  موسيقى  ببينيم  كه  معنا  اين  به  كنيم. 
مى دهيم تبعات مثبت و يا منفى در ما ايجاد مى 
كند. از نظر روان شناسى برخى از موارد مثبت 
اعتماد،  حس  شادابى،  اميد،  مانند  شناختى  روان 
و  است.  آرامش،  و  توانايى  حس  زيبايى،  حس 
افسردگى،  ياس،  مانند  منفى  مصاديق  از  برخى 
احساس  ديگران،  به  اعتمادى  بى  انديشى،  سياه 
درونى  آفرين  رنج  حاالت  ساير  يا  و  بست  بن 
شناسى،  روان  رويكرد  در  خوب  موسيقى  است. 

موسيقى است كه حاالت مثبت مانند اميد ، شادى 
موسيقى  بد  موسيقى  و  كند.  ايجاد  فرد  در  و... 
است كه حس نااميدى و ياس، افسردگى و مالل 
خاطر، تنفر و آشوب درونى و...را دامن بزند. البته 
ممكن است كسى مدعى شود كه تنفر، افسردگى و 
نااميدى و.. حاالت خوبى است . در اين صورت، 
مساله ى ما با اين فرد، موضوع موسيقى نيست 
بيمار  و  سالم  انسان  ى  باره  در  بايد  ابتدا  بلكه 
به نتيجه برسيم.( موضوعى كه خارج از بحث ما 
است). البته بايد به هوش باشيم كه حساب حزن 
هاى  آسيب  از  را  فربه  جان  يك  اندوه  و  متعالى 
هاى  غم  و  مايه  ميان  هاى  انسان  شناختى  روان 

سطحى روزانه جدا كنيم.

رويكرد  در  بد  موسيقى  و  خوب  موسيقى  معيار 
دين شناسى

موسيقى  به  دينداران  رويكرد  كلى،  نگاه  يك  در 
گروه  كرد.  بندى  طبقه  گروه  سه  در  توان  مى  را 
اول از دينداران، با موسيقى مشكل بنيادين دارند 
از  دارند.  سرناسازگارى  موسيقى  گونه  هر  با  و 
نظر آنان همه ى انواع موسيقى ها( فارغ از آثار 
است  چنان  آنان  دينى  درك  است.  ممنوع  آن) 
گشايد.  نمى  موسيقى  نوع  هيچ  روى  به  در  كه 
موسيقى گوش نمى دهند چون معتقدند از سوى 
توان  مى  را  گروه  اين  موضع  اند.  شده  منع  دين 
موسيقى  طرد  به  زيرا  نهاد،  نام  گرايانه“  ”طرد 
مى انجامد. اما گروه دوم از دينداران از موضع 
كنند.  مى  مهرى  بى  موسيقى  به  نسبت  ديگرى 
آنان موسيقى را امرى بيهوده و لغو مى پندارند. 
چيزى كه بى اهميت است و نبايد وقتى را از ما 
بگيرد. بيهودگى كه حتى ممكن است ما را از خدا 
مى  را  گروه  اين  موضع  نمايد.  غافل  شرعيات  و 
توان موضع“ بى تفاوت ها“ نام گذارد. گروه سوم 
اين  هستند.  متفاوت  اول  گروه  دو  با  دينداران  از 
قبول  مطلقا  را  موسيقى  توان  نمى  معتقدند  گروه 
روان  شبيه  رويكردى  در  بلكه  نمود.  طرد  با  و 
شناختى به تفكيك و تمايز ميان انواع موسيقى ها 
معتقدند. سنخ سوم دينداران را مى توان ” تمايز 

گذاران“ دانست.

باره  در  هايى  بحث  به  دينداران،  سوم  رويكرد 
 ، دينداران  سوم  سنخ  زند.  مى  دامن  موسيقى  ى 
خود به دو دسته تقسيم مى شوند. دسته ى اول 
حرام  و  حالل  به  را  موسيقى  كه  هستند  كسانى 
موسيقى  را  خوب  موسيقى  و  كنند.  مى  تقسيم 
حالل و موسيقى بد را موسيقى حرام مى دانند. ( 
البته در اين كه شرع كدام موسيقى حرام و كدام 
در  و  دارد  وجود  اختالف  نيز  داند،  مى  حالل  را 
جاى خود قابل توجه است). دسته دوم از گروه 
سوم دينداران ، افرادى هستند كه عمدتا موسيقى 
آن  دينى  تبعات  و  آثار  طريق  از  را  بد  و  خوب 
از  خوب  موسيقى  دهند.  مى  قرار  مالحظه  مورد 
نظر آنان موسيقى است كه روحيه ى خداجويى و 
تمايل به سوى شرعيات را افزون كند و موسيقى 
بد آن است كه رستگارى دينى را از آدمى بستاند 
و  سماع  بيش  و  كم  كند.  ضعيف  را  ديندارى  و 
موسيقى نزد عارفان معمول بود زيرا احساس مى 
كردند از اين طريق مى توانند به شور عارفانه و 
احوال عاشقانه ى معنوى دست يابند. از نظر آنان 
و  معنويت  كه  است  موسيقى  خوب  موسيقى  نيز 
روحيه ى تعالى جويانه را تقويت نمايد. البته حزن 
عارفانه و استعاليى كه وجود آدمى را با هستى 
گره مى زند، حزن زيبا است. موسيقى خوب در 
رويكرد عارفان، موسيقى است كه نگاه آدمى را 
آور  مالل  تكرارهاى  و  روزمره  زندگى  سطح  از 
به سوى امرى پاك و عميق مى كشاند. موسيقى 
خوب سبب مى شود راه تامالت حزين جان هاى 
فربه ، باز شود. همان گونه كه غروب خورشيد، 
ناله ى تار، و شعرى عارفانه، تنهايى وجودى اش 
را با يادش مى آورد و قطره هاى اشك از گوشه 
ى چشمانش جارى مى شود. او در انديشه عميق 
انسانى است و با غم هاى روزانه و سرخوردگى 
هاى اجتماعى  سياسى و يا ناكامى هاى فردى ، 

بسيار فاصله دارد.
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زاد و رشد شهرها 
در پويش تاريخ

ميالدى،  نوزدهم  قرن  در  غربى  جوامع  شدن  صنعتى 
داشت.  دنبال  به  را  كشورها  اين  در  شهرها  توسعه 
از  ناشى  تجمل  توسعه  و  شهرها  رشد  ترتيب  اين  به 
آن، فقر نواحى مجاور را به نحو فاحشى نشان مى داد. 
چنين زمينه اى بود كه قانون گذاران دنياى جديد را بر 
آن داشت كه استانداردهاى زندگى به ويژه در نواحى 
فقيرنشين شهرها را باال ببرند. آنچه مى خوانيد بخش 
است  شدن»  صنعتى  عنوان «عصر  با  مقاله اى  از  اول 

كه از پايگاه اينترنتى نوانديشان انتخاب شده است. 
 

هم در اروپا و هم در اياالت متحده، موج صنعت در ميانه و اواخر قرن 

تجارى  سرمايه گذارى  جمعيت،  سريع  رشد  با  بود  شده  همراه  نوزدهم 
عواقب  مديريت  در  دولت  شكست  و  بزرگ  سودآورى هاي  نامحدود، 
دوره  اين  طى  گسترده  غول آساى  شهرهاى  توسعه.  ناخواسته  كالبدى 
زبونى  و  ثروت  از  ناشى  تجمل  توسعه  اين  با  همراه  و  يافتند،  توسعه 
مي دادند.  نمايش  زننده اى  طور  به  يكديگر  مجاورت  در  را  فقر  از  ناشى 
جنبش  ظهور  به  دوره  اين  از  ناشى  سوءاستفاده هاي  و  فساد  نهايت  در 
ترقى خواهانه منجر شد، كه بر اساس آن برنامه ريزى شهرى تبديل به 
يك بخش شد. محالت حاشيه اى و فقيرنشين، ازدحام و تراكم، زشتى و 
تهديد بيمارى ها واكنشى را ايجاد كرد و در پى اين واكنش اولين تقاضا 
براى پيشرفت هاي بهداشتى شكل گرفت. بهبود چشمگير سالمت عمومى، 
براى  كه  بود،  فاضالب  و  آب  ذخيره  در  مهندسى  پيشرفت هاي  از  ناشى 

رشد بيشتر جمعيت شهرى ضرورى شمرده مي شد. 

در  پذيرفت.  صورت  مسكن  اصالحى  اقدامات  اولين  قرن  اين  اواخر  در 
قوانين نظارتى اوليه (مانند قانون سالمت عمومى بريتانياى كبير در سال 
1848 و قانون مستغالت ايالت نيويورك در سال 1879) استاندارد هاي 
اوليه اى براى ساخت مسكن وضع شد. با اين حال، اجرا به كندى صورت 
خانه هاي  ارتقاى  و  نوسازى  براى  الزم  را  سرمايه  دولت ها  زيرا  گرفت، 
براى  فقيرنشين  محالت  ساكنان  پايين  توانايى  و  نكردند  فراهم  موجود 
خانه هاى شان  ارتقاى  براى  را  خانه  صاحبان  نيز  بها  اجاره  پرداخت 
تشويق نمى كرد. با اين وجود زمانى كه ساختمان هاي جديد ساخته شدند، 
در  اغلب  جديد  قانونگذارى  و  پذيرفت  صورت  مسكن  در  پيشرفت هايى 
 Jacob) واكنش به افشاگرى هاي محققان و فعاالنى چون جاكوب ريس
Riis) در اياالت متحده و چارلز بوث (Charles Booth) در انگلستان به 

ارتقاى استاندارد ها ادامه داد.

به همين صورت در طول دوره ترقى گرايانه -كه در اوايل قرن بيستم ادامه 
داشت- تالش براى بهبود محيط شهرى در نتيجه به رسميت شناختن نياز 
انسان به تفريح و سرگرمى صورت پذيرفت. پارك ها براى فراهم كردن 
توسعه  استراحت  و  سالم  بازى هاي  براى  مكان هايى  و  بصرى  آرامش 
يافتند. بعدها زمين هاي بازى در نواحى متراكم ايجاد شدند و تسهيالت 
ساعات  -كه  بزرگساالن  براى  بلكه  بچه ها  براى  نه تنها  ورزش  و  بازى 

كارى روزانه آنها به تدريج كاهش يافت- نيز ايجاد شدند. 
حاميان جنبش پارك بر اين باور بودند كه فرصت هاي تفريحى خارج از 
خانه تاثيراتى مدنى بر طبقه كارگر دارد، چرا كه در غير اين صورت، آنها 
در مساكن بسيار پر ازدحام و محل هاي كار غيربهداشتى و ناسالم زندگى 
مي كردند. پارك مركزى نيويورك (سنترال پارك) در دهه 1850 پيش بينى 
فردريك  و   (Calvert Vaux) وكس  كارلورت  چون  معمارانى  توسط  و 

الالمستد _(Frederick Law Olmsted) طراحى شد و به عنوان يك مدل 
به طور گسترده اى مورد الگوبردارى قرار گرفت. از جمله ويژگى هاي آن 
جدايى راه پياده از راه وسايل نقليه موتورى و ايجاد چشم اندازى رمانتيك 
در قلب شهر بود، و همچنين اين امر را ثابت نمود كه ايجاد پارك مي تواند 

در افزايش ارزش مستغالت اطراف خود نقش بسزايى داشته باشد.

دغدغه درباره ظاهر شهر در اروپا از مدت ها پيش در سنت امپراتورى 
عظيم  بناهاى  و  مركزى  ميادين  ساخت  همچنين  و  كاخ  و  دادگاه  ساخت 
دوم  امپراتورى  دوره  طول  در  پاريس  در  يافت.  نمود  كليسا،  و  دولتى 
شريانى  بلوارهاى  از  حمايت  با  هوسمان  بارون  اوژن  ژرژ   (1852-70)
مستقيم، مناظر سودمند و تقارن ميادين و خيابان هاي منشعب تبديل به 
طور  به  حاصل  شهرى  فرم  شد.  كالن  مقياس  در  برنامه ريز  بزرگترين 
اقدامات  هرچند  شد.  سازى  شبيه  اروپا  قاره  نقاط  ساير  در  اى  گسترده 
موانع  ضرورتا  اقدامات  اين  ولى  بود،  زيباسازى  اساس  بر  هوسمان 
تجارت عرضه شده توسط پاريس قرون وسطى را شكسته و توانست با 
مدرنيزه كردن شهر بسترى مناسب براى حمل ونقل كارآمد كاال و تحرك 
سريع نيروهاى نظامى فراهم آورد. طرح هاي وى شامل تخريب خانه ها و 
امالك كهنه و فرسوده و جايگزينى آن توسط خانه هاي آپارتمانى جديد 
براى مشتريان متمّول تر، ساخت راه هاي حمل ونقل و فضاهاى تجارى كه 
محالت را در هم مي نورديدند و جابه جايى فقرا از نواحى مركزى شهر 
بود. روش هوسمان قالبى را فراهم نمود كه بر اساس آن برنامه هاي باز 
توسعه شهرى در اروپا و اياالت متحده تا حدود پايان قرن بيستم اجرا 
مي شوند و اين برنامه ها بعدها نيز تاثيرات خود را در بيشتر جهان سوم 

گسترش مي دهند.

در  زيبا  شهر  جنبش  وسيله  به  اروپايى  ديدگاه هاي  شكوه  كه  همچنان 
جهانى  نمايشگاه  در  آن  از  ممتاز  نمونه اى  گرفت،  ريشه  متحده  اياالت 
وضع  اصول  بر  (World`s Columbian Exposition)-مبتنى  كلمبيا 
در   -(Daniel Burnham) برنهايم  دانيل  آمريكايى،  معمار  توسط  شده 
آلى  ايده  نمايشگاه  اين  معمارى  سبك  شد.  برپا  شيكاگو  در  سال 1893 
را ترسيم نمود كه بسيارى از شهرها از آن الگوبردارى كردند. بنابراين 
نمونه اوليه شهر زيبا - كه با مراكز بزرگ و بناهاى عمومى با معمارى 
شيوه اى  به  كه   (Greco-Roman architecture) (1) يونانى-رومى 
باشكوه مكان گزينى شده بودند، مشخص مي شود- در مراكز و بلوارهاى 
و  بى نظمى  با  تقابل  در  و  گرفت  قرار  تقليد  مورد  كشور  سراسر  شهرى 
زشتى محيط پيرامون و اعتراض به آنها برآمد. هرچند انتشار اين مدل 
در اياالت متحده توسط قدرت منحصر دولتى (بر خالف همتاى اروپايى 
كسب وكار  بهره ورى  افزايش  براى  زيبا  شهر  مدل  پايين  قابليت  و  خود) 

دچار محدوديت گرديد.

در حالى كه روش هوسمان به طرز ويژه اى بر قاره اروپا و طراحى مراكز 
بار  اولين  –كه  باغشهر  آرمانى  ايده  اين  گذاشت،  تاثير  آمريكايى  شهرى 
توسط اصالحگر اجتماعى ابنزر هوارد (Ebenezer Howard) در كتاب 
معرفى   (Garden Cities of To-Morrow - 1902) فردا باغشهر هاي 
شد- بود كه ظاهر نواحى مسكونى اياالت متحده و بريتانياى كبير را شكل 
داد. باغشهر هوارد ضرورتا بر اساس شكل حومه اى خود، خانه هاي كم 
ارتفاع در خيابان هاي پيچ درپيچ و كوچه هاي بن بست را با جدايى محل 
تركيب  سبز  و  فراوان  باز  فضاهاى  و  مسكونى  نواحى  از  كار  و  كسب 
آن  توسط  كه  نمود  پيش بينى  را  مشترك المنافع  تعاونى  يك  هوارد  كرد. 
افزايش ارزش امالك ميان جامعه تقسيم شود، زمين هاي باز به صورت 
همگانى حفظ شوند و تشكيالت خرده فروشى و توليد در فاصله اى كوتاه 
از نواحى مسكونى خوشه بندى شوند. جانشينان وى آرمان هاي اجتماعى 
جديد  شهر  دو  در  مسكونى  فرم هاي  طرح  بر  ولى  كردند؛  رها  را  هوارد 
لچورث  (باغشهرهاى  ماندند  پايبند  هوارد  حيات  زمان  در  شده  ساخته 
و ولوين)، و درنهايت از راه هاي پيچ در پيچ و فضاى سبز فراوان مدل 

باغشهر در ساخت شهرك هاي حومه اى مدرن الگوبردارى كردند.

معاصر،  شهر  كالبد  به  شكل دهى  در  شاخصه  تاثيرگذارترين  شايد 
و  پياده  پاى  از  حمل ونقل  اسلوب  تكامل  است.  بوده  حمل ونقل  فن آورى 
تسهيل  را  شهرى  قلمروى  شگرف  گسترش  مدرن  نقليه  وسايل  تا  اسب 
نموده است. كارگران قادر بودند كه دور از محل كار خود زندگى كنند و 
كاال ها مي توانستند به سرعت از محل توليد به بازار منتقل شوند. با اين 
حال اتومبيل ها و اتوبوس ها به سرعت خيابان ها و مناطق قديمى شهرها را 
متراكم و پر ازدحام نمودند. با تهديد فشردگى و اختناق حاصل از ترافيك، 
از  مبرم تر  را  منظم  گردشى  سيستم ها  جديد  انواع  استقرار  به  نياز  آنها 
آنچه بود، نشان دادند. شبكه هاي حمل ونقل به طور فزاينده اى نقطه ثقل 
ترن  و  مترو  سيستم هاي  ويژه  به  گرفتند،  قرار  برنامه ريزى  فعاليت هاي 
ساخته  بيستم  قرن  آغاز  در  پاريس  و  لندن  نيويورك،  در  كه  زيرزمينى 
شدند. براى جاى دادن به ترافيك افزايش يافته، شهردارى ها در عريض 
بسيارى  دادند.  انجام  سرمايه گذارى زيادى  جاده ها  گسترش  و  كردن 
سازمان هاي  بيستم  قرن  اول  سوم  يك  طى  در  شهرى  حكومت هاي  از 
برنامه ريزى  استقرار  دليل  به   1909 سال  دادند.  تشكيل  برنامه ريزى 

شهرى به عنوان يكى از عملكردهاى دولتى نقطه عطفى بود. 

تاريخ
قرارداد تنباكو و 
مخالفت بازرگانان

قرارداد انحصار دخانيات ايران (معروف به 
قرارداد رژي) در 28 رجب 1307 ق (اسفند 
«ماژر  و  ايران  دولت  ميان  در  ش)   1268
امضا  به  و  تنظيم  انگليس  تبعه  تالبوت» 
دخانيات  انحصار  كمپاني  كه  همين  رسيد 
انگيزش هاي  اثر  در  كرد  آغاز  را  خود  كار 
و  توتون  بازرگان  مخالفت  و  سياسي 
تنباكو و گروهي از روحانيون و مردم در 
دولت  و  نمودند  شورش هايي  شهر  چند 
(فروردين   1309 رمضان  هفتم  در  ايران 
با  ناصرالدين شاه  دستور  به  ش)   1271
در  كرد  فسخ  را  قرارداد  كمپاني  موافقت 

ماده اول فسخ قرارداد چنين مقرر شد:
 

«دولت عليه ايران تا چهار ماه از اول رمضان پانصد 
مقابل  در  ايران  تنباكوي  رژي  كمپاني  به  ليره  هزار 
تمام دعاوي كمپاني در فسخ عمل مزبور كارسازي 

خواهد نمود».
اما دولت ايران قادر به پرداخت پانصدهزار ليره كه 
بيشتر از يك ميليون تومان مي شد نبود. ناچار براي 
«لرد  به  و  آورد  روي  انگليس  بانك  به  وام خواهي 

ساليسبوري» نخست وزير انگليس متوسل شد.
اين  و  مي خواست  بهره  هشت  صدي  انگليس  بانك 

بهره سنگين بود.

