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دانند.تونس،  مى  ناقص  هم  را  سعودى  عربستان  در  انقالب  فرض  بسيارى   
مصر، يمن ، بحرين و اين روزها هم ليبى. آيا عربستان مى تواند مهره بعدى 
در اين دومينوى سياسى باشد؟  با اين همه صفحات فيس بوك را كه شخم مى 
زنيد به روز خشمى مى رسيد كه براى خاندان سعود يازدهم ماه مارس اعالم 

شده است. 
مى  سخن  اجتماعى  و  سياسى  اصالحات  از  سلطنتى  خاندان  اين  در  برخى 
گويند. ملك عبداهللا كهنسال هم وعده كمك هاى اقتصادى را داده است . حركتى 
كه در حقيقت ترفندى است مالى براى پايان دادن به ناآرامى ها. اكنون پرسش 
در  و  رسيد  مى  نظر  به  لرزش  غيرقابل  كه  سعودى  خاندان  آيا  كه  اينجاست 
كه  مردمى  اراده  بود،با  هم  منطقه  در  واشنگتن  منفعت  كننده  تامين  حقيقت 
عهده  بر  المللى  بين  نهادهاى  در  را  ان  مسئوليت  دولت  و  ارتش  سركوب...  از 

خواهند داشت .
 اياالت متحده در اين فضا سكوت اختيار كرده اما طبيعى ترين كارى كه از دست 
اين كشور برمى آيد تشكيل جلسه فورى شوراى امنيت و صدور قطعنامه اى 
عليه كشتارها در ليبى است. دولت در طرابلس بايد تحت شديد ترين تحريم 
هاى بين المللى قرار بگيرد تا زمانى كه به توسل خشونت عليه هموطنان خود 
پايان دهد . اين قبيل گام ها بايد در زمان مناسبى برداشته شود تا اوضاع از 

آنچه كه امروز شاهد آن هستيم وخيم تر نشود.
صفحه  6 

صفحه  4

 مهربانو با مهر در انگلستان آواز مى خواند
صفحه  5 

www.iranianstudy.com
075 9269 0822  
02074332516

تحصيل در انگلستان، اخذ و تمديد 
ويزاى تحصيلى در كمترين زمان 



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

ميان  بدبينى  ايجاد  در  سعى  ُمضحك  و  واهى  مضمون  با  ايميلى  ارسال  با  فردى  كه  نيست  بيش  اى  هفته   
جامعه ايرانيان دارد. محتواى ايميل ارسالى، سازمان ها و افرادى را نشانه رفته است كه در زمينه هنرى و 
فرهنگى در لندن  مشغول فعاليت هستند. اين ايميل به افراد خاصى ارسال شده  از جمله به خود هفته نامه 
پرشين!  تصميم گرفتيم كه به درج كامل بخشى از اين ايميل كه مربوط به هفته نامه پرشين است بپردازيم تا 
خودمان انعكاس دهنده هدف شوم افرادى باشيم كه از روى حسد و غرض ورزى سعى در تخريب شخصيتى 

افراد و سازمان هاى خوش نام در اين كشور دارند. 

هفته نامه پرشين ضمن ابراز تاسف از كوته فكرى اين فرد، اعالم مى دارد كه اينگونه شيطنت ها و بازى هاى 
غير حرفه اى و ناشيانه به جز قوت و قدرت بخشيدن به هدفى كه داريم، نتيجه اى ندارد و نشانگر اين حقيقت 
است كه هفته نامه پرشين در راستاى اعتالى فرهنگى و اجتماعى در جامعه ايرانى آنچنان موفق بوده كه 
اكنون با چنين گزافه گويى هايى از جانب افراد بى نام و نشان در پشت پرده رو به رو است. اما نام بردن و 
تهمت زدن به سازمان هاى خيريه و يا ارگان هاى ديگرى كه با دلسوزى و تالش فراوان سعى در زنده نگاه 
داشتن فرهنگ و تمدن ايرانى در كشورى بيگانه داشته اند؛ شرم آور است و با نسبت دادن اتهامات پوچ و 

بى اساس به آنها، هيچگاه نخواهيد توانست كه مانع دستيابى آنها به اهداف شان شويد.  
به دليل  عدم شناخت هويت ارسال كننده ايميل فقط بخش مربوط به هفته نامه پرشين در اين شماره درج 
باشد  مى  خيريه  موسسات  و  هموطنان  از  تعدادى  به  مربوط  كه  ارسالى  ايميل  مابقى  چاپ  از  و  شود   مى 

خوددارى مى نمائيم.

و  ميباشد  مسئله  اين  پيگير  ذيربط  و  قانونى  مراجع  طريق  از  پرشين  نامه  هفته  كه  يادآوريست  به  الزم 
اطالعات كاملتر بزودى بعد از احراز هويت به اطالع خوانندگان اين نشريه خواهد رسيد.

سردبير
......................

Persian Weekly
پرشين ويكلى , به سر دبيرى آقاى عارف نجفى , كه نه نامش و نه فاميلش و نه تصويرى كه از گذشته به عنوان 
پناهنده مظلوم به جامعه ايرانى داده صداقت دارد . رسانه بى پرو پائى كه براى مخارج خود حتى به آسانى آگهى 
نميپذيرد و مدعى است كه احتياج مادى ندارد وآقاى سردبير (پاسدار سابق جمهورى اسالمى قبل از تقاضاى 
پناهندگى ,طبق مدارك موجود در نزد مترجم در اداره پناهندگى انگلستان ) به عنوان پوشش دادن اخبار شهر 
در هر مجلسى دوستانه , هنرى و يا سياسى سر ميكند و عكسها و فيلم هائى را كه ميگيرد هرگز كسى در هيچ 
روزنامه اى نميبيند ولى وقتى ميفهميم كه هر 4-3 ماه  سفرى به ايران دارد معما آسان ميشود  كه چه مبلغى براى 
شناسائى هموطنان ,در ايران به ايشان پرداخت ميشود كه بايد از شرف و حيثيت و انسانيت گذشت. روزنامه اى 
كه حركت قلمش براى اخاذى و بى سوادى مطلق  توشه راهش است و هيچكدام از اين دو لزوم بقا و ادامه يك 

نشريه نيست , چگونه امرار معاش ميكند ؟
.....................

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
02071935592

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در 

انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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برنامه هاى آينده
فرهنگى، هنرى 
ايرانيان در لندن

 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

روز جهانى زن
انجمن پيوند در نظر دارد روز جهانى زن را در 
عالقمندان  بگيرد  جشن  بخارا  رستوران  سالن 
تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  براى  ميتوانند 
 For information زير تماس حاصل فرمايند

call on: 020 8905 8770

با  اى  جلسه  كننده  برگزار  لندن  توحيد  كانون 
با  گفتار»  اخالق  با  بيان  آزادى  «نسبت  عنوان 
اين  باشد.  مى  فنايى  ابوالقاسم  دكتر  حضور 
جلسه  شنبه 5 مارس 2011 و در ساعت 30/6 
كسب  براى  عالقمندان  شود.  مى  آغاز  عصر 
اطالعات بيشتر مى توانند به وب سايت مربوطه 

مراجعه نمايند.
www.kanoontowhid.com

معلوالن  از  حمايت  انجمن  و  ايرانيان  جامعه 
ايرانى در بريتانيا جشن بزرگ نوروز را برگزار 
مى كنند و در اين برنامه كه در تاريخ 25 مارچ 
شود  مى  برگزار  عصر   30/7 ساعت   2011
شاهى،  شهريار  سعيدى،  بابك  چون  هنرمندانى 
به  آرين  جى  دى  و  نظرى  پوريا  آتش،  مهران 
اجراى برنامه هنرى و موزيك خواهند پرداخت. 
زير  آدرس  شرح  به  برنامه  اين  اجراى  محل 

است:
 Ealing Town Hall - New Broading,

 Ealing, London W5 3BY
 Nearest Tube station= Ealing Broadway

اجتماعى  و  فرهنگى  هاى  برنامه  لطفا 
جهت  پرشين  نامه  هفته  به  را   خود 

اطالع رسانى ارسال فرمائيد

30 دقيقه آخر جهان 
چگونه مي گذرد

استاد ايراني دانشگاه ريورسايد از عمر جهان مي گويد

استاد ايرانى فيزيك و نجوم رصدى دانشگاه «ريورسايد» كاليفرنيا با بيان اينكه از مهبانگ (انفجار بزرگ) 
و ابتداى پيدايش جهان، حدود 13 ميليارد سال گذشته است، گفت: «طبق محاسبات، جهان 35 ميليارد سال 
پس از پيدايش يعنى تا حدود 21 ميليارد سال ديگر نابود خواهد شد.»بهرام مبشر، كيهان شناس بزرگ 
ايرانى دانشگاه «ريورسايد» كاليفرنيا و كاشف دورترين خوشه كهكشانى جهان كه در دومين همايش 
عظمت كائنات در دانشگاه صنعتى اميركبير سخن مى گفت، اظهار كرد: «گاليله به وسيله تلسكوپ  توانست 
ژوپيتر را مشاهده كرده و از حركت آن متوجه گردش زمين به دور خورشيد شود اما كيهان شناسى به 
عنوان يك علم از اوايل قرن بيستم و در حدود سال 1920 آغاز شد كه نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه 
جهان 13 ميليارد سال پيش در اثر يك انفجار بزرگ به نام «مهبانگ» (BIG BANG) به وجود آمد كه 
پس از آن تاكنون جهان در حال انبساط است؛ به اين معنا كه همه كهكشان ها و هر چيزى كه در جهان 
وجود دارد، در حال دور شدن از يكديگر هستند.» او ادامه داد: «نيروى جاذبه در 10 به توان منهاى 38 
ثانيه پس از پيدايش جهان از نيروهاى ديگر جدا شد كه در اين زمان درجه حرارت جهان بسيار باال و در 
حدود چندين ميليارد درجه (10 به توان 29 درجه) كلوين بود كه از آن هنگام هر چه جهان انبساط پيدا 
مى كرد درجه حرارت كاهش پيدا مى كرد و نهايتا در 10 به توان منهاى 10 ثانيه پس از پيدايش جهان تمام 

نيروهايى كه در طبيعت وجود داشتند به صورت نيروهاى مستقل از يكديگر جدا شدند.»

 دكتر مبشر اظهار كرد: «در واقع بين سه دقيقه تا 300 هزار سال پس از پيدايش جهان، هسته اتم ها از 
ساده ترين آنها تا سنگين ترين اتم شكل گرفته و حدود 380 هزار سال پس از پيدايش جهان الكترون ها 
دور هسته هاى اتم جمع شده و نهايتا باعث به وجود آمدن اتم ها كه تشكيل دهنده كهكشان ها، سيارات و 
انسان ها هستند، شدند.» او گفت: «در ابتداى جهان، هيچ چيز جز نور وجود نداشت، به صورتى كه اگر 
شما با يك موشك از منظومه شمسى خارج شده و وارد كهكشان  راه شيرى شويد و از آنجا به جهان 
بيرون از اين كهكشان  برويد و دماى جهان را اندازه  بگيريد به عددى حدود منهاى 270 درجه سانتى گراد 
كه نزديك به صفر مطلق است، مى رسيد كه اين دما از لحظه پيدايش جهان و تابش زمينه  اى كه مبناى 
كيهانى دارد، باقى مانده؛ چرا كه اگر در تمام جهات آن را اندازه گيرى كنيد، يكسان است.»به گزارش ايسنا 
مبشر ادامه داد: «اگر بخواهيم تاريخ پيدايش جهان را از آغاز مهبانگ تاكنون در يك سال فشرده كنيم 

جهان در ابتداى ژانويه به وجود آمده است.

 يك ماه پس از مهبانگ (انفجار بزرگ) يعنى در فوريه، كهكشان  راه شيرى تشكيل شده، 9 ماه پس از 
به  زمين  در  ابتدايى  ماه) زندگى  مهر  سپتامبر (اول  در 22  گرفته،  فرم  زمين  سپتامبر  در  پيدايش يعنى 
وجود آمد، آذر ماه زمانى بود كه دايناسورها به وجود آمده و در 26 همان ماه از بين رفتند، در روز 
پايانى سال در ساعت 23 و 58 دقيقه، انسان ها به وجود آمدند، 25 ثانيه قبل از پايان سال كشاورزى به 
وجود آمد و نهايتا 11 ثانيه قبل از پايان سال اهرام مصر ساخته شدند.» استاد فيزيك و نجوم رصدى 
دانشگاه ريورسايد با بيان اينكه در حال حاضر حدود 14 ميليارد سال از پيدايش جهان گذشته است، 
اظهار كرد: «آينده و انتهاى جهان به گونه اى است كه يك ميليارد سال قبل از انتهاى جهان خوشه هاى 
كهكشانى از هم جدا مى شوند، يعنى قدرت انرژى تاريك به حدى افزايش پيدا مى كند كه مى تواند آنها را 
از هم جدا كند، 60 ميليون سال قبل از انتهاى جهان، كهكشان  راه شيرى از بين مى رود و سيارات از هم 

جدا مى شوند.  

سه ماه قبل از انتهاى جهان، منظومه شمسى از بين مى رود، 30 دقيقه قبل از انتهاى جهان نيروى انرژى 
تاريك به حدى افزايش پيدا مى كند كه روى سياراتى به اندازه زمين مى تواند اثرگذار باشد و در اين زمان 
است كه زمين منفجر مى شود و حدودا 10 به توان منهاى 19 ثانيه قبل از انتهاى جهان، اتم ها از بين رفته 
و نهايتا مى توان گفت 35 ميليارد سال پس از پيدايش جهان، جهان از بين مى رود و كل جهان به انرژى 

تاريك تبديل مى شود.»

 نمايشگاه "افغانستان: 
چهارراه جهان باستان"

باستانشان  كه  افغانستان  باستانى  گنجينه 
در  بودند  نموده  كشف  شوروى  و  فرانسوى 
باستان"  جهان  چهارراه  "افغانستان:  نمايشگاه 
كه در روز پنجشنبه در موزيم بريتانيا در لندن 

گشايش مى يابد، به نمايش گذاشته ميشوند.
باشد  مى  متشكل  مثال  بى  اثر  از 200  نمايشگاه 
مذاهب  و  كلتورها  ها،  زمانه  كامل  مقطع  كه 
مختلف در تاريخ قديمى قبل از اسالم افغانستان 

را معرفى ميكنند.
و  طاليى  زيورات  و  طاليى  ظروف  را  نمايشگاه 
باستانى  باكترياى  مسكونى  محله  از  الجوردى 
طال تپه در شمال افغانستان امروزى كه به زمان 
تقريبًا 2000 سال قبل از ميالد مربوط مى باشند، 

مى گشايند.
تماشاه چيان ميتوانند اثار كلتور ايلينى، معمارى 
ايلينى و مجسمه سازى كه در دوران زمامدارى 
يونانيان در قرون 2 - 3 قبل از ميالد در شهر اى 
رسيده  شگوفانى  به  امو  درياى  ساحل  در  خانم 

بود، مشاهده كنند.
باستانشناسان  طرف  از  باستانى  شهرك  اين 
فرانسوى و شوروى در سال هاى 1930 1970- 
دوران  در  بعداً  ولى  بود،  شده  تحقيق  و  كشف 
خودسرانه  هاى  كارى  كندن  اثر  به  داخلى  جنگ 

دزدان اسيب جدى ديده و غارت شده است.
در نمايشگاه همچنان اثار مختلف از عاج فيل از 
قرون  سرحد  به  كه  كابل  شمال  در  بگرام  شهر 
كامل  سلسله  تغيير  شاهد  و  باشند  مى  مربوط 
باخترى  يونانى،  هاى  مدنيت  نفوذ  و  سالطين 
نمايش  به  باشند،  مى  كوشانيان  امپراطورى  و 
گذاشته شده اند. بگرام در تقاطع راه هاى تجارتى 

زمان باستان قرار داشت.
شيشه،مجسمه  از  اثار  نمايشگاه  بخش  اين  در 
گذاشته  نمايش  به  زيورات  و  ظروف  اشياء،  ها، 
از  دوردست  كشورهاى  از  بگرام  به  كه  شده 

امپراطورى روم تا هند اورده شده اند.
نمايشگاه را سالون با المارى هاى پر از زيورات 
هيات  كه  ميكند  تكميل  قيمتى  هاى  سنگ  و 
ويكتور  رهبرى  تحت  شوروى  باستانشناسان 
هنگام  گذشته  قرن   1979 سال  در  سريانيدى 
امروزى  شهر  نزديك  در  تپه  طال  در  حفريات 

شبرغان در افغانستان كشف نموده بودند.
 2 از  انجا  در  كوچى  مردمان  مسكونى  محالت 
هزار تا يك هزار سال قبل از ميالد وجود داشت 
و در زمان لشكركشى سكندر مقدونى تخريب و 
كه  هاى  گنجينه  ولى  شد.  سپرده  فراموشى  به 
باشندگان طال تپه به جهان باقى با انها ميرفتند، 
به بسيار خوبى حفظ شده و به اساس انها چهره 

مردمان ساكن اين منطقه احياء شده است.
ساخته  تاج  نمايشگاه  سمبول  و  توجه  جالب  اثر 
طال  نازك  هاى  ورقه  جداشونده  قطعات  از  شده 
مى باشد كه از پنج قسمت به شكل درخت ساخته 
و  سبك  اندازه  به  زينتى  اثر  اجزاى  است.  شده 
متحرك اند كه به اثر جريان هوا در المارى بسته 

شور ميخورند.
اثر  به  ميگويند:"اثار  نمايشگاه  سازماندهندگان 
را  اثار  توانستند  كه  افغان  كارمند  چند  مساعى 
نمايشگاه  انها  از  حاال  و  شده  حفظ  كنند  پنهان 
سيار ترتيب نموده كه به جامعه بين المللى بايد 
دستاوردهاى  افغانستان،  فرهنگى  ميراث  اهميت 
دلچسپ و روابط تجارتى مدنيت هاى گذشته ان 

را نشان دهد".
نمايشگاه در پايتخت انگلستان را اثار از كلكسيون 
موزيم بريتانيا و همچنان اثار عتيقه تكميل ميكند 
و  كشف  انگلستان  ساكن  افغانان  طرف  از  كه 
از  بعد  كه  نموده  موافقه  انها  اند.  شده  خريدارى 
ختم نمايشات كه چهار ماه دوام ميكنند، اين اثار 
را به موزيم ملى افغانستان در كابل تسليم نمايند.

پروژه  به  راجع  ميتوانند  همچنان  چيان  تماشاه 
هاى ديگر حفظ ميراث فرهنگى افغانستان اگاهى 
چارچوب  در  كه  مغازه  در  و  نمايند  حاصل 
هاى  سوغات  برعالوه  شده  گشوده  نمايشگاه 
كتب  افغانستان،  دستى  صنايع  محصوالت  ديگر 

و البوم هاى افغانستان خريدارى نمايند.
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

خدمات امور ادارى و مكاتبه اى
ترجمه و نوشتن  نامه هاى شما براى

Housing & Job Centre & NHS 
انجام مكاتبات ادارى با كليه سازمانهاى دولتى
ترجمه مدارك و پر كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)
مشاوره در امور پناهندگى از مراحل ابتدايى

 تا اخذ نتيجه
با كمترين هزينه و كمترين زمان

خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا و 
پى گيرى كليه خدمات ادارى شما در كشور انگلستان
جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592020 7193 5592

به بهانه گراميداشت روز جهانى زن توسط فستيوال هنر در لندن 

 مهربانو با مهر در 
انگلستان آواز مى خواند 
گفتگو: فرشته كديور

را  موسيقى  زمينه  در  فعاليت  سالگى  هشت  سن  از  مهربانو 
آغاز مى كند و نزد استادان مختلفى تعليم مى بيند از جمله 
مى توان از معصومه مهرعلى، خانم پريسا، محسن كرامتى و 
على اصغر شاه زيدى و دكتر حسين عمومى نام برد و مهم 
آواز  نامى  استاد  شاگردان  از  كه  است  سالى  چند  اينكه  تر 

ايران، محمدرضا شجريان مى باشد.
مهربانو همراه گروهش (گروه مهر)، براى شركت در برنامه 
لندن  مهمان  زن»،  جهانى  روز  سال  صدمين  «گراميداشت 
است تا در اين روز به اجراى برنامه موسيقى و آواز ايرانى 
مديريت  به  و  هنر  فستيوال  دعوت  با  مهر  گروه  بپردازند. 
خانم فهيمه خرازى( يكى از برنامه گذاران نام آشناى فرهنگى 
و هنرى) به انگليس مى آيند تا در لندن و منچستر به روى 
اجراى  درباره  بيشتر  اطالعات  كسب  بروند.براى  صحنه 
تماس  ايران  در  گروه  خواننده  مهربانو  خانم  با  برنامه  اين 
مناسبت  به  كه  برنامه  اين  اجراى  درباره   بيشتر  تا  گرفتيم 

روز جهانى زن مى باشد از زبان خودش بشنويم.

- خانم مهربانو از شكل گيرى گروه مهر بگوئيد.
مى  تدريس  دانشگاه  در  سازها  نواختن  فقط  ايران  در  اينكه  دليل  به 
شود.  نمى  تدريس  آكادميك  صورت  به  ايرانى  آواز  بنابراين  شود؛ 
كردم.  استفاده  دانشگاه  از  خارج  در  استادانى  محضر  از  نتيجه  در 
همانطور كه مى دانيد آواز ايرانى براى خانم ها در ايران با محدوديت 
هاى خاصى مواجه است. پس تصميم گرفتم كه فعاليت هاى خودم را 
به خارج از ايران سوق دهم. از سال 2007 فعاليتم را به صورت حرفه 
اى خارج از ايران آغاز كردم. گروهى به نام مهر را پنج سال پيش 
برنامه  مختلفى  هاى  جشنواره  دعوت  به  امروز  تا  كه  كردم  تاسيس 
 11 زن  جهانى  روز  برنامه  در  حضور  براى  هم  اكنون  ايم.  داشته 

مارس به دعوت فستيوال هنر، در لندن آماده مى شويم.

 « زن  جهانى  «روز  برنامه  در  حضور  براى  شما  با  كه  گروهى   -

همكارى مى كنند؛ چه كسانى از ايران هستند؟
 در اين اجرا فريبا هدايتى؛ آهنگساز 

و  هست  گروه  كننده   تنظيم  و 
عهده  بر  نيز  را  تار  سه  نوازندگى 
دارند. بيتا قاسمى نوازنده كمانچه، 
و  دف  دايره،  ابوالفتحى  مژگان 
نوازنده  ُزمردى  سارا  و  كوزه 

تنبك مى باشند .

- كمى درباره اجراى روز 11 مارس لندن توضيح بدهيد؟
اجراى ما بخشى از برنامه اى است كه به مناسبت روز جهانى زن، 
توسط فستيوال هنر برگزار مى شود كه آواز بيات اصفهان و ابوعطا 
مى باشد. بعضى از قطعات قديمى هستند و بعضى نيز جديد .چون 
اشعار  از  كه  داشتم  دوست  است  زن  روز  مناسبت  به  برنامه  اين 
بانوان ايرانى هم استفاده كنم. در نتيجه در آوازهايم از اشعار فروغ 

فرخزاد و شاعره جوان هيال صديقى بهره گرفته ام.

- آيا اين نخستين اجراى گروه مهر در لندن است؟ چطور دعوت به 
حضور در اين برنامه را پذيرفتيد؟

بله، اين نخستين اجراى ما در لندن است كه به دعوت فستيوال هنر 
اجرا  لندن  هال  كدوگان  در  كه  گرفته  صورت  خرازى  فهيمه  خانم  و 
خواهيم داشت. در روز سيزدهم مارس هم همين اجرا را باز هم به 

مديريت فستيوال هنر در شهر منچستر داريم.
مناسبت اين برنامه با روزجهانى زن، بى تاثير نبوده اما با توجه به 
محدوديت هايى كه در ايران است تصميم داشتم كه خارج از كشور 
تا  شد  فراهم  فرصتى  ديگر  بار  كه  خوشحالم  باشم.  داشته  برنامه 
بتوانم موسيقى اصيل ايرانى را به عنوان تنها يكى از ارزشهاى اين 

مرز و بوم به مخاطبان ايرانى وغير ايرانى عرضه كنم. 

- مخاطبانى كه براى ديدن اين برنامه مى آيند، انتظار شنيدن چه 
سبكى از موسيقى را بايد داشته باشند؟

اجراى موسيقى اصيل و يا همان كالسيك ايرانى را شاهد خواهند بود.

- برنامه هاى آتى شما چيست؟
سال آينده در امريكا و كانادا و اروپا كنسرت خواهيم داشت. تاكنون 
نيز در شهرهاى مختلف آلمان، هلند، ايتاليا، اسپانيا دانمارك و سوئد 
برنامه داشته ايم و اميدواريم كه برنامه لندن هم مورد توجه و حمايت 

مخاطبان قرار بگيرد.
با سپاس از فرصتى كه در اختيار هفته نامه قرار داديد.

شايان ذكر است كه حضور آقايان در اين برنامه بالمانع است

گفتگو
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تونس، مصر، يمن ، بحرين و اين روزها هم ليبى. 
آيا عربستان مى تواند مهره بعدى در اين دومينوى 
سياسى باشد؟ بسيارى فرض انقالب در عربستان 

سعودى را هم ناقص مى دانند. 
هم  روزها  اين  و  بحرين   ، يمن  مصر،  تونس، 
اين  در  بعدى  مهره  تواند  مى  عربستان  آيا  ليبى. 
انقالب  فرض  بسيارى  باشد؟  سياسى  دومينوى 

با  دانند.  مى  ناقص  هم  را  سعودى  عربستان  در 
اين همه صفحات فيس بوك را كه شخم مى زنيد 
به روز خشمى مى رسيد كه براى خاندان سعود 
يازدهم ماه مارس اعالم شده است. برخى در اين 
خاندان سلطنتى از اصالحات سياسى و اجتماعى 
وعده  هم  كهنسال  عبداهللا  ملك  گويند.  مى  سخن 
كه  حركتى   . است  داده  را  اقتصادى  هاى  كمك 
در حقيقت ترفندى است مالى براى پايان دادن به 
ناآرامى ها. اكنون پرسش اينجاست كه آيا خاندان 
سعودى كه غيرقابل لرزش به نظر مى رسيد و در 
حقيقت تامين كننده منفعت واشنگتن در منطقه هم 
بود،با اراده مردمى كه از سركوب و خفقان خسته 

شده اند، خواهد لرزيد؟
گويا انقالب در خاورميانه تبديل به امرى مسرى 
هفته  چند  براى  صرفا  قاعده  اين  كه  البته  و  شده 
اخير نيست. در دهه 50 زمانى كه جمال عبد الناصر 
ناسيوناليستى  هاى  تظاهرات  رسيد،  قدرت  به 
اين  دوره  آن  در  افتاد.  راه  به  منطقه  سرتاسر  در 
سوريه،  اردن،  در  ها  رهبرى  مصر  در  حكمرانى 
در  كشيد.  چالش  به  را  ليبى  و  سعودى  عربستان 
آن زمان خاندان سعود از جانب يكى از خودى ها 
متحمل بى آبرويى بدى شدند. يكى از شاهزادگانى 
پادشاهى  منصب  در  گرفتن  قرار  صف  در  كه 
و  شده  همراه  مصر  در  افتاده  راه  به  موج  با  بود 
شاهزاده  گزيد.آن  اقامت  قاهره  در  را  سالى  چند 
مردى  داشت.  نام  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  طالل 
بود.  سعود  آل  سلطنتى  خاندان  موسس  پسر  كه 
گراى  نخبه  طبقه  به  روز  امروزه  شاهزاده  اين 
عربستان بازگشته و البته به ياد هم قبيله اى هاى 

خود هم مى اندازد كه نمى توانيد از جريان انقالب 
به راه افتاده در امان باشيد. اين شاهزاده سعودى 
سى  بى  بى  شبكه  با  خود  گفتگوى  ترين  تازه  در 
آن  با  عربستان  كه  مشكالتى  كه  زمانى  تا  گفت: 
دست و پنجه نرم مى كند حل و فصل نشود ،آنچه 
كه ما در كشورهاى خاورميانه نظير بحرين شاهد 
آن بوديم و هستيم قابليت انتقال به رياض حتى در 

ابعادى بدتر را هم خواهد داشت .
و  مصر  از  عربستان  جزيره  شبه  غرب  و  شرق 
هاى  خيزش  دار  و  درگير  يمن  و  بحرين  تا  اردن 
را  سعود  خاندان  در  نهفته  ترس  كه  است  مردمى 

بيدار كرده است : تسلسل.
ابتداى قرن بيستم بود كه عربستان سعودى ميان 
اتحاد با آمريكا يا بريتانيا ، نخستين گزينه را انتخاب 
كرد تا به نوعى با استعمار انگلستان برخورد كرده 
باشد . در جريان جنگ سرد اين خاندان در برابر 
همسايگانى كه متحد اتحاد جماهير شوروى سابق 
را  دورش  دورتا  مبادا  تا  شد  دوال  كمر  تا  بودند 
كمونيست ها احاطه كنند. از زمان پايان جنگ سرد 
هم ، اصلى ترين هدف دستگاه ديپلماسى عربستان 
سعودى مقابله با ايران و نفوذ اين كشور در منطقه 
بوده است. رياض از نفوذ ايران در دورتادور خود 
واهمه عجيبى دارد. از افغانستان گرفته تا عراق و 
تهران  نفوذ  و  تاثير  سيطره  در  فلسطين  و  لبنان 

قرار دارند.
چندين  از  پس  عبداهللا  ملك  كه  زمانى  پيش  هفته 
ماه درمان و گذراندن دوران نقاهت از مراكش به 
هاى  مهمان  نخستين  از  يكى  بازگشت  عربستان 
عيسى  بن  پادشاه  بود.  بحرين  از  وى  همتاى  او 
او  با  تا  شتافت  عبداهللا  ملك  ديدار   به  خليفه  آل 
به  است  برگرفته  در  را  منطقه  آنچه  خصوص  در 
بحث و تبادل نظر بپردازد. بحرين تا شرقى ترين 
هم  نشين  شيعه  كه  سعودى  عربستان  استان 
است تنها 20 مايل و شايد هم كمتر فاصله دارد. 
خاندان  حمايت  و  سيطره  در  كه  كوچك  كشورى 
سعود است. بسيارى بحرين را قلب توجه دستگاه 

