
اولتيماتوم نفتى ايران به اروپا
بخش هاى  عليه  اروپا  اتحاديه  اخير  تحريم هاى  به  واكنش  در  ايران  اسالمى  جمهورى   

انرژى و بانكى ايران، صادرات نفت خام به شش كشور اروپايى را متوقف كرده است.
به  نفت  صادرات  فوريه)   15 بهمن،   26) چهارشنبه  روز  از  ايران  اسالمى  «جمهورى 

كشورهاى هلند، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا، يونان و پرتغال را قطع كرد.»
شش  اين  سفراى  چهارشنبه  روز  صبح  ايران  اسالمى  جمهورى  خارجه  امور  وزرات 

كشور اروپايى را فراخواند.

وزراى خارجه اتحاديه اروپا 3 بهمن (23 ژانويه) در نشست بروكسل تحريم هاى جديدى 
را عليه جمهورى اسالمى ايران اعمال كردند كه ممنوعيت  خريد نفت خام اين كشور و 

مسدود كردن دارايى هاى بانك مركزى ايران در اين اتحاديه را شامل مى شوند.
همچنين، اتحاديه اروپا فروش الماس، طال و ساير فلزات گران بها به جمهورى اسالمى را 

ممنوع كرده است.

 در اين راستا اتحاديه اروپا اكنون تصميم گرفته است كه بانك هاى تحريم شده ايرانى 
بسيار  طور  به  رود  مى  انتظار  كه  اقدامى  كند،  منع  سويفت  خدمات  به  دسترسى  از  را 
محسوسى دسترسى ايران به مبادالت مالى بين المللى و همچنين درآمد نفتى را كاهش 

دهد.
چندى پيش در خبرها موضوع تحت فشار قرار گرفتن سازمان سويفت( جامعه جهانى 
در  ايران  هاى  بانك  به  خدمات  ارائه  از  خوددارى  منظور  به  بانكى)  بين  مالى  مخابرات 
رسانه ها انعكاس يافت. گزارش ها حاكى از آن بود كه آمريكا و اروپا قصد دارند سويفت 
را كه مقر آن در بلژيك است ترغيب كنند تا خدمات مخابراتى در زمينه نقل و انتقال هاى 

مالى را براى بانك هاى ايرانى ارائه نكند.
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در واكنش به تحريم هاى اخير اتحاديه اروپا؛ 

لطفا جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.

عملكرد يك سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
 كافى است كه عدد مورد نظر خود را به شماره 07811000455 اس ام اس نمائيد.1 - عالى  2 - خوب   3 - متوسط  4 - ضعيف   

آدل برنده شش جايزه گرمى شد آدل برنده شش جايزه گرمى شد 
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كه  همانطور  و  است  فزونى  به  رو  لندن  در  ايرانيان  هنرى  و  فرهنگى  هاى  فعاليت  كه  است  مدتى 
مخاطبان گرامى در هر شماره، خبرهاى مربوط به اين فعاليت ها را در هفته نامه پرشين دنبال مى 
كنند؛ در جريان برگزارى اين برنامه ها كه در مراكز گوناگونى از لندن، بر پا مى شود؛ قرار مى گيرند 
و انتظار ما از جامعه ى ايرانى اين است كه از برنامه ها و مراسم هايى كه برگزار مى شود؛ حمايت 
و استقبال كنند و انتقادها و پيشنهادهاى خود را با مسووالن مربوطه نيز در ميان گذارند كه اين 

كار به بهبود سطحى كيفى و محتوايى برنامه ها، كمك به سزايى خواهد نمود.

هفته نامه پرشين هم به عنوان رسانه اى اطالع رسان، تالش دارد كه خبرها و گزارش هاى برنامه 
هاى آتى و يا برگزار شده را منعكس نمايد تا بدين طريق افرادى كه مى خواهند، براى حضور در 
اين مراسم ها، برنامه ريزى كنند، بتوانند به درستى وقت خود را تنظيم نمايند. يا اينكه با انعكاس 
را  ها  مراسم  اين  در  حضور  فرصت  كه  را  افرادى  بتوانيم  نيز،  ها  برنامه  به  مربوط   هاى  گزارش 

نيافته اند؛ آگاه كنيم و آنها را در جريان چند و چون برنامه اى قرار دهيم. 

يا  شهرها  در  و  كنند  نمى  زندگى  لندن  در  كه  زبانان  پارسى  ديگر  براى  است  فرصتى  خود  اين 
كشورهاى ديگر مستقر مى باشند و آنها نيز عالقمندند تا بدانند ايرانى هاى خارج از كشور چگونه 
در كشورى بيگانه تالش دارند تا فرهنگ و هويت خود را به خارجيان نشان دهند و چگونه تالش 
دارند تا نسل جوانى كه در اين سوى آب ها متولد مى شوند را با هويت فرهنگى و تاريخى خود 
آشنا و مانوس نمايند. همه اينها نشانه هايى از پويايى جامعه ايرانى در خارج از مرزهاى كشور كه 

به هيچ عنوان از اصل و هويت خود، جدا نشده است.
خواست ما از برنامه گذاران و بانيان برنامه هاى فرهنگى و هنرى اين است كه ما را نيز در جريان 
برنامه ها و فعاليت ها خود قرار دهند تا بتوانيم وظيفه اطالع رسانى و خبر دهى خود را همگام با 
آنها به خوبى به انجام رسانيم. از مخاطبان نشريه نيز درخواست داريم كه نظرها و پيشنهاد هاى 
خود درباره ى هفته نامه پرشين با ما در ميان بگذارند و ما نيز از كليه ى نظرات و انتقادات آنها، 

استقبال مى نمائيم.
سر دبير

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

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

يك انسان شريف را تنها براى آنكه مورد اتهام فردى 
شرور قرار گرفته هرگز طرد مكن. 

هرى ششم، بخش دوم، پرده اول، صحنه سوم.

Do not cast away an honest man for a villain’s 
accusation. 

Henry VI, Part II, sc. 3.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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KASLERS SOLICITORS LLP

موسسه حقوقى كزلرز
با شركت حقوقدانان و وكالى با تجربه واقع در لندن 

با استفاده از وكيل فارسى زبان
انجام خدمات حقوقى در زمينه هاى:

در  مالى  مطالبات  تامين  و  تجارى  و  مالى  اختالفات  فصل  و  حل   •
حكميت المللى  بين  مراكز  و    (Litigation)انگليس هاى  دادگاه 

(International Arbitration) 
• حل و فصل دعاوى مالك و مستاجر (Landlord/Tenant)  و تخلفات حرفه 
اى (Professional Negligence) و مسائل استخدامى (Employment) و 
اختالف ناشى از امور مشاركتى (Partnership Dispute) و نقض قرارداد 

.(Breach of Contract)
• خريد و فروش امالك شخصى و تجارى، خريد و واگذارى و تميديد اجاره 

نامه (Lease Extension)  و تنظيم قراردادهاى ملكى تجارى و كارى. 
.(Sale/ Purchase of Business) خريد و فروش مراكز تجارى •

• امور بانكى، وامهاى تجارى، مسائل حقوقى مربوط به كمپانى هاى انگليسى 
و بين المللى 

نشانى در لندن:
KASLERS SOLICITORS LLP , 29th Floor
One Canada Square , London, E14 5DY, 

Tel: 08452702511
Email: an@KASLERS.co.uk - Web: www.kentsolicitor.co.uk
لطفا جهت تعيين وقت مالقات با آقاى دكتر عليرضا نوربخش تماس گرفته شود. 

 

كانون ايران در لندن برگزار مى كند
نگاهى به سينماى ايران، ديروز و امروز

سخنرانى دكتر بهمن مقصودلو
 فيلمساز و منتقد سينمايى

همراه با نمايش فيلم جالب "خاموشى دريا"
 (نويسنده و كارگردان: وحيد موسائيان) 
برنده شش جايزه جهانى و فيلم انتخابى

 بيش از سى جشنواره بين المللى
زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه 24 ماه فوريه 2012 (برابر با پنجم اسفند ماه 1390)

مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون به نشانى:

CENTRAL LIBRARY, KENSINGTON TOWN HALL, PHILLIMORE 
WALK, OFF HIGH STREET, KENSINGTON, LONDON, W8 7RX

وروديه: 3 پوند همراه با پذيرايى و اهداى شمارى كتاب و
 سى دى به قيد قرعه به حاضران
گشايش سالن: ساعت شش و نيم 

تلفن كانون ايران براى آگاهى بيشتر:  02087463269_لندن

عشـــــق در سايه 
آرزوهاى عميق اروس

ترجمه: آناهيتا غفارپسند

نقاشى  مانند  مذهبى   تصاوير   ، عشاق  روز  در 
بشر  قلب  فعاليت  مورد  در  را  چيزى  چه  راگامال 

به ما مى  گويد؟
ايى  رابطه  هندى  مذهب  ساله  چند  و  چندين  سنت 
با بشر و عشق عميق بر قرار كرده است. كما در 

هندو  رفتار  در  جنسى   رابطه  عنوان  در  كه  هند 
شناخته شده است نوعى اروس به حساب مى  آيد. 
با سوزاندن دسته هاى گل، خداى ويرانگرى (شيوا) 
را به وجود مى  آورد كه براى همسرش ( پروتى) فنا 

شد. افسانه ها در مورد تهاجم و پرورش خواستار 
در درون انسان صحبت مى كند كه چگونه ميتوانند 
با هم متحدانه در انسان اثر بگذارند. زندگى  خدايان 

زندگى  ما نيز محسوب مى  شود.
به  مينياتور  نقاشى  هاى  در  مشابه اى  موضوعات 
طور عاشقانه به تصوير كشيده شده است كه به 
تازه ترين  در  كه  است  شده  داده  راگاماال  نام  آنها 
به  لندن  در  دالويچ  عكس  گالرى  در  نمايشگاه 
و  شكل  از  است.آنها  شده  گذاشته  عموم  معرض 
شمايلى شبيه افرادى كه در كتابهاى قرون وسطئ 
كه  قوى   رنگهاى  مى  گويند.  سخن  شده  استفاده 
در  كه  عميق  احساس  با  همراه  را  واقعى   روياى 
از  روايت  بقيه  ميدهد.  نشان  انسان  به  را  خدا  آن 
واگاماال  تصورات  مى  كند.  انسان  خودگذشتگى  از 
از حالت و الهامى از موسيقى به وجود آماده است 
كه به راگا مشهور است. هر حالتى  از آن احساس 
است.  داده  جاى  خود  در  را  فردى  به  منحصر 
از  حالتى  ديگرى  نشاط  و  روشناى  از  حالتى  يك 
حالت  يك  نقاشيها  از  كدام  هر  غمگين.  و  تاريكى  
الهام گرفته از موسيقى را در  راگا  نشان ميدهد   

هر  چشم  نقاشى  ها  اين  دقيق  عملكرد  چه  اگر 
دانشمندى را به خود جذب مى كند ،اما بايد پذيرفت 
كه گوش دادن به موسيقى مناسب يا در نظر گرفتن 
و  مى  گذارد  انسان  در  عميقى  اثر  مناسب  تصوير 

انسان را به زيبايى هاى درون درمان مى  كند. 
عشق  نمايشگاه  در  راگاماال  نقاشى  هاى  بيشترين 
در  پارك  در  كه  است.معشوقى  كشيده  نمايش  به 
حال قدم زدن است كه ناگهان با محرمى بزرگتر 
فرشته  گويى  مى كند  باز  سخن  به  سر  خودش  از 
ميپرستد  را  او  عاشقانه  بار  يك  اوست.  نگهبان 
بار ديگر به دنبال سر پناه مى  گردد براى در امان 
بودن از سيل شهوت. موضوعات شبيه به شهوت 
وجود  افالطونى  الهيات  در  مسيح  سنت  مركز  در 

دارد.
بشريت  عشق  در  كه  ،بلندى هاى  پستى  همچنين 
وجود دارد جزو آرزوهاى عميق اروس محسوب 
در  آهنگ  آواز  به  تفكر  يا  خدا  با  اتحاد  مى  شود. 
بشر  عشق  داستان  در  مختلف  بخش هاى  انجيل. 

در  زن  مى  آيد.  حساب  به  حكايت  و  تمثيل  جزوه 
راگاماال هم معشوق است هم روح بشر. 