طهران  در  فرانسه  مختار  وزير  ميان «بالوا»  اين  در 
براي  يادداشتي  بود  شده  آگاه  ايران  نياز  از  كه 
انطباعات  وزير  اعتمادالسلطنه  خان  محمدحسن 
(مطبوعات) نوشت و يادآور گرديد كه: «حاضرم با 
شروط سهل و آسان اين مبلغ را به واسطه بانك هاي 

فرانسه فراهم كنم و به كمپاني رژي بدهم».
اعتمادالسلطنه يادداشت «بالوا» را براي ناصرالدين شاه 
فرستاد، شاه از اين پيشنهاد خوشحال شد و آن را 
اعظم  وزير  امين السلطان  علي اصغرخان  ميرزا  براي 

ارسال داشت و چنين دستور داد:

سفير  «بالوا»  قول  از  اعتمادالسلطنه  «يادداشتي 
فورا  است  اين  بهتر  كنيد  مالحظه  فرستاده  فرانسه 
بالوا را بخواهيد و با او حرف بزنيد شايد همين طور 
كه گفته است صرافان فرانسه با شروط آسان تر اين 
تنخواه را قرض بدهند، البته اگر يك شاهي هم كمتر 

منفعت بگيرند بهتر است.

درصدي  انگليس  بانك  كه  بگوييد  اينطور  «بالوا»  به 
مثال  مي گويد،  بد  شروط  و  مي خواهد  سود  هشت 
از اصل قرض هم مبلغي مي خواهد ندهد، ما راضي 
قرض  شرط  چه  به  شما  بكنيم  قرض  او  از  نيستيم 

مي دهيد؟...»
امين السلطان «بالوا» وزير مختار فرانسه را خواست 
پاريس  به  را  موضوع  «بالوا»  كرد  گفت وگو  او  با  و 

تلگراف نمود و سرانجام چنين پاسخ داد:

عزيز،  اشرف  حضرت   1892 مارس   26 «طهران 
پاريس  به  را  شما  شرايط  خالصه  عصر  ديروز 
تلگراف كردم از مسيو «ريبو» (وزير خارجه فرانسه) 
خواهش نمودم آن شرايط را به تمام مديران معتبر 
بانك ها اطالع دهند و هرگاه يكي از آنها حاضر است 
تام  وكالت  من  به  فوري  بكند  معامله  شرايط  اين  با 
جواب  و  بدهيم  اينجا  در  را  معامله  قرار  كه  بدهند 
كار  اين  دارم  ميل  خيلي  خواسته ام،  فوري  تلگراف 
ختم بشود و خيلي خوشوقت خواهم بود خدمتي به 

دولت شاهنشاهي ايران كرده باشم».

و  نداشت  بازدهي  «بالوا»  كوشش  سرانجام  اما 
اعتماد  ايران  دولت  به  اينقدر  فرانسه  بانك هاي 
دولت  و  بدهند  وام  ليره  هزار  پانصد  كه  نمي كردند 
بانك  از  ساله  ده  اقساط  به  را  پول  آن  ناچار  ايران 

انگليس با سود صدي هشت به دست آورد.
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كم بازديدترين 
كشورهاى دنيا

هاى  مكان  به  دارند  دوست  بيشتر  گردشگران 
جايى  در  را  خود  پول  و  بروند  مشهور  و  جذاب 
خرج كنند كه ارزش دارد. به طور مثال، آيا حاضر 

هستيد كلى هزينه كنيد و به سومالى برويد؟
برخى از گردشگران تمايل دارند تا به مكان هايى 
سفر كنند كه كمتر نام آنها را ميان مقاصد مشهور 
اقليت  در  مسافران  نوع  اين  اما  شنوند.  مى  جهان 
بيشتر  كنند  مى  سفر  كه  مردمى  و  دارند  قرار 
دوست دارند به مكان هاى جذاب و مشهور بروند 
و پول خود را در جايى خرج كنند كه ارزش دارد. 
به طور مثال، آيا حاضر هستيد كلى هزينه كنيد و 

به سومالى برويد؟
كشورهاى  به  دارند  دوست  اندكى  گردشگران 
درگيرى  و  جنگ  در  هميشه  كه  شرقى  آفريقاى 
هستند، سفر كنند. همين مساله باعث شده سومالى 
در رتبه دوم و كم بازديدشونده ترين كشورهاى 

دنيا پس از جزيره Nauru  واقع در اقيانوس آرام  
قرار بگيرد.

مربع  مايل   8.1 حدود  كه  نائورو  كوچك  جزيره 
مساحت و حدود 9378 نفر جمعيت دارد در سال 
سراسر  از  بازديدكننده  فقط 200  ميالدى  گذشته 
جهان داشته است. دليل آن نيز واضح است. اين 
تنها  ندارد.  بازديد  براى  جالبى  چيز  هيچ  جزيره 

دارايى اين جزيره معدن فسفات آن است.

كم بازديدشونده ترين كشورهاى دنيا را مى توان 
به طور كلى به دو دسته تقسيم كرد. كشورهايى 
نائورى  همچون  ندارند  بازديد  براى  موردى  كه 
است،  خطرناك  آنها  به  سفر  كه  كشورهايى  و 
در  بدانيد  باشد  جالب  شايد  سومالى.  همچون 
ويكى تراول در مورد سومالى نوشته شده است 
باشيد  داشته  امنيت  سومالى  در  خواهيد  مى  اگر 

نخستين كار اين است كه به آنجا سفر نكنيد.

از ديگر كشورهايى كه هيچ نوع مقصد گردشگرى 
و طبيعى ندارند مى توان به ميكرونزى (در خاور 
فيليپين و شمال استوا)، جزاير سليمان در اقيانوس 
از  مركب  كوچكى  (كشور  كيريباتى  كشور  آرام، 

اقيانوس  در  سليمان  جزاير  خاور  در  جزيره  سه 
آرام 1 1 8 كيلومتر مربع ) و تووالو اشاره كرد. 
جزاير تووالو و مالديوز هر دو پايين ترين سطح 
سطح  از  باالتر  پا   15 حدود  يعنى  هستند   زمين 
دريا قرار دارند. هر زمان كه فرصت كرديد از اين 
جزاير ديدن كنيد زيرا با باال آمدن سطح آب، اين 
مى  سكونت  قابل  غير  و  رود  مى  آب  زير  جزيره 

شود.
به  توان  مى  كشورها  ترين  خطرناك  عنوان  به 
كرد  اشاره  (رتبه 23)  مركزى  آفريقاى  جمهورى 
كه هميشه دچار درگيرى ها و شورش هاى داخلى 
دست  و  بكر  ملى  پارك  كشور  اين  البته  است. 
همچون  وحشى  حيوانات  كه  دارد  اى  نخورده 
گوريل و فيل ها در آنجا زندگى مى كنند. اما كمتر 
مسافرى براى سفر به اين نقطه دنيا برنامه ريزى 

مى كند.

افغانستان (رتبه 10) نيز به دليل شرايط بى ثبات 
و جنگ هايى كه درگير آن است، بازديدكننده كمى 
معابد  باستانى،  آثار  از  مملو  كشور  اين  دارد. 
قله  و  ها  كوه  مسلمانان،  زيباى  مساجد  بودايى، 
به  كه  جم  نام  به  اى  مناره  است.  سنگالخى  هاى 

قرن 12 ميالدى تعلق دارد نيز در اين كشور است 
و در سايت ميراث جهانى يونسكو نيز ثبت شده 
است.بيشتر مسافران از ترس طالبان به افغانستان 

سفر نمى كنند.

ديگر كشورها نيز همچون گينه بيسائو (رتبه 14)، 
ليبى (رتبه 15)، جزيره تيمور (اندونزى) (رتبه 18) 

نيز مورد بى مهرى گردشگران جهانى قرا دارند.
كره شمالى به دليل محدوديت هاى شديد توريست 
ها در رتبه 16 كم بازديدشونده ترين كشورهاى 
همچون  كشورى  در  البته  دارد.  قرار  دنيا 
شوروى  جماهير  اتحاد  به  سابقا  كه  تركمنستان 
از  توانند  مى  گردشگران   ،(7 (رتبه  بود  وابسته 
مترى  طاليى 15.24  مجسمه  همچون  هايى  مكان 
عشق  در  نيازوف  ساپارمورات  سابق  ديكتاتور 
ديدنى  و  جذاب  بسيار  سايت  اما  كنند.  ديدن  آباد 
اين كشور را مى توان گودال شعله ور در بيابان 
كاراكوم معرفى كرد. اين گودال حدود 70 متر قطر 
لقب  آن  به  ها  تركمنستانى  دارد.  عمق  متر  و 21 
«دروازه جهنم» داده اند. اين گودال از سال 1971 
ميالدى تاكنون همچنان در حال سوختن و شعله 

ور بودن است.

10 قطـار لوكس 
و تجملى دنيـا

عاليق  از  يكى  تجملى  قطارهاى  با  مسافرت  اگر 
شماست، پس اين 10 قطار بسيار شيك و لوكس 
و  مسافرت  جهت  شما  براى  گزينه  بهترين  دنيا، 

تجربه تجمل است.

1. هيرام بينگام، پرو
بين  كوتاه  فواصل  كه  است  لوكس  قطار  اين 
اين  دهد.  مى  پوشش  را  پيچو  ماچو  تا  كوزكو 

دو  و  شيك  بسيار  واگن   4 از  اى  مجموعه  قطار 
رستوران، يك انبار و يك كافى شاپ است. داخل 
ياد  را  ما  و  است  شده  دكوره  سليقه  با  ها  واگن 
از  را  مسافرين  قطار  اين  اندازد.  مى  بيست  دهه 
ميان چشم اندازهاى زيباى پرو رد مى كند و تور 
كوتاهى از ماچو پيچو، محل تاريخى اينكاها، ارائه 

مى دهد.

2. ترانس پاسيفيكو، شيلى
بيستى  دهه  لوكوموتيو  از  واگنى   10 قطار  اين 
بازسازى شده است كه باعث مى شود سفرى به 
داشته  واراس  پورتو  تتا  سانتياگو  از  ماندنى  ياد 
باشيد. در واقع اين قطار يك هتل 5 ستاره سيار 
است كه لوكس ترين پذيرايى را به مدت 12 روز 

سفر به مقاصد توريستى مختلف ارائه مى دهد.

3. تانگوال، چين
تشكيل  پولمن  لوكس  هاى  واگن  از  كه  قطار  اين 
دنياست.  تجملى  قطارهاى  به  چين  پاسخ  شده، 
تسهيالت  همه  و  است  مدرن  بسيار  آن  طراحى 
مى  پيدا  قطار  اين  در  بكنيد  را  فكرش  كه  مدرنى 
چرم  و  راين  سنگ  ابريشم،  از  استفاده  با  شود. 
سبك  يادآور  كل  در  آن  سبك  مبلمان،  همه  در 
مى  شروع  پكن  از  قطار  اين  است.  چينى  متمايز 
شود و از چشم اندازها و مناظر زيبا و منحصر 
بفرد شمال چين تا السا در تبت عبور مى كند. اين 
قطار 48 سوئيت جادار دارد و هربار پذيراى 96 
مهمان است. پنجره هاى شيشه اى بزرگ واگن ها، 

نماهاى پانوراميك براى مسافرين فراهم مى كند.

4. ايسترن و اورينتال اكسپرس
يكى  كه  است  آمده  تايلند  از  تجملى  پيشكش  اين 
از محبوب ترين مقصدهاى گردشگرى آسياست. 
تور سه روزه بازديد از دره ميكانگ كه از بانكوك 
و  برد  مى  الئوس  تا  را  شما  و  شود  مى  شروع 
هاى  كابين  قطار،  اين  هاى  واگن  گرداند.  برمى 
موقتى پولمن هستند و همه امكانات مدرن را براى 
آسايش و تجمل شما فراهم مى كنند. اين كابين ها 
به سبكى زيبا با پارچه هاى شرقى و چوب درخت 

گيالس، مبله و دكوره شده اند.

5. ارابه طاليى، هندوستان
مهمان  از  طاليى،  ارابه  پادشاهى  سايز  قطار  در 
نوازى و تجمل سرزمين مهاراجه ها لذت خواهيد 
جنوبى  هاى  استان  به  را  شما  قطار  اين  برد. 
هندوستان مى برد. به اين سفر برويد و از ميراث 

فرهنگى سرزمينى كه زمانى غرق ثروت بود ديدن 
ورزشى،  سالن  از  توانيد  مى  قطار  اين  در  كنيد. 
اسپا، دو رستوران و يك كافى شاپ استفاده كنيد.

6. غرور آفريقا، آفريقا
شگفت  هديه  يك  قطار،  با  انگيز  شگفت  سفر  اين 
انگيز از سرزمين حيات وحش است. كابين ها به 
تخت  اند.  شده  مبله  استعمار  دوره  سنتى  سبك 
و  باشگاه  پانوراميك،  هاى  پنجره  تجملى،  ها 
كافى شاپ از ويژگى هاى ديگر اين قطار هستند. 
مى  ارائه  خوراكى  خوش  منوى  آن  رستوران 
تجربه  قطار  اين  در  را  ستاره   5 آسايش  و  دهد 
كشورهاى  از  هفته  دو  در  آفريقا  غرور  كنيد.  مى 
آفريقاى جنوبى، زامبيا، زيمبابوه و تانزانيا عبور 
مى كند. مى توانيد بسته هاى مختلف تورهاى آن 

را انتخاب كنيد و در مقاصد مختلف پياده شويد و 
در برگشت همين قطار را سوار شويد و سفرتان 

را كامل كنيد.

7. قصر سيار، هندوستان
قصر  هندوستان،  از  ديگر  تجملى  پيشكش  يك 
سفرى  و  شويد  قطار  اين  سوار  دارد.  نام  سيار 
شاهزادگان  و  پادشاهان  سرزمين  به  تاريخى 
داشته باشيد. كل قطار به سبك سلطنتى است. از 
هاى  چنگال  و  قاشق  تا  گرفته  خدمه  و  كاركنان 
مى  دنيايى  به  را  شما  قطار  اين  چيز  همه  آن، 
پاهاى  زير  دنيا  و  هستيد  پادشاهش  شما  كه  برد 
مكان  به  روزه   8 سفرى  قطار  اين  با  شماست. 
هاى مهم شمال هندوستان خواهيد داشت. سفر با 
قصر واقعى البته قصرى سيار تجربه اى فراموش 

نشدنى است.

EI .8 ترانس كانتابريكو، اسپانيا
شمال  در  كه  اسپانياست  از  تجملى  قطار  يك  اين 
مى  سفر  بيسكاى  خليج  تا  سانتياگو  از  اسپانيا، 
كند. سبك آن بيشتر بر روى سنت هاى فرهنگى و 
تاريخى اسپانيا تأكيد دارد. سفر يك هفته اى با اين 
قطار شما را با فرهنگ متمايز اروپايى و آشپزى و 

غذاهاى اروپا آشنا مى كند.

9. رويال اسكاتزمن، اسكاتلند
سفر با اين قطار كه از قلب سرزمين ادواردين مى 
آيد سه روز طول مى كشد و شما را به مناظر و 
مى  اسكاتلند  سرزمين  گير  نفس  اندازهاى  چشم 
برد. از قلعه ها و سواحل زيبا گرفته تا موسيقى 
و  فرهنگى  طيف  از  توانيد  مى  اسكاتلندى،  زيباى 

كابين  قطار  اين  ببريد.  لذت  يادماندنى  به  تورى 
هاى خواب جادارى دارد و تجمل اين كابين ها به 
ذهن هم نمى رسد. همه غذاها و نوشيدنى ها در 
ظروف چينى سلطنتى وورسستر سرو مى شوند.

10. اورينت اكسپرس، ونيز
اين قطار كه از طريق رمان معروف آگاتا كريستى 
قديمى  از  يكى  احتماًال  شد،  معروف  نام  همين  با 
ترين لوكوموتيوهاى لوكس دنياست. اين قطار كل 
اروپاى مركزى را از پاريس تا استانبول در 8 روز 
مى پيمايد. نماهاى زيبا و شگفت انگيزى از اروپا 
به همراه تورها، پذيرايى هاى شبانه در هتل هاى 
لوكس و غيره، جزو جذابيت هاى آن هستند. اين 
چنگال  و  قاشق  از  را  اروپايى  فرهنگ  لوكوموتيو 
ها و ظروف گرفته تا مبلمان به تصوير مى كشد.
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تاچريسم، فاجعه 
ملى انگليس 

 

«انگليس در خالل سومين سقوط اقتصادى بزرگ 
خود از زمان جنگ جهانى دوم قرار دارد و هر سه 
سقوط اقتصادى از زمانى اتفاق افتاد كه تاچريسم 
گزارش  به  كرد.»  آغاز  را  خود  بزرگ  نهضت 
گزارشى  در  اينديپندنت  انگليسى  روزنامه  ايسنا، 
انگليس  جامعه  در  تاچريسم  پديده  درخصوص 
دولت هاى  رهبرى  به  جنگ  در   » است:  آورده 
مارگارت تاچر- عليه چپ ها، اتحاديه هاى تجارى 
طرزى  به  او  طرف   - جنگ  از  بعد  نظر  توافق  و 
خرد كننده از بين برنده و تحقيركننده پيروز بود. 
در روزهاى آتى و به دنبال مرگ مارگارت تاچر 
جلوى  كرد  خواهند  تالش  راستگرايان  از  برخى 
انتقاد از ميراث مارگارت تاچر را بگيرند و تاكيد 

مغرضانه  توهين آميز،  حدى  تا  كار  اين  كه  كنند 
است.  پوچ  گفته اى  چنين  البته  است.  نفرت انگيز  و 
مارگارت تاچر يك سياستمدار بود، سياستمدارى 
برانگيزترين  اختالف  مدرن  انگليس  تاريخ  در  كه 
بود و چيزى كه او نماينده آن بود (تاچريسم) بايد 
فاجعه  يك  تاچريسم  شود.  واقع  بحث  مورد  البته 
ملى بود و ما همچنان در تله عواقب آن گرفتاريم. 
ژوفرى  وى،  سابق  دارايى  وزير  كه  گونه  همان 
كه  بود  اين  او  واقعى  پيروزى  است:  گفته  هووه 
داد.  شكل  تغيير  را  حزب  دو  بلكه  حزب  يك  نه 
اتفاق  برحسب  كارگر  حزب  كه  هنگامى  بنابراين 
غير  تاچريسم  از  زيادى  بخش  ديگر  بازگشت، 
قابل بازگشت قلمداد مى شد. ما در خالل سومين 
سقوط اقتصادى بزرگ خود از جنگ جهانى دوم 
تاكنون هستيم: هر سه سقوط اقتصادى از زمان 
بحران  افتاده اند.  اتفاق  تاچريسم  بزرگ  نهضت 
آزاد  بازار  تجربه  در  ريشه هايى  داراى  فعلى 
تاچرى است كه باعث محو بخش زيادى از پايگاه 
صنعتى كشور به نفع يك بخش مالى آزاد از قيد و 
بند شده است. در انگليس ديويد كامرون يك بحث 
مسموم درباره امنيت اجتماعى فراگير شده است. 
تمركز اين بحث بر اين مساله است كه تعداد خيلى 
زيادى از مردم از مزايايى برخوردار شده اند. اما 
مطمئنا اين واقعيت وجود دارد كه در سال گذشته 
ميالدى به نسبت همه شكلهاى بيكارى در 40 سال 
گذشته، ما بيكار داشته ايم. اين مساله تا حد زيادى 
نتيجه اين بود كه تاچريسم ميليونها شغل حرفه اى 
بخشهاى  كرد.  حذف  جامعه  از  را  صنعتى  و 
زيادى از انگليس از جمله دهكده هاى معدن كارى، 
شركتهاى صنايع فوالد و ديگر مكانها از بين رفتند 
فرض  كه  هنگامى  حتى  نشدند.  بازيابى  هرگز  و 
كانونهاى  است  شكوفايى  حال  در  انگليس  مى شد 
كه  آنچه  از  بااليى  سطح  داراى  قديمى  صنعتى 
اكنون  بودند.  شده،  توصيف  اقتصادى  بى تحركى 
دريافت  انتظار  فهرست هاى  در  نفر  ميليون  پنج 
حالى  در  هستند،  سرگردان  اجتماعى  مسكن هاى 