ديپلماسى ايران هم مى دانند. اين ديدار در حقيقت 
از  سعود  خاندان  حمايت  مبرهن  و  واضح  نشانه 
منامه  در  نشسته  قدرت  تخت  بر  سلطنتى  خاندان 
بود. ديدارى كه نشان داد رياض از آنچه در منامه 
دلخوشى  كشور  اين  سياسى  آينده  و  گذرد  مى 
كه  بگذاريد  شوكى  كنار  را  دغدغه  اين  ندارد. 
از  اوباما  باراك  سريع  حمايت  از  سعود  خاندان 
خيزش هاى عمومى در مصر و به حاشيه راندن 

حسنى مبارك احساس كردند. 
خود  اطراف  در  حوادث  آرامى  به  سعود  خاندان 
نمى  كه  رسند  مى  نتيجه  اين  به  و  كرده  نگاه  را 
وارد  خود  گوش  بيخ  انقالبى  جوانان  با  توانند 
تقابل شوند. خيزش هاى عمومى در مصر، تونس، 
هاى مدنى و گاه  مطالبه  در  ريشه  بحرين  ليبى و 
نيازهاى اقتصادى دارد . هيچ كدام از اين كشورها 
در  كه  البته  ندارند.  مدونى  جايگزنى  هاى  برنامه 
چشم  به  دار  ريشه  هاى  اپوزيسيون  آنها  تمامى 
در  اى  برنامه  فردا  براى  افراد  اين  و  خورد  مى 
به  مردمى  هاى  جنبش  اين  رهبران  دارند.  سر 
دنبال ارتش مستقل هستند. اقتصاد در تمامى اين 
هاى  به سامان نيست و فرصت  كشورها آنچنان 

شغلى هم بسيار محدود است .
عربستان سعودى از برخى وجوه با اين كشورها 

متفاوت است :
بهتر  بسيار  عربستان  در  اقتصادى  اوضاع   .1
عمومى  هاى  خيزش  كه  است  كشورهاييى  از 
آن  كردن  مزه  مزه  حال  در  يا  و  كرده  تجربه  را 
هزار   6 مصر  براى  ملى  ناخاصل  توليد  هستند. 
دالر ، براى تونس 9 هزار دالر و براى عربستان 
24 هزار دالر است . خاندان سعود همچنين براى 
و  باز  دست  خود  هموطنان  براى  كردم  خرج 
توانمندى دارند . قيمت نفت هر روز سير صعودى 
خود را طى مى كند. روز چهارشنبه بود كه ملك 
بسته  از  خود  مردمان  كردن  راضى  براى  عبداهللا 
فقر  گفت.  سخن  دالرى  ميليارد  كمكى 35  اقتصاد 
در عربستان حقيقتى قابل اغماض نيست اما بهاى 
نفت و تالش خاندان سعود در اقناع مردم مى تواند 

بر اين معضل هم نقابى جدى بزند.
كه  كشورهايى  خالف  بر  سعودى  عربستان   .2
نام انها در باال برده شد داراى اپوزيسيون جدى 
سال  ده  در  قدعلم كند.  دولت  مقابل  در  نيست كه 
هاى  چهره  كشف  دنبال  به  سعود  خاندان  گذشته 
خلق  زمانى  خود  كه  بود  اى  القاعده  به  وابسته 
كرد. بسيارى از اين چهره ها بازداشت و يا از كار 
نظامى و دولتى محروم شدند . روحانيون مخالف 
زمان  مروز  در  اندك  اندك  هم  سلطنتى  خاندان 
خريدارى شدند. براى بسيارى از نخبگان سياسى 
در عربستان سعودى همين خاندان سعود بهترين 

سرمايه براى آينده اى روشن هستند.
سلطنتى  خاندان  به  وفادار  و  اختيار  در  ارتش   .3
است . نقش ارتش در تمام انقالب هاى قيد شده را 
نبايد ناديده گرفت. در عربستان سعودى ارتش و 
نيروهاى امنيتى در اختيار خاندان سلطنتى و ده ها 

شاهزاده و وابستگان به سعود است .
جانشينى.  براى  مدون  برنامه  از  برخوردارى   .4
جابه  بار   5 سعود  خاندان  گذشته  دهه  شش  در 
جايى در قدرت را تجربه كرده اند. برخالف مصر 
و  نبود  عيان  آن  در  مبارك  حسنى  جانشنى  كه 
به  كشيدن  نفش  فرصت  ديكتاتور  كه  تونس  يا 
جانشينى را نداده بود ، در عربستان از هم اكنون 
 . است  شده  هويت  احراز  عبداهللا  ملك  جانشنين 
بر  كه  دانند  مردى مى  بسيارى  را  نايف  شاهزاده 

كرسى ملك عبداهللا تكيه خواهد زد .
كنند  مى  گمان  سعود  خاندان  كه  آنچه  برخالف 
خاندان  اين  راندن  بيرون  دنبال  به  متحده  اياالت 
بايد  اوباما  باراك  دولت   . نيست  حاكميت  طبقه  از 
پيشبرد  براى  سعود  خاندان  به  پرده  پشت  در 
برخى اصالحات كمك كند. پيش بينى تحوالت در 
سخنان  است  خطرناكى  بسيارى  امر  خاورميانه 
ياد  به  ميالدى   1977 سال  در  را  كارتر  جيمى 
آريد كه رژيم سلطنتى در ايران را باثبات و موفق 
خواند. چند ماه پس از اين سخنان و خوش بينى 
جرقه هاى ناآرامى و خيزش عمومى در ايران زده 

شد. 

بين الملل 

نگران نباشيد، هنوز نوبت 
به شما نرسيده است

 واشنگتن پست 26 فوريه / راشل برانسون
ترجمه : سارا معصومى

نخست وزير بريتانيا 
توسل بزور عليه رژيم 
قذافى را رد نمى كند

 

احتمال  بريتانيا  وزير  نخست  كامرون"  "ديويد 
داد كه از نيروى نظامى عليه رژيم "معمر قذافى" 
استفاده شود و از وى خواست كه از قدرت كناره 

گيرى كند.
كامرون روز دوشنبه در جلسه مجلس نمايندگان 
ابزار  از  استفاده  امكان  "ما  كرد:  اعالم  بريتانيا 
نظامى را كامال محتمل مى شماريم. ما نبايد نظاره 
ملت  عليه  كنونى  رژيم  چگونه  كه  باشيم  آن  گر 
رابطه  همين  در  زند.  مى  خشونت  به  دست  خود 
تا  خواستم  كل  ستاد  رييس  و  دفاع  وزير  از  من 
به همراه متحدين بريتانيا حريم مسدود هوايى را 
تنظيم كنند. درخواست ما از سرهنگ قذافى بسيار 

ساده است: وقت رفتن فرا رسيدن است".
سال  اواخر  در  ناتو  توسط  هوايى  مسدود  حريم 
هاى 2000-1990 عليه عراق جهت مانع شدن از 
فعاليت نظامى رژيم هاى ميليتاريسمى وضع شده 

بود.

تضمين موشكى ناتو و 
روسيه عليه يكديگر

"سرگى الوروف" (Sergey Lavrov) وزير امور خارجه 
روسيه اعالم كرد كه كليد همكارى ميان ناتو و روسيه 
در امور سپر ضد موشكى شكل حقوقى توافقاتى است 
كه تضمين كند اين سيستم ها عليه يكديگر بكار گرفته 
خصوص  در  مسكو  موضع  وى،  گفته  به  شوند.  نمى 
اساس  اين  بر  توافقات  در  اروپا  موشكى  ضد  سپر 
را  سازمان  اين  عضو  كشورهاى  خاك  ناتو  كه  است 
عين  در  را.  خود  خاك  هم  روسيه  و  كند  مى  حراست 
آن  فنى  امكانات  كه  ما  موشكى  چتر  ايم  آماده  ما  حال 
هم موجود است، برخى از كشورهاى ناتو را نيز زير 
پوشش خود گيرد و در عين حال خواستار شفافيت و 
صراحت در اين موضوع هستيم، ما خواستار توافق در 
مشترك  رسانى  اطالع  و  فرماندهى  سيستم  خصوص 
هستيم البته با اين درك كه كليد ناتو همواره آمريكايى 
خواهد بود چونكه در غير اينصورت آنها روى آن فشار 
نخواهند داد. همين مسئله شامل كليد ما مى شود: ما نيز 
فقط خودمان از آن برخوردار خواهيم بود". به اعتقاد 
چنين  وجود  صورت  در  روسيه،  خارجه  امور  وزير 
نظاميان  عهده  بر  سيستم  اين  انجام  چگونگى  توافقاتى 
دو  "بايد  داد:  توضيح  وى  بود.  خواهد  كارشناسان  و 
و  مسكو  واشنگتن-  باشد:  داشته  سياسى  اراده  طرف 
واحدى  سيستم  ايجاد  خواستار  ما  -مسكو.  بروكسل 
اين  توان  مى  چگونه  كه  ديد  و  كرد  فكر  بايد  هستيم؛ 
طرح را اجرا نمود". وى در نهايت اعالم كرد: "به همين 
خاطر زمانى كه به ما مى گويند كه سپر ضد موشكى 
عليه شما نيست ما قبول داريم كه اوباما قصد ندارد كه 
به ما حمله كند...ما اطمينان داريم كه ناتو نيز اينكار را 
نخواهد كرد اما در اين امور فقط نيت مهم نيست بلكه 
توان بالقوه هم واجب است. اين اولين بارى نيست كه 
مسئله  "اين  كه  گويند  مى  ما  به  اخير  سال  بيست  طى 
به  شود.  مى  آفرين  مشكل  بعدا  اما  نيست".  شما  عليه 
همين خاطر باز هم تكرار مى كنم كه كليد همكارى ها ما 
در امور سپر ضد موشكى بايد وجود تضمين حقوقى 
دو  موشكى  ضد  سپر  كند  ضمانت  كه  باشد  توافقات 

طرف عليه يكديگر نيست".
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سفير ايران در روسيه: 

خارج كردن سوخت راكتور 
نيروگاه بوشهر بدليل استفاده 

از تجهيزات آلمانى بود

سفير ايران در مسكو پس از تاييد شدن خبر خروج سوخت 
راكتور بوشهر به درخواست روس ها اعالم چند نكته را 

ضرورى دانست.
رضا سجادى، سفير ايران در مسكو كه نماينده ايران در 
گفت و گو با طرف هاى روسى در بحث هاى مختلف مابين 
دو كشور است، اين روزها به واسطه رايزنى ها گسترده 
با مسئوالن روسى در بحث نيروگاه بوشهر، بيش از هر 
فرد ديگرى از جزئيات مباحث مطرح در مورد اين نيروگاه 

مطلع است.
را  بوشهر  نيروگاه  خبرآنالين  با  گو  و  گفت  در  سجادى   
و  دانست  اسالمى  كشور  يك  در  اى  هسته  نيروگاه  اولين 
گفت: رژيم صهيونيستى و همه غرب، صف آرايى كرده اند 
كه اين اتفاق نيفتد و از چند سال قبل فشار سياسى زيادى 
روى روسها گذاشته شده كه روسها هم مانند آلمانها ، اين 

نيروگاه را نيمه تمام، رها كنند.
اند،  نكرده  رها  را  نيروگاه  تنها  نه  روسها  داد:  ادامه  وى 
بلكه تأسيسات نيروگاه را كامل كرده،  سوخت را به كشور 
به  را  نيروگاه  و  كرده  نصب  رآكتور،  محل  در  و  منتقل 

مرحله افتتاح، رسانده اند.
ايران  اسالمى  جمهورى  دشمنان  سياست  افزود:  سجادى 
اين است كه اين پيروزى را در ذائقه ملت ايران تلخ نمايند 
و با شايعه پراكنى، روابط ايران و روسيه در ارتباط با اين 

پروژه را دچار اضطراب و بحران نمايند.

وى خطاب به همه دستگاه و مجريان اطالع رسانى كشور 
در  شكست  از  را  دشمن  كام  هوشيارى،   با  بايد  ما  گفت: 

جنگ روانى اش، تلخ نماييم.
وى در خصوص طرح اين ادعا كه باز كردن درب رآكتور 
بوشهر براى خروج سوخت با ويروس استاكس نت ارتباط 
داشته باشد نيز اظهار داشت: اين مساله هيچ ارتباطى به 
رآكتور  نهايى  چك  هدف  با  و  ندارد  استاكس  ويروس 

مى باشد.
سفير ايران در مسكو افزود: اين اقدام، با توافق كارشناسان 
روسى و ايرانى انجام شده است. كارشناسان ما و روس 
متفقا معتقدند كه بدليل استفاده از زيرساختها و تجهيزات 
را  نيروگاه  حفاظتى  استانداردهاى  و  ضرايب  ما  آلمانى، 

بيش از استانداردهاى متعارف، اعمال كنيم.

اتم  روس  ريئس  كرينكو  آقاى  داشت:  اظهار  سجادى 
زمينه  در  روسيه  و  ايران  همكارى  شروع  براى  كه 
بر  و  داشت  تهران  به  سفرى  گذشته  هفته  راديوداروها، 
نمود.  تأكيد  نيروگاه  اندازى  راه  براى  روسيه  دولت  اراده 
همچنين در مالقات هفته گذشته اينجانب با آقاى ريابكف 
معاون وزير خارجه روسيه، مجددا نسبت به اراده روسيه 
براى راه اندازى نيروگاه و ادامه همكارى هاى انسانى و 

صلح آميز هسته اى تأكيد كرد.
وى تصريح كرد: من از رسانه ها تقاضا دارم به دانشمندان 
وكارشناسان ارزشمند كشور خود اعتماد داشته باشند و 
است،  كشور  صالح  كه  را  آنچه  عزيزان،  اين  دهند  اجازه 

پياده نمايند.

هيالرى كلينتون: ايران با معترضان در 
مصر، بحرين و يمن در تماس است

طور  به  ايران  است  مدعى  امريكا  امورخارجه  وزير 
بحرين  مصر،  در  معترضان  با  غيرمستقيم  يا  مستقيم 

و يمن در تماس است.
هيالرى كلينتون كه چهارشنبه در مجلس سناى آمريكا 
صحبت مى كرد گفت ايران سعى دارد سير تحوالت در 
به  پاسخ  براى  كه  دهد.كلينتون  شكل  را  كشورها  اين 
سوال هاى نمايندگان سنا درباره بودجه وزارت خارجه 
به  را  خود  تالش  تمام  "آنها  گفت:  بود،  رفته  كنگره  به 
كار بسته اند تا بر نتيجه (ناآرامى ها) در اين كشورها 

تاثير بگذارند."
هيالرى كلينتون براى اثبات ادعاى خود ادامه داد:آنها 
از حزب اهللا استفاده مى كنند...تا با همتايان خود ارتباط 

در  خود  مصرى  همتايان  با  هم  آنها  كه  حماس  (مانند)  كند...  برقرار 
طور  به  يا  مستقيم  طور  به  دائما  ها  ايرانى  گفت:  كلينتون  هستند.  تماس 
غيرمستقيم از طريق دست نشاندگان خود سعى دارند بر رخدادها تاثير 

بگذارند. آنها ديپلماسى فعالى دارند.
وى گفت اياالت متحده براى مقابله با تالش هاى ايران، 
به طور فعال با گروه هاى مخالف در كشورهاى مختلف 
ظرافت  به  كار  اين  كرد  تاكيد  اما  است  تماس  در  منطقه 

هاى خاص خود نياز دارد.

مى  منطقه  در  مخالفان  بيشتر  گفت:  كلينتون  هيالرى 
خواهند ما نقش مثبتى داشته باشيم اما نمى خواهند نقش 
هدايت كننده داشته باشيم. بنابراين چالش ما اين است كه 
بايد كمك رسانى كنيم بدون اين كه به نظر برسد در پى 

تصاحب انقالب آنها هستيم.
ناآرامى  در  دخالت  براى  ايران  تالش  داد  ادامه  كلينتون 
هاى منطقه براى خود اين كشور نيز يك چالش است زيرا 

كه دوستان زيادى در ميان مخالفان ندارد.
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در  سياسي  تنش هاي  تشديد  با  گذشته  هفته 
خاورميانه و شمال آفريقا به ويژه ليبي، قيمت نفت 
افزايش  شدت  به  جهان  بازارهاي  در  طال  نيز  و 
هر  در  دالر   116 به  برنت  نفت  قيمت  است.  يافته 
بشكه و قيمت هر اونس طال به 1433 دالر رسيده 
است و به باور كارشناسان اگر وضعيت سياسي 
بماند  باقي  شكل  همين  به  جهان  در  اقتصادي  و 
احتمال آنكه قيمت اين دو ماده خام كاهش پيدا كند 
بسيار كم است. اكنون طال به عنوان حوزه اي امن 
سرمايه گذاران  توجه  مورد  سرمايه گذاري  براي 
سبب  به  نيز  نفت  قيمت  و  است  گرفته  قرار 
عرضه  در  اختالل  باره  در  كه  عميقي  نگراني هاي 
حاضر  حال  در  است.  رفته  باال  آمده  به وجود 
مهم ترين عامل نگراني مصرف كنندگان بزرگ نفت 
كشورهاي  ديگر  به  ليبي  در  بحران  كه  است  اين 
صادركننده نفت منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا 

سرايت كند. 

در اين حالت مشكالتي كه پيش روي اقتصاد جهان 
اگر  بود.  خواهد  بزرگ  بسيار  گرفت  خواهد  قرار 
قيمت نفت در بازارهاي جهان براي چند ماه متوالي 
كاالها  انواع  قيمت  بماند  باقي  دالر   130 حد  در 
اقتصاد  رشد  نيز  و  يافت  خواهد  افزايش  به شدت 
به  نيز  نفت  قيمت  اكنون  شد.  خواهد  كند  جهان 
باالترين ميزان طي دو سال و نيم گذشته رسيده 
تحوالت  تاثير  درباره  را  عميقي  نگراني هاي  و 
اخير بر رشد اقتصاد جهان به وجود آورده است. 
در  و  نوظهور  اقتصادهاي  در  مركزي  بانك هاي 

افزوده اند  بانكي  بهره  نرخ هاي  بر  توسعه  حال 
كاهش  به  اقدامات  اين  اما  كنند  مهار  را  تورم  تا 
رشد اقتصاد جهان نيز منجر خواهد شد. پافشاري 
ديكتاتور ليبي بر باقي ماندن در مسند قدرت خطر 
بروز جنگ داخلي را در ليبي به وجود آورده است. 
از سوي ديگر روز گذشته قيمت طال در معامالت 
آتي براي تحويل در ماه آوريل در بازار كامكس 
نيويورك به باالترين ميزان رسيد. قيمت اين فلز با 
21.30 دالر يا 1.5 درصد افزايش، به هزار و 431 
يك  ركورد  رسيد.  اونس  هر  در  سنت  و 20  دالر 
روزه قبلي هزار و 432 دالر و 50 سنت در هفتم 

دسامبر گذشته بود.

 طال براي تحويل فوري 1.7 درصد افزايش يافت 
و به ركورد هزار و 434 دالر و 93 سنت در هر 
ساعت  چهارشنبه  روز  طال  قيمت  رسيد.  اونس 
 1.6 نيويورك  در  محلي  وقت  به  بعدازظهر  چهار 
و 27  دالر  و 434  هزار  به  و  كرد  صعود  درصد 
بدهي  مشكالت  تشديد  و  تورم  رشد  رسيد.  سنت 
درصد   28 را  طال  بهاي   ،2010 سال  در  دولتي 
خود  متوالي  رشد  سال  دهمين  طال  و  داد  افزايش 

را سپري كرد. 

در  دالر   1500 به  طال  قيمت  افزايش  كارشناسان 
هر اونس را تا پايان سال جاري ميالدي پيش بيني 
براي  نقره  قيمت  گرانبها  فلزات  بازار  در  كرده اند. 
تحويل در ماه مي در بازار كامكس نيويورك 60.7 
سنت يا 1.8 درصد افزايش يافت و به 33.82 دالر 

پس  الكترونيك  معامالت  در  رسيد.  اونس  هر  در 
از تسويه، قيمت اين فلز به 34.685 دالر رسيد كه 
باالترين قيمت از ماه مارس 1980 بود. قيمت نقره 
بود.  رسيده  دالر   50.35 ركورد  به  سال  آن  در 

كارشناسان در توصيف داليل افزايش قيمت نفت 
در  اختالل  باره  در  سرمايه گذاران  نگراني هاي  به 
عرضه نفت اشاره كرده اند. آنها مي گويند به سبب 
براي  تقاضا  افزايش  و  جهان  اقتصاد  رشد  تداوم 
براي  جدي  بسيار  تبعات  عرضه  در  اختالل  نفت، 

قيمت  پاياي  رشد  داشت.  خواهد  جهان  اقتصاد 
نفت به افزايش قيمت تمام كاالها و خدمات، تشديد 
تهديد تورم و بي ثباتي اقتصادي، اقدامات جدي تر 
بانك هاي مركزي براي مهار تورم و كاهش رشد 

حالي  در  اين  و  شد  خواهد  منجر  جهان  اقتصاد 
است كه اقتصادهاي توسعه يافته به شدت نيازمند 
رشد باالي اقتصادي براي غلبه بر مشكالت مالي 

و كاستن از نرخ بيكاري هستند. 

نفت اوپك؛108 دالر
 بهاى سبد نفتى اوپك با 23 سنت كاهش، به هر بشكه 

108 دالر و 27 سنت رسيد.
به گزارش پايگاه اينترنتى دبيرخانه سازمان كشورهاى 
صادركننده نفت (اوپك)، بهاى سبد نفتى اوپك دوشنبه 

گذشته (9 اسفند) هر بشكه 108 دالر و 50 سنت بود.
خام  نفت  نوع   12 بردارنده  در  اوپك  خام  نفت  سبد 
گريسول  الجزاير،  مخلوط  شامل  سازمان  اين  اعضاى 
بصره،  سبك  ايران،  سنگين  اكوادور،  اورينته  آنگوال، 
صادراتى كويت، اس  سيدر ليبى، سبك «بونى» نيجريه، 
موربان  سعودى،  عربستان  عربى  سبك  قطر،  مارين 
بشكه  هر  بهاى  ونزوئالست.همچنين  مرى  و  امارات 
نفت خام در پايان معامالت روز گذشته (سه شنبه 10 
اسفند) بازار نيويورك با 2 دالر و 67 سنت افزايش، به 

99 دالر و 63 سنت رسيد./

اولتيماتوم نفتى ايران به 
شركت ملى نفت عمان 

پس از تعيين و تكليف وضعيت قراردادى طرح توسعه 
در  گام  دومين  در  نفت  وزارت  دارخوين،  نفتى  ميدان 
هفته جارى قصد دارد وضعيت سرمايه گذارى شركت 
ملى نفت عمان در ساخت و توسعه مجتمع پتروشيمى 
همزمان  سال 1388  ماه  مرداد  كند.  مشخص  را  هرمز 
ايران  ايران،  به  عمان  پادشاه  قابوس  سلطان  سفر  با 
آمونياك  و  اوره  توليد  واحد  يك  ساخت  براى  عمان  و 
توليد  ظرفيت  با  و  كشور  دو  درصدى  مشاركت 50  با 
يك  محصول  تن  هزار   650 و  ميليون  يك  ساالنه 
توافق نامه امضا كردند. با گذشت 19 ماه از امضاى اين 
هيچ  تاكنون  عمان  و  ايران  بين  پتروشيميايى  قرارداد 
در  پتروشيمى  واحد  اين  ساخت  براى  پيشرفتى  گونه 
كه  است  حالى  در  اين  و  است  نشده  حاصل  عسلويه 

ونزوئال  و  اندونزى  با  ايران  مشاركتى  طرحهاى  ساير 
داشته  توجه اى  قابل  پيشرفتهاى  قراردادى  نظر  از 
است. احمد حيدرنيا مدير طرح هاى شركت ملى صنايع 
پتروشيمى با تاكيد بر اينكه قصد داريم حداكثر تا دو 
ساخت  در  عمان  گذارى  سرمايه  وضعيت  آينده  ماه 
مهر،  خبرنگار  به  كنيم  روشن  را  هرمز  پتروشيمى 
گذارى  سرمايه  به  تمايلى  عمانى  طرف  اگر  كرد:  اعالم 
در عسلويه را ندارد ساير شركت هاى خصوصى و يا 

خارجى جايگيزين اين مجموعه خواهد شد.

نرخ چكهاى برگشتى خيال 
پايين آمدن ندارد

 بر اساس آمارهاى بانك مركزى نرخ چكهاى برگشتى 
در دى ماه بازهم افزايش (هرچند اندك) پيدا كرد.

بر اساس امارهاى منتشر شده از سوى بانك مركزى 
سال  ماه  دى  درپايان  برگشتى  چكهاى  نرخ  متوسط 
چكهاى  نرخ  مقايسه  و  رسيد  11.9درصد  به  جارى 
ثابت  در نرخ 11.8 درصد  آذر  با  ماه  دى  در  برگشتى 

باقى مانده است.
در اين گزارش تعدا چكهاى بگشت خورده در دى ماه 
ارزشى  كه  است  شده  اعالم  برگ  هزار  معادل 506  را 
معادل 2812 ميليارد تومان داشته است و به اين ترتيب 
ميزان چكهاى برگشتى در ده ماهه منتهى به دى ماه  به 
4ميليون و813هزار برگ رشيده است و از نظر ارزش 
هم طى اين دوره 22 هزار و 787 ميليارد تومان چك در 

مبادالت اقتصادى كشور برگشت خورده است.
كل اسناد مبادله شده در دى ماه نيز معادل 4 ميليون و 
296 برگ با ارزش 58 هزار و 972 ميليارد تومان بوده 
است و با اين ارقام كل تعداد و ارزش چك هاى مبادله 
ميليون   40 به  جارى  سال  نخست  ماهه  ده  در  شده 
برگ و ارزشى معادل 504 هزار و 828 ميليارد تومان 

رسيده است.

با تشديد تنش ها در منطقه و افزايش ريسك گريزي سرمايه گذاران رخ داد 

ثبت ركوردهاي جديد در 
بازار نفت و طالي جهان
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معامله با اين مرد ممنوع
استيو لوين
فارين پاليسى يكم مارس / ترجمه : سارا معصومى

ديكتاتورى  با  سياسى  و  اقتصادى  معامله 
كه خون هموطنانش را ابزار مى كند، اشتباه 

است
ليبى مى رود تا تبديل به بحرانى در بخش 
توان  مى  را  ليبى   . شود  المللى  بين  انرژى 
به درستى چالشى در مبحث انرژى خواند. 
كشورى كه سالها به دليل حضور مردى كه 
همگان در سالمت روانى اش شك داشته و 
دارند انزواى بين المللى را تجربه كرده بود 
در نهايت در جريان توافقى با اروپايى ها به 
 2003 سال  بازگشت.  جامعه  همين  آغوش 
ميالدى را به ياد آوريد كه اياالت متحده و 
به  طرابلس  بازگرداندن  سردمدار  بريتانيا 
و  تنها  شدند.  خود  المللى  بين  هاى  مهمانى 
تنها دليل اين رويكرد و گردش 180 درجه 
اى هم يك چيز بود: قذافى وعده داده بود كه 
سر چاه هاى نفت خود را در اختيار آمريكا 

و اروپا قرار خواهد داد.
به  را  آمريكا  و  اروپا  كه  كسانى  نبودند  كم 

دوستى با كشورى تروريست پروز متهم كردند. در آن زمان تونى بلر 
نخست وزير بريتانيا بود و هم او بود كه موضع لندن در قبال ليبى را 
تغيير داد. بسيارى بلر را متهم مى كنند كه چشمان خود را بر حادثه 
فكر  به  آن  جاى  به  و  است  بسته  الكربى  به  معروف  هواپيما  انفجار 
شركت هاى نفتى خود است. اين تنها بريتانيا نبود كه به نفع شركت 
هاى نفتى خود بازى را تغيير داد بلكه اندكى پس از شركت نفتى "بى 
پى " بريتانيا نوبت به شركت هاى نفتى امريكايى و ديگر كمپانى هاى 

نفتى اروپايى هم رسيد. 
ژئوپاليتيكى  تاثيرات  شاهد  ما  و  گذرد  مى  تاريخ  آن  از  سال  هشت 
ليبى  امروز  تحوالت  بر  اقتصادى   - سياسى  معامله  آن  كه  هستيم 
گذاشته است . معمر قذافى براى بقاى در قدرت جنگ داخلى را به راه 
انداخت است كه اندك ضرورتى نداشته و ندارد. وى براى نگاه داشتن 

اين كرسى دست به دامان چاه هاى نفت خود 

شده است. در حقيقت همين مايع سياه و دستاويز قرار دادن آن تنها 
طنابى است كه براى آقاى قذافى باقى مانده است. او بازار جهانى نفت 

را تكان داده و همزمان به قدرت طلبى خود هم ادامه مى دهد.
كشورى  طبيعى  منابع  از  استفاده  براى  كه  زمانى  سياست  دنياى  در 
هيچ  كنيد،  مى  دوگانه  استانداردهاى  گرفتار  را  خود  سياست  ديگر 
تضمينى وجود نخواهد داشت كه در نهايت اعتبار خود را بر باد ندهيد 
و يا زمانى كه ميان شما و طرف قرارداد اقتصادى 
تنش ايجاد مى شود، اصل قرار داد دست نخورده 

باقى بماند. 
و  بريتانيا  جانب  گران  تحليل  برخى  ميان  اين  در 
اياالت متحده را در اين معامله گرفته و مى گويند: 
اگر غرب معمر قذافى را در اين سالها در آغوش 
نكشيده بود بى شك سرهنگ با ديوانه بازى هايش 

شرايط را وخيم تر مى كرد.
روزنامه اكونوميست در تحليلى در اين خصوص 
تاكيد مى كند كه هم اقتصاد و هم ديپلماسى بايد 
راه خود را در اين پرونده بروند و البته كه به نظر 
مى رسد قذافى بر سر خون معامله كرده است. با 
اين همه كشورها بايد مراقب باشند كه چه زمانى 
و بر سر چه چيزى با ديكتاتورها وارد معامله مى 
شوند. زمانى كه با ديكتاتور وارد معامله اقتصادى 
و  همكارى  ميان  فاحش  تفاوتى  بايد  شويد  مى 
همراهى باشد. غرب بايد بر ارزش هاى خود نظير 
حقوق بشر و دموكراسى پايبند بماند حتى اگر اين 
پايبندى گران تمام شود مانند مورد روسيه و چين.