هر  چشم  نقاشى  ها  اين  دقيق  عملكرد  چه  اگر 
دانشمندى را به خود جذب مى كند ،اما بايد پذيرفت 
كه گوش دادن به موسيقى مناسب يا در نظر گرفتن 
مى  گذارد  انسان  در  عميقى  اثر  مناسب  تصوير 
مى  كند.  درمان  درون  زيبايى هاى  به  را  انسان  و 
عشق  نمايشگاه  در  راگاماال  نقاشى  هاى  بيشترين 
در  پارك  در  كه  است.معشوقى  كشيده  نمايش  به 
حال قدم زدن است كه ناگهان با محرمى بزرگتر 
فرشته  گويى  مى كند  باز  سخن  به  سر  خودش  از 
ميپرستد  را  او  عاشقانه  بار  يك  اوست.  نگهبان 
بار ديگر به دنبال سر پناه مى  گردد براى در امان 
بودن از سيل شهوت. موضوعات شبيه به شهوت 
وجود  افالطونى  الهيات  در  مسيح  سنت  مركز  در 

دارد.
بشريت  عشق  در  كه  ،بلندى هاى  پستى  همچنين 
وجود دارد جزو آرزوهاى عميق اروس محسوب 
در  آهنگ  آواز  به  تفكر  يا  خدا  با  اتحاد  مى  شود. 
بشر  عشق  داستان  در  مختلف  بخش هاى  انجيل. 
در  زن  مى  آيد.  حساب  به  حكايت  و  تمثيل  جزوه 

راگاماال هم معشوق است هم روح بشر. 
به گفته متكلم بر جسته يونانى ( كريستس ياناراس) 
در  يادگيرى  دليل  از  تر  ارزشمند  بسيار  عشق 
ايمان  اينكه  براى  است.  شده  شناخته  مسيحيت 
،خداوند  باشى   ماجراجو  شهوت  در  بايد  بياورى 
از  بشر  روح  دارد.  جسارت  ديوانست،كه  عاشق 
از  زمانى   كه  مى كند،  رشد  عمال  شهوت  و  عشق 
درد و خشنودى را سپرى مى  كند چون زمانيست 

كه انسان از خودش بيرون مى  آيد.
انسان  طبيعت  آورى  ،ياد  زندگى   در  چيز  سومين 

است،در هر قسمت از وجود بشر. 
شعر  است.  روحيه  تالش  يك  عشق  اين  بنابر 
راگاماال  صنعت  در  ديگرى  تاثير  رومى،  صوفى، 
مى  گذارد و اين پند را مى  دهد : قلب خود را به روى 

عشق باز كنيد، اين است پيام روز عشاق

برگرفته از گاردين سه شنبه 14 فوريه

اعالم آمادگى ايران براى 
از سرگيرى مذاكرات اتمى

از  اشتون  كاترين  به  نامه اى  در  جليلى  سعيد 
مذاكرات  ادامه  براى  اسالمى  جمهورى  آمادگى 
وزارت  است.  داده  خبر   5+1 گروه  با  هسته اى 
تشديد  به  واكنش  در  كه  كرده  اعالم  نيز  خارجه 
است. فرستاده  اروپا  به  محكم  پيامى  تحريم ها 

جليلى،  سعيد  كه  داده  گزارش  مهر  خبرگزارى 
دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران روز چهارشنبه 
دفتر  به  نامه اى  ارسال  با  بهمن)  فوريه/26   15)
اتحاديه  خارجى  سياست  مسئول  اشتون  كاترين 
بازگشت  براى  اسالمى  جمهورى  آمادگى  اروپا، 
به  است.  كرده  اعالم  را  اتمى  گفت وگوهاى    به 
ايران  ملى  امنيت  شوراى عالى  دبير  مهر،   گزارش 
در اين نامه تاكيد كرده كه موفقيت گفت وگوها در 
ابتكارهاى  با   5+1 گروه  سازنده  برخورد  گروى 
به  اشاره اى  جليلى  است.  اسالمى  جمهورى 
اظهارنظر  اما  نكرده،  ايران  نظر  مورد  ابتكارهاى 
در  ايران  حق  به  احترام  بر  مبنى  اشتون  كاترين 
ستوده  را  هسته اى  انرژى  از  صلح آميز  استفاده 
از  ايران  رونمايى  روز  همان  در  نامه  است.اين 
دو پروژه هسته اى در تهران و نطنز ارسال شده 
كاترين  درخواست  كه  است  حالى  در  اين  است. 
اشتون براى ازسرگيرى مذاكرات اتمى، چهار ماه 
به  جليلى  بود.نوشته  شده  تسليم  ايران  به  پيش 
درصد   20 غناى  با  اتمى  سوخت  تزريق  موازات 
به رآكتور اتمى تهران و به كارگيرى نسل جديدى 
در نطنز به دفتر  از "سانتريفوژهاى توليد داخل" 
كاترين اشتون تحويل شده است. پاره اى رسانه ها 
احتمال داده بودند كه مقامات ايرانى در همين روز 
از آغاز غنى سازى اورانيوم در سايت زيرزمينى 
فردو نيز خبر دهند.آخرين ديدار جليلى و اشتون 
در دسامبر سال 2010 انجام شده است شوراى 
امنيت سازمان ملل تاكنون با صدور شش قطعنامه 
با  مرتبط  فعاليت هاى  تمام  كه  خواسته  ايران  از 

غنى  سازى اورانيوم را متوقف سازد.
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افسر ايرانى االصل 
پليس لندن دوباره به 

زندان مى رود

كه  لندن  پليس  ارشد  افسران  از  ديزايى،  على 
اخالل  و  سوءرفتار  اتهام  به  است،  ايرانى االصل 
در روند دادرسى، به سه سال زندان محكوم شده 

است.
رسيدگى  ديزايى  آقاى  پرونده  به  كه  دادگاهى  در 
 2008 سال  در  ديزايى  على  كه  شد  گفته  مى كرد، 
ميالدى در محله كنزينگتون لندن به واعد البغدادى 
را  مقابلش  طرف  كه  آن  براى  بعد  و  كرده  حمله 
مقصر نشان دهد، از قصد، جراحاتى را به خودش 

وارد كرده است.
آقاى  سوى  از  كه  گفت  دادگاه  در  ديزايى  آقاى 

البغدادى احساس خطر مى كرد.

محكوم  ميالدى   2010 سال  در  ابتدا  ديزايى  على 
شناخته شد و 15 ماه به زندان رفت. هرچند بعد از 
طى اين مدت، حكمى كه عليه اش صادر شده بود، 

نقض شد.
اعضاى هيات منصفه اى كه در دادگاه آقاى ديزايى 
آقاى  قبلى  حكم  كه  نمى دانستند  داشتند،  حضور 

ديزايى نقض شده است.

ژوئيه  در  البغدادى  آقاى  كه  شد  گفته  دادگاه  در 
سال 2008 ميالدى در يك رستوان ايرانى در غرب 
لندن با على ديزايى مواجه شده است. آنها بر سر 
در  البغدادى  آقاى  كه  پوندى   600 صورتحساب 
ازاى طراحى وبسايت شخصى آقاى ديزايى از او 

طلب مى كرد، اختالف نظر داشتند.

على ديزايى در بيرون رستوران با آقاى البغدادى 
بحث كرده و بعد او را بازداشت كرده است.

"شما  گفت:  حكم  صدور  زمان  در  دادگاه  قاضى 
يك افسر بسيار ارشد پليس هستند و به دليل اين 
جايگاه، جامعه به شما اعتماد قابل توجهى داشت. 
نقض عهدى كه شما در قبال اين اعتماد كرده ايد، 

بسيار قابل توجه و جدى است."
عنوان  به  كه  موفقيت هايى  دليل  به  "شما  گفت:  او 
يك افسر پليس داشتيد، الگوى افراد زيادى بوديد."

در دادگاه گفته شد كه آقاى ديزايى مدعى است كه 
او  كه  كرد  بازداشت  آن  از  بعد  را  البغدادى  واعد 
با بخش فلزى شلنگ قليان به سينه اش ضربه زد، 
جراحت هاى  كه  دكترى  توسط  موضوع  اين  ولى 
على ديزايى را معاينه كرده بود، مورد ترديد قرار 

گرفت.
آقاى ديزايى همچنين مدعى شد كه از سوى آقاى 
مى كرد.  ناامنى  احساس  و  مى شد  تهديد  البغدادى 
ولى دادستان گفت كه او "يك شهروند را به دليل 
داده  قرار  تعقيب  تحت  خود  شخصى  انگيزه هاى 

است."
همچنين در دادگاه گفته شد كه اقدامات اين افسر 
پليس در اندازه "سوءاستفاده از تمام قدرتى بوده 

است كه يك افسر ارشد پليس در اختيار دارد."

افسر  يك  او  كه  گفت  ديزايى  آقاى  مدافع  وكيل 
دليل،  همين  به  و  است  بوده  پليس  ارشد  بسيار 
شدت  "به  برده،  سر  به  زندان  در  كه  زمانى  مدت 

دشوار" بوده است.

آقاى  كه  را  مدتى  طول  كه  هم گفت  دادگاه  قاضى 
ديزايى با وثيقه آزاد و منتظر دادگاه دومش بوده 
كوتاه مدت ترى  حكم  تا  مى گيرد  نظر  در  است، 

برايش صادر كند.

او گفت: "براى افسران پليس، گذراندن دوره زندان 
كه  است  شده  گفته  من  به  و  است  سخت  بسيار 
به دليل تهديدى كه از سوى ساير زندانيان وجود 
داشت، شما زمانى قابل توجه را در زندان انفرادى 

به سر برده ايد."
ارشد  افسران  از  يكى  عنوان  به  كه  ديزايى  على 
داشت،  درآمد  پوند  هزار   90 ساالنه  لندن  پليس 

هم اكنون از شغل خود معلق شده است.

منبع: بى بى سى فارسى

آيا شما نيز در 
برنامه هاى 
فرهنگى و 

اجتماعى ايرانيان  
در لندن شركت 

مى كنيد؟
 لطفا نظرات  و 

انتقادات خود را  
در ارتباط با اين 
برنامه ها براى 

ما ارسال نمائيد  
تا در اين نشريه 

به چاپ برسد.
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هنرى كيسينجر و 
كوبيدن بر طبل جنگ

هينز  آلفرد  توسط  ريسرچ  گلوبال  خبرى  پايگاه 
انجام  كيسينجر  هنرى  با  گفتگويى  خود  خبرنگار 

داده است.
كيسينجر  آلفرد  هنرى  گزارش،  اين  اساس  بر 
دوره  در  كه  است  آمريكايى  مشهور  ديپلمات 
خارجه  امور  وزير  عنوان  به  نيكسون  ريچارد 
دوره  پايان  از  پس  و  شد  كار  به  مشغول  آمريكا 
همان  در  واترگيت  رسوايى  خاطر  به  نيكسون 
داد.  ادامه  همكارى  به  فورد  جرالد  با  سمت 
اكنون او 89 ساله است و جزء استراتژيست هاى 
بزرگ ترين  عنوان  به  او  از  و  آمريكاست  ارشد 

استراتژيست نيز نام مى برند.
وى در مصاحبه خود با گلوبال ريسرچ گفته است: 
اگر شما صداى كوبيده شدن بر طبل جنگ را نمى 
را  خود  بايد  شما  هستيد.  ناشنوا  احتماال  شوند، 

براى پايان دنيا كه بسيار قريب الوقوع است، آماده 
كنيد. فقط خدا بچه هاى ما را نجات دهد.

هنرى كيسينجر كه مشهورترين استراتژيست زنده 
دنيا در مورد مسائل بين المللى است، در سخنان 
خود در اين مصاحبه حوادثى را كه هم اكنون در 
دنيا و به ويژه در منطقه خاورميانه در حال وقوع 

است، فاش كرده است.

بر اساس اين گزارش، كيسينجر كه هم اكنون در 
معموال  كند،  مى  زندگى  منهتن  در  خود  آپارتمان 
تحليل هاى جامعى از حوادث آينده دارد و معموال 

تا حدى از زمان خود جلوتر است.

خوانيم:  مى  زمينه  اين  در  كيسينجر  سخنان  در 
آمريكا هم اكنون در حال راضى كردن روسيه و 
چين در مورد ايران است. البته ايران هدف اصلى 
و نهايى اسرائيل است. ما به چين اجازه داده ايم 
كه قدرت نظامى خود را افزايش دهد و به روسيه 
دوران  قدرت  احياى  براى  كه  ايم  داده  اجازه  نيز 
روياى  آنان  به  ما  واقع  در  كند.  تالش  شوروى 
اعطا  را  بودن  پنبه  پهلوان  و  بودن  دلير  دروغين 
كرده ايم كه اين مسئله به نابودى سريع تر آنان 
كمك خواهد كرد. در واقع آمريكا مانند يك تيرانداز 
و  كند  مى  عمل  اسلحه  برداشتن  در  فرز  و  سريع 
زمانى كه قصد انجام حمله را داشته باشد، آنگاه 
بنگ بنگ. جنگى كه دنيا پيش رو دارد، رخ خواهد 
تنها  كه  شد  خواهد  مشنج  قدرى  به  اوضاع  و  داد 

يك ابرقدرت مى تواند در اين جنگ پيروز شود. 

دوستانه بگويم، اين ابرقدرت ما هستيم. به همين 
دليل است كه اتحاديه اروپا تا اين حد براى كامل 
كردن خود و تبديل به يك دولت بزرگ و پر قدرت 
حادثه  چه  كه  دانند  مى  ها  آن  زيرا  دارد،  عجله 
كه  اين  براى  اروپاييان  است.  وقوع  شرف  در  اى 

كنند،  تضمين  را  خود  بقاى  قدرت  رقابت  اين  در 
مجبور هستند كه تبديل به يك دولت كامل و جامع 
و منسجم شوند. اين ضرورتى كه براى اروپاييان 
وجود دارد مرا به اين نتيجه مى رساند كه اروپايى 
سود  به  مسابقه  نهايى  مرحله  دانند  مى  كامال  ها 
آمريكا است. آه كه چقدر من اين لحظه فرح بخش 

را در روياى خود ديده ام.

اين  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  كيسينجر 
نفت  كشورها  مقامات  و  دنيا  مردم  است  بهتر  كه 
و ملت خود را كنترل كنند و همچنين ذخاير غذايى 
مى  تصريح  درآورند،  خود  كنترل  تحت  نيز  را 
است  ممكن  باشيد،  عادى  فرد  يك  شما  اگر  كند: 
كار  اين  و  كنيد  آماده  جنگ  براى  را  خود  بتوانيد 
را از طريق حركت به سمت روستاها و يا حومه 
شهرها و ساختن يك مزرعه انجام دهيد. اما شما 
كه  چرا  ببريد.  همراه  به  نيز  را  خود  اسلحه  بايد 
جمعيت گرسنه ها و قحطى زده ها در حوالى شما 
پرسه خواهند زد. عالوه بر اين بايد دقت داشت كه 
حتى اگر نخبه ها و متخصصين امر بتوانند خود 
را نجات دهند و مكان امنى براى خود ايجاد كنند، 
بايد در زمان جنگ به شدت مراقب باشند خود را 
همچنان  زيرا  دهند،  نشان  عادى  شهروندان  مانند 
اين احتمال وجود دارد كه پناهگاه آنان به تسخير 

ديگران درآيد.
سخنان  پايان  در  آمريكايى  مشهور  استراتژيست 
آمريكا  كه  ايم  گفته  ارتش  به  ما  گويد:  مى  خود 
دليل  به  را  خاورميانه  كشور  هفت  است  مجبور 
منابع غنى آنان تحت كنترل خود قرار دهد و اين 
در حالى است كه دولت آمريكا تقريبا در حال به 
پايان رساندن اين مرحله از برنامه خود است. همه 
اما  چيست،  ارتش  مورد  در  من  نظر  كه  دانند  مى 
ارتش  كه  كنم  گوشزد  را  مسئله  اين  مجبورم  من 
غير  اقدامات  حد  از  بيش  اخير  حوادث  مورد  در 

ضرورى انجام داده است. 

