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پس از كشورهاي شمال آفريقا اين بار شيخ نشين هاي  حاشيه 
خليج فارس بحرين و امارات وعده اصالحات داده اند

در اينكه تحوالت مصر تا ساليان طوالني خاورميانه را تحت تاثير قرار خواهد داد هيچ 
ترديدي نيست. بخصوص اگر اين تحوالت بعداز دوران مبارك با موفقيت همراه شود، 
الهام بخشي حركت مصري ها در كشورهاي عربي در آينده تاثيرات عميق تري از خود 
و  شد  آغاز  تونس  از  خاورميانه  در  اخير  حركت هاي  چند  هر  گذاشت.  خواهد  جاي  بر 
حتي پيروزي مردم تونس در فراري دادن بن علي ديكتاتور در خيزش مردم مصر موثر 
بود اما به طور حتم پيروزي مردم مصر عليه ديكتاتوري سي ساله مبارك تاثيرات عميق 
تري را بر منطقه خواهد گذاشت. مصر پرجمعيت ترين كشور عربي است و جريان ها 
و شخصيت هاي سياسي و فرهنگي اين كشور در جهان عرب و اسالم معروف هستند. 
آينده  بر  مصر  در  حركت  اين  قطعا  و  است  برخوردار  عظيمي  تمدن  سابقه  مصراز 
عربي  استبدادي  حكومت هاي  از  برخي  اكنون  هم  از  بود.  خواهد  تاثير گذار  خاورميانه 
در خاورميانه طرح هاي اصالحي خود را پيشنهاد داده اند و تالش مي كنند در اقداماتي 
پيشنهاد  مالي،  كمك هاي  ارائه  كنند.  كند  را  خود  كشو  در  تغييرات  شيب  پيش دستانه 
برخي اصالحات جزئي سياسي، اذعان به حق مردم بر تعيين سرنوشت خودو...از جمله 
راهكارهايي هستند كه از سوي حكومت به معترضين پيشنهاد مي شود اما اين پرسش 
طلبي در خاورميانه  مطرح است آيا ارائه اين پيشنهادها مي تواند در مقابل موج تحول 
ايستادگي كند؟ برخي اعتقاد دارند حداقل فايده پيروزي مردم مصر در خاورميانه تن 

دادن حكومت هاي عربي به اصالحات حداقلي است.  ....
صفحه  6 
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صفحه  8



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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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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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

با در نظر گرفتن بحران هاى اخير مالى و اقتصادى در سراسر دنيا و از جمله در كشور انگلستان، 
كليه مشاغل و فعاليت هاى اقتصادى نيز با هر رويه اى، دچار مشكالت مالى و اعتبارى شده اند. 
در اين ميان فعاليت ارگان ها و سازمان هاى كوچك هم تحت شعاع قرار گرفته اند و از گزند بحران 

هاى مالى، در امان نبوده اند. حتى موسسات خدماتى نيز در اين گردونه دخيل شده اند.

    هفته نامه پرشين نيز به عنوان يك نشريه چاپى كه سير فرهنگى و اجتماعى را دنبال كند و طى 
سال    هاى اخير كه از انتشار آن مى گذرد نيز از اين قاعده مسثنى نبوده است. با توجه به اين 
امر كه اين نشريه با پشتوانه و تامين مالى شخصى و بدون وابستگى به هيچ حزب و يا گروهى 
در طى اين سالها ادامه حيات داده است، اما در بحران ها و ركود اقتصادى يكسال اخير با مشكالت 
فراوانى دست و پنجه نرم كرده است و همواره با تكيه بر آگهى ها و تامين مالى شخصى، تالش 
نموده تا بر مشكالت مالى و اقتصادى فائق آيد. البته نقش و حمايت آگهى دهندگان باعث دلگرمى 

و تداوم حيات نشريه بوده است.
هر بار نشريه روندى را در پيش گرفته است و حاال كه يك بار ديگر با چنين بحرانى مواجهه است، 
مجبور است ساختار كلى نشريه را تغيير بدهد و چاره اى جز حذف صفحات انگليسى زبان خود 
ندارد. اين صفحات حذف خواهند شد تا جايگزين آنها؛ برخى آگهى ها و تبليغات بازرگانى جانشين 
شود تا شايد چاره اى براى مقابله با اين بحران انديشيده شود. ما خود نيز از اين روند خرسند 
نيستيم و ترجيح مى دهيم كه صفحات ما را مطالب خواندنى پر نمايد، اما در شرايط كنونى، چاره 

اى جز اين حذف ها و جايگزينى ها برايمان مقدور نمى باشد.
                                                 سردبير 

يادداشت

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

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد 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.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس 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 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا 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
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02084554203
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20 % تخفيف ويژه دانشجويان و مراكزفرهنگى و هنرى 
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كشورهاى اسكانديناوى، كشورهاى بالكان: يكسال 120 پوند - شش ماه 90 پوند (يا معادل آن) 
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 كانادا: يكسال 220 دالر كانادا- شش ماه 180 دالر كانادا 
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هموطنان خارج از كشور انگلستان
ميتوانند براى تكميل فرم باال از طريق وبسايت www.persianweekly.co.uk اقدام نمائيد
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آكادمي هنرهاي سينمايي و تلويزيوني بريتانيا

شبي تمام عيار براي «سخنراني پادشاه»

مراسم اهداي جوايز «آكادمي هنرهاي سينمايي و تلويزيوني بريتانيا» كه به اختصار «بفتا» ناميده 
مي شود، در آخرين ساعات روز يك شنبه در سالن سلطنتي اپرا شهر لندن برگزار شد. «بفتا» اسكار 
بريتانيا ناميده مي شود و معموال نتايج آن با نتايج شب بزرگ اسكار يكسان است. فيلم «سخنراني 
از  نيمي  در  كه  بود  جايزه  دريافت  نامزد  «بفتا»  بخش  در  14  هوپر»  «تام  كارگرداني  به  پادشاه» 
فيلم،  بهترين  شامل  جايزه  هفت  پادشاه»  شد. «سخنراني  طاليي  صورتك  كسب  به  موفق  رشته ها 
فيلم  بهترين  و  موسيقي  غيراقتباسي،  فيلمنامه  مكمل،  زن  بازيگر  مكمل،  مرد  بازيگر  مرد،  بازيگر 

بريتانيايي را به خود اختصاص داد. 
«بفتا» سال 2011 به طور نسبي همان چيزي بود كه پيشتر انتظار مي رفت و هيچ اتفاق غيرمنتظره اي در 
پي نداشت. «كالين فرث» طبق پيش بيني ها عنوان بهترين بازيگر مرد را از آن خود كرد. به جز بازيگر 
نقش اول مرد، بهترين بازيگران مكمل مرد و زن يعني «جفري راش» و «هلنا بونهم كارتر» نيز در فيلم 
«سخنراني پادشاه» حضور داشتند اما «تام هوپر» جوان در برابر «ديويد فينچر» كاركشته شكست خورد 
و كارگردان «شبكه اجتماعي» عنوان بهترين كارگرداني را از آن خود كرد. اين فيلم همچنين در بخش هاي 

بهترين فيلمنامه اقتباسي (آرون سوركين) و تدوين (آنگس وال و كرك بكستر) جايزه دريافت كرد. 
همان طور كه انتظار مي رفت «ناتالي پورتمن» هم براي بازي در نقش يك بالرين در درام «قوي سياه» 
جايزه بهترين بازيگر زن را برد. «تلقين» به كارگرداني «كريستوفر نوالن» هم سه جايزه نه چندان مهم 
جلوه هاي ويژه تصويري، طراحي صحنه و صدا دريافت كرد. «آليس در سرزمين عجايب» جايزه طراحي 

لباس و چهره پردازي و مو را برد و «شهامت»  جايزه بهترين فيلمبرداري را به دست آورد. 
ديگر فيلم هاي بريتانيايي نامزد دريافت جايزه مانند «127 ساعت» و «سال ديگر» جوايز بفتا 2011 را 
دست خالي ترك كردند، همين طور دو فيلم هاليوودي «مشت زن» و «حال بچه ها خوب است» موفقيتي 

كسب نكردند. 
ساير برندگان جوايز بفتا 2011 از اين قرار است: 

فيلمنامه اقتباسي: «شبكه اجتماعي»، آرون سوركين 
فيلمبرداري: «شهامت»، راجر ديكينز 

فيلم انيميشن: «داستان اسباب بازي 3»، لي آنكريچ 
بهترين فيلم بريتانيايي: «سخنراني پادشاه»، تام هوپر، ديويد سايدلر، ايان كانينگ، اميل شرمان، گارت 

آنوين 
جايزه كارل فورمن بهترين فيلم اول يك كارگردان، نويسنده يا تهيه كننده بريتانيايي: «چهار شير»، كريس 

موريس، كارگردان / نويسنده 
فيلمنامه غيراقتباسي: «سخنراني پادشاه»، ديويد سايدلر 

طراحي صحنه: «تلقين»، گاي هندريكس دياز، لري دياز، داگ موات 
فيلم غيرانگليسي زبان: «دختري با خالكوبي اژدها»، سورن استارموس، نيلس آردن اوپلو 

موسيقي: «سخنراني پادشاه»، الكساندر دپال 

برنامه هاى آينده
فرهنگى، هنرى 
ايرانيان در لندن

فيلم سينمايى دوشيزه و مرگ،
  نوشته اريل دورفمن

كارگردان: رومن پالنسكى
نيم  و  شش  ساعت   2011 فوريه   18 جمعه  در 
به  لندن  در  اميد  فرهنگى  مركز  در  ظهر  از  بعد 

نمايش در مى ايد
محمود  توسط  فيلم  نمايش  شروع  از  قبل  و 
مرگ  و  دختر  نامه  نمايش  مترجم  كيانوش 
بفارسى توضيحاتى داده خواهد شد. براى تهيه 

بليط و اطال عات بيشتر :

omidculturalsociety@yahoo.co.uk.
Mobile: 0781 8840824 , 45 Queens 
Walk, Ealing, London W5 1TL

اجراى زنده موسيقى در سالن
 كدوگان هال

عصر   7:30 ساعت  در  و  فوريه   25 تاريخ  در 
اجراى زنده موسيقى در سالن كدوگان هال به 
روى صحنه خواهد رفت. در اين برنامه عليرضا 
موسيقى  گروه  و  كند  مى  خوانى  آواز  قربانى 

سنتى نيز همراهى اش خواهند نمود. براى كسب 
اطالعات بيشتر به وب سايت زير مراجعه نمائيد.
www.cadoganhall.com

 موسيقى و رقص اصيل ايرانى 
كانون فرهنگى و هنرى مهرگان در تاريخ جمعه  
(چهارم) مارس برگزار كننده برنامه ى است كه 
موسيقى  جمله:  از  متفاوتى  هاى  بخش  شامل 
مقامى  موسيقى  خوانى،  شاهنامه  ايرانى،  اصيل 
ايرانى  اصيل  رقص  و  موسيقى  و  شعر  ايرانى، 
مى باشد. اين برنامه از ساعت 7:30 عصر آغاز 
مى شود. عالقمندان براى حضور در اين برنامه 

مى توانند به آدرس زير مراجعه نمايند:

Hammersmith, Polish Center, 
238-246 
London W6 0RF

پروژه زنان 
است  اى  برنامه  كننده  برگزار  ايرانيان  جامعه 
اين  بروند.  نوروز  پيشواز  به  تا  يادماندنى  به 
و  رقص  مسابقه  موزيك،  شامل   كه  برنامه  
با  آنها  از  و  است  بانوان  مخصوص  تنها  آواز 
برنامه  شود.   مى  پذيرايى  نيز  شيرينى  و  چاى 
ساعت  در  و  مارس  (ششم)  يكشنبه  تاريخ  در 
18:30 برگزار خواهد شد. آدرس محل برگزارى 

به شرح زير است:

Polish Center, 238-246
 king street, London W6 0RF

تجمع اعتراضى مقابل سفارت ايران در لندن
همزمان با دعوت به راهپيمايى مسالمت آميز براى حمايت از مردم مصر و تونس، در ايران؛ روز دوشنبه 
14 فوريه برابر با 25 بهمن ماه، جمعى از ايرانيان مقيم لندن نيز به اين دعوت پاسخ داده و در حمايت و 

طرفدارى از مردم ايران، مقابل سفارت ايران جمع شدند و فريادها و شعارهايى را سر دادند.

در اين تجمع، گروها و حزب هايى از لندن به چشم مى خوردند كه با در دست داشتن پالكاردها و دست 
نوشته هايى، خواهان توجه مسووالن مربوطه به خواسته ها و مطالبات آنها شدند.

ماموران انتظامات و مسووالن اجرايى برنامه، حفظ و امنيت تجمع را بر عهده داشتند و سراسر خيابان 
نيز توسط ماموران پليس، تحت محافظت ويژه قرار گرفته بود. اين تجمع اعتراضى كه از ساعت 6 عصر 

آغاز شده بود در ساعت 8:30 شب به پايان رسيد.
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فستيوال هنر برگزار
 مى كند:
«زن»

گراميداشت صدمين سال 
روز جهانى زن

جمعه 11 مارس 
ساعت 7:30 عصر 
در كدوگان هال 

لندن

نامه  هفته  خبرنگار  گذشته  هفته  شنبه 
حضور  انديشه،  مدرسه  در  پرشين 
يافت تا اهدا كننده جايزه نقدى به يكى 
از دانش آموزانى باشد كه در جشنواره 
موالنا حضور يافته بود و گزارشى را از 
اين برنامه نوشته و در نشريه منتشر 
گرديد. هدف هفته نامه پرشين در واقع 
جوانان  و  نوجوانان  ترغيب  و  تشويق 
ايرانى است كه تالش دارند زبان مادرى 

خود را بياموزند. 

خبرنگار ما در هنگام زنگ تفريح دانش 
آموزان به مدرسه رفت و در مقابل ساير 
دانش آموزان و مديران و معلمان، هديه 
خانم «سارينا پور فرامرزى» را تقديمش 
نمود.  در اين روز همچنين يكى  ديگر از 
كالس  در  كه  انديشه  مدرسه  نوجوانان 
 » خانم  نام  به  كند  مى  تحصيل  چهارم 
پارلمان  كانديداى  كه  اصوليان»  انيس 
شده  بارنت  منطقه  از  بريتانيا  جوانان 
مورد  در  كه  داشت  حضور  نيز  است 
همچنين  و  شدن  كانديد  از  خود  هدف 
مى  كه  را  جوانان  از  هايى  خواسته 
خواهد به گوش همگان برساند، صحبت 
كرد و البته مورد تشويق همكالسى ها 

و معلم مان خود قرار گرفت. 
خانم پورى صديق نيز خواست كه از مسووالن 
تشكر  طاهرى  خانم  مخصوصا  و  رستم  مدرسه 
برگزارى  و  نوجوان  اين  معرفى  براى  كه  كند 
كرده  تالش  بسيار   او  با  پاسخ  و  پرسش  جلسه 

بودند.
و  مديران  با  نيز  گفتگويى  برنامه  اين  حاشيه  در 
معلمان مدرسه انديشه واقع در شمال لندن داشته 

كه در ادامه مى خوانيد:

در  مديره)  هيات  اعضاى  (از  صديق  پورى  خانم 
ابتدا بفرمائيد كه  مدرسه انديشه چگونه اداره مى 

شود؟
مى  اداره  مديره  هيات  بوسيله  انديشه،  مدرسه 
آقاى  صديق،  خانم  مديره  هيات  اعضاى  شود. 
من  و  مسعودى  خانم  نوربخش،  خانم  صديق، 
هستيم. اين مدرسه سه سال پيش تاسيس شد و  
كالس ها از سطح Nursery تا A level را شامل 
مى شود. در سال گذشته دانش آموزان ما با نمره 

هاى خيلى خوب قبول شدند. 

در سيستم آموزشى اين مدرسه تالش كرده ايم 
حال  عين  در  كه  گيريم  بكار  را  هايى  روش  كه 
كه بچه ها زبان فارسى را ياد مى گيرند؛ به آن 
عالقمند هم شوند و اطالعات شان درباره فرهنگ 
و سنن ايران نه فقط به صورت دستورى و كتاب 
هاى  جشن  برگزارى  چون:  هايى  روش  با  بلكه 
مختلف مثل شب يلدا، مهرگان، سده و ... افزايش 
ها،  مراسم  و  ها  جشن  اين  دادن  نشان  با  و  يابد 
ها  برنامه  در  شركت  براى  نيز  را  آموزان  دانش 

فعال سازيم.

-معلمان مدرسه چگونه انتخاب شدند؟
معلمان ما كسانى هستند كه تحصيالت و تجربه 
فارغ  يا  و  دارند  پرورش  و  آموزش  در  كار 
التحصيل تربيت معلم و علوم تربيتى هستند. همه 

همچنين  و  ايران  در  مدرسه  مديريت  سابقه  آنها 
هستند  كسانى  آنها  همه  دارند.  تدريس  سابقه 
  National Resource Center هاى   دوره  كه 
مى  را  هايى  دوره  نيز  ماه  هر  و  اند  گذرانده  را 
گذرانند تا با سيستم آموزشى انگلستان هماهنگ 

باشند. 
از  كه  هستند  كسانى  انديشه،  مدرسه  هاى  معلم 
بچه  به  آموزش  و  تدريس  به  عالقه  قلب  صميم 
ها دارند. همه آنها در جشن ها با ما همكارى مى 
كنند. در مجموع محيطى خانوادگى و دوستانه در 
اينجا حاكم است و همه با هم دوستانه و صادقانه 

اين كار را شروع كرديم و ادامه مى دهيم. 
يكى از معلم ها مى گويد: هدف ما بهبود زندگى 
براى آينده بچه هاست كه بتوانند به هر دو زبان 
(فارسى و انگليسى) مسلط شوند. آنها بايد زبان 

مادرى شان را نيز ياد بگيرند.

چه  اساس  بر  شود  مى  تدريس  كه  هايى  -كتاب 
معيارهايى انتخاب شده است؟

كتاب هايى كه در ايران تدريس مى شود را امتحان 
كرديم اما با سيستم بچه هاى اينجا هماهنگ نبود. 
استفاده  رستم  مدرسه  هاى  كتاب  از  همين  براى 
مى كنيم. در كنار آن، تمرين ها و تكاليفى را هر 
هفته به بچه ها مى دهيم. اين دو در كنار هم تا به 

حال نتيجه بخش بوده است. 
ها  كتاب  اين  كند:  مى  بيان  معلمان  از  ديگر  يكى 
ايران  هاى  كتاب  است.  تر  ملموس  ها  بچه  براى 
براى آنها سخت تر بود چون فارسى آنها در حد 

آن كتابها نيست. 

معلم ديگرى اظهار مى دارد: ما از فيلم و داستان 
هاى مختلف نيز استفاده مى كنيم. به عنوان مثال 
پيدا  را  آن  به  مربوط  مطالبى  مهرگان،  جشن  در 
كالس  هر  در  ها  بچه  سن  اساس  بر  و  كنيم  مى 
در  تا  كنيم  مى  تالش  كنيم.  مى  استفاده  آنها  از 

بيشتر  ها  بچه  تا  باشد  تنوع  آموزشى،  سيستم 
عالقمند به يادگيرى شوند.

اساس  بر  گويد:  مى  معلمان  از  ديگر  يكى  و 
مناسبت ها و جشن هايى كه داريم بچه ها را به 
گردش  و  مدرسه  از  بيرون  به  گروهى  صورت 

مى بريم. 

مى  ديده  مختلف  سنى  هاى  رده  مدرسه  در   -
شود، چطور بچه ها را در كالس ها تقسيم بندى 

مى كنيد؟
تقسيم بندى مى تواند بر اساس سن و يا توانايى 
باالتر  سنش  اى  بچه  است  ممكن  باشد.  ها  بچه 
باشد اما نتواند فارسى صحبت كند. تقسيم بندى 
ديگر بر اساس آگاهى بچه است كه كالس هاى 
اول،  كالس  شود.  مى  شامل   Nursery از  را  ما 
 GCSE دوم، سوم، چهارم و پنجم و بعد دو سال

.A level و سپس دو سال

آموزان  دانش  هاى  خانواده  از  شما  توقع   -
چيست؟ 

همكارى  مدرسه  با  واقعا  ها  خانواده  از  بعضى 
چند  فقط  ما  هستيم.  ممنون  آنها  از  ما  و  دارند 
ساعت با بچه ها در مدرسه درس كار مى كنيم و 
كار اصلى را پدر و مادرها انجام مى دهند. برخى 
مشغله كارى دارند و فرصت كمترى پيدا مى كنند 

تا به امور درسى بچه ها رسيدگى كنند.
يكى ديگر از معلمان مى گويد: بعضى از خانواده 
ها همكارى خوبى با ما دارند و برخى كم كارى 
يا  پدر  چون  ها  خانواده  از  بعضى  در  كنند.  مى 
نمى  صورت  آن  در  نيستند  زبان  فارسى  مادر 
توانند به بچه ها در يادگيرى زبان فارسى كمك 
خانواده  چنين  از  توان  نمى  اينصورت  در  كنند. 

هايى بيش از اين توقع داشت. 

كه  هايى  خانواده  براى  داريد  خاصى  پيام  چه   -
در زمينه آموزش زبان مادرى به فرزندان شان، 

توجه خاصى ندارند؟
است  بزرگى  اشتباه  دارد:  اعتقاد  معلمان  از  يكى 
كارى  كم  مادرى،  زبان  يادگيرى  زمينه  در  اگر 
شود چرا كه اين زبان، از زبان انگليسى هم مهمتر 
است. بچه هايى كه به ايران رفتند و اصال فارسى 
بلد نبودند نتوانستند با ديگران ارتباط برقرار كنند 
اقوام  با  نتوانستند  حتى  شدند.  مشكل  دچار  و 
نزديك مثل پدربزرگ و مادربزرگ ارتباط داشته 

باشند و بسيار ناراحت شدند. 

هاى  هدف  از  يكى  گويد:  مى  صديق  پورى  خانم 
ها  بچه  به  فارسى  زبان  بگوييم  كه  است  اين  ما 
اعتماد به نفس مى دهد و هويت به آنها مى بخشد 
و اين كه از كجا آمده اند. شايد در دوران بچگى 
اين  زندگى  در  بعدها  اما  نباشند  متوجه  خيلى 
برايشان مساله خواهد شد. يادگيرى زبان مادرى 
بين  شود  برقرار  رابطه  كه  كند  مى  شان  كمك 

آنقدر  مادرها  و  پدر  برخى  حال.  و  گذشته  نسل 
آنها  روابط  و  نيست  خوب  شان  انگليسى  زبان 
مى  كمتر  و  كمتر  روز  به  روز  شان  فرزندان  با 
شود چون حرف هم را متوجه نمى شوند. زبان 
هم  رابطه  اين  كه  كند  مى  كمك  حدى  تا  فارسى 

شكل بگيرد.

تا  ها  بچه  كه:  است  باور  اين  بر  معلمان  از  يكى 
وقتى كوچك هستند اين نياز را نمى بينند اما وقتى 
بزرگ تر مى شوند بيشتر دوست دارند كه بدانند 
كمتر  شدند  بزرگ  وقتى  كه  ديديم  تجربه  به  و 
فرصت دارند و مى گويند كاش مى توانستيم به 

زبان مادرى بخوانيم و بنويسيم. 
اينجا  در  ها  بچه  گويد:  مى  نيز  صديق  آقاى 
خواهيم  نمى  ما  و  كنند  مى  پيدا  ايرانى  دوستان 

فرهنگ ايرانى را فراموش كنند.

برنامه هاى جانبى مدرسه انديشه چيست؟
 كالس هاى مختلف تقويتى براى علوم و رياضى 
GCSE و A level داريم. دوره هاى فشرده براى 
با  كنند  نام  ثبت  توانند  مى  عالقمندان  كه  ايستر 
در  كه  معلمانى  توسط  تدريس  و  مناسب  قيمت 
مدارس انگلستان اين دوره ها را تدريس مى كنند. 
برگزارى  ما  جانبى  هاى  برنامه  مهمترين  از  يك 
از  و  است  مارس   12 تاريخ  در  نوروز  جشن 
به  كه  كنيم  دعوت  همه  از  خواهيم  مى  جا  همين 
اين جشن بيايند و در كنار ما و بچه هاى مدرسه 
باشند. اين جشن از ساعت 4:30 عصر شروع مى 
مدرسه  عضو  كه  هايى  خانواده  و  ها  بچه  شود. 
دوستداران  بيايند.  توانند  مى  هم  نيستند  انديشه 
مى توانند وسايل سفره هفت سين خود را نيز از 
اينجا بخرند چرا كه بازارچه داريم و حتى برخى 
همين  در  و  شود  مى  تهيه  نيز  ايرانى  غذاهاى  از 
جا به فروش خواهد رسيد. بچه هاى مدرسه نيز 
مى  اجرا  حاضران  براى  را  نمايشى  و  سرودها 

كنند و موسيقى سنتى نيز برقرار است.

-سپاس از فرصتى كه در اختيار هفته نامه قرار 
داديد.

گفتگوى هفته نامه پرشين با مديران و معلمان مدرسه فارسى زبان انديشه

زبان فارسى به فرزندان 
هويت  و اعتماد مى دهد

گفتگو: پرستو



جمعه 29 بهمن ماه 1389   -  شماره 186هفته نامه پرشين66

info@persianweekly.co.uk ايران و جهان
شيوخ خليج فارس در 
محاصره اعتراضات

جنبش خالص بحرين حكومت را سرنگون مي كند 
رسيده  جديدي  فاز  به  نيز  بحرين  در  اعتراض ها  اما 

در  خود  تظاهرات  ادامه  بر  تاكيد  با  بحريني ها  است. 
اقدامي نمادين نام ميدان « اللولو» در منامه را به ميدان 
ديروز  بحرين  محروم  شيعيان  دادند.  تغيير   « «التحرير 
كشته  از  پس  خود  اعتراضات  روز  سومين  در  نيز 
و  شدند  حاضر  اللولو  ميدان  در  شيعي  جوان  دو  شدن 
درخواست هاي سياسي و اقتصادي خود را مطرح كردند.

در  بحرين  اسالمي  عمل  انجمن  عضو  الموسوي  يونس 
اعتراض ها  كرد:«  اعالم  العالم  خبري  شبكه  با  گفت وگو 
در بحرين تا تحقق همه خواسته هاي مشروع مردم ادامه 
روز  از  بحرين  در  مسالمت آميز  تظاهرات  يافت»  خواهد 
دوشنبه آغاز و همچنان ادامه دارد. معترضان در ميدان 
اللولو منامه چادرهايي برپا كرده اند و بر خواسته خود 
مبني بر سرنگوني رژيم تاكيد مي كنند. به گزارش فارس 
الموسوي اظهار داشت: «مراحل ابتدايي يك انقالب واقعي 
مانند انقالبي كه در تونس و مصر روي داد، در بحرين 
مي دهد،  روي  بحرين  در  اكنون  آنچه  است.  شده  آغاز 
نشانه خشم و غضب مردم است كه اعتراض هاي خود را 
ابتدا با راهپيمايي آغاز كردند و اين راهپيمايي ها اكنون به 
كرد:«  تصريح  است.».وي  شده  تبديل  گسترده  تظاهرات 
تظاهرات كنندگان با الهام از نام ميدان التحرير در قاهره 
مبارك  رژيم  سرنگوني  به  جا  درآن  مردم  تظاهرات  كه 
منجر شد، نام ميدان اللؤلؤه در منامه پايتخت بحرين را 
جنبش  راستا  همين  در  دادند».  تغيير  التحرير  ميدان  به 
خالص بحرين با تاكيد برحق مردم درتعيين سرنوشت 
از  كرد:«هدف  تاكيد  مشروع  خواسته هاي  تحقق  و 
اعتراض ها و تظاهرات ها سرنگوني رژيم است و مردم با 
الشايب  كرد.«عبدالرؤوف  نخواهند  مصالحه  هرگز  رژيم 
شبكه  با  گفت وگو  در  خالص  بحريني  جنبش  دبيركل   «
و  خيابان ها  در  حضور  داشت:«  اظهار  العالم  خبري 
درخواست  به  بحرين  در  مردمي  راهپيمايي  و  اعتراض 
سياسي  گروههاي  يا  احزاب  سازمان ها،  ها،  شخصيت 
نبوده بلكه اهداف تظاهركنندگان كامال مشخص است و 
همه بحريني ها همان شعارهاي مردم تونس و مصر يعني 

سرنگوني رژيم را سر مي دهند.» 

بن غازي عليه قذافي 
سران  تظاهرات  در  قبيله  عضو  هر  شركت  صورت  «در 
تظاهرات  در  دارد  احتمال  شد.»«  خواهند  مجازات  قبايل 
مخالفان شركت كنم» اين سخنان از رهبر ليبي است كه 
روز سه شنبه و چهارشنبه بندر بن غازي صحنه حضور 
مخالفان وي بود. به گزارش بي بي سي هزاران معترض 
«فتحي  بازداشت  به  اعتراض  در  روزها  اين  در  ليبيايي 
زنداني  هزار  از  بيش  خانواده هاي  مدافع  وكيل  تربل»، 
كه گفته مي شود در سال 1996 توسط نيروهاي امنيتي 
قتل عام شده اند، در مقابل ادارات دولتي دست به تجمع 
زدند و جمع زيادي از مردم نيز به آنها پيوستند كه در 
نتيجه زد و خورد ميان نيروهاي پليس و مردم، 14 نفر 
معترض  مردم  كردن  متفرق  براي  پليس  شدند.  زخمي 
آب  ماشين هاي  و  مشقي  گلوله هاي  آور،  اشك  گاز  از 
اعتراض  تربل  فتحي  آزادي  رغم  به  كرد.  استفاده  پاش 
است  حالي  در  اين  دارد.  ادامه  هنوز  ليبيايي  معترضان 

صورت  شنبه  پنج  روز  است  قرار  اصلي  تظاهرات  كه 
بگيرد. روزي كه از سوي مخالفان روز خشم نامگذاري 
به  روز  اين  در  شده  مدعي  قذافي  معمر  است.  شده 
در  پيوست.همچنين  خواهد  كنندگان  تظاهرات  جمع 
از  استفاده  با  دولت  مخالف  گروه هاي  گذشته  روزهاي 
شبكه هاي اجتماعي در اينترنت از مردم خواستند كه در 
شركت  پنج شنبه،  روز  فوريه  اعتراضات 16  و  تظاهرات 
تظاهرات  از  صحنه هايي  نيز  ليبي  دولتي  تلويزيون  كنند. 
نمايشي هواداران دولت، در طرابلس را نشان داده است. 

امتياز قذافي به مخالفان 
در آستانه روز خشم مردم ليبي عليه رژيم معمر قذافي، 
آزاد  را  معارض  اسالمگراي   110 كرد  اعالم  رژيم  اين 
خواهد كرد.به گزارش فارس به نقل از الجزيره ، يك مقام 
عالي رتبه امنيتي ليبي اعالم كرد كه دولت اين كشور قصد 
حكومت  معارض  اسالم گراي  زندانيان  از  نفر  دارد 110 

معمر قذافي را آزاد كند. 
زنداني   110 اين  چهارشنبه،  روز  كه  كرد  تاكيد  وي 
و  مي شوند  آزاد  ملي  آشتي  چارچوب  در  اسالم گرا 
تعدادي از رهبران جماعت اسالم گراي ليبي نيز حضور 
دارند. اين در حالي است كه الجزيره اعالم كرده است كه 

هيچ اطالعي از هويت اين رهبران ندارد. 

اخوان المسلمين سوريه خواستار تغييرات شد 
قرار  مصر  تحوالت  تاثير  تحت  حدودي  تا  نيز  سوريه 
گرفته است. اخوان المسلمين سوريه از رئيس جمهور اين 
كشور خواسته است به تغييرات تن بدهد. در نامه «عصام 
العطار»، رهبر سابق اخوان المسلمين سوريه به بشار اسد 
آمده است كه دمشق بايد براي از بين بردن ستم، فساد و 
نيز تحقق آزادي، كرامت، عدالت و پيشرفت ملت سوريه 
تالش كند. رهبر سابق اخوان المسلمين سوريه در نامه 
«حسني  سرنگوني  به  منجر  كه  مصر  انقالب  از  خود 
تقدير  شد،  كشور  اين  سابق  رئيس جمهوري  مبارك»، 
انقالبي  سالم ترين  و  پاك ترين  بزرگ ترين،  را  آن  و  كرد 

توصيف كرد كه جهان به خود ديده است. 
تحوالت  تاثير  تحت  سوريه  رئيس جمهور  اسد  بشار 
مصر بر ضرورت اصالحات تاكيد كرده بود. وي براي 

نخستين بار برنامه كمك به فقرا را ارائه كرد. 

اوضاع نابسامان علي عبداهللا صالح 
نيز  يمن  اقتدارگراي  جمهور  رئيس  صالح،  عبداهللا  علي 
اوضاع خوبي ندارد. نيروهاي امنيتي در صنعا، پايتخت 
يمن روز سه شنبه براي مقابله با تظاهرات ضددولتي از 
گاز اشك آور استفاده كرده اند. اين تظاهرات در حالي 
صورت گرفته كه گروهي از هواداران علي عبداهللا صالح 
رئيس جمهور يمن به معترضان حمله كردند. مخالفان بر 
استعفاي عبداهللا صالح تاكيد مي كنند. صالح كه سال هاي 
طوالني رياست جمهوري يمن را بر عهده دارد اعالم كرده 
 2013 سال  رياست جمهوري  انتخابات  در  ندارد  قصد 
استعفاي  خواستار  مخالفان  وجود  بااين  كند.  شركت 
فوري وي و تغييرات ساختاري هستند. عمده معترضان 
يمني دانشجو هستند. با وجود رفتار خشونت آميز دولت 
احزاب اپوزيسيون در يمن اعالم كردند كه به تالش هاي 
خود جهت تغيير مسالمت آميز نظام ادامه خواهند داد. به 
دوره اي  رئيس  المتوكل،  عبدالملك  محمد  ايسنا  گزارش 
مخالف  احزاب  گروه  بزرگ ترين  مشترك،  لقاي  احزاب 
دولت يمن، در تماس تلفني با خبرگزاري آلمان تاكيد كرد 
فعاليت سياسي نياز به گفت وگو دارد و اگر جدي بودن 
نظام در گفت وگو ها با ما به عنوان احزاب مخالف ثابت 
صورت  به  ما  مي پردازيم.  گفت وگو  به  شك  بدون  شود 
صورت  به  نيز  جوانان  و  مي كنيم  فعاليت  سازماندهي 
خودجوش و بدون سازماندهي به خيابان ها مي آيند اما 

فعاليت آنها نيز داراي اهميت زيادي است. 

با  مردم  و  جوانان  مخالف،  احزاب  كه  كرد  تاكيد  وي 
خواستار  همگي  اقدامات،  و  ديدگاه ها  در  اختالف  وجود 
تغيير هستند و افزود:« ما به عنوان احزاب مخالف ابتدا 
روش  آمدن  به وجود  و  حكمراني  روش  تغيير  خواستار 
مانع هايي  دليل  به  اگر  و  هستيم  دموكراتيك  حكمراني 
كه برخي اشخاص ايجاد مي كنند اين خواسته بر آورده 
مي شويم».  خواستار  را  اشخاص  اين  سرنگوني  نشود، 
اين سخنان رئيس دوره اي احزاب لقاي مشترك در حالي 
عبداهللا  علي  پيشنهاد  با  قبل  روز  چند  گروه  اين  كه  است 
صالح، رئيس جمهور يمن براي ازسرگيري گفت وگو ميان 

دولت و احزاب مخالف موافقت كرده است.