مسكن  به  مربوط  مزاياى  پوند  ميلياردها  كه 
غارتگرانه  اجاره هاى  كه  را  صاحبخانه هايى  جيب 
تقابل  باعث  مسكن  كمبود  مى كند.  پر  مى گيرند، 
جوامع عليه يكديگر مى شود در حالى كه مهاجران 
مى شوند  پنداشته  مستحق  كمتر  كه  كسانى  يا  و 
بر  حقيقتا  وضعيت  اين  گناه  اما  هستند.  بال  سپر 

دوش سياست تاچرى حق
خريد كردن و شكست در جايگزين كردن سرمايه 
ستايش  به  تاچريسم  حاميان  است.  شده  فروخته 
قوانين  اثر  در  كه  تجارى  اتحاديه هاى  كردن  فلج 
شكستهاى  و  گسترده  بيكارى  ضد اتحاديه ها، 
شدند،  شكسته  هم  در  اعتصابها  كننده  خرد 
مى پردازند. اين نه تنها باعث شده كارگران اسير 
فقيرتر  را  آنها  همچنين  بلكه  شوند  خود  رئيسان 
كرده است. چهار سال پيش از آنكه بحران آغاز 
شود در آمد نيمه پايين دچار ركود شده در حالى 
كاهش  به  شروع  جامعه  پايين  سوم  يك  براى  كه 
حال  در  شركتها  كه  بود  آن  وجود  با  اين  و  كرد 
در  بودند.  سودآورى  در  جديد  ركودهاى  تجربه 
حالى كه كارگران، اتحاديه اى براى حمايت از خود 
است  مدتها  آنها  زندگى  استانداردهاى  ندارند، 
ترتيب  همين  به  مى توانيم  ما  است.  رفته  تحليل 
تاچرى  پروژه  آغاز  از  پيش  انگليس  دهيم.  ادامه 
بود  غربى  اروپاى  كشورهاى  برابرترين  از  يكى 
تاچريسم  آنهاست.  نابرابرترين  از  يكى  اكنون  و 
در  شتاب  با  بلكه  است  برجا  پا  و  زنده  تنها  نه 
رگهاى زندگى سياسى انگليس جارى است. دولت 
كنونى انگليس توانسته در زمينه خصوصى سازى 
نظام خدمات سالمت و وارد كردن ضربه به نظام 
رفاهى پا به جايى بگذارد كه تاچريسم جرات آن 
كه  است  چالشى  همان  پيش رو  چالش  نداشت.  را 
ديروز بود: يعنى منهدم كردن كل بناى تاچريسم، 
ايجاد  و  انگليس  بر  شده  وارد  آسيبهاى  ترميم 
و  كارمندان  طبقه  منافع  راستاى  در  كه  كشورى 
بايد  ماهمگى  كه  است  نبردى  اين  باشد؛  كارگران 

در آن بجنگيم.»

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 
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  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

پابلو نرودا نبش قبر شد 
 

شيليايى   شاعر  نرودا»،  «پابلو  قبر  نبش  با 
مرگ  علت  روى  تحقيقات  ادبيات،  نوبل  برنده  
جسد  بقاياى  شد.  آغاز  شاخص  چهره   اين 
روز  شيليايى  سرشناس  شاعر  نرودا،  پابلو 
تزريق  پرونده   تا  شد  آورده  بيرون  (دوشنبه) 
ادبيات  نوبل  برنده   اين  به  احتمالى  مرگ بار 
در  محققان  از  بگيرد.يكى  قرار  بررسى  مورد 
آب  شده ،  دفن  نرودا  كه  جايى  گفت:  اين باره 
است  شور  آنجا  زمين  دارد.  وجود  زيادى 
سال   40 وى  مرگ  از  اينكه  به  توجه  با  و 
مى انجامد.  طول  به  ماه ها  تحقيقات  مى گذرد ، 
نرودا  پابلو  پرونده   تحقيقاتى  گروه  عضو  اين 
جهانى  آزمايشگاه هاى  با  ما  افزود:  همچنين 
سوئد  و  آمريكا  آلمان ،  سوئيس ،  هند ،  در 
اين  در  را  ما  رايگان  آنها  و  مى كنيم  همكارى 
مهربانى  همان  اين  مى كنند.  همراهى  رابطه 
است كه در دل هاى مردم به وجود مى آيد. به 
آزمايشات  آينده  ماه  چند  تا  اگزماينر،   گزارش 
علمى نشان خواهد داد آيا شاعر «هوا را از من 
بگير،  لبخندت را نه» در اثر بيمارى ُمرده يا با 
تزريق كشنده طعمه  مرگ شده است. نرودا كه 
مى شد،  12  محسوب  هم  سياسى  فعاالن  جزو 
پينوشه»  نظامى «آگوستو  كودتاى  از  پس  روز 
انجاميد ،  آلنده»  «سالوادور  سرنگونى  به  كه 
خانواده   اعضاى  درگذشت.  بيمارستان  در 
اثر  در  سالگى  سن 69  در  وى  معتقدند  نرودا 
پيشرفت بيمارى سرطان پروستات درگذشت، 
اما «مانوئل آريا» - راننده شخصى وى - در 
سال 2011 با اظهارات تكان دهنده خود مدعى 
شد كه تزريقى كه پيش از مرگ براى اين شاعر 
برنده نوبل ادبيات انجام شد،  علت فوت او بوده 

است.



2121 هفته نامه پرشين جمعه23 فروردين ماه 1392 - شماره 291
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

گوناگون
Business Insider خالق ترين افراد جهان تكنولوژى به انتخاب

آدم هاى ايده ساز
 خالقيت در واقع مهم ترين و حياتى ترين اصل در دنياى تكنولوژى 
است و درست به همين دليل هم هست كه در پشت پرده بزرگ ترين 
و محبوب ترين شركت هاى تكنولوژى جهان مديرانى خالق و نوآور 

قرار دارند.
درست به همين دليل هم مجله آنالين Business Insider به تازگى 
فهرستى از خالق ترين فعاالن دنياى تكنولوژى را معرفى و منتشر 

كرده است كه آن را در اينجا مى خوانيم:

طراحى  بخش  معاون  ايو،  جاناتان 
از  يكى   :Apple شركت  در  صنعتى 
كه  اپل  شركت  ستارگان  مهم ترين 
مسووليت طراحى بسيارى از بهترين 
 MacBook مانند  اپل  محصوالت 
 Pro، iMac، MacBook Air، iPod،
و   iPod Touch، iPhone، iPad
iPad Mini را به عهده داشته است.

چند  هر   :Valve نرم افزارى  شركت  موسسان  از  يكى  نيول،  گاب 
نمى توانيم او را يكى از ميلياردرهاى 
دنياى تكنولوژى بناميم، اما توانست 
متخصص  نرم افزارى  شركت  يك 
در  را  كامپيوترى  بازى هاى  در 
سال 1996 تاسيس كند. اين شركت 
رييسى  هيچ  كه  مى گويد  هميشه 
هيچ  و  ميانى  مدير  هيچ  ندارد، 
از  گروهى  فقط  ندارد،  بوروكراسى 
كارمندان با انگيزه و با انرژى را در 

اختيار دارد كه با خالقيت هاى نيول به خوبى مديريت مى شوند. اين 
شركت به خاطر بازى هايى مانند Half-Life و Portal و البته بازى 

اجتماعى Steam شناخته مى شود.

مدير  و  موسس  اوهرمن،  جولى 
عامل شركت Ouya: او مدت هاست 
زمينه  در  فعال  شركت هاى  در  كه 
 Vivendi Universal، مانند  گيم 
مى كند.  كار   GameFly و   IGN
جديد  بازى  كنسول  يك  اما   Ouya
آندرويد  عامل  سيستم  بر  مبتنى 
و  خالقيت  دنبال  به  كه  است 
گذشته  سال  اوهرمن  پيگيرى هاى 

معرفى   Kickstarter وب سايت  در  را  كنسول  اين  او  شد.  ساخته 

كرد تا بتواند سرمايه الزم براى ساخت آن را فراهم كند و به اين 
ترتيب بود كه 63 هزار نفر با پرداخت مجموع 6/8 ميليون دالر به 

اجراى اين پروژه كمك كردند.

Fuse- ايوز به هار، موسس شركت
شركت  يك  موسس  او   :project
صنعتى  طراحى  زمينه  در  فعال 
از  متنوعى  محصوالت  كه  است 
لوازم  تا  گرفته  ورزشى  لوازم 

مصرفى را طراحى مى كند. 
اين شركت اما به خاطر حضور در 
نام  به  تكنولوژى  بزرگ  پروژه  يك 
 100 لپ تاپ هاى  همان  يا   Ouyer

شد،  اجرا  لپ تاپ  يك  كودك  هر  طرح  راستاى  در  كه   XO دالرى 
شناخته مى شود. ايوز به هار همچنين به خاطر كار روى صفحه وب 

iGoogle هم شهرت دارد.

طراحى  بخش  مدير  كاتينگ  دوگ 
طراح  يك  او   :Cloudera شركت 
در  كه  است  باز  متن  نرم افزارهاى 
باز  متن  پروژه  سه  توليد  و  طراحى 
داشته  شركت  جهان  رايگان  و  مهم 
خالق  عنوان  به  بيشتر  اما  است. 
مى شود  شناخته   Hadoop نرم افزار 
زمينه  در  مهم  بسيار  محصولى  كه 
توسط  و  است  اطالعات  پردازش 

هزاران شركت بزرگ و مهم جهان استفاده مى شود.

 :Square مديرعامل  دورسى،  جك 
از  يكى  كه  خالق  برنامه نويس  يك 
و   Twitter اجتماعى  شبكه  موسسان 
براى  اين  است.  آن  عامل  مدير  اولين 
اما  باشد  كافى  شايد  كارآفرين  يك 
سپس  او  نبود.  كافى  دورسى  براى 
پرداخت  زمينه  در  فعال  شركت  يك 
تاسيس   Square نام  با  را  موبايلى 

كرد.

Rasp- بنياد  موسس  آپتون،  ايبن 
كامپيوتر  يك  طراح  او   :berry Pi
لينوكس  بر  مبتنى  دالرى   25 كوچك 
تحول  كار  اين  با  توانست  كه  است 
كامپيوترهاى  عرصه  در  بزرگى 
آنها  از  جديدى  تعريف  و  شخصى 
كند.  ارائه  سرگرمى  كاربردهاى  براى 
در سال 2006 ايبن و هم كالسى هايش 

راحت  و  ارزان  ايده هاى  كمبريج  دانشگاه  كامپيوتر  البراتوار  در 
براى توليد كامپيوترى ويژه كودكان را توسعه دادند. او كه در آن 
Broad- تراشه  توليدكننده  شركت  در  وقت  تمام  صورت  به  زمان 

به  كوچك  كامپيوتر  يك  طراحى  براى  سال  دو  مى كرد،  كار   com
اندازه كارت اعتبارى زمان صرف كرد. بعد از آن بود كه به همراه 
همكالسى هايش بنياد Raspberry Pi را براى اهداف خيريه جهت 

كودكان راه اندازى كردند.

 :Pebble Technology شركت  موسس  ميگيكوفسكى،  اريك 
نوظهور  شركت  به  كه  زمانى  او 
يك  شد،  ملحق   Y Combimator
ساعت Pebble E-Paper را طراحى 
كرد كه يك ساعت قابل برنامه ريزى 
كاركرد  بر  عالوه  ساعت  اين  بود. 
يك  عنوان  به  مى توانست  ساعت 
موبايل هوشمند هم عمل كند. او اين 
 Kickstarter وب سايت  در  را  طرح 
توانست 2/10  و  گذاشت  اشتراك  به 
هزار  كمك 68  طريق  از  دالر  ميليون 

نفر كمك به دست بياورد تا اين محصول را به توليد انبوه برساند.

و  موسسان  از  يكى  پتيس،  برى 
او   :MakerBot شركت  مديرعامل 
است  توانسته  شركتش  طريق  از 
را  توليد  و  ساخت  در  جديدى  افق 
ايجاد  بعدى  سه  چاپ  از  استفاده  با 
ربات  يك   MakerBot واقع  در  كند. 
است كه كار چاپ سه بعدى را انجام 
بعدى  سه  چاپ  پرينترهاى  مى دهد. 
كارشان  براى  دالر  هزاران  قديمى 
Mak- كه  حالى  در  مى كردند،  صرف 

بسيار  هزينه  با  را  كار  اين   erBot
كمترى انجام مى دهد.

براى  او   :Box شركت  مديرعامل  و  موسسان  از  يكى  ليو،  آرون 
است  آمده  دنيا  به  بودن  عامل  مدير 
و درست به همين دليل هم در سنين 
نوجوانى توانست پانزده استارت آپ 
كند  راه اندازى  را  نوظهور  شركت  يا 
همكالسى هايش  كمك  با  سرانجام  و 
 Box نام  با  را  شركتش  دانشگاه  در 
سرويس  يك   Box كند.  تاسيس 
نرم افزارى به اشتراك گذارى است كه 
در ميان شركت هاى تجارى محبوبيت 

زيادى هم دارد.

كاهش ابتال به سرطان با دخالت در ژن ها
شناسايى  را  ژن هايى  مدعى اند  استراليايى  دانشمندان  از  گروهى 
افزايش  را  سرطان  نوع  چندين  به  ابتال  خطر  مى تواند  كه  كرده اند 
دهند.پژوهشگران موسسه تحقيقات پزشكى كويينزلند طى پروژه اى 
با همكارى دانشگاه كمبريج انگليس چيدمان DNA بيش از 200 هزار 
فرد را بررسى مى كنند. جورجيا چنويكس ترنج سخنگوى موسسه 
جديد  ژن هاى  اين  از  يك  هر  مى گويد:  كويينزلند  پزشكى  تحقيقات 
كه كشف كرده ايم به تنهايى مى تواند ما را به نوع كامًال جديدى از 
تمامى  سراسر  در  كل  كند.در  هدايت  سرطان ها  اين  براى  درمان ها 
افزود:  دارد.وى  وجود  ژن ها  اين  از  مورد   150 از  بيش  سرطان ها 
شناخت كامل عملكرد اين ژن ها و سپس چگونگى مداخله در فعاليت 
اين ژن ها به زمان بسيار زيادى نياز دارد.اين دانشمندان مى گويند 
زيادى  بسيار  زمان  مى تواند  درمان،  به  تحقيقات  اين  نتايج  ترجمه 

طول بكشد. 

ضربان قلب خورشيد كشف شد
قلب  «ضربان  يك  مونترئال،  دانشگاه  در  جديد  تحقيقات  مطابق 
انرژى  و  مى تپد  ستاره  اين  درون  عمق  در  مغناطيسى  خورشيدى» 
توليد مى كند كه منجر به ايجاد جرقه ها و لكه هاى خورشيدى مى شود. 
 Science نشريه  در  كه  جديد  ابررايانه اى  شبيه سازى  يك  جديداً 
را  خورشيد  دوره اى  مغناطيسى  ميدان  واژگونى هاى  شده،  تشريح 
مطالعه كرده است. طبق اين مدل، هر 40 سال يك بار، باندهاى ميدان 
مى دهند.  تغيير  را  قطبيت شان  يا  جهت  خورشيد  ناحيه  مغناطيسى 
اين چرخه حدود چهار برابر طوالنى تر از چرخه لكه خورشيدى 11 
ساله است كه بر سطح فعاليت خورشيدى حكمرانى مى كند. به گفته 
دانشمندان، مدل بندى چنين فرايند منظم و طوالنى امرى قابل توجه 
است زيرا دهه هاست كه مدلبندى اين ستاره به يك مشكل ويژه تبديل 

شده است. 
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فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از
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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
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حس ششم مهم است 
يا عقل و منطق؟

تصميم گرفتن، به خصوص گرفتن تصميم هاى 
مهم كار ساده اى نيست. در اينطور مواقع بايد 
احساسى تصميم گرفت يا منطقى؟ در اين ميان 

قواعدى وجود دارد كه كار را ساده تر مى كند.

حس دوست داشتن

غريزه  افتادن،  دل  به  الهام،  حس  ششم،  حس 
يك  بناميد  را  آن  داريد  دوست  كه  هرچيزى  يا 
واقعيت است. اين حس درونى وقتى پاى تصميم 
گيرى وسط مى آيد و بايد تصميم هاى مهم گرفته 
شود يك ابزار قدرتمند است اما بايد اين را بدانيد 
كه بهتر است هميشه به حس درونى تان اعتماد 
نكنيد. خيلى اوقات بهتر است كه به جاى اين حس 
خودتان  مغزى  قدرت  و  منطق  و  عقل  به  درونى 
مراجعه كرده و بر اساس آن تصميم گيرى كنيد. 
چه  در  كه  شويد  مى  متوجه  شما  مطلب  اين  در 
مواردى مى توانيد با حس ششم خودتان تصميم 
گيرى كنيد و در چه مواقعى بهتر است كه تصميم 
گيرى تان كامال بر اساس تفكر و منطق شما باشد.

زمان هايى كه بايد به حس ششم تان تكيه كنيد
حس تان در مورد اخالق درست مى گويد

1 وقتى پاى اخالق در ميان است
زمانى كه متوجه مى شويد همسر بهترين دوست 
تان به او خيانت كرده و او از جريان مطلع نيست 
چه مى كنيد؟ يا زمانى كه متوجه مى شويد يكى از 
دوستان تان به دوست ديگرى دروغى خطرناك 
مى گويد؟ در اينطور مواقع به صداى درونى تان 
نخواهيد  پشيمان  بگيريد،  تصميم  و  كنيد  گوش 
روانشناسى  متخصص  كاسمن،  فيرى  دكتر  شد. 
كه در مورد مسائل اخالقى و قضاوت تحقيق مى 
كند مى گويد: در مسائل اخالقى نمى توان صرفا 
گرفت.  تصميم  محاسبه  و  استدالل  و  منطق  با 
مسائلى كه در درون خود، ذات شخصى دارند، به 
هر حال صرفا دوسوى سياه و سفيد ندارند يعنى 
نمى توان خيلى راحت گفت؛ اين درست است، آن 
حس  به  مواقع  اينطور  در  همين  براى  است.  غلط 

ششم خود تكيه كنيد.
مورد  در  خواستيد  كه  زمانى  استراتژى:  بهترين 
مسائل اخالقى تصميم بگيريد تمام مسائل عقالنى 
به  درنهايت  بعد  اما  بگيريد  نظر  در  را  منطقى  و 
آن  اساس  بر  و  كرده  گوش  تان  درونى  نداى 

تصميم گيرى كنيد.