اين در حالى است كه آخرين پله اين راه پله صعود 
آمريكا يعنى ايران، واقعا در صدد برهم زدن و يك 
طرفه كردن توازن موجود است. اكنون سوال اين 
است كه چين و روسيه تا چه زمانى مى توانند غير 
فعال بمانند و شاهد اقدامات آمريكا در اين زمينه 
باشند. روسيه و چين سرانجام زمانى كه اسرائيل 
مجبور شود با تمام امكانات و سالح هاى موجود 
مى  كه  را  عرب  تعداد  هر  و  شود  عمل  وارد  خود 
تواند از پاى درآورد، از خواب بيدار خواهند شد. 
شرايط  كه  صورتى  در  كه  دارد  وجود  اميد  اين 
سرزمين  به  خاورميانه  از  نيمى  رود،  پيش  خوب 

اسرائيل تبديل خواهد شد. 

به  گذشته  دهه  يك  در  ما  جوانان  افزود:  كسينجر 
خوبى آموزش ديده اند، البته شايد ارتش اين ادعا 
را مى كند كه به مردم آمريكا دلدارى دهد. اما جالب 
است كه بدانيم بازى جديدى كه با نام جنگ مدرن 
3 ارائه شده است، مانند يك آينه دقيقا همان چيزى 
برنامه  اساس  بر  است  قرار  كه  دهد  مى  نشان  را 
ريزى هاى انجام شده در آينده اى نزديك در دنيا 
رخ دهد. جوانان ما در آمريكا و در غرب آمادگى 
ريزى  برنامه  در  خوبى  به  آنان  زيرا  دارند،  كامل 
هاى جامع آموزش ديده اند تا به سربازان خوب 
تبديل شوند. و زمانى كه به آنان دستور داده شود 
بيرون بيايند و با چينى ها و روس ها مبارزه كنند، 
ما  كرد.  خواهند  اجرا  را  دستور  اين  مسلما  ها  ان 
مى توانيم يك جامعه جهانى جديد بسازيم، جامعه 
اى كه در آن تنها يك ابرقدرت باقى خواهد ماند و 
آن ابرقدرت حكومت جهانى را تشكيل خواهد داد. 
در  را  ها  سالح  بهترين  آمريكا  كه  نكنيد  فراموش 
يك  هيچ  كه  ارتش  كاركنان  بهترين  دارد،  اختيار 
نيستند.  برخوردار  آن  از  دنيا  كشورهاى  ديگر  از 
ما زمانى كه وقتش فرا برسد، آن سالح ها و آن 

امكانات را به جهانيان معرفى خواهيم كرد.
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برخى شركت هاى نفتكش به تحريم پيوستند

چالش جديد براى 
صادرات نفت ايران

برخى شركت هاى نفتى تحت فشار كشورهاى غربى تصميم به 
عدم حمل نفت از ايران گرفتند. سه شركت بين المللي اولي گروه 
سومي  و  الين»  «فرانت  شركت  دومي  «اواس جي»،  كشتيراني 
شركت «نوا». شركت هايي كه پيش از اين يا در كنار شركت هاي 
داخلي ايراني به خصوص شركت ملي نفتكش يا در غياب آنها 
به دليل اعمال محدوديت هاي بين المللي، اقدام به جابه جايي نفت 
به  قدم  نيز  سه  اين  حاال  مي كردند،  جهان  نقاط  اقصا  به  ايران 
آمريكا  و  اروپا  اتحاديه  آن  صاف كن  جاده  كه  گذاشتند  راهي 
بودند. «اواس جي»، «فرانت الين» و «نوا» اعالم كرده اند كه از اين 
پس نفت ايران را به مشتريان آن در نقاط مختلف جهان منتقل 
سوپرتانكرهاي  بيشترين  صاحب  شركت ها  اين  كرد.  نخواهند 
در  آن  دفتر  كه  آمريكايي  «او اس جي»  هستند.  جهان  نفتكش 
نيويورك واقع شده، كنترل بيش از صد تانكر عظيم نفتي و 45 
«فرانت  كشتيراني  شركت هاي  دارد،  اختيار  در  را  سوپرتانكر 
سوپرتانكر  و  نفتكش   93 مجموعا  هم  اروپايي  «نوا»  و  الين» 
اسالمي  جمهوري  با  داد و ستد  از  گفته اند  كه  دارند  اختيار  در 
دست  براي  شركت ها  اين  كردن  متقاعد  مي كنند.  خودداري 
كشيدن از داد و ستد با جمهوري اسالمي ادامه تالش هاي غرب 
به  تهران  واداشتن  منظور  به  بيشتر  محدوديت هاي  ايجاد  براي 
توقف گسترش برنامه هسته اي اش است. موضوعي كه با توقف 
حول  جديد  اتهامات  طرح  و  هسته اي  سياسي  و  فني  مذاكرات 
در  احتمالي  ابعاد  وجود  جمله  از  ايران  هسته اي  برنامه  محور 
اين برنامه، شتاب دو چنداني گرفته است. برهمين اساس ابتدا 
آمريكا و اتحاديه اروپا، تالش كردند تا با اعمال تحريم هايي عليه 
بانك مركزي، درآمدهاي ارزي ايران از محل صادرات نفت را 
كاهش دهند و سپس صنعت نفت ايران را نشانه گرفتند. اكنون 
نيز غرب درصدد پيگيري راهكارهايي است كه تحريم هاي اعمال 
شده را اثربخش تر كند؛ از جمله اين راهكارها نيز ايجاد مانع در 
نيز  اين  از  پيش  كه  راهكاري  است.  ايران  نفت  صادرات  برابر 
دنبال شده بود اما چندان مثمرثمر نبود. به گزارش خبرگزاري 
بلومبرگ، فعاليت بيشتر شركت هاي بزرگ نفتكش در خارج از 
گذشته  در  دليل  همين  به  و  است  شده  متمركز  اروپا  و  آمريكا 
جلوگيري از نقل و انتقال نفت ايران مشكل بود. اما اكنون با تحريم 
نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا و همچنين تحريم شركت هاي 
ايران  نفت  انتقال  و  نقل  مي كنند،  همكاري  ايران  با  كه  بيمه اي 
از  حدود 95درصد  بيمه  است.  شده  روبه رو  جدي  مشكالت  با 
شركت هاي نفتكش بين المللي طبق قوانين اروپا صادر مي شود. 
به نوشته بلومبرگ، گرچه شركت هاي بزرگ كشتيراني تا چند 
هفته پيش هم به نقل و انتقال نفت ايران ادامه مي دادند ولي به 
گفته «پرمنسون»، از دست اندركاران خطوط بين المللي كشتيراني 
در استكهلم سوئد، برگ برنده در اين زمينه، كنترل شركت هاي 
بر  دهد.  كاهش  را  ايران  با  ستد  و  داد  مي تواند  كه  است  بيمه 
همين اساس در هفته هاي اخير شركت هاي بزرگ بين المللي كه 
به  روز  هستند  خود  نفتكش هاي  بيمه  قراردادهاي  لغو  نگران 
روز از بازار ايران فاصله گرفتند. شركت هاي بين المللي نفتكش 
درحالي به دنبال فاصله گرفتن از بازار ايران هستند كه به گفته 
مي تواند  هنوز  نفتكش  ملي  شركت  اسالمي،  جمهوري  مقامات 
اقتصادي  مجله  نيز  اخيرا  باشد.  آنها  براي  مطمئن  جايگزين 
نفتكش  ملي  شركت  كه  بود  كرده  اعالم  گزارشي  در  فوربس 
جهان  در  خام  نفت  نقل  و  حمل  بزرگ  شركت  چهارمين  ايران، 
است و از نقش مهمي در بازار نفت برخوردار است. بر اساس 
ايران  نفتكش  ملي  شركت  نيز  انگليس  لويدز  موسسه  رده بندي 
در رتبه چهارم بزرگ ترين شركت هاي متصدي حمل و نقل نفت 
خام در جهان قرار دارد. اين شركت سال گذشته مسوول انتقال 
53 ميليون تن نفت خام بوده است. در حال حاضر، در فهرست 
يك  نام  ايران،  نفتكش  ملي  شركت  اينترنتي  پايگاه  در  موجود 
ناوگان متشكل از 39نفتكش به چشم مي خورد كه براي ترانزيت 
نفت ايران و ساير كشورها مورد استفاده قرار مي گيرند. شركت 
بلكه  نفت،  صرف  حمل كننده  يك  به عنوان  نه  ايران،  نفتكش  ملي 
به عنوان كانال دسترسي ايران به موقعيت هاي مختلف تجاري 
هدف  ايران،  نفتكش  ملي  شركت  اعالم  بنابر  مي رود.  شمار  به 
نزديك  روابط  ايجاد  شركت،  اين  چارترينگ  فعاليت هاي  اصلي 
و  واسطه گر  و  كشتي  اجاره دهنده  اطمينان  قابل  شركت هاي  با 
ترمينال هاي  و  بنادر  از  متنوعي  مجموعه  فراخواندن  همچنين 
جهاني به همكاري است. اين در حالي است كه كميته امور بانكي 
آمريكا  اياالت متحده  محدوديت هاي  اعمال  ادامه  در  سنا  مجلس 
عليه ايران، شركت ملي نفتكش ايران را هدف تحريم هاي بعدي 
واشنگتن عليه ايران قرار داده است. باوجود تحريم هاي متعددي 
كه  ايران  دريايي  خطوط  شده  تصويب  ايران  عليه  تاكنون  كه 
نفت ايران را به بازارهاي جهاني صادر مي كنند، تاكنون از اين 

تحريم ها معاف بوده اند.

جمعه و شنبه ها موزيك زنده 

بين الملل

واكنش آمريكا و روسيه 
به اصالحات اسد

سخنگوى كاخ سفيد در ادامه سياست مداخله گرانه آمريكا در قبال 
تحوالت سوريه برنامه هاى اصالحى دمشق براى پايان دادن به تنش 

ها در اين كشور را مضحك خواند. 

به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از رويترز، "جى كارنى" سخنگوى 
كاخ سفيد روز گذشته در ادامه خصومت با سوريه، برنامه بشار اسد 
براى اصالحات و همه پرسى قانون اساسى جديد را مضحك خواند.

ديگر  سياسى  گروه هاى  و  احزاب  سوريه  جديد  اساسى  قانون  طبق 
نيز اجازه فعاليت خواهند داشت و به حاكميت بالمنازع حزب بعث در 

اين كشور پايان داده مى شود.
كه  شد  مدعى  كرد  مى  صحبت  خبرنگاران  جمع  در  كه  كارنى  جى 

دولت سوريه انقالب اين كشور را به سخره گرفته است.
از  هيچكدام  به  سوريه  جمهورى  رئيس  تاكنون  افزود:  سخنگو  اين 
وعده هايش از زمان آغاز اعتراضات عمل نكرده و وعده هايش فقط 

افزايش خشونت را موجب شده است.

اين در حالى است كه روسيه از اين اقدام دمشق استقبال كرد و آن 
را گامى به جلو توصيف كرده است. "سرگئى الوروف" وزير خارجه 
روسيه كه در يك كنفرانس خبرى مشترك با "اورى روزنتال" همتاى 
هلندى خود در اين كشور سخن مى گفت، افزود: روسيه نمى تواند 
اجازه بدهد از شوراى امنيت سازمان ملل به عنوان پوششى قانونى 

براى تغيير نظام حاكم بر سوريه استفاده شود.

الوروف تالش هاى برخى كشورها براى منزوى كردن بشار اسد را 
"اشتباه" توصف كرد و گفت: "متاسفانه برخى از شركاى ما چندى 
پيش از حكومت سوريه دست شستند. به جاى گفتگو با سوريه تالش 

هايى براى منزوى كردن اين كشور وجود دارد.

وزير خارجه روسيه گفتگو را تنها راه حل بحران سوريه دانست و 
گفت: مسكو با هرگونه دخالت خارجى در اين كشور مخالف است.

امروز وزير امور خارجه روسيه با آلن ژوپه همتاى فرانسوى خود 
فرانسه  كرد.  خواهد  گفتگو  و  ديدار  سوريه  اوضاع  بررسى  براى 

خواهان كناره گيرى بشار اسد از قدرت است.
در همين رابطه قرار است امروز قطعنامه اى عليه سوريه در مجمع 
قطعنامه  اين  طرح  شود.  گذاشته  راى  به  متحد  ملل  سازمان  عمومى 
در مجمع عمومى پس از شكست قطعنامه پيشنهادى غرب در شوراى 

امنيت بود كه با وتو روسيه و چين همراه شد
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مجازات اسپانيا توسط كميسيون اروپا 
كميسيون اروپا قصد دارد عليه دولت جديد اسپانيا به علت به تاخير انداختن 
كسري  با  مقابله  براي  تالش  عدم  و  اقتصادي  رياضت  سياست هاي  اجراي 
دولت  اروپا  فارس،كميسيون  گزارش  به  كند.  وضع  تنبيهي  اقدامات  بودجه 
اسپانيا را مسئول به تاخير انداختن اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي و 
عدم تالش براي مقابله با كسري بودجه در آستانه انتخابات ماه آينده مي داند. 
موسسه  توسط  اسپانيا  اعتباري  رتبه  كاهش  از  پس  گزارش  اين  اساس  بر 
كشور  اين  براي  گذشته  ساعت  در 24  بد  خبر  دومين  اين  مودي  رتبه بندي 
است. اين در حالي است كه دولت جديد اسپانيا در سال جاري ضمن تصويب 
برنامه هاي رياضت اقتصادي قانون كار اين كشور را اصالح كرده است اما 
كميسيون اروپا بر اين باور است كه تالش دولت اسپانيا متناسب با وخامت 
اوضاع مالي نبوده است و به نظر مي رسد آمار دولت در مورد كسري بودجه 

كمتر از مقدار واقعي است.