با نفت كور شديد، با 
اسالم هراسى كر

اميدواريم كه اندكى صدق در گفتار باراك 
اوباما باشد زمانى كه ادعا مى كند آمريكا 
در كنار جريان هاى اصالح طلبانه ايستاده 

است.
نيكالس دى.كريستف 

روزهاى جديد اعراب از راه رسيده و البته 
رابطه  از  جديدى  جنس  با  آن  با  همزمان 
آمريكا و جهان اسالم هم روبه رو خواهيم 
انكار:  غيرقابل  دارد  وجود  حقيقتى   . بود 
آمريكا  دست  همگان  كه  است  دهه  چند 
بينند.  مى  منطقه  تحوالت  تمامى  در  را 
كه  كنند  مى  گمان  ديگران  هم  روزها  اين 
مصر  و  تونس  در  كه  است  واشنگتن  اين 
از  بار  اين  البته  و  را  خود  نقش  نوعى  به 
جنسى متفاوت بازى كرد. حقيقتى ديگر هم 
ايم:  بسته  چشم  آن  بر  ما  كه  دارد  وجود 
ما از ديكتاتورها تا زمانى حمايت مى كنيم 
كه نفت آنها در اختيار ما قرار دارد و البته 
نمى  قدعلم  اسرائيل  برابر  در  هم  چندان 
كنند. در چند ماه اخير پيش از آنكه تونس 
را انقالب ياسمن دربربگيرد و مصر انقالب 
گونه اى را تجربه كند، زمزمه هايى مخالف 
آمريكا از جانب زين العابدين بن على رئيس 
مصرى  مبارك  حسنى  و  تونس  جمهورى 
روزها  اين  در  اكنون  رسيد.  مى  گوش  به 
تبيين و تعريف ديپلماسى بسيار سخت تر 
از قبل است. در اين فضا آنچه ما در قالب 

اياالت متحده بايد از مصر بياموزيم:

1. ترس از اسالم گرايان بنيادگرا كافيست 
دستگاه  در  عدالت  ندهيد  اجازه  آقايان. 
اسالم  تاثير  تحت  اندازه  اين  تا  ديپلماسى 
هراسى شما قرار گيرد. اين ترس بى دليل 
از اسالم و غولى كه از اسالم گرايان براى 
و  تندروى  ذات  از  بيش  ايم  ساخته  خود 
افراط در يك مذهب براى سياست خارجى 
در   . شد  خواهد  تمام  و  شد  تمام  گران  ما 
به  منجر  كه  بود  ما  واهمه  همين  سومالى 
چراغ سبز ما براى حمله به اين كشور در 
سال 2006 شد. اين حمله بى شك مصيبتى 
بود غيرقابل باور براى سومالى . در نهايت 
نقطه  از  كه  بازگشت  اى  نقطه  به  بازى  هم 
اول هم خطرناك تر بود: سومالى در دست 
مصر  در  گرفت.  قرار  مسلمان  تندروهاى 
تا  گرايان  اسالم  از  ما  مورد  بى  ترس  هم 
بدان جا پيش رفت كه عمال ما را كر و كور 
و  ديديم  را  ليوان  خالى  نيمه  تنها  ما  كرد. 
كه  سالهاست  مانديم.  غافل  آن  پر  نيمه  از 
گيريم  مى  كشتى  دوگانه  استاندارد  اين  با 
كه دموكراسى خوب است اما براى اياالت 
كشورهاى  براى  نه  و  اسرائيل  و  متحده 
يك  به  را  اعراب  كه  سالهاست  ما  عربى. 

چشم مى بينيم: چاه و منبع نفت براى ما.

باور  اين  ها  آمريكايى  به  كه  سالهاست 
كشورهاى  كه  است  شده  خورانده  اشتباه 
مناسبى  بستر  دموكراسى  براى  عربى 
گوش  در  كه  ندارند.سالهاست  اختيار  در 
به  اگر  كه  شود  مى  خوانده  غرب  مردمان 
هايى  الدن  بن  اسامه  بدهيم  آزادى  اعراب 
و  ها  تونسى  اين   . داشت  خواهيم  جديد 
هم  در  را  باور  اين  كه  بودند  ها  مصرى 
القاعده  هم  بازنده  بزرگترين  شكستند. 
است. نمى دانيم چه در انتظار فرداى مصر 
انها  كه  دارد  وجود  هم  احتمال  اين  است. 
كه قدرت را در اختيار دارند و يا در دست 
خواهند گرفت به نوعى مبارك را به حاشيه 
تفكر  همان  ديگرى  نام  با  اما  باشند  رانده 
حاضر  حال  در  اما  دهند.  ادامه  را  مبارك 
هجده  و  خيابان  در  حضور  با  ها  مصرى 

روز تقالى شبانه نشان دادند كه مى توانند 
قربانى  حتى  و  خشونت  به  توسل  بدون 
مطالبه  را  خود  حق  گرفتن  قرار  خشونت 
كنند. مى توانند ابزارى به غير از خشونت 
كنند.اكنون  علم  خود  حق  به  رسيدن  براى 
بايد منتظر مانده و ببينيم كه آيا فلسطينى 
براى  باخترى  كرانه  در  توانند  مى  هم  ها 
مورد  بى  هاى  نشينى  شهرك  به  اعتراض 
و  آرام  هاى  اعتراض  به  دست  اسرائيل 

عارى از خشونت بزنند؟

ترى  اول  دست  و  بهتر  اطالعات  به  ما   .2
مكالمه  شنود  از  كه  اطالعاتى  داريم.  نياز 
نگيرد.  قرار  ما  اختيار  در  محرمانه  هاى 
بلكه بايد با آنها ارتباط بگيريم كه از قدرت 
دور مانده اند. در جريان انقالب جمهورى 
تا   ، ميالدى  سال 1979  در  ايران  اسالمى 
مى  خود  از  را  سوال  اين  ها  غربى  سالها 
اين  با  انقالبى  توان  مى  چگونه  پرسيدند: 
عظمت را پيش بينى نكرد؟ چگونه سرويس 
هاى اطالعاتى ما تا اين اندازه ناكام ماندند. 
امروز نيز تاريخ همين پرسش ها را تكرار 
مى كند. البته ما نيز در قالب روزنامه نگار 
كه  كنيم  بينى  پيش  را  خشمى  نتوانستيم 

مصرى ها مقابل حسنى مبارك داشتند.

3. تكنولوژى هاى تازه به كمك انقالب ها و 
خيزش هاى اسالمى آمده است . فيس بوك 
و تويتر دو سايتى هستند كه حتى از وطن 
دور مانده ها و تبعيدى ها را نيز در انقالب 
كنند.  مى  شريك  آن  گيرى  شكل  جريان  و 
صحنه  ثانيه  در  اجتماعى  هاى  شبكه  اين 
و  كنند  مى  پخش  را  خشونت  اعمال  هاى 
سركوب را براى دولتمردان سخت و سخت 
تر مى كنند. اكنون ديكتاتورها براى فرمان 
آتش دادن ابتدا بايد به فيس بوك فكر كرده 
و سپس تصميم بگيرند. نقش رسانه هايى 
نيست.  اغماض  قابل  هم  تلويزيون  مانند 
كه  بود  الجزيره  اين  كه  نكنيم  فراموش 
انقالب را از تونس به مصر منتقل كرد. اين 
داعيه  كه  آمريكايى  از  بيش  بسيار  شبكه 
هاى  جريان  به كمك  دار دموكراسى است 

دموكراسى خواه آمد .

مورد  را  خود  هاى  ارزش  است  بهتر   .4
را  اى  خاورميانه  ما  دهيم.  قرار  بازنگرى 
به  نهايت  در  كه  ساختيم  قبل  دهه  چند  در 
نماى  تمام  آينه  البته  و  شد  تمام  ما  ضرر 
بود  ميالدى   2005 سال   . بود  ما  شكست 
امروز  كه  سخنانى  در  رايس  كاندوليزا  كه 
سال   60 رسد،گفت:  مى  نظر  به  موجه 
خود  نظر  مد  ثبات  من  كشور  كه  است 
كردن  قربانى  بهاى  به  را  خاورميانه  در 
خاورميانه  در  كند.  مى  تعقيب  دموكراسى 
اما نه به ثبات رسيديم و نه به دموكراسى. 
مى  برخى  كجاست.  بعدى  مصر  دانم  نمى 
 . است  ايستاده  صف  در  الجزيره  گويند 
عده اى  مثال مى زنند و  برخى مراكش را 
را  سوريه  و  ليبى  سعودى،  عربستان  هم 
چين  هم  اى  عده  دانند.  مى  بعدى  قربانيان 
و كوبا را در صف ايستادگان مى خوانند. 
در  ايستاده  كشور  سومين  كه  نيست  مهم 
مى  كه  است  آن  مهم   ، باشد  كدامين  صف 
دانيم مردمانى هستند كه نسبت به حاكميت 
است  بهتر  اكنون  هم  از   . هستند  معترض 
بر  بار  اين  و  دهيم  تغيير  را  خود  جاى 
ننشينيم.  خاردارها  سيم  و  ها  نرده  روى 
اميدواريم كه اندكى صدق در گفتار باراك 
اوباما باشد زمانى كه ادعا مى كند آمريكا 
در كنار جريان هاى اصالح طلبانه ايستاده 

است . به قول اعراب : انشاهللا

 : ترجمه   / فوريه  دوازدهم  تايمز  نيويورك 
سارا معصومى
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درخواست اعدام مهدى 
كروبى و مير حسين موسوى 
از سوى نمايندگان مجلس

روز  ايران  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  و  رئيس 
سه شنبه خواستار برخورد شديد با رهبران اپوزيسيون 
پرس"  "فرانس  خبرگزارى  را  مطلب  اين  شدند.  ايران 

اعالم كرد.
موسوى"  "ميرحسين  و  كروبى"  "مهدى  فوريه  اوايل 
راهپيمايى  برگزارى  براى  ايران  اپوزيسيون  رهبران 
و  تونس  مردم  از  حمايت  در  اپوزيسيون  طرفداران 
كرده  مجوز  درخواست  ايران  كشور  وزارت  از  مصر، 

بودند.

"غالمحسين محسنى اژه اى" دادستان ايران در خواست 
آن  در  ايران  مقامات  كرد.  رد  را  اپوزيسيون  رهبران 
زمان انگيزه اين راهپيمايى را "سياسى" توصيف كردند.

حاميان  از  نفر  هزاران  دوشنبه  روز  وجود  اين  با 
به  كه  آمدند  ايران  هاى  خيابان  به  كروبى  و  موسوى 
تظاهر  و  ايران  امنيتى  نيروهاى  ميان  هايى  درگيرى 
كنندگان نيز انجاميد. در جريان اين درگيرى ها دو نفر 

كشته و تعدادى زخمى شدند.
اسالمى  شوراى  مجلس  در  نمايندگان  شنبه  سه  روز 
بر  "مرگ  آمريكا"،  بر  مرگ  دادند:"  مى  شعار  ايران 

اسراييل" و "مرگ بر موسوى، كروبى و خاتمى".

ايران  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  الريجانى"  "على 
شوند.  آويخته  دار  به  بايد  كروبى  و  موسوى  گفت:" 
صادر  را  تظاهرات  برگزارى  فراخوان  كه  آقايانى  اين 
كردند در دام آمريكا گرفتار شده اند. مجلس اين اقدام 
ملى  ضد  و  انقالبى  ضد  صهيونيستى،  و  آمريكايى 

گمراهان فتنه گر را محكوم مى كند".
الريجانى هم چنين اضافه كرد:" الزم مى دانم با توجه به 
حساسيت هاى منطقه و اين رفتارهاى مزورانه آمريكا، 
مجلس شوراى اسالمى بررسى دقيق ترى از ماهيت اين 
جريان ضد انقالبى بكند و به همين منظور اگر نمايندگان 
به  كه  كميسيون هايى  روساى  از  باشند  موافق  محترم 
اين موضوع به نحوى مربوط هستند دعوت كنيم تا به 

اين موضوع رسيدگى كامل كنند".

تصميمي براي عزل
 پترائوس نگرفته ايم 

خبر  انگليسي  روزنامه  يك  آنكه  از  پس   
كرد،  منتشر  را  پترائوس  ژنرال  كناره گيري 
براي  تصميمي  هيچ  كرد  اعالم  پنتاگون 
فرماندهي  سمت  از  وي  كناره گيري  زمان 
گرفته  افغانستان  در  آمريكايي  نيروهاي 
فرانسه  خبرگزاري  از  نقل  به  است.  نشده 
ژنرال  گفت:  پنتاگون  سخنگوي  مورل،  جف 
آمريكايي  نيروهاي  فرمانده  پترائوس،  ديويد 
فرماندهي  سمت  سرانجام  افغانستان  در 
امنيت  برقراري  به  كمك  بين المللي  نيروهاي 
تصميم  هنوز  اما  مي كند  ترك  را  (ايساف) 
است.  نشده  گرفته  خصوص  اين  در  قاطعي 

برخي  رغم  به  كرد:  اعالم  بيانيه اي  در  مورل 
گمانه زني هاي احساسي از سوي يك روزنامه 
كه  مي دهم  را  اطمينان  اين  شما  به  انگليسي، 
باقي  ايساف  فرمانده  سمت  در  پترائوس 
مي ماند اما وي قرار نيست براي هميشه آنجا 
به طور  است:  آمده  بيانيه  اين  ادامه  در  بماند. 

قطع سمت وي هميشگي نيست اما هنوز زمان 
ترك وي اعالم نشده است و به زودي نيز اين 
امر محقق نخواهد شد و تا آن زمان فرماندهي 
عهده  بر  را  افغانستان  در  ائتالف  نيروهاي 
خواهد داشت. ژنرال پترائوس، يكي از افسران 
برجسته ارتش آمريكاست كه از وي به عنوان 
جانشين احتمالي آدميرال مايك مولن، رئيس 
مي شود.  ياد  آمريكا  ارتش  مشترك  ستاد 
به  سپتامبر  اواخر  در  مولن  تصدي  دوران 
پايان مي رسد. كناره گيري پترائوس در پاييز 
به وي اين اجازه را مي دهد كه بر آغاز خروج 
طرح ريزي شده نيروها نظارت كند و احتماال 
از  جنگ  در  ارشد  عناصر  ساير  خروج  با 
جمله رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا و كارل 
همزمان  افغانستان  در  آمريكا  سفير  ايكنبري 

خواهد شد. 

با آبونمان (اشتراك)  با آبونمان (اشتراك)  
هفته نامه پرشين،هفته نامه پرشين،

 به گسترش فرهنگ  به گسترش فرهنگ 
و هنر ايرانى جداى و هنر ايرانى جداى 
از هرگونه گرايشهاى از هرگونه گرايشهاى 

سياسى و مذهبى، سياسى و مذهبى، 
كمكى وافر ميكنيد. كمكى وافر ميكنيد. 
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جايگاه ايران 
در اوپك به 
خطرافتاد

گام هاى  بايد  ايران  مى دهد  نشان  برآوردها 
بخش  در  سرمايه گذارى  به  نسبت  را  محكم ترى 
توسعه ميدان هاى نفتى بردارد چرا كه اين روزها 
عراق با جلب سرمايه هاى خارجى و پيشتازى در 
توسعه ميادين خود در تالش است تا صندلى ايران 

در اوپك را تصرف كند.
را  عراق  تالش  اين  ايران،  نفتى  مسئوالن  اگرچه 
منتشر  آمارهاى  و  مى دانند  حرف  حد  در  بيشتر 
قابل  حدودى  تا  را  كشور  اين  سوى  از  شده 
از  نيمى  تنها  تحقق  صورت  در  اما  نمى دانند  قبول 
وعده هاى توسعه اى اين كشور كه به دليل سرمايه 
گذارى هاى صورت گرفته دور از ذهن هم نخواهد 
شد.  خواهد  متزلزل  اوپك  در  ايران  جايگاه  بود 
همان جايگاهى كه براساس چشم انداز بيست ساله 

بايد حفظ شود.
خارجى  خبرگزارى هاى  از  برخى  حاضر  حال  در 
هزار  افزايش 900  از  عراق  نفت  وزارت  از  نقل  به 
نقل  و  مى دهند  خبر  كشور  اين  صادرات  بشكه اى 
مى شود تا پايان سال ميالدى جديد صادرات نفت 
مى رسد.  روز  در  بشكه  ميليون   3 به  كشور  اين 
بازار  از  را  ايران  آن،  تحقق  صورت  در  كه  رقمى 
رقابت اوپك خارج خواهد كرد و ناچار خواهيم بود 
نفت  صادركننده  و  توليد كننده  سومين  صندلى  به 

اوپك تنزل كنيم.
در  ايران  ويژه  نماينده  سوى  از  اگرچه  آمار  اين 
هيأت عامل اوپك تأييد نمى شود اما مى تواند موج 
كه  نگرانى  كند.  ايجاد  خصوص  اين  در  را  نگرانى 
فعاليت هاى  درابتداى  نفتى  مسئوالن  اگر  شايد 

ويژه اى  توجه  آن  به  عراق  نفت  در  سرمايه گذارى 
اين  براى  فرصت  يك  به  مى توانست  شايد  داشتند 
و  بندر  كمبود  دليل  به  عراق  كه  چرا  شود.  بدل 
فضاى انتقال نفت مى توانست فرصتى براى ايران 
اين  نفت  انتقال  بتواند  ايران  طريق  اين  از  تا  باشد 
لحاظ  به  چه  امر  اين  كه  گيرد.  دست  به  را  كشور 
بين المللى چه از لحاظ ايجاد ارزش افزوده بيشتر 
اين  حال  هر  به  مى بود.  مؤثر  بسيار  ايران  براى 
ساخت  براى  عراق  سرمايه گذارى  با  نيز  فرصت 
دريايى  لوله  خط  سه  و  نفت  شناور  پايانه  چهار 
سويى  از  رفت.  دست  از  بصره  جنوبى  شهر  در 
اظهارات  به  استناد  با  خطيبى  على  محمد  ديگر 
پايان  تا  دارد:  تأكيد  عراق  نفتى  مقامات  از  يكى 
سال ميالدى جديد ميزان توليد نفت عراق 200 تا 
250 هزار بشكه افزايش خواهد يافت و 900 هزار 
مقام  اين  آمار  با  زيادى  تناقض  شده  اعالم  بشكه 
افزايش  آمار  كه  است  حالى  در  اين  دارد.  عراقى 
نگران كننده  هم  عراق  نفت  بشكه اى  هزار   250
در  خطيبى،  اظهارات  براساس  چراكه  بود.  خواهد 
پايان سال 2011، توليد نفت عراق به دوميليون و 
750 هزار بشكه خواهد رسيد. كه از اين بخش دو 
شد.  خواهد  صادر  آن  بشكه  هزار  و 750  ميليون 
اين امر در شرايطى است كه در حال حاضر ايران 
توليد  نفت  بشكه  هزار  و700  ميليون  سه  روزانه 
در  آن  بشكه  هزار   700 و  ميليون  يك  كه  مى كند 
بخش داخل مصرف مى شود براين اساس در حال 
ميليون   2 در  ايران  نفت  روزانه  حاضرصادرات 
بشكه در روز است. در حالت خوشبينانه نيز اگر 
بشكه اى  هزار  و200  ميليون   4 ظرفيت  كل  ايران 
نفت خود را در هر روز توليد كند با توجه به آنكه 
با افزايش توليد بنزين در پااليشگاه ها در ماه هاى 
آينده نفت بيشترى به اين بخش اختصاص مى يابد 
افزايش  به  را  نفت  بشكه  هزار   300 اگر  بنابراين 
ظرفيت توليد بنزين كشور اختصاص دهيم بر اين 
اساس ايران روزانه 2 ميليون بشكه نفت خود را 
اساس  براين  داد.  خواهد  اختصاص  داخل  نياز  به 
در بهترين شرايط ايران قادر خواهد بود روزانه 2 
رقم  اين  صادركند.  نفت  بشكه  هزار  و200  ميليون 
فاصله چندانى با ميزان صادرات نفت عراق نخواهد 

مسئوالن  براى  جدى  هشدارى  يعنى  اين  و  داشت 
تأكيد  اگرچه  حاضر  حال  در  كه  چرا  كشور.  نفتى 
مى شود ميادين نفتى ايران در حال توسعه هستند 
و ايران برنامه خود را براى افزايش توليد دارد ماا 
حدود  ساالنه  افت  با  ايران  كه  برد  خاطر  از  نبايد 
توسعه  و  است  مواجه  بشكه اى  هزار  تا 350   300

ميادين در هر سال در حالت خوشبينانه تنها ميت 
توسعه  كه  همانگونه  كند.  جبران  را  افت  اين  وان 
بردارى  بهره  به  تازگى  به  كه  نيز  دارخوين  ميدان 
توليد  بشكه اى  هزار   110 افزايش  با  است  رسيده 

تنها مى تواند بخشى از افت ساالنه ميادين نفتى را 
جبران كند. براين اساس بايد هر چه زودتر به فكر 
اصالح قوانين قديمى نفت باشيم چرا كه بسيارى از 
كارشناسان اين حوزه معتقدند شرايط قراردادهاى 
روزها  اين  احوال  و  اوضاع  مبناى  بر  ايران  نفتى 
نيست و بايد وزير نفت هر چه زودتر به فكر ايجاد 
گذاران  سرمايه  شايد  تا  باشد  جذابى  قراردادهاى 
در  سرمايه گذارى  به  انديشيدن  جاى  به  خارجى 
صنعت نفت عراق و همسايگان ديگر ايران را براى 

سرمايه گذارى انتخاب كنند.
توسعه  در  عراق  پيشرفت  به  گذرا  نگاهى  شايد 
كشور  اين  جدى  عزم  دادن  نشان  و  نفتى  ميادين 
نفت  صادركننده  دومين  صندلى  بر  نشستن  براى 
اوپك بد نباشد. تاريخ نشان مى دهد اوج شكوفايى 
توليد نفت اين كشور مربوط به سال 1990 است كه 
روزانه سه ميليون و 40 هزار بشكه در روز توليد 
مى كرده است. پس از آن تا سال 1997 روند توليد 
نفت اين كشور روند نزولى بوده است تا جاييكه در 
سال 1997 در نهايت ميزان توليد نفت اين كشور 
از  يافت.  كاهش  بشكه  هزار  و 314  ميليون  يك  به 
اين زمان به بعد آمار دقيقى از وضعيت نفتى عراق 
در اختيار نيست. در سال 2009 اين كشور دوباره 
به  روز  در  بشكه  هزار  و 336  ميليون  و  توليد  با 
براساس  بازگشت.  اوپك  آمارى  گزارش هاى 
يك  روزانه   ،2009 سال  در  ايران  اوپك،  گزارش 
است  صادركرده  نفت  بشكه  هزار   762 و  ميليون 
در حالى كه در همين زمان صادرات نفت عراق در 
شده  اعالم  بشكه  هزار   733 و  ميليون  يك  حدود 
است. اين در حالى است كه عراق در حال حاضر با 
سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در بخش صنعت 
نفت خود با سرعت زيادى در حال پيشرفت است 
از  كشور  اين  بزرگنمايى  بر  تأكيد  با  نيز  ايران  و 
وضعيت خود همچنان با خيال راحت و با استفاده 
دارد  سعى  خود  گذشته  قراردادى  شيوه هاى  از 
سرمايه گذاران را به سمت صنعت نفت خود جلب 
كند. در اين بين تأكيد مى شود قرار است در پاييز 
سال آينده ايران با قراردادهاى جديد خود سرمايه 
گذاران را براى سرمايه گذارى در نفت ايران ترغيب 

كند

مصايب يك بودجه
جفري ساكس، استاد دانشگاه كلمبيا 
مترجم: آرش پورابراهيمي 

دارد.  قرار  دولت  آن  بودجه  در  دولتي  هر  قلب 
بدهند  را  بي پاياني  وعده هاي  مي توانند  سياستمداران 
اما اگر اين وعده ها با بودجه همخواني نداشته باشند، 
چيزي جز يكسري حرف نيستند. اكنون آمريكا هم در 
باراك  رئيس جمهور  است.  شده  گرفتار  شرايطي  چنين 
از  را  كننده اي  متقاعد  و  جذاب  تصوير  اخيرا  اوباما 
دولتي مدرن در قرن 21 ام ترسيم كرده است. هرچند 
وعده هاي  كه  مي كنند  ادعا  او  خواه  جمهوري  رقباي 
شد  خواهد  بودجه  هزينه هاي  افزايش  موجب  اوباما 
اما موضوع اين است كه حقيقت اساسي توسط هر دو 
حزب مخفي نگاه داشته مي شود. موضوع اين است كه 
بدون ماليات بيشتر، آمريكاي مدرن و رقابت پذير تحقق 

نخواهد يافت. 

اوباما به درستي به اين نكته تاكيد كرد كه حفظ توان 
كار  نيروي  يك  به  بستگي  امروز  دنياي  در  رقابت 
اگرچه  دارد.  مدرن  ساخت هاي  زير  و  ديده  آموزش 
چنين عبارتي در مورد همه كشورها صدق مي كند اما 
و  آمريكا  دارد.  ثروتمند  كشورهاي  با  بيشتري  تطابق 
اروپا در رقابت با برزيل، چين، هند و ديگر اقتصادهاي 
نوظهور يعني نقاطي كه دستمزدها در آنجا برخي مواقع 
يك چهارم دستمزد در كشورهاي ثروتمند است، قرار 
دارند. با اين وضعيت آمريكا و اروپا تنها در شرايطي 
مي توانند رفاه موجود در كشورهاي خود را حفظ كنند 
و  پيشرو  تكنولوژي هاي  پيشرفته،  مهارت هاي  در  كه 

زيرساخت هاي مدرن سرمايه گذاري كنند. 

به همين خاطر است كه اوباما بر لزوم سرمايه گذاري 
و  علوم  آموزش،  كرد:  تاكيد  بخش  سه  اين  در  دولتي 
اينترنت،  گسترش  شامل  ساخت ها  زير  و  تكنولوژي 
كه  زماني  اما  پاك  انرژي هاي  و  سريع  نقل  و  حمل 
كه  مي يابيم  در  مي نگريم  آمريكا  بودجه  وضعيت  به 
واقعيات  با  چنداني  همخواني  اوباما  باراك  وعده هاي 
شده  برده  كار  به  مالي  سياست هاي  ندارد.  موجود 
براي مقابله با بحران و افزايش هزينه هاي دولتي باعث 
شده  آمريكا  در  عمومي  بدهي هاي  بي ثباتي  و  افزايش 

است. 

براي  اكنون  بودجه  توازن  كه  است  گفته  اوباما  باراك 
ثبات مالي اين كشور حياتي است و به همين خاطر او 
برنامه اي را براي احتياط در هزينه هاي دولتي به مدت 
پنج سال اعالم كرده است. مشكل اين است كه بيش از 
نيمي از هزينه هايي كه قرار است در مورد آنها احتياط 
صورت گيرد مربوط به آموزش، علوم و تكنولوژي و 
زيرساخت ها مي شود. يعني همان بخش هايي كه اوباما 
بر لزوم قدرتمند شدن آنها تاكيد كرده است. اوباما از 
يكسو به بر اهميت سرمايه گذاري در بخش هاي مدرن 
تاكيد كرد و از سوي ديگر وعده داد كه هزينه هاي دولت 
در اين بخش ها را ثابت نگه دارد! كسري بودجه آمريكا 
در سال جاري به 1.5 هزار ميليارد دالر خواهد رسيد 
يعني حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور. 
اقتصاد  مانند  بزرگي  اقتصاد  براي  حتي  كه  ميزاني 

آمريكا هم غير قابل تصور به نظر مي رسد. 
تهديد  مورد  را  آمريكا  آينده  بودجه اي  كسري  چنين 
قرار مي دهد. با اين حساب سرمايه گذاري در بخش هاي 
وعده داده شده تنها از يك طريق امكانپذير است و آن 
افزايش ماليات هاست اما باراك اوباما به خوبي مي داند 
كه باال بردن ماليات ها چگونه مي تواند به شكست او در 
انتخابات آتي رياست جمهوري آمريكا بينجامد. حقيقتي 

كه جرج بوش پدر آن را از نزديك تجربه كرد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

افزايش  موجب  ژانويه  ماه  طي  انگلستان  و  چين  در  تورم  نرخ  رشد 
قيمت طال در روزهاي گذشته شد 

نوسان قيمت فلزات گرانبها 
ادامه خواهد يافت

حد  شكستن  با  طال  قيمت  گذشته  درروزهاى 
به  دالري   14 رشدي  و  خود  پيشين  مقاومت 
كاهش  است.  رسيده  اونس  هر  در  دالر   1376
ارزش دالر و اخبار ضدونقيضي كه درباره نرخ 
علل  از  شده  منتشر  انگلستان  و  چين  در  تورم 
اصلي اين رشد قيمت هستند. قيمت نقره نيز در 

روزهاي اخير افزايش يافته است. 
بازار  در  آوريل  ماه  تحويل  براي  طال  قيمت 
كامكس نيويورك رشدي بيش از 13 دالر داشته 
است. تحليلگران حد حمايت قيمتي طال را در هر 
نقره  قيمت  گذشته  روز  مي دانند.   1361 اونس 
بدين  و  رسيد  دالر  به 30.85  رشد  سنت   31 با 

ترتيب حد مقاومت 30.50 را شكست. 
كارشناسان معتقدند طي هفته هاي آينده احتمال 
كاهش قيمت طال و نقره در بازارهاي جهان كم 
سبب  كه  خبري  مهمترين  حاضر  حال  در  است. 

ماه  طي  انگلستان  و  چين  در  تورم  نرخ  رشد  شده،  طال  قيمت  رشد 
ژانويه است. طبق گزارش هاي منتشر شده از سوي دولت انگلستان، 
نرخ تورم در اين كشور طي ماه ژانويه از 3.7 درصد ماه دسامبر به 4 
درصد رسيده است. در چين نيز در ماه گذشته نرخ تورم 4.9 درصد 
بود كه در مقايسه با نرخ 4.6 درصد ماه دسامبر باالتر اما در مقايسه 

با پيش بيني هاي كارشناسان پايين تر است. 

رشد نرخ تورم در انگلستان اين احتمال را مطرح كرده است كه بانك 
مركزي اين كشور نرخ هاي بهره را باال خواهد برد اما در حال حاضر 
شرايط  بهبود  روند  به  اقدام  اين  زيرا  ندارد  تصميمي  چنين  دولت 
چهارم  ماهه  سه  در  كرد.  خواهد  وارد  لطمه  انگلستان  در  اقتصادي 
درصد   0.5 منفي  انگلستان  داخلي  ناخالص  توليد  رشد  گذشته  سال 
مركزي  بانك  دوباره  اقدام  احتمال  تورم  نرخ  رشد  نيز  چين  در  بود. 
براي مهار تورم يعني افزودن بر نرخ هاي بهره را مطرح كرده است. 
از ديد كارشناسان، بانك مركزي چين اكنون مجبور نيست نرخ هاي 

بهره را به ميزاني قابل مالحظه افزايش دهد زيرا ميزان رشد قيمت ها 
در مقايسه با رقمي كه اقتصاددان ها پيش بيني كرده بودند يعني 5.4 

درصد بسيار، پايين تر است. 
بانك مركزي چين از ماه اكتبر تا كنون سه بار نرخ هاي بهره بانكي 
بازارهاي  گرفته  صورت  اقدام  اين  كه  بار  هر  و  است  برده  باال  را 
نيز  گذشته  روز  گرفته اند.  قرار  تاثير  تحت  خام  مواد  قيمت  و  مالي 
چين،  و  انگلستان  در  تورم  نرخ  رشد  به  مربوط  اخبار  انتشار  با 
تنش ها  تداوم  نفت،  حوزه  در  اما  يافت  كاهش  اساسي  فلزات  قيمت 
فراهم  را  قيمت ها  نسبي  رشد  زمينه  خاورميانه  در 
كرده است. در حال حاضر قيمت طال حدود 70 دالر 
پايين تر از ركود تاريخي خود است زيرا عواملي كه 
فلز  اين  قيمت  شديد  رشد  به  دسامبر  ماه  پايان  در 
در  رفته اند.  ميان  از  اندازه اي  تا  شد  منجر  گرانبها 
گزارش هاي نهادهاي تحليلگر، علل كاهش قيمت طال 

طي هفته هاي اخير، عللي ميان مدت ذكر شده اند. 
مثبت  اخبار  انتشار  است،  آمده  گزارش ها  اين  در 
رشد  اروپا،  و  متحده  اياالت  اقتصاد  وضعيت  از 
شاخص ها در بازارهاي مالي، موفقيت اخير پرتغال 
اقدام  و  جديد  اوراق قرضه  فروش  در  اسپانيا  و 
بانك هاي مركزي در اقتصادهاي نوظهور براي مهار 
عنوان  به  طال  جذابيت  از  كه  هستند  عواملي  تورم، 
حوزه اي امن براي سرمايه گذاري كاسته اند. در ماه 
نوامبر و دسامبر سال گذشته هيچ يك از اين عوامل 
وجود نداشتند. البته در روزهاي اخير به سبب تنش هاي سياسي در 
برخي كشورهاي خاورميانه و نيز مشخص نبودن آينده مصر قيمت 

طال تااندازه اي افزايش يافته است. 

كاهش ارزش دالر نيز در افزايش قيمت طال موثر بوده است. اما اگر 
منتشر  اروپا  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  وضعيت  از  منفي  خبرهاي 
مهار  در  نتوانند  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  دولت ها  يا  و  شود 
تورم موفق شوند احتمال افزايش دوباره قيمت طال كامال وجود دارد. 
در  است.  وابسته  نيز  مالي  بازارهاي  به  طال  بازار  وضعيت  همچنين 
جهان  بازارهاي  در  مالي  شاخص هاي  مجموع  در  اخير  هفته هاي 
افزايش يافته اند اما روز گذشته با اعالم خبر رشد كمتر از حد انتظار 
خرده فروشي در اياالت متحده، شاخص ها در بازار مالي اين كشور 
كاهش يافت. همچنين در آسيا با احتمال اقدام بانك مركزي چين براي 
مهار تورم تااندازه اي از قيمت سهام كاسته شده است. اين عامل نيز 

در رشد اخير قيمت طال و ديگر فلزات گرانبها موثر بوده است.

انگليس متهم به حيف و 
ميل بودجه آى تى شد

عمده  بخش  كردن  ميل  و  حيف  به  انگليس  دولت 
اى از بودجه بخش آى تى در حوزه هاى مختلف 

متهم شده است.
نحوه انعقاد قراردادهاى خريد و تامين قطعات و 
تجهيزات سخت افزارى از جمله لپ تاپ و رايانه 
هاى روميزى و تجهيزات شبكه هاى تلفن همراه 
موجب  كه  است  مواردى  جمله  از  مخابرات  و 
ابهاماتى در ميان فعاالن صنعت آى تى در انگليس 

شده است. 
جمله  از  كه   Arcadia Group شركت  رئيس 
است  معتقد  كشور  اين  فناورى  بزرگ  شركتهاى 
كه دولت پول زيادى را در حوزه آى تى به هدر 

داده است. 

ميليون   61 دولت  مثال  عنوان  به  وى  گفته  به 
و  روميزى  رايانه  هزار  خريد 460  براى  را  پوند 
60 هزار لپ تاپ صرف كرده، اما اين كار را مى 

توانست با هزينه اى بسيار كمتر انجام دهد. 
به گفته وى اگر اين خريد تنها از يك شركت انجام 
شد، اما  مى  كمتر  بسيار  آن  هاى  هزينه  شد  مى 
شركت   13 از  را  خود  خريد  داده  ترجيح  دولت 
مختلف انجام دهد كه برخى از آنها خود شركت 
حالى  در  اينكه  جالب  اند.  بوده  اى  واسطه  هاى 
قيمت  به  را  اى  رايانه  ها  شركت  اين  از  يكى  كه 
353 پوند به فروش رسانده شركت ديگرى همان 

رايانه را با دريافت 2000 پوند فروخته است. 
طور  به  ها  خريد  اين  اگر  كارشناسان  گفته  به 
باعث  گرفت،   مى  صورت  كارشناسى  و  درست 

30 تا 40 درصد صرفه جويى مى شد.



جمعه 29 بهمن ماه 1389   -  شماره 186هفته نامه پرشين1010

info@persianweekly.co.uk

نامزدهاى معتبرترين جايزه 
ادبى آسيا معرفى شدند

نويسندگانى از هند، چين و ژاپن نامزد معتبرترين 
جايزه ادبى آسيا شدند.

آسيا»  َمن  ادبى  «جايزه  جايزه  نامزدهاى  فهرست   

يك  نام  فهرست  اين  در  شد،  اعالم  سه شنبه  روز 
نويسنده تازه كار و يك نويسنده برنده نوبل ادبيات 

به چشم مى خورد.
مانو جوزف يكى از پنج نامزد اين جايزه است كه 
با اولين رمان خود به نام «مردان جدى» نامزد اين 
نويسنده  اوئه،  كنزابورو  كنار  در  و  شده  جايزه 
ژاپنى و برنده نوبل ادبيات در سال 1994 براى اين 
جايزه 30 هزار دالرى رقابت مى كند. اوئه با رمان 
كتاب  اين  است،  جايزه  اين  نامزد  اشتباهى»  «بچه 
داستان جستجوى مردى براى يافتن دليل خودكشى 

برادرزنش است.
مونيكا على نويسنده «كوچه آجرى» و يكى از داوران 
اين جايزه روز سه شنبه از طريق ويديوكنفرانس از 
حلبى آباد  در  جوزف  كتاب  داستان  گفت  بريتانيا 
نو»  و  جدى  «شوخ طبعانه،  اثرى  و  مى گذرد  بمبئى 
است، از طرف ديگر او كتاب اوئه را «غنى و پيچيده» 

توصيف كرد.
با  نيز  چين  اهل  تحسين شده  نويسنده  فئى يو،  بى 
است  معاصر  چين  روايتگر  كه  خواهر»  «سه  كتاب 
به همراه «موضوعى درمورد قلدرها» نوشته تابش 
خير و «هتل آيريس» نوشته يوكو اوگاوا ژاپنى ديگر 

نامزدهاى اين جايزه هستند.
دريا  نزديكى  در  هتلى  در  آيريس»  «هتل  داستان 
مى گذرد و دخترى 17 ساله و بسيار آرام و تودار 

كم كم متوجه مى شود عاشق شده است.