اين روزها بايد از خود اين سوال را بكنيم كه چه 
مناطق ديگرى هستند كه ما با آنها تنها به دليل منافع اقتصادى دست 
دوستى و اخوت داده ايم و البته هر لحظه امكان خيزش عمومى در 
آنها عليه دوستان اقتصادى ما وجود دارد. هر بار ديكتاتورهايى از 
اين دست در منگنه قرار مى گيرند بالفاصله دست به خشونت مى برند 
و مردمان خود را كه به خيابان ها ريخته اند مورد بدترين ضرب و 
شتم ها قرار مى دهند. نمونه آن را در بحرين و يمن ديديم. در برخى 
گاه  و  دارد  آمير  قهر  برخورد  گاه  متحده  اياالت  چين  مانند  كشورها 
معترضان  سركوب  چين  در  البته  متانت.  و  لطف  سر  از  برخوردى 
براى  روزى  اعالم  كه  دانند  مى  همه   . است  شده  سنت  يك  به  تبديل 
انقالب ياسمن در اين كشور معناى چندانى ندارد چرا كه با قلع و قمع 
رابطه  دهد  مى  ترجيح  متحده  اياالت  هم  چين  در  بود.  خواهد  همراه 

اقتصادى خود را حفظ كند و چندان از حقوق بشر سخن نگويد. 

قرارداد همكارى در 
ساخت بلند ترين سد 

جهان بين ايران و چين 
امضا مى شود

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروى 
ساخت  در  همكارى  قرارداد  انعقاد  از  ايران 
بلندترين سد جهان تا پايان سال جارى ميان 

ايران و چين خبر داد.
به گزارش «ريانووستى» به نقل از خبرگزارى 
گفت:  رضازاده"  "سيدمحمدرضا  "ايسنا"، 
به  ايران  نيروى  وزارت  از  هياتى  اعزام  "با 
و  آب  امور  در  نيرو  وزير  معاون  سرپرستى 
آبفا مذاكرات تامين مالى طرح سد و نيروگاه 

"بختيارى" در كشور چين پيگيرى شد".
سد بختيارى به عنوان بلندترين سد دو قوسى 
بزرگترين  متر،   315 ارتفاع  با  جهان  بتنى 
پس  ايران  در  را  آب  ذخيره  مصنوعى  مخزن 
از "كرخه" با حجم ظرفيتى معادل 4.8 ميليارد 
ظرفيت  چنين  هم  داشت.   خواهد  مكعب  متر 
نيروگاه برق آبى بختيارى نيز 1500 مگاوات 
و انرژى توليدى ساالنه با ضريب كاركرد 20 
درصد، نزديك به 3000 گيگاوات ساعت است.
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آرژانتين

يوسا  بارگاس  ماريو  از  دعوت 
براي  ادبيات  نوبل  جايزه  برنده 
فرهنگي  رويداد  بزرگ ترين  افتتاح 
با  زبان  اسپانيايي  كشورهاي  در 
نزديك  روشنفكران  شد.  همراه  جنجال 
رئيس جمهور  كرشنر،  كريستينا  به 
آرژانتين روز سه شنبه براي جلوگيري 
كشور  اين  كتاب  نمايشگاه  افتتاح  از 
كمپيني  يوسا  بارگاس  ماريو  توسط 
واكنش  دليل  دادند.  تشكيل  اعتراضي 
دولت  از  يوسا  شديد  انتقاد  افراد  اين 
آرژانتين است. بارگاس يوسا، نويسنده 
اهل پرو و برنده نوبل ادبيات در سال 
بين المللي  نمايشگاه  افتتاح  براي   2010
آوريل  اواسط  در  آيرس  بوينس  كتاب 
شده  دعوت  كشور  اين  به  جاري  سال 
است. يونسكو اعالم كرده بيش از يك 
بازديد  نمايشگاه  اين  از  نفر  ميليون 
خواهند كرد. هوراسيو گونزالس، مدير 
كتابخانه ملي آرژانتين با صفت «ليبرال 
و  تاخت  يوسا  بارگاس  به  خودكامه» 
شركت  رويداد  اين  در  نبايد  او  گفت 
كوسيا،  خورخه  ديگر  طرف  از  كند، 
را  اين نويسنده  آرژانتين  فرهنگ  وزير 
خوزه  خواند.  فرهنگي»  صنايع  «دشمن 
اينكه  گفت:  فيلسوف  فِين مان،  پابلو 
را  فرهنگي  رويداد  اين  يوسا  بارگاس 
افتتاح كند يك «توهين» است و آئورليو 
را  يوسا  نيز  تاثيرگذار  ناشر  نارواخا، 
سياست هاي  و  نظرات  «تبليغات چي» 
عصبانيت  دليل  خواند.  ليبرال 
شديد  انتقاد  آرژانتيني  روشنفكران 
يوسا در بيانيه اي از سياست آرژانتين 
كرشنر  شخص  به  حمله  همچنين  و 
كه  مصاحبه اي  در  نويسنده  اين  است. 
اخيرا با روزنامه ايتاليايي زبان «كورير 
دال سرا» انجام داده كرشنر را «فاجعه 
محض» معرفي كرده است. اين روزنامه 
به بازار آزاد و ليبرال دموكراسي تمايل 
كاتدرال»  در  «گفت وگو  نويسنده  دارد. 
به اين روزنامه گفت: «آرژانتين بدترين 
تجربه پوپوليسم و هرج و مرج را پشت 
اين  وضعيت  نظرم  به  مي گذارد.  سر 
نويسنده  نيست.»  درمان  قابل  كشور 
«ال  با  مصاحبه  در  پرو»  از  «دختري 
پاييز» اسپانيا گفت: كرشنر و همسرش 
رئيس جمهور  هم  او  كه  كرشنر  نستور 
عيني  «نمونه  بود،  كشور  اين 
سرمايه داراني هستند كه اندوخته خود 
كردند.»انتقاد  برابر  چند  و  چندين  را 
يوسا به همين جا ختم نمي شود. او در 

گفت وگو با راديو 
از  را  كرشنر  انتخاب  آرژانتين  ِرد»  «ال 
سوي مردم آرژانتين زير سوال برد و 
رئيس جمهور اين كشور را فردي خواند 
«كه بيسوادي و فقر فرهنگي را افزايش 
كاتدرال»،  در  «گفت وگو  است.»  داده 
«سور بز» و «چه كسي پالومينو مولرو 
يوسا  مشهور  رمان هاي  از  كشت؟»  را 

هستند.

 اغلب گله و شكايت مى كنيم فلسفه متنى تخصصى و 
دشوار دارد، اما آيا واقعا چنين است؟

 نوشته اى از سيمون بلك برن، فيلسوف ساكن كمبريج 
سوالى  مولفان»  «انجمن  ژورنال  جديد  شماره  در 
هميشگى و قديمى را بررسى مى كند: آيا فلسفه بايد 

براى عموم خوانندگان قابل درك باشد؟

بلك برن مقاله خود را چنين آغاز مى كند: «فيلسوفان 
و  مى نوشتند.»  بشريت  تمامى  براى  گذشته  بزرگ 
سپس از افالطون، ارسطو، هابس، الك، ميل و حتى 

ويتگنشتاين نام مى برد.

آكادميك  و  بيستم  قرن  از  چيز  همه  است  معتقد  او 
اين  ريشه  هرچند  مى شود،  شروع  رشته  اين  شدن 
مسئله را مى توان در هگل و كانت يافت. اما صحيح 

بشريت»  «همه  براى  افالطون  بگوييم  كه  نيست 
فيلسوفان  ايده آل  جايگاه  وقتى  هم  آن  مى نوشت، 
«سلطان بودن» است و منظور از اين عنوان فقط آنچه 
اين افراد انجام مى دهند نيست بلكه منظور سلطه آنها 

به شكل سلسله مراتبى بر ديگر اقشار هم هست.

معنى اش  بنويسد،  خود  همنوعان  براى  متفكرى  اگر 
اين است كه براى خودش بنويسد. حاال بر اين اساس 
ديگر  فردى  براى  ويتگنشتاين  فلسفى  تحقيقات  آيا 

معنايى دارد؟
نظريه پردازان  «مخاطب»  پديده  در  نهفته اى  نكته 
ديگر  نظريه پردازان  ندارد،  وجود  دانش  شاخه هاى 
و  مى زنند  حرف  خودشان  براى  مى دانند  شاخه ها 
مخاطب خودشان هستند. در اوايل قرن گذشته بحثى 
مشابه در فيزيك نظرى پيش آمد. ارنست روثرفورد 
گفت «قوانين فيزيك بايد طورى باشد كه بشود آن را 
براى يك پيشخدمت هم توضيح داد.» (البه اين گفته 
خود  است.)  شده  داده  نسبت  انيشتين  به  اشتباه  به 
بايد  فيزيك  نظريه هاى  تمامى  كرد  ادعا  هم  انيشتين 
را  آنها  هم  كودك  يك  «حتى  كه  باشند  ساده  چنان 

درك كند.»
اما اين نظر واقعا مفيد است؟ اغلب مردم انتظار ندارند 
بحث هاى تخصصى را درك كنند. فردى عامى يا از 
مهندسى ميكروالكترونيك كم سر درمى آورد يا اصال 
متوجه آن نمى شود، عالقه اى هم به اين مسئله ندارد 
اين  در  اوليه  بسيار  اطالعات  به  كامل  رضايت  با  و 

مورد بسنده مى كند.
كه  دنيايى  درمورد  فلسفه  كه  است  اين  مسئله  اما 
مى گويد،  سخن  ما  دنياى  و  مى كنيم  زندگى  آن  در 
بايد  هم  افراد  انسانى  علوم  دانش  مى گويد  بلك برن 
بايد  همه  درنتيجه  يابد.  ارتقا  فناورى  دانش  كنار  در 

آن را درك كنند.

بر اين اساس آنچه فلسفه را از علم جدا مى سازد اين 
است كه فلسفه سواالتى پيرامون دنياى ما و نگاه ما 
چه  مى دهد  پيشنهاد  حتى  و  مى كند  مطرح  را  آن  به 

كارى را در زندگى انجام دهيم.
ديده  هم  علوم  شاخه هاى  ديگر  در  مسائل  اين  البته 
تاثير  و  چاقى  به  راجع  تحقيقات  از  هدف  مى شوند، 
تغييرات آب و هوا اگر درمورد واكنش ما براى بهتر 

زندگى كردن نيست، پس چيست؟
علوم  شاخه هاى  ديگر  از  فلسفه  كه  اينجاست  نكته 
تخصصى تر است و تبديل كردن آن به جمالتى ساده 
با كلماتى ساده بسيار دشوارتر است. يكى از داليلش 
اين است كه فلسفه مجموعه اى از نتايج يك جمله اى 
نيست. براى بسيارى از متفكران معاصر غربى فلسفه 
نه  و  است  «روش»  نوعى  هرچيزى  از  پيش  و  بيش 

تالش براى رسيده به «نظريه» تثبيت شده.

روزى  فرانكفورت  مكتب  فيلسوف  آدورنو،  تئودور 
يك  نه  است،  مى دهد  رخ  آنچه  اصلى  «مسئله  گفت: 
قابل  الزاما  فلسفه  نتيجه  موضع گيرى...در  يا  نظريه 

تشريح نيست. اگر چنين بود پس امرى بديهى بود.»

پرسود در دنياى  به شاخه اى  «عامى سازى» فلسفه 
كار  روى  با  هم  آن  شد،  تبديل   1990 دهه  نشر 
كه  گارد  يوستين  و  دوبوتن  آلن  چون  افرادى  آمدن 
سخنان متفكران را به صورت خالصه و ساده ارائه 
بود  متنى  مى دادند  ارائه  افراد  اين  آنچه  مى كردند. 
متن هاى  اين  سازد.  راضى  خود  زندگى  از  را  ما  تا 
خسته كننده دقيقا هدف خود را نابود ساختند. هدف 
آنها مشتاق كردن مردم به خواندن متون فيلسوفان 
بزرگ بود، اما برعكس نشان دادند نوشته هاى اصلى 

كانت و هگل چقدر «سخت خوان» هستند.

در نهايت بلك برن مى گويد مسئله «در دسترس قرار 
دادن» فلسفه به معنى ساده كرده آن نيست بلكه يعنى 
در  مشكل  يعنى  اين  فلسفه.  سطح  به  مردم  رساندن 
تفسير كالم فلسفه نيست بلكه مشكل در ابزار درك 
سردربياورند.  فلسفه  از  مى خواهند  كه  است  افرادى 
هميشه فكر كردن درمورد يك مسئله به معنى تغيير 

دادن آن نيست.

چه كسى گفته فلسفه سخت است؟
گاردين / 25 فوريه / ترجمه: حسين عيدى زاده

روشنفكران ليبى سكوت 
جامعه بين المللى را محكوم كردند

مهاجرت  انگلستان  به  كه  ليبيايى  روشنفكران  و  نويسندگان 
دخالت  و  جامعه بين المللى  «سكوت  بيانيه اى  صدور  با  كرده اند 
كردند.  محكوم  و  تقبيح  را  ليبى»  ملت  نجات  براى  آنها  نكردن 
با  تا  خواستند  بين المللى  سازمان هاى  از  ليبيايى  نويسندگان 
آنان  شوند.  ليبى  مظلوم  ملت  كشتار  ادامه  از  مانع  دخالت خود 
كرد  منتشر  انگلستان  در  اليوم  ليبيا  روزنامه  كه  بيانيه اى  در 
اعالم كردند: «ما كشتار مردم ليبى را به شدت محكوم مي كنيم 
و سرهنگ قذافي را مسئول مستقيم اين فجايعى مي دانيم كه به 
و  بى قيد  طرفدارى  ما  مي شود.  وارد  ليبى  مردم  سر  بر  ناحق 
شرط خود را از ملت مظلوم ليبى كه خواهان آزادى و زندگى 
از  و  مى كنيم  اعالم  هستند،  وطن شان  در  سربلندى  با  همراه 
با  تا  مى خواهيم  بشر  حقوق  و  جهانى  بين المللى  سازمان هاى 
دخالت خود از تداوم كشتار اين ملت صلح طلب جلوگيري كنند.» 
ليبى بيش از يك هفته است كه صحنه تظاهرات گسترده مردمى 

براى بركنارى حكومت سرهنگ قذافي است.

مرد روستايى و تخته سنگ
در زمان ها ي گذشته ، پادشاهي تخته سنگ را در وسط جاده قرار 
جايي  در  را  خودش  ببيند  را  مردم  العمل  عكس  كه  اين  براي  و  داد 
مخفى كرد. بعضي از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بي تفاوت 
از كنار تخته سنگ مي گذشتند. بسياري هم غرولند مي كردندكه اين 
چه شهري است كه نظم ندارد.با وجود اين هيچ كس تخته سنگ را از 
وسط برنمي داشت . نزديك غروب، يك روستايي كه پشتش بار ميوه 
با  و  گذاشت  زمين  را  بارهايش  شد  سنگ  نزديك   ، بود  سبزيجات  و 
هر زحمتي بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كناري 
شده  داده  قرار  سنگ  تخته  زير  كه  ديد  را  اي  كيسه  ناگهان  قرارداد. 
بود ، كيسه را باز كرد و داخل آن سكه هاي طال پيدا كرد. برخالف 
بقيه رهگذرها، مرد روستايى مى دانست كه هر مانعى براى كسانى كه 
كيسه  اگر  حتى  است.  فرصت  يك  بردارند  ميان  از  را  آن  مى خواهند 

طاليى درميان نباشد.
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www.iranianstudy.com انديشه
رماني منتشر نشده از «انيد باليتون» كشف شد 

كه تاكنون كسي  بريتانيايي  باليتون» نويسنده مشهور  قلم «انيد  به  از رماني  دست نويس  يك نسخه   
چيزي درباره آن نشنيده بود، كشف شد. اين رمان كه در آرشيو يك مركز كودكان كشف شده، رماني 

180 صفحه اي به نام «كاروان آقاي تامپي» 
و داستاني مفرح درباره يك ماشين كاروان 
است كه تصوراتي درباره خودش دارد. در 
سرزمين هاي  از  خانمي  شاهزاده  رمان  اين 
دوردست، يك اژدها با سر سگ و يك سگ 
كوچك خانگي به اسم باندورگ هم حضور 

دارند. 
ماه  در  حراجي  يك  در  نويس  دست  اين 
خانم  خانواده  وسيله  به  سپتامبر(شهريور) 
مركز  يك  وسيله  به  و  شد  عرضه  باليتون 
«سون  نام  به  كودكان  قصه هاي  آرشيو 
بر  تصور  ابتدا  شد.  خريداري  استوريز» 
از  ديگر  يكي  نويس  دست  اين  كه  بود  اين 
قصه هاي كميك استريپي به نام «آقاي تامپي 

و كاروان او» باشد كه در سال 1949 منتشر شد. با اين حال پس از بررسي، متخصصان به اين نتيجه 
رسيدند كه شخصيت ها و موضوع اين قصه كامال متفاوت با آن مجموعه است و تنها چيز مشترك بين 

آنها نام اين رمان جديد است كه يادآور آن مجموعه منتشر شده است. 

با توجه به نكاتي كه در اين متن يافت شده گمان مي رود اين رمان دست نويس بايد به دوران اوليه 
انيد  بنياد  از  سامرفيلد  توني  باشد.  داشته  تعلق   1938 سال  احتماال  و  باليتون  خانم  نويسي  داستان 
باليتون در اين باره گفت:«اين قصه بي توجه در ميان توده اي از دست نويس هاي باليتون رها شده بود 
و فكر مي كنم كسي به درستي نمي دانست كه اين دست نويس ها چه بودند.» او حدس مي زند شايد اين 
رمان يكي از آثار اوليه باليتون باشد كه در دهه 30 براي ناشران فرستاده شده بود و آنها آن را رد 

كرده و پس فرستاده بودند. 

مركز «سون استوريز» 40 هزار پوند براي خريدن اين آرشيو پرداخت كرد كه شامل نسخه هايي از پنج 
مشهور، هفت راز، نادي و برج هاي مالوري خانم باليتون بود. اين مجموعه به دنبال مرگ دختر بزرگ 

خانم باليتون به حراج گذاشته شد. 
با اين حال دختر جوان تر او در اين باره به بي بي سي گفت: هميشه برايم جالب و هيجان انگيز بود بدانم 
قصه هاي  محبوب  و  مشهور  نويسنده  باليتون  انيد  شود.  كشف  آرشيو  اين  در  مي تواند  چيزهايي  چه 
جهان  كنار  و  گوشه  در  او  كتاب هاي  از  نسخه  ميليون  از 500  بيش  درگذشت.  سال 1968  در  كودك 

فروخته شده و هر سال 8 ميليون نسخه ديگر از آنها به فروش مي رسد. 

فانتزى  سنتى  قصه هاى  محبوبيت  از  روز  به  روز 
افزوده  خون آشام ها  محبوبيت  بر  و  كاسته  كودكان 

مى شود.

بازار  غيرواقعى  عاشقانه  داستان هاى  واقعا  آيا 
كه  والدينى  مى برند؟  بين  از  را  كودكان  كتاب هاى 
دلشان براى روزهاى گذشته و تماشاى فرزندان شان 
حق  شده  تنگ  فانتزى  داستان هاى  خواندن  حال  در 

دارند. آمار نشان مى دهد آنها درست فكر مى كنند.
خون آشام ها و رقباى شيطانى آنها يك چهارم فهرست 
20 كتاب پرفروش براى كودكان و 18 عنوان از 20 
كتاب پرفروش ژانويه سال 2011 براى نوجوانان را 

به خود اختصاص داده اند.
كتاب خوان ها و نويسندگان بزرگسال كه گوسفندهاى 
را  فانتزى  كتاب هاى  شخصيت هاى  ديگر  و  سخنگو 
از  حالشان  شرمندگى  عرض  با  مى آورند  ياد  به 
هافمن،  مى خورد.مرى  بهم  نيمه مرده  شخصيت هاى 
مى گويد:  «افراطى»  كتاب هاى  مجموعه  نويسنده 
هستند.  داستان ها  بدترين  جديد  وحشت  «كتاب هاى 
را  غيراخالقى  مسائل  لفافه  در  كه  وقتى  مخصوصا 
ميش»  و  گرگ  «حماسه  مجموعه  به  مى دهند.  رواج 
خطرناك  مردها  كنيد.  نگاه  ماير  استفانى  نوشته 
هستند، زنان قربانى و طعمه: اين كتاب ها چه حرفى 

براى نوجوانان ما دارند؟»
و  پاتر  هرى  درمورد  پيش  وقت  چند  همين  تا 
مى زديم.  حرف  فانتزى  داستان  زيرمجموعه هاى 
شخصيت  با  ماجراهايى  زيرمجموعه ها  اين  از  يكى 
حيوانات بودند كه در مقايسه با خون آشام ها بسيار 
بى آزار هستند. وقتى مدتى پيش برايان ژاك و ديك 
داستان هاى  مجموعه  (نويسندگان  كينگ-اسميت 
«ديوارقرمز» كه شخصيت هايش موش و سنجاب و 

غيره بودند) درگذشتند، هزاران طرفدار داشتند.
درگذشت؟  آنها  با  هم  خانگى  حيوانات  ژانر  آيا  اما 
از سال 2000 تا سال 2008 تعداد داستان هاى چاپ 
يافته  كاهش  درصد   58 حيوانات  محوريت  با  شده 
با  كتاب هايى  مخاطبان  اشتياق  وجود  با  حتى  است. 
هم  بزرگسال تر  مخاطبان  براى  حيوانات  شخصيت 

بايد زير بار كتاب هاى شيطانى له شوند.
مسيرى  نشانه  خانگى  حيوانات  داستان هاى  نزول 
ديگر در داستان هاى فانتزى جوانان است. در حالى 
سال  از  كودكان  براى  داستانى  كتاب هاى  تعداد  كه 
2000 تا 2010 با 26 درصد رشد روبرو شده، رشد 
انفجار  حد  در  جوان»  «بزرگساالن  ويژه  كتاب هاى 
تنها   2010 سال  در  كودكان  ويژه  كتاب هاى  است. 
افراد  براى  شده  چاپ  عناوين  كل  تعداد  درصد   63
غيربزگسال را تشكيل مى دهد، اين درحالى است كه 
اين آمار در سال 2005 چيزى حدود 85 درصد بود.

اين آمار تا حدودى چرخش از ادبيات فانتزى سنتى 
را كه سرشار از دنياهايى با غول ها و كوتوله ها بود 
همان  نيز،  سبك»  «فانتزى هاى  حتى  مى دهد.  نشان 
عناصر  اما  مى گذشتند  ما  دنياى  در  كه  داستان هايى 
رانده  گوشه  به  هم  داشت  وجود  آنها  در  جادويى 
شده اند. شايد فقط بشود از مجموعه «پرسى جكسن» 

نوشته ريك ريوردان نام برد.
بدون  نوجوانان  كتاب هاى  روزهاى  اين  برندگان 
است:  وحشت  ادبيات  جديد  زيرمجموعه  شك 
عضو  و  پريان  فرشتگان،  گرگ نماها،  خون آشام ها، 
جديد اين گروه يعنى زامبى ها (موجوداتى نيمه مرده 
فانتزى  با  وحشت  مى كنند).  تغذيه  انسان  مغز  از  كه 
شباهت هايى دارد، هر دو تنوع دارند و مرز واقعيت 

و خيال را درمى نوردند.
متن  و  بافت  اين  در  «وحشت»  لفظ  حال  هر  در 
آثارى  اغلب  جديد  كتاب هاى  است:  گمراه كننده 
هستند كه دختران را به خود جذب مى كنند و درست 
هرچند  هستند.  سنتى  هيواليى  داستان هاى  برعكس 
داستان هاى  صورت  به  هم  هيواليى  داستان هاى 
كمدى و ماجراجويى با هدف قرار دادن پسربچه هاى 

دبستانى دوباره احيا شده اند.
كلر ويلسن، كارگزار داستان هاى ادبى در انتشارات 
كورس  «در  است:  معتقد  وايت»  و  كولريج  «راجرز، 
در  فانتزى  كالسيك  رمان هاى  براى  ماندن  رقابت 
ويژه  داستان هاى  سمت  به  روز  به  روز  كه  بازارى 
«بزرگساالن جوان» پيش مى رود دشوار است. موج 
كمتر  فضاى  معنى  به  نوجوانان  براى  نوشتن  جديد 

براى ژانرهاى سنتى تر است.»
اين  با  نيز  «بوك تراست»  انتشارات  از  فار،  مگان 
غيرواقعى  عاشقانه  «رمان هاى  است؛  موافق  گفته 
فعال هستند و همچنين رمان هاى ضدآرمان شهرى، 
و  نارنيا  جاى  به  داستان هايشان  كه  رمان هايى 
سياه  و  آينده  در  دنيايى  در  عجايب  سرزمين 

مى گذرند.»
اينكه  جز  مى گويد  ما  به  چيزى  چه  چرخش  اين 
بازار كتاب دنباله رو مسيرهاى جديد است؟ موفقيت 
داستان هاى  بازار  شد  موجب  پاتر»  «هرى  پديده وار 
حد  در  كتاب  كدام  اما  شود،  داغ  باال  سطح  فانتزى 
«جى.كى.  معرفى  ترفتند  شد؟  ظاهر  پاتر»  «هرى 
رولينگ جديد» نتيجه اى جز مقلدين بى  بو و خاصيت 

نداشت.
محبوبيت جهانى «حماسه گرگ و ميش» بدون شك 
تابوت هايشان  از  بسيار  مقلدان  آمدن  بيرون  موجب 
ما  دنياى  آينه  كتاب ها  اگر  همين؟  فقط  اما  مى شود. 
چه  وحشت  ژانر  داستان هاى  محبوبيت  هستند، 

معنايى دارد؟
دنيايى  در  ما  حاضر  حال  «در  مى گويد:  هافمن 
نااميدكننده زندگى مى كنيم، جدايى، جنگ، تروريسم، 
دربرابر  هميشه  نوجوانان  غيره،  و  جوى  تغييرات 
آشفتگى كه نسل قبل ايجاد مى كنند حساس بوده اند.»

براى  غريب  جذابتى  ضدآرمان شهر  كه  نيست  شكى 
نارضايتى  چون  مضامينى  جاييكه  دارد،  نوجوانان 
ديده  همگى  ازخودبيگانگى  و  خشونت  اجتماعى، 

مى شوند.
جوانان  ادبيات  در  جديد  مسير  «ازخودبيگانگى»  و 
هستم»  چهار  شماره  «من  سينمايى  فيلم  است. 
نمونه هاى  از  يكى  «دريم وركس»  كمپانى  محصول 
اين مسير است. فيلم بر مبناى رمانى ساخته شده كه 
شخصيتى به نام «پيتاكس لور» اهل سياره «لورين» 
هيوز  جابى  و  فرى  جيمز  البته  است.  نوشته  را  آن 
زودى  به  كه  هستند  كتاب  اين  اصلى  نويسندگان 
به  داستان  اين  شخصيت  مى كند.  قبضه  را  بازار 
را  دخترى  او  است،  فضايى  بيگانه  خون آشام،  جاى 
جنگ  به  دنياى ما  و  بيگانه ها  دنياى  بعد  و  مى ربايد 

برمى خيزند.
دوست داشتنى  غول هاى  از  خبرى  ديگر  حاال  حاال 
سر  در  را  فانتزى ها  خيال  نبايد  و  نمى شود  گذشته 
تا  است  جديد  داستانى  آبستن  كتاب  بازار  داشت. 
مقلدان دست به كار شوند، حاال ژانر داستان هرچه 

مى خواهد باشد.
نوشته  بست.  دل  نو  و  بديع  كتاب هاى  به  بايد  فعال 
بازار  حاال  كند،  مى  پيدا  را  خود  راه  هميشه  خوب 
دوست داران  باشد.  مى خواهد  كه  هر  دست  در 
دوست  داده اند  نشان  هميشه  فانتزى  داستان هاى 

دارند از دنيايى به دنيايى ديگر بروند.

وقتى خون آشام ها سراغ دختران و 
پسران نوجوان مى روند
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نمايشگاه طراحى هاى 
جان لنون برپا مى شود

 طراحى هاى ديده نشده اى از جان لنون خواننده بريتانيايى و عضو 
سابق گروه بيتلز در نمايشگاهى از آثار او به نمايش درمى آيد.

 نمايشگاه «هنر جان لنون» شامل نسخه هاى چاپى از طراحى هاى 
اين  در  دارند.  قرار  لنون  بيوه  اونو،  يوكو  اختيار  در  كه  اوست 
بودند.  درنيامده  نمايش  به  پيشتر  كه  هست  نقاشى  سه  مجموعه 

اين سه نقاشى مضمونى خانوادگى و سياسى-اجتماعى دارند.
يكى از اين نقاشى ها «قدرت براى مردم» نام دارد، در اين نقاشى 
مردى با لباس رسمى با مشت گره كرده و افراشته ايستاده است، 

اين نقاشى شبيه مجسمه آزادى است.
اين نقاشى احتماال سال 1972 كشيده شده ، زمانى كه لنون و اونو 
آلبوم «مدتى در شهر نيويورك» را روانه بازار كردند. اين آلبوم 
پنجمين آلبوم مشترك زن و شوهر هنرمند بود كه در آن مسائل 

سياسى و اجتماعى روز را نقد مى كردند.
در بروشور اين آلبوم يك طراحى از لنون قرار داشت كه در آن 
در دست مجسمه آزادى به جاى مشعل، مشتى گره كرده مى ديديم. 

احتماال «قدرت براى مردم» نسخه تكميلى اين طراحى باشد.
طراحى ديگر اين نمايشگاه «قدرت رويا» نام دارد كه در آن لنون 

با لباس هميشگى خودش زير درختى دراز كشيده است.
نقاشى سوم «صلح خانوادگى» است كه پرتره اى از لنون، اونو و 
پسر كوچكشان شان است. شان در زمان كشته شدن پدرش به 
دست مارك چاپمن در دسامبر سال 1980 در خارج خانه آنها در 

نيويورك پنج سال داشت.
لنون  كه  زمانى  شده،  كشيده  سال 1977  احتماال  نيز  نقاشى  اين 
براى يادگيرى فن نقاشى با نوعى جوهر خاص به ژاپن سفر كرده 

بود.
زبان  به  كه  دارد  خود  بر  را  لنون  مهر  نمايشگاه  اين  تصوير  هر 

ژاپنى روى آن نوشته شده: «همچون ابر، صداى زيبا»
اونو براى گرامى داشت عالقه شديد همسرش به هنر در كاتالوگ 
نمايشگاه چنين نوشته است: «جان لنون در زندگى اش به عنوان 
يك هنرمند «خارجى» ماند آن هم به دليل شهرتش در گروه بيتلز 

و نگاه دنيا به او.»
او  استعداد  اما  مى شناسند  موسيقى اش  با  را  لنون  جان  اينكه  با 
سال  بين  او  داشت.  دورتر  گذشته اى  در  ريشه  نقاش  عنوان  به 
1957 تا 1960 در انستيتو هنر ليورپول مشغول تحصيل بود و 
طراحى  از  مرگ  زمان  تا  نيز  «بيتل ها»  گروه  به  پيوستن  از  پس 

دشت نكشيد.