رهبران انگليس در شوك بحران يورو

را  اروپا  اتحاديه  كشورهاي  از  بسياري  اقتصادي،  بحران  اينكه  از  پس 
درنورديد اكنون انگليس كه براساس آمارها وضع اقتصادي آن روزبه روز 
وخيم تر از پيش ميشود به شدت براي مقابله با بحران اقتصادي اظهار نگراني 
كشورهاي  ميزان  به  فعلي  شرايط  در  كه  كشور  اين  هاي  بدهي  كردهاست. 
بدهكاري نظير آمريكا و فرانسه رسيده است شرايط اقتصادي سختتري را 
براي رهبران انگليس رقم زده است. افزايش ميزان بدهي ها كه شوك بزرگي 
را به رتبه اعتباري انگليس وارد كرده است اخيرا موجب تنزل رتبه اقتصادي 
اين كشور شده است.  در همين زمينه موسسه رتبه بندى مودى با اشاره به 
انداز  چشم  رتبه  است  رسيده  انگليس  به  يورو  بحران  از  ناشى  شوك  اينكه 
اقتصادى انگليس را كاهش و نسبت به كاهش رتبه اعتبارى اين كشور هشدار 
داد. گروه رتبه بندى مودى هشدار داد، در صورت وخيم تر شدن وضعيت 
اقتصادى انگليس اين كشور با خطر از دست دادن رتبه برتر اعتبارى خود 
مواجه خواهد بود. اين موضوع جورج اوسبورن، وزير خزانه  دارى انگليس 
را بيش از پيش تحت فشار انتقادات قرار داده است. وى اخيرا گفته كه عمل 

كردن به برنامه بودجه اين كشور تنها راه پيشگيرى از بدتر شدن اوضاع 
گروه  اين  كه  اى  بيانيه  براساس  فارس  گزارش  به  است.  انگليس  اقتصادى 
سرمايه گذارى اواخر روز چهارشنبه در لندن منتشر كرد، رتبه چشم انداز 
اقتصادى انگليس نيز از  3 آ به يك تنزل يافته است كه علت اين امر دورنماى 
براساس  است.  كشور  اين  ضعيف  اقتصادى  كالن  محيط  و  اقتصادى  منفى 
به  يورو  حوزه  هاى  دولت  بدهى  بحران  از  ناشى  شوك  موسسه،  اين  اعالم 

انگليس نيز سرايت كرده است.
را  كشور  اين  انگليس،  توجه  قابل  »بدهى  است:  آورده  بيانيه  اين  در  مودى 
در بين بدهكار ترين كشورهاى داراى رتبه 3 آ نظير آمريكا و فرانسه قرار 
داده كه رتبه برتر اقتصادى آنها نيز چشم اندازى منفى را به همراه دارد.« 
در عين حال پس از گزارش موسسه اعتباري مودي رهبران اتحاديه اروپا 
براي جلوگيري از افزايش ميزان بدهيها و پيشگيري از بحراني شدن اوضاع 
اقتصادي انگليس دست به دامان چين براي كمك مالي شدند. چين كه صاحب 
به  انگليس  اقتصادي  متحدان  از  يكي  است  جهان  در  ارزي  ذخيره  بيشترين 
حساب ميآيد و مسئولين اقتصادي انگليس اميدوارند كه بتوانند با كمك چين 
از اين بحران رهايي يابند.  بر همين اساس قرار است هرمن ون رومپوى، 
روز  اروپا،  كميسيون  رئيس  باروسو،  مانوئل  هوزه  و  اروپا،  اتحاديه  رئيس 
مالى  كمك  خصوص  در  چين،  جمهور  رئيس  جيابائو،  ون  با  نيز  چهارشنبه 
سخنگوى  ويمين،  ليو  كنند.  وگو  گفت  اروپا  مالى  بحران  كاهش  براى  چين 
وزارت امور خارجه چين، گفته است كه مسئله بدهى هاى كشورهاى عضو 

اتحاديه اروپا به يك نقطه اساسى رسيده است. 
او گفت كه اتحاديه اروپا بزرگترين شريك تجارى چين و بزرگترين اقتصاد 
جهان است و بدين ترتيب، براى چين مهم است كه اين اتحاديه مشكل بحران 

بدهى هاى خود را حل و فصل نمايد.
به  كمك  ويژه  مالى  صندوق  يك  در  كه  خواهد  مى  چين  از  اروپا  اتحاديه 
دولتهاى اروپايى بدهكار سرمايه گذارى كند. چين، كه بزرگترين ذخاير ارزى 
جهان را دارد، گفته است كه اين خواسته اتحاديه اروپا را مدنظر قرار خواهد 
داد. با اين حال، از اتحاديه اروپا نيز خواسته است كه با انجام دادن اصاالحات 
ساختارى نشان دهد كه خود نيز به طور جدى در پى برطرف كردن بحران 

مالى خود است

اقتصاد
در پي بحران اقتصادي اروپا رخ داد 

سايه كاهـــش 
رشد اقتصـادي بر 
كشورهاي اروپايي

دومينوي بحران اقتصادي اروپا كه از يونان آغاز شد اكنون 
دامن وضعيت اقتصاد بسياري از كشورهاي اروپايي ديگر را 
گرفته است. اين بحران اقتصادي كه حاصل بي تدبيري رهبران 
اين كشورهاست اكنون رشد اقتصادي بسياري از كشورهاي 
اروپايي، كه پيش از اين شرايط اقتصادي قابل قبولي داشتند 
رشد  گفتني است  رسانده است.  كاهش  و  سقوط  مرحله  به  را 
است  كشور  هر  اقتصاد  در  مهم  عوامل  از  يكي  كه  اقتصادي 
بنابراين  دارد.  اقتصادي  شرايط  سالمت  و  پويايي  از  نشان 
نشان دهنده  يورو  بلوك  كشورهاي  اقتصادي  رشد  كاهش 
پيشروي سريع بحران اقتصادي در كشورهاي اروپايي است. 

فرانسه كه يكي از كشورهايي حوزه يوروست از زمان شروع 
بحران اقتصادي اروپا تالش هاي بسياري براي بهبود وضعيت 

اقتصادي خود به انجام رسانده است. 
اعالم  تازگي  به  فرانسه  آمار  موسسه  كه  حالي است  در  اين 
كرده كه رشد اقتصادي اين كشور طي سال 2011 ميالدي به 

كمتر از 1.7 درصد رسيده است. 

طي  كشور  اين  اقتصادي  رشد  افزود،  فرانسه  آمار  موسسه 
از  كمتر  به  و  نداشته  چنداني  افزايش   2011 پاياني  ماه  سه 
0.2 درصد رسيده است. بر اساس اين گزارش موسسه آمار 
فرانسه در گزارش قبلي خود كاهش رشد اقتصادي اين كشور 
گزارش  اين  بود.  كرده  پيش بيني  را  پاياني 2011  ماه  سه  در 
را  اقتصادي  رشد  كاهش  فرانسه  آمار  موسسه  است  حاكي 

براي سه ماه نخست 2012 ميالدي پيش بيني كرده است. 

ماه هاي  طي  فرانسه  اقتصادي  چالشهاي  و  مشكالت  تشديد 
از  بار  نخستين  براي  كشور  اين  اعتباري  رتبه  كاهش  و  اخير 
سال 1975 ميالدي نيكوالي ساركوزي را براي انتخاب مجدد 
به عنوان رئيس جمهور فرانسه با دردسر هاي زيادي روبه رو 

كرده است. 
از سوي ديگر يار و همراه اقتصادي فرانسه، يعني آلمان هم 
كه تالش هاي بسياري براي نجات كشورهاي حوزه يورو كرده 
است اكنون با بحران كاهش رشد اقتصادي روبه رو شده است. 
كاهش  از  خود  گزارش  تازه ترين  در  هم  آلمان  آمار  موسسه 
رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه پاياني 2011 خبر داده 

است. 

دستاتيس  به  موسوم  آلمان  آمار  موسسه  فارس  گزارش  به 
اعالم كرد بحران بدهي و مالي منطقه يورو تاثير منفي زيادي 
بر رشد اقتصادي آلمان بزرگ ترين اقتصاد منطقه يورو داشته 
و موجب شده تا رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه پاياني 

2011 با افت 0.2 درصدي روبه رو شود. 

بر اساس اين گزارش كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه 
موقتي  و  گذر  زود  مدت  اين  در  آلمان  اقتصادي  رشد  كاهش 
 0.3 كاهش  اين  از  پيش  اقتصادي  كارشناسان  است.  بوده 
درصدي رشد اقتصادي آلمان در سه ماه پاياني سال گذشته 

را پيش بيني كرده بودند. 

اين گزارش حاكي است بحران بدهي منطقه يورو تاثير منفي 
زيادي بر صادرات آلمان داشته است. افت تقاضا و مصرف 
رشد  كاهش  بر  نيز  مدت  اين  در  آلمان  خصوصي  بخش 
رشد  اساس  اين  بر  است.  داشته  تاثير  كشور  اين  اقتصادي 
سال  در  درصدي   3.7 ركورد  ثبت  از  پس  آلمان  اقتصادي 
2010 طي سال گذشته به 3 درصد رسيده است. كارشناسان 
اقتصادي رشد اقتصادي 0.6 درصدي را براي اقتصاد آلمان 

در سال 2012 پيش بيني مي كنند. 

درصدي   1.5 كاهش  از  هم  پرتغال  آمار  موسسه  گفتني است 

داده است.  خبر   2011 سال  در  كشور  اين  اقتصادي  رشد 
كشور  اين  اقتصادي  رشد  كرد  اعالم  پرتغال  آمار  موسسه 
طي سال 2011 با افت 1.5 درصدي روبه رو شده است. رشد 
اقتصادي پرتغال در سه ماه پاياني 2011 با افت 1.3 درصدي 

روبه رو شده است. 

رشد  درصدي   1.6 كاهش  اين  از  پيش  پرتغال  مركزي  بانك 
اقتصادي اين كشور در سال 2011 را پيش بيني كرده بود. بر 
اساس گزارش موسسه آمار پرتغال رشد اقتصادي اين كشور 
در سه ماه پاياني 2011 نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش 
اصالحات  ديگر  سوي  از  است.  داشته  كاهش  درصد   2.7 از 
ساختاري و سياست هاي رياضت اقتصادي در يونان هم طي 
ماه هاي گذشته نتوانسته است اقتصاد بحران زده اين كشور 

را از ركود شديد خارج كند. 

رشد  كرد،  اعالم  يونان  آمار  موسسه  گزارش  اين  اساس  بر 
از  بيش  گذشته  سال  پاياني  ماه  سه  در  كشور  اين  اقتصادي 
هفت درصد كاهش داشته است. بر اين اساس يونان از سال 
براي  و  است  روبه رو  بدهي  بحران  با  كنون  تا  ميالدي   2010
مالي  كمكهاي  دريافت  به  مجبور  ورشكستگي  خطر  از  رهايي 
بين المللي و اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي شده است. 

ميليارد   350 سنگين  بدهي  با  يونان  است  حاكي  گزارش  اين 
توليد  درصد   160 معادل  رقم  اين  كه  است  روبه رو  يورويي 
ناخالص داخلي است. دولت يونان بايد تا سال 2020 ميالدي 
اين رقم را به كمتر از 120 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش 

دهد.
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در واكنش به تحريم هاى اخير اتحاديه اروپا؛ 

ايران صادرات نفت به شش 
كشور اروپايى را قطع كرد

 جمهورى اسالمى ايران در واكنش به تحريم هاى اخير 
ايران،  بانكى  و  انرژى  بخش هاى  عليه  اروپا  اتحاديه 
صادرات نفت خام به شش كشور اروپايى را متوقف 

كرده است.
«جمهورى اسالمى ايران از روز چهارشنبه (26 بهمن، 
15 فوريه) صادرات نفت به كشورهاى هلند، اسپانيا، 

فرانسه، ايتاليا، يونان و پرتغال را قطع كرد.»
صبح  ايران  اسالمى  جمهورى  خارجه  امور  وزرات 
را  اروپايى  كشور  شش  اين  سفراى  چهارشنبه  روز 

فراخواند.

وزراى خارجه اتحاديه اروپا 3 بهمن (23 ژانويه) در 
نشست بروكسل تحريم هاى جديدى را عليه جمهورى 
نفت  خريد  ممنوعيت   كه  كردند  اعمال  ايران  اسالمى 

بانك  دارايى هاى  كردن  مسدود  و  كشور  اين  خام 
مركزى ايران در اين اتحاديه را شامل مى شوند.

ساير  و  طال  الماس،  فروش  اروپا  اتحاديه  همچنين، 
كرده  ممنوع  را  اسالمى  جمهورى  به  گران بها  فلزات 

است.

مى آيند  در  اجرا  به  ژوئيه 2012  اول  از  تحريم ها  اين 
تا فرصت الزم را براى سازگارى با شرايط جديد در 

اختيار كشورهاى عضو اتحاديه اروپا قرار دهد.
اين در حالى است كه رستم قاسمى، وزير نفت ايران 
توقف  براى  تهران  تصميم  از  فوريه)   4 بهمن،   15)
اتحاديه  عضو  كشورهاى  از  برخى  به  نفت  صادرات 
اتحاديه  اين  اعضا  اخير  تصميم  به  واكنش  در  اروپا 

خبر داده بود.

ايران 19  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  همچنين، 
خود  كامل  حمايت  بيانيه اى  امضا  با  فوريه)   8) بهمن 
دولت  از  و  كردند  اعالم  نفت  وزارت  تصميم  از  را 
خواستند بازارهاى جديدى براى نفت خام ايران بيابد.