برنده اين جايزه در جريان ضيافت شام ماه آينده 
در هنگ كنگ اعالم مى شود. على گفت او به همراه 
مينگ  هسو  هاروارد،  دانشگاه  از  بابا،  كى.  هومى 
تئو، نويسنده تحسين شده اهل چين، دو داور ديگر 
نامزدهايشان  فهرست  گرفتند  تصميم  جايزه  اين 

گواهى بر ادبيات پوياى آسيا باشد.
كيفيت  براساس  فقط  و  فقط  «كتاب ها  افزود:  على 
ادبى آنها بررسى مى شوند. اين تنها معيار ما بود. 

انسانى  تجربيات  بيانگر  شده  انتخاب  آثار  تمامى 
هستند كه به زبانى زيبا روايت شده اند.»

اين جايزه فقط مخصوص آثار نويسندگان آسيايى 
به  يا  كه  شوند  آن  نامزد  مى توانند  آثارى  و  است 
ترجمه  انگليسى  زبان  به  يا  نوشته  انگليسى  زبان 
را  خود  كار  سال 2007  از  جايزه  اين  باشند.  شده 
حامى  درواقع  جايزه  اين  حامى  است.  كرده  آغاز 
و  است  گروپ»  «َمن  شركت  يعنى  «بوكر»  جايزه 

همين بر اعتبار جايزه ادبى آسيا افزوده است.
ديويد پاركر، رئيس اين جايزه گفت هدف او رساندن 
سطح جايزه به سطح جايزه بوكر و همچنين معرفى 

و شناساندن نويسندگان آسيايى است.
پنج  خود  اوليه  فهرست  كتاب   10 بين  از  داوران 
نامزد نهايى را انتخاب كردند. فهرست اوليه نامزدها 
دسامبر سال پيش اعالم شد و شامل شش كتاب از 
نويسندگان هندى، دو اثر از نويسندگان ژاپنى و يك 
اثر از فيليپين و يك اثر از چين بود. در مجموع 54 
اثر از 14 كشور آسيايى به دفتر اين جايزه معرفى 

شده بود.
قرار  اين  از  جايزه  اين  پيشين  دوره هاى  برندگان 
سو  نوشته  رستگارى»  سوى  به  «قايقى  هستند؛ 
تانگ در سال Ilustrado» ،2009» نوشته ميگويئل 
نوشته  گرگ»  «توتم  و   2008 سال  در  ساى جوكو 

ژيانگ رانگ در سال 2007.
خبرگزارى فرانسه / 15 فوريه

فرهنگ
آزمون ميان دوره اى 

خوشنويسي در لندن برگزار شد
فارسي  خوشنويسي  مختلف  دوره هاي  آزمون  دومين 
در سطوح مختلف مبتدي، متوسط ، خوش، عالي و ممتاز 
در محل رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در لندن 

برگزار شد.
تخصصي  آزمون  اين  پرشين،  نامه  هفته  گزارش  به 
كالسهاي  جويان  هنر  از  از  30  نفر  بيش  حضور  با 
شهرهاي  از  ايراني  هنر  اين  عالقمندان  و  خوشنويسي 

بيرمنگام، ليدز و منچستر انگليس برگزار شد.

سه  از  انگلستان  شعبه  ايران  خوشنويسان  انجمن 
لندن  در  ايران  فرهنگي  رايزني  پشتيباني  با  پيش  سال 
كرد  كار  به  آغاز  صالحي  مرتضي  استاد  سرپرستي  و 
كه  مورد استقبال هنر جويان ايراني و ديگر عالقمندان 

فارسي زبان مقيم انگلستان قرار گرفته است .

دكتر علي محمد حلمي رايزن فرهنگي سفارت جمهوري 
آزمون،  اين  از  بازيد  جريان  در  لندن  در  ايران  اسالمي 
ضمن آرزوي موفقيت براي هنرجويان از زحمات استاد 
صالحي تشكر كرد و گفت: اميد است اين هنر ايراني با 
همت  شما و فارسي زبانان عزيز رشد و شكوفايي هر 
چه بيشتري داشته باشد و ما شاهد افزايش روزافزون 

عالقه مندان يادگيري هنر خوشنويسي باشيم.
حال  در  خوشنويسي  انجمن  لندن  شعبه  كالس هاي 
لندن  شهر  نقطه  سه  در  و  هفته  در  روز  سه  حاضر 
مندان  عالقه  استقبال  به  توجه  با  ولي  مي شود  برگزار 
كشور  در  ايران  فرهنگي  رايزني  همكاري  با  است  قرار 
همچنين  و  مدت  كوتاه  آموزشي  دوره هاي  انگلستان 
برگزار  نيز  انگليس  ديگر  شهرهاي  برخي  در  مكاتبه اي 

شود.
الزم به يادآوريست كه اوراق امتحاني هنرجويان براي 
مي  ارسال  ايران  در  خوشنويسان  انجمن  به  تصحيح 
پشت  موفقيت  با  را  آزمون  اين  كه  هنرجوياني  و  شود 
خوشنويسان  انجمن  از  را  خود  گواهينامه  سربگذارند 

دريافت خواهند كرد.

رونمايي از تنديس  فردوسي و خيام در سارايوو 
همزمان با برپايي هفته فرهنگي ايران در بيست و هفتمين فستيوال جهاني زمستاني سارايوو (سارايوسكازيما) 
تنديس حكيم ابوالقاسم فردوسي كه به وسيله استاد افشين اسفندياري ساخته شده است با حضور مديران 
ارشد فرهنگي ايران در موزه شهر سارايووي بوسني و هرزگوين در تاريخ 15 فوريه (26 بهمن) از ساعت 
14 به مناسبت ثبت هزاره شاهنامه در يونسكو رونمايي شد.به گزارش فارس، اين مراسم رونمايي با برپايي 
نشستي رسانه اي در موزه شهر سارايووي بوسني و هرزگوين با حضور استاد افشين اسفندياري، طراح و 
تنديس ساز ايراني، دكتر ابراهيم اسپاهيچ، رئيس فستيوال جهاني سارايوسكازيما، حميد رضا اطمينان، رايزن 
فرهنگي ايران در بوسني و هرزگوين و ياسر موحدفرد، دبيركل بنياد فردوسي برگزار شد.در ضمن در تاريخ 
16 فوريه (26 بهمن) از ساعت 13 در موزه شهر سارايووي بوسني و هرزگوين از تنديس خيام در مراسمي 

جداگانه رونمايي خواهد شد.

تنديس فردوسي در اندازه دو و نيم متر و سرديس خيام در اندازه يك و نيم متر با پايه در مراسم ويژه اي 
به وسيله افشين اسفندياري، سازنده آثار ياد شده به نشانه دوستي مردم ايران به مردم بوسني و هرزگوين 
به ابراهيم اسپاهيچ، رئيس فستيوال سارايوسكازيما پيشكش شد تا مديريت اين فستيوال جهاني اين دو اثر را 
در دو مركز علمي و فرهنگي شهر سارايوو نصب نمايد.گفتني است در اين مراسم از سوي رايزني ايران در 
بوسني و هرزگوين و بنياد فردوسي پيشنهاد شد تا بخش ويژه اي با نام فردوسي براي بخش ادبي فستيوال 
ايران  فرهنگي  هفته  در  شاهنامه  هنري  شود.نمايشگاه  اندازي  راه  آينده  سال  در  سارايوو  زمستاني  جهاني 
در بوسني و هرزگوين از تاريخ 20 تا 27 بهمن (9 تا 16 فوريه) به كوشش رايزني ايران در اين كشور و با 

همكاري مركز بين المللي صلح سارايوو و بنياد فردوسي در سارايوو برگزار شد.

سالم ستاره ها.....
مى گويند كه من دلتنگى  ستاره را

از زير سنگ هم كه شده
كشف مى كنم

و به بازوى پرستو ها
سنجاق مى كنم

دروغ چرا
خودتان گفتيد كه بهرنگ
بى  آاليش از هر رنگيست

حاال
راست و دروغش

به پاى نرفته تان از درب عاشقى!!
من

كه عمريست
از پشت بام خانه مان

رويا هاى محال كودكان دلتنگ را
دانه دانه ميشمارم

برايم آب تعارف نميكنيد؟
نا سالمتى
نام دريا را

به خوابتان هديه كرده ام
هرچه باشد

چند بيت سبز
به بهار خنده تان اضافه كرده ام

راستى 
چقدر براى دختران پاك سرزمينم

سالم بدهكارم
چقدر مردان سرزمينم را

دلتنگم
بروم

آسمان  آغوش  به  خواب  از  مادرم  تا 
نپريده هست
زود بروم

شايد نانى، نمكى
و يا بادبادكى

براى فردايمان حاضر كنم.

بهرنگ قاسمى
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از  و  انقالبى  متفكر  گرامشى  آنتونيو   
نوامبر  در  ايتاليا،  كارگرى  جنبش  رهبران 
1926 دستگير و زندانى شد. 18 ماه پس از 
اين تاريخ، گرامشى با32 تن از همراهانش 
و  داخلى»  جنگ  اندازى  «راه  اتهام  به 
«برانگيختن كينه طبقاتى» در «دادگاه ويژه 
موسولينى براى دفاع از دولت» محاكمه شد 
و به 20 سال و چهار ماه و پنج روز زندان 
محكوم شد. قاضى صادركننده راى دادگاه، 
دليل صدور اين حكم سنگين را «جلوگيرى 
از فعاليت اين مغز براى 20 سال» ذكر كرده 
بود. البته فقط فعاليت فكرى گرامشى نبود 
كه رژيم فاشيستى موسولينى را به هراس 
براى  نيز  عملى  طور  به  او  بود،  افكنده 
سرمايه  عليه  كارگرى  جنبش  سازماندهى 
دارى فعاليت مى كرد و همين امر بود كه در 
كنار خالقيت و نوآورى هاى فكرى گرامشى 
انسان  به  دارى  سرمايه  نظام  براى  را  او 
خطرناكى تبديل كرده بود كه بايد نه تنها از 
صفحه  از  بلكه  شد  مى  جلوگيرى  فعاليتش 

گيتى محو و نابود مى شد. 
وقتى گرامشى در سال 1937 پس از 11 سال حبس 
به علت بيمارى از زندان آزاد شد، پنج روز بيشتر 
درگذشت.  مغزى  خونريزى  اثر  بر  و  نماند  زنده 
در واقع، موسولينى مى دانست كه گرامشى مدت 
زيادى زنده نخواهد ماند و از همين رو، او را از 
زندان آزاد كرد تا در بيرون از زندان بميرد و به 
اين ترتيب خود را از اتهام كشتن او تبرئه كند. اما 
تمام آزاديخواهان جهان موسولينى و به طور كلى 
مرگ  مسوول  را  ايتاليا  فاشيستى  دارى  سرمايه 
گرامشى دانستند و مى دانند. موسولينى كارى را 
كه قرار بود در 20 سال انجام گيرد در 11 سال 
انجام داد و چنين ركوردى تا آن زمان بى سابقه 
نخست  هاى  سال  همان  در  خود  گرامشى  بود. 
در  موسولينى  رژيم  تكنيك  و  مهارت  به  زندان 
برده  پى  خود  مخالفان  تدريجى  كشتن  و  شكنجه 
از  كه  ژانويه 1932  تاريخ  به  اى  نامه  در  او  بود. 
زندان براى تاتيانا، خواهر همسرش، نوشته است 
موسولينى را با ژوپيتر خداى خدايان مقايسه مى 
سركوب  براى  موسولينى  تكنيك  گويد  مى  و  كند 
مخالفان خود پيشرفته تر از تكنيك ژوپيتر است، 
تراژيك  پرومته  به  نه  را  مخالفان  كوشد  مى  زيرا 
بلكه به گاليوِر مضحك تبديل كند. او مى نويسد: 
و  حقير  چيزهاى  انبوه  وقتى  زندان]  در  «[اينجا 
پيش پاافتاده ذهن تو را به خود مشغول مى كنند 
و مدام اعصابت را مى خراشند، دچار هذيان صغر 
دانى  مى  ديگر،  سوى  از  شوى.  مى  (ميكرومانى) 
با  كه  اى  پرومته  افتد:  مى  اتفاق  دارد  چيزى  چه 
يك  ما  براى  كرد  مى  مبارزه  المپ  خدايان  تمام 
پوت  لى  لى  اسير  گاليور  اما  است  تراژيك  تيتان 
خنده  اسباب  نيز  پرومته  ماست.  خنده  اسباب  ها 
ما مى شد اگر به جاى آنكه عقاب جگرش را هر 
گرفتند.  مى  گازش  ها  مورچه  كند  پار  و  لت  روز 
ژوپيتر در روزگار خويش زياد باهوش نبود؛ در 
هنوز  مخالفان  دست  از  خالصى  تكنيك  زمان  آن 
چندان پيشرفت نكرده بود.» گرامشى حتى پيش از 
سال 1932 به اين شناخت از شيوه سركوب رژيم 

سرمايه دارى فاشيستى ايتاليا رسيده بود. 
او در دسامبر 1929 در نامه اى از زندان به كارلو 
مى  و  كند  مى  بيان  را  مضمون  همين  برادرش 
روز  يك  بين  توانى  نمى  حتى  اينجا]  «[در  نويسد: 
گوسفند  مثل  سال  صد  و  كردن  زندگى  شير  مثل 
زندگى كردن يكى را انتخاب كنى. حتى يك دقيقه 
است.  سهل  كنى.  زندگى  شير  مثل  توانى  نمى  هم 
سال ها چون چيزى به مراتب پست تر از گوسفند 

زندگى مى كنى و خودت هم مى دانى كه مجبورى 
چنين زندگى كنى. پرومته اى را مجسم كن كه به 
جاى آنكه عقاب به او حمله كند به محاصره انگل 

هاى طفيلى درآمده است.» 
سركوب  و  شكنجه  براى  ايتاليا  فاشيسم  تكنيك 
گرامشى  جسمى  توان  تضعيف  در  خود  مخالفان 
نوعى  از  كودكى  زمان  از  كه  او  بود.  موفق 
طول  در  برد،  مى  رنج  فقرات  ستون  نابهنجارى 
دچار  بيمارى  به  زندان  نخست  هاى  سال  همان 
شد و به تدريج نيروى جسمانى خود را از دست 
 9 تاريخ  به  همسرش  خواهر  به  اى  نامه  در  داد. 
را  نامه  اين  كه  «امروز  نويسد:  مى   1931 نوامبر 
زندانى  سالروز  پنجمين  دقيقًا  نويسم  مى  برايت 
شدنم است. پنج سال از عمر يك انسان مدت كمى 
نيست، به ويژه اگر جزء خالق ترين و مهم ترين 
سال هاى زندگى آن انسان باشد... به نظر مى آيد 
آنچه در اين مدت از دست داده ام با دوره معينى 
از زندگى جسمانى من يعنى بيمارى ام در زندان 

منطبق باشد. 
آمده  سراغم  پيش  ماه  سه  از  كه  اى  بيمارى 
آشكارا سرآغاز دوره اى است كه در آن زندگى 
ام در زندان سخت تر خواهد شد؛ شرايط سختى 
كه همواره و به تدريج توان جسمى ام را تحليل 
و  بيمارى  اين  و  شد  طور  همين  برد.»  خواهد 
زندگى در شرايط سخت زندان به تدريج گرامشى 
را فرسوده كرد، به گونه اى كه چهار سال بعد در 
معلوم  وضوح  «به  نوشت:  همسرش  به  اى  نامه 
است كه خيلى تحليل رفته ام و به نظر مى رسد 
به  را  سابقم  توان  توانست  نخواهم  هرگز  ديگر 

طور كامل به دست آورم.» 
به اين سان، موسولينى موفق شد جسم گرامشى 
فكرى  فعاليت  توانست  نه  اما  درآورد.  پا  از  را 
روحيه  شد  موفق  نه  و  كند  مختل  را  گرامشى 
شكند.  درهم  را  او  جويانه  مبارزه  و  مقاوم 
گفته  به  اش  محكوميت  دوران  طول  در  گرامشى 
تفكر  مته  با  را  زندان  «چهارديوارى  خودش 
و  بود  فعال  ذهنى  نظر  از  همواره  كرد»،  سوراخ 
اكثر ديدگاه هاى نو و بديع اش را، كه بعدها در 
منتشر  زندان»  «دفترهاى  نام  به  اش  سترگ  اثر 
شدند، در همين دوران مدون و مكتوب كرد. او در 
نامه اى به همسرش به تاريخ 30 ژانويه 1933 مى 
نباشد،  پيش  در  روشنى  آينده  اگر  نويسد: «حتى 
و  سخت  لحظات  من  بازايستاد.  حركت  از  نبايد 
ناراحت كننده بسيارى را پشت سر گذاشتم، بارها 
اما  شدم،  جسمانى  شديد  هاى  ضعف  دستخوش 
هرگز حتى تصور هم نكردم كه اين لحظات سخت 
و ضعف هاى جسمانى بر من غلبه خواهند كرد. 

هميشه با آنها مقابله كرده ام و فكر مى كنم از اين 
به بعد نيز مثل هميشه با آنها مقابله خواهم كرد، 
در صورتى كه مى دانم در اين راه امكانات كافى 

در اختيار ندارم. زمانى كه متوجه مى شوم لحظات 
دشوارى را در پيش دارم يا از نظر جسمى ضعيف 
آمد،  خواهد  پيش  برايم  بزرگى  مشكالت  و  هستم 
احساس مى كنم نيروى مقابله با آنها بيش از پيش 
در من افزايش مى يابد و هرچه شرايط و مسائل 
دشوارتر مى شوند به همان نسبت هم نيروى من 
در«نامه  شود.»  مى  تقويت  آنها  با  مبارزه  براى 
اين  از  بسيارى  هاى  مثال  گرامشى  زندان»  هاى 
مى  او  جويانه  مبارزه  روحيه  مورد  در  را  دست 
توان نشان داد. اما اين روحيه دو ويژگى برجسته 
دارد كه آن را از روحيات بسيارى از مبارزان و 
نخست،  ويژگى  كند.  مى  متمايز  سياسى  فعاالن 
زندان  در  سياسى  مبارزه  در  گرامشى  بينى  واقع 
است. او در نامه اى به خواهر همسرش به تاريخ 
19 مه 1930مى نويسد: «مرد عمل بودِن من به اين 
معنى است كه مى دانم در كوبيدن سر به ديوار، 
سر است كه مى شكند نه ديوار.» بايد سخت واقع 
بين باشى تا بتوانى ضمن باور قاطع به مبارزه با 
سرمايه و دولت فاشيستى مدافع آن، نابودى خود 
اما  بگيرى.  مفروض  و  مسلم  مبارزه،  اين  در  را 
ويژگى دوم سلوك مقاوم گرامشى در زندان، كه با 
ويژگى اول ارتباط جدايى ناپذيرى دارد، برخورد 
راحت و آرام او با مساله اعدام است. در نامه اى 
به برادرش كارلو به تاريخ 19 دسامبر 1929 مى 
نويسد: «شرايط روحى من چنان است كه حتى اگر 
به مرگ هم محكوم شوم، باز هم آرامش خواهم 
داشت و ممكن است حتى شب قبل از اعدام يكى از 

دروس زبان چينى را بخوانم!» 
گرامشى  روحيه  درباره  بحث  ختام  حسن  براى 
گنجشك  داستان  است  بهتر  موسولينى  زندان  در 
هايش را از زبان خودش بشنويم. او در نامه اى 
به تاتيانا به تاريخ 8 آگوست 1927 داستان را اين 
گونه تعريف مى كند: «برايت داستان گنجشك هايم 
حال  در  كه  بدانى  است  خوب  كنم.  مى  تعريف  را 
هم  ديگرى  گنجشك  و  دارم  گنجشك  يك  حاضر 
داشتم كه ُمرد. فكر مى كنم حشره اى او را نيش 
زد (يك هزارپا يا چيزى مثل آن). او به مراتب از 
تر  داشتنى  دوست  است،  زنده  حاال  كه  گنجشكى 

بود. اين  از زندگى  و سرشار  بسيار مغرور  بود. 
وار  برده  اى  روحيه  داراى  و  معمولى  خيلى  يكى 
كوتاهى  مدت  در  اولى  است.  عمل  ابتكار  بدون  و 
خود را صاحب سلول دانست. فكر مى كنم داراى 
روحيه اى اساسًا گوته اى بود، كه شرح آن را در 
بود،  شده  نوشته  گوته  درباره  كه  اى  زندگينامه 
خواندم. اين گنجشك بلندى هاى سلول را فتح مى 
كرد و سپس چند دقيقه اى لذت اين پيروزى را مزه 
مزه مى كرد... آنچه باعث شده بود از اين گنجشك 
خيلى خوشم بيايد اين بود كه اصًال دوست نداشت 
به  زدى  مى  دست  او  به  اگر  بزنند.  دست  او  به 
وحشيانه ترين شكل و با بال زدن واكنش نشان 
مى داد و با قدرت بسيار دستت را نوك مى زد... 
او به آرامى ُمرد. ضربه اى ناگهانى او را از پاى 

درآورد. 
شب در حالى كه زير ميز چمباتمه زده بود، مانند 
يك بچه جيغى كشيد و روز بعد ُمرد. سمت راست 
نوشيدن  و  خوردن  براى  و  بود  شده  فلج  او  بدن 
كشيد.  مى  زمين  روى  دردناك  حالتى  با  را  خود 
اما اين گنجشك دومى يك حالت اهلى تهوع آورى 
اگرچه  بگذارى،  دهانش  در  غذا  خواهد  مى  دارد. 
خودش خيلى خوب مى تواند غذا بخورد. مى آيد 
نشيند...  مى  جورابم  هاى  چين  الى  و  كفش  روى 
اينكه  بر  عالوه  چون  بميرد.  هم  او  كنم  مى  فكر 
خوردن خمير نان باعث ناراحتى هاى مرگ آورى 
سر  كه  دارد  عادت  او  شود  مى  گنجشكان  براى 
چوب كبريت هاى سوخته را هم بخورد. فعًال سالم 

است. اما شور زندگى ندارد...» 
دوست  و  زندگى  از  سرشار  سركش،  مغرور، 

داشتنى، چنين بود سلوك گرامشى در زندان.
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بيستم  قرن  نامدار  مورخ  كار  اي اچ   نمونه،  براي 
تاريخ  ويژه  به  رشته اش  كه  كمبريج  دانشگاه  در 
به  كه  دارد  عنوان  اين  به  كتابي  بود،  شوروي 
فارسي ترجمه شده است. اين كتاب پاسخ گونه اي 
به نقد آيزايا برلين (فيلسوف نامدار و معاصر او 
جبر  بر  مبتني  نظريات  از  آكسفورد)  دانشگاه  در 
و  تاريخي»  «الزام  عنوان  به  مقاله اي  در  تاريخ 
كتابش به عنوان جوجه تيغي و روباه (نقد بينش 
تاريخي لئون تولستوي) ارائه شده است. تازه اينها 
نمونه هايي از تحليل ها و اختالف نظرهاي علمي  و 
حكيمانه در مورد اين موضوع خاص (موضوعي 
كه در آن زمان ها خيلي داغ و حساس بود) است 
وگرنه در همين يك موضوع ميليون ها ورق كاغذ 
به جنگ و دعوا- و حتي فحش و ناسزا و تهمت و 
افترا- سياه شده است. اين گونه اختالفات فلسفي، 
نفس  در  حتي  روش شناختي  و  جامعه شناختي 
اينكه اصًال تاريخ چيست هنوز هم ادامه دارد اما 
ايدئولوژيكي  مباني  زيادي  اندازه  تا  خوشبختانه 
علمي   استدالل  و  بحث  صرف  و  فروكشيده  آنها 

دست باال را يافته است.

باري اين رشته سر دراز دارد و مي توان درباره 
آن، نه يك سينه كه صدسينه سخن گفت و جايش 
در اينجا و اين حدود نيست. فقط يك نكته مهم و 

اساسي وجود دارد كه بايد به آن اشاره شود. از 
اوايل قرن نوزدهم، بيشتر از طريق عقايد هگل، بين 
اجتماعي،  فعاالن  و  نظريه پردازان  از  بزرگي  جمع 
تاريخ جانشين خدا شد، يعني نه فقط «جبر تاريخ»، 
ويژگي هاي جامعه و حركت آن را در هر دوره از 
زمان تعيين مي كرد (به طوري كه – از نظر اصحاب 
اين طرز انديشه- براساس آن تئوري ها مي شد تا 
روز قيامت را پيش بيني كرد) بلكه – خيلي مهم تر 
از آن- «تاريخ» قاضي القضات و داور نهايي خير 
و شر و نيك و بد و درستي و نادرستي و حقانيت 
و عدم حقانيت اعمال و رفتار افراد و جماعات بشر 
بود. نمونه هاي اين را حتي در جمالت و عباراتي 
قضاوت  «تاريخ  داد»،  خواهد  نشان  «تاريخ  مانند 
مي توان  كرد»  خواهد  تبرئه  «تاريخ  كرد»،  خواهد 
مشاهده كرد. اين تاريخ يا بهتر بگوييم «خداتاريخ» 
آنچه  نه  بود؛  انتزاعي  و  مجرد  مفهومي كامًال  البته 
در كتاب هاي تاريخ مي توان خواند، كه در هرحال 

همه شان يك حرف را نمي گويند.

عبارت  هر  از  بهتر  را  تاريخ خدايانه  استنباط  اين   
«در  و  تاريخ»  «پيشگاه  عبارات  در  مي توان  ديگر 
نيست،  خدا  تاريخ،  بگذريم.  يافت.  تاريخ»  پيشگاه 
جبار نيست و به هيچ معناي دقيق، وسيع و مسلمي 
 نيز نمي توان آن را پيش بيني كرد. «داوري» آن نيز 
الزامًا ثابت و تغييرناپذير نيست، چنان كه از زماني 
به زمان ديگر و از جايي به جاي ديگر داوري هاي 
گوناگوني درباره پديده هاي تاريخي وجود دارند، 
خدا»ي  هيچ «تاريخ  داوري هاي  نيز  داوري  اين  و 
ناديده و ناشناخته اي نيست، بلكه نظرات مورخان 
و جامعه شناسان و سياست انديشان و دست آخر 
روشنفكران و فعاالن سياسي و عموم مردم است. 

رشته هاي  از  يكي  بلكه  نيست،  خدا  تاريخ،  باري 
علوم  زمره  از  چون  و  است  انساني  علوم  مهم 
طبيعي نيست پژوهش در قلمرو آن كار مشكل تري 
قابل  كمتر  نسبت  به  آن  از  حاصل  نتايج  و  است 
اتكاست و نياز بيشتري به بازجويي، بازخواني و 
تجديد نظر دارد. اما با اين وصف تاريخ يك علم 
و  تشريح  تحقيق،  روش هاي  مي توان  يعني  است، 
 – موضوع  با  متناسب  طور  به   – را  علمي   تحليل 

در آن به كار برد و از آن نتيجه هاي علمي گرفت، 
ولي نتايجي كه شايد بيشتر از علوم طبيعي بايد با 
كشف شيوه ها و تكنيك ها و شواهد جديد بازنگري 
شوند. پژوهش تاريخي كاري به تمام معناي كلمه 
علمي  است و در نتيجه كار هر آدم صاحب ذوقي 
در  نيست.  باشد،  استوار  قلمش  بر  بيش  و  كم  كه 
جوامعي مانند ايران، تاريخ نگاري در خيلي (اما نه 
همه) موارد ارائه بي نظم و ترتيب مقداري اطالعات 
هم  به  كه  است  دستچين شده اي  آنجا  و  اينجا  از 

چسبانده شده اند. 

يكي از ابتدايي ترين ملزومات تاريخ نگاري رعايت 
حداقلي از نظم و ترتيب در ارائه مطالب است كه 
نمي شود.  رعايت  ايراني  تاريخ نگاري  در  غالبًا 
در  كوچك  نكته  يك  از  نويسنده  چون  مثًال  يعني 
ارتباط با موضوع اطالعات نسبتًا زيادي دارد در 
آن مورد داد سخن مي دهد و صفحه پشت صفحه 
اطالعاتش  مهمي كه  موضوع  در  اما  مي كند.  سياه 
كم است و دسترسي به آن وقت و زحمت مي برد 
و  مي كند  قناعت  مي داند  كه  چندجمله اي  همان  به 
مي گذرد. اين يك نكته تقريبًا بديهي براي شرح و 
«روده درازي»  است.  تاريخي  موضوع  يك  تحليل 
سرسري  و  كوتاه  شرح  يا  غفلت  و  سويي  از 
تاريخي  موضوع  يك  درباره  نگارش  مهم  وجوه 
مسائل  ابتدايي ترين  از  يكي  هنوز  ديگر،  سوي  از 
تاريخ نگاري (البته در بيشتر موارد، نه همه موارد) 
از  ناشي  غالبًا  موارد  گونه  اين  است.  ايران  در 
آن  ويژه  به  و  «تاريخ نگار»  سهل انگاري  و  تنبلي 
دسته «تاريخ نگاراني» است كه در واقع تاريخ نگار 
موارد  بعضي  در  اما  مي نويسند.  تفنني  و  نيستند 
نيز ممكن است ناشي از تعصبات نويسنده باشد 
كه مي خواهد يك موضوع كم اهميت را بزرگ و يك 

نكته مهم را كوچك وانمود كند.
«روش» يا در واقع «روش هاي» تاريخ نگاري چنان 
نيست كه در مجال يك يادداشت كوتاه بتوان حق 
آن را ادا كرد. اما مي كوشم در ادامه سرخط نكات 

اصلي را بيان كنم.

تاريخ  در  عينيت  مساله  مي شود  گفته  مثال  براي 
يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي تاريخ نگار 

تاريخ

نوشتاري در باب تاريخ نگاري

تاريخ، خدا نيست 
پرسش،  اين  كه  است  قرن  دو  به  نزديك  چيست؟»  «تاريخ 
مورخان،  ميان  در  نظر  اختالف  و  گفت وگو  بحث،  مورد 

تاريخ نگاران، جامعه شناسان و فالسفه غربي بوده است.
محمدعلى همايون كاتوزيان
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است و اين پرسش طرح مي شود كه آيا يك مورخ 
بازنمايي  و  گذشته  احياي  به  محض  طور  به  بايد 
كامل آن بپردازد يا با كنشي فكري در رخدادهاي 
عيني به توصيف و تحليل آنها مي پردازد؟ موضوع 
«عينيت»، بي تعصبي يا به زبان ديگر عدم تعهد در 
تحقيق تاريخي است. «تعهد» در شاعري، نويسندگي 
و فعاليت سياسي مقوالتي ديگرند، زيرا اين كارها 
علمي  نيست و شاعر اگر بخواهد مي تواند به دين، يا 
كمونيسم يا آزاديخواهي يا هر ايدئولوژي و برنامه 
فكري و اجتماعي ديگري متعهد باشد. اما «تعهد» در 
تاريخ نگاري دست آخر نتيجه اش اين خواهد بود كه 
مورخ، تاريخ را آنچنان كه با آرا و عقايد و ساليق 
شخصي و گروهي اش مي خواند، ارائه كند. اين در 
همين  به  اگر  و  است  سياسي  تبليغات  نوعي  واقع 

عنوان عرضه شود هيچ مانعي ندارد.

 اما تاريخ علم چيستي، چگونگي و چرايي رويدادهاي 
گذشته است كه – اگر دقيق و صادقانه دنبال شود 
مي تواند به درك درست تري از شرايط جاري كمك 
تاثير  آينده  حوادث  تكوين  بر  طريق  اين  از  و  كند 
يعني  چرايي»،  و  چگونگي  و  «چيستي  گفتم  گذارد. 
به  گذشته  حوادث  دقيق و بي تعصب  چه شرح  اگر 
خودي خود مفيد است، اما تحليل آنها نقش عمده اي 
آن  علل  و  اسباب  و  پيشامدها  چگونگي  درك  در 
و  عالمانه  و  درست  اگر  كار  اين  و  داشت  خواهد 
دروس  آموختن  در  شود  انجام  غيرمغرضانه 

مفيدي از تاريخ موثر خواهد بود.

كوچك  و  جزيي  تحقيق  موضوع  كه  هم  اندازه  هر 
كارش  پيش فرض هايي  با  ناچار  تاريخ نگار  باشد، 
را شروع مي كند، و اين در مورد همه علوم اعم از 
علوم طبيعي و اجتماعي و انساني صادق است. اما 
كار تاريخ نگاري به شيوه علمي  اين نيست كه فقط به 
دنبال داليل و شواهدي براي اثبات آن پيش فرض ها 
بگردد بلكه بايد به ويژه در پي آن بود كه با كاربرد 
در  را  موضوع  كل  كه  شواهدي  و  مدارك  و  داليل 
به  يا  نظر  تجديد  فرض ها  پيش  آن  در  برمي گيرد 
نظريات  و  فرضيات  به  و  كرد  ابطال  را  آنها  كلي 
كه  نيست  اين  منظور  رسيد.  تازه اي  اطالعات  و 
ابطال  را  موجود  فرضيات  و  اطالعات  الزامٌا  بايد 
آنها  اثبات  در  الزامًا  نبايد  كه  است  اين  بلكه  كرد، 
وجه  از  نظر  صرف  موضوع،  اين  البته  كوشيد. 
جامعه شناختي  و  اجتماعي  وجوه  داراي  آن  فردي 
عالم  (يا  تاريخ نگار  است  ممكن  يعني  هست.  نيز 
موجود  باورهاي  به  شخصًا  ديگري)  علم  هر  به 
به  كه  نباشد  حاضر  ولي  نباشد  متعهد  و  متعصب 
خاطر بيان حقيقت بر سرش بتازند، به او تهمت و 
ترفيعش  از  و  بگيرند  او  از  را  شغلش  بزنند،  افترا 
نه  كه  است  نكاتي  اينها  متاسفانه  كنند.  جلوگيري 
فقط در جوامعي مانند ايران بلكه حتي در جوامع از 
درجات  و  به اشكال  البته  نظر علمي  پيشرفته نيز- 
پيشرفت  و  حقيقت  كشف  مانع  مي تواند   - متفاوت 

علمي  باشد. اسناد و مدارك تاريخي، تا آنجايي كه 
در حوزه تحقيق درباره يك موضوع خاص، موجود 
و در دسترس است يكي از منابع عمده تاريخ نگاري 

علمي  است. 

اما بايد توجه داشت سند تاريخي چيزي نيست كه 
و  ارزش  و  معنا  بتواند  بخواند  را  آن  كه  كس  هر 
دست  در  هم  بلكه  كند،  درك  را  آن  نسبي  اهميت 
آدم بي اطالع و هم در دست تاريخ نگار متعصب و 
براي  مثًال  ضدعلمي –  حربه اي  به  مي تواند  متعهد 
پيشبرد يك ايدئولوژي خاص سياسي- بدل شود. 
ارزش و اهميت محتواي يك يا چند سند را مي توان 
فقط با ايقان به صحت آن و در ارتباط با اسناد و 
مدارك و شواهد و اقوال مربوط به آن تعيين كرد، 
و اين كار فقط از دست تاريخ نگار بي تعصب- يعني 
آدم بي تعصبي كه شيوه هاي تاريخ نگاري را به كار 
مي برد- ساخته است. وگرنه ديده ايم كه از سويي 
كساني كه اطالعي از تاريخ نگاري علمي ندارند سند 
انكارناپذير»  «اسناد  عنوان  به  غالبًا  را  اسنادي  يا 
از  يا  مي دهند،  ارائه  خود  تعصبات  اثبات  براي 
سوي ديگر يك تاريخ نگار حرفه اي با كنار گذاشتن 
اسناد يا شواهد و مدارك ديگري كه نظرش را تاييد 
نمي كنند، يا حتي ناديده انگاشتن بخش يا بخش هايي 
از سند يا اسنادي كه به كار مي برد، و آن بخش ها 
خالف نظر او را مي رسانند، به نام تاريخ، اغراض و 

تبليغات خود را عرضه مي كنند.

و  منصفانه  و  دقيق  و  درست  تاريخي،  تحقيق  اگر 
قابل  نسبتًا  بازتاب  هم  بي شك  باشد  غيرمغرضانه 
همان  به  هم  و  بود  خواهد  گذشته  از  اعتمادي 
ما  زمان  در  آنچه  از  درستي  درك  به  را  ما  دليل 
مي گذرد، و آنچه با دخالت عالمانه خود ما مي تواند 
در  پايان  در  مي سازد.  نزديك  آيد،  پيش  آينده  در 
اين باره كه يكي از مشكالت تاريخ نگاري در ايران 
فردي  گرايش هاي  تعصب ورزي،  و  غرض ها  يعني 
علمي  نقد  وقتي  بگويم  بايد  و...  پيشداوري ها  و 
در  علمي   حرفه  يك  كه  وقتي  باشد،  نداشته   وجود 
تاريخ بر آنچه به نام تاريخ مي گويند و مي نويسند 
آنچه  فقط  خوانندگان  نظر  از  وقتي  و  نباشد،  ناظر 
بازتاب  را  تعصبات شان  و  عواطف  احساسات، 

مي دهد، محبوب و پذيرفتني است.