پزشك شما بايد به صداى درونى تان گوش دهد

2 وقتى احساس مى كنيد بيماريد

مى  رو  روبه  حالت  اين  با  اوقات  خيلى  پزشكان 
شوند كه بيمار به آنها مى گويد: من مطمئن هستم 
كه يك بيمارى داخلى دارم و يك چيزيم هست... 
در  مشكلى  به  پزشك  اگر  معموال  مواقع  اين  در 
بيمار  هاى  حرف  برنخورد  ها  آزمايش  و  معاينه 
را جدى نمى گيرد. اما دكتر جوديت اورلف، فوق 
تخصص بيمارى هاى داخلى كه در مورد مسائل 
به  گويد:  مى  كند  مى  پژوهش  پزشكى  اخالقى 
كه  را  زنانى  هاى  حرف  مرد،  پزشكان  خصوص 
گيرند،  نمى  جدى  زياد  كنند  مى  مراجعه  آنها  به 
دچار  زنان  از  گروه  اين  يا  كه  كنند  مى  فكر  آنها 
سالمت  وسواس  حد  از  بيش  يا  هستند  پارانويا 
داده  نشان  من  تحقيقات  و  ها  پژوهش  اما  دارند، 
كه در بسيارى از مواقع اين حس ششم و صداى 
درونى اين افراد كه به آنها اعالم مى كند چيزى 
در وجودشان درست نيست در واقع زنگ خطرى 
اگر  حتى  آورد،  درمى  صدا  به  بدن  كه  است 
معاينات و آزمايش ها چيزى را نشان ندهد، بهتر 
است بيشتر و با دقت تر فرد را تحت نظر داشت.

بهترين استراتژى: هيچ كس حتى پزشكى كه سال 
بدن  شما  خود  اندازه  به  شماست  پزشك  هاست 
هاى  حرف  به  پزشكى  اگر  شناسد.  نمى  را  تان 
را  احساس  اين  واقعا  شما  و  نكرد  گوش  شما 
يك  با  هستيد  بيمارى  يا  مشكل  دچار  كه  داشتيد 
پزشك ديگر هم مشورت كنيد يا اينكه به پزشك 
تان حرف دلتان را بزنيد؛ احساس درونى خودتان 
خيلى  كنيد،  بيان  صادقانه  داريد  كه  را  ترسى  و 
اوقات پزشك شما حس و احساس واقعى تان را 
به  و  كرد  خواهد  اى  ويژه  توجه  شما  به  و  درك 
معاينه دوباره و انجام آزمايش هاى الزم توجه و 

اقدام خواهد كرد.

حس ششم شما بهترين خريدها را مى كند

3 وقتى پاى خريد در ميان است
تان  زندگى  براى  مهمى  چيز  خواهيد  مى  وقتى 
بخريد يا وسيله اى كه هزينه بسيار زيادى براى 
گوش  تان  درونى  نداى  به  پرداخت  خواهيد  آن 
كنيد. در اينطور مواقع معموال دچار ترديد خواهيد 
شد و نمى دانيد در ميان گزينه هاى موجود كدام 
را انتخاب كنيد. اما دكتر ديويد مه ير، روانشناس 
و نويسنده كتاب «نداى درون، قدرت درون» مى 
غريزه  به  است  كافى  فقط  مواقع  اينطور  گويد: 
و  همراهان  هاى  حرف  كنيد،  گوش  خودتان 
فروشنده ها را فراموش كنيد و سعى كنيد براى 
گوش  تان  درونى  صداى  به  تمركز  با  لحظه  چند 
دهيد و اولين تصميمى كه به شما الهام مى شود 

را بگيريد.

بهترين استراتژى: اگر صداى درونى تان شما را 
به سمت يك محصول خاص برد آن را بخريد، اما 
اگر صداى درونى تان شما را راهنمايى نكرد، مى 
خريد  يا  دهيد  ادامه  تان  وجوى  جست  به  توانيد 

كردن را براى يك روز ديگر بگذاريد.

براى پنالتى زدن به حس خودت اعتماد كن
يك  ورزشى  مسابقه  يك  در  خواهيد  مى  وقتى   4

تصميم بگيريد

زمانى كه مى خواهيد يك پرتاب پنالتى در بازى 
بسكتبال انجام دهيد يا يك ضربه پنالتى در فوتبال 
گويد  مى  تان  حس  كه  اى  گزينه  به  بايد  بزنيد، 
ششم  حس  گويد:  مى  ير  مه  دكتر  كنيد.  اعتماد 
اعتماد  آن  به  شماست،  اتومبيل  راننده  بهترين 
بازها  شطرنج  سريع،  شطرنج  مسابقات  در  كنيد، 
روى حس ششم خود تكيه مى كنند نه تجربه يا 
شيوه  اين  با  هم  معموال  آنها  خود،  هاى  آموخته 

خوب نتيجه مى گيرند.

بهترين استراتژى: دچار ترديد و تعلل نشويد؛ يك 
لحظه به صداى قلب تان گوش بدهيد و بر اساس 
آن تصميم بگيريد حس ششم شما مى تواند باعث 

شود كه بهترين نتيجه ها را بگيريد.

زمان هايى كه بايد به مغزتان تكيه كنيد

پول را به حس نسپاريد
1 سرمايه گذارى

رشته  در  پروفسور  اوتول،  ماريل  دكتر 
رفتارشناختى در دانشگاه اوهايو و نويسنده كتاب 
«غريزه هاى خطرناك» مى گويد: بسيارى از افراد 
وقتى مى خواهند سرمايه گذارى كنند، مثال سهام 
در بورس بخرند به حس ششم و احساس درونى 
اشتباه  استراتژى  اين  اما  كنند،  مى  مراجعه  خود 
است. مسائل مالى با آمار و ارقام سرو كار دارند 
و براى آمار و ارقام شما بايد حتما بر اساس عقل 
و منطق و تفكر و نتيجه گيرى و استدالل تصميم 
بگيريد. نتايج يك مطالعه در اروپا نشان مى دهد 
به  اقدام  روز  هر  كه  بورس  گذاران  سرمايه  كه 
كنند  مى  بورس  بازار  هاى  داده  تحليل  و  تجزيه 
عملكرد بسيار بهترى نسبت به آنهايى كه فقط بر 
گذارى  سرمايه  به  اقدام  خود  ششم  حس  اساس 

مى كنند، دارند.

بهترين استراتژى: حتى اگر حس ششم در خواب 
هم يك اسم خاص را صدا زد شما بر اساس عقل 
كنيد،  گذارى  سرمايه  و  بگيريد  تصميم  منطق  و 
تان  اهداف  و  خودتان  مالى  وضعيت  اساس  بر 
عاقالنه تصميم بگيريد و كمترين ريسك را بكنيد.

عقل تان را نشان دهيد
2 انجام يك مصاحبه شغلى

اگر استخدام در كار جديد برايتان مهم است سعى 
كنيد كامال منطقى و بر اساس عقل تان به سؤاالت 
فرد مصاحبه كننده پاسخ دهيد. درست است كه 
شما  ديدن  از  كننده  مصاحبه  فرد  اوليه  احساس 
در نتيجه مصاحبه موثر است اما اگر او شما را 

انسانى كامال منطقى و عقالنى، مصمم و باهوش 
بيابد محال است شما را از دست بدهد. شما مى 
بر  كردن  صحبت  عقالنى  و  هوشمندانه  با  توانيد 
شما  استخدام  به  راى  است  قرار  كه  فردى  مغز 

بدهد تاثير بگذاريد.
بهترين استراتژى: درست است كه پوشيدن لباس 
براى  مناسب  و  خوب  ظاهر  داشتن  و  مناسب 
مهم  اما  است،  مهم  مصاحبه  يك  در  تاثيرگذارى 
و  منطقى  بتوانيد  شما  كه  است  اين  مسئله  ترين 

هوشمند بودن خودتان را نشان دهيد.

دروغگوها را با حس ششم شناسايى نكنيد!
3 قضاوت در مورد راستگويى و دروغگويى

دوست تان يكى، دو بار به شما دروغ گفته است، 
دانيد  نمى  كه  است  زده  شما  به  حرفى  هم  حاال 
تان  حس  به  موقع  اين  در  دروغ؛  يا  است  راست 
واقع  در  است،  اشتباه  كار  اين  كنيد؟  مى  تكيه 
دادند  نشان  مختلف  تحقيق  چند  در  روانشناسان 
دروغگويى  تشخيص  براى  ها  انسان  كه  زمانى 
كمتر  حتى  كنند  مى  مراجعه  خود  حس  به  كسى 
شانس  قانون  اساس  (بر  موارد  50درصد  از 
حدس  توان  مى  موارد  50درصد  در  تصادف  و 

درست زد.) درست حدس مى زنند.

بهترين استراتژى: چه موضوع ساده باشد و چه 
خودتان  ششم  حس  با  نكنيد  سعى  حياتى،  خيلى 
حدس بزنيد چه كسى راست مى گويد و چه كسى 
تا  كنيد  تكيه  مغزتان  به  مواقع  اينطور  در  دروغ. 
يك اشتباه بزرگ را انجام ندهيد. شايد رجوع به 
گذشته هم بتواند به شما كمك كند. اما اين را هم 
يادتان باشد كه چون كسى يك بار به شما دروغ 
گفته يا حقيقت را به شما نگفته به اين معنا نيست 
كه هيچگاه راست نمى گويد. دكتر ماير مى گويد: 
تواند  مى  اين  گفت  شما  به  دروغ  يك  كسى  اگر 
اگر  اما  باشد،  اشتباه  يك  يا  ضرورت  از  ناشى 
به شما دروغ گفت آن وقت  بارها  بارها و  كسى 

اعتماد كردن به او اشتباه است.

در مورد كار، عقالنى فكر كنيد
4 كنار گذاشتن يك شغل

يك  به  خواهيد  مى  ايد؟  شده  خسته  كارتان  پاز 
پيشنهاد كارى جديد فكر كنيد؟ ممكن است حس 
«اين  كه  بدهد  شما  به  را  دستور  اين  شما  ششم 
كار را ول كن و...» اما در اينطور مواقع بهتر است 
زيرايك  برويد؛  عقل  سراغ  ششم  حس  جاى  به 
تحت  را  تان  آينده  زندگى  كل  تواند  مى  اشتباه 

تاثير قرار دهد.

بايد  شغلى  تصميم  هر  در  استراتژى:  بهترين 
منطقى، سنجيده، باتفكر و با سنجيدن تمام جوانب 
درونى  احساس  يك  صرف  به  كرد.  برخورد 
زندگى  بر  ها  مدت  كه  تصميمى  مورد  در  نبايد 
شما تاثير مى گذارد به نتيجه برسيد. دكتر آلفرد 
حتما  گويد:  مى  رفتارشناسى  متخصص  اوتول، 
قبل از چنين تصميمى داليل خود را فهرست كرده 
نتيجه  به  نهايت  در  و  كنيد  فكر  دليل  هر  روى  و 
مشغول  آن  در  كه  شغلى  گذاشتن  كنار  برسيد. 
در  مناسب  شغل  داشتن  محكم،  داليل  به  هستيد 

آينده و بسيارى موارد ديگر ربط دارد.
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قابليت هاى شگفت انگيز 
اسمارت فون ها در آينده

گوشى هاى هوشمند به جزوى جدانشدنى 
از زندگى هاى فردى ما تبديل شده اند به 
طوريكه براى بيشتر كارهاى خود از چك 
كارهاى  انجام  تا  گرفته  ها  ايميل  كردن 
بانكى، پرداخت قبوض، تماشاى ويدئو يا 

بازى از آنها استفاده مى كنيم.
بر  طوريكه  به  است.  يافته  افزايش  بسيار  ها  فون  اسمارت  توليد 
اساس آمار موسسه IDC، در همين سال جارى ميالدى حدود 920 
ميليون دستگاه گوشى هوشمند توليد و عرضه شده است. به طور 
كلى و با اين موج پيشرفت، به احتمال زياد حدود 1.5 ميليارد گوشى 

هوشمند تا سال 2017 ميالدى توليد و عرضه خواهد شد.

گوشى هاى هوشمند به جزوى جدانشدنى از زندگى هاى فردى ما 

تبديل شده اند به طوريكه براى بيشتر كارهاى خود از چك كردن 
تماشاى  قبوض،  پرداخت  بانكى،  كارهاى  انجام  تا  گرفته  ها  ايميل 

ويدئو يا بازى از آنها استفاده مى كنيم.

با همه امكاناتى كه اين همراه هاى دوست داشتنى براى ما مهيا كرده 
اند، برخى از شركت ها در نظر دارند قابليت هاى جديد و بيشترى 
هم به آنها بيفزايند. شايد برخى از اين قابليت ها، انقالبى در صنعت 
موبايل ايجاد كنند. در كنفرانس جهانى موبايل 2013 كه در ماه فوريه 
در بارسلون برگزار شد، برخى از شركت هاى فناورى ويژگى هاى 
غيرمعمولى به اسمارت فون هاى خود اضافه كرده بودند و ما 5 تا 

از آنها را برايتان انتخاب كرده ايم.

1. رانندگى جالب و سرگرم كننده
كنفرانس  در  را   EcoSport نام  به  خود  اتومبيل  جديدترين  فورد 
جهانى موبايل در بارسلون به رخ ديگران كشيد. اين اتومبيل امكانات 
متنوعى دارد. به طور مثال، پخش موسيقى از طريق بلوتوث از روى 
گوشى موبايل هوشمند موجود در ماشين و همچنين انتخاب آهنگ 
موردنظر با استفاده از صدا يكى از جذاب ترين امكانات اين خودرو 

است.
البته فورد تنها شركت ارايه دهنده امكانات موبايلى در اتومبيل نيست. 
جنرال موتورز و بى ا م و نيز سيستم سرگرمى 4G در اتومبيل هاى 
جديد خود نصب كرده اند. يعنى كاربر مى تواند با سرعت و راحتى 

بيشتر موسيقى يا ويدئوى موردنظر خود را پيدا و پخش كند.

2. ژاپنى حرف زدن
بارسلون  در  موبايل  جهانى  كنفرانس  در   NTT Docomo شركت 
خود  اندرويدى  اپيكيشن  براى  را  اى  شبكه  محصول  بهترين  جايزه 
دريافت كرد. اين اپليكيشن به كاربران ژاپنى اجازه مى دهد تا هنگام 
مواجهه با افراد غريبه كه زبان ديگرى دارند، به زبان مادرى خود 
صحبت كنند و اين نرم افزار در لحظه آن را به زبان مقصد ترجمه 

مى كند.
البته اين اپليكيشن زبان هاى كره اى و ماندارين (نوعى چينى) را نيز 
پشتيبانى مى كند. تنها نقطه صعف اين اپليكيشن اين است كه فقط 
روى گوشى هاى ساخت شركت NTT Docomo كار مى كند. اين 

اپليكيشن از سرويس محاسبات ابرى استفاده مى كند.

3. تهيه يك فنجان قهوه از رختخواب
شركت كوالكام كه بيشتر در زمينه ساخت پردازنده و تراشه فعاليت 
دارد، برنامه اى به نام AllJoyn ساخته كه به طور موقت شعار آن 
«اينترنت براى همه چيز» است. اينكه گوشى سامسونگ يا آى فون 
وصل  اينترنت  به  توانند  مى  آنها  همه  كند،  نمى  فرقى  باشيد  داشته 
شوند و با موبايل از پلتفورم شبكه اى منبع باز كوالكام استفاده كنيد.
اين شبكه را مى توان در همه بخش هاى زندگى روزانه خود به كار 
گرفت. آيا دوست داريد وقتى هنوز در رختخواب هستيد، قهوه شما 

حاضر شود. اين رويا با فناورى جديد كوالكام ممكن است.

4. استفاده از موبايل زير دوش حمام
فوجيتسو و سونى هر دو در كنفرانس جهانى موبايل وسايل ضدآبى 
 Stylistic سونى و Xperia Z را معرفى كردند. گوشى هاى موبايل
S01 هر دو ضدآب هستند و مى توان تا 30 دقيقه آنها را زير آب نگه 
داشت. به اين ترتيب، از اين پس مى توانيد گوشى موبايل را با خود 

داخل حمام هم ببريد.

اتور  اپر  با  و  دارد  اندرويد  گوگل  افزار  نرم   ،Stylistic S01گوشى
نارنجى فرانسه در ژوئن سال 2013 ميالدى وارد بازار خواهد شد. 
كمى بعد هم وارد انگليس مى شود. هنوز اطالعاتى از عرضه آن در 

بقيه كشورهاى دنيا در دست نيست.
اكسپرياى سونى نيز اندرويدى است و قرار است تا آخر همين ماه 

ميالدى با قيمت 800 دالر آمريكا عرضه شود.

5. تصور در سينما بودن
با فناورى صداى دالبى در گوشى هاى موبايل مى توانيد از تجربه 
كيفيت عالى صداى فراگير و دالبى همچون سينماها در گوشى خود 

لذت ببريد.
اسمارت  نخستين   ZTE شركت   Grand Memo هوشمند  گوشى 
موتور  كه  هستند  تبلتى  نخستين  دى  اچ  فاير  كيندل  آمازون  و  فون 
پردازش اين نوع صدا را در خود دارند. البته قرار است اين فناورى 

در ديگر گوشى هاى هوشمند نيز استفاده شود.
بر اساس شايعات، گوشى موبايل Grand Memo ا قيمت 600 دالر 

آمريكا ابتدا در چين و سپس در اروپا عرضه خواهد شد.
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آنتى اكسيدان ها و سالمت بدن 
 

حاوى  كامل،  غالت  و  سبزى ها  ميوه ها،  نظير  گياهى  غذاهاى 
تركيباتى به نام آنتى اكسيدان هستند كه براى سالمت انسان 
مفيد هستند. اين مواد بسيارى از بيمارى هاى مرتبط با افزايش 
سن را به تاخير انداخته و از بيمارى هاى غيرواگير از جمله 
بيمارى هاى قلبى – عروقى، ديابت و انواع سرطان ها پيشگيرى 
بيمارى هاى  از  پيشگيرى  در  تنها  نه  آنتى اكسيدان ها  مى كنند. 
غيرواگير نقش دارند بلكه در حفظ سالمت پوست و كند شدن 
ويتامين ها  از  برخى  هستند.  موثر  نيز  پوست  در  پيرى  روند 
شده اند.  شناخته  آنتى اكسيدان ها  عنوان  به  معدنى،  مواد  و 
هستند  اكسيدانى  آنتى  فعاليت  داراى  كه  مواد  اين  مهم ترين 
روى،  سلنيوم،  بتاكاروتن،   ، A, C, E ويتامين هاى  از  عبارتند 
منيزيوم و تركيبات ليكوپن. وجود بسيارى از آنتى اكسيدان ها 
با رنگ خاص در مواد غذايى مشخص مى شوند از جمله رنگ 
قرمز تيره در ميوه هايى نظير گيالس، آلبالو و گوجه فرنگى، 
رنگ نارنجى در هويج، رنگ زرد در ذرت، انبه و زعفران و 

رنگ آبى مايل به بنفش در تمشك، شاتوت و انگور.

نقش آنتى  اكسيدان ها در سالمت

مى پيوندد  وقوع  به  فرآيند  ميليون ها  روزانه  انسان  بدن  در 
عمل  اين  دارد.  اكسيژن  به  نياز  بدن  آنها  انجام  براى  كه 
اكسيداسيون نام دارد و طى آن مولكول ها الكترون از دست 
يا  اكسيدها  نام  به  فعالى  تركيبات  توليد  باعث  و  مى دهند 
آسيب  سبب  مواقع  برخى  در  كه  مى شوند  آزاد  راديكال هاى 

سلول ها و از بين رفتن آنها مى شود. 

برخى از بيمارى هاى تحليل برنده نظير سرطان ها، بيمارى هاى 
ايمنى  سيستم  عملكرد  بيمارى هاى  آلزايمر،  عروقى،   – قلبى 
ارتباط  آزاد  راديكال هاى  چشمى با  بيمارى هاى  از  برخى  و 
اكسيدهاى  با  شدن  تركيب  طريق  از  آنتى اكسيدان ها  دارند. 
در  بدن  سلول هاى  حفاظت  موجب  آزاد)  (راديكال هاى  مضر 
مقابل آسيب هاى ناشى از فعاليت اكسيدها مى شوند. همچنين 
سلول ها،  در  قبال  كه  آسيب هايى  مى توانند  آنتى اكسيدان ها 

توسط راديكال هاى آزاد ايجاد شده است را بهبود بخشند.