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافــى هاى معتبر جهت 

نقــــل و انتقـــال  پول خود 
استفــــاده نمائيد

به منظور قطع دسترسى 
ايران به خدمات سويفت

 اتحاديه اروپا اكنون تصميم گرفته است كه بانك هاى تحريم شده 
ايرانى را از دسترسى به خدمات سويفت منع كند، اقدامى كه انتظار 
مى رود به طور بسيار محسوسى دسترسى ايران به مبادالت مالى 

بين المللى و همچنين درآمد نفتى را كاهش دهد.
سازمان  گرفتن  قرار  فشار  تحت  موضوع  خبرها  در  پيش  چندى 
منظور  به  بانكى)  بين  مالى  مخابرات  جهانى  جامعه  سويفت( 
خوددارى از ارائه خدمات به بانك هاى ايران در رسانه ها انعكاس 
دارند  قصد  اروپا  و  آمريكا  كه  بود  آن  از  حاكى  ها  گزارش  يافت. 
خدمات  تا  كنند  ترغيب  است  بلژيك  در  آن  مقر  كه  را  سويفت 
مخابراتى در زمينه نقل و انتقال هاى مالى را براى بانك هاى ايرانى 

ارائه نكند.
اما روز چهارشنبه، روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از مقامات 
عالى رتبه آمريكايى و اروپايى گزارش داد كه اتحاديه اروپا اكنون 
تصميم گرفته است كه بانك هاى تحريم شده ايرانى را از دسترسى 
به خدمات سويفت منع كند، اقدامى كه انتظار مى رود به طور بسيار 
محسوسى دسترسى ايران به مبادالت مالى بين المللى  و همچنين 

درآمد نفتى را كاهش دهد.

اين در حالى است كه همه بانك هاى بزرگ جهان از سيستم خدمات 
اما  كنند.  مى  استفاده  مالى  هاى  انتقال  و  نقل  براى  سويفت  مالى 
مقامات آمريكايى و اروپايى ادعا مى كنند كه ايران از اين سيستم 

براى دور زدن تحريم ها استفاده مى كند.
به همين منظور سنا و كنگره آمريكا سويفت را تهديد كرده است 
كه در صورت ارائه خدمات به موسسه ها و بانك هاى مشكوك 
ايرانى، مجازات خواهد شد. از سوى ديگر قوانين رسمى اتحاديه 
اروپا در مورد روابط سويفت با ايران نيز در اواخر فوريه يا اوايل 
مارس اجرا خواهد شد و انتظار مى رود كه هيات مديره سويفت 
نيز از اين مقررات پيروى كند. يك مقام اروپايى در اين زمينه اظهار 
تا  رود  مى  انتظار  و  است  شده  انجام  داد  قرار  يك  اين  كه  داشت 

پايان فوريه يا اوايل مارس به تاييد برسد.
اين در حالى است كه سويفت در هفته هاى اخير شمارى از وكالى 
خود را به واشينگتن فرستاده تا در مورد قوانين آمريكا در مورد 
در  آمريكا  دارى  خزانه  دستيار  كهن،  ديويد  و  كنند  مذاكره  ايران 
مساله  تا  كرده  سفر  بروكسل  به  اخيرا  نيز  ايران  تحريم  مورد 

سويفت را بررسى كرده است.

همچنين اوايل ماه جارى سويفت با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه 
قانونى  چارچوب  يك  به  دستيابى  خصوص  در  اروپا  و  آمريكا  با 
براى حل موضوع ايران همكارى مى كند. اما طبق آمار منتشر شده 
از سوى سويفت شمارى از بانك هاى بزرگ ايرانى كه تحت تحريم 
هاى آمريكا و اروپا قرار دارند مانند بانك سپه، صادرات و ملت، از 

سيستم هاى ارائه شده از سوى سويفت استفاده مى كنند.
اروپا،  اتحاديه  جديد  قوانين  در  آيا  كه  نيست  مشخص  هنوز  البته 
قطع  نيز  سويفت  به  اسالمى  جمهورى  مركزى  بانك  دسترسى 
از  كلى  طور  به  ايران  صورت  اين  در  كه  چرا  خير  يا  شد  خواهد 

سيستم بانكدارى جهانى خارج خواهد شد. 

به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، تصميم آمريكا و اروپا براى 
حياتى  شريان  تواند  مى  سويفت  خدمات  به  ايران  دسترسى  قطع 
سيستم پولى ايران را مسدود كند. اما به هر ترتيب اين اقدام نيز 
سيستم  از  استفاده  داشت.  خواهد  همراه  به  را  خود  هاى  ريسك 
سويفت براى فروش نفت ايران ضرورى است و در صورت قطع 
جمهورى  اقتصاد  براى  جدى  هاى  پيامد  ايران،  براى  سيستم  اين 

اسالمى ايجاد خواهد شد.

از سوى ديگر آمريكا با تحت فشار قرار دادن سويفت به منظور 
قطع همكارى با ايران، زمان مى خرند تا اسرائيل را راضى كنند در 
بهار آينده اقدام پيشگيرانه عليه تاسيسات هسته اى ايران به عمل 
نياورد. همچنين پرهيز سويفت از خدمات دهى به ايران يك نتيجه 
تاثير  پيش  از  بيش  شدن  مشخص  آن  و  دارد  همراه  به  هم  ديگر 

تحريم ها بر ايران است.

اما اين اقدام مى تواند افزايش بهاى نفت را به همراه داشته باشد.
اياالت  كه  كنند  مى  خاطرنشان  را  نكته  اين  تحليلگران  از  برخى 
متحده نمى تواند طبق قوانين بين الملل، به سويفت دستور دهد به 
اهرم  سويفت،  مديره  هيات  مقابل  در  اما  ندهد  ارائه  خدمات  ايران 
فشار در اختيار دارد و مى تواند آنها را مجازات كند. از سوى ديگر 
از آنجايى كه انتظار مى رود اتحاديه اروپا به زودى عليه سويفت و 
روابطش با ايران اقدام كند، نمايندگان سويفت قصد دارند در هفته 
جارى با مقامات اتحاديه اروپا مالقات كنند. دستور كار اين مالقات 
اين است كه اروپا از سويفت مى خواهد دست كم بانك هاى تحريم 

شده ايرانى را از سيستم ارائه خدمات خود حذف كند.
از  ايرانى  بانك   40 از  بيش  شود  مى  گفته  كه  است  حالى  در  اين 
خدمات سويفت استفاده مى كنند و قطع دسترسى به اين سيستم 

بسيار آسيب رسان خواهد بود.
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فرانسوا ويرگان از كتابفروشي ها 
جدا نمي شود

برنده  و  فرانسه  آكادمي  سرشناس  چهره  ويرگان  فرانسوا 
فرانسه  كتاب  مجله  با  كوتاهي  مصاحبه  در   2005 گنكور 
كتابفروشي ها را جزء اليفك زندگي روزمره اش عنوان مي كند.-

به نقل از مجله كتاب، زمستان امسال فرانسوا ويرگان پس از 7 
سال دوري از عرصه ادبيات فرانسه بار ديگر با رمان «خاطره 
ظاهر  فرانسه  كتاب  پيشخان  بر  ژوئيار  نشر  سوي  از  سخت» 
مي شود. ناشر اثر نيز نظر به استقبال مورد انتظار از رمان آن 
را به رغم ركود اقتصادي در كشورهاي اروپايي با شمارگاني 

50 هزار نسخه اي به بازار عرضه مي كند.
«خاطره سخت» روايت تراژدي-كمدي از عشق مردي فرانسوي 
و بازيگري كانادايي است كه پس از مالقات يكديگر در مونترال 
مكاتبات  تلفني،  ارتباط  حفظ  وجود  با  اما  مي شوند  جدا  هم  از 
پستي و حتي آمدن دختر كانادايي به فرانسه هرگز تصميمي 

براي برقراري زندگي مشترك نمي گيرند.
وقت  من  كه  هستند  جايي  كتابفروشي ها  مي گويد:  ويرگان 
«خاطره  كتاب  در  حتي  مي كنم.  سپري  آنجا  در  را  عمده ام 
سخت» قهرمان داستانم در كتابفروشي گاليمار در مونترال با 

آن بازيگر كانادايي آشنا مي شود.
او در ادامه مي افزايد: دريافت گنكور خوانندگان فراواني براى 
من گرد آورد كه پيش از آن كم درباره من شنيده بودند. همه 
روماني،  آلمان،  در  چه  كه  شدم  آشنا  نويسندگاني  با  هم  جا 
بلغارستان، تايوان يا پكن مرا به جاهاي مورد عالقه شان دعوت 
كار  شب  تمام  كه  ديدم  كتابفروشي  يك  تايوان  در  مي كردند. 

مي كرد و حتي ساعت سه نيمه شب انبوهي مشتري داشت.
قهرمان داستان «خاطره سخت» نويسنده اي پنجاه ساله و اهل 
فرانسه و در واقع همان فرانسوا ويرگان است كه آرزو دارد در 
هندوستان زندگي كند. او در جايي از داستان مي گويد: اگر فردا 
به هند مي رفتم هرگز باز نمي گشتم. مي توانستم همه متن هايم 
را از آنجا بوسيله آي-پدم بفرستم. اما تنها براي يك چيز دلم 
تنگ خواهد شد كتابفروشي هاي فرانسوي، ميز تازه هاي نشر 
و همه آن آثاري هستند كه تا حاال نخوانده  و حتي تورق هم 

نكرده ام.
خوانندگان ايراني فرانسوا ويرگان را از دو سال پيش با انتشار 
رمان «سه روز نزد مادرم» با ترجمه سعيده بوغيري از سوي 

نشر افراز شناخته اند.
ويرگان سال 2005 توانسته بود با هشتمين رمانش «سه روز 
نزد مادرم» جايزه ادبي گنكور يا افتخار ادبي شماره يك رمان 
هم  رمان  آن  در  او  سازد.  خود  آن  از  را  فرانسه  كشور  در 
با روايتي تراژدي-كمدي قصه اي مبتني بر تجربيات شخصي  
زندگي اش را به صورت داستاني بلند روايت كرده بود. باز هم 
در آنجا قهرمان اصلي داستان يك نويسنده است كه به دنبال 
خلق اثري جاودانه است. با اين حال كنار مادري زندگي مي كند 
كه در شرايط روحي مناسبي به سر نمي برد و وضعيت روحي 

قهرمان داستان نيز به همان حال و روز مادرش است.
و  بلژيك  راسل  جايزه  دو  دريافت  با  ويرگان   1981 سال 
در  نامي  قبطي»  «ماكر  اثرش  دومين  براي  فرانسه  دوماگوي 
رمان  با  نيز  بعد  سال  ده  كرد.  كسب  خود  براي  ادبي  محافل 
خود  و  كرد  خود  آن  از  را  رنودو  جايزه  مشت زن»  «ديوانگي 

را به عنوان يكي از نويسندگان طراز اول فرانسوي شناساند.
او پيش از روي آوردن به ادبيات داستاني خالل دهه هاي 60 
و 70 ميالدي نيز ده فيلم بلند سينمايي از جمله فيلم هاي مستند 

«بودلر» و «روبر برسون» را جلوي دوربين برده بود.
فرانسوي  نويسنده  گريه  آلن-رب  مرگ  با  پيش  سال  دو 
سرشناس سبك جريان سيال ذهن، فرانسوا ويرگان براي تكيه 
مادام العمر بر كرسي شماره 32 آكادمي زبان و ادبيات فرانسه 

انتخاب شد.
 4) فوريه   23 از  ويرگان  فرانسوا  اثر  سخت»  «خاطره  رمان 
اسفند) به قيمت 18 يورو از سوي نشر ژوئيارد به بازار مي آيد.

با آبونمان (اشتـــراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهــاى سياسى و مذهبى،

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

 هاليوودي ها هم كتاب جمع مي كنند
جمع  به  ها  هاليوودى  كه  بكند  هم  را  فكرش  توانست  مى  كسى  چه 
آورى كتاب و كتاب هاى نادر و كمياب عالقه مند باشند؟ اما مثل اين 

هاى  كتاب  از  شمارى  كه 
اين  دست  در  جهان  نادر 

گروه قرار دارد.-
به نقل از هاليوود ريپورتر، 
هاى  كتاب  از  شمارى 
در  توان  مى  را  نادر 
شاخص  بازيگران  دست 
هاليوود  كارگردانان  و 
اين  جمله  از  كرد.  مشاهده 
چهره ها جانى دپ است كه 
جك  آثار  نسخه  نخستين 
كروآك، آرتور رمبو، ديلن 
را  پو  آلن  ادگار  و  توماس 

گردآورى كرده است. 

هزاران  نيز  راتنر  برت 
هاى  كتاب  از  عنوان 
ميان  در  كه  را  عكاسى 

جمع  دارد،  وجود  فرانك  رابرت  آثار  نخستين  از  نسخه  سه  آن ها 
آورى كرده است. وودى آلن، فرانك سيناترا و ميافارو نيز از ديگر 
افرادى هستند كه مجموعه هاى قابل توجهى از كتاب هاى قديمى و 

باارزش را جمع كرده اند. 

جان الروكت هم از داشتن نسخه اى از چاپ اول «در انتظار گودو» 
نوشته ساموئل بكت بسيار محظوظ است و مى گويد حاضر نيست 
به هيچ وجه اين كتاب را از دست بدهد. او اين كتاب را به قيمت 200 

هزار دالر خريده است. 

ووپى گلدبرگ، كلسى گرامر، هاوارد استرينگر رييس سونى، چارلز 
هاليوودى  هاى  چهره  ديگر  از  گالر  ميشل  سارا  و  كارگردان  شير 
كتابخانه  در  را  نادر  هاى  كتاب  از  استثنايى  هاى  نسخه  كه  هستند 

هايشان نگهدارى مى كنند. 