بنده بارها، در ارتباط با تاريخ، سياست، ادبيات و 
علوم انساني و اجتماعي گفته و نوشته ام كه يكي از 
در  اجتماعي  و  فرهنگي  پيشرفت  موانع  بزرگ ترين 
بعضي از جوامع كه از آنها نام نمي برم همان عدم 
نقد، يعني نبود ارزيابي و ارزش يابي دقيق، منصفانه 

و علمي  است.

* استاد دانشگاه آكسفورد
منبع: شرق

ما هر روز چه قدر اطالعات 
دريافت مى كنيم؟

فراگير شدن اينترنت، تاسيس تلويزيون هاى 
همراه  تلفن هاى  از  استفاده  و  ساعته   24
باعث شده كه ما هر روز اطالعات بسيارى 
در زمينه هاى مختلف دريافت كنيم. محققان 
سال  برابر   5 تقريبا  ميزان  اين  معتقدند 

1986 شده است.
البته ما به ديگر منابع اطالعاتى خود بايد نامه هاى 
الكترونيكى، سايت هاى اجتماعى، پيام هاى كوتاه 

و روش هاى جديد تبليغاتى را اضافه كنيم.
 6 خواندن  اندازه  به  عادى  شخص  يك  روز  هر 
روزنامه از طريف اينترنت و تلفن همراه اطالعات 
كسب مى كند، در حالى كه اين حجم اطالعاتى در 
24 سال پيش فقط 2 و نيم صفحه روزنامه بود. 
ميزان  مدت  اين  در  مى دهد  نشان  موضوع  اين 
اطالعات كسب شده ما نزديك به 200 برابر شده 
سازى  ذخيره  به  نياز  اطالعات  اين  تمام  است. 
دارند و اكنون هر كدام از ما به اندازه 600 هزار 
كتاب، اطالعات مختلف را در كامپيوترها، چيپ ها 
ذخيره  خود  اعتبارى  كارت هاى  در  حتى  و 
كرده ايم. دكتر مارتين هيلبرت و تيم همراهش از 
دانشگاه ساوث كارولينا دامنه انقالب اطالعاتى و 

عصر ديجيتال را محاسبه كردند.
تا  كردند  استفاده  پيچيده  فرمول  يك  از  آن ها 
ذخيره  جهان  در  كه  را  اطالعاتى  متوسط  حجم 
براى  كنند.  محاسبه  مى شود  شده  فرستاده  و 
از  جهان  رسانه هاى  تمام  آن ها  كار  اين  انجام 
كامپيوترها گرفته تا رسانه هاى كاغذى، كتاب ها 

و نامه ها را در نظر گرفتند.
او در اين باره گفت: اين آمارها نشان مى دهد كه 
ما دقيقا در ميانه عصر اطالعات قرار داريم. 100 
سال پيش مردم در بهترين حالت در طول زندگى 

خود به اندازه 50 كتاب اطالعات كسب مى كردند 
را  مختلف  فيلم  صدها  كودكان  اكثر  امروزه  اما 

تماشا كرده اند.
و  فهم  در  فوق العاده اى  قابليت هاى  انسان  مغز 
قدر  چه  هر  و  دارد  مختلف  اطالعات  پردازش 
هم كه شما به آن اطالعات بدهيد باز هم توانايى 

پردازش اطالعات بيش تر را دارد.
فن آورى هاى  از  مختلف  زمينه   60 در  محققان 
ديجيتال و آنالوگ را در طول دوره بين 1986 تا 
2007 بررسى كردند. اين مطالعات نشان داد ما 
تقريبا گذار به عصر ديجيتال را كامل كرده ايم و 
بسيارى از ما انقالب ديجيتالى را كه دهه هاست 
در مورد آن صحبت مى شود تجربه كرده يا در 

آينده نزديك تجربه خواهيم كرد.
هر  در  روزنامه  اندازه 40  به  ما  سال 1986  در 
روز اطالعات كسب مى كرديم، اما در سال 2007 

اين ميزان به 174 روزنامه رسيد.
و  فاكس  تلفن،  از  استفاده  با  ما   1986 سال  در 
پست نزديك به 2 و نيم صفحه روزنامه در هر 
روز اطالعات به بيرون ارسال مى كرديم. در سال 
اجتماعى،  سايت هاى  از  استفاده  دليل  به   2007
اين  الكترونيكى  نامه هاى  و  ديجيتالى  تصاوير 

ميزان به 6 صفحه رسيده است. 
ظرفيت جهانى براى ارتباطات دو طرفه و استفاده 
از فن آورى هايى مانند شبكه تلفن و اينترنت هر 
است.  كرده  رشد  درصد   28 به  نزديك  سال 
رسانه هاى يك طرفه مانند تلويزيون و راديو هر 

سال نزديك به 6 درصد رشد داشته است.
 296 به  نزديك  اكنون  شدند  متوجه  محققان 
جريان  در  جهان  سراسر  در  اطالعات  اگزابايت 
ميزان  اين  كه  كرد  اشاره  هيلبرت  دكتر  است. 
تقريبا 315 برابر سنگريزه هاى روى زمين است. 
اما با اين اوصاف اين حجم اطالعات تقريبا يك 
درصد از كل اطالعاتى است كه در دى ان اى يك 

انسان ذخيره شده است.
تلگراف، 13 فوريه
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موسيقى  جوايز  از  دوره  دومين  و  پنجاه  مراسم 
اين  شاخه   109 برندگان  و  شد  برگزار  گَِرمى 

 26 را  مراسم  اين  شدند.  اعالم  معتبر  مراسم 
ميليون امريكايى تماشا كردند.

آن  بردن  كه  هست  گرمى  جوايز  از  شاخه  چند 
بسيار حائز اهميت است؛ برندگان آنها را در زير 

ببينيد:

 :(Song of the Year) بهترين ترانه سال
«Single Ladies» بيانسه با ترانه

ساير نامزدها:
«Use Somebody» كينگز آو لئونز با ترانه

«Poker Face» ليدى گاگا با ترانه
«Pretty Wings» مكس ول با ترانه

«You Belong To Me» تيلر سويفت با ترانه

بهترين ترانه سال از لحاظ تكنيكى 
:(Record of the Year)

(Record of the Year): «Use Somebody» از 
گروه كينگز آو لئونز

ساير نامزدها:
«Halo» از بيانسه

«I Gotta Feeling» از گروه بلك آيد پيز
«Poker Face» از ليدى گاگا

«You Belong To Me» از تيلر سويفت

:(Album of the Year) بهترين آلبوم سال

 آلبوم «Fearless» از تيلر سويفت

ساير نامزدها:
آلبوم «I Am… Sasha Fierce» از بيانسه
آلبوم «The E.N.D.» از گروه بلك آيد پيز

آلبوم «Fame» از ليدى گاگا
 Whiskey And The GrooGrux» آلبوم 

King» از گروه ديو متيوز بند

بهترين ساندترك انتخابى: «ميليونر زاغه نشين»
بى  «اراذل  ركوردز»،  «كاديالك  نامزدها:  ساير 
 True) «آبرو» (كوئينتين تارانتينو)، «خون واقعى

.(Twilight) «و «گرگ و ميش (Blood

بهترين ساندترك اوريجينال: 
«باال» (مايكل جياچينو)

باتن»  بنجامين  عجيب  «مورد  نامزدها:  ساير 
(الكساندر دسپالت)، «هرى پاتر و شاهزاده دورگه 
«سفر  و  الفمن)  (دنى  «ميلك»  هوپر)،  (نيكالس 

ستاره اى» (مايكل جياچينو).

بهترين ترانه:
 «جى هو» از فيلم «ميليونر زاغه نشين»

ساير نامزدها:
فيلم  مونتانا:  «هانا  فيلم  از   «The Climb»

سينمايى» (مايلى سايرس)

«Decode» از فيلم «گرگ و ميش»
«كاديالك  فيلم  از   «Once In A Lifetime»

ركوردز»
(بروس   «The Wrestler» فيلم  از  گير»  «كشتى 

اسپرينگستين)

بهترين ويدئو كليپ: 
«The Black Eyed Peas» بوم بوم پاو» از»

ساير نامزدها:
«Beast» از «Mr. Hurricane»

«Life In Technicolor II» از «ُكلدپلى»
«Oren Lavie» از «Her Morning Elegance»

موسيقى
پخش تلويزيونى جوايز 
«گرمى» ركوردشكنى كرد

 حضور بسيارى از چهره هاى بنام موسيقى 
پخش  شد  موجب  «گرمى»  جوايز  مراسم  در 
تلويزيونى اين مراسم ركورد11 ساله خود را 

بشكند.
اين  برگزاركنندگان  كه  است  حالى  در  اين   
جوايز، مهم ترين جايزه موسيقى آمريكا سعى 
مراسم هاى  هميشگى  حالت  مراسم  كردند 
هاليوود را نداشته باشد و جو يك مهمانى بر 

آن حاكم باشد.
اين مراسم به لطف حضور چهره هاى مطرح 
رولينگ  گروه  از  جگر  ميك  جون  قديمى 
استون و چهره هاى جديدى مثل كتى پرى و 
جاستين بيبر بيش از 26 ميليون نفر مخاطب 

تلويزيونى داشت.
اين  شدند،  اهدا  يكشنبه  روز  گرمى  جوايز 
موسيقى  ضبط  آكادمى  نظر  زير  مراسم 
اخير  سال هاى  در  مى شود.  برپا  آمريكا 
جوايز  تعداد  از  مراسم  برگزاركنندگان 
مراسم  زنده  اجراهاى  تعداد  بر  و  كاسته اند 
افزوده اند و بدين ترتيب آمار بينندگان رشد 

كرده است.
مدام  برنامه  اين  اخير  سال هاى  در  نتيجه  در 
از حالت يك مراسم اهداى جايزه دورتر شده 
اجراى  با  تلويزيونى  برنامه  يك  به  و  است 

زنده نزديك و نزديك تر شده است.
شبكه سى بى اس روز دوشنبه اعالم كرد 26 
گرمى  جوايز  مراسم  نفر  هزار   66 و  ميليون 
را تماشا كرده اند. تعداد بينندگان سه درصد 
 25) گذشته  سال  بينندگان  تعداد  از  بيشتر 

ميليون و 870 هزار نفر) بوده است.
ليدى  سه نفره  كانترى  گروه  مراسم  اين  در 
آنت بلوم دو جايزه مهم بهترين ترانه سال و 
نيازمند  «اكنون  براى  را  سال  ضبط  بهترين 
معتبر  جايزه  فاير  آركيد  گروه  و  هستم»  تو 
بهترين آلبوم سال را براى «حومه هاى شهر» 

از آن خود كردند.
رويترز / 14 فوريه

روياى دوران كودكى 
رهبر گروه 

" بلك آيد پيز"
 به حقيقت پيوست

گرمى  اصلى  مراسم  از  قبل  كه  مراسمى  در 
برگزار شد ، روياى ويليامز به حقيقت تبديل 
كودكى  دوران  روياى   ، شنبه  پنج  شد.روز 
ويليامز ،رهبر گروه ” بلك آيد پيز“ ، به حقيقت 
تبديل شد و او همراه بابى براون برنامه اجرا 
كرد.ويليامز درهفتمين كنسرت ساالنه پى پاد 
گفت:“به ياد دارم كه وقتى كالس هفتم بودم 
پشت  رقصندگان  از  يكى  خواست  مى  دلم   ،
 ” موفق  آهنگ  براون  وقتى  باشم.  براون  سر 
حق من ”را اجرا كرد ، او و تابو ، يكى ديگر 
از اعضاى گروه پيز ، پشت سر او رقصيدند.

ويليامز ، يك براون ديگر را هم به اين كنسرت 
آورد : جكسون براون ، خوانند معروف راك 

اند رول .
ارث ، ويند اند فاير ، جان لجند و ناتاشا بدينگ 
فيلد ديگر هنرمندانى هستند كه در اين مراسم 

هنرنمايى كردند.
 ، هست  نيز  گرمى  جايز  برنده  كه  پيز  گروه 
آهنگهاى موفق خود را نيز اجرا كردند. ويليام 
 ، همر  مك  با  خواهد  مى  دلش  كه  دارد  قبول 
هم برنامه اجرا كند و براى اجراى اين برنامه 
 ” يعنى  خواننده،  اين  مخصوص  عالمت  حتى 

شلوار همر“ را هم خواهد پوشيد.

برندگان اصلى جوايز گرمى 2010

سامى يوسف با انقالب مصر همراه شد

سامى يوسف در آهنگ تازه خود با عنوان "من اميد شما هستم" كه آن را در 
حمايت از انقالب مصر خوانده، از زبان انگليسى و عربى در اجراى آن بهره 

برده است.

«سامى يوسف» خواننده ايرانى تبار در قطعه آهنگى تازه و دلنشين، هم صدا 
در  زيبا  شكلى  به  را  رويداد  اين  مبارك،  حكومت  عليه  مصر  مردم  انقالب  با 

قالب آواز آورده است.
در همين ارتباط، اين خواننده كه چندى پيش آلبوم معنوى "هر كجا كه هستى" 
را منتشر كرده، در آهنگ تازه خود با عنوان "من اميد شما هستم" كه آن را 
آن  اجراى  در  عربى  و  انگليسى  زبان  از  خوانده،  مصر  انقالب  از  حمايت  در 

بهره برده است.
قسمتى از ترانه من "اميد شما هستم" را مى خوانيد:

You are the hope for our globe
شما اميدى هستيد براى جهان ما

Dont give up nor despair
Theres nothing you cant repair

تسليم و نا اميد نشو
چيزى نيست كه نتوانى آن را درست كنى

You can change this world to a better world
With your souls, with your souls

تو مى توانى اين دنيا را با دنياى بهترى تغيير بدهى

Do not harm me, I am your truth
Im your faith, Im your youth

به من صدمه نزنيد، من از جوانان شما هستم
من ايمان شما هستم – من جوان شما هستم

wwwwww..persianweeklypersianweekly..coco..ukuk
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علت لغو كنسرت محسن 
نامجو در مالزى؟

بعد از حواشى به وجود آمده در شب اول اجرا و نيز 
اعتراضات يك گروه اسالمگرا در پنانگ، دولت مالزى 
از لغو كنسرت محسن نامجو كه قرار بود طبق برنامه 
جمعه شب در مركز همايشهاى بين المللى كواالالمپور 

برگزار شود خبر داد.
بعد از حواشى به وجود آمده در شب اول اجرا و نيز 
اعتراضات يك گروه اسالمگرا در پنانگ، دولت مالزى 
از لغو كنسرت محسن نامجو كه قرار بود طبق برنامه 

جمعه شب در مركز همايشهاى بين المللى كواالالمپور 
برگزار شود خبر داد.

به نقل از برناما، وزير فرهنگ و ارتباطات مالزى گفت: 
دولت به اين كنسرت مجوز نخواهد داد زيرا از شرايط 

مذهبى و فرهنگى مناسبى برخوردار نيست.

كننده  برگزار  شركت  درخواست  افزود:  يتيم  ريس 
درخواست  بررسى  مركزى  "كميته  در  كنسرت  اين 

برگزارى فيلمها و كنسرت هنرمندان خارجى" رد شد.
زيادى  مخالفتهاى  خواننده  اين  حضور  داد:  ادامه  وى 
از  برخى  كه  چرا  داشت  پى  در  ماالييها  سوى  از  را 

آهنگهاى وى برخالف موازين اسالمى است.

بود  كرده  تاييد  پيشتر  (جاكيم)  اسالمى  توسعه  مركز 
آهنگهاى اين خواننده برخالف موازين قران است و از 
مقامات خواسته بود كه مجوز اين كنسرت را باطل كند.

يكى ديگر از وزيران كابينه جميل خير بهاروم نيز گفت: 
پارلمان  اعضاى  از  يكى  توسط  گزارش  تسليم  از  پس 
و بررسيهاى انجام شده توسط مركز توسعه اسالمى 
برخالف  خواننده  اين  آهنگهاى  كه  دريافتيم  (جاكيم) 

موازين قران است.
در ژوئن 2009 اين خواننده به خاطر توهين به اسالم و 
قران در آهنگهايش به پنج سال حبس در ايران محكوم 

شده است.

آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

انريكه ايگلسياس 
، پيشتاز نامزدهاى 
جوايز بيلبورد است

انريكه ايگلسياس خواننده مشهور پاپ 
موسيقى  جايزه   14 دريافت  نامزد   ،
التين بيلبورد شد و در صدر فهرست 
گرفت.  قرار  رقابتها  اين  فيناليستهاى 
شد  جايزه   13 دريافت  نامزد  شكيرا 
اين  دوم  جايگاه  در  انريكه  از  بعد  و 

فهرست قرار گرفت.

معرفى  مراسم   ، تلموندو  گفته  به  بنا 
در  آوريل   28 جايزه  نامزدهاى 
و  شد  خواهد  برگزار  ميامى  دانشگاه 
شبكه هاى تلويزيونى بطور زنده اين 

مراسم را پخش خواهند كرد.

گروه  از  آونچار  همراه  به  ايگلسياس 
نامزدهاى  شكير  و  كاميال   ، برانكس 
سال  هنرمند  بهترين  جايزه  دريافت 
داغترين  بخش  در  هستند.  بيلبورد 
آهنگ التين سال ،آهنگ انريكه با ترانه 
خوان  صداى  با  شدم“  عاشق  وقتى   ”
گورا  كند.  مى  رقابت   ، گورا  لوئيس 

نامزد دريافت 9 جايزه است.

جالل ذوالفنون و كيهان كلهر

آلبوم  يك  قالب  در  بار  نخستين  براي  كلهر  كيهان  و  ذوالفنون  جالل 
موسيقي با هم همكاري مي كنند.

 
آلبوم  يك  قالب  در  بار  نخستين  براي  كلهر  كيهان  و  ذوالفنون  :جالل 

موسيقي با هم همكاري مي كنند.
كلهر  كيهان  و  ذوالفنون  جالل  مشترك  تالش  حاصل  كه  آلبوم  اين 

است، هم اكنون در مرحله پيش توليد قرار دارد. 
بيشتر  خود،  گذشته  فعاليت هاي  ياد  به  آلبوم  اين  در  ذوالفنون  جالل 
به نواختن تار پرداخته و قطعات باكالم اين آلبوم با صداي «عليرضا 
اديب» خواننده  قديمي و از شاگردان مهرتاش به اجرا در آمده است. 

اين آلبوم كه حاوي 70 دقيقه موسيقي سنتي ايران است، شامل 15 
قطعه باكالم و بي كالم در مايه شور، دشتي و بيات ترك است. 

توليد اين آلبوم سه ماه به طول خواهد انجاميد

دختر دوساله جنيفر لوپز، آواز مى خواند!
جنيفر لوپز داور جديد امريكن آيدل كه در برنامه قبلى 
گروهى از شركت كنندگان اين مسابقه را براى ادامه 
رقابت راهى هاليوود كرد ، در خانه خودش هم يك 
خواننده زن با صداى خيلى خوب پيدا كرده است.

مى   ، امى   ، اش  دوساله  دختر  درباره  ساله   41 لوپز 
گويد:"گوش دادن به آوازهاى او خيلى سرگرم كننده و 

جالب است زيرا شاد و لذت آواز مى خواند ."
اما اين كودك با استعداد هنوز براى خواندن در جمع 

شنودگان ، آماده نشده است.
 ، كند  مى  افتخار  خود  فرزند  به  كه  مهربان  مادر  اين 
گفت:"  رى  راشل  تلويزيونى  برنامه  در  دوشنبه  روز 
وقتى متوجه مى شود كه كسى او را تماشا مى كند ، 
فورا" آواز خواندن خود را متوقف مى كند وديگر آواز 

نمى خواند .اما او صداى كودكانه بسيار زيبايى دارد . 
صداى او كمى شبيه شرلى تمپل است."

 ، مكس   ، دوقلويش  برادر  مانند  نيز  او  گويد  مى  لوپز 
احساس   ، بگيرد  قرار  ديگران  توجه  مركز  در  اينكه  از 
خوشحالى مى كند.لوپز به رى گفت:" ما خيلى مسافرت 
مى كنيم و به هرجا كه مى رسيم همه چيز را دور از 
. گلدانها ، فنجانها ، چنگالها  دسترس بچه ها مى كنيم 
، چاقوها ، ميوه ها .مكس به همه چيز دست مى زند و 
دلش مى خواهد همه چيزهاى دنيا را بياندازد و بشكند."

با   2004 سال  در  كه  هاليوود  خواننده  و  بازيگر  اين 
يك  آوردن  بدنيا  براى   ، كرد  ازدواج  آنتونى  مارك 
خواهر و يا برادر براى امب و مكس ، لحظه شمارى مى 
كند.لوپز گفت:" به محض اينكه فرزندانم بدنيا آمدند با 
خودم فكر كردم ، دلم مى خواهد 1000بار ديگر باردار 
شوم. من بچه دار شدن را دوست دارم . به نظر من اين 

همه زندگى است."
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 درباره فيلم «قوى سياه» اثر تازه دارن آرونوفسكى  

يك ملودرام 
كامل

  راجر ايبرت/ ترجمه: انيسا رئوفى 
 

كه  است  كامل  ملودرام  يك  آرونوفسكى  دارن  سياه  قوى   
شكوهمندانه، احساساتى و در عين حال سياه و ابزورد به 
ناتالى  پرفورمنس  فيلم  توجه  مركز  شده.  كشيده  تصوير 
پورتمن است كه هيچ چيز كم از يك قهرمان ندارد و به دقت 
تصوير شفافى از درگيرى خير و شر در باله چايكوفسكى 
غرق  را  خودش  هنرمند  گاهى  آفريند.  مى  را  قو»  «درياچه 
برده  پورتمن  سر  از  عقل  باله،  ظاهراً  ولى  كند  مى  هنرش 
است. همه چيز در مورد باله كالسيك به افراط مربوط مى 
شود. اين گونه هنر مهم ترين نوع در بيان مفاهيم با حركات 
بدن است؛ توهم پيروزى بر واقعيت و حتى غلبه بر جاذبه. 
كمال  هاى  تمرين  ها  سال  طى  كه  است  تكاملى  نيازمند  و 
گرايانه طاقت فرسا توسط بالرين كسب مى شود؛ تمرينات 
عادى  زندگى  بر  تسلط  به  منجر  بايد  كه  ذهنى  و  فيزيكى 

هنرمند شود. 
سيرز  نينا  واقعيت  و  بودن  آل  ايده  ميان  درگيرى  اين  و 
دهد.  مى  قرار  تاثير  تحت  شدت  به  را  پورتمن)  (شخصيت 
بوده  او  انتخاب  كامًال  اين  آيا  شده.  باله  وقف  او  زندگى 
رقصنده  روزى  هم  هرشى)  (باربارا  اريكا  او  مادر  است؟ 
بوده و حاال زندگى اش را فداى حرفه دخترش كرده. آنها 
حس  گاهى  كه  كنند  مى  زندگى  آپارتمانى  در  باهم  دو  هر 
پناهگاه و گاهى حس يك سلول را تداعى مى كند. آنها مثل 
با  ها  ساعت  و  گيرند  مى  آغوش  در  را  يكديگر  خواهر  دو 
هم گپ مى زنند و در اين ميان گويى چيز اشتباهى وجود 
كار  سنتر»  لينكون  در «نيويورك  كمپانى  يك  در  نينا  دارد. 
مى كند كه به وسيله توماس لروى (وينسنت كسل) مستبد 

اداره مى شود. 

اينتاير  مك  بت  بوده،  نيز  اش  معشوقه  كه  سابق  بالرين  او 
ليد  يك  كردن  پيدا  براى  و  كرده  بيرون  را  رايدر)  (وينونا 
قو»  كند. «درياچه  مى  مصاحبه  اصلى)  نقش  (بالرين  جديد 
نياز به يك ليد دارد كه نقش مخالف را بازى كند. آشكارا نينا 
بهترين براى نقش قوى سفيد است. توماس او را براى نقش 
قوى سياه بيش از اندازه دقيق و بى نقص مى بيند چراكه 
تكنيك او بر حسش غلبه دارد. فيلم به نظر داراى داستانى 
آشكار است و به راحتى قابل پيش بينى. تنشى ميان نينا و 
توماس و لى لى كه بعد از راه مى رسد وجود دارد. لى لى 

(ميال كونيس) بازيگر جديد از «وست كوست» آمده و همه 
آن چيزى است كه نينا نيست؛ متهور، بى قاعده و با اعتماد 
يك  عنوان  به  تنها  نه  كند،  مى  مجذوب  را  نينا  او  نفس.  به 
رقيب بلكه به عنوان يك الگو. لى لى دخترى اغوا گر است، 
در حالى كه نينا حتى به نظر نمى آيد اهل قرار گذاشتن با 
كسى باشد. لى لى براى نينا به چالشى بزرگ در حرفه اش 
و سركوفتى در زندگى شخصى تبديل مى شود. شخصيت 
توماس هيواليى كه به داشتن انگيزه هاى نادرست در مورد 
رعب  حالت  با  «كسل»  توسط  است  معروف  هايش  بالرين 

انگيز و نخوت بارى بازى شده است. 

اين  و  دارد  هايى  نقشه  هم  نينا  براى  او  كه  است  آشكار 
مساله در ذهن نينا بحرانى ايجاد مى كند. چگونه مى تواند 
خود را از شر اين بى نقصى كه توسط مادرش به او تحميل 
به  شود داستانى راجع  هيچ گاه نمى  دهد.  شود نجات  مى 
باله ببينيم و فيلم «كفش هاى قرمز» (مايكل پاول 1948) در 
ذهن مان يادآورى نشود. اگر شما تاكنون آن را نديده ايد 
مطمئنًا باالخره روزى خواهيد ديد. در شخصيت «توماس»، 
(آنتون  لرمونتو  بوريس  شخصيِت  كسل،  و  آرونوفسكى 
قرمز»  فيلم «كفش  اپراى  مدير  اند؛  فراخوانده  را  والبروك) 
عيار  تمام  خواه  تماميت  يك  او  از  اش  مستبدانه  رفتار  كه 
ساخته است. و در «نينا» ورژنى از دبورا كر وجود دارد؛ 
در  سياه  قوى  است.  آرامش  دنبال  به  كه  اى  ساده  دختر 
به  را  گير)  (كشتى  آرونوفسكى  قبلى  فيلم  لحظات،  برخى 

خاطر مى آورد. 

و  ذهن  تمام  كه  دهند  مى  نشان  را  هايى  شخصيت  دو  هر 
تعقيب  اين  و  شده  شان  حرفه  تعقيب  معطوف  شان  توان 
سرسختانه نهايتًا منجر به تخريبى در زندگى شخصى آنها 
شده است. البته من همچنين يكى ديگر از كارهاى بى نظير 
آرونوفسكى يعنى «پى» (1998) را نيز به خاطر مى آورم؛ 
مردى كه در جست وجوى فرمول جديدى در زبان رياضى 
ديوانه مى شود. موضوع فيلم ديگر او «چشمه» (2007) نيز 
راجع به مردى است كه بر زمان و مكان غلبه يافته. داستان 
قديمى  بسيار  شده،  برگرفته  آن  از  سياه»  «قوى  كه  اصلى 
يك  و  هنرمندانه  حسادت  پرده،  پس  رقابت  است.  سنتى  و 
اثر هنرمندانه در زندگى هنرمندانى كه هنرشان را اجرا مى 
مقصد،  بى  آرونوفسكى  شود.  مى  كشيده  تصوير  به  كنند 
از دستور العمل هاى قابل اعتماد به ذهن نينا راه مى يابد. 
مرزها كم كم براى نينا سردرگم كننده مى شوند. فيلم با يك 
رويا آغاز مى شود و واضح است كه زندگى رويايى نينا با 

زندگى واقعى اش پيوسته و متصل است. 

هركجا  به  را  ماجرا  اين  واهمه  بى  پورتمن  و  آرونوفسكى 
كه آنها را ببرد دنبال مى كنند. بازى پورتمن سورپرايزى 
ساله   13 افسونگر  نقش  كه  كسى  است؛  هنرپيشه  اين  از 
نقشى  هرگز  قبًال  او  است.  كرده  بازى  را  زيبا»  «دختران 
ذهنى  هاى  درگيرى  كه  شخصيتى  است؛  نداشته  اينچنينى 
عميقى دارد و حتى نقش هاى پيشينش هرگز به اين اندازه 
فيلم  اين  در  او  كه  اند  نداشته  نياز  فيزيكى  هاى  مهارت  به 
آنها را الزم داشته (او مدت 10 ماه تمرين كرده است). او 
اش  نقش  در  هنوز  كه  حالى  در  رود،  مى  اوج  به  نوعى  به 
است و شما حتى در لحظات اوج نقش اش، بازى كردن او 
را حس نمى كنيد. تراژدى نينا و بسيارى ديگر از هنرمندان 
و قهرمانان اين است كه بى نقص بودن در اجراى هنرشان 
قربانى  به  آن  به  رسيدن  اما  است  زندگى  از  بخشى  تنها 
كردن بسيارى از بخش هاى ديگر زندگى منجر مى شود. 
در سنين جوانى همه چيز معطوف راضى و خشنود كردن 
كسى مى شود (اين فرد ممكن است والدين، مربى يا حتى 
كار باشد) و مساله زمانى عجيب مى شود كه او در نهايت 
هم نمى تواند آن شخص را كامًال خشنود و راضى كند. اين 
گونه ممكن است شخص در تمام بخش هاى زندگى به جز 

دنياى شخصى خودش كامل و بى عيب شود. 

اين يك سنت در بسيارى از درام هايى است كه محور آنها 
داستان باله است. قوى سياه داراى يك زيبايى است. همه 
تم هاى موسيقى و زندگى، سير موازى داستان و باله، همه 
سردرگمى هاى ناشى از واقعيت و روياها دست به دست 
هم مى دهند تا اشتياق و شور و شوقى بزرگ را به وجود 
مى  و  ببرد  را  ما  تواند  مى  مكان  يك  به  تنها  اين  و  آورند. 
برد. اگر جاى شما بودم زمان زيادى را براى اينكه بفهمم 
عمًال چه اتفاقى در حال روى دادن است صرف نمى كردم. 
در «كفش قرمز» هم بسيارى از مردم درباره پايان داستان 

شك داشتند اما آنها اشتباه مى كردند.
   

سينما
ابعاد جهاني «جدايي نادر از سيمين»

فرش قرمز برليناله براي فرهادي

رقابتي  بخش  در  فرهادي  اصغر  ساخته  جديدترين  سيمين»  از  نادر  «جدايي  فيلم  در 
جشنواره  برلين در كاخ اين جشنواره به نمايش درآمد و مورد استقبال مخاطبان و 
منتقدان اين جشنواره در برلين قرار گرفت تا جايي كه خبرگزاري «رويترز» اين فيلم را 
مورد پسند منتقدان توصيف كرد. البته رسانه هاي ديگري چون خبرگزاري «فرانسه» و 
«فرانس پرس» نيز با پوشش نشست رسانه اي فرهادي بعد از نمايش فيلم به تجليل از 
اين فيلم پرداختند. بعد از نمايش چهارمين ساخته فرهادي ، اين كارگردان در نشست 
رسانه اي در حضور خبرنگاران خارجي گفت:« يكي ازجنبه هاي اين فيلم چالشي است 
از  طالق  باالي  دارد.آمار  وجود  مدرن  زندگي  طرفداران  و  سنت  طرفداران  ميان  كه 
عوارض تمايل زياد به سوي زندگي مدرن است، اما «جدايي نادر از سيمين» بعد جهاني 
دارد و داستان آن محدود به ايران نيست. ما آنچه انجام مي دهيم را با استانداردهاي 
گذشته مقايسه مي كنيم. آن استانداردها را ديگر نمي توان مستقيما به كار برد،  درنتيجه 
دهيد. قرار  كارهايتان  الگوي  به عنوان  بتوانيد  شما  كه  ندارد  وجود  استانداردي  هيچ 

يك فرد امروزي با يك زندگي مدرن مشكالت عديده اي دارد، بنابراين من فكر مي كنم 
انسان ها به دنبال تعريف جديدي از زندگي هستند.» اين گزارشي است كه شبكه خبري 
«فرانس پرس» از نشست رسانه اي فرهادي پس از نمايش فيلمش مخابره كرده است. 
اين  موضوع  گفت:«  نشست  اين  در  نيز  فيلم،  اين  زن  اول  نقش  زيگر  با  حاتمي»  «ليال 
فيلم درباره بشريت و ضعف ها و كمبودهاي آن است.يك مادر بايد آينده دخترش را 
تضمين كند، اما مي داند كه با جدايي و طالق بيشتر به او آسيب مي رساند، به همين دليل 
است كه به همه چيز متوسل مي شود. » فرهادي كه پيش از اين با فيلم «درباره الي...» 
حضور موفقي در جشنواره برلين داشت اين بار با فيلم «جدايي نادر از سيمين» توجه 
منتقدان را به خود جلب كرده است. «خبرگزاري فرانسه» پس از نمايش ساخته جديد 
اصغر فرهادي، در گزارشي اين فيلم را نامزد اصلي و پيشتاز كانديداهاي كسب خرس 
«جدايي  فيلم  نمايش  خبر  انعكاس  با  نيز  «رويترز»  خبرگزاري  دانست.  برلين  طالي 
نادر از سيمين» اين فيلم را شايسته دريافت خرس طالي برلين و موجب هيجان اين 
رويداد سينمايي دانست. «رويترز» با اشاره به اينكه فيلم هاي بخش رقابتي جشنواره 
برلين كه تا امروز نمايش يافته اند، نتوانستند مورد توجه منتقدان قرار بگيرند، ساخته 
از  نقل  به  خبرگزاري  كرد.اين  توصيف  برلين  جشنواره  عطف  نقطه  را  فرهادي  جديد 
فرهادي نوشت: «گرايش هاي نهفته زيادي وجود دارد كه مي تواند به شرايط ناگواري 
كه در روابط قهرمانان فيلم وجود دارد منجر شود. يكي از آنها چالش ميان طبقات 
مختلف جامعه است، بين فقرا با ديگر اقشار جامعه كه مي خواهند طبق قوانين مدرن 
زندگي كنند.»  طبق آنچه در عكس هاي خبرگزاري هاي خارجي منتشر شده است،ليال 
حاتمي،ساره بيات،سارينا فرهادي و بابك كريمي در نشست حضور داشتند.«جدايي 
نادر از سيمين» با بازي ليال حاتمي، شهاب حسيني، پيمان معادي، ساره بيات، سارينا 
فرهادي، علي اصغر شهبازي، بابك كريمي، شيرين يزدان بخش، كيميا حسيني و با 

حضور مريال زارعي روايت مي شود. 

رفت.طي  دوربين  مقابل  فرهادي  كارگرداني اصغر  و  تهيه كنندگي  فيلمنامه،  با  فيلم  اين 
هفته گذشته كمپاني «ممنتو فيلمز» پخش جهاني فيلم «جدايي نادر از سيمين» را برعهده 
گرفت. گفتني است فيلم «جدايي نادر از سيمين» در جشنواره بيست و نهم فيلم فجر به 
نمايش درآمد و نه تنها مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت كه نامزد دريافت 

12 سيمرغ بلورين جشنواره فجر شد.

نمايش مجدد فيلم سينمايي بن بست در لندن
«بن بست» عنوان آخرين فيلم رامين گودرزى نژاد فيلمساز ايرانى ساكن بريتانيا، در 

روز سه شنبه در سالن Amnesty International  لندن به نمايش درآمد.
 فيلمنامه بن بست را مهشاد تركان بر اساس زندگى يك زن جوان همجنس گرا نوشته 

است.
از  گيرى  بهره  با  و  كند  مى  بازى  خود  نقش  در  كه  است  ايرانى  زن  يك  فيروز  كيانا 

تجربيات شخصى اش، زندگى دگرباشان را  بر پرده سينما به نمايش درمياورد.
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بى اطالعى مت ديمون از موضوع 
فيلم "شهامت واقعى "

مت ديمون قبول دارد كه وقتى قرارداد همكارى در فيلم ” شهامت 
واقعى ” را امضاء كرد ،چيزى در مورد آن نمى دانسته است.

اين بازيگر و فيلمنامه نويس هاليوود قبول دارد كه پيشنهاد همكارى 
همينطور  و  كوئن  براداران  همچون  اى  برجسته  كارگردانان  با 
هرگز  او  و  بود  خوبى  بسيار  فرصت  بريج  جف  با  شدن  همبازى 
در  دليل  همين  به   ، بدهد  دست  از  را  فرصتى  چنين  خواست  نمى 
ء  امضا  را  پروژه  اين  در  همكارى  قرارداد  ممكن  زمان  كوتاهترين 

كرد.

شهامت   ” فيلم  در  كه  بخواهد  شما  از  برادرز  كوئن  اگر   “: گفت  او 
واقعى ” با جف بريج همكارى كنى ، براى قبول كردن اين پيشنهاد 

نيازى به فكر كردن نيست.“
” قبل از اينكه چيزى در مورد فيلم بدانم پيشنهاد بازى در اين فيلم 
فيلمنامه   ، همكارى  داد  قرار  امضاى  از  بعد  تازه  و  كردم  قبول  را 
را خواندم كه واقعا“ فوق العاده بود. اين فيلم به كارهاى قبلى من 
هيچ شباهتى نداشت. بنابراين قبول پيشنهاد همكارى در اين پروژه 

تصميم بسيار ساده اى بود .“

” من خيلى دوست داشتم با اين گروه همكارى كنم .اگر با بازيگران 
از  كوتاه  ليست  اگر  شنيد.  خواهيد  را  همين  كنيد  صحبت  هم  ديگر 
كارگردانان برتر دنيا تهيه كنيد ، مطمئنا“ اين گروه كارگردانى نيز 

در آن جاى خواهند داشت.