هنرى  اثر  از 30  بخشى  نشده اند  ديده  پيشتر  كه  نقاشى  سه  اين 
هستند كه نسخه هاى چاپى آنها در تيراژ محدود به قيمت 800 تا 
دو هزار و 500 پوند به فروش گذاشته مى شوند. نمايشگاه «هنر 

جان لنون» 26 فوريه در هتل مندويل در لندن افتتاح مى شود.

تلگراف / 20 فوريه

نامزدهاي جايزه علمي 
تخيلي آمريكا معرفي شدند 
اسامي   (SFWA) آمريكا  تخيلي  علمي  داستان هاي  نويسندگان 
نامزدهاي خود براي جايزه نبوالي 2010 را اعالم كرد. اين جايزه كه 
نامزدهايش را با راي گيري در ميان اعضاي نويسندگان داستان هاي 
علمي تخيلي آمريكا انتخاب مي كند در جشني كه در تاريخ 21 مي (31 
ارديبهشت) در هتل هيلتون واشنگتن برگزار مي شود، برندگان اصلي 

هر بخش را معرفي مي كند. 

نامزدهاي اين جايزه در بخش داستان كوتاه شامل «آرويز» اثر آدام 
توري كساترو، «چه جالب: يك مرد الغر» نوشته هرالن اليسون، «پوني 
ها» اثر كيج جانسون، «من زنده ام، دوستت دارم، در رنو مي بينمت» 
اثر ويالر كافتان، «كتاب سبز» اثر آمال المحتر، «ارواح نيويورك» اثر 

جنيفر پيلند و «عشق مشروط» اثر فليسيتي شولدرز است. 
در بخش داستان بلند نيز «نقشه هفده ساله ها» اثر كريستوفر بارزاك، 
«خانه جاگوار در سايه» اثر آليت دبودار، «ديدار تصادفي جرارد فم 
اوست و اولودارا» نوشته كريستوفر كاستن اسميت، «اضافه يا منها» 
اثر  غول»  «آن  نارايان،  شووتا  اثر  «پيشاچ»  كلي،  پاتريك  جيمز  اثر 

يوآخيم  كارولين  اثر  حقيقت»  ديوار  «سنگ  و  استون  جيمز  اريك 
انتخاب شده اند. 

«كفش هاي  باسيگالوپي،  پائلو  اثر  «كيمياگر»  كوتاه  رمان  بخش  در 
آهني» اثر جي.كاتلين چني، «چرخه زندگي موضوع هاي نرم افزاري» 
اثر تد چيانگ، «سلطان ابرها» اثر جفري لينديس، «ارواح رقص پرتقال 
پرپر  ملكه  پنجره  پايين  را  قرمز  گل هاي  كه  «بانويي  پارك،  پل  اثر   «

كرد» اثر راشل سوويرسكي جاي دارند. 
هزار  «صدها  ام.كي.هابسون،  اثر  محلي»  «ستاره  رمان  بخش  در 
سلطنت» اثر ان.كي.جميسين، «اختالف جزئي شير و عسل» اثر مري 
رابينت كووال، «بازتاب» اثر جك مك دويت، «كي از مرگ مي ترسه» 
نوشته ندي اوكورافور و«خارج از سياهي، همه روشنايي» اثر كاني 

ويليس انتخاب شده اند. 

جايزه ري برادبري براي نمايش دراماتيك فوق العاده و جايزه آندره 
نورتون براي داستان علمي تخيلي نوجوانان نيز دو جايزه ديگر اين 
انجمن است كه نامزدهاي خود را معرفي كرده است.انجمن نويسندگان 
داستان هاي علمي تخيلي آمريكا در سال 1965 به وسيله دامون نايت 
فقيد بنيان نهاده شد تا همه نويسندگان اين ژانر در آمريكا را گرد هم 

بياورد. 
 1800 اكنون  و  شده  بيشتر  و  بيشتر  روز  هر  انجمن  اين  اعضاي 
عضو دارد. اين سازمان هر سال جايزه معتبر نبوال را براي انتخاب 

برترين هاي ژانر علمي تخيلي در آمريكا اهدا مي كند.

«به ظالمان جهان»
شعر شاعر تونسي 

عبدالقاسم الشعبي كه هم 
در مصر و هم پيش از اين 

در تونس به سرودي براي 
تظاهر كنندگان تبديل شده 

بود. 
ظالمان ستم پيشه! 

عاشقان تاريكي! 

دشمنان زندگي! 

شمار ضعيفان را دست كم گرفته ايد. 

دست شما آغشته به خون آنهاست. 

زندگي جادويي ما را از شكل انداختيد 

و تخم اندوه در كشتزارها كاشتيد. 

صبر كنيد. 

را  صبح  آسمان  صافي  و  را  بهار  گول 
نخوريد. 

زيرا در افق 

آنك نهفته است بيم تاريكي، 

و غرش تندر و خيزش بادها. 

زنهار! 

زير خاكستر آتشي پنهان است 

و آنكه خار مي كارد، زخم درو مي كند. 

بنگريد! من سرهاي مردمان را درو كرده ام 

با  را  تشنه  جهان  قلب  و  را  اميد  گل هاي  و 
خون سيراب كردم. 

باري رود خون شما را در خواهد نورديد و 
توفان سهمگين شما را خواهد بلعيد. 

شعر ارسالى
جوى  لب  بر  را  جوانى  ايام  شادى  من  دل 

خيابان ميگشت!
نگهم پر ز اشك، زلفهايم كه مپرس..! 

پدرم را خواستم تا شوق دهد بر روحم.
سرد  من  آه  تو  ديدى  مرا  كه  شب  آن 

نبود،دست من پينه نداشت!

عادتم نيست كه از جوى خيابان بپرم 
من شنا ميكنم هر روز در آن خاطره ها 

و زبانم تلخ هست،همه گويند كه تو پاكدلى!
چه صفايى دارد 

مادرم چون آب هست،
مى  عالم  از  عارى  من  و  جارى  شود  مى 

شوم. 
آن شب كه مرا ديدى تو

گشنگى طعنه بزد به دل گشنه ى من،
بر  اى  پروانه  همچو  خنديد  مى  تشنگى 

ميخك خم!

آه كاش مى پنداشتى من آن شب
هوس مادر بزرگم كردم

آش مى پخت و مرا فحش ميداد 
پهن  شقايق  گلدان  روى  شلوارم  چرا  كه 

هست..............؟!!! 
خاطرم نيست دقيق 

روز من روشن بود يا چو شب تيره و تار 

پرده ى پنجره از تابش خورشيد سفيد؟ يا 
كه خيس از گريه ى ابرى عاشق؟!

ليك ميدانم من
ياد يك خاطره ى مانده به زير آوار!

دست من را مى برد به آن سوى قدم  هاى 
شب !

دل به دريا زدم و راهى  اين راه شدم
پرس پرسان به تماشاى كسى  ميرفتم

تا رسيدم پاى يك نارونى
نور در آستين،پرورش كردن صد غنچه ى 

نشكفته ى ياس 
حيرتم را افزود...!!

به  نور  در  صداقت  شفاف  ى  نرمى  مرا  و 
آغوش كشيد!

چشم خود را بستم،برگشتم.....!!!
همچنان در عجبم 

كه چرا مادر بزرگ عريانى گلدان شقايق مى  
خواست؟!! 

كسى  ميداند؟!

بهرنگ قاسمى- لندن 

مايلى سايرس بخاطر 
تاثير مثبت روى 

جوانان جايزه گرفت

اين بازيگر و خواننده 18 ساله ، بخاطر 
 ، جوانان  رفتار  روى  بر  مثبت  تاثير 
را  جهان  جوانان  رهبرى  جايزه  اولين 
يك  طى  جايزه  اين  كرد.  خود  آن  از 
مراسم باشكوه در لس آنجلس ، توسط 
بازيگر مورد عالقه اش ، هيالرى داف ، 

به وى اهدا شد. 
هنگام  او   ، نيوز  اسكاى  از  نقل  به   
بگويم  گفت:"بايد   ، خود  جايزه  دريافت 
كه هيچ وقت فكر نمى كردم كه از دست 
اتفاق  اين  بگيرم.  جايزه  داف  هيالرى 
مانند رويايى است كه به حقيقت تبديل 
من  بخش  الهام  و  الگو  او  است.  شده 
مى  توصيه  ها  بچه  همه  به  من  است." 
انجام  دارند  دوست  كه  را  كارى   ، كنم 
دهند نه كارى را كه ديگران به آنها مى 
گويند درست است و يا براى اطرافيان 
آنها مهم است . آنها بايد كارى را انجام 
عالقه  آن  به  قلب  صميم  از  كه  دهند 

دارند." 
ستاره فيلم " هانا مانتانا " از اينكه الگوى 
است  خوشحال   ، است  جوان  دختران 
اما دلش نمى خواهد كه طرفدارانش از 

او يك بت بسازند . 
مايلى گفت:"اگر به عنوان يك الگو به من 
نگاه كنيد ، با شما موافقم و خوشحال 
من  به  بت  يك  مثل  اگر  اما  شد  خواهم 
من  نيستم.  موافق  شما  با  كنيد  نگاه 
كوركورانه  شما  كه  خواهد  نمى  دلم 
همه كارهاى من را تقليد كنيد و دلتان 

بخواهد دقيقا" مثل من باشيد." 
كس  هيچ  خواهد  نمى  دلم  من   "
را  خودش  حقيقى  و  درونى  شخصيت 
از دست بدهد و سعى كند مانند شخص 
ديگرى رفتار كند زيرا اين كار باعث مى 
شود ، شخص هويت واقعى خود را از 

دست بدهد." 
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 گروه «يوتو» 
در فستيوال 

گلستونبرى حاضر 
خواهد شد

فستيوال  در   ، يوتو  گروه  امسال  رويترز،  از  نقل  به 
بيانسه  و  بريتانيايى  كلدپلى  به  گلستونبرى  موسيقى 
اين  اصلى  كنندگان  اجرا  جزء  و  شد  خواهد  ملحق 

فستيوال بزرگ خواهد بود.
آسيب  علت  به  شد  مجبور  گروه  اين   ، گذشته  سال 
در  برنامه  اجراى   ، بونو   ، اش  اصلى  خواننده  ديدگى 
دنيا  موسيقى  جشنواره  بزرگترين  كه  را  فستيوال  اين 

در فضاى باز است ، كنسل كند .
صحنه  يك  روى   ، جوئن   24 ، جمعه  روز  يوتو  گروه 
هرمى برنامه اجرا خواهد كرد و دهها هزار تماشگرى 
كه روى زمين چمن ايستاده اند ، شاهد هنرنمايى آنها 

خواهند بود.
آنجا  گفت:"از  گلستونبرى  فستيوال  برگزارى  مسئول 
فستيوال  اين  در  گذشته  سال  نتوانست  يوتو  گروه  كه 
حاضر شود ، اشتياق ما براى ديدن برنامه اين گروه 

فوق العاده در روز جمعه ، مضاعف شده است."
يك  فقط  فستيوال  گفت:"اين  تو  يو  گروه  گيتاريست 
از  سبكى  يك  بيشتر  بلكه  نيست  موسيقى  جشنواره 
زندگى است. من از سال پيش براى اجراى برنامه روى 

صحنه هرمى در روز جمعه آماده ام ."
" بايد بگويم كه اين صحنه هرمى واقعا" خاص و نمادين 
تا  هستيم  جمعه  روز  رسيدن  انتظار  در  ما  همه  است. 
آنچه را كه سال گذشته از دست داديم ، امسال بدست 
بياوريم. همه اعضاى گروه يوتو از اينكه براى مخاطبان 
بزرگترين فستيوال دنيا برنامه اجرا مى كنند بى نهايت 

خوشحال و هيجانزده هستند."
انگليسى  كشاورز  يك   ، بزرگ  فستيوال  اين  بنيانگذار 
است كه اكنون 70 سال دارد . او گلستونبرى را از يك 
فستيوال  يك  به  رايگان  و  كوچك  موسيقى  جشنواره 
 000/150 حاضر  حال  در  كه  كرد  تبديل  بزرگ  خيلى 
اين  در  شركت  براى  حاضرند  كه  دارد  طرفدار  هزار 

فستيوال پول بپردازند.

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     

مجسمه جاستين بيبر هم به 
موزه مادام توسو اضافه شد

جاستين  اينكه  از  پس  روز  يك  يعنى  شنبه  سه  روز 
بيبر تغيير مدل هميشگى موهايش را از طريق تويتر به 
اطالع طرفدارانش رساند، موزه مادام توسو اعالم كرد 
كه تندسى مومى اين نوجوان كانادايى ساخته خواهد 
شد.تنديس مومى اين ستاره پاپ 16 ساله از ماه مارچ 
در موزه مادام توسوى نيويورك ، لندن و آمستردام 
اين  قبلى  موهاى  شد.مدل  خواهد  گذاشته  نمايش  به   ،
احساسش  با  صداى  اندازه  به  نيز  نظير  بى  پديده 

معروف بود.
بزرگى  ستارگان  كنار  در  شدن  جاودانه  گفت:"  بيبر 
همچون مايكل جكسون ، پرينس ، بيانسه و آشر ، بى 

نهايت هيجان انگيز و خوب است.
بيبر روز دوشنبه در صفحه تويتر خود نوشت كه مدل 
موهايش را عوض كرده است و موهاى زده شده خود 

را به خيريه اهدا كرده است.
سايتهاى  از  شهرتش  گسترش  براى  بيبر  جاستين 
سال  در  او  آلبوم  و  كرد  استفاده  يوتيوپ  و  تويتر 
در  اما   . شد  آمريكا  پرفروش  آلبوم  چهارمين  گذشته 
رقابتهاى گرمى امسال شكست خورد و نتوانست هيچ 

يك از جوايز گرمى را با خود به خانه ببرد.

جانت جكسون هر روز به 
برادر از دست رفته اش ، 

مايكل فكر مى كند.

را   " چيز  همه   " آلبوم  كه  ساله   44 خواننده  اين 
همراه برادر سوپر استارش ساخت ، مى گويد كه او 
خيلى  اعتماد  و  بودند  نزديك  هم  به  خيلى  وبرادرش 

زيادى به هم داشتند.
مى  ميان  در  هم  با  را  آروزهايمان  همه  ما  گفت:"  او 
هم  با  زندگيمان  مسائل  همه  مورد  در  و  گذاشتيم 
او  و  بودم  او  كوچك  خواهر  كرديم.من  مى  صحبت 
هميشه مى دانست كه من پشت سر او هستم و از او 
مسائل  و  مشكالت  با  زندگى  در  او  كنم.  مى  حمايت 
بسيار جدى روبرو شد و من سعى كردم تا آنجا كه 
و  باشم  او  كنار  در  مشكالت  هنگام  در  توانستم  مى 
بعنوان خواهر كوچكتر از او حمايت و پشتيبانى كنم .

ما خيلى به هم نزديك بوديم. ما همه كارهايمان را با 
هم انجام مى داديم . ما مسائل و نقاط مشترك بسيار 

زيادى داشتيم.
هنوز هم روزى نيست كه به او فكر نكنم . حتى يك 

روز."
خواننده موفق آهنگ " دوباره باهم"

در ماه اكتبر سال 2009 يك فيلم مستند منتشر شد 
لندن  كنسرت  در  حضور  براى  مايكل  تمرينات  كه 
در روزهاى پايانى عمرش را به تصوير مى كشيد . 
جانت ابتدا قبول نكرد كه اين فيلم را ببيند زيرا ديدن 
تصويرمايكل درهفته پايانى زندگيش ، براى او خيلى 

دردناك بود.
اما چند وقت بعد جانت جكسون اين مستند را تماشا 
كرد و حال فكر مى كند كه اين فيلم به او كمك كرده 
است كه بتواند در مقابل اندوه از دست دادن برادرش 

راحتتر مقاومت كند.
او در مصاحبه اى كه با تلويزيون آمريكا انجام داد ، 
گفت:"من بالخره توانستم اين فيلم راببينم . وقتى در 
پاريس بودم ، يك شب تا صبح ويدئوها ى او را تما 
شا كردم. در طول آن شب بعضى اوقات مى خنديدم 
و بعضى اوقات گريه مى كردم . ولى در كل ديدن اين 

فيلم برايم خوب بود."
جانت دو روز قبل تولد 42 سالگيش در ماه مى 2009 
، براى آخرين بار برادرش را مالقات كرد . اين ديدار 
آنها پر از عشق و محبت بود و جانت از اين موضوع 

خيلى خوشحال است و احساس ارامش مى كند.
زيبا  خيلى  زديم  هم  به  كه  حرفى  آخرين   " گفت:  او 
بود .من گفتم : دوستت دارم و او گفت: من هم خيلى 

دوستت دارم ."
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باالترين نشان هنرى دولت آمريكا به 
مريل استريپ مى رسد

اين  جمهور  رئيس  حضور  با  مراسمى  در  آمريكايى  سرشناس  بازيگر 
كشور نشان ملى هنر سال 2010 كاخ سفيد را دريافت مى كند.

با  مراسمى  در  چهارشنبه  روز  ديگر  نفر   19 و  استريپ  مريل  مرين، 
ملى  نشان  و  هنر  ملى  نشان  ميشله  همسرش  و  اوباما  باراك  حضور 
هنر  حوزه  در  آمريكا  دولت  نشان هاى  باالترين  عنوان  به  را  انسانى 

دريافت خواهند كرد.
بازيگر برنده اسكار، كوئينسى جونز موزيسين و آهنگساز، جيمز تيلور 
خواننده و ترانه نويس و هارپر لى نويسنده كتاب «كشتن مرغ مقلد» از 

جمله چهره هايى هستند كه نشان ملى هنر به آنها اعطاء مى شود.

مورد   16 مجموع  در  و  اسكار  جايزه  دو  دريافت  با  ساله   61 استريپ 
نامزدى ركوردار است. او سال 1980 با فيلم «كريمر عليه كريمر» برنده 
سوفى»  با «انتخاب  سال 1983  و  شد  مكمل  زن  بازيگر  بهترين  اسكار 

اسكار بهترين بازيگر زن را برد. 

آفريقا»،  «از  «سيلك وود»  فرانسوى»،  ستوان  «زن  گوزن»،  «شكارچى 
«يك فرياد در تاريكى»، «پل هاى مديسن كانتى»، «اقتباس»، «شيطان پرادا 

مى پوشد»، «شك» و «جولى و جوليا» از ديگر فيلم هاى اوست.

هاليوود ريپورتر / 1 مارس

او خود را تكرار 
نخواهد كرد

آريان گلصورت 

چرا اصغر فرهادى مهم ترين فيلمساز دهه 80 است؟ 
در  مهمى  جايگاه  بتواند  فيلمسازى  كه  مى شود  باعث  عاملى  چه 
سينماى ايران به دست آورد؟ استقبال منتقدان از فيلم هايش؟ استقبال 
جشنواره  در  موفقيت اش  آثارش؟  مناسب  فروش  و  عام  مخاطبان 
فيلم فجر؟ يا موفقيت اش در عرصه بين المللى؟ فرهادى تنها فيلمساز 
به  باال  موارد  تمام  در  توانسته  كه  است  دهه 80  در  ايران  سينماى 
موفقيت قابل توجهى دست پيدا كند. دو فيلم «چهارشنبه سورى» و 
«درباره الى» در نظرسنجى بعد جشنواره  مجله فيلم، كه معتبرترين 
مى آيد،  حساب  به  جشنواره  فيلم هاى  درباره  منتقدان  نظرسنجى 
را  جشنواره  فيلم  بهترين  عنوان  و  منتقدان  آراى  اول  رتبه  توانستند 
به دست بياورند. اتفاقى كه به احتمال بسيار فراوان امسال هم براى 
فيلم «جدايى نادر از سيمين» رخ خواهد داد. از طرفى ميزان ستايشى 
كه از طرف منتقدان سينمايى به فيلم «درباره الى» نثار شد، شايد در 

سينماى بعد از انقالب منحصر به فرد بوده باشد. 

درباره  كه  فيلم،  مجله   400 شماره  نظرسنجى  در  الى»  «درباره 
فيلم هاى محبوب عمر منتقدان ايرانى بود، نيز توانست مقام چهارم را 
به دست آورد و باالتر از فيلم هاى شاخصى چون «هامون» (داريوش 

مهرجويى)، «تنگنا» (امير نادرى) و «ناخدا خورشيد» (ناصر تقوايى) 
سينماى  به  آنها  تاييد  مهر  و  منتقدان  استقبال  از  اين  بگيرد.  قرار 
فرهادى. از طرف ديگر هم «چهارشنبه سورى» و هم «درباره الى» 
گيشه  در  خرداد 88)  خاص  روزهاى  در  شدنش  اكران  به  توجه  (با 
سال  پرفروش  آثار  جزو  و  كردند  پيدا  دست  قبولى  قابل  فروش  به 
كه  بود  كمدى اى  غير  فيلم  اولين  كه  الى»  بودند. «درباره  اكران شان 
جدا  كند.  پيدا  دست  تومان  ميليارد  يك  از  باالتر  فروش  به  توانست 
از اين، هم «چهار شنبه سورى»، هم «درباره الى» و هم «جدايى نادر 
را  مردم  نگاه  از  فيلم  بهترين  بلورين  سيمرغ  توانستند  سيمين»  از 
در جشنواره فجر به دست آورند و اين نيز مهر تاييدى بر مقبوليت 

فيلم هاى فرهادى در بين مخاطبان عام سينماست. 

برسيم به موفقيت فرهادى در جشنواره فيلم فجر. فرهادى تا كنون 
«چهارشنبه  فيلم هاى  براى  را  كارگردانى  بهترين  بلورين  سيمرغ 
سورى»، «درباره الى» و «جدايى نادر از سيمين» به دست آورده است. 
با توجه به اين  كه در اكثر موارد جشنواره فجر سيمرغ بهترين فيلم 
را به مصلحت به فيلمى اهدا مى كند، جايزه بهترين كارگردانى احتماال 
حكايت از نظر واقعى اعضاى هيات داوران مبنى بر شاخص ترين اثر 
است  دخيل  آن  در  سينمايى  داليل  بيشتر  كه  نظرى  دارد.  جشنواره 
از  نادر  «جدايى  فيلم  براى  فرهادى  اين  بر  عالوه  سينمايى.  غير  تا 
سيمين» توانست سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه را نيز به دست آورد. 
تازه اينها جدا از جوايزى بود كه فرهادى از جشن هاى خانه سينما و 
جشن دنياى تصوير (به عنوان معتبرترين جشن سينمايى خصوصى) 
به  مربوط  فرهادى  موفقيت هاى  ديگر  عرصه  است.  كرده  دريافت 
از  فرهادى  مى شود.  المللى  بين  جشنواره هاى  در  درخشش اش 
موفق ترين فيلمساز هاى ايرانى در جشنواره هاى مطرح بين المللى در 
دهه اخير بوده است. يك خرس طال (براى «جدايى نادر از سيمين») و 
يك خرس نقره برلين (براى «درباره الى») در سه سال اخير موفقيت 
بسيار بزرگى است كه به همين سادگى نمى توان از كنارش گذشت. 
به ويژه موفقيت «جدايى نادر از سيمين» كه در اقدامى بى سابقه از 
طرف جشنواره برلين سه جايزه از بين پنج جايزه اصلى جشنواره 
از  شد.  سينمايى  مهم  رويداد  اين  فاتح  و  داد  اختصاص  خود  به  را 
جشنواره برلين كه بگذريم فرهادى جايزه بهترين فيلمنامه و جايزه 
ويژه هيات داوران (براى «درباره الى»)، جايزه بهترين فيلم نامه (براى 
«جدايى نادر از سيمين») و جايزه بهترين فليمنامه و كارگردانى (براى 
«رقص در غبار») جشنواره آسيا پاسفيك را نيز در كارنامه افتخارات 
خود دارد. به همه اينها جايزه بهترين فيلم جشنواره شيكاگو (براى 
نيويورك  ترابيكاى  جشنواره  فيلم  بهترين  و  سورى»)  «چهارشنبه 
را  فرهادى  اصغر  بنابراين  كنيد.  اضافه  نيز  را  الى»)  (براى «درباره 
از  همه،  مثبت  نظر  توانست  آثارش  با  كه  ناميد  فيلمسازى  مى توان 
جشن هاى  تا  دولتى  جشنواره  از  عام،  مخاطبان  تا  بگيريد  منتقدان 

صنفى، خصوصى و جشنواره هاى بين المللى را جلب كند.

چرا فرهادى كارگردان و فيلمنامه نويس درجه يكى است؟ 
قرار نيست در اين فضاى اندك به تحليل سبك كارگردانى و فيلمنامه 
نويسى فرهادى بپردازيم. هدف تنها اشاره هاى كوتاهى در اين رابطه 
فيلمنامه  و  فيلمسازى  سبك  برجسته  نكات  به  اشاره هايى  است، 
نويسى او. فرهادى يك قصه گوى كاربلد است. فيلم هاى او قبل از هر 

چيز با قصه درگيركننده و جذاب شان تماشاگر را جذب خود 

مى كنند. شخصيت هاى فيلم هاى فرهادى كشش دارند. انگار نمى توان 
نسبت به سرنوشت شان بى تفاوت بود. از طرفى فيلم هاى فرهادى به 

شدت به واقعيت زندگى نزديك هستند. 
اين ويژگى داليل متفاوتى دارد. داليلى مانند ميزانسن هاى درخشان 
و  پيچيده  كامال  ظاهرى  سادگى  عين  در  كه  او  زندگى  به  نزديك  و 
از  مى تواند  كه  باورپذيرى  و  خوب  بسيار  بازى هاى  هستند،  دقيق 
بازيگرانش بگيرد، جزئيات حيرت انگيزى كه در فيلم نامه و اجرا آنها 
را رعايت مى كند و مهم تر از همه شناخت درستش از جامعه و زندگى 
فيلمى  ديدن  هنگام  مى شود  باعث  اينها  همه  متوسط.  طبقه  آدم هاى 
بلكه  بيرونى،  ناظر  نه  را  خود  الى»)  «درباره  ويژه  به   ) فرهادى  از 
جزئى از شخصيت هاى فيلم و كامال در دل ماجرا حس كنيم. اتفاقى 
كه باعث مى شود ميزان تاثيرگذارى فيلم برايمان بيشتر شود. روش 
انتقال اطالعات فرهادى در فيلمنامه هايش نيز بخش مهمى از موفقيت 

فيلم هايش را رقم مى زند. 

در فيلم هاى فرهادى هر ديالوگ يا اتفاق كوچكى كه مى افتد در ادامه 
به كليدى براى ورود به دنياى شخصيت ها تبديل مى شود. همين نكته 
بار  اين   ) بعد  به  دوم  بار  براى  او  فيلم هاى  ديدن  كه  مى شود  باعث 
هم به ويژه «درباره الى») نيز جذابيت هاى فراوانى را براى مخاطب 
فيلم  درگير  حسى  لحاظ  از  آنقدر  اول  ديدار  در  چون  باشد.  داشته 
در  اما  نمى كنيم.  توجه  جزئيات  به  بايد  كه  آن طور  شايد  كه  هستيم 
ديدار هاى بعدى وقتى هم سرنوشت شخصيت ها را مى دانيم و هم از 
گره هاى داستانى اطالع داريم، اين كشف نكات كوچك و بسيار مهم 
است كه هم دنياى فيلم را برايمان كامل تر مى كند و هم تجربه دوباره 
ديدن آن را لذت بخش. بدين ترتيب نبايد جذابيت فيلم هاى فرهادى را 
تنها به تعليق ها و غافلگيرى هاى فيلمنامه هايشان محدود كرد، اتفاقا 
شخصيت ها  نگاه هاى  حتى  و  ديالوگ ها  تك  تك  آخرش  فيلم  سه  در 

مى توانند بخشى از بار معنايى فيلم را به دوش بكشند. 
نكته اى كه به ويژه در «درباره الى» كامال خود را نشان مى دهد و اين 
فيلم را به يكى از دقيق ترين و تاثيرگذار ترين فيلم هاى سينماى ايران 
تبديل مى كند. فيلمى كه در ديدار هاى سوم يا حتى چهارم هم نكته اى 
ويژگى هاى  از  بخشى  تنها  اين ها  البته  و  دارد.  خود  در  كشف  براى 

فيلم هاى فرهادى بود. 

حرف آخر 
از  جدى  صورت  به  را  رفتن  سينما  كه   60 دهه  متولدين  ما  براى 
ابتداى دهه 80 شروع كرديم، ديدن پيشرفت و موفقيت هاى فرهادى 
از اولين قدم تا حاال بسيار لذت بخش است. فرهادى فيلمسازى است 
كه همه فيلم هايش را روى پرده ديديم و در زمان خودش درباره شان 
خوانديم و بحث كرديم. فرهادى فيلمساز نسل ماست و البته نگران و 

پيگير فيلم هاى آينده اش هم هستيم. 
نكته اينجاست كه آيا اين سبك قصه گويى و اين فضايى كه در سه 
هم  او  بعدى  فيلم  در  مى تواند  بوديم  اش  شاهد   فرهادى  آخر  فيلم 
گانه اش  سه  نوعى  به  فرهادى  كه  حاال  باشد؟  داشته  را  تاثير  همين 
البته  برود؟  ديگرى  هواى  و  حال  سراغ  نيست  بهتر  است  ساخته  را 
كه فرهادى باهوش تر از اين حرف هاست كه بخواهد به ورطه تكرار 

بيفتد. اميدواريم قدم بعدى را هم محكم بردارد.
منبع: تهران امروز

سينما
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خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

تيم برتن «گوژپشت نتردام» را به سينما مى آورد
رمان  دارند  قصد  برتن  تيم  و  برولين  جاش   
استوديو  براى  را  هوگو  ويكتور  معروف 

برادران وارنر مقابل دوربين ببرند.
مالرونى  ميشل  و  كايران  از  برتن  و  برولين   
هلمز»   «شرلوك  دنباله  فيلمنامه نويسان 
را  نتردام»  «گوژپشت  فيلمنامه  خواسته اند 

بنويسند.

منتشر   1831 سال  كه  هوگو  ويكتور  رمان 
گوژپشت  ناقوس زن  كازيمودو  داستان  شد، 
شكلى  به  كه  است  نتردام  كليساى  بدشكل  و 
تراژيك به يك دختر كولى زيبا به نام اسمرالدا 

دل مى بازد.  

«گوژپشت نتردام» تاكنون به دفعات در دنياى 
گرفته  قرار  اقتباس  مورد  تلويزيون  و  سينما 
عنوان  با  فيلمى   1905 سال  بار  اولين  است. 
«اسمرالدا» با اقتباس از رمان هوگو ساخته شد 
و آخرين اقتباس هاى مطرح هم در سال 1997 

بود، سالى كه استوديو ديسنى فيلمى انيميشن را روانه سينماها كرد و فيلمى با بازى مندى پاتينكين و 
سلما هايك هم با اين موضوع ساخته شد.