هميشگى  و  شاخص  هاى  چهره  از  هم  مارتين  استيو  و  پيت  برد 
نمايشگاه بين المللى كتاب هاى عتيقه كاليفرنيا هستند و اين در حالى 
است كه اين نمايشگاه امسال با حضور 200 كتاب فروش ارايه كننده 

كتاب هاى نادر، برپا مى شود كه دربرگيرنده كتاب هاى قديمى در 
اين  در  است.  كودك  هاى  كتاب  تا  پزشكى  از  مختلف  هاى  عرصه 
در  كه  فرانسوى  مشهور  فيلمساز  مليس  جورج  نامه   6 نمايشگاه 

فاصله سال هاى 1928 تا 1932 نوشته شده نيز عرضه مى شود. 

وودى  از  فيلم   4» كتاب  از  نسخه  يك  نمايشگاه  اين  در  آلن  وودى 
فروش  براى  كرده  امضا  ميافارو  براى  سال 1982  در  كه  را  آلن» 

عرضه مى كند.
*******************

رقابت 210 نويسنده براى كسب 
جايزه نوبل ادبيات 2012

با  ادبيات  نوبل  جايزه  كسب  براى   2012 سال  در  نويسنده   210
يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزارى كتاب ايران (ايبنا) به نقل از خبرگزارى آلمان، 
به گفته پتر انگلوند منشى آكادمى سوئد ، اين آكادمى 288 پيشنهاد 
از  كه  كرده  دريافت  ادبيات  بخش  در  نوبل  جايزه  دريافت  براى  را 
اين ميان 210 نفر از شرايط نامزد شدن برخوردارند.  46 نويسنده 
براى نخستين بار براى شركت در اين رقابت به اين آكادمى پيشنهاد 
شده اند. اين در حالى است كه هر سال حدود350 نامزد پيشنهادى 

وجود داشت.
نوبل  جايزه  گذشته  هاى  سال  برندگان  از  بسيارى  انگلوند  گفته  به 
اين  به  را  كانديداهايى  اسامى  و  كرده  استفاده  خود  حق  از  ادبيات 
اديبان  سوئد،  آكادمى  اعضاى  همچنين  اند.  كرده  تسليم  آكادمى 
حق  اين  از  نيز  نويسندگان  اتحاديه  رييس  نيز  و  شناسان  زبان  و 

برخوردار هستند. 

اكنون آكادمى سوئد به بررسى نويسندگان پيشنهاد شده مى پردازد 
و در ماه آوريل (فروردين) اسامى 20 نويسنده را در گزينش اوليه 
خود به عنوان نامزد معرفى مى كند. سپس از اين فهرست 20 نفره 
مى  منتشر  جايزه  اين  هاى  فيناليست  عنوان  به  نويسنده   5 اسامى 
شود و در نهايت در اوايل اكتبر ماه نام فرد برگزيده براى اين جايزه 

اعالم خواهد شد. 

جايزه نوبل ادبيات معتبرترين جايزه ادبى جهان است كه از سوى 
در  جايزه  اين  شود.  مى  اهدا  استكهلم  شهر  در  واقع  سوئد  آكادمى 

سال 2011 نصيب توماس ترانسترومر شاعر سوئدى شد. 
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله 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؟ 
ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
سند  دانشگاه،  و  مدرسه  نمرات  ريز  ديپلم،  ورثه،  انحصار  گواهى  فوت،  گواهى  طالق،  و 

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 All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

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

www.translation-house.com :وب سايت

در رثاي «ويسالوا شيمبورسكا» و شعر و شور 
و طبيعت به مناسبت درگذشتش

گستــــره 
نكوهيدني مه

صالح تسبيحي

به  رو  دارد  بيستم  قرن  بزرگ  نويسندگان  نسل 
جبر  به  قلم شان  كه  نويسنده هايي  مي رود.  زوال 
پيشرفت  و  كشتار  و  جنگ  كه  چرخيد  قرني  در 
تمدن و آهن و دود در هم آميخته شده بودند و 
جنگ؛ چه گرم و چه سرد، نتايج خود را بر همه بر 
شاعري  شيمبورسكا»  «ويسالوا  مي گذارد.  جاي 
آزادي هايي  بيان  براي  بي نظير  پيكي  و  بزرگ 
و  گير  گرفت  در  بيستمي  قرن  مردمان  كه  بود 
مبارزه براي به دست آوردن يا تسليم همگي در 

از دست دادنش سهيم بوده اند. از جاي جاي شعر 
او مي توان به عناصر برجسته اين قرن شلوغ پي 
برد. هنگامي كه به واسطه دريافت نوبل ادبيات، 
ندايي  او  صداي  رسيد،  جهان  گوش  به  صدايش 
زير  كه  بود  عسرت زده  و  فقير  كشوري  از  بلند 
برداشته  زخم  داس  برش هاي  و  چكش  ميخ هاي 
بود و هنگامي كه «پاِپ لهستاني، ژان پل دوم» در 
ميكروفون و پيش از هر چيز تنها گفت: «از اين به 
بعد ديگر نترسيد» زباني در كام لهستان چرخيد 
شاعراني  زبان  در  بود  سال ها  اصل،  در  كه 
به  نياز  و  مي چرخيد  «شيمبورسكا»  همچون 
قرن  پايان  در  كه  شاعري  مي داد.  ندا  را  آزادي 
بيستم سرود: «قرار بود از قبلي ها بهتر باشد اين 
قرن بيستم ما/ سال هايش به شماره افتاده است/ 
قدش لرزان/ نفسش تنگ...» شاعر كامل (مي گويم 
جنسيت بردار  شعر  زيرا  شاعره،  نه  و  شاعر 
خود  لرزان  جهان  نقش  كه  بود  آينه اي  نيست) 
جهاني،  جنگ  دو  او  شعر  در  مي داد.  بازتاب  را 
تركيب  باز  و  تجزيه  اجباري،  كار  اردوگاه هاي 
سرماي  كمونيسم،  دام  به  غلتيدن  در  لهستان، 
حساسيت هاي  با  جنگ،  از  بعد  سرد  سال هاي 
هم  در  او  ناب  زنانگي  و  شاعرانه  و  انساني 
آميخته شده اند و در شعرش بازتاب دارند. اما او 
در فراسوي هر داستان، در جست وجوي سادگي 
ساده:  زندگاني  يك  كشف  براي  تالش  در  است. 
نشسته ام/  درختي  زير  كه  است  شده  «چنين 
اتفاق  اين  آفتابي/  صبح  يك  رودخانه/  كنار 
ناچيزي ست و/ در تاريخ نمي ماند. / اين نشستن/ 
انگيزه هاشان  كه  نيست/  عهدنامه هايي  و  نبردها 
در  ستمگران...»  ترور  نه  و  مي شود/  بررسي 
خود  پوست  با  را  سياست  شاعر،  اما  حال  عين 
ِشكِوه  شدت  به  سياست زدگي  از  و  مي كند  حس 
در  گاه،  را  بيستمي  قرن  مواج  سياست  او  دارد. 
ضديتي بزرگ با زندگي مي بيند: «فرزندان زمان 
در  وقتي  حتي  سياسي.../  عصري  خويشيم/ 
بر  ست/  سياسي  گام هايت  مي زني/  پرسه  جنگل 
زمينه اي سياسي.» شيمبورسكا در شعر، زندگي 

ناب و عاري از اخبار و گرفت و گير هاي سياسي 
را مي جويد. و چون به اطراف خويش مي نگرد و 
ناكام مي شود در انتظار معجزه است: «معجزه اي 
از انبوه معجزات: ابري رقيق و كوچك/ مي تواند 
معجزه  چند  پوشد/  فرا  را  سنگيني  و  بزرگ  ماه 
و  شده/  منعكس  آب  در  توسكايي  درخت  توام: 
ته  به  هيچ  و  مي رويد/  وارونه  تاج  آب  در  اينكه 
نخستين  است.../  كم عمق  آب  اگرچه  نمي رسد/ 
است.»  گاو  گاو،  مي رسد:  ذهن  به  كه  معجزه اي 
است.  كالفه  شاعري  شيمبورسكا»  «ويسالوا 
معترض هم هست. و از آشفتگي جهان پيرامون، 
نزده  لبخند  آن  در  كه  نيست  عكسي  اما  خسته. 
باشد. او از معدود شاعران بزرگ جهان است كه 
دايم اش  شعف  و  كرده  پيدا  دست  جهان  روح  به 
ما  تلخكامي هاي  براي  كه  روست  آن  از  شايد، 
راهكاري پيشنهاد مي دهد كه همواره خودش به 
كار بسته و رها شده: او عاشق طبيعت است. در 
حشرات  و  گياهان  و  پرنده ها  شعرهايش  اغلب 
جنگلي در رفت و آمدند. از جمله، شعري هست 
به نام «زبوري» (متاثر از نام كتاب مقدس داوود 

نبي) كه من به همراه ايران شناس لهستاني «ايونا 
نشانه  شعر،  اين  و  كرده ايم  ترجمه اش  نويسكا» 
به  و  ماست  آشناي  فقيدِ  شاعِر  بلندپرواز  روح 
عنوان گرامي داشت نام و ياد او در اينجا به شكل 

كامل نقل مي شود: 
آه چقدر مرزهاي خاكي آدم ها ترك  دارند! 

چقدر ابر، بي جواز از فراز آنها عبور مي كند. 
چقدر شن مي ريزد از كشوري به كشور ديگر

چقدر سنگ ريزه با پرش هايي تحريك آميز! 
آيا الزم است هر پرنده اي را كه پرواز مي كند

ممنوع»  «عبور  ميله  روي  دارد  حاال  همين  يا 
مي نشيند، ذكر كنم؟ 

كافي ست گنجشكي باشد، دمش خارجي است و
نوكش اما هنوز اينجايي ست

و همچنان و همچنان وول مي خورد! 
از حشرات بي شمار كفايت مي كنم به مورچه. 

سر راهش ميان كفش هاي مرزبان
خود را موظف نمي داند پاسخ دهد به پرسش از 

كجا به كجا. 
آخ تمام بي نظمي را ببين

گسترده بر قاره ها! 
بازوي  با  مركب  ماهي  جز  كسي  چه  آخر 

گستاخانه درازش
تجاوز مي كند از حدود آب هاي ساحلي؟ 

آيا مي شود راجع به نظِم نسبي صحبت كرد؟ 
حتي ستارگان را نمي توان جابه جا كرد

كسي  چه  براي  كدام يك  باشد  معلوم  تا 
مي درخشد؟ 

و اين گستره نكوهيدني مه! 
و گرد و خاك كردن دشت بر تمام وسعتش، 

گو اصال نباشد به دو نيم! 
و پخش صداها در امواج خوش خرام هوا: 

فراخوان به جيغ و غلغل هاي پرمعنا! 
تنها آنچه انساني است مي تواند بيگانه شود. 

مابقي، جنگل هاي آميخته و فعاليت زيرزميني كرم 
و موش و باد در زمين. 

برگرفته از شرق

 جايـــــزه 
«بريتيش كلمبيا» 
به كتابى درباره 
درختكارى رسيد

كلمبياى  بريتيش  ملى  جايزه  گيل  شارلوته 
كانادا را براى اثر غيرداستانى دريافت كرد. 
سه  از  وي  خاطرات  درباره  او  كتاب  اين 
«خاك  عنوان  با  كه  است  درختكارى  برنامه 
بزرگ،  الوارهاى  عميق،  هاى  جنگل  خوردن: 
شده  منتشر  درختكاران»  قبيله  با  زندگى  و 

است.-
به نقل از بريتيش پست، گيل در 17 سال سه 
برنامه درختكارى را اجر كرد كه اولينش در 
اونتاريو و سپس در بريتيش كلمبيا بود. او 
تخمين مى زند كه يك ميليون درخت كاشته 
باشد. امروز، او در دانشگاه بريتيش كلمبيل 
مى  خالق  نويسندگى  رشته  در  تدريس  به 
درختكارى  براى  دلش  گويد  مى  اما  پردازد 

تنگ شده است. 
او مى گويد: بهترين دوستان من سه درختكار 

بودند و همسرم هم از درختكاران بود. 
گيل كه در 20 سال اخير در ونكوور كانادا 
زندگى مى كند، همه چيز وقتى از تكنولوژى 

فاصله مى گيرى شروع مى شود. 
برايان  جايزه  اين  دريافت  نامزدهاى  ديگر 
اندرو   ، بشرى»  «شادى  كتاب  براى  فاست 
اقليم  هاى  «شمپانزه  كتاب  براى  وستول 
بازيابى  و  جهش  كانادايى  ماجراى  خاص: 

 : بد  «حيوانات  براى  يانوفسكى  جوئل  و   «
اوتيسم»  درباره  پدر  يك  تصادفى  آموزش 

بودند. 
اين جايزه 40 هزاردالرى كه ار سال 2003 

اهدا مى شود، ديروز به برنده امسال آن اهدا 
شد. كتاب «خاك خوردن» از سوى انتشارات 
به  اين  از  وپيش  شده  منتشر  استون،  گرى 
فهرست نهايى دريافت جايزه 25 هزار دالرى 
چارلز تيلور براى ادبيات غيرداستانى نيز راه 
يافته بود. برنده اين جايزه 5 مارس معرفى 

مى شود
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فيلمهاى بزرگى كه در سال 2012 
اكران خواهند شد

 
ممكن  غير  همچون"عمليات  بزرگى  فيلمهاى  اكران  با  سال 2012 
آغاز شد . اين فيلم در هفته دوم اكران فقط از  : روح پروتكل " 
فروش بليط در گيشه هاى آمريكا و كانادا حدود 38 ميليون دالر 

درآمد داشت. 
نگاهى  اينجا  در   . بود  آفيس 2012  باكس  كار  آغاز  فقط  اين  اما 
سال 2012  در  كه  اى  هزينه  پر  و  بزرگ  فيلمهاى  به  اندازيم  مى 
در سينماهاى جهان اكران خواهند شد و كامال" واضح است كه با 
نمايش اين فيلمها ، سال 2012 بسيار پربارتر و گيشه هاى باكس 