با   1969 سال  در  كه  را  هنوزفيلمى  كه  كرد  اعتراف  ساله   40 مت 
همين نام ساخته شد را نديده است زيرا كارگردانان اين پروژه مايل 

نيستند كه اين فيلم الگوى كار او باشد و در بازى او تاثير بگذارد.“
او گفت:“ من هنوز فيلم قبلى را نديده ام زيرا وقتى با ايتن و جوئل 
در باره اين موضوع صحبت كردم ، آنها گفتند كه ما قصد نداريم از 
اين فيلم بعنوان الگو استفاده كنيم و آن را بازسازى كنيم .ما فقط به 
چشم يك اقتباس از رمان چارلز پورتيس اين فيلم را نگاه مى كنيم 
و نه يك الگو. بنا براين آنها رمان چارلز را به من دادند و من آن را 

مطالعه كردم.“

كارگردانان رايش سوم فيلم 
سه بعدي مي ساختند

دو فيلم كشف شده مربوط به پيش از جنگ نازي هاي آلمان ثابت 
دو  اين  مي شد.  ساخته  سه بعدي  فيلم هاي  هم  زمان  آن  در  مي كند 
فيلم 30 دقيقه اي كه سياه و سفيد هستند، در سال 1936 فيلمبرداري 

شده اند. 
«فيليپه مورا»، كارگردان استراليايي در حين تحقيق براي ساخت يك 
مستند بلند در مورد اينكه چطور نازي ها براي دستكاري در واقعيت 

از تصاوير استفاده مي كردند، اين فيلم ها را در بايگاني فدرال برلين 
پيدا كرده است. 

يكي از فيلم ها موزيكالي به نام «آنقدر واقعي كه مي تواني آن را لمس 
كني» نام دارد كه داستان آن در يك كارناوال روي مي دهد و ديگري 

فيلمي به نام «شش دختر در تعطيالت» است. 

اكنون مورا كشف كرده نازي ها دهه ها پيش از هاليوود روي قالبي 
كار مي كردند كه اولين بار در سال هاي 1950 محبوبيت پيدا كرد و 

اين روزها با يك رنسانس در سطح بين المللي روبه روست. 
 35 صورت  به  فيلم ها  «اين  گفت:  كشف شده،  فيلم  دو  درمورد  او 
ميلي متري و ظاهرا با قرار دادن يك منشور بين دو لنز فيلمبرداري 
شده اند. اين فيلم را يك استوديو مستقل براي وزارت تبليغات گوبلز 
اين  به  شايد  مي شد،  ياد  فضايي»  «فيلم  به عنوان  آن  از  و  ساخت 
خاطر كه هيچ كس به خاطر سه بعدي بودن فيلم ها ذهنيتي درباره آنها 

نداشت.» 

فيليپه مورا مي گويد: «كيفيت فيلم ها فوق العاده است. نازي ها دغدغه 
آنها  است.  كنترل شده  صحنه ها  تك تك  و  داشتند  را  چيز  هر  ثبت 
به همين شكل كنترل كشور و مردم خود را به دست گرفتند.» او قصد 

دارد اين دو فيلم را در مستند 
نام  شد»  ثبت  سوم  رايش  «چگونه  فعال  كه  خود  ساخت  دست  در 

دارد، به كار ببرد. 

نام مورا اولين بار سال 1973 زماني سر زبان ها افتاد كه اولين فيلم 
او «Swastika» به نمايش درآمد. اين فيلم شامل فيلم هاي خانوادگي 
او  معشوقه  توسط  كه  بود  هيتلر  از  ديده نشده  آن  از  پيش  رنگي 
كوهستاني  تفريحگاه  در  ميلي متري   16 دوربين  يك  با  براون  ايوا 

برگهوف در اوبرسالزبرگ در كوه هاي آلپ گرفته شده بود. 

سه بعدي  زندگينامه اي  پروژه  يك  روي  كار  براي  روزها  اين  مورا 
درمورد سالوادور دالي در برليناله به سر مي برد. 

او قرار است اين فيلم را با بودجه اي 13 ميليون دالري و با بازي آلن 
كامينگ و جودي ديويس در آلمان، استراليا و اسپانيا فيلمبرداري 

كند. 15 فوريه 2011

سينما
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چرا شاهكارهاى ونگوگ از بين مى روند؟
تابلوهاى  در  قهوه اى  رنگ  به  زرد  رنگ  تبديل  دليل  جديد  آزمايشى 

نقاشى ونسان ونگوگ را فاش كرد.
نقاشى  تابلوهاى  در  روشن  زرد  رنگ  بودند  شده  متوجه  دانشمندان 
اخيرا  شوند.  مى  بدل  قهوه اى  رنگ  به  زمان  مرور  با  ونگوگ  ونسان 
آنها متوجه شده اند واكنش شيمايى پيچيده اى اين تغيير رنگ را موجب 

مى شود.
اين كشف اولين قدم در راه جلوگيرى از نابود شدن ديگر تابلوهاى نقاشى اين 
استاد نقاشى هلندى است. نتايج اين تحقيقات كه در ژورنال «شيمى تحليلى» 
به چاپ رسيد نشان مى دهد براى حفظ اين تابلوها بايد تا آنجا كه مى شود از 

تابيده شدن آفتاب و اشعه يو-وى بر اين نقاشى ها جلوگيرى كرد.

رسيدن  براى  دانشمندان 
مجبور  نتيجه  اين  به 
ابزار  چندين  از  شدند 
استفاده  تحليل  و  تجزيه 
ابزارها  اين  از  يكى  كنند. 
ايكس  اشعه  نوعى 
قدرت  كه  بود  ويژه 
در  آن  تابش  شيوه  و 
فرانسه  در  آزمايشگاهى 

طراحى شده است.
مى كند،  نقاشى  بافت  وارد  را  معدودى  و  كوچك  بسيار  ذرات  خورشيد  نور 
واكنش  اندك  ذرات  همين  شدند  متوجه  دانشمندان  كوتاه  زمانى  گذر  با  اما 
شيميايى ناشناخته اى را موجب مى شوند كه نتيجه اش تغيير رنگ نقاشى است.

دانشمندان با استفاده از اشعه ايكس در حالت ميكروسكوپى واكنش شيميايى 
را كه در سطح باريك برخورد رنگ و روغن جالء شكل مى گيرد، كشف كنند.
اين رنگ زرد نقش مهمى در تابلوهاى ونگوگ دارد، اين رنگ به نقاش كمك 
ماندگار  تصويرى  آفتاب گردان»  تابلوهاى «گل هاى  مجموعه  در  مثال  مى كرد 

خلق كند.

او استفاده از رنگ هاى روشن را پس از نقل مكان از هلند به فرانسه شروع 
رنگ  بردن  كار  به  در  او  جديد  نظرات  از  نقاش   دوستان  فرانسه  در  كرد. 

استقبال كردند.
نيست.  شدن  اكسيد  با  بى ارتباط  رنگ  تغيير  اين  شده اند  متوجه  دانشمندان 
ادامه تحقيقات نشان مى دهد شايد اين تغيير رنگ كه در آثار ونگوگ بسيار 
ديده مى شود به دليل استفاده او از تركيب رنگ سفيد و زرد در تابلوهايش 

باشد.
تحقيقات دانشمندان براى يافتن راهى براى جلوگيرى از تيره شدن رنگ زرد 

در تابلوهاى اين نقاش معروف ادامه دارد.
بى بى سى / 14 فوريه

چين نفيسترين گنجينه هاى هنرى خود را به 
نمايش مى گذارد

موزه هنر چين به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس خود براى اولين بار اقدام به نمايش 
مجموعه اى از نفيس ترين گنجينه هاى تاريخ خود كرد.

در اين نمايشگاه مجموعه اى از 800 اثر نقاشى رنگ روغن، آب رنگ، نقاشى جوهر، 
خوش نويسى، مجسمه، طراحى، برش كاغذ، تنديس هاى سفالى،  گلدوزى هاى سنتى و 

آثار محلى هستند كه از بين هزاران اثر اهدايى انتخاب شده اند.

از آثاربرجسته به نمايش درآمده مى توان به طومارى از جنس بامبو و سنگ اشاره كرد 
كه توسط يكى از درباريان سلسله سونگ درست شده و همچنين طراحى گل هاى آفتابى 
و علف متعلق به سلسله مينگ همراه با تصويرى زيبا از درياچه ها و كوهستان هاى 
جنوب چين متعلق به همين سلسله در كنار 145 اثر ديگر كه توسط سردبير روزنامه 

پيپلز ديلى در سال 1964 كشيده شده اشاره كرد.

طومار سنگ و بامبو كه 25 سانتى متر ارتفاع و 105 سانتى متر عرض داشته و با 
تكه اى از ابريشم ساخته شده يكى از قديمى ترين آثار نمايشى موزه به شمار مى رود 
كه توسط هنرمندى از سلسله سونگ كشيده شده و در چين كشف گرديده است. نمونه  

ديگرى از اين اثر در ابعاد كوچك تر در موزه ژاپن قرار دارد.
به گفته معاون موزه هنر اين نمايشگاه كه در طول تعطيالت عيد سال نوى چينى بيش 
خبرگان  و  هنرمندان  از  مختلفى  نسل هاى  به  متعلق  داشته  كننده  بازديد  هزار  از 100 
هنرى و خانواده هاى آنها بوده كه از سال 1961 تاكنون بخش ثابتى از آثار اين موزه 

را تشكيل داده اند.
گفتنى است 110 هزار اثر ارائه شده بود كه به دليل نبود فضاى كافى تنها 10 هزار 
موزه، فضاى 17  مقامات  گفته  به  گرفت.  قرار  معرض نمايش  در  و  منتخب  آن  نمونه 

هزار متر مربعى موزه علت به نمايش درنيامدن بخش انبوهى از آثار شد

كودكان فقير 
انگليسى در رقابت 
نابرابر با كودكان 

ثروتمند
انگليسى  محققان  از  تعدادى   
و  فكرى  رشد  روى  را  فقر  اثر 
رفتارى كودكان در مناطق فقير و 
ثروتمند انگلستان بررسى كردند.

وضعيت  بررسى  با  محققان  اين 
بين  طبقاتى  اختالف  و  اجتماعى 
متوجه  جامعه  مختلف  قشرهاى 
از  درصد   60 به  نزديك  شدند 
فقيرترين  در  كه  ساله   5 كودكان 
مناطق كشور انگلستان زندگى مى كنند به 
سطح مناسب و مطلوبى از نظر رفتارى و 
درك نمى رسند. اين رقم تقريبا دو برابر 
ميزانى است كه كودكان ساكن در مناطق 

ثروتمندتر زندگى  مى كنند.
و  سالمت  استاد  مارموت  مايكل 
لندن  كالج  دانشگاه  گير  همه  بيمارى هاى 
رشد  روى  را  طبقاتى  اختالف  و  فقر  اثر 
يگ  طى  در  و  كرده  بررسى  كودكان 
را  سالمت  و  ثروت  بين  رابطه  گزارش 

شرح مى دهد. 
به  نزديك  مى دهد  نشان  مطالعات  اين 
در  كه  ساله   5 كودكان  از  درصد   44
از  مى كنند  زندگى  انگلستان  فقير  مناطق 
همتايان  از  عقلى  و  فكرى  رشد  لحاظ 
است  حالى  در  اين  مى افتند.  عقب  خود 
كه اين رقم در مناطق ثروتمندتر نزديك 
به 30 درصد است. در فقيرترين مناطق 
و  است  بدتر  بسيار  آمارها  انگلستان 
و  رفتارى  رشد  كه  كودكانى  درصد 
برابر  دو  نداشتند  مناسب  اجتماعى 

بيش تر بوده و به 60 درصد مى رسد.
عمومى  سالمت  متخصص  كه  مارموت 
است در اين باره گفت: شواهد به دست 
آمده حامل پيام بسيار روشنى است. فقر 

كودكان  بين  شديد  تبعيض  بروز  باعث 
تحصيلى،  فرصت هاى  به  رسيدن  براى 
مى شود.  شغلى  موقعيت هاى  و  موفقيت 
كليدهاى  اجتماعى،  رشد  و  تحصيالت 
اين  هستند.  جامعه  يك  سالمت  اصلى 
متوجه  را  فرد  يك  كه  است  تحصيالت 
از  و  مى كند  كشيدن  سيگار  عوارض 
ما  مى دارد.  باز  پرخطر  رفتارهاى  انجام 
كودكانى  از  زيادى  بخش  شديم  متوجه 
دوران  در  اخالقى  مشكالت  دچار  كه 
مناسبى  فكرى  رشد  مى شوند  نوجوانى 

در سال هاى قبل پيدا نكرده اند. 
فاكتورهايى  از  يكى  فقط  فكرى  رشد 
قرار  طبقاتى  شكاف  تاثير  تحت  كه  است 
يكى  زندگى  به  اميد  و  سالمت  مى گيرد. 
تاثير  تحت  كه  است  عواملى  مهم ترين  از 
است.  جامعه  يك  اقتصادى  وضعيت 
اميد  مى دهد  نشان  تحقيقات  مثال  براى 
انگلستان  مناطق  فقيرترين  در  زندگى  به 
نزديك به 17 سال كم تر از ثروتمندترين 
زمانى  است.مجموع  كشور  اين  مناطق 
مناسب  سالمت  وضعيت  در  فرد  يك  كه 
وضعيت  تاثير  تحت  نيز  مى برد  سر  به 
در  شده  انجام  تحقيقات  است.  اقتصادى 
شمال شرق انگلستان كه بيش ترين تفاوت 
ناتوانى هاى  بدون  زندگى  لحاظ  از  را 
كه  افرادى  مى دهد  نشان  دارد  جسمى 

دارند  قرار  اقتصادى  نردبان  باالى  در 
پائين ترين  در  كه  خانواده هايى  به  نسبت 
پله نردبان هستند 20 سال بيش تر را در 
فيزيكى  اختالالت  بدون  و  كامل  سالمت 

به سر مى برند.
فقير  خانواده هاى  در  مادرها  و  پدر 
دارند.  پائينى  تحصيالت  سطح  معموال 
درصد   50 والدين  خانواده ها  اين  در 
مورد  در  ثروتمند  خانواده هاى  از  كم تر 
دارند.  پيگيرى  فرزندانشان  تحصيالت 
مشاركت  ميزان  مى دهد  نشان  تحقيقات 
خانواده هاى با درآمد باال در فعاليت هاى 
از  بيش  فرزندانشان  تحصيل  با  مرتبط 
كه  است  حالى  در  اين  است.  درصد   59
رقم  اين  پايين  درآمد  با  خانواده هاى  در 

به كم تر از 36 درصد مى رسد.
زبانى  مهارت هاى  نظر  از  فقير  كودكان 

يك سال عقب تر هستند

فقيرترين  در  كه  كودكانى  لغت  دايره 
مناطق زندگى مى كنند تقريبا به اندازه يك 
مناطق  در  خود  همكالسى هاى  از  سال 

ثروتمندتر عقب تر است.
اختالف  مى دهد  نشان  موضوع  اين 
سنين  پايين ترين  از  را  خود  اثر  طبقاتى 
روى زندگى انسان مى گذارد و به همين 
دليل كودكان فقير در مدارس بايد تالش 
همتايان  با  رقابت  براى  بيش ترى  بسيار 

ثروتمند خود انجام دهند.

بايد  معتقدند  محققان  دليل  همين  به 
طرح هايى براى جبران اين كمبودها اجرا 
افزايش  با  بتوان  شايد  مثال  براى  شود. 
ساعات مدارس در مناطق فقيرتر به آن ها 
ناخواسته  عقب ماندگى هاى  جبران  در 
كمك كرد. هم چنين بايد كالس هايى براى 
والدين اين كودكان برگزار شود تا آن ها 
فرزندانشان  تربيت  به  اقدام  بتوانند  بهتر 
و  فقرا  بين  فاصله  قدر  چه  هر  كنند. 
به  شود  كم تر  جامعه  يك  در  ثروتمندان 
پيدا  افزايش  موفقيت  ميزان  اندازه  همان 

مى كند.
گاردين، 13 فوريه

كشف بزرگراه دو هزار 
ساله در انگليس

باستان شناسان انگليسى در تازه ترين كاوش هاى 
ساله  هزار  دو  بزرگراهى  كشف  به  موفق  خود 
شده  احداث  رومى  مهماجمان  توسط  كه  شدند 

بود.
به  و  دورست  جنگل  اعماق  در  كه  بزرگراه  اين 
دور از حفره هاى مخرب جاده هاى امروزى قرار 
مواصالتى  راه  رومى ها  حضور  زمان  در  دارد 
رومى ها،  خروج  از  پس  و  بوده  اكستر  به  لندن 

متروك ماند.

عرض  به  خاكريزهايى  رومى،  بزرگراه  اين 
و  داشته  فوت   15 از  بيش  ارتفاعى  و  فوت   85
حفره هايى  آن  كناره هاى  در  كه  پهن  جاده اى  از 

عميق وجود داشته برخوردار بوده است.
نخستين  از  يكى  را  جاده  اين  باستان شناسان 
اند  دانسته  كشور  اين  در  ساز  مهندسى  راه هاى 
از  متراكمى  پوشش  در  گرفتن  قرار  دليل  به  كه 
درختان به رغم برخوردارى از عوارض مرتفع، 

شناسايى نشده بود.
گفتنى است اين بزرگراه كه به عقيده كارشناسان 
بريتانيا  در  شده  كشف  رومى  جاده  بزرگترين 
محسوب مى شود، مدت زمان كوتاهى پس از فتح 
ميالدى  اول  قرن  در  روم  ارتش  توسط  بريتانيا 
در  ساكن  روستاييان  آمد  و  رفت  تا  شد  ساخته 

مناطق اطراف را تسهيل بخشد
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حتى نوزادان 
هم رياضيات را 

مى فهمند
ماهگى   18 به  رسيدن  از  بعد  كودكان   
مى توانند اصول پايه رياضيات را تشخيص 

دهند.
كودكان  شدند  متوجه  دانشمندان  از  تيمى 
مى دهند  ترجيح  پائين  بسيار  سنين  در 
آن ها  در  كه  كنند  تماشا  را  ويديوهايى 
شمارش به شكل درست انجام شده است 
آن ها  در  كه  ويديوهايى  تماشاى  از  و 
اصول پايه رياضى به درستى رعايت نمى شود 

اجتناب مى كنند.
قبال تصور مى شد كودكان تا 4 سالگى با اصول 
اين  اما  نمى كنند،  پيدا  آشنايى  رياضى  پايه 
دوران  در  اصول  اين  كه  مى كند  اثبات  تحقيقات 
در  انسان  زندگى  ماه هاى  اولين  در  و  طفوليت 

مغز او شكل مى گيرد.
پروفسور ويرجينيا اسالتر از دانشگاه كوئين لند 
يافته ها  اين  گفتند:  باره  اين  در  همكارانش  و 
زودتر  بسيار  انسان  در  يادگيرى  مى كند  اثبات 

از آن چه كه قبال تصور مى شد آغاز مى شود.
مختلف  فيلم هاى  از  سرى  يك  تحقيقات  اين  در 
داده  شد  نمايش  سال  و  سن  كم  كودكان  براى 
از  يكى  در  داشت.  وجود  ماهى   6 آن ها  در  كه 
اين فيلم ها يك دست به هر كدام از اين ماهى ها 
اشاره كرده و به درستى از يك تا 6 شمارش را 
انجام مى داد. اما در فيلم ديگر اين دست به طور 
حركت  ماهى ها  اين  از  عدد   2 بين  فقط  اشتباه 
مى كرد و دوباره كار شمارش صورت مى گرفت.
در اين مطالعات كه روى 36 كودك انجام شد، 
بسيار  ماهه   18 كودكان  شدند  متوجه  محققان 
عالقه دارند ويديوهايى را كه در آن ها شمردن 
كنند.  تماشا  است  شده  انجام  درست  ترتيب  با 
اين در حالى است كه اين عالقه در كودكان 15 

ماهه ديده نمى شد.
نتايج  اين  گفت:  باره  اين  در  اسالتر  پروفسور 
درست  شمردن  قوانين  كودكان  مى دهد  نشان 
را بسيار زودتر از آن كه حتى اعداد را به زبان 
بياورند و براى بيان آن ها تالش كنند مى آموزند. 
به  شروع  سالگى  دو  از  بعد  معموال  كودكان 
به  آن ها  مهارت هاى  و  مى كنند  اعداد  يادگيرى 
تدريج در طول چند سال آينده تكميل مى شود. 
اما قبل از آن سن، كودكان بسيارى از الگوهاى 

و  برادر  يا  والدين  توسط  كه  را  شمارشى 
خواهرهاى بزرگ تر انجام مى شود به دقت تحت 
اصول  از  بسيارى  حتى  و  مى دهند  قرار  نظر 

اوليه را نيز از طريق تلويزيون مى آموزند.
كلمات هم روى مغز كودكان موثر هستند

صحبت  آن ها  با  مادرشان  كه  كودكانى  مغز 
مى كند رشد بهترى دارد.

يك  آن كه  از  قبل  حتى  شدند  متوجه  محققان 
كودك شروع به صحبت كند، كلمات نقش مهمى 
در رشد مغزى او بازى مى كنند. براى يك كودك 

3 ماهه كلمات بسيار بيش تر از هر صداى ديگر 
روى قابليت تفكر كودكان موثر است. 

تحقيقات انجام شده توسط دانشمندان دانشگاه 
كه  كودكانى  مى دهد  نشان  وسترن  نورث 
كلمات را مى شنوند به راحتى مى توانند آن ها را 

دسته بندى كنند. 
اعضاى  از  يكى  واكسمن  ساندرا  پروفسور 
ما  گفت:  باره  اين  در  روانشناسى  دپارتمان 
او  توجه  با  انسان  تكلم  قدرت  كه  شديم  متوجه 
از  بعد  و  مى كند  پيدا  ارتقا  اطرافش  محيط  به 
تقويت  آن ها  در  كلمات  دسته بندى  قدرت  مدتى 
عمومى  توجه  قدرت  مدتى  از  بعد  مى شود. 
تكلمى  قابليت هاى  و  مى شود  اصالح  كودكان 

آن ها بهبود پيدا مى كند.
براى بررسى اين موضوع محققان مطالعاتى را 
روى 50 نوزاد زير 3 ماه انجام داده و گروهى 
صداهاى  يا  كلمات  همراه  به  را  تصاوير  از 

نامفهوم پخش كردند.
گروهى از اين كودكان بعد از نمايش يك تصوير 
يك كلمه خاص ساختگى را براى آن مى شنيدند 
و براى گروه ديگر يك سرى صداى بوق پخش 

مى شد.
اين تحقيقات نشان داد كودكان با شنيدن كلمات 
با  و  مى كنند  دسته بندى  خود  ذهن  در  را  آن ها 
اين كار توانايى هاى خود را در اين زمينه ارتقا 

مى بخشند.
تلگراف، 16 فوريه

ورود گربه به خانه نخست وزير با مجوز رسمى
گربه اى به نام «لرى» كه مجوز كشتن موش هاى خانه شماره 10 داونينگ استريت، محل اقامت نخست وزير 
انگليس را دارد به اين خانه راه يافت. خانه شماره 10 داونينگ استريت، محل اقامت نخست وزيران انگليس 
است. چندى قبل زمانى كه يك خبرنگار شبكه «بى بى سى» مشغول تهيه گزارشى در مقابل اين خانه بود 
يك موش بزرگ از پشت صحنه عبور كرد و وارد داونينگ استريت شد. به اين ترتيب اين خبر در سراسر 

دنيا پيچيد كه «خانه نخست وزير انگليس موش دارد!» 
اكنون به نظر مى رسد كه براى نابودى موش هايى كه از ماه ها قبل در اين خانه اقامت كرده اند يك مامور 

007 وارد شده است. 
اين مامور 007 گربه اى به نام «لرى» است كه از موسسه «خانه سگ ها و گربه هاى باترسئا» در لندن به 
محل اقامت ديود كامرون راه يافته است. اين گربه مجوز رسمى كشتن موش ها را دارد، وظيفه دارد اين 
خانه را از وجود دشمنان قسم خورده خود پاك كند. مشكل موش هاى داونينگ استريت مسئله جديدى 
نيست و ريشه قديمى دارد. در حقيقت در زمان نخست وزيرى تونى بلر، شرى بلر كه گربه ها را دوست 
نداشت سنت ديرينه خانه شماره 10 را كه برپايه آن حتما يك گربه بايد در اين خانه حضور داشته باشد 

لغو كرد. 
هرچند همسر تونى بلر همواره بى عالقگى خود را نسبت به «همفرى»، گربه پشمالوى سياه و سفيدى كه 
در سال 1997 بازنشسته شد و در سال 2006 در جنوب لندن مرد انكار كرد، با وجود اين پس از همفرى، 
شرى هرگز اجازه نداد هيچ گربه اى به اين خانه راه يابد. زمانى كه گربه اي نباشد موش ها جشن مى گيرند. 

به اين ترتيب محل اقامت نخست وزير انگليس به خانه موش ها تبديل شد. 

و  سه  كودك  دو  آمريكايي  شوهر  و  زن  يك 
چهارساله شان را به قتل رساندند 

مرگ تدريجي دو كودك 
با خوراندن ضديخ

از  يكي  با  هايش  دل  درد  در  زن  زنداني  يك 
هولناك  جنايتي  از  پرده  خود  هم سلولي هاي 
به  ساله   22 كيتون  ليول  برداشت.هيثر 
را  شوهرش  فرزند  دو  بود  گفته  هم سلولي اش 
داشته  برايشان  زيادي  مسئوليت  اينكه  دليل  به 
پس  است.  رسانده  قتل  به  ضديخ  خوراندن  با 
از اين اعترافات هم سلولي اين زن موضوع را 
ميان  در  آالباما  در  موبايل  كانتي  مسئوالن  با 
مي گذارد. و از اينجا بازجويي ها از ليول كيتون 
آغاز مي شود. او مدعي شد به همراه همسرش 
دو  مسئوليت  شر  از  اينكه  براي  ديبالسه  جان 
رسانده  قتل  به  را  آنها  شوند  خالص  او  كودك 
شان  سگ  به  را  ضديخ  ابتدا  گفته  زن  اين  اند. 
خورانده اند تا از كشنده بودن آن مطمئن شوند. 
هشتم  روز  در  ساله  سه  ديبالسه  چيس  جنازه 
مي سي  در  ونكيلو  نزديكي  در   2010 دسامبر 
سي پي پيدا شد و جنازه خواهر چهارساله اش 
شد.  يافت  حوالي  همان  در  بعد  روز  سه  ناتالي 
در  قتل  اتهام  به  حاضر  حال  در  ديبالسه  جان 
زندان به سر مي برد. اين زن در درددل هايش به 
هم سلولي اش گفته ابتدا ناتالي را كشته اند و از 
آنجا كه چيس بهانه گيري خواهرش را مي كرده 
او را هم به قتل رسانده اند. در يكي از جلسات 
دادگاه دادستان ها اعالم كردند اين نامادري به 
بخوراند.  موش  مرگ  بچه ها  به  گفته  شوهرش 
كيتون  ليول  مدافع  وكيل  كه  است  حالي  در  اين 
انجام  از  و  است  كور  تقريبا  موكلش  مي كويد 
بايد  كرده اند  وارد  او  به  كه  اتهاماتي  از  برخي 

تبرئه شود. 
به  ضديخ  كه  آنجايي  از  دادستان ها  گفته  به 
يكباره باعث مرگ فرد نمي شود اين زن و شوهر 
جنايتكار به صورت تدريجي دو طفل بي گناه را 
به كام مرگ فرستاده اند. اين دو كودك به دليل 
خوردن ضديخ همواره مريض بوده اند تا اينكه 
ناتالي در چهارم مارس 2010 به دليل مصرف 
مي دهد.  دست  از  را  جانش  شيميايي  ماده  اين 
مي كنند.  دفن  را  خردسال  دختر  اين  پيكر  آنها 
پس از آن براي چند ماه دادن ضديخ به چيس 
را متوقف كرده اما از آنجايي كه اين پسر براي 
او  به  دوباره  مي كرده  بي تابي  خواهرش  ديدن 
ضديخ مي خورانند تا اينكه اين پسر سه ساله هم 
در 20 ژوئن مي ميرد. اگر اتهامات ليول كيتون 
عفو  بدون  ابد  حبس  يا  اعدام  به  او  شود  ثابت 
محكوم خواهد شد.اين در حالي است كه مدارك 
را  كودك  دو  اين  نامادري  اين  مي دهد  نشان 

شكنجه هم مي كرده است. 
داده  او  به  را  كار  اين  اجازه  شوهرش  گفته  او 
بوده. در يك مورد ليول كيتون دست هاي ناتالي 
جوراب  يك  قراردادن  با  و  بسته  پشت  از  را 
يك  در  ساعت   14 كمد  به  را  او  دهانش،  داخل 
كمد حبس كرده است.اين در حالي بوده كه پسر 
ديوار  كنار  در  را  روز  تمام  بوده  مجبور  بچه 

بايستد و از جايش تكان نخورد. 
موضوع ناپديد شدن اين دو كودك زماني فاش 
مدعي  پليس  به  مراجعه  با  كيتون  ليول  كه  شد 
و  رسانده  قتل  به  را  كودكش  دو  همسرش  شد 
مسئله  اين  از  بكشد.پس  هم  را  او  است  ممكن 
جان ديبالسه به اتهام قتل به زندان افتاد و ليول 
كيتون هم به دليل پرونده آزار و اذيت كودكان 
به زندان مي افتد و در نهايت راز جنايت اين زوج 

برمال مي شود. 

ی ی  را ر 
شركت صرافى هستى آماده همكارى

L/C با بازرگانان و متقاضيان گشايش 

انتقال ارز به ايران و بالعكس
 در كمتر از 15 دقيقه در حضور شما

انتقال ارز به ديگر نقاط جهان
 در كمتر از 24 ساعت ( جهت اختالف ساعت)

تخفيف ويژه براى دانشجويان و مشتريان داراى عضويت
قبل از تماس با ما قيمت هاى ديگر صرافى ها را چك كنيد.

با خريد از صرافى هستى و دريافت كد مخصوص از تخفيف 10 درصد 
كامپيوتر و لوازم الكترونيك از شركت A- Pox بهره مند خواهيد شد.

آدرس صرافى
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن هاى صرافى:
مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811

موبايل 24 ساعته: 07551222729
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ده ماشين ادارى كه به زودى 

منقرض خواهند شد!

از  برخى  شد  مشخص  ادارى  تجهيزات  فروش  ميزان  ارزيابى  با 
به  زودى  به  مى شدند،  تلقى  مهم  بسيار  روزگارى  كه  وسايل  اين 
تاريخ خواهند پيوست و ديگر به ندرت شما آن ها را در يك اداره 

مشاهده مى كنيد.
ادارى  تجهيزات  از  بعضى  فناورى  پيشرفت  با  كريمى:  ابوالفضل 
مانند ماشين هاى تحرير براى هميشه از فهرست خريد سازمان ها 
خارج شدند. آخرين بررسى ها نشان مى دهد حافظه فلش، تلفن هاى 
همين  به  شدن  دچار  حال  در  نيز  حساب ها  ماشين   و  روميزى 
سرنوشت هستند. از ديگر وسايلى امروزه اقبال بسيار كمى نسبت 
به آن ها صورت مى گيرد مى توان به ديسك هاى فالپى و الك هاى 

غلط گير اشاره كرد.

نگاه  در  موارد  عجيب ترين  از  يكى  شايد  تلگراف،  گزارش  به 
(سى دى )  فشرده  ديسك هاى  و  حافظه  فلش هاى  ما  از  بسيارى 
يك  كه   Pixmania-Pro توسط  شده  انجام  بررسى هاى  باشند. 
خرده فروش تجهيزات ادارى است، نشان مى دهد اين دو فناورى 

در صدر فهرست وسايل ادارى در معرض خطر قرار دارند.

هر روز تعداد اداراتى كه اطالعات خود را روى شبكه هاى موسوم 
به محاسبات ابرى (cloud computing) ذخيره مى كنند افزايش 
ذخيره  تجهيزات  از  استفاده  به  نياز  ترتيب  اين  به  و  مى كند  پيدا 

فيزيكى روز به روز كم تر مى شود. 

تخمين زده مى شود نزديك به 100 ميليون فلش يو .اس.بى در ادارات 
 Pixmania-Pro و خانه هاى كشور انگلستان استفاده مى شود، اما
پيش بينى كرد تا چند سال آينده فروش اين تجهيزات متوقف شود.

انقراض  معرض  در  تجهيزات  فهرست  ششم  تا  سوم  رده  در 
و  يادداشت  دفترچه  تلفن،  شماره  و  آدرس  كتاب هاى  به  مى توان 
صفحات گسترده (spread sheet) اشاره كرد كه به واسطه رونق 
استفاده از تلفن هاى هوشمند ديگر چندان مورد توجه مردم قرار 
به  (كه   Rolodex و  روميزى  تلفن هاى  حساب ها،  ماشين   ندارند. 
كارمندان ادارات كمك مى كند كارت هاى تجارى خود را به ترتيب 
الفبا مرتب كنند) از ديگر وسايلى هستند كه فروش آن ها به سرعت 

رو به كاهش است.

بررسى ها نشان مى دهد ميزان فروش تلفن هاى روميزى ادارى در 
مقايسه با 10 سال پيش نزديك به 90 درصد كاهش پيدا كرده و 
پيش بينى مى شود تا چند سال آينده، آن ها به طور كلى در ادارات 
كشور انگلستان ناپديد شوند. فهرست كامل اين ابزارها به ترتيب 

زير است: 

ديسك هاى فشرده (سى.دى)  .1
فلش هاى حافظه  .2

Rolodex  .3
دفترچه هاى يادداشت شخصى  .4

ماشين حساب  .5
تلفن هاى روميزى  .6
سطل زباله كاغذ  .7

كاغذ خردكن  .8
آب سردكن هاى قابل حمل  .9

هاردديسك هاى كامپيوترهاى شخصى  .10

خانه اى كه حال 
صاحب خانه را جويا 

مى شود
را  صاحب خانه  حياتى  عالئم  مى توانند  آينده  در  هوشمند  خانه هاى   
چك كنند. اگر صاحب خانه زمين خورد،  متوجه شوند و بررسى كنند 
كه حال جسمانى اش خوب است يا نه و همچنين اطرافيان را سريعا 

در جريان بگذارند.

يكى از حوزه هاى رو به پيشرفت و البته جذاب و كاربردى فناورى،  
خانه هوشمند است. ايده اوليه اين بود كه خانه و لوازمى كه در آن 
دور  راه  از  بتواند  صاحب خانه  كه  شوند  طراحى  نحوى  هستند،  به 
آن ها را كنترل كند و بدين ترتيب،  بهترين الگوى مصرف انرژى را با 
كم ترين هزينه داشته باشد. حتى در نمونه هايى كه از خانه هوشمند 
به  خانه  بزرگ،  لوازم  چندان  نه  مقياس هاى  در  شد،  البته  ساخته 
از  استفاده  با  مى توانست  صاحب خانه  و  مى شدند  متصل  اينترنت 
باشد.  داشته  نظارت  آن ها  عملكرد  رايانه،  بر  يا  همراه  گوشى  يك 
مصرف  در  و  مى شد  هماهنگ  خانه  هر  روتين  كارهاى  با  سيستم 
برق صرفه جويى مى كرد. اما ايده خانه هاى هوشمند همچنان در حال 

گسترش است.
حال  در  مسن  افراد  جمعيت  كه  مى دهند  نشان  آمارها  و  مطالعات 
سالمندان  از  بسيارى  كه  مى دهند  نشان  آمارها  باز  و  است  افزايش 
گذاشتن  هم  كنار  ديسكاورى،  گزارش  به  كرد.  خواهند  زندگى  تنها 
اين آمارها و فناورى رو به پيشرفت خانه هاى هوشمند،  گروهى از 
حال  بتواند  كه  انداخته  خانه اى  ساخت  فكر  به  را  انگليسى  محققين 

صاحب خانه را هم جويا شود!