كتاب هوگو شامل درگيرى كازيمودو با نگهبانان، عشق و خيانت، جنازه ها، قبرها و درمجموع عناصرى 
است كه به نظر مى رسد كامال به سبك كارى برتن نزديك هستند.

نقش  بازيگر  عنوان  به  است  قرار  كه  دارد  برعهده  برولين  جاش  را  پروژه  اين  رهبرى  حال،  اين  با 
امسال  آمريكايى   43 بازيگر  اين  باشد.  داشته  حضور  نتردام»  «گوژپشت  در  تهيه كننده  و  كازيمودو 
فيلم هاى «شهامت»، «جونا هكس»، «با يك غريبه سبزه قدبلند آشنا مى شوى» و «وال استريت: پول هرگز 

نمى خوابد» را روى پرده سينماها داشت.
برتن اين روزها مراحل پيش توليد فيلم «سايه هاى تاريك» را انجام مى دهد. حضور او در پروژه «گوژپشت 

نتردام» به فيلمنامه نهايى بستگى دارد.
برتن آخرين بار «آليس در سرزمين عجايب» را روى پرده داشت و «بيتل جوس»، «بتمن»، «ادوارد دست 
قيچى»، «اسليپى هالو»، «چارلى و كارخانه شكالت سازى» و «سوئينى تاد: آرايشگر شيطان صفت خيابان 

فليت» از ديگر فيلم هاى اوست.
هاليوود ريپورتر / 28 فوريه

سينما
جوايز اسكار خيلى ها را راضى نكرد

 برگزاركنندگان جوايز اسكار امسال مخاطبان جوان تر را نشانه رفته بودند، اما اولين واكنش ها نسبت به 
جوايز اين دوره آكادمى نشان مى دهد به هدف خود نرسيده اند.

جيمز فرانكو و آن هاتاوى مجريان مراسم دوشنبه صبح در دقايق اول نمايش با رويكرد امسال شوخى 
كردند، اما منتقدان در همان ساعت هاى آغازين پس از پايان مراسم شمشيرهاى خود را از رو بستند.

راجر ابرت منتقد شيكاگو سان تايمز نوشت: «با وجود حضور انواع نامزهاى باارزش، نمايش اسكار به 
شكل دردناكى مالل آور، كند و احمقانه بود و جيمز فرانكو و آن هاتاوى هم زوج نامتناسبى براى اجراى 

مراسم بودند.»
يكى از معدود لحظه هاى ديدنى هشتاد و سومين دوره جوايز اسكار - كه با اعطاء جوايز اصلى به درام 
بريتانيايى «گفتار پادشاه» به كار خود پايان داد - زمانى بود كه بيلى كريستال مجرى مراسم اسكار در 

سا ل هاى 1990 و اوايل دهه 2000 روى صحنه آمد. 
ابرت نوشت: «واقعا باعث شگفتى است، اما اولين لحظه هاى خنده دار مراسم زمانى بود كه بيلى كريستال 
حدود دو ساعت پس از آغاز نمايش روى صحنه آمد. اين بدترين نمايش اسكار بود كه تاكنون ديده ام. االن 

وقتش رسيده اعضاء هيئت رئيسه آكادمى يك گفت و گوى طوالنى و غمناك با هم داشته باشند.» 
يك بحث آنالين در لس آنجلس تايمز بالفاصله پس از پايان نمايش تحيلى مشابه را به همراه داشت. يكى از 
شركت كنندگان در اين بحث نوشت: «حضور بيلى كريستال جالب ترين قسمت نمايش بود.» و ديگرى افزود: 

«انگار كه فرد باتجربه اى آمده بود نكاتى را به بچه ها ياد بدهد.»
آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى بانى جوايز اسكار دوست دارد متفاوت با گلدن گلوب ديگر مراسم مهم 
هاليوود در فصل جوايز سينمايى ساالنه عمل كند. برندگان گلدن گلوب را گروه نسبتا كوچكى از انجمن 
مطبوعات خارجى هاليوود (HFPA) انتخاب مى كنند. اين در حالى است كه برندگان اسكار با راى حدود 

5700 عضو آكادمى تعيين مى شوند.
گلدن گلوب ماه پيش جوايز اصلى خود را به بالك باستر با موضوع فيس بوك «شبكه اجتماعى» داد و تنها 

جايزه بهترين بازيگر مرد را براى كالين فيرث و فيلم «گفتار پادشاه» كنار گذاشت.
به نوشته نشريه هاليوود ريپورتر، متوسط سن راى دهنده هاى آكادمى 57 سال است و گروهى مى گويند به 
همين دليل است كه اسكار هميشه به نوعى خاص از فيلم ها عالقه دارد و «گفتار پادشاه» كامال با اين نوع 
مطابقت داشت. آكادمى هميشه سعى كرده دامنه جذابيت خود را وسيع تر كند. امسال براى دومين بار بجاى 
پنج فيلم 10 فيلم در بخش اسكار بهترين فيلم رقابت داشتند. هدف اين است كه تعداد رقباى جايزه اصلى 

اسكار بيشتر شوند، اما گروهى از منتقدان از جوايز امسال راضى نبودند.
آنها بخصوص به سه جايزه به نسبت ناچيز «شبكه اجتماعى» اشاره مى كنند و اينكه فيلم هايى مانند وسترن 

كالسيك «شهامت» ساخته برادران كوئن و «127 ساعت» دنى بويل مراسم را دست خالى ترك كردند.
يكى از لحظه هاى بد جوايز امسال را هم مليسا لئو بازيگر 50 ساله برنده جايزه بهترين بازيگر زن مكمل 
رقم زد و ناچار شد پس از پايان مراسم به خاطر واژه بى ادبانه اى كه بعد از دريافت جايزه به كار برد 

عذرخواهى كند.
خبرگزارى فرانسه / 28 فوريه

«كاترين زتاجونز» از خاندان سلطنتى 
انگلستان لوح افتخار دريافت كرد

كاترين زتا جونز ، بازيگر مشهور هاليوود، در قصر 
باكينگهام حاضر شد و از پرنس چارلز ، لوح افتخار 
سلطنتى دريافت كرد.  به نقل از آسوشيتدپرس، اين 
شنبه  پنج  روز  كه  مراسمى  طى  ولز  متولد  بازيگر 
 ، همسرش   . كرد  دريافت  افتخار  لوح   ، شد  برگزار 
مايكل داگالس و فرزندانش ، كاريس و ديلن ، او را 
ساله  جونز 41  زتا  كردند.  همراهى  مراسم  اين  در 
خيلى   ، افتخار  لوح  اين  دريافت  هنگام  در  كه  گفت 
هيجانزده و در عين حال خيلى نگران و عصبى بوده 

است . اين لوح افتخار بخاطر خدمات بيشمار او به 
صنعت فيلمسازى و كارهاى خيرخواهانه اش ، به 

وى اعطا شد. 

او گفت:" اينكه مايكل در سالمت كامل بود و توانست 
مرا در اين مراسم همراهى كند و در اين شادى با 

من سهيم باشد ، خيلى برايم با ارزش بود." 
گلو  سرطان  بيمارى  با  داگالس  مايكل  پيش  چندى 

دست و پنجه نرم مى كرد . 
زتاجونز گفت :" پرنس چارلز با من ابراز همدردى 
داگالس  بهبودى  خبر  شنيدن  از  كه  گفت  و  كرد 

بسيار خوشحال است." 
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چرا دانشجويان امروزى نسبت به 
گذشته افسرده تر هستند؟

به  

تازگى نتايج تحقيقاتى منتشر شده كه نشان مى دهد دانشجويان نسبت به 30 سال پيش احساس افسردگى 
و نااميدى بيش ترى دارند.

 200 روى  و  كالج   300 به  نزديك  در  متوالى  سال   25 مدت  به  كه  تحقيقات  اين  در  كريمى:  ابوالفضل 
هزار دانشجو انجام شده بود، محققان متوجه شدند مشكالت مرتبط با سالمت ذهنى دانشجويان در طى 
سال هاى اخير، به دليل بحران بيكارى و افزايش رقابت بين دانشجويان به باالترين حد ممكن رسيده است.

حدود 25 سال پيش نزديك به 70 درصد از دانشجويان تازه وارد به دانشگاه هاى آمريكا خود را جزو 10 
درصد اول افراد كالس مى دانستند كه داراى ثبات ذهنى هستند. اما در سال 2010 اين رقم به 52 درصد 
كاهش پيدا كرد. اين آمارها هم چنين نشان مى دهد نزديك به نيمى از دانشجويانى كه نياز به مشاوره در 
زمينه هاى مختلف از جمله مشكالت ذهنى، تحصيلى و مانند آن دارند دچار يك بيمارى روانى شديد هستند. 

اين آمار نسبت به 10 سال گذشته دو برابر شده است.
به اعتقاد كارشناسان، يكى از مهم ترين داليل افزايش بيمارى هاى روحى و روانى در بين دانشجويان بدتر 
شدن شرايط اقتصادى و افزايش نرخ بيكارى در طى سال هاى اخير است. اين موضوع دانشجويان را زير 
بار فشار شديد و وام ها و بدهكارى ها قرار مى دهد كه به تنهايى از عوامل مهم افزايش استرس در بين 
آن هاست. نداشتن اميد براى پيدا كردن شغل بعد از پايان تحصيالت و احساس بى  فايده بودن تالش ها و 
مطالعات در طول دوره تحصيل، باعث افزايش احساس نااميدى و افسردگى در بين دانشجويان مى شود.

از سوى ديگر احساس همدلى در بين دانشجويان دانشگاه ها در بين دانشجويان از سال 2000 تا كنون 
نزديك به 40 درصد كاهش پيدا كرده است. همان طور كه مى دانيم داشتن ارتباط موثر در بين انسان ها 
از مهم ترين فاكتورها براى سالمت ذهنى و حتى جسمى است و در صورت نبود اين ارتباط تعداد مبتاليان 

به بيمارى هاى روانى در بين دانشجويان به سرعت افزايش پيدا مى كند.
و  جهان  در  فقر  گسترش  زيست،  محيط  نگران  بيش تر  دانشجويان  امروز  دنياى  در  مى رسد  نظر  به 
درگيرى هاى داخلى بين كشورهاى ديگر هستند تا اين كه نسبت به مشكالت همكالسى يا هم اتاقى خود 
تا 2009  سال هاى 1979  بين  در  مختلف  مطالعه  بازيابى 72  با  آمريكايى  دانشمندان  دهند.  نشان  توجه 

متوجه شدند امروزه دانشجويان نسبت به 30 سال پيش توجه كم ترى نسبت به يكديگر نشان مى دهند.
سايت هاى  روزافزون  رشد  هم چنين  و  همراه  تلفن  و  اينترنت  نوين،  فن آورى هاى  از  استفاده  افزايش 
اجتماعى باعث شده است توجه مردم نسبت به محيط اطراف خود كم تر شده و بخش بيش ترى از انرژى 

خود را در فضاى سايبرى صرف كنند.
بازى هاى  صرف  را  خود  كودكى  دوران  از  مهمى  بخش  كه  بودند  نسلى  اولين  امروزى  دانشجويان 
در  دنيا  به  نسبت  آن ها  ديدگاه  دليل  همين  به  و  كرده اند  مجازى  فضاى  در  وقت  گذراندن  و  كامپيوترى 

مقايسه با نسل هاى پيش تفاوت هاى زيادى دارد.
دانشگاه استنفورد هم سعى كرده است اثرات روانى مقايسه يك فرد را با ديگران بررسى كند. در طى اين 
مطالعات مشخص شد امروزه بسيارى از مردم سعى مى كنند احساسات منفى خود را در پشت يك چهره 
شاد مخفى كنند. اين عامل باعث مى شود مردم و به خصوص دانشجويان نتوانند با اطمينان در مورد 

احساسات خود با ديگران صحبت كنند و سعى كنند تا حد ممكن مشكالتشان را مخفى كنند.
و  ترس ها  احساسات،  مورد  در  صادقانه  طور  به  بتوانند  گروه  يك  اعضاى  اگر  كه  است  حالى  در  اين 
آن ها  بين  در  زندگى  از  رضايت  و  ذهنى  سالمت  شادى،  ميزان  كنند  صحبت  بقيه  با  خود  شكست هاى 

افزايش پيدا مى كند.
دانشگاه استرس زاترين دوره زندگى هر فرد است

نتايج يك نظرسنجى در سال 2009 در بين دانشجويان نشان داد، 4 سال تحصيل در دانشگاه استرس زاترين 
دوره زندگى بسيارى از مردم است. رقابت براى كسب نمرات بهتر و عدم اطمينان از آينده مالى از داليل 

مهم بروز افسردگى و نگرانى در بين دانشجويان است.
براى مثال نزديك به 65 درصد از دانشجويان دانشگاه واشنگتن بين يك تا 10 بار در طول هفته احساس 

نگرانى و افسردگى مى كنند و در 28 درصد ديگر اين حالت به بيش از 11 بار در هفته مى رسد.
بى خوابى يكى ديگر از مهم ترين عوامل بروز استرس در بين دانشجويان است. به اعتقاد كارشناسان يك 
فرد بايد حداقل 8 ساعت در طول شبانه روز بخوابد، اين در حالى است كه فقط 30 درصد از دانشجويان 

به ميزان تعيين شده در طول شب مى خوابند.
تقريبا 20 درصد از دانشجويان حداقل يك شب در هفته تمام شب را بيدار مى مانند و 35 درصد نيز حداقل 
يك بار در هفته بيدارى تا ساعت 3 نيمه شب را تجربه مى كنند. 20 درصد از اين دانشجويان حداقل سه 

بار در طول ماه از كالس خود جا مى مانند يا در حين شركت در كالس احساس خواب آلودگى دارند.

حشيش خطر بيمارى هاى 
روانى را دو برابر مى كند

كه  جوانانى  دادند  هشدار  كارشناسان   
دو  احتمال  با  مى كنند  مصرف  حشيش 
به  ابتال  خطر  در  ديگران  از  بيش تر  برابر 

بيمارى هاى روانى قرار داند.
از  تيمى  توسط  كه  مطالعات  آخرين  در 
دانشمندان بين المللى انجام شد، دانشمندان 
متوجه شدند افرادى كه به استفاده از اين 
افرادى  با  مقايسه  در  مى دهند  ادامه  مواد 
احتمال  با  متوقف  كرده اند  را  آن  مصرف  كه 
ماندگار  آن ها  در  روانى  بيمارى هاى  بيش ترى 

خواهد بود.

حشيش  مصرف  كه  مى كند  اثبات  تحقيقات  اين 
مانند  روانى  بيمارى هاى  به  منجر  مى تواند 
به  ترتيب  اين  به  شود.  جوانان  در  شيزوفرنى 
بعضى از بحث ها در مورد اثرات جانبى مصرف 
مواد مخدر پايان داده مى شود. بعضى ها معتقد 
مصرف  روى  را  اثر  اين  مخدر  ماده  اين  بودند 
برخى  حتى  دليل  همين  به  و  ندارد  كنندگان 
افراد سعى مى كردند با اين ماده مخدر اقدام به 

خوددرمانى كنند.
شدند  متوجه  محققان  كه  است  حالى  در  اين 
اين  از  استفاده  شروع  مراحل  اولين  در  حتى 
ماده مخدر عوارض روانى آن در جوانان خود 
به  مى توان  آن ها  جمله  از  كه  مى دهد  نشان  را 
عجيب  رفتارهاى  بروز  و  صدا  شنيدن  توهم، 

اشاره كرد.
از  كارشناسان  از  تيمى  توسط  مطالعات  اين 
روانشناسى  موسسه  و  هلند  آلمان،  كشورهاى 
لندن روى بيش از هزار و 900 نفر كه بين 14 
تا 24 سال سن داشتند انجام شد. اين تحقيقات 

ادامه  مطالعات  شروع  از  بعد  سال   8 تا   3 بين 
پيدا كرد.

اين در حالى است كه حتى برخى از افرادى كه از 
عالئم روانى رنج مى برند براى تسكين خود به 
سراغ اين ماده مخدر مى روند. اما اين كار نه تنها 
بلكه  ندارد،  آن ها  شرايط  شدن  بهتر  در  تاثيرى 

احتمال بدتر شدن اوضاع را بيش تر هم مى كند.
روانشاسى  موسسه  استاد  موراى  رابين  سر 
مى دهد  نشان  تحقيقات  اين  گفت:  باره  اين  در 
به  ابتال  عوامل  مهم ترين  از  حشيش  مصرف 
چهارم  يك  به  نزديك  تقريبا  است.  شيزوفرنى 
هستند  ژنتيكى  زمينه هاى  پيش  داراى  مردم  از 
به  ابتال  خطر  در  بيش تر  برابر   10 را  آن ها  كه 
بيمارى هاى روانى بعد از مصرف حشيش قرار 

مى دهد.

ديلى ميل، 2 مارس

را برگزار ميکند  نوروزوجشن زرتشت  جشن زاد روز اشو بنياد فرايران
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مهم ترين نگرانى هاى 
مردم جهان چيست؟

 نتايج يك نظرسنجى در سطح جهان نشان مى دهد بيكارى، 
فقر و بى عدالتى اجتماعى از مهم ترين نگرانى ها در بسيارى 

از كشورهاى جهان است.
اين مطالعات توسط Ipsos روى 18 هزار و 676 نفر در 24 
كشور جهان انجام شد كه در بخش هاى مختلف مانند آسيا، 
آفريقا، اروپا و آمريكاى شمالى و جنوبى قرار گرفته بودند. 
تقريبا يك سوم مردم جهان  نتايج اين نظرسنجى نشان داد 
از شرايط كشور خود راضى نيستند و معتقدند مسيرى كه 
سياست مداران آن ها در پيش گرفته اند در جهت درستى قرار 

ندارد.
تقريبا در تمام كشورهايى كه در اين مطالعات شركت داشتند 
نظر  در  بيكارى  جنوبى  كره  و  اندونزى  هندوستان،  جز  به 
فساد  و  مالى  رسوايى هاى  به  نسبت  بيش ترى  اهميت  مردم 

اقتصادى داشت. 
از  گفت:  باره  اين  در   Ipsos مدير  و  رئيس  نايب  رايت  جان 
تغيير  جهان  مردم  نگرانى هاى  كنون  تا   2010 سال  ابتداى 
نكرده است. در اين ميان دو يافته بسيار در نظر ما جالب بود.
با وجود آن كه بى كارى و اشتغال در باالى ليست نگرانى هاى 
اكثر  در  موضوع  مهم ترين  و  فراگيرترين  داد  قرار  مردم 
اين  است.  اجتماعى  تبعيض هاى  و  فقر  جهان  كشورهاى 
موضوع ها در ميان 4 نگرانى مهم مردم، در 23 كشور جهان 

است.
مورد دوم وضعيت بغرنج كشورهاى اروپايى است. به جز 
مانند  اروپايى  كشورهاى  تمام  مردم  تقريبا  آلمان  كشور 
درستى  جهت  در  آن ها  كشور  معتقدند  انگلستان  و  فرانسه 
شدن  بدتر  حال  در  تدريج  به  مردم  وضعيت  و  ندارد  قرار 
چين،  كشورهاى  در  مردم  از  زيادى  درصد  عوض  است.در 
عربستان سعودى، برزيل، اندونزى و هندوستان از وضعيت 
كشورشان رضايت دارند و معتقدند مسيرى كه كشورشان 
به سمت آن مى رود در جهت درستى است. در اين ميان مردم 
كشورهاى ايتاليا، ژاپن، فرانسه، بلژيك و اسپانيا بدبين ترين 

نگاه را نسبت به شرايط كشور خود داشتند.
آن ها  مردم  كه  بودند  كشورهايى  تنها  هندوستان  و  برزيل 
از بيكارى به عنوان يكى از 4 نگرانى مهم خود نام نبردند و 
آمريكا نيز تنها كشورى بود كه مردمش فقر را به عنوان يك 

موضوع مهم عنوان نكردند.
كانادا،  بلژيك،  كشورهاى  نگرانى هاى  مهم ترين  از  ماليات ها 
فرانسه و آمريكا بود در حالى كه مردم كشورهاى استراليا، 
مكزيك و تركيه نسبت به وضعيت تحصيالت در كشور خود 

ابراز نارضايتى مى كردند.
مردم كشورهاى هندوستان و تركيه از تروريسم به عنوان 
صحبت  مى كند  تهديد  را  كشورشان  كه  معضالتى  از  يكى 
شديدتر  كنترل  خواستار  انگليسى ها  كه  حالى  در  مى كردند 

وضعيت مهاجرات اتباع بيگانه به كشور خود بودند.
از  اجتماعى  بى عدالتى  و  بيكارى  گفت:  باره  اين  در  رايت 
بين  در  را  نارضايتى  از  زيادى  بخش  كه  است  مشكالتى 

كشورهاى جهان باعث شده است.
اين در حالى است كه كشور مصر كه امروزه با بحران روبه 
روست و مردم بر ضد حكومت حسنى مبارك قيام كرده اند 
كشورها  اين  ليست  به  نداشتند.  شركت  نظرسنجى  اين  در 
مى توان الجزيره و تونس را نيز اضافه كرد كه آن ها نيز در 

طول مدت اخير شرايط ناآرامى را تجربه كرده اند.
 ، بلژيك   ، استراليا   ، آرژانتين  كشورهاى  نظرسنجى  اين  در 
برزيل ، كانادا ، چين ، فرانسه ، بريتانيا ، آلمان ، مجارستان 
، هند ، اندونزى ، ايتاليا ، ژاپن ، مكزيك ، لهستان ، روسيه ، 
عربستان سعودى ، كره جنوبى ، اسپانيا ، سوئد ، تركيه و 

اياالت متحده شركت داشتند.
مردم  نگرانى هاى  مهم ترين  از  تروريسم  گذشته  سال 
آن  مانند  و  بريتانيا  چين،  برزيل،  جمله  از  جهان  كشورهاى 
بود. البته در آن سال كشور چين نسبت به برخى معضالت 
ديگر مانند رشد بى رويه جمعيت و تغييرات آب و هوايى هم 

نگران بودند. 
در آن سال مردم كشور آفريقاى جنوبى بيمارى ايدز را به 
عنوان يكى از مهم ترين معضالت خود عنوان كرده بودند. با 
اين كه قاره آفريقا نزديك به 14.7 درصد از جمعيت جهان را 
شامل مى شوند، اما نزديك به 88 درصد از مبتاليان به ايدز 

را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است.

رويترز

جمعيت چين؛ يك ميليارد و 340 ميليون 
نفر

قرن  پايان  در 
بيستم، جمعيت چين 
 295 و  ميليارد  يك 

ميليون نفر بود.
گزارش  غربى  منابع 
چينى  جمعيت  دادند 
ها در مدت 10 سال، 
زياد  نفر  ميليون   45
از  اكنون  و  شد 
 340 و  ميليارد  يك 
گذشته  نفر  ميليارد 
درحالى  اين  است. 
پايان  در  كه  است 

در  البته  بود.  نفر  ميليون   295 و  ميليارد  يك  چين  جمعيت  بيستم،  قرن 
همين مدت بالهاى طبيعى مختلفى مثل سيل، زلزله، رانش زمين و بيمارى 
هاى واگيردار جمعيت زيادى از چشم بادامى ها را به ديار باقى فرستاده 

است. 

افزايش  از  جلوگيرى  براى  مختلفى  هاى  طرح  ميالدى،   80 دهه  از  چين 
دو  داشتن  ممنوعيت  آنها  از  يكى  كه  است  كرده  اتخاذ  جمعيت  رويه  بى 
فرزند است. به همين دليل تولد دوقلوها و چندقلوها و حتى نقص در تولد 
در اين كشور بسيار ديده مى شود. با اين حال چين احتماال تا چند قرن 
آينده، همچنان پرجمعيت ترين كشور دنياست. مگر اينكه اتفاقات غيرقابل 
اين  مردم  سراغ  طبيعى  بالهاى  و  جغرافيايى  چندپارگى  مثل  بينى  پيش 

كشور بيايد.

بهترين و بدترين 
شهرهاى جهان 
براى زندگى

شهرهاى  بدترين  و  بهترين  ليست  جديدترين 
اين  در  و  شد  اعالم  زندگى  براى  جهان 
رده بندى شهر ونكوور كانادا بهترين رتبه را 

به خود اختصاص داد.
واحد  توسط  كه  گزارشى  در 
منتشر  اكونوميست  اطالعاتى 
سال  پنجمين  براى  است،  شده 
كانادا  ونكوور  شهر  متوالى 
فهرست  در  را  رتبه  بهترين 
براى  جهان  شهرهاى  بهترين 
داد.  اختصاص  خود  به  زندگى 
كردن  اضافه  از  بعد  شهر  اين 
سرويس ها و امكانات بهتر، پس 
المپيك  گذاشتن  سر  پشت  از 
وضعيت   2010 سال  زمستانى 
در  و  كرد  پيدا  بهترى  بسيار 
بهترين  اكونوميست  رده بندى 

رتبه را به خود اختصاص داد.

به گزارش تلگراف، اين شهر در 
مجموع خدمات درمانى، سيستم 
محيط  و  فرهنگ  آموزشى، 

دست  به  را   100 عدد  نمره  صد  از  زيست 
آورد. البته نرخ جرم و جنايت در اين شهر رو 
به افزايش است و به ازاى هر 100 هزار نفر 
كه  مى افتد  اتفاق  شهر  اين  در  قتل  مورد   2.6

باالتر از نرخ متوسط كاناداست.

بهترين شهرهاى جهان چگونه معين مى شوند
براى معين كردن بهترين شهرهاى جهان براى 
زندگى، واحد اطالعاتى اكونوميست مطالعاتى 
را روى 140 شهر جهان انجام مى دهد و 30 
فاكتور را از ميان 5 دسته بندى اصلى مد نظر 
درمان،  و  بهداشت  وضعيت  كه  مى دهد  قرار 

و  فرهنگ  زيرساختارها،  آموزشى،  سيستم 
محيط زيست و پايدارى از جمله آن هاست.

شهر  هر  فاكتورها  اين  گرفتن  نظر  در  با 
امكانات  مى گيرد.   100 تا   1 بين  نمره اى 
بهداشتى و درمانى و استانداردهاى تحصيلى 
از  كانادايى  و  استراليايى  شهرهاى  در 
آمدن  باال  باعث  كه  است  عواملى  مهم ترين 
تمام  است.  شده  جهان  در  شهرها  اين  رتبه 
داشتن  دليل  به  هلسينكى  جز  به  شهرها  اين 
خود  تحصيلى  امكانات  و  آموزشى  سيستم 

نمره 100 را به خود اختصاص داده بودند.

شهرهاى با اندازه متوسط، بهترين ها در جهان
در  تحقيقات  اين  نويسنده  كاپستيك  جان 
متوسط  اندازه  با  شهرهاى  گفت:  باره  اين 
بيش ترين  جهان  يافته  توسعه  كشورهاى  در 
اختصاص  خود  به  مجموع  در  را  امتياز 
است  آن  موضوع  اين  دليل  مهم ترين  دادند. 
اين  در  زيرساختارها  و  فرهنگى  وضعيت  كه 
شهرها به واسطه داشتن جمعيت مناسب كم تر 
از شهرهاى ديگر جهان است و ميزان جرم و 

جنايت نيز در آن ها به نسبت كم تر است.

بهترين شهرهاى اروپا براى زندگى
فقط   2010 سال  به  نسبت  جديد  ليست  در 
شهر وين اتريش در رده بندى سقوط داشته 
يك  با  گذشته  سال  به  نسبت  شهر  اين  است. 
رسيد.  سوم  رده  به  دوم  رتبه  از  سقوط  پله 
بهترين  وين  مرسر،  بندى  رده  اساس  بر 
اين  در  البته  است.  زندگى  براى  جهان  شهر 
قرار  نظر  مد  متفاوتى  فاكتورهاى  رده بندى 
مرسر  زندگى  كيفيت  مى شود.گزارش  داده 
براى كمك به آژانس هاى دولتى و شركت هاى 
چند مليتى است تا در هنگام انتقال كارمندان 
از يك كشور به مكان ديگر بتوانند بر اساس 

يك شاخص درست عمل كنند.

بدترين شهرها براى زندگى
بدترين  زيمباوه  كشور  در  هراره 
و  است  زندگى  براى  جهان  شهر 
در رده بندى از مجموع 140 كشور 
اختصاص  خود  به  را  رتبه  بدترين 
داده است. مجموع امتياز اين شهر از 
100 فقط 37.5 بود.ميزان باالى جرم 
شهرى،  ناآرام  وضعيت  جنايت،  و 
درگيرى ها و كيفيت پائين حمل و نقل 
عمومى از عوامل تاثيرگذار در پائين 
بودن رتبه اين شهر است. نزديك به 
زندگى  شهر  اين  در  نفر  ميليون   3
مطلق  فقر  در  آن ها  اكثر  كه  مى كنند 

زندگى مى كنند.

بهترين شهرهاى جهان براى زندگى
ونكوور- كانادا-  ملبورن- استراليا

وين- اتريش - تورنتو- كانادا - كالگارى
كانادا - هلسينكى - فنالند - سيدنى -استراليا

پرث - استراليا - آداليد - استراليا
آكلند - نيوزلند

 بدترين شهرهاى جهان براى زندگى

هراره - زيبماوه/  داكا- بنگالدش
پورت مورسبى -  گينه نو

الگوس-  نيجريه/ الجزيره- الجزاير
كراچى- پاكستان / دواال- كامرون

تهران- ايران /  داكار- سنگال
كلمبو- سريالنكا
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دنياى فناورى كه برايتان 
گران تمام مى شود!

الكترونيكى  ابزارهاى  با  كار  هنگام  مى دانيد  آيا 
شويد  مرتكب  اشتباه هايى  چه  است  ممكن  خود، 
كه به ضررتان تمام شود و امنيت تان را در دنياى 

پيچيده فناورى مدرن به خطر بياندازد؟
نويسندگان  از  نول  كريستوفر  سمائى:  ستاره 
وب سايت PCWorld در مطلب به بدترين عاداتى 
ممكن  رايانه ها  كاربران  از  يك  هر  كه  كرده  اشاره 
تنبلى  حتى  يا  توجه  عدم  نا آگاهى،  علت  به  است 
گرفتارش شده باشند و ندانند كه اين اشتباه ها تا 

چه حد مى تواند به ضررشان تمام شود. 