نكات كليدى

براى حفظ سالمت و كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى – 
عروقى روزانه 5 واحد و بيشتر از سبزى ها و ميوه ها مصرف 
غذايى،  مداوم  مراقبت هاى  با  سرطان ها  از  پيشگيرى  كنيد. 
و  سبزى  زياد  مصرف  و  چرب  كم  غذايى  رژيم هاى  رعايت 
ميوه امكان پذير است. بايد به خاطر داشته باشيم كه مصرف 
سبزى و ميوه، غالت كامل و شير و لبنيات كم چرب، كه موجب 
دريافت آنتى اكسيدان ها مى شوند، در سالمت اغلب مردم مفيد 
است. چنانچه در رژيم غذايى دو اصل تعادل و تنوع رعايت 
شود، نياز افراد سالم به آنتى اكسيدان ها، ويتامين ها و امالح 

برآورده شده و لزومى به استفاده از مكمل ها نيست. 

باردار،  زنان  كودكان،  مانند  خطر  معرض  در  گروه هاى  اما 
طريق  از  مغذى  مواد  از  برخى  دريافت  نيازمند   ... و  شيرده 
فالونوئيدها،  كاروتنوئيدها،  همچنين  هستند.  مكمل ها 
شناخته  تيول ها  و  سولفيدها  فنل ها،  ايزوتيوسيانات ها، 
نظير  غذايى  مواد  در  كه  هستند  آنتى اكسيدان ها  شده ترين 
دارچين  و  شكالت  قهوه،  چاى،  مرغ،  تخم  سبزى ها،  ميوه ها، 
كردن  خنثى  در  آنتى اكسيدان ها  دارند.  وجود  زمينى  بادام  و 
مخرب  اثرات  مقابل  در  سلول ها  حفاظت  آزاد،  راديكال هاى 
سالمت  حفظ  بينايى،  سالمت  حفظ  آزاد،  راديكال هاى 
پروستات، بهبود عملكرد مغز، حفظ سالمت قلب، حفظ سالمت 
دستگاه ادرارى، از بين بردن خاصيت سمى تركيبات نامطلوب 

و حفظ و تقويت عملكرد سيستم ايمنى نقش دارند.

نبرد دموكراسى و 
ديكتاتورى در خانه

قابل  كه  افتاده  اتفاقى  آمريكا،  در  پدر  روز  در  اخير  هاى  سال  طى 
تأمل است. براى تبريك روز پدر كارت هاى متعددى وجود دارد اما 
نوشته هاى روى برخى از اين كارت ها حساسيت هايى را ايجاد كرد 
و البته بحث هايى را در پى داشت؛ روى يكى از اين كارت ها نوشته 

شده بود مادرم روز پدر را به تو تبريك مى گويم.
تنهايى  به  كه  مادرانى  هستند  معتقد  ها  كارت  اين  طرفداران 
فرزندانشان را بزرگ مى كنند هم مادرند و هم پدر و بايد هم روز 
مادر و هم روز پدر را به آنها تبريك گفت اما در مقابل، مخالفان مى 
آنها  كشند؛  مى  فراوانى  زحمت  مادران  اين  كه  است  درست  گويند 
در نهايت مادر هستند و نمى توانند نقش پدرى را به صورت كامل 
اجرا كنند و البته نبايد هم چنين انتظارى داشت چرا كه تالش در اين 
زمينه مى تواند در رابطه با تعريف پدر و مادر در ذهن نسل آينده 

جامعه ابهام ايجاد كند.
كه  آيد  مى  پيش  زمانى  كودكان  براى  ها  موقعيت  بدترين  از  يكى 
والدين آنها از هم جدا مى شوند. بدتر از آن زمانى است كه يكى از 
والدين تمايلى به ديدن آنها ندارد يا به هر صورت وضعيت به سمتى 

مى رود كه امكان ديدار با آن والد وجود ندارد.
براى  قطعا  است،  دشوار  بسيار  كودكان  براى  چند  هر  شرايط  اين 
والدى كه كودك نزد او زندگى مى كند نيز دشوار است و مشكالت 
بى شمارى را مى تواند ايجاد كند. صرف بزرگ كردن و تربيت يك 
كودك بدون كمك همسر طاقت فرساست اما چيزى كه كار را سخت 
تر مى كند اخبارى است كه اين گروه از والدين از گوشه و كنار مى 

شنوند.
بر  ناپذيرى  جبران  عوارض  تواند  مى  والدين  از  يكى  نبود  كه  اين 
فرايند رشد كودك باقى بگذارد. در نتيجه تعداد قابل توجهى از اين 
خودشان،  وظايف  بر  عالوه  كه  هستند  اين  دنبال  به  تنها  والدهاى 
وظايف والد غايب را نيز انجام دهند تا فرزند آنها آسيب كمترى ببيند 
اما آيا واقعا يكى از والدين مى تواند عالوه بر وظايفى كه برعهده 

خودش است وظايف والد غايب را نيز برعهده بگيرد؟

ممكن است اما با كمك ديگران
اگر بخواهيم پاسخ دقيقى به اين پرسش بدهيم بايد به چند نكته توجه 
داشته باشيم. پدر و مادر در خانه هر كدام وظايفى دارند كه بخشى 
از اين وظايف را فرد ديگرى نيز مى تواند انجام دهد؛ مانند تامين 
رسيدگى  حتى  يا  آنها  نظافت  به  رسيدگى  غذا،  پخت  فرزندان،  مالى 

به كارهاى مدرسه.
اما بخشى از وظايف پدران و مادران شامل مواردى است كه فرد 
ديگر يا نمى تواند آن را انجام دهد يا بايد داراى ويژگى هاى خاصى 
باشد تا از عهده آنها بربيايد. قسمت اعظم اين موارد امور وابسته 
به جنسيت هستند؛ مانند شير دادن به شيرخواران، آموزش مسائل 
خاص دوره بلوغ و تغييراتى كه در اين دوره چه در دختران و چه 
توان  مى  چطور  امور  اين  با  رابطه  در  دهد.  مى  روى  پسران  در 

برنامه ريزى كرد؟
در مورد وظايف پدر و مادرى كه به آنها اشاره شد با يك برنامه 
عنوان  به  كرد.  پر  را  خالى  جاى  حدى  تا  توان  مى  مناسب  ريزى 
و  بگيرد  صورت  مادر  توسط  هم  تواند  مى  خانه  مالى  تأمين  مثال 
خانه  خريد  كودكان،  و  خانه  نظافت  آشپزى،  انجام  پدر.  توسط  هم 
و ديگر امور مربوط به بچه ها مى تواند توسط هر كدام از والدين 
صورت بگيرد اما در رابطه با آموزش مسائل مربوط به بلوغ و امور 

جنسى چطور؟

براى  نيستند،  همجنس  والد  با  خانه  در  حاضر  كودكان  كه  زمانى 
گرفته  كمك  ديگرى  افراد  از  است  الزم  وظايف  از  بخش  اين  انجام 
براى  را  موضوعات  برخى  تواند  مى  عمه  يا  دايى  يك  شود.گاهى 
از  توان  مى  نبود  اقوام  به  دسترسى  هم  اگر  دهد،  توضيح  نوجوان 
مشاور يا روانشناس يا حتى از پزشك كمك گرفت. اگر هم هيچ كدام 
از اين موارد در دسترس نباشند، مى شود از معلم يا مشاور كودك 

در مدرسه خواست تا مسائل الزم را براى آنها توضيح دهند.

ناممكن حتى با كمك ديگران

در  والدين  حضور  صرف  مادران،  و  پدران  وظايف  از  جداى  اما 
خانه كاركردهايى دارد كه غالب اوقات والدين متوجه نيستند اما اين 
كاركردها در تربيت كودكان نقشى اساسى و مهم دارد و اين بخش 
در زمان غيبت يكى از والدين مى تواند آسيب هاى جدى ببيند. نكته 
مهم در اين بين آن است كه جبران كامل اين كمبود در خانواده هاى 
تك والد بسيار دشوار و در بعضى مواقع غيرممكن است. بنابراين 

الزم است پدر و مادران فقط با آنها آشنا شوند.
نقش هايى كه از كودكى آموخته مى شوند

خانه  در  جنسيتى  هاى  نقش  مورد  در  ما  كودكان  تصورات  اولين 
چه  چيست،  خانه  در  زنان  و  مردان  وظايف  اينكه  گيرد.  مى  شكل 
آنها  اينكه  و  آنهاست  برعهده  مشترك  زندگى  در  هايى  مسئوليت 

چطور با يكديگر ارتباط برقرار مى كنند.
اين آموزش هاى مهم هم در خانه و به واسطه والدين روى مى دهند 
و هم خارتج از خانه و به واسطه كتاب، فيلم و ... زمانى كه طالق 
والدين در زمانى رخ مى دهد كه كودكان بسيار كم سن هستند يا 
فرايند طالق بسيار طوالنى مى شود، در اين آموزش مهم مى تواند 

مشكالتى روى دهد.
حضور فردى از جنس ديگر و داشتن ارتباط مستمر با او مثل دايى 
يا عمه مى تواند تا حدى اين نقص را جبران كند اما به هر صورت 
رابطه همسران با هم تفاوت هايى اساسى با رابطه خواهر و برادرى 
دارد. بچه ها در خانواده به صورت معمول مشاهده گر رابطه پدر 
و مادرى هستند كه به هم وفا دارند، رابطه اى عاطفى و عميق با هم 

دارند و در بسيارى از ابعاد زندگى با هم شريك هستند.

است  قرار  مادربزرگ  و  پدربزرگ  يا  عمه  دايى،  وقتى  كه  حالى  در 
جاى خالى نبود پدر و مادر را پر كنند، به رغم همه تالش هايشان 
باز هم نمى توانند نمايانگر همه ابعاد رابطه همسرى باشند و در هر 

حال تا حدى اين جاى خالى باقى خواهد ماند.

نبرد دموكراسى و ديكتاتورى
زمانى كه هر دو والدين در خانه حضور دارند، فرايند تصميم گيرى 
به صورت معمول به اين صورت است كه والدين با يكديگر مشورت 
و تصميم خود را اعالم مى كنند. شايد با خود بگوييد اين شرايط ايده 

آل است كه والدين به دنبال آن هستند اما در عمل اينگونه نيست.
مرور  خودتان  با  اگر  افتد،  نمى  اتفاق  اين  هميشه  كه  است  درست 
كنيد احتماال مواردى به ذهنتان مى رسد كه شما نظرى داشته ايد و 
همسرتان نظر ديگرى و در نهايت ناچار شده بوديد با گفتگو تصميم 
فرايند  دارد،  حضور  والد  يك  فقط  كه  زمانى  در  اما  بگيريد  ديگرى 

تصميم گيرى فقط توسط او انجام مى شود.
شايد بگوييد اين شرايط نه تنها بدنيست كه بسيار هم خوب است! 
اما اين شرايط مى تواند براى كودكان عوارض خاص خود را داشته 
باشد. تصميم گيرى هاى مشاركتى پدر و مادر هر چقدر هم معدود 
باشد باز هم مى تواند به بچه ها شكلى از دموكراسى را آموزش 
دهد. در حالى كه تصميم گيرى هاى تكنفره در خانه مى تواند يادآور 

روش هاى ديكتاتورى در زمان تصميم گيرى باشد.
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چگونه لكه 
ها را پاك 
كنيم؟

لكه شمع بر روى تابلوهاى نقاشى: 
در اين صورت با تيغه كارد شمع را پاك 
و  صابون  و  گرم  نيم  آب  با  بعد  و  كنيد، 
اسفنج و آن را بشوييد و پاك كنيد . سپس 
يك پارچه نخى را به ماليمت روى قسمت 
شسته شده بكشيد، اثرى از لكه باقى نمى 

ماند. 
� لكه شمع بر روى موزاييك: 

بريزيد  لكه  روى  گرم  سركه  كمى  ابتدا 
گرم  نيم  آب  و  صابون  با  را  آن  بعد  و 

بشوييد و فوراً خشك كنيد. 
� لكه شمع بر روى پارچه: 

براى از بين بردن لكه شمع در دو طرف 
پارچه، كاغذ خشك كن قرار داده و روى 
آن اتوى داغ بگذاريد . شمع به كاغذ خشك 

كن مى چسبد و لكه را از بين مى رود. 
توسط  سطحى  سوختگى  لكه  كردن  پاك 

قند: 
سوختگى  اثر  بر  شما  لباس  كه  زمانى 
سطحى يا سيگار زرد شده ، زياد نگران 
رنگ  زرد  لكه  روى  بر  قند  با   . نباشيد 
تا  دهيد  را انجام  اين كار  آنقدر  و  بكشيد 

لكه از بين برود. 
� تميز كردن اثر سوختگى اتو: 

اگر لباس شما بر اثر گرماى زياد اتو، زرد 
نيم  دو  را  پياز  يك  توانيد  مى  شد،  رنگ 
كرده و روى پارچه كتانى بماليد. لكه هاى 
آن  بعد  شد.  خواهند  طرف  بر  رنگ  زرد 
كنيد  خيس  سرد  آب  داخل  دقيقه  چند  را 

و بشوييد. 
� لكه سفيده تخم مرغ: 

لكه سفيده تخم مرغ را هرگز با آب گرم 
بلكه   . ماند  مى  ثابت  لكه  زيرا  نشوييد، 
براى از بين بردن آن، محل لكه را با آب 

سرد ، كامًال بشوييد. 
� لكه بر روى سفره: 

گرفته  لك  چربى  اثر  بر  شما  سفره  اگر 
است و با شستن هم از بين نمى رود، مى 
توانيد سفره را بعد از شستن به مدت يك 
روز در آفتاب روى بند لباس پهن كنيد . 
با اينكار نور خورشيد لكه هاى سفره را 

از بين مى برد. 
� لكه واكس كفش: 

واكس  مقدارى  احتياطى  بى  اثر  بر  اگر 
توانيد  مى   ، ماليد  لباستان  يا  فرش  روى 
آن  روى  و  كنيد  خيس  را  اى  پنبه  ابتدا 
مايع  مقداى  پنبه  روى  سپس  بكشيد. 
بكشيد  لكه  روى  بر  و  بريزيد  ظرفشويى 
آب  به  آغشته  را  پنبه  كار  اين  از  بعد   .
بكشيد  لكه  روى  دوباره  و  كنيد  خالص 
كار  اين  با  اگر  برود.  بين  از  كامًال  لكه  تا 
روى  بر  الكل  مقدارى   ، نرفت  بين  از  لكه 
تا  بكشيد،  لكه  روى  بر  و  ريخته  دستمال 
كامًال تميز شود. اگر لباس قابل شستشو 
باشد، بعد از زدودن لكه، لباس را با پودر 
لباسشويى و آب نيم گرم كامًال بشوييد. 

� جوهر سياه: 
روى  بر  سياه  جوهر  بردن  بين  از  براى 
لكه  محل  روى  ماست  مقدارى   ، فرش 
ريخته و با قاشق ماست را جمع كنيد. چند 
مرتبه اين كار را تكرار كنيد، لكه كامًال از 

بين مى رود. 
� لكه چاى: 

پارچه  فوراً  چاى،  لكه  بردن  بين  از  براى 
نشد،  پاك  اگر  بكشيد.  لكه  روى  را  خيس 
پارچه را آغشته به آب و پودر لباسشويى 

مى  تميز  فوراً  بكشيد  لكه  روى  بر  كنيد 
شود. 

� لكه قير: 
براى از بين بردن لكه قير ، بهترين روش 
به كار بردن بنزين است . محل لكه را با 

بنزين بشوييد، سريع تميز مى شود . 
� لكه آدامس: 

براى از بين بردن آدامس از شيره درخت 
كاج و يا روغن نباتى استفاده كنيد و بعد 
از آن لباس را كامًال بشوييد. روش ديگر 
روى  از  آدامس  لكه  بردن  بين  از  براى 
برداشته  يخ  تكه  يك  كه  است  اين  لباس 
تا  بكشيد  آدامس  روى  بر  مرتبه  چند  و 
آدامس  اگر   . شود  جدا  لباس  روى  از 
بنزين  از  توانيد  مى  نشد  جدا  پارچه  از 

استفاده كنيد. 
� لكه خون: 

محل لكه را زير آب سرد قرار داده و آب 
سرد را با فشار روى لكه بريزيد. لكه از 
بين مى رود. اگر لكه پاك نشد ، مى توانيد 
را  لكه  روى  سرد،  آب  با  شستن  از  بعد 
قرار  آفتاب  در  و  ماليده  ذرت  نشاسته 
دهيد . بعد از خشك شدن نشاسته، لباس 

را بشوييد لكه از بين مى رود. 
� لكه هاى روى گلدان: 

 ، اوليه  شستشوى  از  بعد  توانيد  مى 
مقدارى سركه غليظ و نمك فراوان داخل 
گلدان ريخته و بگذاريد چند ساعت بماند، 
بدين صورت جرم ها در محلول حل شده 

و گلدان تميز مى شود. 
� لكه خودكار: 

براى از بين بردن لكه خودكار مى توانيد 
اسفنجى را آغشته به شير كنيد و به محل 
لكه بماليد، لكه به راحتى از بين مى رود. 

� لكه چسب: 
يك تكه پارچه را آغشته به سركه كرده و 
خود  سفتى  چسب،  بگذاريد.  چسب  روى 
را از دست داده و از لباس جدا مى شود. 

� لكه روغن: 
براى پاك شدن لكه روغن مى توانيد لباس 
 . بشوييد  لباسشويى  ماشين  پودر  با  را 

لكه فوراً از بين مى رود. 
� لكه گيرى ظروف چينى: 

نعلبكى،  استكان،  جمله(  از  چينى  ظروف 
بريزيد  ظرفى  داخل  را  غيره)  و  ليوان 
پودر  مقدارى  و  سرد  آب  سپس   .
لباسشويى روى آن بريزيد و روى اجاق 
بگذاريد تا چند دقيقه بجوشد تمام لكه ها 

از بين مى رود. 
� لكه زنگ زدگى بر روى لباس: 

يك ليمو ترش را دو نيمه كرده و يك نيمه 
آن را آغشته به نمك كرده ، بر روى لكه 
بماليد. پس از پاك شدن لكه، لباس را با 

آب بشوييد. 
� لكه گيرى شيشه ها: 

مى  پاك  شيشه  كه  زمانى  ها  خانم  اغلب 
لك  شيشه  روى  بر  كه  بينند  مى   ، كنند 
افتاده است و دائم دو طرف شيشه را پاك 
از  توانيد  مى  كار  راحتى  براى  كنند.  مى 
اين روش استفاده كنيد: يك طرف شيشه 
ديگر  طرف  و  پاك  عمودى  طورى  به  را 
اين  با  كنيد،  پاك  افقى  طور  به  را  شيشه 
كه  شويد،  مى  متوجه  راحت  خيلى  روش 

لكه كدام طرف شيشه است. 
� كندن آدامس از مو: 

بچه ها گاه با آدامس خود بازى مى كنند 
و آن را به جاهاى مختلف مى چسبانند ! 
چسبيد،  شما  كودك  موى  به  آدامس  اگر 
مى توانيد براى كندن آن از دو روش زير 

كمك بگيريد: 
ـ روش اول: يك تكه يخ را چند بار روى 
آدامس بكشيد تا سفت شود سپس آدامس 

را از مو جدا كنيد. 
كننده  مرطوب  كرم  كمى  دوم:  روش  ـ 
با  سپس   ، بكشيد  مو  قسمت  همان  به 
پائين  بار  چند  را  مو  خشك،  دستمال  يك 

بكشيد آدامس از آن جدا خواهد شد.