اين  سرپست  انگستان،  هرت فوردشاير  دانشگاه  از  سيائو،   يوهان 
عالئم  كه  كنند  طراحى  خانه اى  گرفته اند  تصميم  آن ها  است.  پروژه 
حياتى صاحب خانه،  مثل دماى بدن و ضربان قلب را چك كند. وى 
مى افزايد: «در مواقعى كه مثال  فرد از حال مى رود،  خانه به سرعت 
آن را تشخيص مى دهد و عالئم حياتى را چك مى كند ببيند آيا فرد 
خانه  همچنين  است.  خوب  حالش  يا  مى برد  سر  به  شوك  حالت  در 
براى افرادى كه نام خود را در سيستم ثبت كرده باشند،  به عنوان 
كسانى كه مى خواهند از حال صاحب خانه با خبر باشند،  سريع پيام 

مى فرستد و آن ها را مطلع مى كند.»
اما سيستم چه طور كار مى كند؟ در واقع يك مچ بند به دست فرد بسته 
شده كه به طور بى سيم با سيستم خانه در ارتباط است. اطالعاتى كه 
از اين مچ بند ارسال مى شود،  در شبكه اى امن قرار مى گيرد و افراد 
اين  به  دائم  مى توانند  شده،   داده  اجازه  آن ها  به  قبل  از  كه  خاصى 
فعلى  نمونه هاى  مشكالت  از  يكى  باشند.  داشته  دسترسى  اطالعات 
مچ بندهاى سنجش عالئم حياتى،  اندازه آن ها است. گروه سيائو در 
تالشند اندازه اين مچ بندها را كوچك كنند تا استفاده از آن براى افراد 

ساده باشد.
به  هم  ديگرى  امكانات  نزديك،   آينده  در  مى خواهند  گروه  عالوه  به 
سيستم اضافه كنند،  مثال اين كه وقتى فرد مبتال به آلزايمر از خانه 
خارج شود و احتمال گم شدنش وجود داشته باشد،  سيستم هشدار 

به راه بيافتد.
بودجه اى كه دولت در اختيار اين گروه قرار داده،  سيائو و همكارانش 
را قادر مى سازد با يك موسسه تحقيقاتى مستقل به نام گروه بى.آر.

خانه هاى  در  را  خود  شده  طراحى  ابزارهاى  بتوانند  و  كنند  كار  ايى 
واقعى مورد آزمايش قرار دهند.

بزرگ  ابعاد  در  آن  از  استفاده  اما  است،   فوق العاده اى  ايده  اين  البته 
را  امنيت  و  خصوصى  حريم  مانند  مسائلى  است  ممكن  گسترده،   و 
اين  از  استفاده  است  معتقد  سيائو  اين حال  با  كند.  مواجه  چالش  با 
سيستم مى تواند جان عده اى از سالمندانى كه تنها زندگى مى كنند را 
به موقع نجات بدهد و اين مهم ترين چيزى است كه بايد به آن فكر 

كرد.

رقابت فضايى آمريكا و 
روسيه دوباره داغ شد

 پس از آنكه شوروى با فرستادن انسان به فضا فاتح نبرد فضايى 

لقب گرفت، آمريكا با فرستادن انسان به ماه اين شكست را جبران 
كرد. اكنون به نظر مى رسد كه تاريخ دوباره تكرار شده و رقابت 

فضايى جديدى آغاز شده است.
مجدد  آغاز  را  آن  برخى  آنچه  براى  تالش  در  حاج زمان:  محمود 
قصد  روس ها  كه  مى رسد  نظر  به  مى خوانند،  فضايى  رقابت هاى 
دارند داستان اسپوتنيك را تكرار كنند. به دنبال آزمايش موفقيت آميز 
نخستين ماموريت مدارى فضاپيماى X-37B -ماموريت 220 روزه 
فضاپيماى مرموز و بدون سرنشين نيروى هوايى آمريكا كه البته 
مسوالن آمريكاى هيچ حرفى درباره آن به زبان نمى آورند- رييس 

يگان فضايى ارتش روسيه اعالم كرد كه كشور متبوعش در حال 
ساخت فضاپيمايى مخصوص به خود است.

عمليات  ستاد  رييس  اوستاپنكف،  اولگ  پاپ ساينس،  گزارش  به 
فضايى نيروهاى مسلح روسيه، طراحان روسى در حال حاضر يك 
طرح مشابه X-37 را در اختيار دارند. اگرچه وى توضيح بيشترى 
كرد؟  اعالم  را  خبر  اين  چرا  اصوال  اما  نداد،  خصوص  اين  در 
حفاظت هاى  شديدترين  تحت  آمريكا   X-37B نظامى  فضاپيماى 
اطالعاتى قرار دارد. تنها اطالعاتى كه در خصوص اين پروژه وجود 
دارد اين است كه اين فضاپيما در مدار بوده، يك مانور 220 روزه 
از  غير  است.  بازگشته  خانه  به  موفقيت  با  و  گذاشته  سر  پشت  را 
اين اطالعات، تنها گردانندگان برنامه و مهندسان درگير در پروژه 
مى دانند كه وقتى اين فضاپيما در مدار قرار داشته، مشغول انجام 

چه كارى بوده، يا به درد انجام چه ماموريت هايى مى خورد.
شبانه روز  روسيه،  فضايى  محققان  كه  مطلب  اين  به  اعتراف 
خود  عملياتى  و  مصرف  چندبار  فضاپيماى  روى  بر  كار  مشغول 
موفقيت  از  پس  آمريكايى ها  مى رسد.  نظر  به  آشنا  بسيار  هستند، 
 1957 سال  در  مدار  به  اسپوتنيك  فضاپيماى  ارسال  در  روس ها 
به  را  عظيمى  تالش هاى  و  منابع  آنها،  بعدى  موفقيت ها  و   1336 /
گسترش توانايى فضايى خود اختصاص دادند. اما در حال حاضر 
اين روسيه است كه با مشاهده موفقيت آمريكايى ها در خصوص 
ارسال فضاپيماى X-37B به مدار، جبهه فناورى مدارى را در حال 

از دست رفتن مى بيند.
چنين مساله اى قابل درك است. فضاپيماى X-37 به مانند شاتل هاى 
فضايى ميراث مشتركى دارد كه ويژگى هاى نظامى انكارناپذير آن 
و  علمى  قابليت هاى  مصرف  چندبار  فضاپيماى  يك  اگرچه  است. 
غيرنظامى فراوانى را تامين مى كند، اما عالوه بر آن مى تواند براى 
پرتاب سريع ماهواره هاى نظامى كوچك، قرار دادن مهمات در مدار 

زمين، و يا از كار انداختن ماهواره هاى دشمن استفاده شود.

سر  دو  فاصله  دارد،  طول  متر   10 آمريكا   X-37B فضاپيماى 
كاميون  يك  اندازه  به  آن  بار  محفظه  و  است،  متر   5 آن  بال هاى 
كوچك گنجايش دارد. مشابه روسى آن كه از سوى مسوالن نظامى 
اما  دارد.  آن  شبيه  مشخصاتى  احتماال  مى شود،  ناميده   X-37ski
قرار  مدار  در  روسى  مشابه  تا  بكشد  طول  سال  چند  است  ممكن 
گيرد. طراحى X-37B از دهه 1990 / 1370 آغاز شده و ماموريت 
شده  برنامه ريزى  اسفندماه   / مارس  ماه  براى  آن  دوم  آزمايشى 
است.چندين سال پس از آنكه اتحاد جماهير شوروى آمريكا را در 
خود  پرچم  درآوردن  اهتزاز  به  با  آمريكا  كرد،  مغلوب  زمين  مدار 
در سطح ماه اين شكست را جبران كرد. به نظر مى رسد كه تاريخ 

دوباره تكرار مى شود و رقابت فضايى جديدى آغاز شده است.
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خودتان را براي جواب دادن به يك 
آزمون ساده آماده كنيد؛ آزموني با 
9 سوال  كه از شما درباره راه هاي 
داشتن يك رابطه سالم مي پرسند. 

1.ايميل و تلفن يا قدم زدن در كنار هم؟ 

قدم زدن در كنار هم
در  خون  گردش  مي رويد،  راه  هم  كنار  در  وقتي 
مي سوزانيد  كالري  مي گيرد،  صورت  بهتر  بدنتان 
و اكسيژن بيشتري به مغزتان مي رسد. مي توانيد 
باشيد.  داشته  بيشتري  آرامش  و  كنيد  فكر  بهتر 
پاي  وقتي  اما  برويد.  راه  تند  خيلي  نبايد  البته 
حواستان  راحتي  به  نشسته ايد،  تلفن  يا  كامپيوتر 
پرت مي شود. صفحه اي را باز مي كنيد كه شما را 
و  است  بد  نشستن تان  حالت  يا  مي كند،  عصباني 
به شما  بدي  فشار مي آورد. احساس  معده تان  به 
مي دهيد  دست  از  را  تمركزتان  و  مي دهد  دست 
نمي شويد،  متوجه  خوب  را  مقابل  طرف  حرف  و 

سوءتفاهم به وجود مي آيد و باقي ماجرا.

2.داد زدن يا ترك كردن؟ 
ترك كردن 

به  بلندبلند  را  حرفي  حتي  يا  مي زنيد  فرياد  وقتي 
كسي مي گوييد معنايش جدا از هر نيتي كه داريد 
هستيد،  مخالف  مقابل  طرف  با  شما  كه  است  اين 
مي خواهيد حرف خودتان را به كرسي بنشانيد و 
غلبه  برمنطق تان  احساسات تان  كه  هستيد  فردي 
كه  است  اين  وضعيت،  اين  در  راه  بهترين  دارد. 
دست هايتان را كه در هوا خط و نشان مي كشند، 
و  كنيد  قطع  مودبانه  را  مكالمه  و  بياوريد  پايين 
فضا را ترك كنيد؛ خواه محيط كار باشد، خواه يك 
ميهماني در يك فضاي دوستانه يا در خانه. البته 
منظورم اين نيست كه ساعت 12 شب خانه را ترك 
كنيد. كافي است به اتاق ديگري برويد و مكاني را 

براي تنهايي و فكر كردن پيدا كنيد.

3.حرف زدن يا سكوت؟

حرف زدن
خطرناك  مي تواند  گاهي  رابطه،  يك  در  سكوت 
و  حرف  هميشه  بايد)  كنيد:  بايد (دقت  شما  باشد. 
نظرتان را مطرح كنيد؛ اما با ديدگاهي مثبت! روي 
مطرح  را  بحث  طوري  و  كنيد  تمركز  راه حل ها 
آن  دارد،  وجود  مشكلي  اگر  مي خواهيد  كه  كنيد 
را حل كنيد. سعي كنيد راه حل هايي ارايه  كنيد كه 
نكته  يك  ذهن.  از  دور  و  خيالي  نه  باشند،  واقعي 

فرد  مقابل  در  گاهي  شما  دارد.  وجود  هم  ديگر 
گوش هايش  كه  مي گيريد  قرار  باالدستي  گروه  يا 
كامال بسته است و هيچ حرفي روي او اثري ندارد. 
اگر  و  است  سكوت  درست،  راه  صورت،  اين  در 

امكانش را داريد ترك كردن محيط. 

4.معذرت خواهي كوتاه يا طوالني؟ 
كوتاه 

فردي از دست شما ناراحت است و در عين حال 
و  كرده ايد  بي احتياطي  ندارد،  هم  را  حوصله تان 
كرده ايد،  خالي  قرمز  سس  دوستتان  لباس  روي 
جز  رهايي  راه  و  پيچيده ايد  كسي  ماشين  جلوي 
معذرت خواهي  يك  نه  اما  نيست  معذرت خواهي 
و  كوتاه  معذرت خواهي  يك  بلكه  طوالني؛  و  بلند 
طرف  به  اينكه  حد  در  معذرت خواهي  مختصر! 
مقابل بگوييد شما متوجه اشتباهتان شده ايد و يك 
دقيقه بيشتر وقت  نگيرد. اما اگر بخواهيد موضوع 
را كش بدهيد و مدام از اين در و از آن در حرف 
بزنيد، كار را از آنچه كه هست، خراب تر مي كنيد. 
و  هستيد  متاسف  كه  بگوييد  ساده  خيلي  فقط 
صحنه را ترك كنيد و توضيحات بيشتر را بگذاريد 

براي وقت بهتر! 

5.هديه يا حرف؟
هديه

اگر با كسي مجادله و بحث داشته ايد، به خصوص 
يك مجادله بد، يك هديه مناسب و كوچك مي تواند 
بدون  بردارد؛  راهتان  سر  از  را  بزرگي  سنگ هاي 
اينكه كلمه ها و حرف ها و جمله ها سرگردانتان كند 
و اجازه ندهد به اين فكر كنيد كه چه چيزي براي 

بيان شدن و حل مشكل بهتر است. اما بايد 2 نكته 
خطرناك را به ياد داشته باشيد:

1. طرف مقابل به دعوا كردن و كادو گرفتن براي 
صلح عادت نكند.

2. شما فكر نكنيد كه مي توانيد هر كاري را انجام 
بدهيد و بعد سروته قضيه را با يك كادو دادن هم 

بياوريد.

6.شوخي كردن يا شوخي نكردن؟ 
شوخي كردن

اما اين كار هم قاعده و قانون خودش را دارد؛ بايد 
شرايط زير را رعايت كنيد:

انجام  مليح  لبخند  و  خوب  حسي  با  را  كار  اين   .1
دهيد تا فرد احساس نكند كه او را دست انداخته ايد 
يا منظور خاصي از حرف هايتان داريد. به هيچ وجه 

شوخي تان را خصمانه مطرح نكنيد. 

2. اگر مي خواهيد شوخي كنيد، حتما در يك محيط 
دوستانه كه همه همديگر را كامال مي شناسند، اين 

كار را انجام دهيد. 

باشيد  ديگران  نظر  در  مطلوبي  آدم  بايد  شما   .3
و آنها شما را با اين خصيصه شناخته باشند؛ نه 
بيرون  خشك  آدم  يك  حالت  از  مرتبه  يك  اينكه 

بياييد و شروع به شوخي كنيد. 

ممكن  شوخي  اين  كه  كنيد  فكر  مساله  اين  به   .4
ناراحت  را  ديگري  و  كند  خوشحال  را  شما  است 

و غمگين!

7.بي خيال بحث شدن يا ادامه دادن؟ 

بي خيال شدن
كه  مي گذاريد  وقت  موضوعي  سر  وقت ها  گاهي 
به  است  بهتر  شرايط  اين  در  ندارد.  ارزش  اصال 
كنيد  متوقف  را  بحث  بچگانه،  مجادله  يك  جاي 
اين  براي  «وقت»  كه  بزنيد  تلنگر  خودتان  به  و 

اعصاب خردي ها نداريد.

8.خنده يا گريه؟
گريه

براي  مدام  كه  مي افتد  مداري  روي  زندگي  وقتي 
شما اتفاق هاي كوچك و بزرگ بد رخ مي دهد، گريه 
كنيد. اين يك توصيه جدي است؛ چراكه اگر مدام 
بخنديد و تظاهر به شادي كنيد به خودتان به دروغ 
مي گوييد كه همه چيز در كنترل است! اما در واقع 
اينطور نيست و شما درمانده ايد. با گريه مي توانيد 
گريه  برسانيد.  حداقل  به  را  درونتان  تعارض هاي 
شما  به  كردن  فكر  اجازه  و  مي كند  سبك  را  شما 

مي دهد.

9.نامه يا تلفن؟ 
نامه 

وقتي معذرت خواهي وظيفه شماست و نمي توانيد 
بنشينيد  آرام  محيط  يك  در  برآييد،  آن  پس  از 
نامه  نوشتن  با  است  ممكن  بنويسيد.  نامه  و 
اين  و  هستيد  اشتباه  در  سخت  كه  شويد  متوجه 
الزم  است  ممكن  نيست.  درست  معذرت خواهي، 
نامه  نوشتن  با  و  كنيد  عوض  را  لحن تان  باشد 
مي توانيد  شما  چون  مي افتد  اتفاق  اين  راحتي  به 
از  قبل  بگيريد  را  معذرت خواهي تان  نامه  غلط هاي 
معذرت خواهي  اين  ديگران.  يا  ديگري  به  آن  ابالغ 
به  كه  است  اين  آن  و  دارد  هم  ديگر  خوبي  يك 

راحتي از ذهن پاك نمي شود.  

موفقيت
با شركت در اين آزمون ساده به ارتباطات خودتان نمره بدهيد

چراغ هاي رابطه تان روشن 
است يا تاريك؟
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در  كه  ما  امروز  مهم  پوشش  شلوار؛  بله  شلوار... 
همه  براي  مختلف  مدل هاي  و  رنگ ها  و  جنس ها 

گروه هاي سني عرضه مي شود...
و  ده ها  و...  راسته  تفنگي؛  لوله  گشاد؛  تنگ؛  شلوار   
جنس  و  راحتي  از  نمي توان  كه  ديگر  مدل  صدها 
خوبش صرف نظر كرد چرا كه اگر در ميهماني يا در 

خيابان شما را با پارگي يا در رفتن زيپ يا كنده شدن 
دكمه اش گير بيندازد... ديگر كارتان ساخته است. 

شلوار  درباره  هفته  اين  مد  صفحه  در  مي خواهيم 
خوب  شلوار  يك  شناسايي  از  بزنيم؛  حرف  شما  با 
كه  نكته هايي  البته  و  روز  مدل هاي  و  رنگ  تا  گرفته 
مصرف  و  خريد  هنگام  پوشش  اين  سالمت  درباره 

بايد مدنظر داشت.

1 درباره موادش بدانيد

و  شلوارها  با  مي رويم  خريد  براي  وقتي  روزها  اين 
پارچه هاي متفاوتي روبه رو مي شويم كه مي توانند تا 
خريد  براي  مهم  نكته  يك  اما  كنند.  گيج  را  ما  حدي 
شلوار وجود دارد و آن هم اين است كه هر چه در 
تهيه اين شلوار از درصد بيشتري پشم استفاده شده 
باشد بهتر است. چرا؟ چون اين جنس شلوارها خيلي 
دير چروك مي خورند و ماندگاري بيشتري در مقابل 

تغيير فرم دارند. 
پس يك نشانه شلوار مناسب، داشتن درصد بيشتري 

شناسنامه  در  مي توانيد  كه  است  موادش  در  پشم 
 WOOL شلوار ميزان آن را در مقابل كلمه انگليسي
پيدا كنيد. اما درباره شلوارهاي پنبه اي يا همان نخي، 
هم  شلوارها  اين  چون  كنيد  برخورد  احتياط  كمي  با 
خيلي زود فرم خود را از دست مي دهند و هم بسيار 
زود چروك مي شوند. ميزان پنبه را هم در مقابل كلمه 

cotton پيدا كنيد.

2 عالمت شلوارهاي خوب را بشناسيد

هستند  زيپي  شلوارهاي  از  بهتر  دكمه اي  شلوارهاي 
شلوار  فاق  در  شلوار  شدن  جمع  از  مانع  كه  چرا 
قرارگيري  محل  و  نوع  از  اينكه  جالب  مي شوند. 
دكمه ها مي توانيد متوجه شويد اين نوع شلوار كجايي 
است. به عنوان نمونه شلوارهاي فرانسوي اصوال در 
خط كمربندشان يك دكمه ديگر قرار گرفته كه موجب 
مي شود شلوار در اين ناحيه صاف تر و بهتر بايستد.

بعضي از شلوارهاي انگليسي عالمت V-split دارند. 
كمر  پشت  قسمت  در  مي گويد  شما  به  عالمت  اين 
اندازه  مي توانيد  شما  و  گرفته  قرار  بندهايي  شلوار 
شلوار  يك  نشانه  هم  مورد  اين  و  دهيد  تغيير  را  آن 
خوب است. اسمي  هم كه به آن داده اند به اين خاطر 
V حالت  شلوار  كمري؛  بندهاي  كشيدن  با  كه  است 

از  شما  بلوز  تا  مي شود  باعث  همچنين  مي كند.  پيدا 
شلوارتان به هيچ وجه بيرون نيايد.

در  مخصوصا  كنيد.  دقت  بسيار  شلوار  تودوزي  به 
چرا  زانوها  در قسمت  همچنين  و  شلوار  فاق  قسمت 
دو  اين  از  بيشتر  جنسي  هر  از  شلوارها  بيشتر  كه 
ناحيه آسيب مي بينند و همچنين اگر مشكل دوخت در 
اين قسمت داشته باشند به طور حتم شما را با مشكل 
روبه رو مي كنند چرا كه امكان حركت آسان را نداريد.

به برچسب شلوار بسيار دقت كنيد و ببينيد طول نخي 
كه براي آن استفاده شده چند است. به عنوان نمونه 
 SUPER كلمه  با  را  نخ  طول  عالي ترين  و  بهترين 
كار  به  نخ  طول  مي گويد  شما  به  كه  مي دهند  نشان 
رفته 100 تا 120 است كه نشانه بهترين جنس و البته 

سبك ترين شلوار است.

همچنين به جنس كمرشلوار هم دقت كنيد كه دوخت 
مناسبي داشته باشد و حتما از پارچه و جنس خوبي 
قرمز  و  خارش  موجب  وگرنه  باشد  شده  استفاده 

شدن اين قسمت از بدن شما مي شود.

3 مارك هاي خوب را بشناسيد
مارك  و  اسم  به  نمي توان  هميشه  كه  است  درست 
هايي  مارك  صنعتي  هر  در  هميشه  ولي  كرد  دقت 
آنها  شناخت  باعث  كارشان  كيفيت  كه  دارند  وجود 
شده است. به عنوان نمونه در ميان شلوارها مي توان 
و  زنگا  كيتون؛  اوكسفورد؛  معروف:  مارك هاي  به 

اينكوتكس اشاره كرد. 
شلوار  مانند  پوشاكي  خريد  در  مي خواهيد  وقتي 
هزينه كنيد هميشه مدنظر داشته باشيد كه جنس بهتر 
مي تواند عمر بيشتري داشته باشد و عمر بيشتر هم 
در وهله اول كمي  هزينه بيشتر مي خواهد اما به نسبت 
زمان كارايي اي كه دارد مي ارزد براي آن هزينه كنيد.

4 از اين دستورها پيروي كنيد
- تا نزنيد. لطفا شلوارهاي تان را به هيچ وجه تا نزنيد 
البته اگر مايل هستيد شكلشان را حفظ كنند وگرنه... 

با شلوارتان خداحافظي كنيد.

- قد شلوارتان را حتما در نظر داشته باشيد. گذشته 
از مد؛ اگر شلوار كوتاه تر يا بلندتر از حد طبيعي باشد 
مي تواند جنس؛ مدل و حتي هزينه اي را كه كرده ايد، 

زير سوال ببرد.

- اگر مي خواهيد با پوشيدن شلوارتان شيك به نظر 
بياييد بايد لباس هاي ديگر را هم با آنها كامال تنظيم 
و به قول معروف ست كنيد؛ از كمربندي كه روي آن 
مي بنديد گرفته تا بلوز و حتي دكمه هاي سردستي كه 

احتماال به كار مي بريد.

درصد  بايد 98  صددرصد  نگوييم  اگر  شما  كفش   -
كفشي  به  شلوار  خريد  هنگام  پس  بيايد  شما  شلوار 
اينكه  و  كنيد  فكر  خوب  خيلي  هم  داريد  نظر  در  كه 
آن  باالي  بگيرد؛  قرار  آن  روي  مي خواهد  شلوار  آيا 

بيايد و...

5 قاعده شكل و رنگ
بيشتر ما شلوارهاي خاكستري را انتخاب مي كنيم اما 
بايد بدانيد كه بهتر است شلوارهايي با رنگ مشكي؛ 
آبي و خاكي هم داشته باشيم. پوشيدن شلوارهايي با 
رنگ هايي كه به آنها عادت نداريم در نگاه اول سخت 
در  وقت ها  گاهي  اما  مي رسند  نظر  به  زشت  حتي  و 
تيپ ما بسيار اثر مي گذارند البته به شرطي كه دقت 

بيشتري در ست كردن آنها به خرج بدهيد. 
Mod.uk.com :منبع

مجارستاني ها 
عاشق معجون شير، 
تخم مرغ و دارچين

اين  مردم  غذايي  عادت هاي  از  يكي 
خوردن  زمستان ،  در  ويژه  به  كشور، 
است.  ترش  خامه  با  اسفناج  سوپ 
كه  است  سبزيجاتي  جمله  از  اسفناج 
و   A، C ويتامين  اسيدفوليك،  منبع 
برخالف  ولي  حساب مي آيد  به  منيزيم 
مي كنند،  تصور  مردم  عموم  آنچه 
ندارد؛  چنداني  جذب  قابل  آهن  اسفناج، 
هم  جعفري  مثل  سبزيجاتي  مانند  بلكه 
آهن موجود در آن پايين است و هم به 

دليل داشتن اگزاالت جذب كمي دارد...
 در مورد خامه ترش نيز بايد گفت اين 
نوع خامه تركيبي از خامه معمولي است 
در  و  مي شود  مخلوط  ماست  با  يا  كه 
اثر وجود اسيد الكتيك ترش مي شود يا 
اينكه به خود خامه باكتري هايي اضافه 
الكتيك  اسيد  توليدكننده  كه  مي شود 
خامه  شدن  ترش  مساله  اين  و  هستند 

را به دنبال دارد.
جزو  خامه  بگوييم  بايد  به طوركلي 
تقسيم بندي  نظر  از  و  نيست  لبنيات 
به  چربي ها  جزو  غذايي،  گروه هاي 
هم  خوبي  چربي  البته  مي آيد  حساب 
آن  چرب  اسيدهاي  عمده  زيرا  نيست 
از نوع اشباع اند و مصرف شان ارتباط 
قلبي  بيماري هاي  به  ابتال  با  مستقيمي 
دليل  به  ترش  خامه  دارد.  عروقي   –
است  موجود  آن  در  كه  الكتيكي  اسيد 
و  است  بهتر  ما  گوارش  دستگاه  براي 
گوارش  دستگاه  مفيد  باكتري هاي  به 
امكان رشد مي دهد و در هضم و جذب 
مواد مغذي نيز موثر است و عملكردي 

شبيه پروبيوتيك ها دارد.
يكي ديگر از عادت هاي  مجارستاني ها، 
تخم مرغ  شير،  از  مخلوطي  نوشيدن 
به  ويژه  به  را  آن  كه  است  دارچين  و 
توصيه  كرده  زايمان  تازه  خانم هاي 
 2 از  خام  تخم مرغ  مصرف  مي كنند. 
سفيده  اينكه  اول  است؛  مضر  جهت 
است  آويدين  نام  به  ماده اي  حاوي  آن 
مي شود.  بيوتين  جذب  از  مانع  كه 
از  يكي  بيوتين  كه  شد  يادآور  بايد 
وقتي  و  است   B گروه  ويتامين هاي 
آن  آويدين  مي شود  پخته  تخم مرغ 
جذب  راحتي  به  بيوتين  و  غيرفعال 
مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد. 
تخم مرغ  است  ممكن  ديگر،  سوي  از 
آلودگي  اين  باشد.  سالمونال  به  آلوده 
به  تخم مرغ  اگر  و  است  شايع  بسيار 
صورت خام مصرف شود، ممكن است 
شديد  مسموميت  حاالت  دچار  را  فرد 
همراه با اسهال و استفراغ كند. بنابراين 
غذايي  عادت  خام  تخم مرغ  از  استفاده 
خوبي نيست. اينكه اين نوشيدني را به 
مي دهند  كرده  زايمان  تازه  خانم هاي 
اين  زيرا  ندارد.  علمي  پايه  نظر  به  هم 
 B12 و  آهن  منابع  به  بيشتر  خانم ها 
نوشيدني  اين  كه  حالي  در  نيازمندند 
حاوي اين دو ماده مغذي نيست. شايد 
شير  افزايش  براي  مخلوط  اين  توصيه 
هم  شير  خود  كه  خانم هاست  اين  در 
مي تواند همين اثر را داشته باشد. البته 
استفاده  دارچين  از  نوشيدني  اين  در 
آنتي اكسيداني  خاصيت  كه  مي شود 
دارد و به كاهش قند خون كمك مي كند 
كرده   زايمان  تازه  خانم هاي  براي  ولي 

چندان مفيد هم نخواهد بود.

وقتي خريد مي رويم، حواس مان به چه باشد؟ 

راسته، تنگ؛ گشاد؛ لوله تفنگي
ترجمه: سميرا امين/

خانه و خانواده

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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انتظار  مي بينيم،  را  سالمندي  فرد  وقتي  ما  همه  تقريبا 
داريم كه از مشكالت خواب و عدم توانايي براي داشتن 
است  جالب  اما  كند  شكايت  و  گله  راحت  و  آرام  خوابي 
مشكالت  بروز  باعث  تنهايي  به  سن  افزايش  كه  بدانيد 

خواب نمي شود...
 بسياري از سالمندان از مشكالتي نظير دشواري هنگام 
خوابيدن، بيدار شدن هاي مكرر طي شب و داشتن خواب 
از  مي كنند.  شكايت  شدن  بيدار  خواب  از  زود  و  سبك 
فراموش  نبايد  سال  و  سن  گرفتن  نظر  در  بدون  طرفي 
كرد خواب خوب براي حفظ سالمت جسم و روح انسان 
ضروري است و همان طور كه سن افزايش مي يابد، يك 
اما  مي كند.  پيدا  بيشتري  اهميت  نيز  شبانه  خوب  خواب 
شايد اين سوال برايتان مطرح شود كه اصال چند ساعت 
خواب در طول شبانه روز براي سالمندان كافي است؟ با 

خواندن اين مطلب به پاسخ سوال خود مي رسيد.
خواب كافي و راحت از اركان اساسي سالمت در دوره 
سالمندي است چرا كه طي خواب، بدن ما انرژي از دست 
رفته اش را دوباره تمديد مي كند و براي فعاليت هاي جديد 
فكري و جسمي  آماده مي شود. به طور طبيعي در سنين 
باالي ?? سال، نياز به خواب كاهش مي يابد اما در مقابل 
و  جواني  دوران  مانند  مي خواهند  سالمندان  از  بسياري 
ميانسالي با رفتن به رختخواب و پس از حدود ?? دقيقه 
به خواب روند و ? ساعت خواب معمول را داشته باشند. 
به همين دليل اگر نگاهي گذرا به مطب متخصصان مغز و 
اعصاب بيندازيد، متوجه مي شويد كه متاسفانه سالمندان 
يكي از مراجعان پروپاقرص اين گروه از پزشكان هستند 

و علت اصلي مراجعه آنها بروز مشكل بي خوابي است.

چرا سالمندان خوب نمي خوابند؟
چگونگي  در  ناخواسته اي  تغييرات  شايد  سن  افزايش 
خواب ما ايجاد كند و باعث بروز اختالالتي مانند خواب 
منقطع، كاهش خواب عميق و بيدار شدن هاي مكرر شود 
مختلفي  علت هاي  سالمندي  دوران  نامناسب  خواب  اما 

دارد.

• عادت هاي غلط خوابيدن: شايع ترين علت بي خوابي در 
سالمندان، عادات خواب يا محيط خواب نامناسب است و 
از جمله اين عادات نادرست مي توان به ساعت هاي نامنظم 
هنگام  حد  از  بيش  زدن  چرت  رختخواب،  به  رفتن  براي 
انرژي  صرف  عدم  و  قهوه  و  چاي  زياد  مصرف  روز، 
اين  بهبود  خوشبختانه  كرد.  اشاره  روز  طول  در  كافي 
با  چگونه؟  مي پرسيد  است.  ممكن  و  آسان  نيز  شرايط 

تغيير عادات نامناسب و تبديل آنها به عادات صحيح.

خواب  از  را  شما  مي تواند  درد  بيماري:  از  ناشي  درد   •
مناسب دور نگه دارد. به عالوه بسياري از شرايط جسمي 
مفاصل،  ورم  ادرار،  دفع  به  مكرر  نياز  مانند   كهنسالي 
آسم، پوكي استخوان، آلزايمر و... مي توانند مشكالتي را 

براي داشتن يك خواب آرام ايجاد كنند.

• تاثير منفي داروها: سالمندان بيش از افراد جوان دارو 

اثرات  يا  داروها  از  بسياري  تركيب  و  مي كنند  مصرف 
جانبي دارويي خاص مي تواند اختالل خواب ايجاد كند يا 

حتي ضعف و خستگي را به وجود آورد.

بي تحركي  زندگي  اگر  روزانه:  كافي  بدني  فعاليت  عدم   •
يا  نداشته  خواب آلودگي  احساس  است  ممكن  داريد، 
كمتر داشته باشيد. همچنين ممكن است هميشه احساس 
كسالت و خواب كنيد. پس توجه داشته باشيد كه ورزش 
و فعاليت بدني منظم در هر سني مي تواند خواب خوب را 

به ارمغان بياورد.

زندگي  مهم  تغييرات  روحي:  اختالالت  يا  استرس   •
كند.  ايجاد  استرس  مي تواند  عزيزان  از  يكي  مرگ  مانند 
اضطراب يا ناراحتي نيز مي تواند فرد را بيدار نگه دارد 
و به اصطالح، خواب آرام را از او بگيرد. همين حالت به 
افسردگي  يا  اضطراب  تشديد  باعث  مي تواند  خود  نوبه 
معيوب  چرخه  يك  در  را  ما  استرس  بنابراين  شود. 

بدخوابي و حتي بي خوابي مي اندازد.

• اختالالت خواب: بي خوابي، اختالل تنفس در خواب مانند 
خروپف يا آپنه خواب در افراد مسن، بيشتر روي مي دهد 
و متاسفانه بسياري از سالمندان به اين مشكل بي توجه 
شما  به  هستيد  سالمندان  از  گروه  اين  جزو  اگر  هستند. 
در  را  خواب  كلينيك  يك  به  مراجعه  كه  مي كنيم  توصيه 

اولويت هاي برنامه زندگي خود قرار دهيد.

دوران  در  كسالت  و  خواب  ميان  رابطه 
سالمندي

هرگاه پيش از احساس خواب آلودگي يا نياز به استراحت 
بي خوابي  از  مدتي  از  پس  برويد  رختخواب  به  خواب  و 
و  برمي خيزيد  رختخواب  از  ناگزير  و  مي شويد  كالفه 
تكرار خوابيدن و برخاستن، باعث كسالت شما مي شود. 
چنين حالتي در عين حال توان پرداختن به كارهاي ديگر 
را نيز از شما مي گيرد و هنگام روز كسل و بي حوصله 
نخواهيدداشت.  را  كاري  هيچ  انجام  توان  و  خواهيدبود 
بي خوابي هاي  با  مقابله  راه هاي  از  يكي  روان پزشكان 
مي دانند  بعدازظهر  خواب  از  كردن  صرف نظر  را  شب 
به  كردن  عادت  و  خوابيدن  از  را  سالمندان  ويژه  به  و 
خواب بعدازظهر منع و توصيه مي كنند چنانچه نمي توانيد 
خواب  فاصله  كنيد،  چشم پوشي  بعدازظهر  خواب  از 
طوالني تر  است،  ممكن  كه  آنجا  تا  را  شب  تا  بعدازظهر 

كنيد.
تنظيم برنامه خواب و خوابيدن سر ساعت معين نيز يكي 
ديگر از توصيه هايي است كه براي پرهيز از بي خوابي هاي 
شب و داشتن خواب راحت و كافي توصيه شده است. به 
رختخواب  از  معتقدند  پژوهشگران  كه  است  دليل  همين 
فقط بايد براي خوابيدن استفاده كرد و حتي اگر ضعف 
يا  تلويزيون  تماشاي  از  شده،  چيره  شما  بر  سستي  و 
كنيد  خودداري  رختخواب  در  روزنامه  و  كتاب  مطالعه 
زيرا اين روش به تدريج براي شما به صورت يك عادت 
شب  هنگام  راحت  خواب  بر  نامطلوبي  تاثير  و  درمي آيد 

مي گذارد.

چرت زدن در طول روز، خوب است يا بد؟
اگر طي روز احساس هوشياري و آمادگي كامل نداريد، 
يك چرت كوتاه شايد چيزي باشد كه به آن احتياج داريد. 
براي بسياري از مردم چرتي كوتاه مي تواند انرژي مورد 
امتحان  هم  شما  پس  كند.  فراهم  را  روز  بقيه  براي  نياز 
كنيد. شايد چرت نيمروز كمكتان كند اما فراموش نكنيد 
كه اين چرت بايد كوتاه، اول وقت و در شرايطي مناسب 
معنا  اين  به  نشويد.  روبه رو  كسالت  مشكل  با  تا  باشد 
كه فقط ?? تا ?? دقيقه در اوايل بعدازظهر و در محيطي 
آرام و با نور و سر و صداي محدود بخوابيد و خوابتان 

طوالني نشود.
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مشكل سالمندان با خواب شبانه

حسابش رفته از دستم شبايي رو كه بي خوابم!
ترجمه: پريسا اصولي/

نتايج يك تحقيق درباره نشانگان ناخوشي مردان پس از اُرگاسم

فراز جنسي ايشان، فرود خواهد داشت!