1. عدم استفاده از سيستم امنيتى نرم افزارها
(نرم افزارهايى  آنتى ويروس  به  نيازى  كنيد  فكر  شما  شايد 
ديگر  و  بدافزارها  ويروس ها،  مقابل  در  را  رايانه  سيستم  كه 
رايانه  سيستم  روى  بر  كاربر  اطالع  بدون  كه  نرم افزارهايى 
فقط  و  نداريد  مى كند)  محافظت  مى شوند،  راه اندازى  و  نصب 
به اين اكتفا كنيد كه سايت هاى مورد استفاده تان را مى شناسيد 
و روى لينك هاى ناآشنا كليك نمى كنيد و اى ميل هاى غيرعادى 
چيزى-  هر  محافظى-  هر  از  است  بهتر  اما  نمى كنيد.  باز  را 
استفاده كنيد تا سيستم تان را در مقابل هكرهايى كه از وجود 
شما خوشحالند (!) و درست شما را هدف قرار داده اند، حفاظت 
كنيد. براى شروع مى توانيد از نسخه هاى رايگان آنتى ويروس ها 

استفاده كنيد.

2. تنبلى در تهيه فايل پشتيبان (بك آپ)
بعضى ها با افتخار اقرار مى كنند كه هيچ اعتقادى به تهيه فايل 
هم  خودشان  كه  است  اين  موضوع  بدترين  و  ندارند  پشتيبانى 
مى دانند كار بدى است و معموال اعتراف شان را اين طور آغاز 
مى كنند كه: «مى دانم كار بدى مى كنم اما ...». اين دسته افراد بهتر 
است يادشان باشد كه تمام هاردديسك هاى رايانه ها باالخرى 
روزى از كار خواهند افتاد و هارد شما هم استثنا نيست! پس 
تا دير نشده دست به كار شويد و براى آشنايى با اين كار از 

خودآموزهايى كه در اينترنت پيدا مى شود، كمك بگيريد.

3. دست كم گرفتن بك آپ
اما  دزديده،  را  لپ تاپتان  و  آمده  خانه تان  به  دزد  كنيد  تصور 
شما چندان ناراحت نمى شويد؛ چراكه ديشب از تمام فايل هايتان 
ذخيره  جانبى  حافظه  روى  را  بك آپ  نه!  اما  گرفته ايد....  بك آپ 
كرده بوديد كه درست كنار لپ تاپتان بود و آقاى دزد آن را هم 
برده! پس حاال مى توانيد بنشينيد و يك دل سير گريه كنيد؛ هم 
به حال لپ تاپ نازنين تان و هم تمام اطالعاتى كه روى بك آپ 
درايوتان ذخيره داشتيد. اما اگر بك آپ تان را در مكان ديگرى 
بهتر  پس  داشتيد؛  بهترى  روز  و  حال  قطعا  بوديد،  داشته  نگه 
است چند بك آپ از اطالعات تان داشته باشيد و در چند مكان 
سرزنش  را  خود  مواقعى  چنين  در  تا  كنيد  نگهدارى  متفاوت 

نكنيد.

4. پاسخ دادن به هرزنامه ها!
حجم  چرا  كه  پرسيده ايد  خودتان  از  حال  به  تا  هيچ وقت 
و  مى شود  قبل  روز  از  بيشتر  روز  هر  (اسپم ها)  هرزنامه ها 
دارد؟  هرزنامه ها  اين  فرستنده هاى  براى  سودى  چه  كار  اين 
تعداد  كه  زمانى  تا  است:  واضح  كامال  سوال  اين  پاسخ  خب 
و  عالقه  نامه ها  اين  به  هرزنامه ها  دريافت كنندگان  از  زيادى 
داشت.  خواهد  ادامه  صعودى  روند  اين  مى دهند،  نشان  توجه 
من»  «حذف  لينك  روى  بر  كليك  با  مى توانيد  سادگى  به  شما 
(remove me)، پاسخ دندان شكنى به اين گونه اى ميل ها بدهيد. 
البته اگر اين هرزنامه ها از سوى برندهاى معتبر فرستاده شده، 
ارزش يك بار ديده شدن را دارند! اين شعار را سرمشق خود 
از  بخشى  پس  نيستيد،  راه حل  از  بخشى  شما  دهيد: «اگر  قرار 
مشكل خواهيد بود». براى رفع مشكل هرزنامه ها هم مى توانيد 
از سيستم مبارزه با هرزنامه كه در ايميل تان تعبيه شده، كمك 

بگيريد.

ادامه دارد

برنده نوبل زيست شناسى

انسان در آينده نه چندان 
دور منقرض خواهد شد!

 نسل انسان ويژگى هايى دارد كه به عقيده برخى باعث انقراض بشريت 
خواهد شد. به گفته كريستيان دى دوو، برنده جايزه نوبل زيست شناسى، 
براى جلوگيرى از اين اتفاق بايد راهى براى غلبه بر اين ويژگى ها پيدا كرد.

كه  مى كنيد  فكر  شما  اما  هستيم،  سياره  اين  جانورى  گونه  موفق ترين  (انسان)  ما 
را  موفقيت  اين  هزينه  نهايتا  ما 

خواهيم پرداخت. چرا؟
فرسودگى  ما  موفقيت  هزينه 
منجر  كه  بوده  طبيعى  منابع 
تغييرات  انرژى،  بحران هاى  به 
آب و هوايى، آلودگى و تخريب 
اگر  است.  شده  ما  زيستگاه 
شما منابع طبيعى را از پاى در 
فرزندان  براى  چيزى  آوريد، 
به  ما  اگر  نمى ماند.  باقى  شما 
نوع  دهيم،  ادامه  منوال  همين 
وحشتناكى  شرايط  با  بشر 
اگر  البته  شد؛  خواهد  روبه رو 

منقرض نشود.

انتخاب  كه  مى كنيد  فكر  شما 
طبيعى بر ضد ما عمل مى كند. 

چطور؟
نگرى  آينده  هيچ گونه  زيرا 

وجود ندارد. انتخاب طبيعى منجر به ويژگى هايى، مانند نهادينه شدن خودپرستى 
گروهى در ژن هاى ما شده است. چنين چيزى براى شرايطى كه اجداد ما در آن 
زندگى مى كردند سودمند بود، اما امروزه به سم مهلكى براى ما بدل شده است. 
چيزى كه مى تواند به ما كمك كند تا منابع طبيعى را حفظ كنيم، خصوصيات ژنتيكى 
است كه به ما اجازه دهد حال را فداى آينده نماييم. شما براى فدا كردن چيزهاى 
سودمند يا كاربردى حال حاضر به خاطر چيزهايى كه ممكن است در آينده مهم 
باشد، نياز به دانش و معرفت داريد. انتخاب طبيعى چنين كارى را انجام نمى دهد، 
هيچگاه  طبيعى  انتخاب  مى كند.  توجه  مى افتد  اتفاق  حال  در  آنچه  به  فقط  بلكه 

نواده هاى شما را در نظر نمى گيرد.

انتخاب  را  اصطالحى  چنين  چرا  ناميده ايد.  اصلى»  «گناه  را  كوته نگرى  اين  شما 
كرده ايد؟

من اعتقاد دارم كه خالق هستى با شناخت خودخواهى ذاتى طبيعت بشر، اسطوره 
گناه اصلى (نخستين گناه آدم و حوا در خوردن ميوه ممنوعه كه باعث اخراج آنها 
از بهشت شد) را آفريد. من يك مبلغ مذهبى و مفسر دين نيستم، بلكه اين فقط نظر 

شخصى من است.

چطور بشريت مى تواند بر اين گناه اصلى غلبه كند؟
ما بايد بر ضد انتخاب طبيعى عمل كنيم و به صورت فعاالنه، به مخالفت با بخشى 

از كليدى ترين خصايص ژنتيكى خود بپردازيم.

كمى  پيشنهاد  اين  آيا  اما  است،  جمعيت  كنترل  شما  پيشنهادى  راه حل هاى  از  يكى 
غيراخالقى نيست؟

اين يك حساب دو دو تا چهار تا است. اگر شما مى خواهيد اين سياره كماكان براى 
تمام افرادى كه در آن زندگى مى كنند قابل سكونت باشد، بايد تعداد ساكنان آن را 
محدود كنيد. حيوانات شكارچى اين كار را با كشتن اعضاى پير يا مريض گله خود 
انجام مى دهند، اما من فكر نمى كنم كه اين روش براى محدود كردن جمعيت انسان 
خيلى اخالقى باشد. تنها راه حلى كه باقى مى ماند،كنترل تولد است. ما به روش هاى 
علمى، كاربردى و اخالقى كنترل جمعيت دسترسى داريم. بنابراين من فكر مى كنم 

كه اخالقى ترين راه براى كاهش جمعيت انسان، همين كنترل جمعيت باشد.

شما همچنين از مدافعان اعطاى قدرت بيشتر به زنان هستيد. چرا؟
به عنوان يك زيست شناس، من فكر مى كنم كه زنان سلطه جويى كمترى نسبت به 
آنان  به  كمك  و  كودكان  آموزش  در  را  مهم ترى  نقش  آنها  همچنين  دارند.  مردان 

براى غلبه بر صفات موروثى شان ايفاء مى كنند.

آيا شما نسبت به آينده بشر خوش بين هستيد؟
خوش بين من خيلى محتاطانه است. من سعى مى كنم خوش بين باشم، چون ترجيح 
در  مى توانيد  بگويم: «شما  آنها  به  و  باشم  اميد  پيام آور  جوان  نسل  براى  مى دهم 
اين خصوص كارى انجام دهيد.» اما در حال حاضر، شواهد چندانى براى رخ دادن 

چنين اتفاقى وجود ندارد.
منبع: نيوساينتيست -ترجمه: محمود حاج زمان

ارزشمندترين جاى جهان 
 5,000,000,000,000,000

دالر مى ارزد

نجوم  - آيا تا به حال به فرمولى فكر كرده ايد  دانش > 
را  جهان  سياره هاى  ارزش   آن   اساس  بر  بتوان  كه 
مشخص كرد؟ اگر اين فرمول طراحى شود فكر مى كنيد 
با ارزش ترين سياره جهان كجاست و چه قدر مى ارزد؟

يك دانشمند فرمول خاصى طراحى كرده كه ارزش زمينى 
را كه ما در آن زندگى مى كنيم، بالغ بر 5 ميليون ميليارد 

دالر تخمين زده است.
قرار  هم  كنار  با  نجومى،  فيزيك  متخصص  الفلين  گرگ 
ديگر  و  جرم  دما،  اندازه،  سن،  مانند  فاكتورهايى  دادن 
اين  البته  و  رسيده  رقم  اين  به  اساسى  و  مهم  آمارهاى 
محاسبات نشان داد ارزش زمين بسيار بيش تر از ديگر 
سياره هاست. در اين بين مريخ نزديك به 16 هزار دالر و 

ناهيد كم تر از يك پنى ارزش گذارى شده است.

سياره   500 از  بيش  تاكنون  ديلى ميل،  گزارش  به 
فقط  كه  است  حالى  در  اين  و  شده  كشف  فراخورشيدى 
اغلب  و  مى گذرد  اجرام  اين  شناسايى  آغاز  از  سال   15
اين ها در فاصله نزديكى نسبت به زمين قرار گرفته است. 
سانتاكروز  در  كاليفرنيا  دانشگاه  از  الفلين  پروفسور 
بتواند  آن   از  استفاده  با  تا  كرده  طراحى  را  فرمول  اين 
كشف هاى انجام شده توسط فضاپيماى 1 ميليارد دالرى 
پيدا  براى  فضاپيما  اين  كند.  گذارى  ارزش  را  ناسا  كپلر 
وارد  پيش  سال  دو  جهان،  در  جديد  سيارات  كردن 
فرمول  يك  طراحى  با  گرفت  تصميم  الفلين  و  شد  مدار 
سياره هاى كشف شده توسط كپلر را ارزش گذارى كند.

 Gilese) سى   518 گيلس  فراخورشيدى  سياره  تاكنون 
c 581) از نگاه دانشمندان به عنوان شبيه ترين سياره به 
زمين شناخته شده، اما در اين فرمول ارزش اين سياره 
كه  است  حالى  در  اين  است،  شده  معين  دالر   160 فقط 
 240 بر  بالغ   KOI 326.01 سياره  ارزش  مى شود  گفته 

هزار دالر است.
علمى  مقاالت  نويسنده  بيلينگز  لى  به  گذشته  هفته  الفلين 
گفت:« من هميشه فكر مى كردم مفهوم اين كه يك سياره 
است  سكونت  قابل  مناطق  داراى  كه  زمين  به  شبيه 
معيار  يك  به  احتياج  من  اما  است،  شده  معين  خوبى  به 
شكل  به  را  ارزشگذارى  اين  بتواند  تا  داشتم  سنجش 
ملموس ترى نشان دهد. هرچه يك ستاره قديمى تر باشد 
ارزش آن بيش تر است، چرا كه شانس آن را داشته كه به 
بلوغ برسد. بعد از آن جرم ستاره و اين كه آيا يك سياره 
روى  باشد  داشته  وجود  آن  اطراف  در  زمين  اندازه  با 

ارزش آن موثر است.»
الفلين هم چنين ميزان انرژى را كه يك سياره توليد مى كند 
و اين كه آيا دماى آن براى پشتيبانى كردن از حيات موثر 
است، در اين ارزشگذارى محاسبه مى كند و در انتها اين 
طور نتيجه مى گيرد كه يك سياره با ارزش بيش از 100 
از  است  بهتر  و  دارد  كردن  مطالعه  ارزش  دالر  ميليون 

مطالعه سياره هاى ارزان تر صرف نظر شود.
ادامه گفت: «اين فرمول هم چنين به ما ارزش بسيار باالى 
زمين را نشان مى دهد و من اميدوارم اين موضوع سبب 
شود ما نسبت به حفظ اين سياره توجه بيش ترى داشته 

باشيم.»
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افراد جوان، متاهل و بدون فرزند شادترين افراد در 
جامعه هستند.

اجتماعى  تحقيقات  شوراى  توسط  كه  مطالعاتى  در 
و اقتصادى و با حمايت دولت انگلستان انجام شده 
بررسى  براى  پوند  ميليون   48.9 به  نزديك  است 
اوضاع جامعه صرف شد. در اين مطالعات مشخص 
رضايت  جوان ترها  به  نسبت  مسن تر  زوج هاى  شد 
كاهش  سرعت  هم چنين  و  دارند  زندگى  از  كم ترى 
سريع تر  جامعه  در  زنان  بين  در  رضايت  و  شادى 

از مردان است.
محققان كشف كردند زوج هايى كه براى مدت كم تر 
از 5 سال در كنار يكديگر بودند با احتمال بيش ترى 
يكديگر  با  طوالنى ترى  مدت  كه  زوج هايى  به  نسبت 
خود  زندگى  در  شادى  احساس  داشتند  ارتباط 

مى كردند.
در اين تحقيقات قرار است زندگى 40 هزار خانوار 
در طول 20 سال آينده به دقت تحت نظر قرار گرفته 
تجربيات  و  زندگى  از  محققان  دانش  ميزان  تا  شود 
اين  كنون  تا  كند.  پيدا  افزايش  زندگيشان  در  مردم 
تحقيقات نشان داده است كه افراد متاهل به طور كلى 

شادتر از همتايان خود هستند كه ازدواج نكرده اند.
داراى  شوهر  و  زن  هم  كه  خانواده هايى  در 
و  پيشرفت  احساس  هستند  دانشگاهى  تحصيالت 
شادى در زندگى بيشتر است. اين مطالعات در حالى 
صورت مى گيرد كه كشور انگلستان در حال پشت 
سال   60 اقتصادى  بحران  سخت ترين  گذاشتن  سر 

گذشته است.
اين در حالى است كه داشتن فرزند مى تواند تا حد 
محققان  بگذارد.  تاثير  زوج ها  شادى  روى  زيادى 
پيش  كودكان  داراى  كه  زوج هايى  شدند  متوجه 
زندگى  از  را  نارضايتى  بيش ترين  هستند  دبستانى 
خود دارند، اما پس از مدتى كه فرزند آن ها بزرگ تر 
خود  به  عكس  روند  حالت  اين  مى شود  مستقل تر  و 

مى گيرد.
بر اساس اطالعات جمع آورى شده، بيكارى نيز تاثير 
زندگى  از  رضايت  ميزان  روى  توجهى  قابل  منفى 
خصوصا روى مردان دارد. البته ميزان درآمد تاثير 
بيش ترى روى زنان دارد و اهميت اين موضوع براى 

آن ها بسيار بيش تر از مردان است.
اين  در  كه  جوانى  زوج   268 و  هزار  مجموع  از 
خود  درصد  به 60  نزديك  داشتند  شركت  مطالعات 

را كامال از زندگى مشترك راضى مى دانستند.
البته فاكتورهاى ديگر هم مى تواند روى شادى افراد 
كنار  در  كه  كودكانى  مثال  براى  است.  داشته  تاثير 
پدر يا مادرشان كه طالق گرفته است زندگى مى كنند 
رضايت كم ترى از زندگى دارند. حتى داشتن خواهر 
و برادر هم مى تواند احساس رضايت را كاهش دهد. 
زندگى  خانه  يك  در  كه  بچه هايى  تعداد  قدر  هرچه 
مى كنند كم تر باشد و خواهر و برادرها مجبور شوند 
فضاى كم ترى را بايكديگر به اشتراك بگذارند ميزان 

رضايت از زندگى بيش تر مى شود.
متوجه  خود  تحقيقات  در  پيش  چندى  دانشمندان 
بيش ترى  موفقيت هاى  شادترند،  تك فرزندها  شدند 
كسب مى كنند و در زندگى خود كم تر دچار مشكالت 

روحى و روانى مى شوند.
تعداد  چه  هر  مى دهد  نشان  هم چنين  يافته ها  اين 
و  خوردها  و  زد  تعداد  باشد  كم تر  فرزندان 
درگيرى ها بين آن ها كم تر است. از مجموع كودكانى 
 31 به  نزديك  داشتند،  شركت  مطالعات  اين  در  كه 
برادر  توسط  مرتبا  كردند  اعالم  كودكان  از  درصد 
يا خواهر خود مورد ضرب و شتم واقع شده اند يا 

ديگر خشونت ها را تجربه كرده اند.
هزار  زندگى 100  بار،  اولين  براى  مطالعات  اين  در 
نفر در 40 هزار خانواده مورد بررسى قرار گرفت تا 
محققان به بهترين شكل بتوانند تاثير تعداد برادران 

و خواهران را روى يكديگر بسنجند. 
كشورهايى  در  خانواده ها  بررسى  با  دانشمندان 
مانند ايتاليا و آمريكا و انگلستان متوجه شدند تقريبا 
54 درصد از خواهر و برادرهاى انگليسى با يكديگر 

درگير مى شوند و حتى به يكديگر آزار مى رسانند.
فقر  در  انگليسى  خانواده هاى  ششم  يك  تقريبا 
خانواده هاى  بودن  احتمال  و  مى كنند  زندگى 
گرفتن  قرار  براى  فرزند  داراى  و  بازنشسته 
است. ديگران  از  بيش تر  دسته  اين  در 

ام اس ان بى سى، 1 مارس

چه كسانى شادترند؟
جوان، متاهل، بدون فرزند
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نظر شما درباره 
ديگران، منعكس كننده 
شخصيت خودتان است

 بعضى افراد فكر مى كنند اغلب مردم خودخواه و 
احمقند. تعجبى ندارد اگر مردم از آنها خوششان 
افراد،  ساير  درباره  ما  قضاوت  نحوه  اما  نيايد. 
مى كنيم  فكر  آنچه  از  بيشتر  بسيار  مى تواند 

بيانگر شخصيت خودمان باشد!
داريد  دوستى  هم  شما  آيا  حاج زمان:  محمود 
احمق  و  خودخواه  مردم  اغلب  مى كند  فكر  كه 
هستند؟ تعجبى ندارد اگر مردم از او خوششان 
نياييد. اما نحوه قضاوت شما درباره ساير افراد، 
مى كنيد  فكر  كه  آنچه  از  بيشتر  بسيار  مى تواند 

بيانگر شخصيت خود شما باشد.
مطالعه  نتيجه  ساينتيفيك آمريكن،  گزارش  به 
دانشگاه  ويك فارست،  دانشگاه  در  كه  مشتركى 
نبراسكا و دانشگاه واشينگتن انجام شده، نشان 
در  دارند  تمايل  بيشتر  كه  دانشجويانى  مى دهد 
باشند،  مثبت انديش  خود  همساالن  خصوص 
اعتماد،  قابل  افرادى  را  خود  دوستان  -يعنى 
مى دانند-  باثبات  احساسى  نظر  از  و  مودب 
كمتر  دارند،  خود  زندگى  از  بيشترى  رضايت 
بهترى  نمرات  حتى  و  مى شوند  افسردگى  دچار 

در امتحانات خود مى گيرند.

مثبتى  نظر  مردان  از  بيشتر  زنان  كلى،  طور  به 
روى  بر  بررسى  نتايج  دارند.  ديگران  به  نسبت 
گروهى از داوطلبان هم كالسى نشان داد افرادى 
كه با ديد مثبت به ديگران نگاه مى كنند، احتمال 
بيشترى دارد كه از سوى همساالن خود مورد 

توجه قرار گيرند و از نظر آنها به عنوان افرادى 
شناخته  احساس  با  و  باوجدان  خوش مشرب، 

منفى  نظر  كه  افرادى  ديگر،  طرف  مى شوند.از 
نسبت به ديگران دارند احتمال بيشترى دارد كه 
خودخواه  و  اجتماعى  ضد  نامطبوع،  اشخاصى 

باشند.

گروه  سرپرست  و  روانشناس  وود،  داستين   
تحقيقاتى مى گويد: «شما مى توانيد تنها با توجه 
توصيف  را  ديگران  چطور  فرد  يك  اينكه  به 
مى كند، نكات مختلف زيادى درباره يك شخص 
بفهميد. ثبات اين تمايالت نشان مى دهد كه آنها 
به صورت لنزهايى عمل مى كند كه تجربيات شما 

را درباره ديگران پررنگ يا كم رنگ مى كنند.»
و  درك  كه  است  معنى  بدان  اين  وود،  گفته  به 
تغيير  سختى  به  ديگران،  از  فرد  يك  شناخت 

مى كند.

روانشناسى

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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مادر افسرده، همسر و دخترش 
را كشت

و  همسر  كشتن  از  پس  آمريكايي  افسرده  مادر 
دختر 12 ساله اش به زندگي خودش هم پايان داد.

اجساد توني و تيم هيندمن و آردنا دختر نوجوان 
منطقه  در  خانه شان  در  جداگانه  اتاق هاي  در  آنها 
اين  شد  پيدا  نبراسكا  كانتي  ساوندرس  روستايي 
خودكشي  از  قبل  هيندمن  خانم  كه  بود  حالي  در 

خانه شان را هم به آتش كشيده بود. 
دختر  جسيكا   2005 سال  در  هيندمن  خانواده 
داده  دست  از  سرطان  به  ابتال  دليل  به  را  شان  كوچك 
چاقو  يك  هيندمن  خانم  واقعه  اين  از  قبل  روز  بودند. 
شكاري خريداري و در اينترنت در مورد درمان افسردگي 
و راه هاي خودكشي جست وجو كرده بود.پس از گزارش 
يك رهگذر مبني بر آتش سوزي در يك خانه آتش نشانان 
خود را به محل حادثه رساندند و از اين جنايت هولناك 
سوزي  آتش  اين  در  خانواده  اين  كامپيوتر  شدند.  باخبر 
محتواي  از  آن  طريق  از  كارآگاهان  و  بود  مانده  سالم 

جست و جوي اينترنتي خانم هيندمن آگاه شدند. 

اسكات تينگلهوف دادستان ساوندرس كانتي در اين باره 
شكاري  چاقويي  هيندمن  خانم  كه  مي دانيم  مي گويد:«ما 
كرده  اينترنت  در  را  وجوها  جست  آن  و  كرده  خريداري 
است.قرار دادن اين دو مسئله در كنار هم كمك فراواني به 
ما در حل راز اين جنايت خواهد كرد. ما نمي دانم اين زن 
چرا دست به اين كار زده است و شايد هرگز هم دليل آن 

را نفهميم.» جنازه هاي سوخته آقاي هيندمن 

از  پيش  كه  حالي  در  خانواده  ساله  دختر 12  و  ساله   47
مرگ بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيده بودند در اتاق هاي 
روانشناسي  مدرك  كه  هيندمن  خانم  شد.  كشف  جداگانه 
داشته به عنوان پرستار در يك مركز درماني رواني كار 
كه  درحالي  نشيمن  اتاق  در  زن  اين  است.جسد  مي كرده 
پس  زن  اين  شد.  پيدا  داشت  وجود  كنارش  در  چاقو  يك 
از مرگ دختر سه ساله اش به دليل بيماري سرطان دچار 
مسئله  با  نتوانست  هرگز  و  بود  شده  افسردگي  بيماري 
مرگ او كنار بيايد. خانواده خانم هيندمن افسردگي او را 
چنين  نمي كرده اند  تصور  هرگز  مي گويند  اما  كرده  تاييد 
تراژدي تلخي شكل بگيرد.با توجه به شواهد موجود پليس 

به دنبال پيدا كردن مظنون در اين حادثه نيست. 
2 مارس 2011
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باج خواهى سارقان ودرماندگى 
خانواده وين رونى

 وين رونى و همسرش كالين روزهاى سختى را پشت سر مى گذارد .
از  اى  حرفه  تيم  يك  با  دارند  قرار  اخالقى  غير  خواهى  باج  معرض  در  كه  آنها 
نتيجه  به  را  آنها  نتوانسته  تاكنون  هم  پليس  مداخله  اندو  شده  مواجه  سارقان 

دلخواهشان برساند.

 تاكنون سه نفر در اين رابطه دستگير شده اند اما ظاهرا ربطى به تيم سارقان 
كنسرتهاى  از  يكى  در  رونى  وين  و  كالين  اند.  شده  آزاد  زود  وخيلى  نداشته 

منچستر  شهر  موسيقى 
پس  اما  داشتند  حضور 
چهار  منزل  به  برگشت  از 
ميليون ونيم پوندى شان در 
ميشوند  متوجه  برى   پرست  منطقه 
نگهدارى  محل  در  را  شان  دوربين 
برگزارى  محل  ارزشمند  اشيا 
كنسرت جا گذاشته اند .پس از اينكه 
گيرد  مى  تماس  مركز  اين  با  كالين 
 ، ميشود  دوربين  ارسال  خواهان  و 
آنها  با  كوتاهى  مدت  از  پس  فردى 
حافظه  ميكند  اشاره  و  گرفته  تماس 
اگر  و  برده  سرقت  به  را  دوربين 
نشود  پرداخت  او  به  پوند  هزار  ده 
همراه  به  آنها  فرزند  كاى  عكسهاى 
تعداد ديگرى از عكسهاى خصوصى 

خانواده رونى در اينترنت منتشر خواهد شد. 

در ادامه تماسهايى كه با خانواده رونى گرفته شد پليس سعى كرد تا با ضبط اين تماسها 
به محل اختفاى سارقان پى ببرد و اين سه تن هم در همين رابطه دستگير شده اند ولى 
اين دستگيرى ها نتيجه اى نداشته اند. به همين خاطر كالين دچار ضربه روحى شديدى 
شده وباج گيرها هم مبلغ درخواستى شان را پس از مداخله پليس چهار برابر كرده اند 

كه البته هنوز به نصف حقوق هفتگى وين رونى در باشگاه من يونايتد هم نمى رسد.
ديلى ميل/1 مارس

حوادث

دختر و پسري نوجوان در فوريه امسال پس از 
تهديدات اينترنتي از سوي همكالسي هايشان خود 

را به زير قطار انداختند
دو  مدت  به  كه  آمريكايى  خورده  فريب  مرد  يك 
سال و نيم روى شبكه هاى اجتماعى با آواتار زن 
پرداخت  از  پس  كرد  مى  مالقات  خود  روياهاى 
200 هزار دالر به نامزد مجازي اش فهميد كه اين 
زن وجود خارجى ندارد. اين يك داستان عجيب 
و واقعى از كالهبردارى هاى آنالين است كه در 
يك  كه  شود  مى  آغاز  آنجا  از  داستان   . داده  رخ  آمريكا 
به  مراجعه  با  ايلينويز  در  شيكاگو  ساكن  ساله   48 مرد 

پليس اعالم كرد كه نامزدش را گم كرده است. 

دنياى  در  را  نامزدش  هرگز  كه  كرد  نشان  خاطر  وى 
آواتار  نيم  و  سال  دو  مدت  به  اما  نكرده  مالقات  واقعى 
اين  در  و  است  ديده  مى  اجتماعى  شبكه هاى  در  را  وى 
مدت فهميده كه وى همان زن روياهايش است، به همين 
دليل در اين مدت در مجموع 200 هزار دالر به اين حساب 
هاى بانكى اين زن در انگليس، آمريكا، نيجريه، مالزى و 
زن  اينكه  از  غافل  است.  كرده  واريز  هديه  صورت  به   ...
روياهاى اين مرد فريب خورده واقعا تنها در رويا بوده و 

هرگز وجود خارجى نداشته است. 

به اين ترتيب پليس شيكاگو تحقيقات خود را آغاز كرد. 
ناپديد  لندن  در  قبل  روز  چند  از  نامزدش  مرد،  گفته  به 
از  تصويرى  سپس  آمريكايى  ساله   48 مرد  شده است. 
كه  داد  نشان  پليس  به  را  زن  يك  به  متعلق  هويت  كارت 
آنها وجود وى را تاييد كنند اما پليس متوجه شد كه كارت 
به  مربوط  گواهينامه  يك  از  رونوشت  يك  درواقع  هويت 
شد  متوجه  اينكه  از  پس  مرد  پليس،  گفته  فلوريداست.به 
خورده  را  آنالين  كالهبردارى  يك  و  آواتار  يك  فريب 

همچنان از قبول اين واقعيت سر باز زده است. 

چندي پيش هم در پرونده اي مشابه يك زن انگليسي به 
بود.  خورده  را  نيجريه  اهل  مرد  يك  فريب  طريق  همين 
آن مرد با جا زدن خود به عنوان يك مقام ارتش آمريكا 
دو  مدت  در  زن  اين  از  وي  به  ازدواج  پيشنهاد  دادن  و 
دالر  400هزار  حدود  در  مبلغي  اينترنتي  آشنايي  سال 

كالهبرداري كرده بود. 