آفيس بسيار شلوغ تر از سال گذشته خواهند بود. 
جوليا  همچون  بزرگى  هاى  ستاره  كه  آينه"  "آينه،  بزرگ  پروژه 
رابرت در آن هنرنمايى مى كنند، در ماه مارس اكران خواهد شد 
"سفيد  مشهور  و  كالسيك  افسانه  از  اقتباسى  كه  فيلم  اين  در   .
برفى " است ، اين بازيگر برنده اسكار نقش ملكه شرور را بازى 
مى كند ، آرمى هامر نقش پرنس خوش تيپ ، لى لى كالينز نقش 
سفيد برفى و ناتان لين نقش پيشخدمت رنج كشيده ملكه را بازى 

مى كند . 
و  شود  مى  آفرينى  باز  ديگر  كالسيك  افسانه  يك  آوريل  ماه  در 
انيميشن  فيلم  يك  اوز"  "دوروتى   . رود  مى  سينما  پرده  روى  به 
شخصيتهاى  از  يكى  بجاى  ميشل  لى  آن  در  كه  است  بعدى  سه 
جيمز  و  مترسك  بجاى  آكرويد  دن   ، زند  مى  حرف  فيلم  اصلى 
بلوشى بجاى شير بزدل صحبت مى كند.در اين افسانه قديمى ، 
دورتى(جادوگر خوب و درستكار) و توتو توسط گليندا فراخوانده 
بايستند  دلقك  مقابل  در  و  بازگردند  اوز  شهر  به  تا  شوند  مى 
قدرت  ازيك  استفاده  با  دارد  قصد  دلقك  زيرا  شوند  او  مانع  و 
جادويى شيطانى، همه مردم اين شهر را به عروسك خيمه شب 

بازى تبديل كند. 
در ماه آوريل فيلم" پنج سال نامزدى " نيز اكران خواهد شد. اين 
آن هنرنمايى  در  سگال  جيسون  و  بالنت  اميلى  كه  رمانتيك  فيلم 
مى كنند،سختى ها و شاديهايى كه يك مرد جوان و نامزدش در 

طول دوران نامزديشان تجربه مى كنند را به تصوير مى كشد. 

بسيار  اكشن  مجموعه  چند  جديد  فيلمهاى  است  قرار  مى  ماه  در 
پرفروش ، مشهور و پرهزينه در سينماهاى سراسر جهان اكران 
شود. در اين ماه ويل اسميت با قسمت سوم مجموعه بسيار موفق 
خود با نام "مرادن سياه پوش" دوباره به پرده سينماها باز مى 
جونز  لى  تامى  با  اسميت  ويل   "3 پوش  سياه  مردان  گردد."در 
متحد مى شود تا از وقوع جنگ جهانى توسط بيگانگان جلوگيرى 

كنند. 
در ماه مى ، عالوه بر قسمت سوم " مردان سياه پوش" ، فيلم دوم 
"انتقامجويان " نيز اكران خواهد شد.همه شخصيتهاى كميك فيلم 
اول "انتقامجويان" در فيلم دوم اين پروژه كه كامال" بصورت 3 
بعدى فيلمبردارى مى شود نيز حضور دارند. قسمت بعدى فيلم " 
ثور" با حضور كريس همثورس وفيلم جديد مجموعه"مرد آهنين" 

با حضور رابرت داونى نيز در اين ماه اكران خواهد شد. 
مجموعه  جديد  فيلم   ، فيلمسازى  صنعت  كارشناسان  اعتقاد  به 
كه كريستوفر نوالن  بتمن با نام "شواليه تاريكى بر مى خيزد " 
آن را كارگردانى كرده است ، پرفروشترين فيلم تابستان 2012 
خواهد بود. در اين فيلم بتمن كه كريستين بيل نقش او را بازى 
مى كند با دشمنان خود ، بين و كت وومن كه به ترتيب تام هاردى 

و آنا هاتاووى نقش آنها را بازى مى كنند ، مبارزه خواهد كرد. 
در ماه آگوست ، سيلوستر استالونه با فيلم "دورانداختنى ها 2" به 
پرده سينما باز مى گردد. عالوه بر استالونه در اين فيلم ستارگان 
برجسته اى همچونبروس ويليس،آرنولد شوارتزنگر نيز هنرنمايى 
خواهند كرد و بنا بر گزارشات رسيده اگر فروش اين فيلم موفقيت 

آميز باشد قسمت سوم آن نيز ساخته خواهد شد. 
در ماه نوامبر، باز هم فيلم جديد يك مجموعه اكشن بسيار موفق 
 " آسمان  از  "سقوط  كه  فيلم  اين   . شد  خواهد  اكران  مشهور  و 
نام دارد دنباله مجموعه فيلمهاى جيمز باند است و دوباره دانيل 

كريگ نقش جيمز باند را بازى خواهد كرد. 
در آخرين ماه سال 2012 ،پيتر جكسون ، كارگردان بزرگ سه 
فيلم موفق مجموعه "ارباب حلقه ها" فيلم جديد خود را رونمايى 
سه  مجموعه  يك  درآمد  پيش  واقع  در  كه  فيلم  اين  كرد.  خواهد 
سه  بصورت  كه   " هابيت  فيلم  دارد.  نام  هابيت"  است"  قسمتى 
بعدى ساخته شده است يك ماجراجويى بسيار جالب در اعماق 
زمين است و كارشناسان صنعت فيلمسازى فروش بسيار خوبى 

را براى اين فيلم پيش بينى كرده اند. 
 " دم2  سپيده   : ميش  و  گرگ  نيز"  جارى  سال  آخر  روزهاى  در 
اكران مى شود و فروش گيشه هاى باكس آفيس به اوج خود مى 
رسد . بنا براين فيلمهاى سال 2012 كه تركيبى از انواع فيلمهاى 
فانتزى ، تريلر ، انيميشن و غيره هستند ، همه سليقه ها را دربرمى 

گيرند. 

 با كسب 7 جايزه از آكادمى بافتا، 

«هنرمنــد» بار خود را 
براى جوايز اسكار بست  

 فيلم تحسين شده ى «هنرمند» موفق به كسب هفت جايزه از آكادمى 
فيلم انگلستان شد. 

و  فيلم  آكادمى  ازسوى  كه  بافتا  جوايز  اعطاى  ى  ساالنه  مراسم 
برگزار  لندن  در  يكشنبه  شب  شود،  مى  برگزار  انگليس  تلويزيون 
شد و فيلم «هنرمند» با كسب هفت جايزه ى اصلى، بار خود را براى 

درخشش در جوايز اسكار بست. 
«هنرمند» ساخته ى «ميشل هازاناويچس» عالوه بر جايزه ى بهترين 
(ژان  مرد  بازيگر  بهترين   ، كارگردانى  بهترين  جوايز  توانست  فيلم، 
دوجاردين)، بهترين فيلم نامه اصلى ، بهترين موسيقى متن ، بهترين 

تدوين ، بهترين فيلم بردارى و بهترين طراحى لباس را نيز به دست 
آورد. 

در  است،  جايزه   10 نامزد   2012 اسكار  جوايز  در  كه  فيلم  اين 
جشنواره ى كن نامزد نخل طال بود و در جشنواره ى سن سباستين 
«هنرمند»  فيلم  داستان  كرد.  كسب  را  تماشاگران  منتخب  ى  جايزه 
سينماى  كه  است  هاليوود  در  تا 1932  هاى 1927  سال  به  مربوط 
صامت در حال افول بوده و بازيگران آن دچار مشكل شده اند. اين 
فيلم كه خود بصورت صامت و سياهـ  سفيد فيلم بردارى شده است. 
گفت:  كارگردانى  بهترين  ى  جايزه  دريافت  از  پس  «هازاناويچس» 
«بسيار هيجان زده و خوشحال هستم كه توسط همكارانم شايسته 
دريافت اين جايزه شده ام.خوشحالم كه براد پيت كه جايزه را به من 

اعطا كرد، نام مرا درست خواند.» 

آن  در  زيادى  هاى  شگفتى  كه  بافتا  جوايز  يكشنبه  روز  مراسم  در 
رقم خورد، فيلم «بندزن ، خياط ، جاسوس ، سرباز» به عنوان بهترين 

فيلم انگليسى در سال 2011 شناخته شد. اين فيلم جايزه ى بهترين 
فيلم نامه اقتباسى را براى زوج سينمايى «پيتر استراگن» و «بريجت 

اوكانر» به همراه آورد. 
نام  صاحب  بازيگر  استريپ»،  «مريل  ديلى،  اسكرين  گزارش  به 
بهترين  ى  جايزه  آهنين»  «بانوى  فيلم  در  بازى  براى  هاليوودى 
بازيگر زن را به دست آورد تا شانس او براى كسب هفدهمين جايزه 
ى اسكار بيش از پيش افزايش يابد. آخرين بارى كه «مريل استريپ» 
جايزه ى بافتا را كسب كرد به سال 1981 برمى گردد كه براى فيلم 

«زن سرهنگ فرانسوى» اين جايزه را به دست آورد. 

فيلم  براى  اسكار  برنده  ى  ساله   82 بازيگر  پالمر»،  «كريستوفر 
نقش  بازيگر  بهترين  بافتا  ى  جايزه  كسب  به  موفق  «آغازكنندگان» 
مكمل مرد شد. پيش از مراسم «كنت برانا» شانس اصلى كسب اين 

جايزه محسوب مى شد. 
جايزه ى بهترين بازيگر نقش مكمل زن به «اوكتاويا اسپنسر» براى 
فيلم «كمك» تعلق گفت. وى جايزه اش را از دست «دانيل رادكليف» 

بازيگر نقش هرى پاتر دريافت كرد. 

جايزه ى بهترين فيلم غيرانگليسى به «پوستى كه در آن زندگى مى 
كنم» ساخته پدرو آلمادوار از اسپانيا تعلق گرفت. «آلمادوار» براى 

پنجمين بار موفق به كسب جايزه ى بافتا شد. 

فيلم «جدايى نادر از سيمين» از ايران ساخته اصغر فرهادى يكى از 
نامزدهاى بهترين فيلم غيرانگليسى جوايز بافتا بود. 

جايزه بهترين انيميشن بلند به «رانگو» ساخته ى «گور وربينسكى» 
جايزه  مرگ»  هاى  هديه  و  پاتر  فيلم «هرى  دوم  قسمت  و  شد  اعطا 

بهترين جلوه هاى ويژه را كسب كرد. 
اسكورسيزى»،  «مارتين  بافتا  جوايز  يكشنبه  شب  مراسم  در 
سينمايى  دستاورد  عمر  يك  پاس  به  آمريكايى  نامدار  كارگردان 

جايزه ويژه آكادمى فيلم و تلويزيون انگلستان را دريافت كرد.

آثار هنرى خانه اليزابت تيلور 
فروخته شدند

بخش  زينت  قبال"  كه  هنرى  اثر  سه 
حدود  جمعا"  بودند  تيلور  اليزابت  خانه 
به  بنا  شدند.  فروخته  دالر  ميليون   22
سه  روز  در  كريستى  حراجى  گزارش 
كه  برجسته  هنرى  اثر  سه  اين   ، شنبه 
بخشى از مجموعه آثار هنرى اين ستاره 
افسانه اى هاليوود بودند جمعا" به مبلغ 
در  دالر)  ميليون   22) پوند  ميليون   14
و  ارزشترين  با  شدند.  فروخته  لندن 
گذاشته  حراج  به  تابلو  ترين  گرانقيمت 
كه  بود  ونگوگ  زيباى  نقاشى   ، شده 
خانه  نشيمن  اتاق  بخش  زينت  قبال" 

اليزابت تيلور واقع در بل اير بود. اين تابلو كه يك منظره مايل به 
زرد و فيروزه اى را به تصوير مى كشد بيش از 10 ميليون پوند 
(حدود 16 ميليون دالر) و از طريق تلفن به يك خريدار ناشناس 
فروخته شد.مبلغ فروش اين تابلوى زيبا دو برابر قيمت پيش بينى 

شده توسط كارشناسان بود. 

يك پرتره از ادگار دگاس كه توسط خود اين 
هنرمند كشيده شده است و يك تابلوى زيبا از 
كه  بودند  ديگرى  هنرى  اثر  دو  پيسارو  كلود 

در اين حراج فروخته شدند. 

گذشته  سال  مارس  ماه  در  تيلور  اليزايت 
زمان  آن  از  و  درگذشت  سالگى  سن 79  در 
تابحال حراجى كريستى در حال فروش اموال 
درآمد  از  بخشى  است.  نظير  بى  ستاره  اين 
حاصل از فروش داراييهاى اليزابت تيلور به 

بنياد خيريه اليزابت تيلور اهدا خواهد شد.
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بخش دوم
منبع: كانون ايرانى پژوهشگران فلسفه و حكمت

استخوان   روي   بر  هنري   ذوق   كنده كاري ،  در   2-7-
جلوه گري  مي كند. انسان  ايراني  سابق  بر آن  كشيدن  شكل  
حجر  عصر  هنرمند  بود.  كرده   آغاز  را  آدمي   و  جانور 
دسته ي   و  مي كرد  كاري    - كنده   استخوان   روي   بر  اخير 
ابزار خود را با تصوير سر غزال  يا خرگوش  مي آراست . 
زيباترين  قطعه اي  كه  تاكنون  كشف  شده  دسته ي  چاقويي  
كه   حالي   در  مي دهد،  نشان   را  دوران   اين   انسان   كه   است  
شب  كالهي  بر سرنهاده  و لنگي  را به  وسيله ي  كمربند به  
دور خود بسته ، و اين  يكي  از كهن ترين  تصاويري  است  كه  

از انسان  خاور نزديك  به  دست  آمده  است . 