اسرارآميز  نشانگان  يك  مي گويند  هلندي  دانشمندان 
آميزش  از  پس  شبه آنفلوآنزا  ناخوشي  يك  صورت  به  كه 
مي كند،  بروز  جنسي (ُارگاسم)  اوج  به  رسيدن  و  جنسي 
ممكن است ناشي از آلرژي مردان به اسپرم هاي خودشان 

باشد....
 POIS يا  ارگاسم»  از  پس  ناخوشي  آن «نشانگان  به  كه  عارضه  اين  به  مبتال  مرداني   
از  پس  شده،  گزارش  پزشكي  مقاالت  در  آن  موارد  بعد  به   2002 سال  از  و  مي گويند 
انزال دچار عالئمي شبيه آنفلوآنزا مانند تب، آب ريزش بيني، خستگي شديد و سوزش 
چشم ها مي شوند. اين عالئم ممكن است تا يك هفته ادامه پيدا كند. مارسل والدينگر، استاد 
روان داروشناسي جنسي در دانشگاه اوترخت در هلند دو بررسي در اين مورد را در 
ژورنال پزشكي جنسي منتشر كرده كه نشان مي دهند مردان مبتال به اين نشانگان به 
مني خودشان آلرژي دارند و با شيوه درماني حساسيت زدايي مي توان به كاهش عالئم 
آنها كمك كرد. والدينگر مي گويد: «اين نتايج در پژوهش درباره اين نشانگان كشف مهمي 
به حساب مي آيند.» به گفته او يافته ها اين نظر را كه شكايت مردان از اين نشانگان علت 
رواني دارد، رد مي كند  و نشان مي دهد كه يك واكنش خودآلرژي نسبت مني محتمل ترين 
علت آن است. گرچه از سال 2002 اين نشانگان در مقاالت علمي ذكر شده،  اما پزشكان 

خانواده عمدتا از اين ناخوشي پس از ارگاسم اطالعي ندارند.

 به گفته كارشناسان، بسياري از مردان دچار اين عارضه احساس شرمندگي مي كنند 
اين  اينكه  با  والدينگر  گفته  به  هستند.  سردرگم  دارند،  مشكلي  چه  اينكه  مورد  در  و 
اين  كه  نمي دانند  هستند،  آن  دچار  كه  مرداني  احتماال  ندارد،  چنداني  شيوع  نشانگان 
عارضه شناخته شده است و براي درمان نزد دكتر نمي روند. والدينگر و همكارانش در 
مورد  بود،  شده  داده  آنها  در  بيماري  اين  تشخيص  كه  را  هلندي  مرد  بررسي شان 45 
تجزيه و تحليل قرار دادند. به گفته والدينگر، اين مردان هنگامي كه پس از تحريك جنسي 
انزال رخ نمي داد، مشكلي نداشتند، اما به محض اينكه مني از بيضه هاي آنها خارج مي شد، 
دچار احساس ناخوشي مي شدند كه گاهي تنها در عرض چند دقيقه بروز مي كرد. 33 نفر 
از آنها با انجام يك تست آلرژي با خراش پوستي با استفاده از مني رقيق شده خودشان 
موافقت كردند و 29 نفر آنها يعني 88 درصدشان واكنش پوستي مثبت داشتند كه بيانگر 

يك پاسخ خود ايمني يا واكنش آلرژي نسبت به مني خود فرد بود.

در بررسي دوم، گروه والدينگر دو نفر از اين داوطلبان را تحت درمان حساسيت زدايي 
– يك شيوه درماني شناخته شده براي آلرژي ها- قرار داد. در اين شيوه درماني كه به 
آن ايمني درماني آلرژي هم گفته مي شود، بدن فرد را به طور مكرر در معرض مقادير 
اندك ماده حساسيت زا قرار مي دهند و به تدريج در طول چند سال ميزان تزريق اين ماده 
را افزايش مي دهند. در درمان حساسيت زدايي، اين دو مرد مورد تزريق پوستي محلول 
حاوي مني خودشان، در ابتدا به صورت بسيار رقيق شده قرار گرفتند و بعد به تدريج 
غلظت محلول افزايش يافت. نتايج نشان داد كه در مورد اين دو مرد يكي پس از يك سال 
و ديگري پس از 3 سال درمان حساسيت زدايي، عالئم نشانگان ناخوشي پس از ارگاسم 

كاهش قابل توجهي پيدا كرد.
منبع: رويترز
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تالش براي يافتن گنجينه به 
تاراج رفته قاهره

مصر  موزه  بازگشايي  براي  دقيقي  تاريخ  هنوز 
اعالم نشده، كاركنان موزه براي نگهداري از اين 
ساختمان در تمام اين مدت در موزه مي خوابند

نزديكي  خاطر  به  باستان  تاريخ  دوستداران 
اين  ناآرامي هاي  و  حوادث  به  مصر  موزه 
نگران  شدت  به  قاهره  تحرير  ميدان  در  كشور 
اين  در  كه  بودند  مصر  باستاني  فرهنگ  گنجينه 
موزه نگهداري مي شود.زاهي حواس، وزير آثار 
باستاني مصر پس از بررسي و آمارگيري از اشياء موزه 
كرده  تاييد  را  موضوع  اين  رسما  بار  اولين  براي  اكنون 
داد،  رخ  ژانويه   28 روز  كه  سرقتي  جريان  در  كه  است 
تعدادي از اشياء عتيقه از اين موزه ربوده شده است. در 
يك بيانيه خبري كه عنوان آن «خبري دلخراش» بود وزير 
فهرست  شده  مفقود  كه  را  شي   18 مصر  باستاني  آثار 
و  چوب  جنس  از  پيكره اي  اشيا،  اين  از  يكي  است.  كرده 
كه  است  كودكي  سنين  در  توتانخامون  از  شده  طالكاري 
يك  از  بخشي  و  است  خدايان  توسط  شدن  حمل  حال  در 
است.تحقيقات  نيزه پراني  حال  در  كه  او  ديگر  مجسمه 
آغاز  مسروقه  اشياء  كردن  پيدا  براي  قضايي   – پليسي 
هم اكنون  به اتهام مشاركت در اين اقدام  شده و تعدادي 
بازداشت و مورد بازجويي هستند.حمله به موزه مصر در 
اوج دوره اي از آشوب و بي قانوني روي داد كه نيروهاي 
دفتر  شدند.  فراخوانده  قاهره  خيابان هاي  از  مصر  پليس 
وزير آثار باستاني مصر همچنين تاييد كرده است كه بر 
اثر واژگون شدن محفظه ها و ويترين هاي داخل موزه 70 
شي عتيقه صدمه ديده اند. تصاويري كه تلويزيون دولتي 
مصر پخش كرده نشان مي دهد كه اشياء واژگون شده و 
است. ريخته  زمين  روي  ويترين ها  شده  خرد  شيشه هاي 
باستان  تحقيقات  انجام  براي  كه  ناشناس  جمجمه  دو 
اينكه  بدون  داشتند  قرار  موزه  اين  محوطه  در  شناسي 
آسيب ديده باشند، پيدا شده اند. قبال گزارش شده بود كه 
جريان  در  احتماال  و  بوده  شده  موميايي  پيكره هاي  اينها 
اين حمله آسيب ديده اند. از زمان وقوع اين حمله نيروهاي 
هستند.  موزه  ساختمان  از  محافظت  مشغول  مصر  ارتش 
طرفداران  با  دولتي  ضد  تظاهركنندگان  كه  روزهايي  در 
كه  ديد  مي شد  بودند،  شده  درگير  مبارك  حكومت حسني 
سربازان در محوطه حياط موزه بمب هاي آتشزايي را كه 
حواس  زاهي  مي كنند.  خاموش  مي آيند  فرود  نقطه  آن  در 
وزير ميراث باستاني مصر در وبالگ رسمي خود نوشته 
مصر  بماند  امن  مصر  موزه  اگر  كه  ام  گفته  «من  است: 
مصر  امنيت  نگران  من  اكنون  ولي  بود.  خواهد  امن  نيز 
ميدان  در  كه  كننده اي  تظاهر  نفر  هزاران  سوي  از  هستم. 
ساختمان  سوي  به  چيزي  هيچ  بودند  شده  جمع  تحرير 
به  نمي خواهند  مردم  اين  چون  است  نشده  پرتاب  موزه 
دقيقي  تاريخ  هنوز  بزنند.»  آسيب  خود  فرهنگي  ميراث 
و  مدير  است.  نشده  اعالم  مصر  موزه  بازگشايي  براي 
كاركنان موزه براي نگهداري از اين ساختمان و اشياء آن 
در تمام اين مدت در ساختمان موزه مي خوابند.ساختمان 
در  مصر  موزه  نئوكالسيك  معماري  سبك  با  رنگ  سرخ 
ميدان تحرير قاهره محل نگهداري گنجينه عظيم مربوط به 
توتانخامون است كه تقريبا به طور كامل و دست نخورده 
ديگر  شد.مكان هاي  كشف  وي  مقبره  در   1922 سال  در 
مربوط به آثار باستاني مصر كه هر ساله توسط ميليون ها 
تاثير  تحت  مي گيرند  قرار  بازديد  مورد  خارجي  جهانگرد 
كارشناسان  اند.  گرفته  قرار  مصر  اخير  سياسي  حوادث 
روز  در  كه  مي گويند  مصر  فرهنگي  ميراث  كارمندان  و 
قبطي ها  موزه  به  كردند  سعي  مهاجم  عده اي  ژانويه   29
سلطنتي  جواهرات  موزه  و  قاهره  شهر  قديمي  مركز  در 
كه  موزه هايي  از  يكي  در  شوند.  وارد  اسكندريه  شهر  در 
قاهره  جنوب  در  واقع  ممفيس  در  دارند  باز  سر  فضاي 
مهاجمان قفل دروازه ها را شكستند هر چند چيزي از اين 
محل به سرقت نرفته است. در منطقه دهشور نيز مهاجمان 
از  يكي  جوار  در  كه  شده اند  ساختماني  وارد  سارقان  يا 
اهرام مخروبه قرار دارد. ارتش مصر به محافظت از منطقه 

اهرام و مجسمه ابوالهول در جيزه ادامه مي دهد. 
اعتماد  به  است  ممكن  مصر  در  مبهم  وضعيت  ادامه 
پس  باز  موضوع  حاضر  حال  در  كه  بين المللي  موزه هاي 
دادن اشياء عتيقه و آثار باستاني مصر را بررسي مي كنند 

صدمه بزند. 
15 فوريه 2011

قتلي ديگر به خاطر عضويت در 
شبكه اجتماعي

بريتانيايي اش  همسر  متمول  آمريكايي  تاجر  يك 
شبكه  در  ديگر  مرد  يك  با  رابطه اش  خاطر  به  را 
قتل  به  چاقو  ضربه   23 با  بوك  فيس  اجتماعي 
رساند. هارولد الندري 64 ساله، لوسي همسر 38 
ساله اش را ابتدا با يك تيرك سنگي زده و سپس 
با دنبال كردن او با ضربات متعدد چاقو وي را به 
اينترنتي  رابطه  از  كه  مرد  اين  است.  رسانده  قتل 
همسرش با يك مرد ديگر در اين شبكه اجتماعي 
مطلع شده بود بر سر اين مسئله با او دچار مشكل شده 
پس  مرد  آن  شده  مدعي  بازجويي هايش  در  الندري  بود. 
پول  او  از  بوك  فيس  در  همسرش  با  ارتباط  برقراري  از 
 800 ويالي  ياردي  چند  در  زن  اين  است.جسد  مي گرفته 
هزار پوندي شان در منطقه پرشور توسط همسايه اي در 
شرايطي پيدا شد كه چاقوي قاتل هنوز در پهلوي اين زن 
قرار داشت.رچيل برند دادستان اين پرونده مي گويد آقاي 
الندري در يك سايت اينترنتي با همسر بريتانيايي اش آشنا 
ازدواج  هم  با  كاونتري  در  سال 2002  در  آنها  بود.  شده 
كردند اما در آگوست 2009 رابطه آنها به خاطر ارتباطات 
اينترنتي خانم الندري تيره شد. متهم به قتل در اين باره 
مي گويد:« لوسي دوست دانشكده اش را در شبكه اجتماعي 
فيس بوك پيدا كرده بود و آنها با هم در ارتباط بودند. اين 
رابطه به خارج از دنياي مجازي كشيده بود و به اين ترتيب 
زندگي  هم  از  جدا  زوج  اين  شديم.»  طالق  فرآيند  وارد  ما 
مي كردند. آقاي الندري كه مبتال به سرطان پروستات است 
در وصيت نامه اش همسرش را از ارث محروم كرد و اين 

مسئله بيش از بيش به اختالفات آنها دامن زد. 
آقاي الندري اتهام به قتل رساندن همسرش را پذيرفته اما 
اعالم كرده از قبل برنامه اي براي اين كار نداشته و در روز 
عادي  حالت  در  الكلي  مشروبات  مصرف  دليل  به  حادثه 
است.  زده  جنايت  اين  به  دست  اين رو  از  و  نداشته  قرار 

دادگاه اين تاجر آمريكايي ادامه دارد. / 16 فوريه 2011

شيميدان شوهرش را با سم 
راديواكتيو كشت

يك شيميدان براي اينكه شوهرش طالقش ندهد با استفاده 
متهم  لي  رساند.تيانله  قتل  به  را  او  اكتيو  راديو  سم  از 
ماده  از  كشنده اي  مقدار  وانگ  ژياوي  همسرش  به  است 
تاليوم را خورانده است. استفاده از اين ماده سمي از سال 
كه  ساله   39 وانگ  شده.  اعالم  ممنوع  آمريكا  در   1980
مهندس كامپيوتر بوده و با همسر و پسر دوساله اش در 
نيوجرسي زندگي مي كرده با داشتن عالئمي مثل آنفوالنزا 
در  بيمارستان  پزشكان  مي كند.  مراجعه  بيمارستان  به 
از  يكي  اينكه  تا  مانده  عاجز  مرد  اين  بيماري  تشخيص 
مرگ  درباره  كه  مطلبي  به  توجه  با  بيمارستان  پرستاران 
ميان  در  پزشكان  با  را  مسئله  اين  خوانده  تاليوم  ماده  با 
مي گذارد.پس از آزمايش هاي الزم مسموميت او با تاليوم 
تاييد شده اما براي نجات اين مرد خيلي دير شده بود و 
وي در بيمارستان جانش را از دست مي دهد.خانم لي 40 
ساله كه به جرم قتل همسرش در دادگاه حاضر شده بود 
متهم  ايستاد.لي  قاضي  برابر  در  پشيماني  احساس  بدون 
است از آزمايشگاهي كه در آن كار مي كرده مقاديري از 
تاليوم،  با  مسموميت  عالئم  است.از  دزديده  را  ماده  اين 
و  شكمي  شديد  دردهاي  پوست،  شدن  نازك  مو،  ريزش 
بي حس شدن اندام هاست اما به گفته پزشكان بيمارستاني 
در نيوجرسي آقاي وانگ تا چند روز پس از حضورش در 
بيمارستان هيچ يك از اين عالئم را نداشته است. وانگ و 
لي كه چيني هستند با مشكالت فراواني مواجه بوده اند و 
خانواده  اين  همسايگان  شوند.  جدا  هم  از  داشته اند  قصد 
را  آنها  بار  چندين  زوج  اين  درگيري هاي  شده اند  مدعي 
مشكوك  مرگ  از  كنند.پس  خبر  را  پليس  تا  داشته  آن  بر 
در  را  خود  بررسي هاي  كارآگاهان  بيمارستان  در  وانگ 
رسيدند  نتيجه  اين  به  نهايت  در  و  كردند  آغاز  زمينه  اين 
كه كسي جز خانم لي امكان دسترسي به اين ماده سمي 
اينكه  براي  زن  اين  مي گويند  است.دادستان ها  نداشته  را 
همسرش او را طالق ندهد او را به اين شكل به قتل رسانده. 
اين زن در دادگاه مدعي شد گناهكار نيست.دادگاه براي او 

قرار وثيقه چهار ميليون دالري صادر كرده است.

سرقت هاي ميليوني از 
صندوق هاي اعانه انگليس

دزدي از صندوق هاي اعانه در انگليس به معضلي براي پليس انگليس تبديل شده 
است.گانگسترهاي گدا و سارقان نوجوان به طور گسترده اي دست به سرقت از 

صندوق هاي اعانه مي زنند.
سارقان نوجوان خطر زخمي شدن و سقوط، داخل صندوق هاي بزرگ آهني را 
به جان خريده و با هجوم به داخل صندوق ها اعانات مردم را به سرقت مي برند.

ظاهرا راحت ترين راه آب كردن وسايلي كه از داخل صندوق هاي اعانه سرقت 
مي شود، فروش آنها در يك شنبه بازار و سايت هاي اينترنتي مانند اي.بي است. 
لباس عمده ترين وسيله اي است كه مردم داخل اين صندوق ها براي سازمان هاي 
خيريه مي ريزند. البته مردم ساير اقالمي را هم كه نياز ندارند (مانند كتاب) داخل 
اين صندوق ها مي اندازند.بيش از سه هزار صندوق اعانه از سوي موسسات خيريه فقط 
براي جمع آوري لباس در انگليس نصب شده است كه به طور متوسط هر صندوقي هفت 

پوند درآمد براي صاحبان آن دارد. 

گفته مي شود خود موسسات خيريه لباس ها را براي فروش به كشورهاي جهان سوم 
ارسال كرده و يا بعد از دستكاري جزئي دوباره وارد بازار مي كنند كه اين موضوع نيز 
درآمد زايي خوبي براي اين سازمان ها به ارمغان مي آورد.طبق نظر كارشناسان دزدان 
جوان كه توسط مغزهاي شبكه اي گدايان انگليسي هدايت مي شوند ماموريت دارند كه با 
رفتن داخل اين صندوق ها محتويات آنها را به سرقت ببرند. تصاوير گرفته شده مربوط 
به صندوق هاي نصب شده كنار مدرسه اي در كمبرلي شهر ساري در جنوب لندن است. 
صندوق  جلوي  و  شده  وارد  ترانزيت  ون  خودروي  كه  است  ازظهر  بعد   4:45 ساعت 
پر  كامال  مي گويد  و  كرده  صندوق  داخل  را  سرش  نوجوانان  از  يكي  مي ايستد.  اعانات 
حال  در  اتفاقي  چه  كه  ببينيد  نتوانند  عابران  كه  است  بلند  قدري  به  ون  است.خودروي 

افتادن است. 

الغرترين دزد وارد عمل شده و سعي مي كند با رفتن داخل صندوق محتوياتش را بيرون 
صندوق  از  دوستانش  كمك  به  و  آورده  بيرون  را  سرش  صندوق  تخليه  از  بعد  كشد. 
خارج مي شود. سه روز بعد ساعت 3:45 دقيقه بعد ازظهر مجددا همان گروه وارد عمل 
شده و دست به دزدي مي زند. آوريل سال گذشته مرد بي خانماني در نيو هام در شرق 
لندن،در حالي كه سرش را داخل صندوق امانات كرده و دست به سرقت مي زد، سرش 

گير كرده و خفه شد. 
14 فوريه 2011
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� فروردين ماه 
شما اين هفته تقريبا براى انجام دان هر كارى آمادگى داريد اما بعد 

از دادن جواب مثبت به شك مى افتيد!
مشكالت  و  ها  سختى  به  نسبت  كه  باشد  اين  شما  شك  دليل  شايد 
كارتان اطالعات خيلى زيادى داريد يا شايد موقعيتهاى قبلى به يادتان 
آمده كه شما بدون فكر و انگيزه تصميم مى گرفتيد و بعد به دردسر 

افتاده و اوضاع را خراب تر مى كرديد! 
داشتن كمى خويشتن دارى براى داشتن هفته اى خوب و آرام كفايت 

مى كند!
� ارديبهشت ماه 

اين هفته شما احساس مى كنيد كه الزم است براى موضوع مهم و 
حساسى كه در خانه پيش آمده وقت بگذاريد و به ان توجه كنيد. 

شايد در محل كار انقدر كار و برنامه داشته ايد كه تا حال نتوانسته 
ايد براى خانواده تان به اندازه كافى و به نحو موثرى وقت بگذاريد. 

كه  كنند  فكر  تان  زندگى  خاص  افراد  اينكه  از  قبل  كه  شويد  مطئمن 
عشق آنها اصال برايتان اهميتى ندارد ، شما توجه و عشق خود را به 
انها نشان داده ايد ، پس در اين هفته از كسانى كه دوستشان داريد 

قدردانى كنيد.
� خرداد ماه 

شما عاشق اين هستيد كه يك هفته كامل را با بى خيالى و خوشگذرانى 
بگذرانيد اما همه چيز آنطورى كه شما انتظار داريد پيش نمى رود!

هم  و  چشم   ، شود  مى  تان  نااميدى  و  شكست  باعث  خواهى  زياده 
اينكه  از  قبل  است  بهتر  پس  نيستند  كردن  مديريت  قابل  ها  چشمى 

مشكالت و سختى هاى نامطلوب سد راهتان شده و در نيمه راه 
متوفقان كنند، خودتان دست از چشم و هم چشمى برداريد.

� تير ماه 
شما راحت تر هستيد كه براى نشان دادن عشقتان به جاى دادن 
هديه هاى گران قيمت و ايما و اشاره با مهربانى و توجه كردن به 
فرد مورد نظرتان اين كار را بكنيد اما اين هفته كمى متفاوت تر عمل 

كرده و در مهربانى و عشق ورزيدن زياده روى ميكنيد. 
كه  كنيد  مى  كالفه  و  پاچه  دست  را  مقابلتان  طرف  قدرى  به  شما 
هفته  اين   ! نباشيد  حرارت  و  شور  پر  انقدر  شما  كند  مى  آرزو 
كنيد؛  روى  زياده  احساساتتان  دادن  نشان  در  انقدر  ندارد  لزومى 

اگر طبيعى رفتار كنيد مطمئنا بهترين نتيجه را خواهيد ديد.
� مرداد ماه

اى  كننده  ناراحت  هفته  تا  كنيد  دورى  ها  وسوسه  از  هفته  اين 
نداشته باشيد! براى اينكه اگر زيادى ريسك پذير باشيد ممكن است 

شخصى كه خيلى دوستش داريد از خودتان برنجانيد. 
اين مشكلى واقعى است كه از ميزان فعاليتهايتان مى كاهد، براى 
اينكه ظاهرا همه چيزها براى شما مهم تر از اين مشكل هستند و به 
نظر مى رسد كه شدت احساسى شما از رفتار هاى افراطى حمايت 

مى كند.
هفته نزديك تر مى شويم شما آرزو  با اين حال وقتى به اواسط 
مى كنيد كه اى كاش همه رازهايتان را فاش نكرده بوديد! فراموش 
نكنيد كه الزم نيست همه روياها و خياالت خود را با ديگران در 

ميان بگذاريد.
� شهريور ماه

اين هفته شما خودتان به اين درك رسيده ايد و فهميده ايد كه از 
موضوع و مسئله اى مربوط به گذشته زندگى تان فرار ميكنيد اما 

مشكل اين است كه عقل و منطق نميتواند جايگزين عمل شود. 
از نظر تئورى شما مى دانيد كه چه مى خواهيد اما در عمل هنوز 
درگير اين هستيد كه بفهميد در رابطه تان با ديگران چه جور آدمى 

هستيد و در نتيجه خودتان را محدود كرده ايد. 
را  كرديد  نمى  فكر  انها  به  قبال  كه  امكاناتى  تمام  و  باشيد  شجاع 
مجسم كنيد و باور داشته باشيد كه هر چيزى مى تواند اتفاق بيفتد!

� مهر ماه 
اين هفته هديه اى كه مى توانيد به دوستانتان بدهيد اين است كه 
بهشان نشان بدهيد چگونه مى توانيد با همديگر ساعتهاى به ياد 
ماندنى اى داشته باشيد! اما براى رسيدن به اين خوشى بهترين راه 

اين نيست كه در موردش صحبت كنيد. 
با انجام دادن كارهايى كه حس خوبى بهتان مى دهد و لذت بردن 
از كار كردن توانايى هاى خود را نشان دهيد ، اگر تسليم شده و 
و  ايد  كرده  واگذار  حريف  به  را  ميدان  وقت  آن  كنيد  نشينى  عقب 
نشان ميدهيد كه از توانايى كمترى برخورداريد ، پس فرصت ها را 

برباييد ، افراد ديگر نيز از شما تبعيت خواهند كرد. 
� آبان ماه

كه  موقعى  تا  اما  باشيد  تنها  كه  داريد  نياز  شدت  به  هفته  اين 
وظايفتان را به طور كامل انجام نداده ايد، شايد نتوانيد در خلوت 

خودتان تنها شويد. 
البته شما بيشتر از اينكه به فكر خودتان باشيد، به فكر عمل كردن 

به قولهايتان و كمك كردن به ديگران هستيد. 
باشيد،  داشته  جهش  يكدفعه  داريد  دوست  شما  است!  عجيب  خيلى 
كنيد!  نشينى  عقب  يكدفعه  بعد  و  دهيد  انجام  را  الزم  كارهاى 
خوشبختانه شما مى توانيد دو روش متفاوت را تجربه كنيد، پس از 

كارتان عقب نشينى نكنيد!
� آذر ماه

اين هفته اگرچه شما ميفهميد كه تبعيت كردن از قانون الزم است اما 
قانون  با  كه  دهيد  انجام  كارهايى  داريد  دوست  ذهتان  در  هم  هنوز 

مغايرت دارند! 
اين هفته شما نمى توانيد جلوى چنين تمايالت هيجان انگيزى را بگيريد 
، شما انقدر هيجان زده شده ايد كه نمى دانيد چه كارى درست است 
و چه كارى غلط ! پس همين االن دست به كار شده و خطر كردن را 

بپذيريد و افكار فيلسوفانه خود را براى بعد بگذاريد. 
� دى ماه

اين هفته شما مى خواهيد همه اطرافيانتان بفهمند كه چقدر هوشيار 
زحمت  به  را  خودتان  حسابى  شما   ، است  جمع  حواستان  و  بوده 

انداخته و هر كارى مى كنيد تا آنها عمل شما را ببينند. 
سهيم كردن افرادى كه به شما نزديكند در روند و پيشرفت كاريتان 
نشاط آور و روح افزا ميباشد اما اگر در مورد كارهايى كه انجام مى 

دهيد ناممطئن باشيد ، به تدريج كارهايتان پيچيده تر مى شود. 
نگران عكس العمل افراد ديگر نسبت به رفتار متناقض خود نباشيد ، 
فقط به حس خود اطمينان كنيد و بدانيد كه شما را به مسير درستى 

هدايت مى كند.
� بهمن ماه

كه  هستند  ديگرى  افراد  كه  چرا  نيستيد!  صبور  زياد  شما  هفته  اين 
نيازمند توجه و مراقبت بيشترى بوده و در اولويت قرار دارند. 

شما از وقتى كه فهميده ايد كه تنها فرد در ميدان بازى نيستيد ، نمى 
فهميد كه چرا برخى از مردم موقعيت خود را بيش از اندازه بزرگ مى 
كنند! باهمه اين احوال اين هفته بهتر است كه به خاطر داشتن 

صلح و آرامش با افراد ديگر مخالفت نكنيد.
� اسفند ماه

شما اين هفته خيلى كار داريد اما ديگران از مسئوليت هايتان اطالعى 
ندارند و نميدانند بايد وظايفتان را انجام دهيد. 

براى  شما  نياز  ندهيد  اجازه  اما  ندارد  اشكالى  هيچ  زياد  كردن  كار 
جلب توجه و ديده شدن مانع از سازندگى تان بشود! متعادل بودن 

هميشه ايده خوبى است. 
سكوت  ايد  نكرده  تمام  را  كارهايتان  كامال  كه  موقعى  تا  شما  اگر 
اختيار نكرده و حرف بزنيد مورد توجه واقع شدن و بازخوردهاى 

مثبت بهتان كمك ميكند. 

چاپ آگهى در هفته نامه 
پرشين  بازار كار را وسيع 

تر و مشتريان شما را  
بيشتر مى كند!

02084554203  
07733113137 
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info@persianweekly.co.uk ورزش
با حبيب كاشاني هيچ اختالفي ندارم 

دايي: گاليور 
حرف بدي نيست

ماجراي اختالفات علي دايي و يكي از خبرنگاران صدا و 
سيما كه در كنفرانس مطبوعاتي پس از بازي پرسپوليس 
سرمربي  شد  باعث  نهايت  در  و  گرفت  شكل  آهن  راه  و 
كند،  خطاب  « گاليور»  لفظ  با  را  خبرنگار  اين  پرسپوليس 
با تهديد اين خبرنگار به شكايت از دايي وارد فاز تازه اي 
خبر  اين  به  واكنش  در  پرسپوليس  سرمربي  است.  شده 
به  توهين  قصد  مي گويد  و  مي كند  عقب نشيني  حدودي  تا 
كسي را نداشته: «من به كسي توهين نكردم و دشنامي هم 
ندادم. ايشان از من سوالي كردند و من هم گفتم با سوال 
شما ياد گاليور افتادم. اين شخصيت كسي بود كه در يك 
كارتن هميشه مخالف بود و مي گفت من مي دانستم موفق 
خبرنگار  اين  اگر  اما  نيست  بدي  حرف  گاليور  نمي شويم. 
شكايت  مي تواند  شده  اجحاف  حقش  در  مي كند  احساس 
كند اما من به او بي احترامي نكردم. البته اين خبرنگار را 
مي باختم،  هم  تيم ملي  در  من  كه  زماني  مي شناسند.  همه 
مي كرد.  سوال ها  اين  از  من  از  و  مي آمد  كنفرانس  به  او 
اصال شما يك مورد را به من نشان بدهيد كه اين خبرنگار 
از  و  باشد  آمده  خبري  نشست  به  من  تيم  برد  از  پس 
من  از  ايشان  كه  اينجاست  جالب  تازه  بپرسد.  سوال  من 
سوال نمي پرسد، بلكه اظهارنظر خودش را به من تحميل 
مي كند.» دايي شايعه اختالفش با حبيب كاشاني را زاييده 
مي كند:  تكذيب  را  آن  و  مي داند  خبرنگاران  خبرساز  ذهن 

«هيچ وقت با كاشاني مشكلي نداشته و نخواهم داشت. 

به  مي خواهند  كه  است  خبرنگاراني  خياالت  ساخته  اينها 
در  بخواهيم  اينكه  از  قبل  ما  بزنند.  ضربه  پرسپوليس 
پرسپوليس با هم كار كنيم، دوست 18-17 ساله هستيم و 
اگر مشكلي باشد كنار يكديگر مي نشينيم و حرف هايمان را 
مي زنيم. اگر مشكلي باشد به حبيب كاشاني زنگ مي زنم 
مي زنم  او  به  را  حرف هايم  و  مي روم  ايشان  خانه  به  و 
و  مي آيد  من  خانه  به  مي زند،  زنگ  من  به  كاشاني  يا  و 
حرف هايش را مي زند و براي آنهايي كه شايعه مي سازند، 

متاسفم.»

ابراهيم زاده:

 براي روابط بين الملل 
فدراسيون هم يك 
خارجي بياوريد 

هر چند ماجراي حضور كارلوس كرش در ايران را بايد 
تمام شده تلقي كرد اما حواشي اين اتفاق هنوز ادامه دارد. 
ظاهرا حرف هاي عباس ترابيان مبني بر اينكه مربيان ايراني 
علم هدايت تيم ملي را ندارند به مذاق منصور ابراهيم زاده 
و  نيامده  خوش  برتر  ليگ  صدرنشين  ذوب آهن  سرمربي 
گفته است: «اگر ترابيان چنين حرفي را زده پس ما هم بايد 
بين الملل  روابط  بخصوص  فدراسيون  بخش هاي  همه  در 
شكل  يك  همه  ما  چراكه  كنيم  استفاده  خارجي  افراد  از 

هستيم.»

كارلوس كرش عذر خواست و نيامد 

بازگشت به نقطه 
زير صفر

با انصراف كارلوس كرش از حضور روي نيمكت تيم ملي ايران پروسه 
پيچ  پر  مسير  در  ديگر  بار  يك  ملي  تيم  براي  خارجي  مربي  انتخاب 
فدراسيون  رئيس  كفاشيان،  علي  گرفت.  قرار  العبوري  صعب  و  خم  و 
فوتبال در جريان گفت و گو با عادل فردوسي پور در برنامه نود آب 
با  رسمي  قرارداد  عقد  تاب  و  تب  در  كه  كساني  دست  روي  را  پاكي 
پرتغالي  مربي  انصراف  از  صراحتا  و  ريخت  بودند  كرش  كارلوس 
فاصله  داد.  خبر  ايران  ملي  تيم  پرماجراي  نيمكت  روي  نشستن  براي 
ملي  تيم  سرمربيگري  پذيرفتن  براي  كرش  كارلوس  تمايل  ابراز  بين 
ايران تا ارسال ايميل محبت آميز به رئيس فدراسيون و اعالم انصراف 
صبح  فاصله  در  كرش  نبود.  بيشتر  ساعت  چند  ايران  در  حضور  از 
ملي  تيم  نيمكت  نزديكي هاي  تا  دستيارانش  معرفي  با  يك شنبه  ظهر  تا 
رئيس  براي  مضمون  اين  با  را  ايميلي  بعد  ساعت  چند  اما  رفت  پيش 
فدراسيون فوتبال ارسال كرد: «جناب آقاي علي كفاشيان، رئيس محترم 
را  انصرافم  بايد  زياد  ناراحتي  و  اندوه  با  من  ايران  فوتبال  فدراسيون 
درباره دعوت شما و همچنين فرصت سرمربيگري تيم ملي ايران در 
بايد  قلب  صميم  از  كنم.  اعالم  جام جهاني 2014برزيل  به  راهيابي  راه 
از دعوت سخاوتمندانه شما تشكر كنم. ابتدا بايد بگويم كه تصميم من 
تنها به دليل مسائل شخصي بوده است و تصميمم را گرفته ام و قابل 
تغيير نيست. در پايان بايد بگويم متاسفانه در اين زمان خاص به داليل 
خانوادگي و شخصي مجبورم چنين تصميمي بگيرم و مي دانم كه شما 
اين  ايران  فوتبال  طرفداران  و  شما  به  من  مي كنيد.  درك  را  من  حتما 
تضمين را مي دهم كه اين تصميم به خاطر مسائل شخصي وكامال غير 

فوتبالي بوده است.» 
عربستان  ملي  تيم  نيمكت  سمت  به  كرش  كارلوس  ناگهاني  چرخش 
مديران  نيست.  رسيده  او  گوش  به  تهران  از  كه  اخباري  با  بي ارتباط 
موجه  و  بزرگ  مربي  يك  نشاندن  با  بودند  اميدوار  فوتبال  فدراسيون 
خود  رفته  دست  از  اعتبار  حدودي  تا  ملي  تيم  نيمكت  روي  خارجي 
كلكسيون  كرش  كارلوس  انصراف  اعالم  اما  كنند  احيا  را  عموم  بين 
ناكامي هاي اين فدراسيون در جذب مربي بزرگ خارجي را تكميل كرد 
براي  فدراسيون  فعلي  مديران  نافرجام  تالش  پرونده  ياد  به  را  همه  و 
توافق با خاوير كلمنته انداخت. با اين حال علي كفاشيان تاكيد مي كند 
كه ديگر دليلي براي ادامه مذاكره و تماس دوباره با كرش وجود ندارد: 
«ما روي تمام بندهاي قرارداد با كرش به تفاهم رسيده بوديم. نيامدن 
او دو حالت دارد يا واقعا بحث خانوادگي بوده كه ارائه چنين دليلي از 
سوي يك مربي حرفه اي كمتر پيش مي آيد يا پيشنهاد بهتر از ما دارد. 
نيامدن كرش ربطي به مسائل سياسي ندارد. او وقتي وارد ايران شد و 
همه چيز را از نزديك ديد خيلي از ايران تعريف كرد. دليل ندارد بار ديگر 
با كرش صحبت كنيم. اينقدر بدبخت نشده ايم كه بخواهيم التماس كنيم.» 
كه  كوچكي  نهادهاي  و  فوتبال  فدراسيون  مديران  بين  دستگي  چند 
ملي  تيم  جديد  مربي  درانتخاب  را  اصلي  نقش  مي خواهند  كدام  هر 
ساير  با  مذاكره  براي  مشخصي  استراتژي  كه  مي دهد  نشان  كنند  ايفا 
گزينه ها وجود ندارد و نوعي بي برنامگي در ادبيات و اقدامات مديران 
شدن  منتفي  از  پس  بالفاصله  مي خورد.  چشم  به  فوتبال  فدراسيون 
حضور كارلوس كرش در تيم ملي ايران، رئيس فدراسيون فوتبال از 
نشست اظطراري كميته فني فدراسيون فوتبال براي عبورآرام از كنار 
اين ماجرا و رسيدن به يك تصميم جمعي خبر داد اما اين نشست كه 
و  شد  لغو  هم  شود  برگزار  گذشته  روز  ساعات  اولين  در  بود  قرار 
كاماچو،  آنتونيو  خوزه  و  اميرقلعه نويي  از  كفاشيان  علي  بعد  ساعاتي 
مربي اخراجي اوساسونا به عنوان گزينه هاي جديد فدراسيون نام برد. 
خوردن  هم  بر  دليل  را  فوتبالي  غير  مسائل  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
قرارداد  عقد  براي  الزم  كارهاي  «تمام  مي داند:  كرش  با  قبلي  توافقات 
رسمي با كرش انجام شده بود. حتي در مواردي مثل بيمه و پرداخت 
او  اما  كرديم  موافقت  فعاليت  ابتداي  در  كرش  قرارداد  مبلغ  20درصد 
به طور ناگهاني اعالم كرد به دليل مشكالت خانوادگي نمي تواند به ايران 
بيايد. كرش حتي روز گذشته هم خواستار اضافه شدن بند جديدي در 
گذشته  روز  چند  حتي  كرديم.  موافقت  آن  با  كه  بود  شده  قراردادش 
هم شرايط دستيارانش را پذيرفتيم و قرار شد خيلي زود جواب نهايي 
محض  پذيري  تسليم  امروزبه  حالي  در  كفاشيان  كند.»  اعالم  ما  به  را 
مي كند  اعتراف  كرش  كارلوس  خواسته هاي  مقابل  فوتبال  فدراسيون 
اين  نام  فداي  را  ايران  فوتبال  مصالح  بود  كرده  تاكيد  اين  از  پيش  كه 
مربي نخواهد كرد و فدراسيون فوتبال در جريان مذاكرات از مواضع و 