اين در حالي است كه پليس فيس بوك به كاربران اين شبكه 
اجتماعي هشدار داده از اين به بعد با در نظر گرفتن آنها 
با جرايم مربوط به اين سايت مبارزه خواهد كرد. با توجه 
به افزايش جرايم مربوط به شبكه هاي اجتماعي نيروهاي 
پليس مجازي دست به كار شده و با فرستادن پيام براي 

ارسال  ديگران  براي  تهديدآميز  هاي  پيغام  كه  كاربراني 
مي كنند آنها را از اين كار منع كرده و مجازات هايي كه 
در انتظارشان است را گوشزد مي كند. مسئله پيام هاي 

تهديدآميز يكي از مشكالت اين شبكه هاي اجتماعي است 
به گونه اي كه اين پيام ها تا كنون تراژدي هاي دردناكي 
را رقم زده است.براي مثال سام لسون 13 ساله در سال 
2008 پس از تهديدات پي در پي اينترنتي خودكشي كرد. 
فوريه  در  نوجوان  پسر  و  دختر  دو  ديگر  اي  پرونده  در 
كالسي  هم  سوي  از  اينترنتي  تهديدات  از  پس  امسال 
خود  زندگي  به  و  انداختند  قطار  زير  به  را  خود  هايشان 

پايان دادند. 

يك  در  انگليس  ريدينگ  منطقه  پليس  حاضر  حال  در 
در  بوكي  فيس  جرم  سال60  چهار  طول  در  كه  مدرسه 
آن گزارش شده به آموزش دانش آموزان براي مبارزه 
پليس  توماس  ديو  است.  مشغول  اينترنتي  جنايتكاران  با 
ما  هاي  آموزش  با  گويد:«  مي  باره  اين  در  ولي  منطقه 
دانش آموزان متوجه مي شوند در شبكه هاي اجتماعي 
هم كارهايشان زير نظر است و اگر جرمي مرتكب شوند 
در  ما  بود.  خواهد  انتظارشان  در  اي  جريمه  شك  بدون 
والدين  به  را  زمينه  اين  در  الزم  هشدارهاي  حال  عين 

دانش آموزان هم داده ايم.» 

تهديدهاي اينترنتي ها در سال هاي اخير باعث مرگ هاي 
اجتماعي  هاي  شبكه  كاربران  از  زيادي  تعداد  دردناك 
شده است. اين پديده در ميان دانش آموزان دبيرستاني و 

دانشجويان كالج بيشتر ديده مي شود. 

28 فوريه 2011 

مبارزه پليس شبكه هاي اجتماعي با 
تهديدهاي اينترنتي
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� فروردين ماه 
فرد مورد عالقه متولدين اين ماه خيلى روى رفتار و اخالق مهربان و 

انسانى شان حساب ميكند. 
اگر دليل خستگى و مشغله و غيره ، اين رفتار تغيير كند مسلما" اين 
روابط را بهم ميريزد ، روحيه كمك در متولدين اين ماه بسيار باال 
ست . هميشه براى يارى دادن به محتاجان و اطرافيان آماده هستند.

در اين ميان بدليل اشتباه و يا سوء تعبير عده اى تصميم گرفته اند 
ديگر دست يارى به سوى كسى دراز نكنند كه مسلما" صحيح نيست 

، پايان هفته پر مشغله اى خواهيد داشت.
� ارديبهشت ماه 

دچار  ماه  اين  متولدين  از  اى  عده   ، حوادث  بعضى  آمدن  پيش  با 
در  ميدانند  مقصر  حوادث  اين  ايجاد  در  را  خود  و  شده  پشيمانى 
حاليكه در اصل چنين نيست و بايد اين را بپذيرند كه اين مسائل در 

هر حال پيش ميايد. 
ماه  اين  متولدين  از  صدى  در  براى  اطرافيان  از  بعضى  طلبى  جاه 
دردسر و مشكل ايجاد نموده است و بهتر اينكه تا حد ممكن جلوى 
اين گروه را بگيرند ، هديه اى را از اقوام نزديكتان دريافت خواهيد 

كرد كه بسيار خوشحالتان خواهد كرد.
� خرداد ماه 

توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد 
است ، البته چنين روحيه اى تنها بدليل امكانات و فداكاريهاى متولدين 

اين ماه بوجود آمده است.
بسيارى از پدر و مادرها كه فرزندى متولد اين ماه دارند خوشبخت 

هستند و درضمن فرزندانى هم كه پدارانى متولد اين ماه دارند در 
صف خوشبخت ها قرار دارند . 

و  زيان  و  ضرر  سبب  اطرافيان  از  بعضى  انگارى  سهل  و  اشتباه 
دردسر براى 05 درصد از متولدين اين ماه شده ولى خوشبختانه 

اين مسائل قابل حل ميباشد.
� تير ماه 

بعضى ها نسبت به شما حسادت ميكنند و حتى كينه ميورزند اما 
درايت و خوش خلقى شما باالخره اين فضا را تغيير ميدهد ، ادب 
و متانت شما به كمكتان مى آيد تا از شرايطى سخت و طاقت فرسا 

رهايى يابيد. 
با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد و در مسائل 
مهم با آنها مشورت كنيد ، شما به راهنمايى و همفكرى آنها نياز 
دست  از  را  آينده  است  ممكن  چون  نكنيد،  فكر  گذشته  به  ؛  داريد 
مشكالت  سد  از  گيريد  كار  به  را  خود  توانايى  تمام  اگر   ، بدهيد 

عبور ميكنيد.
� مرداد ماه

يك  در  حركتتان  براى  اى  مقدمه  اين  و  ميشود  زياد  شما  زحمت 
مسير دلخواه است ، فعاليتهاى فرهنگى ميتواند اصل وجودى شما 
خوشحال  نيز  را  خودتان  آنكه  ضمن   ، بشناساند  اطرافيان  به  را 

ميكند. 
را  خود  اقتصادى  فعاليتهاى  به  راجع  گيرى  تصميم  اگر  هفته  اين 

كمى به تعويق بيندازيد به نفع شما خواهد بود. 

به طور كلى طالع شما در زمينه امور عاطفى و فرهنگى روشن است ، 
يك نفر خيال دارد شما را متوجه خودش كند، با چشمانى باز اطراف 

خود را بنگريد.
� شهريور ماه

شرايط فعلى خود را در محيط كار حفظ كنيد ، تغيير و تحول در اين 
مقطع زمانى براى شما مفيد نيست. 

با افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است باعث دلخورى 
يكى از آنها شويد ، كمى قرار و آرام داشته باشيد و در كارها عجله 

نكنيد تا به آرامش الزم دست يابيد.
تنها  نه  شمارد  مى  بر  برايتان  را  شما  اشتباهات  كه  كسى  به  نسبت 

ناراحت نميشويد بلكه به نتايج جالبى هم دست ميابيد.
� مهر ماه 

شما  كارهاى  برخى   ، دهد  آزار  را  شما  مسايل  برخى  ندهيد  اجازه 
متوقف شده است ولى در اين هفته بنيه و توان بيشترى براى انجام 

آنها خواهيد داشت. 
اين  اّما  باشد  شما  براى  ترقى  و  پيشرفت  زمان  ميتواند  هفته  اين 
موضوع يك شرط دارد و آن تمركز شما بر چيزهاى مهم است كه 
در اين صورت بهترين نتيجه را براى شما پى خواهد داشت ، سعى 

كنيد خودتان باشيد و كارهايتان را به خوبى انجام دهيد.
� آبان ماه

فشار زيادى به خود نياوريد زيرا اين هفته زمان بى قرارى شماست 
خود  خانواده  و  دوستان  از  اى  ويژه  احساس  هفته  اين  در  شما   ،

انتظار داريد. 
چند قدم عقب بگذاريد و درباره ناز پروردگى خود كمى بينديشيد ، 
اگر چنين نكنيد يك مشكل بزرگ در انتظار شماست و آن نتيجه خطا 

و اشتباه خودتان است.
� آذر ماه

با  را  خود  ارتباط  كار  اين  با   ، داريد  نگه  خود  براى  را  خود  انديشه 
ديگران حفظ خواهيد كرد ، اگر سرمايه خود را در جاى امن 

نگهدارى نكنيد براى رفع مشكالت در سراشيبى قرار خواهيد گرفت. 
اين هفته زمان مناسبى است كه مسايل اقتصادى را در نظر بگيريد 
و به آينده توجه كنيد ، اگر در اين هفته طرح آينده خود را مشخص 

نكنيد بعدا" عقب خواهيد ماند. 
� دى ماه

است  ممكن  حال  و  هستيد  سبد  سر  گل  ها  ميهمانى  در  هميشه  شما 
اين ميهمانى به خصوص و با شكوه در خانه خودتان برگزار شود !

شما  براى  را  دوستى  ارزش  كه  نماييد  دعوت  منزلتان  به  را  افرادى 
 ، باشيد  داشته  سفرى  عزيز  شخصى  همراه  به  است  ممكن   ، دارند 
شخصى كه هميشه به عالقمند بوديد ، اين هفته زمانى بسيار مساعد 

براى ابراز عالقه به شخص مورد عالقه تان محسوب ميشود.
� بهمن ماه

به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل عبور كنيد ، هر چند انجام اين 
كار براى شخصى مثل شما بسيار دشوار است ولى الزم است اجازه 
تدريجى  راه  مسايل  و  كرده  حل  را  زيادى  مشكالت  زمان  كه  دهيد 

خود را طى كنند. 
هفته  اين  در   ، ميزنند  رقم  برايتان  را  ها  بهترين  تقدير  و  سرنوشت 
به  بعدها  كه  نزنيد  حرفى  باشيد  مواظب  و  بپرهيزيد  دروغگويى  از 

ضررتان تمام شود. 
ابتدا  كارى  هر  مورد  در  و  باشيد  مالى  مشكالت  بروز  انتظار  در 
آورى  سرسام  هاى  هزينه  با  صورت  اين  غير  در  نماييد  مشورت 
مواجه خواهيد شد ، قطعا" مايل نيستيد چنين باليى سرتان بيايد پس 

هوشيار و آگاه باشيد.
� اسفند ماه

اين هفته براى شما به منزله وفور و نعمت و فراوانى محسوب ميشود 
، در اين هفته ميتوانيد با خيالى راحت به همراه همسرتان به ديدار 
ديگر شهرها برويد ، حقيقتا" چنين سفرى آن چنان به رابطه شما دو 

نفر استحكام ميبخشد كه حتى تصورش را هم نميكرديد.

سرقت 7 ميليون دالرى از بانك در روسيه
 سارقان مسلح هفت ميليون دالر از يك بانك در روسيه سرقت 

كردند. 
خبرگزارى  ز  ا  نقل  به  پليس  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش 
"ريانووستى" حاكى است، سارقان مسلح از يك بانك در شهر 
در  واقع  شمالى  اوستياى  جمهورى  پايتخت  قفقاز"  "والدى 
ميليون  هفت  معادل  روبل  ميليون   200 ، روسيه  قفقاز  منطقه 

دالر سرقت كردند.
اين سرقت توسط دو فرد مسلح از بانك مسكو در شهر مذكور 
شب  سارقان  روسيه،  امنيتى  مقام  يك  گفته  به  گرفت.  انجام 
گذشته با ورود به داخل بانك، پول هاى موجود در آن را به 
سرقت بردند. در روسيه در سالهاى اخير چندين فقره سرقت 
ها  بانك  پول  حمل  ويژه  خودروهاى  يا  ها  بانك  از  مسلحانه 
در  روسيه  در  مسلحانه  سرقت  است.بزرگترين  گرفته  انجام 
آن  جريان  در  كه  داد  رخ  مسكو  در  گذشته  سال  ژوئن  ماه 
ميليون  بانك 260  ويژه  خودروى  به  حمله  با  مسلح  سارقان 

روبل (8 ميليون و 700 هزار دالر) را به سرقت بردند.
 ، روسيه  اورال  در  واقع  "پرم"  منطقه  در  نيز  پيش  سال  دو 
را  بانك  خودرو  از  محافظت  مسووليت  كه  مسلحى  سارق 
برعهده داشت، از آن هشت ميليون و 300 هزار دالر پول به 

سرقت برد كه پس از دو هفته دستگير شد.
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مى دهد  نشان  متفاوت  تحقيقات  انجام  گذشته،  دهه  چند  طول  در   
شخصيت،  روى  بسيارى  تاثير  كودك  يك  زندگى  اوليه  سال هاى 

سالمت ذهنى و حتى سالمت جسمى او دارد.
 اكنون گروه ديگرى از تحقيقات كه توسط استاد روانشناسى داريا 
ناروائز صورت گرفته نشان مى دهد هر چه قدر يك فرد در دوران 
نوزادى و سال هاى اوليه زندگى خود عشق و محبت بيش ترى از 
جانب والدين خود دريافت كند و رابطه مثبت ترى با آن ها داشته 
مهربان تر  و  باهوش تر  آينده  زندگى  در  اندازه  همان  به  باشد، 
مى شود و نسبت به ديگران توجه بيش ترى از خود نشان مى دهد.

در اين مطالعات سه موضوع كامال متفاوت مورد توجه دانشمندان 
و  آمريكا  در  والدين  تربيتى  متفاوت  شيوه هاى  اول  گرفت.  قرار 
چين مقايسه شد. در مطالعه دوم زندگى تعداد زيادى از مادران 
نوجوانى بررسى شد كه در يك پروژه بزرگ پيشگيرى از سوء 
چگونگى  هم  سوم  مطالعه  در  داشتند.  شركت  كودكان  استفاده 
مورد  دقت  به  آن ها  با  ساله  سه  كودكان  مادرهاى  و  پدر  رفتار 

ارزيابى قرار گرفت.

تمام اين تحقيقات دانشمندان را به يك نتيجه رساند. كودكانى كه در 
ماه ها و سال هاى اوليه زندگى خود عشق و محبت زيادى دريافت 
مى كنند نسبت به كودكان ديگر موفقيت هاى بسيار بيش ترى كسب 
مادرانشان  آغوش  در  بيش تر  كه  كودكانى  بين  اين  در  مى كنند. 
قرار مى گرفتند، سريع تر به صداى گريه آن ها پاسخ داده مى شود 
بهتر  خود  آينده  زندگى  در  شده اند  تربيت  بدنى  تنبيه  بدون  و 

مى توانستند با ديگران ارتباط برقرار كنند و افكار بقيه را بفهمند.
جوامع  در  كه  كودكانى  پيش،  سال  هزاران  معتقدند  دانشمندان 
والدين  جانب  از  بسيارى  عالقه  و  عشق  مى كنند  زندگى  شكارى 
دوره  طول  در  كه  است  دليل  همين  به  و  مى كردند  دريافت  خود 
تكاملى مغز كودكان براى آن كه به بهترين حالت رشد برسد نياز 

به محبت و توجه زيادى دارد.
از  ديگر  يكى  فرزندش  نيازهاى  به  مادر  پاسخ دهى  شيوه 
گرفت.  قرار  بررسى  مورد  مطالعات  اين  در  كه  بود  فاكتورهايى 
نوزاد  يك  كه  زمانى  در  كه  كردند  بررسى  دانشمندان  مثال  براى 
يا  مثبت  احساسات  با  مادرش  آيا  مى كند،  كردن  گريه  به  شروع 
در  تاثيرى  چه  موضوع  اين  و  مى كند  برخورد  حالت  اين  با  منفى 

رشد كودك دارد.

رشد  به  ساده  ظاهر  به  عامل  همين  شدند  متوجه  دانشمندان 
شخصيت منطقى، افزايش بهره هوشى، داشتن رفتارهاى اجتماعى 

و سالمت ذهنى كودكان كمك بسيارى مى كند.
حتى تحقيقات انجام شده روى موش ها نيز دانشمندان را به اين 
نتيجه رساند كه اين موضوع در دنياى حيوانات نيز برقرار است. 
خود  مادر  جانب  از  بيش ترى  توجه  كه  موش هايى  مثال  براى 
در  اما  داشتند.  سريع ترى  رشد  و  بوده  سالم تر  كرده اند  دريافت 
عوض موش هايى كه توجه مادر خود بهره نبرده  بودند در تمام 

زمينه ها دچار كمبود بودند و عملكرد ضعيف ترى داشتند.
دكتر بروس پرى كه اين تحقيقات را انجام داده است در اين باره 
و  موفقيت  در  موثر  عامل  تنها  زندگى  اوليه  سال هاى  البته  گفت: 
نمونه هاى  ما  نيست.  كودك  يك  در  مثبت  احساسات  افزايش 
بسيارى داريم كه يك فرد بسيار دلسوز و نوعدوست، در دوران 
كودكى خود در شرايط بسيار بدى زندگى كرده و به شدت مورد 

بى توجهى و بى مهرى واقع شده  است.
درست است كه انسان ها بسيار انعطاف پذير هستند و ممكن است 
بتوانند خود را با شرايطى كه برايشان پيش مى آيد وقف دهند، اما 
زندگى  در  زيادى  بسيار  نقش  كودكى  دوران  گذراندن  چگونگى 

آينده كودكان دارد.

بود،  داده  نشان  هم  ديگر  هاى  پژوهش   ديلى،  ساينس  گزارش  به 
و  اقتصادى  مشكالت  و  ها  سختى  كودكى  دوران  در  كه  افرادى 
اجتماعى را تجربه كنند، در زندگى آينده خود به مشكالت طوالنى 
مدت احساسى و متابوليكى دچار مى شوند كه مى تواند خطر ابتال 

به بيمارى هاى مختلف را در آن ها افزايش دهد.
در مطالعه اى كه روى بيش از هزار و 37 نفر در كشور نيوزيلند كه 
در بين سالهاى 1972 و 1973 متولد شده و در ده سال اول زندگى 
مشخص  بودند  رو  روبه  اجتماعى  و  اقتصادى  مشكالت  با  خود 
شد دوران كودكى تاثير بسيار زيادى در وضعيت سالمت انسان 
اين  از  درصد   31 به  نزديك  دارد.  زندگيشان  دوران  تمام  در  ها 
كودكان به افسردگى مبتال شده و نزديك به 32 درصد نيز ممكن 
اضافه  و  باال  كلسترول  و  خون  فشار  مانند  بيماريهايى  به  است 

وزن دچار شوند.

در جستجوي اميد 
از دست رفته

ترجمه: سميرا امين

آدمي  است.  آدمي  دل  چشم  اميد 
هم  سرش  چشم  نبيند،  دلش  چشم  اگر 
يعني  نديدن  و  بازمي ايستد  ديدن  از 
سياهي و سياهي يعني مرگ، نه مرگ به 
معناي زندگي ديگر؛ مرگ به لباس يك 
تكه سنگ بودن، سخت بودن، بي حركت 
اميد  به  آدمي  پس  بودن.  هيچ  بودن، 
زنده است و اگر مي خواهد زنده باشد 

بايد كه اميدوار باشد....
 

مي گويند آدمي با اميد زاده مي شود پس اگر امروز نااميديم مي توان 
رهيد و دوباره اميد را به كف آورد. براي زندگي، نه تنها زنده ماندن 
هفته،  اين  عميق»  «نفس  در  رفتن.  پس  نه  جلو  به  حركت  براي  و 
مواردي را با هم مرور مي كنيم كه مي تواند به ما بگويد چگونه حباب 

اميد را به دنيامان راه دهيم و پنجره را به روي نااميدي ببنديم.

ارتباط  يكديگر  به  توانمندي  و  اميدواري  آيا  بپرسيد  خودتان  1.از 
دارند؟

سعي  و  كنيد  تمركز  توانمندي هايتان  روي  بود  مثبت  پاسختان  اگر 
نمونه  عنوان  به  بياوريد.  وجود  به  آنها  رشد  براي  زمينه اي  كنيد 
احساس مي كنيد استعداد نوشتن داريد. خب دست به كار شويد يا 
احساس مي كنيد مي توانيد فروشنده خوبي باشيد. در اين زمينه اقدام 
را  توانمندي ها  اين  مي تواند  مواردي  چه  كنيد  فكر  خودتان  با  كنيد. 

گسترش دهد؟
اما اگر پاسختان منفي بود سعي كنيد با دليل و برهان به خودتان 
همديگر  به  ربطي   – توانمندي  و  اميدواري   – دو  اين  كه  بقبوالنيد 
اميدوار  زمينه اي  چه  در  ببينيد  كنيد  فكر  نمونه  عنوان  به  ندارند. 
آنها  به  توانمندي ها يتان  كارگرفتن  به  با  نتوانسته ايد  اما  بوده ايد 
چهره واقعي بپوشانيد يا اينكه در چه مواردي توانمند بوديد و بدون 
اميدواري به سرانجام مطلوب رسيده ايد. اين تجزيه و تحليل مي تواند 
غلط  و  درست  و  كرده ايد  طي  زندگي  در  كه  پروسه اي  و  خودتان 

باورتان را به شما نشان دهد.

2 به آدم هاي اطرافتان نگاه كنيد. شما مي توانيد از آدم هاي اطرافتان 

اميدوار  فردي  عنوان  به  كه  كنيد  پيدا  را  آدمي  بياموزيد.  بسيار 
مي شناسيد و درباره آن فرد فكر كنيد. كسي كه اميدواري را راجع 
بخواهيد  او  از  و  دارد  جهان  روي  پيش  اتفاقات  و  خودش  آينده  به 

براي شما درباره علت اين طرز فكرش توضيح دهد.

3.روز خوبي را تصور كنيد. شما مي توانيد درباره روزي كه پيش 
ميان  ما  از  كدام  هر  نااميد.  يا  اميدوار  و  باشيد  خوش بين  داريد  رو 
صرف  را  زماني  رختخواب  از  شدن  بلند  يا  خواب  از  برخاستن 
موارد  به  شده  كه  هم  زور  به  كه  بهتر  چه  پس  مي كنيم.  كردن  فكر 

اميدبخش و روش زندگي فكر كنيد تا مصايب.

4.آرام آرام كار كنيد اما پيوسته. بدترين و ضربه زننده ترين اخالق و 
عادت مي تواند اين باشد كه شما يا با سرعت 120 حركت كنيد يا با 
سرعت 20. سعي كنيد بين اين دو حالت تعادل ايجاد كنيد و به قدرت 
يك  هستند  موفق  كه  كساني  اصوال  ندهيد.  ضعف  و  شدت  خودتان 
روال آرام را در زندگي طي كرده اند، آنها يك روز پر اميد از خواب 

بيدار نشده اند و شب نااميد و كسل به خواب نرفته اند.

بگيريد.  مشاوره  حال  عين  در  و  كنيد  زياد  را  5.اطالعات تان 
افزايش اطالعات به معناي واردكردن هر چيزي به مغز نيست بلكه 
دسته بندي اطالعات مفيد و با خبر بودن از آنهاست. به عنوان نمونه 
اگر مي خواهيد وارد شغل جديدي شويد سعي كنيد اطالعات درست 
به دست بياوريد و بر مبناي آن شروع به كار كنيد. اگر مي خواهيد با 
آدم جديدي آشنا يا همكار شويد حتما چارچوبي از رفتار و عملكرد 
هيچ  كه  ندهيد  قرار  موقعيتي  در  را  خود  يكباره  به  و  بدانيد  را  او 
كنيد  دقت   - آگاه  افراد  از  زمينه  اين  در  نداريد.  درباره اش  اطالعي 

افراد آگاه – مشاوره بگيريد.

گاهي  هستيد.  بهتري  زندگي  خواهان  كه  كنيد  توافق  خودتان  6.با 
وقت ها ما چيزي را مي خواهيم اما فقط در دل و هيچ تالشي براي آن 
نمي كنيم و بعد از سال ها به خودمان مي آييم و مي بينيم از 10 سال 
قبل تا به حال دلمان مي خواسته ادامه تحصيل بدهيم اما هيچ كاري 
مي خواهيد  كه  برسيد  توافق  اين  به  خودتان  با  بايد  شما  نكرده ايم. 
تغيير  را  چيزها  بعضي  مي خواهيد  و  باشيد  داشته  بهتري  زندگي 

دهيد. چگونه؟

به  كنيد  شروع  و  كنيد  تهيه  مي خواهيد  كه  مواردي  از  مزيت  7.يك 
برنامه ريزي براي آن. الزم نيست خيلي هم سخت بگيريد. به عنوان 
حقوق  تومان  هزار   400 ماهي  و  بخريد  ماشين  مي خواهيد  نمونه 
حقوق تان  ميزان  اين  از  تا  كنيد  سعي  مي توانيد  كه  ميزاني  به  داريد 
حتي  تومان.  هزار   10 ماهي  شده  حتي  بگذاريد  كنار  را  پس اندازي 
يك  كردن  عوض  از  كنيد.  شروع  كوچك تر  تغييرات  از  مي توانيد 

صندلي يا حتي يك وسيله كوچك.

8.گاهي امكان يك تغيير جدي را داريد اما شهامت اش را نداريد. اگر 
در اين وضعيت قرار داريد خودتان را آماده يك پرش كنيد. اين پرش 
مي تواند يك جابه جايي مكاني، تغيير شغل يا پايان يك رابطه غلط يا 
شروع يك رابطه درست باشد. ماندن در شرايطي كه مطلوب نيست 

نه تنها سطح اميد شما را پايين مي آورد كه اعتمادبه نفس
 شما را هم به مرور زمان كم مي كند.

9.دوباره شروع كنيد. دوباره طراحي كنيد، دوباره بسازيد، دوباره 
و  نشويد  متوقف  فقط  نمي كند.  فرقي  بزرگش  يا  كوچك  كنيد،  نگاه 

اجازه ندهيد چيزي متوقف تان كند.

بگرديد.  جديدي  موارد  دنبال  به  و  كنيد  حفظ  را  خود  آرامش   10
نوشدن به نوعي همراه با خودش شور و شوق و اميدواري به همراه 
نمي دهد  رخ  بيرون مان  اشياي  دنياي  در  هميشه  نوشدن  مي آورد. 
بلكه اصل نوشدن در دل ما اتفاق مي افتد. بهتر است در آرامش به 
دنياي درونتان رجوع كنيد و ببينيد آيا باورهايي كهنه نيستند كه شما 
را عذاب مي دهند و به بن بست مي كشانند. آيا وقتش نشده تا تجربه  

تازه اي بيازماييد؟

11.«نه، شما با اين استعداد و توانايي» اين جمله را دور بريزيد. اين 
جمله شكلي از غول نااميدي است. شايد شما در يك مورد استعدادتان 
20 نباشد اما 12، 13، 14 يا حتي 9 هستيد كه مي توانيد با پشتكار 
آن را باالتر ببريد. پيشرفت مي تواند در دل شما اميدواري ايجاد كند 
و اميدواري موجب حركت بيشتر شود. هيچ وقت نگوييد. «من هيچ 
وقت با استعداد نبودم»، «من هيچ وقت شانس نداشتم» آدم هايي كه 
اين جمله ها را در ميان حرف هايشان زياد تكرار مي كنند به خودشان 
من  نمي رسانم،  سرانجام  به  را  كاري  وقت  هيچ  «من  قبوالنده اند 
از  جزيي  اينها  همه  و...»  نمي كنم  اجرا  را  درستي  برنامه  وقت  هيچ 
انجام  توان  تمام  با  را  كاري  مي شود  موجب  كه  شده  باورهايشان 

ندهند در حالي كه توان انجام آن را دارند.
MSN :منبع
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سالمت در خانه
تا به حال با خود فكر كرده ايد داشتن خانه اى كه 
سالمت شما و اعضاى خانواده را تضمين كند، به 
چه معناست؟ يكى از جاهايى كه بيشتر بايد مورد 
به  نوشتار  اين  است.  آشپزخانه  گيرد،  قرار  توجه 
شما براى داشتن يك خانه بهداشتى كمك مى كند. 
� يخچال: براى اين كه يخچال خنك تر و بهداشتى 
تر باشد، بهتر است باقيمانده غذاهايى را كه كوچك 
ترين شكى به سالم بودن آنها داريد دور بيندازيد؛ 
ظروف  در  غذايى  مواد  نگهداشتن  براى  همچنين 
كار  اين  براى  پالستيك  ظرف  كنيد  دقت  پالستيك 

مناسب بوده و براى اين كار توليد شده باشد.

ندارد،  هود  شما  گاز  اجاق  اگر  آشپزخانه:  هود   �
كمى پنجره را باز بگذاريد تا دود، گاز و رطوبت 
دقيقه  چند  حتى  شود.  خارج  آشپزخانه  داخل  از 
بهبود  و  هوا  سالمت  حفظ  به  پنجره  بازگذاشتن 

كيفيت آن در خانه شما كمك مى كند.
تابه  و  ها  قابلمه  برخى  هاى  پوشش  گاز:  اجاق   �
باال  حرارت  درجه  در  توانند  مى  نچسب  هاى 
از  است  بهتر  بنابراين  كند.  ايجاد  سمى  بخارات 
از  وقت  هيچ  و  كنيد  استفاده  كم  يا  متوسط  دماى 
يا  نكنيد.  گرم  را  آنها  زياد  حرارت  درجه  با  قبل 
شايد در برخى موارد بهتر باشد از انواع ديگرى 

نظير ظروف مخصوص فر يا چدن استفاده كنيد.
براى  گرم  آب  از  وقت  هيچ  آب:  شير  و  آب   �
آشپزى يا نوشيدن استفاده نكنيد. بلكه بهتر است 
در صورت نياز آب سرد را روى اجاق گاز گرم 

كنيد. 

پالستيكى  ظروف  از  اگر  آشپزخانه:  ظروف   �
به  تواند  مى  پالستيك  بدانيد  كنيد  مى  استفاده 
مواد غذايى راه يابد. به خصوص اگر گرم شده يا 
خراشيده و شكسته باشد. به همين دليل بهتر است 
مواقع  در  و  كنيم  استفاده  ظروف  انواع  ساير  از 
استفاده از ظروف پالستيكى نوع مناسب و مطمئن 

را تهيه كنيم.
� مواد غذايى: بهترين انتخابى كه براى مواد غذايى 
داريم، مواد غذايى تازه، يخزده يا خشك است. اين 

گونه مواد بهتر از انواع كنسرو شده هستند. 
� ديگر قسمت هاى خانه

پرده ها و پارچه هايى كه براى تزئين آن به كار 
مى روند، گرد و خاك، دود و ساير مواد محرك را 
به خود جذب مى كنند. بنابراين فراموش نكنيد آنها 

را مرتب بشوييد. 
گياهانى كه در اتاق خواب و ديگر نقاط خانه خود 

قرار مى دهيد زندگى و شادابى را به خانه شما مى 
براى  گياهان  اين  دهد  مى  نشان  تحقيقات  آورند. 
بهبود كيفيت هوا نيز موثرند، بنابراين تا جايى كه 
ممكن است از گياهان در خانه خود استفاده كنيد. 