11 عامل 
باعث جدايى

كه  است  اين  جوان  هاى  زوج  به  توصيه 
زياد سخت نگيريد. هيچ گاه به خود اجازه 
ندهيد كه طالق به ذهنتان خطور كند. حتى 
اوج  در  و  زندگى  لحظات  ترين  بحرانى  در 
كشمكش ها و اختالف هاى زناشويى، طالق 
پس  كه  باشيد  مطمئن  نيست.  حل  راه  تنها 
زيادى  هاى  سختى  و  مشكالت  طالق  از 

انتظارتان را مى كشد. 
زندگى  تواند  مى  زير  نكات  از  يك  هر 

زناشويى را به بن بست بكشاند: 

1) تعهد بيش از اندازه و خستگى جسمى وروحى :اين 
مشكل در زوج هاى جوانى كه در مدرسه يا دانشگاه 
تحصيل مى كنند و يا تازه در جايى استخدام شده اند 
. حتى االمكان سعى نكنيد  بيشتر به چشم مى خورد 
اوايل ازدواج به دانشگاه برويد ، كار تمام وقت داشته 
باشيد، صاحب فرزندى شويد، خانه بسازيد و يا كارو 
و  مشكالت  كارها  اين  بيندازيد.  راه  جديدى  كاسبى 
سختى هاى زيادى به همراه دارد و بسيارى از زوج 
شوند،  مى  رو  روبه  مشكالت  اين  با  كه  جوانى  ى  ها 
پس از آن كه ازدواجشان باشكست مواجه مى شود با 
تعجب ازخود مى پرسند : (( چرا چنين اتفاقى افتاد؟)) 
زن  كه  شود  مى  باعث  زياد  هاى  مشغله  و  مسئوليت 
باشند  داشته  همديگر  براى  كمى  فرصت  شوهر  و 
وبنابراين فاصله ى آن ها روز به روز افزايش مى يابد 
هستند،  غريبه  دو  مثل  هم  براى  كه  سد  مير  زمانى  و 
و  كار   ، خود  براى   ، ازدواج  دراوايل  كنيد  سعى  پس 
تا  بگذرانيد  هم  با  را  بيشترى  وقت  و  دردسرنتراشيد 

همديگر را بيشتر بشناسيد. 

ى  نحوه  برسر  بحث  و  باال  هاى  حساب  صورت   (2
پول  با  را  خود  مصرفى  :اجناس  پول  كردن  خرج 
به  را  ها  آن  صورت  اين  غير  در  كنيد،  خريدارى  نقد 
خريد  براى  را  پولتان  تمام   . نخريد  قسطى  صورت 
خانه يا اتومبيل كه استطاعت خريد آن را نداريد خرج 
نكيند. هميشه مقدارى از پولتان را براى روز مبادا پس 
اگر  يا  و  برويد  كوتاه  سفرهاى  به  ان  وبا  كنيد  انداز 
ضرورى  مواقع  براى  را  آن  هستيد،  فرزندى  صاحب 
كنار بگذاريد. سعى كنيد درآمدتان را عاقالنه و درست 

خرج كنيد. 

3) خودپسندى :درجهان دوگروه از مردم وجود دارند، 
افراد بخشنده و افراد گيرنده . ازدواج دونفر بخشنده 
خوشايند  و  بخش  رضايت  ى  مسئله  يك  تواند  مى 

براى هر دو طرف باشد، بين دونفر بخشنده و گيرنده 
در  گيرنده  نفر  دو  اما   ، دارد  وجود  اصطكاك  هميشه 
مى  هم  جان  به   ، مشترك  زندگى  هفته  شش  عرض 
افتند و دمار از زندگى هم در مى آورند. خودپسندى 
و خودخواهى ، ازدواج را به ورطه نابودى مى كشاند. 

از  كامل  طور  به  شوهر  يا  زن  :اگر  والدين  دخالت   (4
والدينشان جدا نشوند، احتمال بروز مشكل در زندگى 
از  عضى  ب   . داشت  خواهد  وجود  ها  آن  زناشويى 
دور  ازدواج  از  پس  فرزندشان  ندارند  دوست  والدين 
شود و ترجيح مى دهند كه در كنارشان زندگى كند. 
صورت  دراين  كه  ندارند  توجه  مسئله  اين  به  ها  آن 
زندگى  در  مشكل  آوردن  وجود  به  باعث  است  ممكن 

مشترك فرزندشان شوند. 

انتظار  زوجين  از  :بسيارى  جا  بى  و  زياد  توقعات   (5
دارند كه پس از ازدواج وارد يك سرزمين پر از شادى 
و خوشبختى شوند. آن ها هميشه روياى قصر پريان 
اوقات  گاهى  كه  اين  از  غافل  پرورانند،  مى  سر  در  را 
درزندگى زناشويى مشكالتى پيش مى آيد كه عرصه 

زندگى آن ها را تنگ مى كند. 

فضاى  كه  است  كسانى  با  ما  :سخن  جدل  و  بحث   (6
خانه را با بحث و دعواهاى خود مسموم كرده و باعث 
رنجش و نگرانى طرف مقابل خود مى شوند و او را 
از ادامه ى زندگى مشترك دلسرد مى كنند. بدبينى و 
حسادت ، يكى از علل ايجاد جروبحث زوجين است و 
خودبينى عامل ديگرى است كه باعث آزار رساندن به 

طرف مقابل مى شود. 

زندگى  پاشيدن  هم  از  باعث  تنها  نه  :اعتياد  اعتياد   (7
برد.  مى  بين  از  نيز  را  فرد  بلكه  شود  مى  مشترك 
هميشه از مواد مخدر و مشروبات الكلى دورى كنيد. 

8) خيانت و بى وفايى نسبت به همسر :ازدواج ، پيمان 
و تعهد بين دو نفر است و آن ها را متعهد مى سازد كه 
تا آخر عمر به هم وفادر بمانند و در غم و شادى هاى 
از  بعضى  متاسفانه  اشند.  ب  يكديگر  شريك   ، زندگى 
همسران به اين تعهد پايدار نمى مانند و پس از مدتى 
همسرشان  به  و  شوند  مى  منحرف  درستى  جاده  از 
خيانت مى كنند و با اين كار كتاب زندگى مشتركشان 

را براى هميشه مى بندند. 

9) شكست در كارو تجارت :اين مسئله به خصوص در 
مردان بسيار به چشم مى خورد. اضطراب و نگرانى 
كه به دنبال اين شكست ايجاد مى شود ، باعث آشفته 

كردن كانون خانواده مى شود. 

خطر  :شايد  كار  و  كسب  و  تجارت  در  موفقيت   (10
موفق شدن در تجارت يا به اصطالح يك شبه پولدار 
شدن بيشتر از شكست در تجارت باشد . گاهى اوقات 
، ثروت يك باره اى كه به طرف خانواده ها سرازير 
مى شود باعث دورشدن آن ها از يكديگر و منجر به 

مرگ زندگى مشترك مى شود. 

11) ازدواج درسنين پايين :آمار طالق در بين دخترانى 
كه در سنين 17 - 14 سالگى ازدواج مى كنند دوبرابر 
 18  -  19 سنين  در  كه  است  دخترانى  از  بيشتر 
سالگى ازدواج مى كنند و نيز كسانى كه در سنين 19 
18-سالگى ازدواج مى كنند ، 75 برابر بيشتر از كسانى 
كه در سنين 20 سالگى پيمان زناشويى مى بندند به 
دادگاه هاى طالق قدم مى گذارند . اين آمارنشان مى 
دهد كه فشار ناشى از اضطراب و هيجان هاى دوران 
نوجوانى با مشكالت زندگى مشترك در هم مى آميزد 
مى  طالق  ميز  پاى  به  را  شوهر  و  زن  زود  خيلى  و 

كشاند
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دشمنان 
تناسب اندام 

 
به  شدن  چاق  كه  است  درست 
خوردن  غذا  بد  يا  و  پرخورى 
بدانيد  بايد  اما  مى شود  مربوط 
ديگرى  عوامل  تغذيه  بر  عالوه 
وزن  اضافه  باعث  كه  هستند  هم 
در  زياده روى  اهل  اگر  مى شوند. 
و  نيستيد  غذايى  مواد  مصرف 
مى بينيد وزنتان باال مى رود بايد 
در  كنيد.  بررسى  را  ديگر  عوامل 
چاق  عوامل  اين  از  5 نمونه  اينجا 
كننده و دشمن وزن ايده آل را به 

شما معرفى مى كنيم.

پژوهش هاى  نتايج  بى خوابى: 
بى خوابى  كه  مى دهد  نشان  متعدد 
مى تواند باعث اضافه وزن و چاقى 
نتيجه  اين  به  محققان  شود.  مفرط 
 7 از  كمتر  كه  افرادى  رسيده اند 
ساعت مى خوابند سه برابر بيشتر از 
افرادى كه 8 يا 9 ساعت مى خوابند 
مى گيرند.  قرار  چاقى  معرض  در 
نيز  ديگرى  بررسى هاى  بدانيد  بايد 
روزانه  بايد  كه  است  اين  از  حاكى 
حداقل 6 و حداكثر 9 ساعت خوابيد. 
به خاطر اينكه خواب كمتر يا بيشتر 
از اين ساعات مى تواند خطر اضافه 
دهد.اگر  افزايش  را  ديابت  و  وزن 
بدانيد  بايد  هستيد  آن  دليل  دنبال 
افزايش  باعث  خواب  كمبود  كه 
ميزان هورمون اشتها شده و ميزان 
را  لپتين  همان  يا  سيرى  هورمون 
با  گذشته  اين  از  مى دهد.  كاهش 
هورمون هاى  ميزان  خواب  كمبود 
«چربى سوزى» مانند تستوسترون 
و هورمون رشد نيز كاهش مى يابد. 
افرادى  معتقدند  همچنين  محققان 
هستند  بيدار  زيادى  ساعات  كه 
كشيده  غذايى  مواد  سمت  به  بيشتر 
كه  پژوهش هايى  نتايج  مى شوند. 
نيز  است  شده  انجام  كودكان  روى 
نشان مى دهند كودكانى كه به اندازه  
معرض  در  بيشتر  نمى خوابند  كافى 
براى  مى گيرند.  قرار  فعالى  بيش 
دبستانى  سن  كودكان  براى  همين 
ده تا يازده ساعت و براى كودكان 
ساعت  سيزده  تا  يازده  كوچك تر 
وزن  اضافه  از  تا  است  الزم  خواب 

و بيش فعالى دور بمانند.

در  كه  پژوهش هايى  نتايج  آلودگى: 
سال 2002 انجام شد نشان مى دهد 
ازآالينده هاى  ناشى  آلودگى  كه 
و  چاقى  باعث  مى تواند  شيميايى 
اضافه وزن شود. تركيبات شيميايى 
كه همه  ما در طول روز با آنها سر 
كنترل  نظم  مى توانند  داريم  كار  و 
نتايج  بزنند.  هم  به  را  ما  بدن  وزن 
پژوهش آمريكايى كه در سال 2007 
تركيباتى  مى دهد  نشان  شد  انجام 
كه   A بيسفنول  و  فتاالت ها  مانند 
در برچسب هاى غذايى به كار برده 
كه  هستند  تركيباتى  جزو  مى شوند 
مى برند.  باال  را  چاقى  به  ابتال  خطر 
به عقيده  محققان در زنان باردارى 
كه در معرض اين تركيبات شيميايى 
چاقى  به  ابتال  خطر  دارند  قرار 

نوزادان آينده نيز باال مى رود.

مطبوع:  هواى  و  حرارتى  سيستم 

است.  خونگرم  موجود  يك  انسان 
در  خورشيد  كه  نمى كند  فرقى 
مى بارد،  باران  مى درخشد،  آسمان 
بايد  مى آيد:  برف  يا  مى وزد  باد 
حفظ  باشد.  درجه   37 بدنش  دماى 
حياتى  كار  يك  بدن  درونى  دماى 
هضم  و  تنفس  خون،  جريان  است. 
غذا باعث توليد گرما شده و به حفظ 
دماى ثابت بدن كمك مى كنند. با اين 
بدن  است  سرد  هوا  كه  زمانى  حال 
از  دماى  جبران  براى  زيادى  تالش 
دست رفته مى كند. بدن همچنين قادر 
مقابله  نيز  زياد  گرماى  با  كه  است 
تعريق  از  هم  كار  اين  براى  كند. 
كمك مى گيرد.تعريق يك پديده  كامًال 
طبيعى بدن است كه به كنترل دماى 
فرايندهاى  اين  مى كند.  كمك  بدن 
الزم  زيادى  انرژى  فيزيولوژيكى 
غذايى  مواد  طريق  از  بايد  داردكه 
كه  زمانى  همين  براى  شود.  تأمين 
هوا گرم يا سرد است كالرى زيادى 
صرف  بدن  دماى  تنظيم  براى 
مى شود. اما مشكل اينجاست كه ما 
سرما  احساس  چندان  زمستان  در 
است،  گرم  خانه  چون  نمى كنيم: 
كارمان  دفتر  و  است  گرم  ماشين 
تابستان  است.  گرم  همچنان  هم 
مانند  وسايلى  وجود  با  آيا  چطور؟ 
كولر و هواى مطبوع احساس گرما 
ما  كه  مى شود  اين  نتيجه  مى كنيد؟ 
براى  كمترى  كالرى  سال  طول  در 
دست  از  سرما  يا  گرما  با  مقابله 
محققان   2006 سال  در  مى دهيم. 
ژاپنى پژوهشى روى كودكان انجام 
از  برخى  كردند  مشاهده  و  دادند 
چاق تر  تابستان  طول  در  كودكان 
نتيجه  اين  به  محققان  مى شوند. 
اين  چاقى  عوامل  از  كهكى  رسيدند 
كودكان ظهور كولر است كه از سال 
1970 در ژاپن مورد استفاده  زيادى 

قرار مى گيرد.

دخانيات: البته سيگار كشيدن باعث 
عكس.  بر  بلكه  نمى شود.  چاقى 
و  مى برد  بين  از  را  اشتها  سيگار 
باال  را  بدن  متابوليسم  همچنين 
بيشترى  كالرى  همين  براى  مى برد. 
از دست مى رود. مشكل زمانى بروز 
مى كند كه مى خواهيد سيگار را ترك 
كنيد. البته جاى تشويق و خوشحالى 
دارد كه بتوانيد از شر اين استوانه  
مرگبار خالص شويد. چون در اين 
بيمارى هاى  به  ابتال  خطر  صورت 
غيره  و  ريه  سرطان  عروقى،  قلبى 
را از خود دور مى كنيد. اما با ترك 
سيگار وزنتان باال مى رود. به خاطر 
كاهش  رفته،  باال  متابوليسم  اينكه 
مى يابد و شما بيشتر غذا مى خوريد. 
اضافه  احتمال  هم  همين  براى 
خوشبختانه  مى رود.  باال  وزنتان 
اين اضافه وزن بعد از ترك سيگار 
تغذيه   داشتن  نيست.  هميشگى 
مى تواند  منظم  ورزش  و  مناسب 

شما را به وزن ايده آلتان برساند.

باردارى:  ضد  قرص هاى  داروها: 
باعث  هورمونى  داروهاى  اين 
آب  احتباس  و  اشتها  افزايش 
حاوى  كه  قرص هايى  مى شوند. 
دوز باالى استروژن و پروژسترون 
توده   ميزان  مى توانند  نيز  هستند 
ببرند.داروهاى  باال  را  بدن  چربى 
ضدافسردگى،  داروهاى  اعصاب: 
آرام بخش ها و غيره مى توانند باعث 

اضافه وزن شوند.

سالمت

10 راه افزايش اشتها
ترجمه: ندا احمدلو

افزودن سبزي هاي رنگي مختلفي مانند هويج، ذرت، بروكلي، 
نخودفرنگي، لوبياسبز و قارچ به بشقاب غذا مي تواند اشتهاي 

شما را دوچندان كند...

 

برخي از افراد بدغذا -به خصوص بچه ها- تمايلي به مصرف 
گروهي  مي توان  دليل  همين  به  ندارند  بخارپز  سبزي هاي 
يا  قارچ  فلفل دلمه اي،  گوجه فرنگي،  هويج،  مانند  سبزي ها  از 
بروكلي را به جاي بخارپزكردن با رنده درشت به صورت 
خام رنده و با كمي آبليمو، سس مايونز يا خردل و نمك آنها 
سبزي هاي  داد.  قرار  غذا  بشقاب  كنار  در  و  كرد  طعم دار  را 
براي  مي توان  هم  را  نخودفرنگي  و  لوبيا  ذرت،  مانند  ديگر 
بهبود طعمشان با روغن زيتون و نمك پخت و با سس خردل 
طعم دارشان كرد تا اشتها بيش از پيش تحريك شود. اين راه، 
يكي از راه هاي پيشنهادي براي افزايش اشتهاست. البته 10 
در «سفره  كه  دارد  وجود  اشتها  افزايش  براي  هم  ديگر  راه 

سالم» اين هفته با آنها آشنا مي شويم.

1. از آب مركبات غافل نشويد

مركبات  انواع  آب  گنجاندن  اشتها،  افزايش  راه هاي  از  يكي 
غذاست.  اصلي  وعده هاي  همراه  نوشيدني  به عنوان 
ويتامين  جمله  از  ويتامين ها  انواع  حاوي  مختلفي  مركبات 
تركيب هاي  از  يكي  اسيدفوليك  هستند.  اسيدفوليك  و   C
مي توانيد  شما  توصيف  اين  با  اشتهاست.  افزايش دهنده 
ليوان  يك  بدغذايتان،  فرزند  يا  خود  اشتهاي  افزايش  براي 
آب پرتقال، نارنگي، گريپ فروت، ليمو شيرين يا حتي شربت 
آبليموي خنك را كنار بشقاب غذا بگذاريد و كمي از آن را قبل 

و كمي از آن را هم بين غذا ميل كنيد.

آبميوه هاي  مصرف  طريق  از  دريافتي  كالري  اينكه  ضمن 
روند افزايش وزن افراد الغر هم  طبيعي و تازه مي تواند به 
كمك كند. سبزي هاي برگ سبز تيره مانند اسفناج و بروكلي، 
لوبيا، نخود، عدس، كرفس تازه، هويج، باميه و مارچوبه هم 
جزو بزرگ ترين منابع طبيعي دريافت اسيدفوليك هستند كه 
افزايش  باعث  مي تواند  اصلي  غذاي  كنار  در  آنها  گنجاندن 

اشتها شود.

2. ساالد كرفس را دريابيد

بر  عالوه  آن  مصرف  و  است  فراواني  آب  حاوي  كرفس 
پيشگيري از يبوست، مي تواند اشتهاي افراد را هم باال ببرد. 
محرك  بهترين  مي تواند  تازه  و  خام  كرفس  طعم  و  عطر 
خوردن  براي  هم  را  افراد  اشتهاي  و  باشد  بويايي  سيستم 
يك غذاي مفصل افزايش بدهد. درنتيجه شما مي توانيد براي 
افزايش اشتها، ساالد كرفس را در كنار برخي از وعده هاي 
تركيبي  با  مي توان  را  كرفس  ساالد  باشيد.  داشته  غذايي تان 
از كرفس تازه و خردشده، هويج بخارپز نگيني، نخودفرنگي، 
ذرت بخارپز، جعفري ساطوري، زيتون سياه بدون هسته و 
قارچ بخارپز تهيه و آن را با آبليموي تازه يا سركه بالزاميك 

و روغن زيتون طعم دار كرد.