اصول خود كوتاه نمي آيد. 
از  هم  فدراسيون  بين الملل  روابط  كميته  سرپرست  ترابيان،  عباس 
تسهيالت ويژه اي كه فدراسيون فوتبال براي امضاي قرارداد با كرش 
به  كرش  كه  نكرده  باور  هنوز  و  دارد  برمي  پرده  بود  گرفته  نظر  در 

ايران نمي آيد:« با وجود زحمت دو ماه و نيمه اي كه براي عقد قرارداد 
قرارداد  بند  آخرين  سر  بر  كه  شرايطي  در  و  شدم  متحمل  كرش  با 
را  خانوادگي  مشكالت  ايميل،  ارسال  با  او  بوديم  رسيده  توافق  به  نيز 
كرد.  عذرخواهي  ما  مردم  از  و  عنوان  ايران  در  حضورش  عدم  دليل 
دو ماه براي حضور كارلوس كرش در ايران تالش كرده بودم. براي 

تب  با  حتي  نخورد،  بست  بن  به  مربي  اين  با  مذاكرات مان  روند  اينكه 
متاسفانه  اما  كردم  تالش  عشق  با  و  كردم  سفر  دوبي  به  درجه   40
نتيجه اي در برنداشت.» ترابيان مي گويد پس از اين ماجرا حال عمومي 
مناسبي ندارد اما از امروز مذاكراتش را با ساير گزينه هاي خارجي از 
سر مي گيرد:« به نظرم مربي ايراني ازعلم كافي براي هدايت تيم ملي 

برخوردارنيست و بهتراست باز هم به دنبال مربي خارجي باشيم.» 
اختالف نظر بين مديران فدراسيون فوتبال زماني به اوج مي رسد كه به 
موازات ابراز تمايل ترابيان براي مذاكره با ساير مربيان خارجي، علي 
كفاشيان بعد از به بن بست رسيدن روند مذاكرات با مربيان خارجي به 
توانمندي مربيان ايراني اشاره مي كند:« بايد به همه دنيا ثابت كنيم كه 
مي توانيم روي پاي خود بايستيم. ما در اتوباني قرار داريم كه موانع 
زيادي در آن وجود دارد. من اعتقادم اين است كه مي توانيم با مربيان 
داخلي به نتايج خوب برسيم. ما مربيان خوبي داريم كه بهترين كالس ها 
شكافته اند،  را  اتم  جوانان  وقتي  مملكت  اين  در  گذاشتند.  سر  پشت  را 
سرمربيگري تيم ملي كار سختي نيست.» براي فدراسيوني كه مذاكرات 
ادامه  نداشته  شكست  جز  فرجامي  خارجي  مربيان  با  مدتش  طوالني 
پس  چنانچه  است.  پرمخاطره  بازي  يك  ديگر  گزينه هاي  با  مذاكره 
اعتبار  باشد  منفي  هم  بعدي  گزينه  پاسخ  كرش  كارلوس  و  كلمنته  از 
فدراسيون فعلي به طور كلي زير سوال مي رود و به همين دليل احتماال 
در كنار مطرح كردن نام مربيان داخلي، روند مذاكره با ديگر گزينه هاي 
ملي  تيم  هدايت  نامزد  مهم ترين  مي شود.  دنبال  پنهاني  به طور  خارجي 
فوتبال ايران، يك گزينه فرانسوي است. اين مربي كه آخرين تيرتركش 
زودي  به  مذاكره  انجام  براي  است  قرار  مي شود  محسوب  فدراسيون 

وارد ايران شود. 
بحراني كه پس از اعالم انصراف كارلوس كرش فدراسيون فوتبال را 
فراگرفته به ابهام در مورد سرمربي آينده تيم ملي بزرگساالن محدود 
نمي شود. تيم ملي اميد هم كه قرار بود به دستياران كرش سپرده شود 
تا چند روز ديگر بايد در اولين بازي دور مقدماتي المپيك به ميدان برود 
اما سرنوشت كادر مربيگري اين تيم پس از اتفاقات يكي دو روز گذشته 
مبهم به نظر مي رسد. بهرام افشارزاده، دبير كميته ملي المپيك انتخاب 
شدن  طوالني  اما  مي داند  ناگزير  را  اميد  ملي  تيم  براي  ايراني  مربي 
پروسه انتخاب سرمربي براي تيم ملي بزرگساالن آينده اين تيم را مبهم 
كرش  كارلوس  با  مذاكرات  رسيدن  بست  بن  به  از  پس  مي دهد.  جلوه 
پرتغالي فدراسيون فوتبال روزهاي پرهياهويي را سپري مي كند. قرار 
گرفتن در دوراهي مربي ايراني و خارجي براي مديران فعلي فدراسيون 
قبل  سال  سه  حدود  به  بازگشت  است.  صفر  نقطه  به  بازگشت  فوتبال 
كه پس از شكست پروژه جذب خاوير كلمنته، نيمكت تيم ملي ابتدا به 

منصور ابراهيم زاده و بعد از آن به علي دايي سپرده شد.
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ورزشگاه هاي ايتاليا
 فاجعه است

فاجعه  را  ايتاليا  ورزشگاه هاي  وضعيت  پالتيني  ميشل 
فوتبال  وضعيت  درباره  اظهارنظر  به  يوفا  رئيس  مي داند. 

را  ورزشگاه ها  و  زيرساخت ها  مشكل  و  پرداخت  ايتاليا 
مهمترين دغدغه تيم قهرمان جهان در سال 2006 دانست. 
يك  به  ايتاليا،  فوتبال  زيرساخت هاي  درباره  «پالتيني 
روزنامه ايتاليايي گفت: كشورشما در سال 2006 قهرمان 
جهان شده است و اينتر هم در حال حاضر قهرمان جهان 
و  درست  چيز  همه  كه  نيست  معني  اين  به  اين  اما  است،  
روبه راه است. پالتيني ادامه داد: در كالچو بايد اصالحاتي 
ديگر  بار  آن  تميز  و  قانوني  پاك،  چهره  تا  گيرد  صورت 
ورزشگاه هاي  شود.  گذاشته  نمايش  به  اروپا  قاره  در 
گفت  مي توان  واقع  در  ندارند.  خوبي  شرايط  هم  ايتاليا 
شرايط ورزشگاه هاي ايتاليا فاجعه است. قوانين مربوط به 
بازسازي و تجهيز ورزشگاه ها اهميت زيادي دارد.»رئيس 
ايتاليا  فوتبال  احتمالي  پسرفت  به  نسبت  هشدار  با  يوفا 
عنوان كرد: بدون ورزشگاه هاي مناسب، فوتبال ايتاليا در 
قياس با ساير كشورهاي صاحب فوتبال اروپا عقب خواهد 
نامه هاي  آيين  درباره  توضيح  به  همچنين  پالتيني  افتاد. 
مالي و اقتصادي جديد يوفا پرداخت و گفت: از اين به بعد 
قانون قراردادهاي مالي جوانمردانه را خواهيم داشت. اين 
تاييد  مورد  و  شده  گرفته  يوفا  توسط  كه  است  تصميمي 
فوتبال  باشگاه هاي  همه  است.  گرفته  قرار  باشگا ه ها  تمام 
باشگاه هاي  حاضر  حال  در  هستند.  خانواده  يك  عضو 
مي دهند.  دست  از  راحتي  به  را  سرمايه هايشان  اروپايي 
كمك  فوتبال  آينده  به  قانون  اين  وضع  با  گرفتيم  تصميم 
كنيم. البته در اين راه سختي هايي پيش رو خواهيم داشت 
اما بايد با قدرت تمام اين كار را پيگيري كنيم چرا كه به 
رشد و گسترش فوتبال مي انجامد و آينده فوتبال اروپا را 

تضمين مي كند.

آنچلوتي: بايد به فكر جام 
حذفي و اروپا باشيم

گل  بدون  توقف  از  پس  چلسي  سرمربي  آنچلوتي  كارلو 
شاگردانش در ديدار دوشنبه شب در خانه فوالم، شكست 
تيمش را در رقابت بر سر كسب عنوان قهرماني ليگ برتر 
انگليس پذيرفت. اين موضوع به معناي آن بود كه چلسي 
اكنون 12 امتياز از منچستر يونايتد صدرنشين كمتر دارد 
در حالي كه تنها همين تعداد بازي تا پايان فصل باقي مانده 
است. آنچلوتي پس از اين ديدار قبول كرد كه جام حذفي 
براي  چلسي  اميدهاي  تنها  اروپا  قهرمانان  ليگ  و  انگليس 
كسب قهرماني هستند: « 12 امتياز فاصله فعلي بسيار زياد 
است. هدف ما اين است كه در هر ديدار مثل امشب بازي 
كنيم و با روحيه و عملكرد باال در ميادين حاضر شويم. 
عنوان  كسب  براي  مبارزه  به  بازگشت  كه  است  بديهي 
اين  ما  مهم  بسيار  هدف  اما  است  دشوار  بسيار  قهرماني 
است كه در رقابت در جام حذفي از خط پاياني بگذريم.ما 
قصد داريم سريعا به جمع چهار تيم باالي جدول بازگشته 
و هفته آينده در ليگ قهرمانان دوباره وارد رقابت شويم.» 
«فرناندو تورس» پس از آنكه از ابتداي بازي به جاي ديديه 
دروگبا به ميدان رفت، دومين حضور نا اميدكننده اش را در 
چلسي تجربه كرد. اما آنچلوتي معتقد است كه اين مهاجم 
50 ميليون پوندي وي كه در ضرب االجل تعيين شده براي 
نقل و انتقاالت از ليورپول خريداري شده است، ارزش خود 
را نشان خواهد داد. او ضمن دفاع از اين مهاجم اسپانيايي 
گفت: تورس بازي خوبي ارائه داده و در نيمه نخست نيز 

چند فرصت گلزني داشته است.

ورزش

مسابقات  بليط  فروش  از  قبل 
مارس  پانزدهم  روز  از  كه  المپيك 
كاملى  فهرست  شد،  خواهد  آغاز 
از ساعت و روز و همينطور محل 
بليط ها  قيمت  و  مسابقات  انجام 
براى بيش از دو ميليون و دويست 
سايت  وب  در  كه  نفرى  هزار 
به  كرده اند  نام  ثبت  لندن  المپيك 

صورت  اى ميل ارسال خواهد شد.

طبق جدول زمانى برنامه هاى المپيك سال 
به  مربوط  مسابقات  اولين  لندن،   2012
فوتبال بانوان است كه روز 25 ژوئيه يعنى 
دو روز قبل از گشايش رسمى برنامه هاى 
و  گالسكو  كارديف،  شهرهاى  در  المپيك، 

كاونترى انجام خواهد شد.

اوت  ماه  اوايل  يكشنبه  و  شنبه  روزهاى 
خواهد  مهمى  روزهاى  بريتانيا  ورزش  براى 
بريتانيايى  زنان  كه  مى رود  انتظار  چون  بود 
اين  در  ميدانى  و  دو  مختلف  رشته هاى  در 
رقابت ها به مدال دست يابند. فينال مسابقات 
اوت  ماه  پنجم  روز  نيز  متر  صد  سرعت  دو 
خواهد  فرصتى  احتماال  كه  مى شود  برگزار 
بود براى درخشش دونده جامائيكايى اوسين 

بولت.
از  كه  المپيك  مسابقات  بليط  فروش  از  قبل 
روز پانزدهم مارس آغاز خواهد شد، فهرست 
محل  همينطور  و  روز  و  ساعت  از  كاملى 
بيش  براى  بليط ها  قيمت  و  مسابقات  انجام 
در  كه  نفرى  هزار  دويست  و  ميليون  دو  از 
به  كرده اند  نام  ثبت  لندن  المپيك  سايت  وب 

صورت  اى ميل ارسال خواهد شد.

سباستين كو مدير برگزارى مسابقات المپيك 
تماشاى  براى  بليط ها  «مهم ترين  آنرا  لندن 

بهترين نمايش هاى ورزشى» توصيف كرد.

بيش  مردم  «آنچه  مى گويد:  كو  سباستين 
رقابت هاى  مى سپارند،  خاطر  به  همه  از 
سرسختانه و بسيار فشرده بين ورزشكاران 
است و با توجه به رقابت سخت بين تايسون 
چنين  ما  سرعت،  دو  در  بولت  اوسين  با  گى 
لحظات به يادماندنى را به دوستداران عرضه 

خواهيم كرد.»

رقابتهاى  در  دوبار  خود  كه  كو  سباستين 
است  كرده  كسب  مدال  بريتانيا  براى  المپيك 
افزود: «واقعا لحظات مهمى است. طبق تجربه 
در  كه  كسى  عنوان  به  من  خود  شخصى 
لحظاتى  مسابقات  اين  داشته،  شركت  المپيك 
پيدا  واقعى  جنبه  يكباره  چيز  همه  كه  هستند 
مى كند. من اين لحظات را در روزهاى آمادگى 
براى المپيك لس آنجلس به ياد دارم، لحظه اى 
كه متوجه شدم كه در طول رقابت هاى دو و 
ميدانى كه نه روز طول خواهد كشيد من بايد 

در هفت مسابقه شركت كنم.»

سباستين كو، مدير برگزارى مسابقات المپيك 
لندن، مى افزايد: «اكنون ما به بخش اجرايى و 
مالى پروژه المپيك نزديك مى شويم. از تعداد 
به  مربوط  اطالعات  دريافت  براى  كه  افرادى 
ديد  مى توان  كرده اند  نام  ثبت  مسابقات  بليط 
كه اشتياق فراوانى در بين مردم كشور براى 

ديدن اين مسابقات وجود دارد.»

زنان  فوتبال  گروهى  مسابقات  انجام  از  پس 
روز  در  مردان  فوتبال  و  چهارشنبه  روز  در 
المپيك  بازى هاى  افتتاحيه  مراسم  پنجشنبه، 
لندن، روز جمعه در ساعت هفت و نيم عصر 
آغاز  المپيك  ورزشگاه  در  لندن،  وقت  به 

خواهد شد.

سوارى  دوچرخه  مسابقات  روز  آن  فرداى 
مارك  كه  شد،  خواهد  برگزار  مردان  جاده 
از  بريتانيايى،  سوار  دوچرخه  كاونديش، 
طالى  اولين  و  قهرمانى  مقام  كسب  اميدهاى 

المپيك براى بريتانيا است.

همچنين روز يكشنبه 29 ژوئيه، همه توجهات 
كه  شد  خواهد  جلب  شنا  مسابقات  سوى  به 
ربكا ادلينگتون در رشته شناى آزاد 400 متر 

از مدال طالى المپيك خود دفاع خواهد كرد.

افسانه اى  قهرمان  ژوئيه،   30 دوشنبه  روز 
در  تروپ  ايان  و  فلپس  مايكل  جهان،  شناى 
رشته 200 متر شناى آزاد مردان به مصاف 
يكديگر خواهند رفت و انتظار مى رود كه تام 
دلى، شيرجه زن بريتانيايى در رشته شيرجه 
ده متر، در اولين حضور خود در رقابت هاى 

المپيك به كسب مدال نزديك شود.

براى  اول  هفته  مهم  مسابقات  از  ديگر  يكى 
سيرل  گرگ  است.  پاروزنى  بريتانيا  ورزش 
المپيك  در  كه  بريتانيايى  قديمى  پاروزن 
سال   20 از  پس  گرفت  طال  مدال  بارسلون 
مسابقات  در  او  حضور  و  گشت  بازخواهد 
يكى از احساس برانگيز ترين بخشهاى المپيك 

امسال خواهد بود.

در  كه  پيست  روى  سوارى  دوچرخه  رشته 
المپيك پكن در احاطه ورزشكاران بريتانيايى 
بود، از روز پنجشنبه 2 اوت آغاز خواهد شد 
و اميد مى رود كه كريس هوى در اين رقابت ها 
ميزبان  كشور  براى  ديگر  طالى  مدال  يك 

كسب كند.

رقابت هاى دو و ميدانى در ورزشگاه المپيك 
خواهد  آغاز  اوت  ماه  سوم  جمعه  روز  از 
بريتانيايى،  ورزشكار  انيس،  جسيكا  شد. 
در  طال  مدال  كسب  براى  اصلى  اميدهاى  از 
زنان  متر  هزار  ده  دو  و  گانه  هفت  مسابقات 

است.

عنوان  به  اكنون  هم  از  اوت  چهارم  شنبه 
اين  در  است.  شده  نامگذارى  بزرگ»  «شنبه 
گانه  هفت  رشته  رقابت  نهايى  مرحله  روز 
زنان و فينال دو صد متر زنان جايگاه اصلى 
در  رقابت  روز  اين  در  داشت.  خواهد  را 
رشته هاى پاروزنى و شنا نيز به نتيجه نهايى 

خواهند رسيد.

روز يكشنبه پنجم ماه اوت نيز براى ورزش 
كه  مى رود  انتظار  چون  است  مهم  بريتانيا 
كريستين  و  ماراتون  دو  در  رادكليف  پاوال 
زمان  متر  صد  دو  فينال  در  نيز  اوهوروگو 
باالخره  و  يابند.  دست  پيروزى هايى  به 
مدعيان  بين  تاريخى  مصاف  روز،  اين  در 
قهرمانى دو صد متر مردان بين تايسون گى 
از آمريكا و اوسين بولت از جامائيكا، توجه 

فراوانى به خود جلب خواهد كرد.

مسابقات  برگزارى  مدير  كو  سباستين 
المپيك لندن مى گويد: «از هم اكنون مى توان 
افتاد.  خواهد  اتفاقى  چه  كه  كرد  تصور 
امروزه همه اذعان دارند كه مسابقه دو صد 
متر مردان يك مقطع بسيار مهم و جدى از 
رقابت هاى المپيك است و ما طورى برنامه 
ساعات  در  مسابقه  اين  كه  كرده ايم  ريزى 

مناسب عصر روز يكشنبه انجام شود».

لوئيس  همچنين  يكشنبه  روز  ظهر  از  بعد  در 
اسميت ژيمناست بريتانيايى تالش خواهد كرد 
كه به نسبت مدال برنز خود در المپيك پكن، 
آينسال  بن  كند.  پيدا  دست  بهترى  نتيجه  به 
قهرمان قايقرانى مردان از بريتانيا كه تاكنون 
اين  در  است،  كرده  كسب  المپيك  مدال  سه 
تنيس  فينال  پرداخت.  خواهد  رقابت  به  روز 
انفرادى مردان نيز در اين روز در زمين تنيس 

ويمبلدون برگزار مى شود.

و  هوى  كريس  اوت  ماه  ششم  دوشنبه  روز 
شانس  بريتانيايى،  زن  ژيمناست  توئيدل،  بت 
اين كشور براى كسب پيروزى را به آزمايش 
خواهد گذاشت. روز سه شنبه هفتم ماه اوت 
گانه  سه  رشته  قهرمان  براونلى  اليستر  نيز 
است.  طال  مدال  كسب  اميدهاى  از  بريتانيا 
انجام  پارك  هايد  محوطه  در  مسابقات  اين 

مى شود.

كانو،  قايقرانى  رشته  قهرمان  بارباتس،  تيم 
يافت،  دست  طال  مدال  به  پكن  المپيك  در  كه 
اميدوار است كه روز هشتم ماه اوت از مقام 
كاياك  انفرادى  متر  هزار  رشته  در  قهرمانى 

دفاع كند.

ايدوئو  فيليپس  اوت،  نهم  پنجشنبه  روز 
در  كه  است  اميدوار  بريتانيايى  ورزشكار 
رشته پرش سه گام مدال ديگرى بر قهرمانى 
پيش  سالهاى  در  كه  اروپا،  قهرمانى  و  جهان 

به دست آورده، بيافزايد.

زنان  فوتبال  رقابت هاى  فينال  روز  همين  در 
در ورزشگاه ويمبلدون برگزار خواهد شد.

فينال فوتبال مردان روز شنبه يازدهم ماه اوت 
برگزار خواهد شد. در اين روز مسابقات دو 
و ميدانى به پايان خواهد رسيد، و سرنوشت 
پايان  در  نيز  بريتانيايى  زن  شيرجه  دلى  تام 
مشخص  متر  ده  شيرجه  رشته  رقابت هاى 

خواهد شد. 
نتيجه فينال مسابقات مشت زنى روز يكشنبه 
كه  ديد  بايد  و  شد  خواهد  مشخص  دوازدهم 
آيا تام استاكر و برادلى ساندرز مشت زنان 
بريتانيايى تا مرحله فينال و كسب مدال پيش 

خواهند رفت يا نه. 

منبع: بى بى سى فارسى

زمانبندى برنامه هاى 
المپيك 2012 اعالم شد
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Iran unveiled a stamp during a meet-
ing to promote the convergence of 
monotheistic religions”, which was 

held in Tehran on Tuesday, The 
Minister of Culture and Islamic 
Guidance, Mohammad Hosseini at-
tended the meeting, which took 
place at the Enqelab Hotel. A group 
of followers from the different reli-
gions in the country also attended. 
Representatives of the different 
monotheistic religious minorities, 
ambassador of Armenia, Vatican 
representative, and several MPs also 
participated. 
The ceremony began with a short 
speech delivered by Hosseini. He 
talked about how different religions 
live peacefully together in the coun-
try and said, “In Iran people live 
peacefully with each other’s reli-
gions based on their commonalities, 
and their officials also have the same 

attitude.” 

He also talked about Noruz as a tradi-
tion promoting peace and kindness. 
Deputy Minister of Culture and Is-
lamic Guidance for Cultural Affairs 
Bahman Dorri was also present at the 
session said that religious minorities 
in Iran have always been respected; 
and, that they are Iranians and will 
always be Iranians. Christian MP 
Robert Biglarian also remarked that 
Iranian religious minorities have 
been actively present in different 
historical events over the years. 

He also talked about the unity that 
is among the different religions and 
stressed this solidarity, like every 
other phenomenon, needs to be pro-
moted in order to avoid future prob-
lems. 
An exhibition of religious rituals of 
the monotheistic religions was also 
on display to the public at the cer-
emony. 
Photo: A poster bearing an image of 
a “convergence of monotheistic re-
ligions” stamp and signatures of the 
Iranian culture minister and the rep-
resentatives of the different mono-
theistic religious minorities in Iran 
was unveiled during a meeting at 
Tehran’s Enqelab Hotel on February 
15, 2011. (Photo by IRNA)

After two years of hiatus, Iranian tar 
virtuoso Hossein Alizadeh and accom-
panied by tonbak virtuoso Majid Khalaj, 
will give concerts in six Iranian cities 
starting February 17 and will run for 
two months. 

Qazvin, Rasht, Shiraz, Bandar Abbas, 
Gorgan and Tehran will host their duet 
performances. They explained the de-
tails during a press conference at the 
Iranian Artists Forum on Monday. 

“Unfortunately, Persian music does not 
ideally match up after the Islamic Revo-
lution. People have the right to listen 
to it but regretfully there is no facility 
for holding concerts in many Iranian 
towns,” Alizadeh mentioned at the con-
ference. 

He said the Iranian music band had 
several performances during the past 
few years in foreign countries, and they 
have had problems with performing 
concerts in their homeland. 

“The concert performances in several 
big cities in Iran gave us good feelings 
and I hope we can have more perfor-
mances in the near future,” he men-
tioned. 

He went on to say, they would perform 
improvisational pieces in the concert 
hall in response to audiences during 
their concerts. 

“In planning concerts in towns other 
than Tehran, several of the musicians 
need more organization and more time 
with the programming. This is one of 
the reasons that we prefer duet perfor-
mances,” he said. 

“When we presented a concert in Iran, 
the artists were offended during the 
process of gaining permission for their 
performance. The insult came from 
those officials who do not have the nec-
essary qualifications to give the permis-
sion,” Alizadeh lamented. 

“I do not have any concerns about the 
cancellation of concerts at the last mo-
ment. We have become thick-skinned 
during these years and we are accus-
tomed to it,” he added. 

“We experienced the first duet perfor-
mances 20 years ago in France. Our im-
provisational performance was a leap 
from traditional form which was cre-
ated at the time,” Khalaj mentioned in 
the conference. 

Qazvin will be the first host of the con-
cert on February 17 and 18. After that, 
they will give performances in Rasht 
on February 20 and 21. The northern 
city Gorgan is their next destination in 
which they will perform on February 25 
and 26. 

Shiraz will be host to the performances 
on March 6 and 7. They will give con-
certs on March 8 and 9 in Bandar Abbas. 
They will conclude their performances 
in Early April in Tehran’s Vahdat Hall. 

Photo: Iranian tar virtuoso Hossein Ali-
zadeh (L) and tonbak performer Majid 
Khalaj (R) attend a press conference at 
the Iranian Artists Forum in Tehran on 
February 15 to promote their Iranian 
concert tour, which kicks off in March. 
(Fars/Mahmud Hosseini) 

Iran unveils commemorative stamp 
for monotheistic religions

Alizadeh, Khalaj team up 
for Iranian concert tour

A bust statue of the great Iranian 
epic poet Ferdowsi was unveiled 
during a ceremony at the Museum of 
Sarajevo on February 15. 

The unveiling ceremony was held as 
part of the cultural fortnight which 
is being held by Iran on Ferdowsi’s 
magnum opus Shahnameh at the Sa-
rajevo Winter Festival. 

Created by Iranian sculptor Afshin 
Esfandiari, the statue was unveiled 
during a ceremony that was attend-
ed by Iranian and Bosnian officials. 

The head of Sarajevo Winter Festi-
val Ibrahimu Spahicu, the sculptor 
Afshin Esfandiari, the Iranian cul-
tural attaché to Sarajevo Hamidreza 
Etminan and the head of Ferdowsi 
Foundation Ferdowsi Foundation 
Yaser Movahhedi-Fard attended the 
ceremony. 

Afshin Esfandiari’s statue of the 
great Iranian poet and mathemati-
cian Khayyam unveils today during 
a ceremony at the festival. 

Esfandiari donated the two statues 
to the head of the festival Spahicu to 
in order to establish the two cultural 
centers in Sarajevo. The statues are 
symbols of friendship between Irani-
ans and Bosnians. 

The fortnight, which started on Feb-
ruary 9, is co-sponsored by Iran’s 
cultural attaché office in Sarajevo, 
Iran’s Ferdowsi Foundation and the 
International Peace Center in Sara-
jevo.
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Malek Museum is the first endowed museum of the 
country. 
Haj Hussein Aqa Malek endowed this museum to 
Astan-e Qods Razavi. It is among the top five museums 
of the country in terms of historical precedence and its 
library is among the six treasuries of Iran’s handwritten 
manuscripts 
Haj Hossein Malek, the person who endowed this mu-
seum and national library, was born in Tehran in 1872. 
His father, Mohammad Kazem, was one of the big mer-
chants of his time and also wrote poetry. 

Origins 
Mohammad Kazem Malek-ul-Tojjar left behind huge 
assets for his children through trading and buying a 
large number of properties in Khorasan. 
Haj Hossein Malek assisted his father in managing their 
Khorasan properties. It seems that his cultural interest 
was ignited during a visit to Mashhad along with his 
father. 
In Mashhad, upon the guidance of one of his father’s 
friends he became familiar with some exquisite works 
in Astan-e Qods Razavi. Later, when he obtained a 
copy of the anthology of Ibn Yamin Farivmadi (a poet 
of sixth century AH), the thought of founding a library 
crossed his mind. At that time he was 28. 
In 1938, Malek endowed his house, which he had in-
herited from his father, in Bain-ul-Haramain Bazaar in 
Tehran and all its furniture and books to Astan-e Qods 
Razavi. He also donated a large amount of his land and 
properties in Tehran and Khorasan to charitable organi-
zations and became known as the person who made the 
largest endowments in Iran’s contemporary history. 
Malek died in 1973 at the age of 101 and was buried in 
Imam Reza’s (AS) Holy Shrine. 

Library 

National Malek Library, with 19,000 unique and exqui-
site handwritten manuscripts, is viewed as one of the 
six treasuries of Iranian handwritten manuscripts. The 
other libraries are National Library, Library of Astan-e 
Qods Razavi, Majlis Library, Grand Ayatollah Mar’ashi 
Najafi Library and Central Library of University of Teh-
ran. 
The library also has about 70,000 printed books, 3,400 
stone books and 548 periodicals in 4,000 volumes. A sig-
nificant portion of the printed books belong to before 
1942. The library constantly purchases manuscripts and 

printed books by using the Malek endowment fund. 
Apart from books and study halls, the library has de-
partments for technical affairs such as mending manu-
scripts, photography and preparing microfilms and book 
binding. The library has a publishing house, which was 
established in 1968. 

Museum’s Collection 
The museum is host to works before and after the ad-

vent of Islam. Islamic works constitute the major part of 
the museum’s works. It also has 3,000 Iranian coins and 
medals from sixth century BC till the Pahlavi era. 

Addressing a press conference, Managing Director of 
Malek National Library and Museum Mojtaba Husseini 
said thousands of manuscripts and artistic and cultural 
works, such as calligraphy, paintings, carpets, textile, 
metalwork and stamps, are kept in this museum. 
The artistic collection of the museum includes paintings 
by Kamal-ul-Molk Ghaffari, Lotfali Souratgar, Hadi 
Khan Tajvidi and European painters. 
The stamp collection of the museum contains the first 
stamps printed in Iran and the rest of the world. The 
museum also has a section for 34 carpets woven by the 
most expert weavers of the past two centuries. 
The calligraphy section of the museum hosts works 
by renowned Iranian and Islamic calligraphers such as 
Yaqout Mostasami, Alireza Abbasi, Mir Emad and Mir-
za Gholamreza Esfahani. 
From the endowment of Haj Hussein Aqa Malek, the 
income generated by the library and museum should 
be spent annually for celebrating seven ceremonies, 
including Mab’as (the day when Prophet Muhammad 
(AS) made his prophetic mission public) and the birth 
anniversary of Imam Reza (AS). 
These festivities are accompanied by cultural activities 
such as exhibitions and unveiling of new books. 
Similarly, the endowment annually pays for organizing 
five mourning ceremonies held from 7th to 11th of the 
holy lunar month of Muharram to commemorate the 
martyrdom of Imam Hussein (AS) and 72 of his loyal 
companions in Karbala. 

Books Unveiled 
Husseini also said that on the occasion of the birth an-
niversary of Prophet Mohammad (PBUH), the book 
“Bousiri Slave”, which consists of poetry about the 
prophet by an Egyptian poet of 7th century AH, was 
unveiled. 
“The book is written by Alaeddin Tabrizi, a calligrapher 
of Safavid monarch, Shah Tahmasb, and has been trans-
lated into Persian,” he said. 
On this auspicious occasion, ‘Ganj-e Malek’, which is 
a selection of the museum’s works with an Islamic ap-
proach, was also unveiled. 
“In this book, information is provided about literary 
masterpieces of the Islamic period and Qur’anic scripts,” 
he said. 

Other Plans 
Elsewhere in his remarks, Husseini said the plan for 
changing the architecture of Malek National Library 
and Museum started two years ago and is aimed at 
standardization of the building. 
“After implementing this project, 1,070 meters of ex-
hibition space will increase to 2,200 meters, and the 
library’s service space will increase to 1,500 square me-
ters from 360 square meters,” he said. 
He said 30 exhibitions were held in the past couple of 
years. 
“During this period, 12 exhibitions were held inside the 
institute and 18 in cities like Bandar Abbas, Bushehr, 
Semnan, Zanjan, Shahroud and Shiraz,” he added. 
Husseini noted that the virtual library will open in the 
next two weeks. 
“This library includes 1,500 handwritten manuscripts, 
50 volumes of books printed after 1942 and 200 vol-
umes of publications published during the Constitution 
Movement,” he said. 
Husseini expressed hope the institute would become 
the richest library of Islamic arts in the world within 
the next five years. 

IRANICA
5Persian Weekly | Friday 18 February 2011

Tell us what 
you think

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Malek Museum
A Treasury of Islamic Works

By Sadeq Dehqan 



Cyber-attack 
didn’t slow Iran’s 
nuclear progress

VIENNA: In an underground chamber near the city 
of Natanz, surveillance cameras offer the world a rare 
glimpse into Iran’s largest nuclear facility.

The cameras were installed by United Nations’ inspec-
tors to keep tabs on Iran’s nuclear progress, but last year 
they recorded something unexpected: workers hauling 
away crates of broken equipment.

In a six-month period between late 2009 and last May, 
UN officials watched in amazement as Iran dismantled 
more than 10 per cent of the Natanz plant’s 9000 cen-
trifuge machines used to enrich uranium. Then, just as 
remarkably, hundreds of new machines arrived at the 
plant to replace the ones that were lost.

Advertisement: Story continues below
The story told by the footage is a shorthand recounting 
of the Stuxnet computer worm, the most significant cy-
ber-attack on a nuclear installation.

Records of the International Atomic Energy Agency, the 
UN nuclear watchdog, show Iran struggling to cope with 
a massive equipment failure just at the time its main ura-
nium enrichment plant was under attack by Stuxnet, ac-
cording to diplomats in Europe familiar with the records.

But the agency’s files also show a feverish - and apparent-
ly successful - effort by the scientists to replace broken 
parts, even while constrained by sanctions banning Iran 
from purchasing nuclear equipment. An agency report 
due for release this month is expected to show steady or 
slightly elevated production at the Natanz plant over the 
past year.

A draft report by nuclear experts in Washington con-
cludes that the impact of the computer malware was 
relatively minor.

‘’While it has delayed the Iranian centrifuge program at 
the Natanz plant in 2010 and contributed to slowing its 
expansion, it did not stop it or even delay the continued 
build-up of low-enriched uranium,’’ the Institute for Sci-
ence and International Security said in the draft, a copy 
of which was provided to The Washington Post.
The worm almost certainly exacted a psychological toll, 
said David Albright, a co-author of the report. ‘’If noth-
ing else, it hit their confidence and it will make them feel 
more vulnerable in the future.’’

The Washington Post

TEHRAN – Italian Foreign Min-
ister Franco Frattini has said that 
negotiation is the only way to 
build confidence between Iran 
and the five permanent members 
of the UN Security Council and 
Germany. 

Italian foreign minister made the 
remarks in a meeting with chair-
man of the Majlis National Securi-

ty and Foreign Policy Committee 
Alaeddin Boroujerdi in Rome on 
Wednesday. 

“The only way to build confi-
dence between Iran and the 5+1 
group is continuation of talks,” 
Frattini said. 
He also said the latest round of 
talks between Iran and the major 
powers in Istanbul was a step for-
ward. 
On January 21 and 22, Iran and 
the 5+1 group (the United States, 
Britain, France, Russia, China, 
and Germany) held multifaceted 
talks in Istanbul without achiev-
ing concrete results. 
Elsewhere in his remarks, Frat-
tini called for expansion of co-
operation between Iran and Italy 
to tackle issues like terrorism and 
drug trafficking in Afghanistan. 
He also highlighted the important 
role that Iran can play in the es-
tablishment of peace and security 
in Afghanistan. 
Boroujerdi said that the two 
countries’ parliamentarians can 

clear up the misunderstandings 
between Iran and Italy and fa-
cilitate enhancement of bilateral 
cooperation through consultation 
and exchange of visits. 
The senior lawmaker also said 
Iran is ready to continue talks 
with the major powers. 

Italian senator says Iranians are a 
peace-loving nation 

In a separate meeting with Borou-
jerdi on Tuesday, Italian Senator 
Lamberto Dini said Iranians are 
a pacifist nation and have the 
right to use the nuclear energy for 
peaceful purposes. 

“Iran is a peaceful country and has 
not invaded any country over the 
past centuries,” the chairman of 
the Foreign Affairs Committee of 
Italy’s Senate said. 
Dini added that Iran has an ab-
solute right to nuclear energy for 
civilian purposes. 

The Italian senator also said Iran 
plays an “important and influ-
ential” role in the international 
scene and called for closer parlia-
mentary cooperation with Teh-
ran. Boroujerdi was on a two-day 
visit to Italy where he met with 
a number of Italian political and 
parliamentary officials to explore 
ways to enhance ties and discuss 
joint effort to halt drug trafficking 
in Afghanistan. 
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