� زمين خانه را تميز نگه داريد
زمين خانه را جارو كرده يا با استفاده از دستمالى 
استفاده  با  توانيد  مى  همچنين  كنيد.  تميز  مرطوب 
از يك پادرى مناسب، آلودگى ها را بيرون از خانه 
تواند  مى  كفش  با  خانه  به  شدن  وارد  داريد.  نگه 
انواع آلودگى ها را به خانه وارد كند. بنابراين بهتر 
به  ورود  از  قبل  را  خود  هاى  كفش  هميشه  است 
خانه درآورده و از دمپايى هاى مخصوص داخل 

خانه استفاده كنيد.
ولى  نيستند،  مهم  زياد  نكات  اين  كنيد  فكر  شايد 
رعايت همين موارد مى تواند به سالمت شما كمك 

كند.
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شايد نكونام با اوساسونا تمديد كند
 طبق اخبار رسيده از اسپانيا، جواد نكونام ستاره ايرانى 
خط ميانى اوساسونا قصد دارد قرارداد خود را براى دو 

سال ديگر با اين تيم تمديد كند.
بازيكن 30 ساله تيم ملى كه بعد از پشت سر گذاشتن يك 
تورنمنت ناموفق ملى دوباره در اسپانيا درخشش خود را 
آغاز كرده است، اميد زيادى به انتقال به تيم هاى بزرگ 
آينده  روز  چند  ظرف  خواهد  مى  دليل  همين  به  ندارد، 

قرارداد خود را با اوساسونا تمديد كند.
يكى از نزديكان نكو با تائيد اين خبر اعالم مى كند مذاكرات 
اين  اين  و  است  رسيده  نهايى  مراحل  به  اوساسونا  با  او 
تا  دارد  زيادى  تمايل  داده  خبر  اوليه  توافقات  در  بازيكن 
براى دو فصل ديگر كنار اوساسونا بماند. در حاليكه پيش 
ويارئال  مانند  باشگاههايى  تيم،  اين  با  قرارداد  تمديد  از 
ديگر  حاال  بگيرند  خدمت  به  را  نكو  داشتند  قصد  سويا  و 

پيشنهاد خاصى از داخل اسپانيا وجود ندارد.
او اعالم كرده با توجه به سن و سال نسبتا بااليش تمايل 
ندارد فوتبال خود را بار ديگر از كشورى كه زبان آن را 
با  را  خود  قرارداد  دليل  همين  به  كند،  شروع  نيست،  بلد 
اوساسونا تمديد خواهد كرد. اين در حالى است كه اخبار 
رسد.  مى  گوش  به  شجاعى  مسعود  جانب  از  متفاوتى 
عزم  فصل  انتهاى  در  او  گويند  مى  بازيكن  اين  نزديكان 
خود را براى جدايى جزم كرده و قرار است به تيم ديگرى 

برود، تيمى كه البته هنوز مخشص نيست.

 حمايت مايلي كهن از دايي:

 چه كسي ليدرپروري را 
باب كرد؟

محمد مايلي كهن، سرمربي سايپا كه هيچ گاه رابطه خوبي 
با علي دايي نداشته، در يكي از معدود اظهارات حمايتي اش 
از اين مربي به شدت از درگيري ليدر باشگاه پرسپوليس 
با او انتقاد كرده و مقصر اصلي آن را، اشخاصي مي داند 
كه براي نخستين بار ليدرپروري را در فوتبال ايران باب 
كردند. مايلي كهن با حمايت از دايي مي گويد: «قصد ندارم 
به  است  خوب  اما  كنم  صحبت  خاصي  شخص  درباره 
دنبال پاسخ اين سوال باشيم كه چه كساني ليدر پروري 
اسم  خود  فرزند  براي  ما  كرده اند.  باب  ما  فوتبال  در  را 
خودمان  شد،  بزرگ  كه  فردا  و  مي كنيم  انتخاب  را  رستم 
سال هاي  طي  متاسفانه  بزنيم.  صدايش  نمي كنيم  جرات 
اخير برخي افراد به طرق مختلف پاي گروهي را به فوتبال 
باز كردند و همان گروه امروز هر كاري دلشان مي خواهد 
كشور  فوتبال  اتفاقات  اگر  مي دهند.  انجام  فوتبال  اين  در 
را رصد كنيد، متوجه خواهيد شد كه مسببين ايجاد چنين 

فضايي چه كساني بوده اند.»

مات كردن يكديگر براي ثبت 
ركورد جهاني

 

در  كشورمان  شطرنج  بزرگ  استاد  كه  شد  شروع  آنجا  از  ماجرا 
بنشيند.  ميز  يك  پشت  جهان  نابغه  با  تا  گرفت  تصميم   86 زمستان 
قائم مقامي در حالي اقدام به رويارويي با آناتولي كارپف شطرنج باز 
براي  شانسي  كارشناسان  از  بسياري  كه  پرداخت  روس ها  كاركشته 
او قائل نبودند اما بخت به شطرنج باز كشورمان رو كرد و با تكيه بر 
قابل  غير  نتيجه  توانست  داشت  كه  فراواني  انگيزه  و  باال  توانايي هاي 
فكري،  بازي هاي  مجموع  در  قائم مقامي  احسان  بزند.  رغم  را  انتظاري 
نيمه سريع و سريع(برق آسا) توانست امپراتوري كارپف را با شكست 
ايده  بيندازد.همين  زبان ها  سر  بر  را  ايران  و  خود  نام  تا  كند  روبه رو 
مشكالتي  ادامه  در  و  تازه  فكرهاي  و  انگيزه ها  آمدن  پديد  باعث  نو 
به  شطرنج  بزرگ  استاد  ديگر  كوتاهي  زمان  مدت  در  شد.  انكار ناپذير 
فكر افتاد تا نام خود را مانند قائم مقامي در ميان عالقه مندان به شطرنج 
بيش  با  محجوب  مرتضي  بزرگ  استاد   88 تابستان  در  كند.  برجسته 
پيروزي  با  تا  مبارزه كرد  همزمان( سيمولتانه)  به صورت  از 500 نفر 
80 درصدي اش در اين ميدان نام خود را در كتاب ركوردهاي گينس 
ثبت كند، محجوب در كنار ثبت نامش در كتاب گينس توانست ركورد 
شطرنج باز بلغار را كه پيش از او با 300 نفر به مبارزه پرداخته بود 
بشكند تا اين ركورد شكني فتح البابي براي مسابقات سياسي ورزشي 
شود تا جايي كه نماينده رژيم اشغالگر قدس بر آن شد تا با برگزاري 
زمينه  اين  در  را  ايران  بزرگ  استاد  موفقيت  نفر  ميان 525  مسابقه اي 
به  شديدا  بيگانه  رسانه هاي  از  بسياري  و  افتاد  اتفاق  اين  كند.  كمرنگ 
آب و تاب دادن به آن پرداختند. احسان قائم مقامي تصميم گرفت تا در 
اقدامي دور از انتظار اقدام به برگزاري مسابقه سيمولتانه با 604 نفر 
را ترتيب دهد. قائم مقامي با 604 نفر به طور همزمان مسابقه داد و پس 
حضور  در  پيروزي  درصد  با 87  مستمر  تالش  ساعت  گذشت 25  از 
نماينده ثبت ركورد در كتاب گينس بار ديگر اين ركورد را به نام ايران 
ثبت  و  ورزشي  حركت  اين  بنيانگذار  كه  نشود  فراموش  اما  كرد.  ثبت 

ركورد در ايران استاد بزرگ محجوب بود. 
جالب است اشاره كنيم كه هر دوي اين ملي پوشان در غياب يكديگر 
مبارزه  اين  در  را  يكديگر  نشدند  حاضر  و  آمدند  نائل  توفيقات  اين  به 
بزرگ ياري كنند. فدراسيون نشين ها هم با حمايت از هر دوي آنها به 
حالي كه  در  يافتند.  دست  نيز  هدف  اين  به  كه  بودند  خود  منافع  دنبال 
متاسفانه  ولي  بود  دار  عهده  فدراسيون  رئيس  شخص  را  اصلي  نقش 
هيچ تالشي براي جلوگيري از ايجاد اختالفات صورت نگرفت تا امروز 
شاهد عميق تر شدن دلخوري ها و محسوس شدن و قابل رويت شدن 
رفتارها، حركات و تصميمات دو ملي پوش باشيم. دو استاد بزرگي كه 
بيش از 15 سال در قالب تيم هاي ملي و باشگاهي در چند صد رويداد 
اما  رسيدند.  بسياري  مقام هاي  به  يكديگر  كنار  در  داخلي  و  بين المللي 
اين دو يار قديمي امروز دست به هر اقدامي مي زنند تا خود را باالتر 
از ديگري نمايان سازند. نمونه بارز اين اختالفات آنجاست كه مرتضي 
محجوب در آخرين ديدار تيم پرسپوليس برابر دانشگاه آزاد در ليگ 
برتر باشگاه هاي كشور با بي ميلي و اكراه حتي جواب دست دراز شده 
اين  معلوم  قرار  از  البته  بدهد.  را  مقامي  قائم  احسان  تيمش  كاپيتان 
اختالفات آن قدر باال گرفته كه به احتمال فراوان عالقه مندان شطرنج 
در سال آينده نمي توانند اين دوستان قديمي را در لباس يك تيم ببينند. 
با  اما  است  شخصي  كامال  اختالفات  اين  كه  معتقدند  برخي ها  گرچه 
اين وجود اين نگراني وجود دارد كه آينده تيم ملي و شطرنج كشور 
دستخوش همين اختالفات بشود و با اطمينان مي توان گفت دامنه اين 
رسيد.  خواهد  نيز  ديگر  مسابقات  و  ملي  تيم  اردوهاي  به  دلخوري ها 
نفر   1000 حدود  حضور  با  مسابقاتي  برپايي  براي  محجوب  تصميم 
در سال آينده بيانگر آن است كه اين قصه سر دراز دارد و گويا تمام 
نشدني است. حال سوال اينجاست كه عالقه مندان اين رشته فكري و 
كه  باشند  مسابقاتي  شاهد  بايد  كي  تا  كشورمان  ورزشي  كلي  به طور 

همراه چاشني رفاقت نيست بلكه با چاشني رقابت شخصي است؟

لوگوي پرسر و صداي المپيك لندن: 

اعتراض ايران، واكنش 
كميته بين المللي المپيك

اعضا شوراي شهر هفته گذشته و در سيصد و پنجاه و نهمين جلسه 
خود، طرح دو فوريتي خارج از دستوري را تصويب كردند كه براساس 

پيگيري هاي  است  شده  خواسته  المپيك  ملي  كميته  و  شهرداري  از  آن 
الزم را براي حذف نمادهاي صهيونيستي از نهاد المپيك داشته باشند

صداي  و  سر  پر  لوگوي  به  ايران  ورزش  مسئوالن  گسترده  واكنش 
المپيك 2012 لندن كه در نهايت به ارسال نامه رسمي با امضاي بهرام 
افشارزاده و محمد علي آبادي به كميته بين المللي المپيك منجر شد، با 

واكنش مسئوالن اين كميته مواجه شده است. 
در نامه  كميته ملي المپيك ايران اعتراض به شكل چيده شدن عدد 2012 
اما  بود  شده  بيان  مي كشد  تصوير  به  را  صهيون  زيون»   » كلمه  كه 
سخنگوي كميته بين الملل المپيك روز گذشته در پاسخ به اين نامه گفت: 
«همه بايد بدانند اين نماد بازي هاي المپيك 2012 است، نه چيز ديگري. » 

روز گذشته بهرام افشار زاده، دبير كميته ملي المپيك ايران از تمامي 
كشورهاي مسلمان خواسته بود كه به اين نماد صهيونيستي كه گفته 

مي شود از جانب گروه هاي فراماسون طراحي شده، اعتراض كنند. 
آنچه حتي مورد توجه ويژه سايت ياهو هم قرار گرفته و اين وب سايت 
«زيون»  است:  آورده  لندن  المپيك  نشان  درباره  گزارشي  در  معتبر 
كلمه اي است كه در تورات به «اورشليم» اختصاص يافته.» با اين وجود 
را  نماد  اين  طراحي  درباره  توطئه  لندن  المپيك  برگزاري  مسئوالن  اما 

رد مي كنند. 

 ،IOC يك روز بعد از رسانه اي شدن نامه كميته ملي المپيك ايران به
اعتراض  به  خود  شماره  تازه ترين  در  هم  انگليس  گاردين  روزنامه 
مقامات ورزش ايران به اين لوگو اشاره كرده است: «مسئوالن ورزش 
شده  طراحي  طوري  لندن  بازي هاي  لوگوي  در   2012 معتقدند  ايران 

است كه كله زيون، صهيون را تداعي مي كند. 
به همين دليل مسئوالن كميته ملي المپيك ايران در نامه اي به ژاگ روگ، 
رئيس IOC اعالم كردند كه اين لوگو بايد تغيير كند اما كه مسئوالن 
اين كميته مي گويند: «اين لوگو سال 2007 طراحي شد. ما شگفت زده 
شده ايم كه چطور با گذشت اين زمان تازه چنين شكايتي مطرح شده 

است؟!» 

اين سوال مطرح مي شود كه آيا ورزشكاران ايراني قصد دارند حضور 
در المپيك 2012 را تحريم كنند؟ 

جالب است كه رسانه هاي غربي خيلي زود در واكنش به پاسخ منفي 
به درخواست ايران، اين شايعه را مطرح كردند كه تيمي از جمهوري 
اسالمي به اين مسابقات اعزام نخواهد شد اما بهرام افشارزاده قاطعانه 
قدرت  با  المپيك  رقابت هاي  در  بايد  «ما  مي كند:  تكذيب  را  شايعه  اين 
كامل شركت  كنيم. دليلي وجود ندارد كه در اين بازي ها حضور نداشته 
باشيم. مسئوالن كميته بين المللي المپيك اعتراض ايران را وارد ندانستند 

و ما هم با حسن نيت نسبت به اين مسئله برخورد مي كنيم.» 
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احتمال لغو مسابقات مقدماتى 
المپيك در يمن

براى  فيفا   ، يمن  در  دموكراسى  طرفداران  تظاهرات  بدليل 
و  يمن  تيم  بين   2012 المپيك  مقدماتى  بازى  بار  دومين 
سنگاپور را كه قرار بود در يمن برگزار شود ، به تعويق 
كه  است  معتقد  فيفا  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به  انداخت.  
بايد  رقابتها  اين  اول  مرحله  وبرگشت  رفت  ديدار  دو  هر 
درمكانى بى طرف برگزار شود تا مطمئن شويم كه محيط 

مسابقه كامال" امن و مطمئن است. 
سنگاپور  تيم  ميزبان  فوريه   16 تاريخ  در  يمن  بود  قرار 
باشد اما معترضان و تظاركنندگانى كه خواستار بركنارى 
رئيس جمهور على عبداهللا صالح ، در خيابانها تجمع كردند 
و به همين دليل فيفا مجبور شد اين مسابقه را يك هفته به 

تعويق بياندازد. 
فيفا با كنفدراسيون فوتبال مذاكره خواهد كرد و يك مكان 
بى طرف پيدا خواهد كرد و يك تاريخ جديد براى انجام اين 

مسابقه تعيين خواهد كرد. 

جزييات ديدار خداحافظى 
رونالدو اعالم شد

 رونالدو مهاجم افسانه اى تيم ملى برزيل براى آخرين بار 
در ديدارى نمايشى پيراهن تيم ملى برزيل را به تن خواهد 

كرد.
بازيكن  اين 
ماه  ساله   34
گذشته به دنبال 
ى  ميتها و مصد
اضافه  و  پياپى 
فوتبال  از  وزن 
فظى  حا ا خد
ر  ا يد د . د كر
فظى  حا ا خد
 7 روز  در  او 

برابر  ريودوژانيرو  شهر  در  پاكانبو  ورزشگاه  در  ژوئن 
بازيهاى  در  شد.رونالدو  خواهد  برگزار  رومانى  ملى  تيم 
بازى  مجموع 97  در  و  رساند  ثمر  به  گل  جهانى 15  جام 
روماريو   ، زيكو  او  از  زد.پيش  گل   62 برزيل  براى  ملى 
داشتند.رونالدو  باشكوهى  خداحافظى  ديدارهاى  هم  پله  و 
همچنين دعوت شده بود در يك بازى نمايشى در چچن در 
هفته آينده حضور پيدا كند اما اين پيشنهاد را رد كرد. در 
اين ديدار جمعى از ستارگان سابق برزيل از جمله راى ، 
روماريو ، دونگا ، به به تو ، ديدا ، امرسون و دنيلسون در 
برابر تيم منتخب رييس جمهور چچن با حضور بازيكنانى 
رييس  خود  والبته  ماتيوس  لوتار  و  گوليت  رود  چون 
جمهور چچن قرار مى گيرند.قرار است عوايد اين بازى به 

سيل زدگان شهر ريودوژانيرو برسد.
ديلى ميل /2 مارس

رده بندي برترين تيم هاي 
باشگاهي جهان اعالم شد

تيم هاى  بندى  رده  آمار  و  تاريخ  بين المللى  فدراسيون   
باشگاهى برتر جهان در يك سال گذشته را اعالم كرد. 

در اين رده بندى كه بر اساس عملكرد تيم هاى باشگاهى از 
تاريخ 28 فوريه 2010 تا اول ماه مارچ سال 2011 اعالم 
شده و 400 تيم در آن حضور دارند، تيم فوتبال اينترميالن 
ايتاليا با 304 امتياز در رتبه اول قرار دارد و بهترين تيم 
مادريد،  رئال  بارسلونا،  تيم هاى  اينتر  از  است.پس  جهان 
منچستريونايتد،  برزيل،  اينترناسيونال  مونيخ،  بايرن 
در  چلسى  و  پورتو  ليورپول،  آرژانتين،  استوديانتس 

رده هاى دوم تا دهم قرار گرفته اند.
قرار  جهان  برتر  تيم  ميان 400  در  هم  ايرانى  تيم   سه  اما 
گرفته اند. تيم فوتبال ذوب آهن با توجه به عملكرد خوبش 
ليگ  در  قهرمانى  نايب  همچنين  و  گذشته  سال  يك  در 
قهرمانان آسيا در رتبه 129 برترين باشگاه هاى جهان قرار 
رده هاى  در  هم  استقالل  و  سپاهان  همچنين  است.  گرفته 

213 و 241 اين رده بندى قرار گرفتند.

ورزش

بريج  استمفورد  در  يونايتد  منچستر 
برسد  پيروزي  به  سال ها  از  پس  مي توانست 
داور  اتكينسون،  مارتين  عجيب  قضاوت  اما 
مسابقه سبب شد تا در نهايت اين چلسي باشد 
ليگ  صدرنشين  برابر  يك  بر   2 پيروزي  كه 
برتر را جشن گرفته و اندك اميدهايش براي 
يونايتدها  شود.  زنده  قهرماني  عنوان  تكرار 
خود  ميزبان  از  روني  وين  گل  با  حاليكه  در 
شديد  خطاهاي  با  بارها  بودند  افتاده  پيش 
آبي ها  جديد  و  برزيلي  مدافع  لوئيس،  داويد 
بار  يك  تنها  مسابقه  داور  اما  شدند  متوقف 
بازيكن  همين  و  داد  نشان  زرد  كارت  او  به 
بود كه گل تساوي را وارد دروازه فن درسار 
كرد. پيش از گل دوم چلسي نيز او بدون توپ 
روني را مورد هدف قرار داد اما اين صحنه 
نيز با هيچ واكنشي از سوي اتكينسون روبرو 
نشد تا در نهايت شاگردان آنچلوتي با ضربه 

پنالتي لمپارد به پيروزي برسند. 

سومين سال پياپي 
سرالكس فرگوسن كه به شدت از قضاوت اين 
ديدار ناراضي بود، در پايان بازي گفت:« ما 
فوق  عملكرد  اين  و  كرديم  بازى  خوب  خيلى 
شايسته  اصال  و  بود  ما  سوى  از  العاده اى 
شكست نبوديم. اين سومين سال پياپى است 
كه  مى گيرند  تصميماتى  اينجا  در  داوران  كه 

روند بازى را تغيير مى دهد.» 
نكردن  اخراج  واقعا  داد:«  ادامه  يونايتد  مربى 
رونى  روى  كه  خطايى  خاطر  به  لوئيس 
آن،  از  پيش  حتى  يا  بود.  عجيب  داد،  انجام 
داشت،  اختيار  در  را  توپ  هرناندز  كه  زمانى 
رخ  اتفاقى  هيچ  و  كرد  خطا  او  روى  لوئيس 

كه  رونى  روى  لوئيس  خطاى  درمورد  نداد. 
فاصله  در  هم  داور  و  بود  روشن  روز  مثل 
شش ياردى صحنه بود، هم داور هيچ كارى 
نكرد.اين روند بازى را تغيير مى دهد. شما از 
من مى پرسيد كه چه چيزهايى بازى را تغيير 
مى دهد؟اين تصميماتى است كه روند بازى را 
تغيير مى دهد و او هر هفته به داورى خواهد 

پرداخت.» 

عملكرد  به  فرگوسن  شكست  اين  وجود  با 
بازيكنانم  به  من  كند:«  مى  افتخار  تيمش 
آنها  عليه  كه  تصميماتى  كنم.آنها  افتخارمى 
گرفته شد را تحمل كردند و نهايت تالششان 
خلق  را  زيادى  فرصتهاى  و  گرفته  كار  به  را 

كردند.آنها شايسته اين نتيجه نبودند.» 
چلسى  به  كه  پيروزى  اين  درمورد  فرگوسن 
داد  را  قهرمانى  كورس  به  بازگشت  فرصت 
به اين نكته اشاره كرد كه اين احتمال وجود 
بايد  تيمش  كردكه  يادآورى  ادامه  در  و  دارد 
آنفيلد  در  بازى  براى  الزم  روحيه  موقع  به 
در بازى يك شنبه را به دست بياورد:« چنين 
دهد. تغيير  را  چيز  همه  مى تواند  تصميماتى 

شد  گرفته  زيادى  تصميمات  بازى  درجريان 
بازى  در  هم  كرد؛آن  متعجب  واقعا  مرا  كه 
آن  در  شكى  هيچ  و  بازى  اين  مثل  بزرگى 
بازيابيم.وقتى  را  مان  روحيه  بايد  نيست.ما 
در چنين ديدارى شكست مى خورى بايد به 
جريان بازى برگردى.يك شنبه مقابل ليورپول 
بازى بزرگى خواهيم داشت و شرايط بازهم 
بازيابيم  را  خودمان  بود.بايد  خواهد  مشابه 
اصلي  مشكل  كنيم.»  آنفيلد  مصاف  آماده  و 
ليورپول  برابر  رو  پيش  بازي  براي  فرگي 
برابر  ويديچ  اخراج  و  فرديناند  مصدوميت 

خط  براي  را  دردسرهايي  كه  است  چلسي 
دفاعي تيم ايجاد خواهد كرد. 

كارلتو: رسيدن به يونايتد دشوار است 
به  رسيدن  آنچلوتي  كارلو  مقابل،  سوي  در 
صدر جدول را بسيار دشوار دانسته و گفت: 
«ما بايد به جدول ليگ احترام بگذاريم. در حال 
حاضرقادر نخواهيم بود به رسيدن به صدر 
جدول فكر كنيم. بازي سختي را در مقابل يك 
تيم عالي پشت سر گذاشتيم. منچستر يونايتد 
برتري خود را در نيمه اول بر ما ديكته كرد. 
از اواسط نيمه اول بود كه كار خود را آغاز 
جلوي  كه  بود  سختي  كار  ما  براي  كرديم. 

تهاجم آنها را بگيريم. نيمه دوم براي ما بهتر 
را  بازي  بيشتري  جديت  با  توانستيم  و  بود 
در  كرديم.  شروع  خوب  را  بازي  كنيم.  دنبال 
حالت  به  دفاعي  حالت  از  بازي  شيوه  تغيير 
خوبي  موقعيت هاي  ما  بوديم.  سريع  حمله 
آن  اولين  كه  داشتيم  گل  به  رسيدن  براي 
به  نيمه  دو  بين  رفت.  دست  از  مالودا  توسط 
همين  بازي  درست  شيوه  كه  گفتم  بازيكنان 
تمام 45  در  بلكه  دقيقه  براي 15  نه  اما  است 

دقيقه.» 
به  اشاره  با  چلسي  فوتبال  تيم  سرمربي 
«با  داد:  ادامه  منچستريونايتد  تدافعي  سبك 
توجه به اينكه گل اول را دريافت كرده بوديم 
برگشتن به بازي بسيار دشوار بود عالوه بر 
اين حريف ما در ضد حمله فو ق العاده عمل 
مي كرد و اين باعث شد نتوانيم با تمام قدرت 
در  خوبي  توازن  دوم  نيمه  در  كنيم.  حمله 
بازي برقرار شد و توانستيم با فشار بيشتر 
در  را  بازي  ميدان  ميانه  اختيارگرفتن  در  و 

دست بگيريم.» 
«بازي  گفت:  هم  داور  تصميمات  درباره  وي 
درگيرانه و فيزيكي را شاهد بوديم و بازيكنان 
سعي داشتند درميانه ميدان با جنگندگي توپ 
در  داور  من  نظر  به  بگيرند.  اختيار  در  را 
بعضي ازصحنه ها بيش از اندازه جديت نشان 
داد ولي به هر حال من در اين باره اظهارنظر 
او  و  بود  عالي  واقعا  لوئيس  نمي كنم.عملكرد 
تكرار  را  فوالم  مقابل  خوبش  بازي  توانست 
كند. گلي كه او براي ما به ثمر رساند بسيار 

حساس و كليد باز شدن قفل بازي بود.»

داور مهربان، چلسي را 
اميدوار كرد 

فرگوسن: تصميمات اتكينسون عجيب بود



Ganj-Ali Khan Bathhouse is among Iran’s 
well-known tourist attractions due to its 
historical precedence and architectural 
style. 
Situated in the middle of Ganj-Ali Khan 
Bazaar, the bathhouse displays various arts 
such as plasterworks, tileworks, sculpting 
and stoneworks. Many experts maintain 
that the bathhouse is the architectural 
masterpiece of the Safavid era, Mehr News 
Agency reported. 

Characteristics 
The bathhouse is undoubtedly one of the 
most beautiful monuments of Kerman 
made by the renowned architect, Sultan 
Mohammad Memar Yazdi. 
It was built during the reign of Safavid rul-
er of Kerman, Ganj-Ali Khan, during 1007-
1029 AH (after hegira) and completed by 
his son, Ali Morad Khan. 
Its walls are decorated with the magnifi-
cent calligraphy of the famous artist, Al-
ireza Abbasi. 
Until 50 years ago, the bathhouse was 
functioning in Kerman. However, since 
1969, with the start of renovation of this 
building, it was changed into a museum. 
Today, it is recognized as an anthropology 
museum, which is visited by domestic and 
foreign tourists throughout the year. 
One of the main beauties of this bathhouse 
is the existence of waxed human statues 
performing different activities. These stat-
ues look very real and make the bathhouse 
a unique place. 
Ganj-Ali Khan Complex includes a mosque, 
bathhouse, bazaar, water storage and cara-
vansary. In the distant past, the place was a 
venue for meetings of merchants. 
At present, Ganj-Ali Khan Bazaar is one 
of the sections of the big indoor bazaar of 
Kerman and the caravansary is one of the 
main commercial centers. 
The museum hosts works belonging to 
Ganj-Ali Khan, such as beautiful tea cups 
and other artifacts of the time. It has a 
built-in area of about 1,300 square meters. 

Kerman Landscape and History 
The province of Kerman is the third larg-
est in Iran. Most of the province is largely 
steppe or sandy desert, though there are 
oases where dates, citrus fruits, pistachios 
and cereals are cultivated. 
In view of its barren nature, the province is 
very dependent on Ghanats (underground 
water canals), built centuries ago but still 
used today. 
In the past, Kerman thrived because of 
its location on the Asian trade routes, but 
since the beginning of Safavid Dynasty 
(1502-1722), it has relied more on carpet 
production. 
The provincial terrain did not give much 
scope for agricultural activities, hence the 
main activity of the town remains the pro-

duction of carpets and other handicrafts. It 
has a Zoroastrian minority, though much 
smaller than that in Yazd. 

Kerman has had a long and turbulent his-

tory, and enjoyed peace and prosperity 
only for short spells. Believed to have been 
founded in the early 3rd century AD by 
Ardeshir I, the founder of the Sassanian 
dynasty, it was from the 7th century ruled 
in turn by the Arabs, Buyids, Seljuks, Turk-
men and Mongols, and then until the Qajar 
dynasty (1779-1921) by a further succes-
sion of invaders and regional despots. 

The region experienced security under the 
central government in Tehran during the 
last century, but its relative remoteness has 
continued to deny it any great prosperity. 

Kerman Attractions 
Shah Nematollah Vali’s Shrine 
The dome over the tomb of Shah Nematol-
lah Vali, a well-known Sufi dervish, dates 
from the early 15th century, but many of 
the other structures in the small enclosed 
complex were built in the reign of Shah 
Abbas I. 
The tomb is renowned for its architec-
ture and seven ancient wooden doors. The 
doors were originally from India, but no 
one knows how they got to Mahan. 

Shazdeh Garden 
Visitors throng the small town of Mahan 
for its fine mausoleum, beautiful palace 
and gardens. 
The charming Shazdeh Garden is worth a 
visit. A collection of pools lead to a large 
palace, which was once the summer resi-
dence of a prince, though not much is 
known about his identity. 
Bam Citadel 
The citadel and the ancient city of Bam 
were probably founded in the Sassanian 

period (224-637). Some of the surviving 
structures must have been built before the 
12th century, but the greater part of what 
remains dates from the Safavid period 
(1502-1722). 

Between 9,000 and 13,000 people once 
lived in this ancient city until it was first 
abandoned after the invasion of Afghans in 
1722. Just when the inhabitants thought it 
was safe to return, the city was abandoned 
again in about 1810 when gruesome atroc-
ities were committed by invaders from 
around Shiraz. From then until the 1930s, 
the remains of the ancient city was used 
as an army barracks. Later it was deserted. 

It was the biggest adobe citadel in the 
world and visited by tourists until a large 
section was devastated in the 2003 earth-
quake. 

Shopping in Kerman 
Kerman is a small city, shopping in Kerman 
has gained worldwide reputation because 
of its exquisite carpets and handicrafts. 
Carpet weaving is the chief industry of the 
city and has gained international popular-
ity. Kerman’s carpets are hugely popular 
because of their brilliant designs and fine 
weaving. 

Tourists can select from a large variety 
of carpets. Apart from carpets known as 
kilims and jajims, one can also buy hand-
woven shawls sold in the traditional shops. 
All these beautiful items are considered 
important handicrafts of Kerman. Most of 
them are hand woven in small workshops 
located in various parts of the city. 
One of the popular market places you can 
visit during your Kerman trip is Vakil Ba-
zaar. Its brass products, sweets and souve-
nirs are very popular among tourists.
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