3. شكالت تلخ بخوريد
حاوي  غذايي  مواد  گنجاندن  اشتها،  افزايش  راه هاي  از  يكي 

تلخ  شكالت  و  است  روزانه  غذايي  برنامه  در  روي  عنصر 
كه  هستند  روي  حاوي  خوراكي هاي  جزو  پودركاكائو  و 
مصرف آنها عالوه بر باال بردن اشتها، باعث وزن گيري در 
افراد الغر هم مي شود. شما مي توانيد يك ليوان شكالت تلخ 
عصرتان  يا  صبح  ميان وعده  به عنوان  را  شيركاكائو  يا  گرم 
انتخاب كنيد تا اشتهايتان براي خوردن ناهار و شام بيشتر 
نخودفرنگي،  بادام زميني،  بادام،  هندوانه،  و  تخمه كدو  شود. 
يا  روي  عنصر  دريافت  منابع  ديگر  از  هم  سينه مرغ  و  شير 
تخمه  كمي  كردن  اضافه  دليل  همين  به  هستند.  زينك  همان 
كدو يا هندوانه به ساالد فصل مي تواند اشتهاي شما را براي 

خوردن غذا دوچندان كند.

4. پروتئين هاي حيواني مصرف كنيد
پنير،  شير،  جگر،  مرغ،  گوشت  مانند  حيواني  پروتئين هاي 
ويتامين  اين  Bهستند.   12 ويتامين  حاوي  ماست  و  ماهي 
به  اشتهاست.  افزايش دهنده  ويتامين هاي  مهم ترين  از  يكي 
روزي  حداقل  مي شود  توصيه  بدغذا  افراد  به  دليل  همين 
داشته  غذايي شان  برنامه  در  را  حيواني  پروتئين  مرتبه  يك 
يا  تنوري  گريل،  بخارپز،  اگر  حيواني  پروتئين هاي  باشند. 
تمايل  ايجاد  و  اشتها  افزايش  باعث  بيشتر  باشند،  سرخ شده 

براي مصرف غذاي بيشتر مي شوند.

5. برنج سرخ شده بخوريد
يك راه افزايش اشتها و لذت بردن از غذا خوردن، تغيير شيوه 
خانواده  غذايي  برنامه  در  جديد  طعم هاي  ايجاد  و  پخت وپز 
است. اگر عادت به خوردن برنج دم كرده يا آبكش داريد، بهتر 
است از امروز عادتتان را تغيير دهيد و برنج سرخ شده را هم 
امتحان كنيد. براي تهيه برنج سرخ شده، بايد ابتدا برنج را تا 
حد نرم شدن در آب بجوشانيد. سپس آن را با زرده تخم مرغ 
و كمي نمك و زعفران طعم دار كنيد. حاال كف ماهيتابه را با 
روغن چرب كنيد و برنج را در آن سرخ كنيد. به جاي زرده 
تخم مرغ مي توان از جعفري، گشنيز يا حتي اسفناج هم براي 
طعم دار كردن برنجي كه قرار است سرخ شود، استفاده كنيد.

6. به گوشت آبليمو و گلپر بزنيد
انواع غذاهاي گوشتي مانند مرغ، ماهي يا حتي گوشت قرمز 
را با آبليموي تازه، سركه بالزاميك يا گلپر همراه نمك، فلفل 
سياه و كمي روغن زيتون طعم دار سپس آنها را كمي بخارپز 
يا سرخ كنيد. طعم منحصر به فرد غذاهاي گوشتي كه با اين 
روش طعم دار و پخته مي شوند، هر آدم بدغذايي را به سمت 

ميز غذا مي كشاند و اشتهايش را هم دوچندان مي كند.

7. غذايتان را آرايش كنيد
راه هاي  بهترين  از  يكي  غذا  بشقاب  آرايش  و  سفره آرايي 
افزايش اشتهاست. بد نيست چند مدل آرايش غذا و ميز غذا 
را ياد بگيريد و آنها را هنگام سرو وعده هاي اصلي غذايي به 
كار ببنديد. بهترين راه آرايش غذا، قراردادن آن در بشقابي 
بخارپز  سبزي هاي  انواع  با  آن  تزيين كردن  و  سفيد  بزرگ، 
رنگي و سس هاي مختلف است. وقتي بشقاب غذا بزرگ باشد، 
و  كوچك  افراد  و  مي رسد  نظر  به  كم  آن  داخل  غذاي  حجم 
بزرگ، تمايل بيشتري به خوردن تمام غذايشان پيدا مي كنند.

8. پنير پيتزا را فراموش نكنيد
ساندويچي،  و  ناني  غذاهاي  انواع  در  پيتزا  پنير  از  استفاده 
افزايش  باعث  مي تواند  آنها  كردن  خوش طعم  بر  عالوه 
افزايش  مي تواند  پيتزا  پنير  مصرف  بشود.  هم  شما  اشتهاي 
دريافت كالري را هم براي افراد الغر و بچه ها در پي داشته 
را  آن  طعم  كنيد،  مخلوط  كنجد  با  را  پيتزا  پنير  اگر  باشد. 

مطلوب تر و ظاهر غذايتان را هم زيباتر خواهيد كرد.

9. ظرف هاي غذايتان را رنگي كنيد
حتما  باشيد،  داشته  رنگ ها  روان شناسي  از  شناختي  اگر 
ارغواني،  نارنجي،  مانند  زنده  و  گرم  رنگ هاي  كه  مي دانيد 
قرمز و زردتيره مي توانند باعث افزايش اشتها شوند. با اين 
حساب شما مي توانيد براي افراد بدغذا يا كم اشتها ظرف هايي 
خودشان  ليوان  و  بشقاب  از  بگذاريد؛  غذا  ميز  روي  رنگي 

گرفته تا ديس غذا و پارچ آب!

10. از چاشني ها كمك بگيريد
انواع سس ها، ادويه ها، ترشي ها و شورها جزو چاشني هاي 
غذا  همراه  آنها  مصرف  كه  مي شوند  محسوب  غذايي 
ادويه هايي  باشد.  داشته  دنبال  به  را  اشتها  افزايش  مي تواند 
مانند پودرليمو، فلفل سياه، پودر آويشن و ريحان بنفش هم 
مي توانند عطر و طعم ساالدها و غذاهاي سرد را فوق العاده 

متفاوت و مطلوب كنند و باعث افزايش اشتها شوند.
Live Strong :منبع
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خانواده

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

Tell: 02083610555 -  07930315175
اگر به دنبال مغازه خالى بدون سرقفلى براى هر شغلى هستيد،

 A1, A2, هاى مغازه  كليه  ماركت،  سوپر  شاپ،  كافى  رستوران، 
A3 و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

كار  و  كسب  نوع  هر  در  شراكت  يا  و  تجارى  ملك  خريد  از  قبل 
براى جلوگيرى از هر نوع ضررهاى احتمالى با ما مشورت كنيد.

Personal loan تهيه كننده وام مسكن، تجارى و
مشاور حقوقى در كليه زمينه ها در خدمت شماست.

اصول مطالبات از مشتريان بدحساب و شركتها
رستوران، پيتزاشاپ براى خريد و اجاره موجود است.

براى فروش هر نوع مغازه و كسب و كار لطفا با ما تماس بگيريد: 
07930315175

در  مسكونى  اتاق  و 4  وسايل  كليه  با  مجهز  كامال  آرايشگاه  يك 
طبقه 1 و 2 و يك مكان براى shisha bar با ليز طوالنى، بدون 

premium سالى 20,000 پوند.

07930315175

بنيان گذار سنديكاى هنرمندان و 
كانون دوست داران فرهنگ ايران

مهدى اخوان فرشچى
اولين گردهمايى و اجتماع هنرمندان و دوست داران فرهنگ 
ايران را كه در يكى از سالنهاى لندن برگزار خواهد شد، نويد 

مى دهيم.
هاى  رشته  از  يك  هر  در  هنرجويان  و  هنرمندان  عموم  از 
هنرى، دعوت مى شود كه در اين اجتماع هنرى شركت نمايند 

كه تا با هم باشيم و آغاز فعاليت خود را جشن بگيريم.
هستيد،  كانون  اين  به  پيوستن  و  عضويت  به  عالقمند  اگر 

لطفا مشخصات خود را براى ما ايميل كنيد:
akfarshtchi@gmail.com

Tel: 07930315175
ضمنا به اطالع مى رساند كه به زودى فرهنگ نامه سنديكاى 
اختيار  در  و  منتشر  ايران  فرهنگ  داران  دوست  و  هنرمندان 

هموطنان عزيز قرار خواهد گرفت.

مدير كانون: مهدى اخوان فرشچى
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به دليل غيبت در جلسات

«فيفا»كرسي دايي را گرفت

ايران  ورزش  عادت هاى  از  يكى  به  بين المللى  كرسى هاى  دادن  دست  از 
على  كرسى  است،  رفته  دست  از  كه  كرسى اى  آخرين  است،  شده  تبديل 
دايى در كميته جوانان فيفاست. على دايى از سال 2007 عضو اين كميته 
بوده و تنها عضو ايرانى اين نهاد محسوب مى شد. رياست اين كميته را 
كميته  اين  جديد  فهرست  در  دارد.  اختيار  در  يوفا  رييس  پالتينى  ميشل 
فوتبال ايران در  نامى از على دايى به چشم نمى خورد. در روزهايى كه 
كرسى هاى بين المللى از نبود نماينده ضربه خورده است، حذف نام دايى 
كاش  و  اى  داده  رخ  كشورمان  فوتبال  براى  كه  است  ديگرى  تلخ  اتفاق 
داشته  فيفا  با  را  رايزنى هايى  اين باره  در  فوتبال  فدراسيون  مسووالن 
باشند تا اين افتخار فوتبال كشورمان بار ديگر به عضويت كميته ياد شده 

در بيايد. ديدن دايى در كنار چهره هاى سرشناس فوتبال جهان همواره 
غرور ايرانى ها را به دنبال داشته است ولى حاال اين افتخار را بايد از 
دست رفته دانست. يك فرد مطلع دراين باره به «ايرنا» گفت: «فدراسيون 
بين المللى فوتبال اين مساله را رسما به دايى اعالم نكرده و فقط نام او 
به  احتماال  اتفاق  اين  است.  نياورده  فوتبال  كميته  جديد  فهرست  در  را 
دليل غيبت دايى در چند جلسه كميته فوتبال رخ داده، چون فيفا عالقه مند 
عضو  مى كنند  پيدا  حضور  جلسات  در  دايم  طور  به  كه  كسانى  است 
خود  هم  دايى  على  كه  موضوعى  باشند.»  نهاد  اين  مختلف  كميته هاى 
به آن اذعان دارد. سرمربى تيم فوتبال راه آهن عنوان كرده كه بعد از 
تصادف شديدى كه سال گذشته داشت جلسات مهمى را از دست داد 
دايى  على  كرد.  غيبت  ديگر  جلسه  چند  در  راه آهن  بازى هاى  دليل  به  و 
همين  به  هم  آفريقا  فوتبال  مشهور  ستاره  وه آ»  بود «ژرژ  كرده  عنوان 
دليل از كميته جوانان فيفا كنار گذاشته خواهد شد اما فهرست جديد فيفا 
فيفا  فوتبال  كميته  در  همچنان  ليبريايى  سابق  ستاره  كه  مى دهد  نشان 
سايت  در  فهرست  اين  عضو  نخستين  عنوان  به  او  نام  و  دارد  حضور 
هنوز  حال  اين  با  مى خورد  چشم  به  فوتبال  جهانى  فدراسيون  رسمى 
كنار  فهرست  اين  از  دليل  چه  به  دايى  كه  نيست  مشخص  دقيق  به طور 
دايى  على  است.  بى خبر  آن  علت  از  هم  خودش  كه  چرا  شده،  گذاشته 
معتقد است، فيفا به دنبال كسانى است كه در فيفا بتواند به طور ثابت 
حضور داشته باشند و فعاليت كنند و كسانى را كه در حال رفت وآمد 
هستند را نمى تواند بپذيرد. با حذف دايى، آسيايى  ها در اين فهرست تنها 
دو عضو از مالزى و ژاپن خواهند داشت. كميته فوتبال فيفا 27 عضو 
كريستين  آ،  وه  ژرژ  است.  پالتينى  ميشل  عهده  بر  آن  رياست  و  دارد 
پرس،  فلورنتوينو  چيالورت،  لوييس  خوزه  بيالردو،  كارلوس  كارمبو، 
ديميتريو آلبرتينى، هرى كيول، فرانتس بكن بائر و پله برخى از اعضاى 
سرشناس اين كميته هستند. بيش از اين كرسى هاى مهم ديگرى مانند 
هيات اجرايى كميته اجرايى كميته المپيك (IOC) كه در اختيار مصطفى 
هاشمى طبا بود و هيات رييسه فيال كه در اختيار  دكتر توكل بود نيز از 
مثل  رشته هايى  در  ايران  ورزش  بود.  شده  خارج  ايران  ورزش  دست 
كرسى هاى  نيز  و...  وزنه بردارى  بدمينتون،  دوچرخه سوارى،  فوتبال، 

مهمى را از دست داده است. 

ورزش

شوك چند ريشترى به 
فوتبال ايران

  

دم  هر  مى گويد:    كه  دارد  وجود  فارسى  المثلى  ضرب 
از اين باغ برى مى رسد تازه تر از تازه ترى مى رسد.   
ملى  فوتبال  روزهاى  اين  روز  و  حال  دقيقا  مورد  اين 
برزيل   2014 جهانى  جام  به  صعود  اميد  است  ايران 
در  كه  برزيل  به  صعود  روشن  نورهاى  و  كمرنگ 
كورسوهايى  به  تبديل  داشت  وجود  كار  اول  روزهاى 
اميد  بيشترين  شايد  كه  كمرنگى  نورهاى  است.  شده 
معتبر  ليگ هاى  در  شاغل  ايرانى  بازيكنان  وجود  آن 
اروپايى و درخشش آنها در لباس تيم ملى ايران باشد. 
در  شاغل  ايرانى  ستاره  دژاگه  اشكان  بود  كوتاه  خبر 
ليگ برتر انگلستان حداقل براى 2 ماه خانه نشين شد. 
و  ملى  تيم  اصلى  اميد  كه  فوالم  ايرانى  ستاره  دژاگه 
بازى   3 براى  ايران  حمله  خط  در  روش  كى  كارلوس 
پايانى انتخابى جام جهانى بود در بدترين شرايط ممكن 
فوالم  با  تيمش  بازى  در  و  قبل  هفته  او  شد.  مصدوم 
بهترين هاى  از  يكى  كه  درحالى  بازى   39 دقيقه  در  و 
حاال  و  شد  تعويض  و  ديد  آسيب  يكباره  به  بود  زمين 
بعد از يك هفته ، تلخ ترين خبر ممكن به اردوى تيم ملى 
ايران و فوتبالدوستان ايرانى رسيده است. اينكه اشكان 
به احتمال فراوان هر 3 بازى انتخابى جام جهانى را از 
برنامه هاى  مدير  فاضلى  رضا  مى دهد. محمود  دست 
نود  برنامه  خط  روى  شب  دوشنبه  ايرانى  بازيكن  اين 
مهم  نكاتى  به  پور  فردوسى  با  گو  و  گفت  در  و  آمد 
است.  جدى  اشكان  مصدوميت  متاسفانه  كرد:«  اشاره 
كادر  نظر  زير  را  مختلفى  آزمايش هاى  هفته  اين  او 
نهايى،  نتيجه  براى  است  قرار  و  داشته  فوالم  پزشكى 
امروز يك بار ديگر يك متخصص پايش را معاينه كند 
و برايش شوراى پزشكى تشكيل شود تا بهترين شيوه 
درمانى را در نظر بگيرند. آسيب ديدگى اشكان در بازى 
با QPR از مچ پايش بوده و ضربه باعث شده باندهاى 
مچ پايش پاره شوند. به گفته پزشكان اين آسيب ديدگى 
حداقل دو ماه دوران نقاهت دارد.» فاضلى حتى احتمال 
تصميم  اين   » گفت:  و  نكرد  رد  را  اشكان  پاى  جراحى 
بعد از معاينات روز چهارشنبه گرفته مى شود. فعال كه 
هنوز شيوه درمانى برايش در نظر نگرفتند ولى بزودى 
در  فاضلى  مى شود.»  گفته  اشكان  به  پزشكان  راهكار 
پاسخ  ديگرى  سوال  به  هم  خبرآنالين  با  گو  و  گفت 
بر  كه  است  اين  سوال  است.  مهم  خيلى  كه  مى دهد 
مصدوميتى  هم  او  گفت  بايد  فاضلى  صحبتهاى  اساس 
كرد؟  دورش  تمرينات  از  ماه ها  كه  دارد  شجاعى  مثل 
پاسخ اين است:« راستش مصدوميت شجاعى از آسيب 
ديدگى اشكان سطحى تر بود اما مشكل اين شد كه پاى 
او  عفونت  اين  و  كرد  عفونت  درمان  حين  در  مسعود 
ماهه  دو  دورى  دور كرد.»  ميادين  را مدتى طوالنى از 
ديژاگه درحالى كه تيم ملى در روزهاى 14 تا 26 خرداد 
3 بازى بسيار مهم دارد ، بدترين خبر ممكن براى تيم 
ملى است. تيم ملى تازه به بازى زوج ديژاگه ، قوچان 
نژاد داشت عادت مى كرد كه حاال بايد كى روش دنبال 
مهاجم ديگرى براى تيمش باشد. حاال شايد تنها دعاى 
فوتبالدوستان كارگر باشد و نتايج معاينات نهايى روز 
مى تواند  اشكان  نقاهت  دوران   ، دهد  نشان  چهارشنبه 
كوتاهتر شود تا او تيم ملى را در 3 بازى مهمش تنها 
نگذارد.اما همه اينها خوشبينانه است.اشكان در دوران 
و  قطر  مقابل  سنگين  بازيهاى  در  نمى تواند  هم  نقاهت 

لبنان و كره جنوبى به ميدان برود.

متهم رديف اول رواج لمپنيسم ورزشى 
 

اميررضا واعظ آشتيانى* 
 

بدون توجه به نام ها و فارق از افرادى كه اين روزها جدال هاى لفظى 
آنها را مى بينيم و به نوعى در رسانه ها مطرح هستند اين نكته را بايد 
گفت و مد نظر داشت كه وقتى فضاى بى اخالقى و ضد فرهنگى توسط 
ورزش  جامعه  سطح  در  مى كند  پيدا  رواج  مربيان  و  مديران  برخى 
ماحصلش اين مى شود كه بازيكنان و تماشاگران بى اخالق را در درون 

جامعه خودمان ببينيم. متاسفانه اين افراد و مديران بى اخالق
هستند  ورزشى  محيطى  در  اخالقى  ضد  رفتارهاى  اين  دهنده  تسرى 
كه در گذشته از آن به عنوان محيطى پاك و همراه با جوانمردى ياد 
مى شده است. جامعه ورزش جامعه اى است كه به عنوان يك ابزار در 
خدمت جامعه فرهنگى است و امروز در دنيا از آن بهره هاى فرهنگى ، 
سياسى و اقتصادى مى برند ، اما ما به جاى اينكه اين بهره ها را در مسير 
توسعه ورزش و اخالق استفاده كنيم در جهت ناهنجارى ها از ورزش 
فضاى  ترويج  حال  در  مديران  از  برخى  تعبيرى  به  و  مى گيريم  كمك 
لمپنيسم هستند. جالب اينجاست كه اينها دليل اين نوع برخوردهايشان 
را هم اين عنوان مى كنند كه در حال دفاع از حق هستند؛ اما در واقع بايد 
اينطور گفت كه اين مديران معنى حق را نمى دانند و معيارهاى استيفاى 
حقوق را براى يك مجموعه بلد نيستند ، اين مديران در حال رواج دادن 

رفتارهاى لمپنيسم و جاه طلبانه هستند كه در نهايت همه اينها صدماتى 
را به جامعه وارد خواهد كرد. اين گونه رفتارها در گذشته وجود داشته 
شاهدش  امروز  كه  رسيده ايم  اوضاعى  به  بى اهميتى  اثر  بر  و  است 
داشته  ادامه  بخواهد  بى اهميتى  اين  اگر  كه  مى دهم  اخطار  و  هستيم 
تنها  و  برد  نخواهيم  بهره اى  هيچ  ورزش  اين  از  باشيد  مطمئن  باشد 
هزينه خواهيم كرد. اگر شما مى بينيد سر تمرين فالن تيم مطرح گاو و 
گوساله كشى انجام مى گيرد ، در مسابقات كشتى چاقو كشى مى بينيم ، 
استاديوم هاى  در  و  مى شود  ديده  واليبال  در  را  بى سابقه  اتفاقات  آن 
ورزشى انواع بى اخالقى را مى بينيم اينها همه حاصل رفتارهاى برخى 
و  ندارد  وجود  ذهنشان  در  فرهنگى  اصول  مديران  اين  است.  مديران 
با فرهنگ بيگانه اند هر چند ادعا دارند كار فرهنگى مى كنند. امروز اگر 
تماشاگر ما از جمالت و حرف هايى استفاده مى كند كه در آن مسائل 
غير فرهنگى وجود دارد ماحصلش مديران بى اخالق بوده است و چون 
سه گروه مديران ، مربيان و ورزشكاران الگوى جامعه هستند در نهايت 
ورزش  متوليان  به  هشدار  اين  مى بينيم.  جامعه  در  را  آن  بازخورد 
كشور داده شده و مى شود كه اگر بيش از اين كوتاهى شود صدمات 
تخريب  وقتى  بود.  خواهد  سخت  جبرانش  كه  خورد  خواهيم  فراوانى 
حال  عين  در  و  است  سخت  بسيار  اصالحاتش  گيرد  صورت  فرهنگى 
پر هزينه خواهد بود. برداشت من اين است كه متوليان ورزش كشور 

مسئول هستند كه با اين نوع مديران برخورد كنند.

* مدير عامل پيشين باشگاه استقالل

نظرسنجي براي انتخاب مربي سال دردسر ساز شد 

عصبانيت كوروش باقري از 
راي دادن به بنا

خبرنگاران نزديك به اردوي تيم ملي وزنه برداري از آغاز حواشي براي اين 
رشته مدال آور ايران خبر مي دهند. ماجرا از جايي آغاز شد كه فرم هاي انتخاب 
بهترين هاي سال را بين ملي پوشان وزنه برداري پخش كردند و اكثر ملي پوشان 
همين  كردند.  انتخاب  فرنگي  ملي  تيم  اسبق  سرمربي  بنا  محمد  را  سال  مربي 
انتخاب، دلخوري كوروش باقري را درپي داشت چرا كه او معتقد است دست 
كم شاگردانش كه با او چندين مدال المپيك لندن را دشت كردند بايد به وي 
ملي  تيم  سرمربي  اين  نخست  خبر  اين  شدن  رسانه اي  از  پس  مي دادند.  راي 
و  بيخ  از  را  دلخوري  هرگونه  صراحتا  و  كرد  مصاحبه  كه  بود  وزنه برداري 
بن تكذيب كرد اما وقتي به حرف هاي بهداد سليمي مي رسيم متوجه تنش هايي 
كسي  از  او  نه  مي گويد  كه  بخوانيد  را  باقري  حرف هاي  ابتدا  در  مي شويم. 
ناراحت است و نه كسي از او! از باقري درباره اختالفي كه بين او و المپيكي ها 
به وجود آمده سوال كرديم كه او اين واكنش را نشان داد: «كدام اختالف؟ شما 
بگوييد چه كسي از دست من ناراضي است؟البته اگر انتقادات مثبت باشد من 
هم از آن استفاده مي كنم اما در كل نه من از دست المپيكي ها ناراحتم نه آنها 
از دست من»سرمربي تيم ملي وزنه برداري در پايان گفت: «تمام اين حرف ها 
براي بر هم زدن آرامش اردوي وزنه برداري زده مي شود.من هرگونه اختالفي 

كه به من و المپيكي ها نسبت داده مي شود را تكذيب مي كنم.» با خواندن اين 
حرف ها شايد تصور كنيد موضوع يك خبر كذب بود. و بس. اما قهرمان طاليي 
ايران در المپيك شفاف تر در اين باره حرف زد. بهداد در اين باره حرفهايش را 
اينچنين شروع مي كند: «در انتخاب بهترين مربي سال ورزش ايران، بچه هاي 
وزنه برداري با اعتقادشان راي دادند.راي آنها محمد بنا بود.خود من هم به بنا 
راي دادم چون اعتقاد قلبي ام بود.غير از بحث فني او هميشه از كشتي گيرانش 
حمايت كرده و هواي آنها را داشته است.خود آقاي باقري هم گفته بود كه هر 
كس مي تواند هر انتخابي داشته باشد.به هر حال فكر نمي كنم اين اتفاق آن قدر 
بزرگ باشد كه باعث ناراحتي شود.» اما باقري ناراحت شده،هرچند كه خودش 

اين موضوع را تكذيب مي كند ولي او از دست المپيكي ها دلخور است
باقري  آقاي  خود  دلخوري؟بارها  «چرا  مي گويد:  خصوص  اين  در  سليمي 
زندگي  كشوري  در  شده اند.ما  ناراحت  ملي پوشان  كه  است  زده  حرف هايي 
بچه ها  و  من  اعتقاد  حال  هر  است.به  دموكراسي  اساسش  و  پايه  كه  مي كنيم 
بچه هاي  شده  شايعه  بدهيم.»  راي  بنا  محمد  به  انتخابات  اين  در  كه  بوده  اين 
سرمربي  باقري  كوروش  كه  صورتي  در  كرده اند  تهديد  وزنه برداري 
اين  در  نمي زنند.بهداد  وزنه  مسابقه اي  هيچ  در  ديگر  آنها  باشد  وزنه برداري 
باره پاسخ سياستمدارانه اي در آستين دارد: «كدام يك از بچه ها اين حرف را 
زده؟همه اش شايعه است. ما كه به خاطر باقري وزنه نمي زنيم.ما تيم ملي ايران 
هستيم.اين خبرها صحت ندارد و بچه ها با قدرت به كارشان ادامه مي دهند.» 
سرمربي  كه  مي كند  نرم  پنجه  و  دست  حواشي اينچنيني  با  حالي  در  ملي  تيم 
را  اختالف نظرها  مي توانست  راحتي  به  مسئله  اين  كنار  از  عبور  با  ملي  تيم 

مديريت كند.
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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 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom كليه امور
شامل:

Kitchen Tiling, 
Cupboard Fitting, 

Flooring, …

07853228313
07807805218

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

خدمات ترجمه ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى، دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات 

مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
020 7433 2516
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 افقي:
١-  ساخت و پاخت – عصبي و بسيار 

خشمگين
ــاالن – از گياهان  ٢- مدرسه خردس

دارويي – سخن و حرف
ــتم –  ــل رس ــي – قات ــژاد ايران ٣- ن

قضاوت
٤- رژ لب – ناز و خرام – اقبال

ــوري در قاره  ــا – چاق – كش ٥- دري
كهن – پاسخ منفي

ــي –  ــتارت قديم ــب – اس ٦- عندلي
آرايش، زينت

ــدي – ميانه روي –  ٧- پول خرد هن
كتاب نظامي

٨- كشور آسيايي- محصول – نام يك 
شاهزاده ايراني

٩- قلعه معروف ضحاك از جاذبه هاي 
ــن  ــي اي ــي و ديدن ــي، تاريخ طبيع
ــتان آذربايجان شرقي  ــتان اس شهرس
ــمار مي آيد- پرنده ماهيخوار –  به ش

درخشان، نوراني
ــر به آوردن – پايگاه اينترنتي  ١٠- ام

– ميسر
ــياري و  ــرف مفعولي – هوش ١١- ح

ذكاوت – جوابش واجب است – عملي 
گرديد

ــه آخر  ــاه – ب ــدد م ــد – ع ١٢- جدي
رسيده

١٣- بساوايي – آشكار – درختي شبيه 
درخت انار كه هميشه سبز است
١٤- صوت – انبوه – سرنوشت

١٥- از كتاب هاي معتبر شيعه در باب 
ــين  ــته حاج ميرزا حس مهدويت نوش

طبرسي نوري – سروده ها
 عمودي:

١-   كل و همگي – شاه سلجوقي
٢- مريخ – شاطر – مي گيرند تا پرواز 

كنند
٣- ويرايش – كمك پرستار – 
از القاب حضرت مهدي(عج)

ــرج – كاغذ  ــن ب ٤- بلندتري
چاپ – فحش

٥- عنصر شيميايي – پارچه 
تن پوش آخرت – چمن

٦- نوعي رنگ مو – فروبردن 
چيزي از راه گلو – شهري در 
استان كرمانشاه – نرم افزاري 
ــائل  قدرتمند براي حل مس
ــل انتگرال و  ــي از قبي رياض

سينوس
ــا را صفا  ــاط خانه ه ٧- حي
ــي – بعد  ــد – آگه مي بخش

از آلفا
ــر –  ــاش، صورتگــــ ٨- نق

راهنمايي كردن – دزد
٩- زمان بي پايان – شهري در سيستان 
و بلوچستان – كاش از حال تشنه خبر 

داشت!
ــردد – رتبه  ــازاري – م ١٠- قيمت ب

كارمندي – شكايت كردن و ناليدن
١١- جنگ تن به تن – پيكر انسان – 

ضمير جمع
١٢- نمايندگي – جانور پوست قيمتي 

– باران كم
١٣- ضد شلوغ – از نيروهاي سه گانه – 

انتظار حصول چيزي داشتن
ــي، نابودي –  ــره – تباه ــاز تي ١٤- س

شهري در استان اصفهان
١٥- گل چهارفصل – مالقات

 افقي:
ــعر  ــوان ش ــان زدن – دي ١-  بهت

والت ويتمن
ــي – نوعي ورزش  ٢- اتاق انگليس

گروهي – مار خطرناك
٣- سنگين – رفتن با ناز – تيره

ــه اينترنتي –  ــاكن – صفح ٤- س
كشوري در قاره كهن

ــخ منفي – فرايند و جريان  ٥- پاس
– سوراخ سوراخ – حرف يوناني

٦- دربندان – از غزوه هاي معروف 
ــي (ع) كليد  ــه فرموده امام عل – ب

همه بدي هاست

٧- طرز حركت و اعمال شخص – 
آزمون – جست وجوگر

٨- سردسير – ضد دخل- ناپاكي
ــهر قائم مقام –  ٩- نيكوروي – ش

اثر گوگول
ــاس  زاپ  – ــج  ك  – ــون  ژت  -١٠

خودرو
١١- تمشك مازندراني – بازگشت 
ــوان – مظهر زيبايي  – درخت ج

در طبيعت
ــينما – غر  ــه ورودي س ١٢- برگ

زدن – بيمار
 – ــي  هموزن ــنگي،  همس  -١٣

پنددهنده – بدگو
١٤- توان – آگاهي – عقايد

١٥- از نژادهاي باستاني انسان تا 
عصر حجر – ترازنامه

 عمودي:
١-  عضو يا وابسته به يك حزب – 

جغرافياي سياسي
٢- ماه ميالدي – سامانه – مانند

ــودن – كارگاه هنري –  ٣- بهم س
قلعه و حصار

ــادم قوم – واجب  ــاك – خ ٤- بيب
كردن

ــاد برآيد – برگ ها –  ٥- گاه از نه
كيش

ــه  ــش ب ــك – نيك ــته باري  ٦- رش
جا ماند – رودي در عراق – خم بزرگ
٧- وداع – ويران كردن – حلقوم

ــدر اتاق –  ــي – ص ــاز قديم ٨- س
محصول شركت تاتاموتورز هند

ــدن – كمي و  ٩- قدم – روبه رو ش
كاستي

١٠- بگذار – پايان دادن 
ــي يك جاندار –  به زندگ

جمله قرآني – زنده
ــوره نهم – خيال  ١١- س

– تير پيكاندار
ــاك  ١٢- تك تك – پوش

ستور – سرهنگ
ــت –  ــوزه – قراب ١٣- آم

زيبايي
١٤- گويشي در كشورمان 
– مزه كردن – خوشمزه

ــري –  ــت تصوي ١٥- پس
مرتعش
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123456789101112131415
بايرازابكيفارگ1
اكسالاقيچالاز2
خوناكدولساوا3
دايناواليخارف4
اراينبراكنتوه5
يوانلافناادگ6
زوروليكتهزنو7
يمهشقنرونمدي8
اسرامهورگشوي9
روتدامادربهر10
تقومنالانيراه11
نيرفانوبابتنم12
احترادهماشدا13
مرويرهشوروكين14
هدولاشحاسمتكشا15

123456789101112131415
نواتجروجرادربخ1
رازراكناملسما2
مسنموفرياتان3
اكنيرارفنايذه4
لواتدنوارسوير5
لطابتاقوارتو6
سيقيروناديشي7
يتينامورودسا8
رسيوندروااوب9
اراادتبارازت10
لودجهراماارپا11
ميهيداغيردمان12
لارومننميايب13
ومادتسميسرراي14
كزانلددراكودنا15

طالع بينى هفته

فروردين ماه:
از  و  بيندازيد  خود  اطرافيان  به  نگاهى  هفته  اين 
و  شما  بر  تأثيرى  چه  آنها  كه  بپرسيد  خودتان 
انتخاب هاى شما دارند. گرايش شما به گير افتادن 
خودتان  از  ميسازند.  ديگران  كه  است  ريتمى  در 

بپرسيد كه آيا ميخواهيد مثل آنها شويد.

ارديبهشت ماه:
اين هفته نگرانى شما براى ديگران نشانه بزرگوارى 
نشود.  خارج  كنترل  از  كنيد  سعى  ولى  شماست، 
آنقدر درگير مسائل و مشكالت ديگران مى شويد 

كه خودتان را فراموش مى كنيد.

خرداد ماه:

اين هفته زمان پرداختن به همه جزئياتى است كه 
؛  شماست  شانس  اين  بوديد.  گرفته  ناديده  اخيراً 
اين هفته دقت به جزئيات براى شما بيشتر ميشود.

تير ماه:
اين هفته انگيزه ها و برنامه هاى شما زير سوال 
مى روند. پس جواب هاى خود را آماده كنيد. مهم 
نياز  هفته  اين  انرژى  باشيد.  داشته  نظم  كه  است 
شما به تهيه ليست بلند و وفادارى به آن را تسهيل 

مى كند.

مرداد ماه:
دهيد  اجازه  نگيريد  تصميم  سريع  هفته  اين 
استرس هايى كه در حال حاضر بر قلب شما حاكى 
را  تصميم هايى  بعد  و  كنند  كش  كمى فرو  است 

اتخاذ كنيد.

شهريور ماه:
اين هفته رويدادهاى هماهنگ در كل امروز برايتان 
و  است  ذهنتان  در  خاصى  فرد  افتند.  مى  اتفاق 
ناگهان او شما را صدا مى زند. اين فرد به دليلى 
با شما تماس گرفته است، پس به حرف هايش با 

دقت گوش دهيد.

مهر ماه:
ميشويد  بيفكر  و  عصبى  افراد  درگير  هفته  اين 
هرچه  نشويد.  منفى  انرژى  درگير  كنيد  سعى  اما 
با غيبت ها و پيش داورى ها بيشتر هيزم به اين 
آتش بريزيد، قضيه بدتر مى شود. بايد با رفتارى 

سرزنده و مطمئن به خود، اين چرخه را بشكنيد.

آبان ماه:
دو  هر  و  داريد  قرار  بهترى  موقعيت  در  هفته  اين 
تصوير  ميكنيد.  درك  را  دشوار  معادله  يك  طرف 
كلى را درك مى كنيد و مى توانيد جزئيات را در 

نظر بگيريد. هر دوى اينها مسائل مهمى هستند.

آذر ماه:
زندگى  از  مهمى  بخش  شما  شغل  هفته  اين 
دوست  هفته  اين  باشيد.  مراقب  ولى  شماست، 
مايه  كارتان  براى  خود  روح  و  قلب  از  كه  داريد 
بايد  كه  نيست  معنا  بدان  شدن  استخدام  بگذاريد. 

خودتان را براى كارفرما قربانى كنيد.

دى ماه:
اين هفته كار نيكى كه براى ديگرى انجام ميدهيد 
برايتان پاداش بزرگى دارد. شايد اين همان فردى 
باشد كه بعداً برايتان كار مفيدى انجام دهد. شايد 
ربطى  هيچ  كه  باشد  كسى  سوى  از  لطف  اين  هم 

به شما ندارد.

بهمن ماه:
باشيد.  اطرافتان  مراقب  معمول  از  بيش  هفته  اين 
توانيد  مى  اطرافتان  دنياى  به  كردن  دقت  با  فقط 
غيرمحتمل  جاهاى  از  بگيريد.  ياد  زيادى  چيزهاى 
و غيرمنتظره اى اطالعات مى گيريد. تنها كارى كه 
بايد بكنيد اين است كه به اطراف بنگريد و مشاهده 

كنيد. به ديگران گوش دهيد.

اسفند ماه:
اين هفته بگذاريد شما را هر جا ميخواهيد بكشاند 
و فكر نكنيد بايد خودتان كنترل همه حركت ها و 
كنيد،  رها  را  خودتان  اگر  باشيد.  داشته  را  كارها 
ابتدا  در  شايد  شويد.  مى  كشيده  خوبى  مسير  به 
برايتان غريب باشد، ولى ذهنتان را باز نگه داريد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد

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 .
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هفته نامه پرشين برگزار ميكند

آموزش مقدماتى و پيشرفته عكاسى 
ديجيتال 

جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر لطفا با شماره 
تلفنهاى 07811000455 و يا 02074332516 

تماس حاصل فرمائيد.

طراحى وب سايتطراحى وب سايت
ويژه رستوران هاويژه رستوران ها
همراه با سيستمهمراه با سيستم
 رزرو آنالين رزرو آنالين

0781100045507811000455

بيانيه«بانوى آهنين» 
سينما در مرگ «تاچر»

مريل  احمديان:  :معصومه  ترجمه  شرق، 
فيلم  در  تاچر  مارگارت  نقش  ايفاگر  استريپ 
درگذشت  خبر  شنيدن  از  پس  آهنى»،  «بانوى 
استريپ  مريل  كرد.  منتشر  بيانيه اى  وى، 
توانست  تاچر،  مارگارت  چهره  ترسيم  به خاطر 
جمله  از  جهان  سينمايى  جوايز  ارزشمندترين 
اسكار 2012، «گلدن گلوب» و همچنين «بفتا» را 
آمده  وى  بيانيه  از  قسمتى  در  كند.  خود  آن  از 
مارگارت  نخواهيم  چه  و  بخواهيم  چه  است: 
پيشقدم  زن،  سياستمدار  يك  به عنوان  تاچر 
معاصر  تاريخ  از  قسمتى  تجسم  امروزه  بود. 
كه تحت تاثير او نبوده باشد، سخت است. او در 
اواخر قرن بيستم، در انگلستان يك پيشرو بود. 
ثبات و استحكام، از نقاط قوت شخصيتى او بود 
كه براى من تنديسى از هيبت بود. سربرآوردن 
مشروع و قانونى در سيستم سياسى آن زمان 
محدوديت هاى  و  طبقه بندى  وجود  با  بريتانيا، 
جنسيتى كه در آن زمان حاكم بود، دستاوردى 
آن  انجام  عهده  از  تاچر  كه  كارى  است؛  عظيم 
برآمد. دليل اين موفقيت آن نبود كه او موقعيت 
برجسته  شخصيت  يك  دختر  به عنوان  را  خود 
به دست آورده باشد، بلكه فقط نتيجه تالش هاى 
خود او بود. باعث افتخار و غرور من است كه 
البته  كشيدم.  تصوير  به  را  او  زندگى  داستان 
فراوان  كشمكش هاى  از  اجمالى  تصويرى  تنها 

او. 