ايرانيان  نوسنگي  و حكايت  مرگ  

-8-2 مرده  را به  طور مچاله  و به  طرز در هم  پيچيده اي  
در كف  آلونكها يا اتاقها به  خاك  مي سپردند. اين  نزديكي  و 
همجواري  با مرده ، زندگاني  را از لزوم  تهيه ي  هدايا براي  
او معاف  مي داشت ، زيرا كه  روح  وي  مي توانست  در خورد 
از  انسان   شود.  شريك   خانواده   افراد  ساير  با  خوراك   و 
قديم  معتقد بود كه  پس  از مرگ  همان گونه  زندگي  خواهد 
سنگ   از  تبري   وجود  بود.  زيسته   زمين   روي   در  كه   كرد 
صيقلي  و دو فك  گوسپند در نزديكي  سر مرده  (كه  در غار 
همچنين   مي دهد.  نشان   را  باور  اين   است )  آمده   دست   به  
گور  در  نيز  مايعات   قوي   احتمال   به   و  جامد  خوردنيهاي  
گذاشته  مي شد. جسد مرده  را به  رنگ  قرمز در مي آوردند 
و اين  پديده  در نقاطي  غير از ايران  نيز مشاهده  شده  است  
بدن   انساني   افراد  يا  كه   مي آيد  بر  چنين   موضوع   ازين   و 
پيش   يا  و  مي پوشانده   قرمز  رنگ   از  پوششي   با  را  خود 
وي   جسد  روي   بر  آهن   اكسيد  مرده   سپردن   خاك   به   از 

مي پاشيده اند. 

به   انسان   نياز  آن   انگيزه ي   كه   حيوان  -  اهلي كردن    2-9-
داشتن  چهارپاياني  بوده  است  كه  قابل  قرباني شدن  باشند 
- در پيشرفت  تمّدن  عامل  مهم  و عمده اي  به  شمار مي رود 
و حيوان  - بي آنكه  در مورد تغذيه  به  انسان  نيازمند باشد - 
خوراك  و پوشاك  بشر را تأمين  مي كرد و نيز مي توانست  
در كاريا حمل  و نقل  مورد استفاده  قرار گيرد. گله داري  و 
تربيت  اغنام  و احشام  مستلزم  وجود خانواده اي  بزرگ  بود 
كه  زنان ، فرزندان  و حّتي  بردگان  را در بر مي گرفت . بدين  
وجود  به   اقتصادي   اوليه ي   عناصر  دوران   اين   در  ترتيب  
تربيت   زرع ،  و  كشت   باغداري ،  ماهي ،  صيد  شكار،  آمد: 

حيوانات  و بهره برداري  از منابع  زيرزميني . 

تهيه ي   براي   آن   در  كه   وضعي   از  بشر  بدينسان    2-10-
به   آمد،  بيرون   بود  كردن   شكار  به   ملزم   روزانه   خوراك  
گسترش   مرحله ي   نخستين   وارد  و  پرداخت   توليد  كار 
تجارب  يعني  ايجاد مواد اضافي  شد كه  مي توانست  آنها را 
با كاالهاي  مورد نياز ديگر مبادله  كند. در حقيقت  بازرگاني  

پيش  از آن  زمان  به  وجود آمده  بود. 

صدفها و جانوران  صدفي  كه  ساكنان  سيالك  كاشان  در اين  
عصر (دوران  اول ) به  عنوان  زينت  به  كار مي بردند، مورد 
كه   است   شده   معلوم   و  گرفته   قرار  متخصصان   آزمايش  
تعلق  به  انواعي  دارد كه  تنها در خليج  پارس  - كه  در حدود 
مي آمده   دست   به    - دارد  فاصله   سيالك   تا  كيلومتر  هزار 
نمي گرفت ،  انجام   مستقيمًا  مبادالت   كه   است   بديهي   است . 

بلكه  دست  فروشان  دوره گرد وسيله ي  اجراي  آن  بودند. 

حّتي  در اين  تاريخ  هم  ساكنان  يك  دهكده ي  ما قبل  تاريخي  
از زندگي  مجزا و منفرد برخوردار بوده اند. شروع  تجارت  
زيرا  است ،  نبوده   ايران   فالت   ساكنان   خاص   امتيازات   از 
معاصران  آنان  در آلمان  نيز صدف  را از اقيانوس  هند و 
فرانسويان  و انگليسيان  عنبر را از بالتيك  وارد مي كرده اند. 

محتمًال در معتقدات  يهودي  و مسيحي  درباره ي  رانده شدن  
وجود  نوسنگي   عصر  پايان   از  خاطره اي   بهشت ،  از  بشر 
دارد. انتقال  انسان  از وضع  پيشين  به  حالت  روستايي  يكي  
از بزرگ ترين  تحوالت  جامعه ي  بشري  بوده  است  كه  نتايج  

آن  تا زمان  حاضر هم  ادامه  دارد. 

يخ
تار خياطــــى در 

دارالخالفــــه  
 

  داستان ورود چرخ خياطى ها به تهران  
 شغل خياطى از پيشه هاى قديمى در تهران روزگار قاجار بود كه تعداد 
بسيارى از افراد به اين پيشه روى آورده بودند. خياط به كسانى گفته 
مى شد كه در كار دوخت و دوز البسه از زنانه و مردانه دست داشتند 
و در دارالخالفه به سه صورت انجام مى شد: 1 دوزندگان رسمى كه 
دكان و تشكيالتى داشتند و لباس ها را طبق الگو مى دوختند و مشتريان 
آن اعيان، اشراف، رجال، پسر حاجى ها و فكلى نماها بودند. 2 خياطان 
بازارى كه محل شان در بازار دوخته فروشى ها (سراى امير) بود كه 
البسه بازارى تهيه مى كردند و در اختيار مردم مى گذاشتند. اين لباس 
ها به نسبت ارزان تر بود و هر كسى به بازار مى رفت، هر لباسى را 
كه اندازه اش بود با قيمت ناچيزى مى خريد. 3 زن هاى خانه دار كه 
خياطى بلد بودند و براى اهل خانه خود لباس مى دوختند ، اضافه وقت 
شان را به دوختن لباس هاى اشخاص غريبه اختصاص مى دادند. در 
هر صورت خياطى، كارى سخت به شمار مى آمد كه در قبال كار زياد، 
دستمزد اندكى دريافت مى شد و به قول جعفر شهرى، در آن ايام كمتر 
خياطى را مى شد پيدا كرد كه داراى قيافه اى بشاش باشد چه كسى كه 
با چرخ كار مى كرد و چه آنكه چرخى نداشت. خياطان به تالفى اجرت 
كم شان، حيله هاى مختلفى را به كار مى بردند از آن جمله كه عده اى 
از آنها ابتدا پارچه مشترى را قيچى مى زدند و آن هنگام هرچقدر كه 
زورشان مى رسيد اجرتش را دريافت مى كردند و مشترى را گير مى 
انداختند و يكى ديگر آنكه از مشترى پارچه زيادى مانند يك توپ پارچه 

مى خواستند كه با اين كار از پارچه هاى مردم سرقت مى كردند. 

� صدها شير و يك پيرمرد 

در زمينه سرقت و دزدى از پارچه هاى مردم توسط خياطان، داستانى 
در آن دوران نقل محافل شد كه از اين قرار بود: خياطى كه در زمينه 
قبا  دوختن  جهت  اى  پارچه  برايش  داشت،  بسيارى  شهرت  دزدى 
آوردند و مشترى كه فراش باشى بود و عادت آن خياط را مى دانست 
جلويش ايستاده بود تا مانع از خيانت وى شود. همچنين پارچه نقش 
بريدن  در  را  خياط  تعلل  باشى  فراش  وقتى  داشت.  شيرمانندى  هاى 
پارچه نگريست، شروع به شمردن شيرهاى پارچه كرد و با خود گفت: 
«اگر يك شير از پارچه كم شود پوست سر خياط را خواهم كند.» وقتى 
لباس وى آماده شد، فراش باشى شيرهاى لباس را شمرد و متوجه شد 
كه تعداد شيرها كم است و فرمان داد تا خياط را فلك كنند و خطاب به 
او گفت: تنها مى توانى با پس دادن شيرها معاف بشوى. خياط گريه 
تعدادشان  جوان  شيرهاى  و  ناتوانم  و  پير  شخصى  «من  گفت:  كنان 
صدتا بود و از هر كدام شان كه مواظبت مى كردم ديگرى مى گريخت 
و بيش از اين مقدار در توانم نبود كه نگه دارم.» فراش باشى با شنيدن 

اين گفته خياط، خنده اش گرفت و وى را آزاد كرد. 

� پيدايش كت و شلوار 

نخستين كت و شلوارها در دوران حكومت احمدشاه از فرنگستان به 
تهران آورده شد و به اين ترتيب مردان با ديدن اين نوع لباس نسبت به 
آن عالقه نشان دادند. كت هاى آن زمان، كت هاى بلند و شلوار هايى با 
فاق هاى بلند بود كه تا باالى شكم را مى پوشاند. با ورود كت و شلوار 
آمدن  كار  روى  با  كه  نكشيد  طولى  و  شد  گذاشته  كنار  عبا  تدريج  به 
پهلوى اول كت و شلوار در قانون اتحاد شكل (قانونى در مجلس ملى 
براى يكسان پوشيدن مردم وضع شد كه شامل كت و شلوار و كاله 
پهلوى بود) به تصويب رسيد و استفاده از ساير لباس ها ممنوع شد. با 
پيدايش كت و شلوار، پالتو نيز فراگير شد اما دوخت پالتو در ابتدا براى 
خياطان تهرانى كار دشوارى به شمار مى رفت چرا كه آنها عادت به 

لباس دوزى با پارچه هاى زمخت و يغور نداشتند. 

� خياطى زنانه 

و  نداشت  وجود  بدوزد  زنانه  لباس  كه  خياطى  دكان  قديم،  تهران  در 
خانم  معدود  توسط  و  خانه  در  هم  آن  زنان  توسط  فقط  ها  زن  لباس 
هايى كه در اين كار تبحر داشتند دوخته مى شد. زنانه دوزى توسط 
خياط مرد در زمان پهلوى اول در دوران كشف حجاب زنان پديد آمد 
و اين مساله باعث شد كه خياط ها از كسالت، كم كارى و دستمزد اندك 

رهايى پيدا كنند. 

� بى عالقگى تهرانيان قديم به ورود چرخ خياطى 

به  قفقازى  خياط  يك  با  همراه  شاه  مظفرالدين  را  خياطى  چرخ  اولين 
عنوان سوغات از فرنگستان به تهران آورد تا لباس درباريان توسط 

چرخ دوخته شود. در آن دوره، بازار امير، معروف ترين خياط هاى 
دارالخالفه را در خود جاى داده بود كه بدون استفاده از چرخ خياطى، 
در  ها  تهرانى  دوختند.  مى  را  مردم  پوشاك  و  لباس  سوزن  و  نخ  با 
ابتدا نسبت به اين ابزار فرنگى روى خوش نشان ندادند چرا كه بر اين 
آن  با  لباس  دوختن  و  است  فرنگستان  ساخت  وسيله  اين  بودند  باور 
جايز نيست و پارچه نجس مى شود و اينكه دندانه هاى چرخ خياطى 
تفاصيل  اين  همه  با  شود.  مى  پارچه  شدن  دوام  بى  و  جويده  باعث 
چرخ خياطى هاى گلدفينگر كه عوام به آن گل فينگل مى گفتند در يك 
زار  الله  خيابان  انتهاى  در  تبار  ارمنى  شخصى  فروشى  عتيقه  مغازه 

گذاشته  فروش  معرض  توسط به  ماه،  شش  از  كمتر  در  كه  شد 

خياطان خريدارى شد. گلدفينگر براى جلب مشترى، نيز فروشگاهى در 
بازارمرغى و بخشى از بازار بزازها با معلمانى كه به تدريس خياطى 
با چرخ مى پرداختند داير كرد. مشتريان اين فروشگاه كه در ابتدا بايد 

آموزش مى ديدند شامل دو دسته بودند. 
نخست مشتريانى كه باهوش بوده و به راحتى كار با چرخ را ياد مى 
گرفتند و مشتاقانه چرخ خياطى را مى خريدند و عده اى نيز افراد بى 
استعداد و بى حوصله اى بودند كه نيمه كاره آموزش را رها مى كردند 
و سراغ همان نخ و سوزن مى رفتند. بعد از گذشت چند سال، به تدريج 
چرخ خياطى توانست در ميان وسايل منزل جاى خود را پيدا كند و زن 
ها به دليل خودنمايى و چشم و هم چشمى از عمده ترين خريداران اين 
وسيله بودند كه كنار اتاق مهمانخانه چرخ را روى ميزى قرار مى دادند 
و رويش را با روچرخى مى پوشاندند و به ديگران فخر مى فروختند. 
بعد از مدتى نيز از وسايل پراسم و آوازه جهاز دختران شد تا آنجا 
كه براى فرستادن جهيزيه به خانه شوهر، چرخ خياطى در طبقه دوم 
اين  خريداران  دوم  دسته  گرفت.  مى  قرار  چراغ  و  آينه  سر  پشت  و 
ابزار فرنگى، مردان خياط بودند. اما در اوايل كارشان مشتريان براى 
لباس هاى دوخته شده با چرخ، نسبت به لباس هايى كه با نخ و سوزن 
دوخته مى شد مزد كمترى مى پرداختند چرا كه اعتقادشان بر اين بود 
كه دوختن لباس با چرخ نصف روز تمام مى شود و در نتيجه خياط 

بايد پول كمترى دريافت كند. 

� حيله اى كه يك خياط به كار برد 

يكى از خياطان براى آنكه از مشتريان خود بابت دوختن لباس با چرخ، 
كرد:  آويزان  مضمون  اين  با  مقوايى  دكانش  جلو  نگيرد  كمى  دستمزد 
مشتريانى كه بخواهند لباس هايشان با چرخ دوخته شود بايد از اين 
تاريخ تا دو ماه صبر كنند چرا كه پيش كارى زياد شده و نوبت نمى 
رسد.» همين اعالميه توانست مردم را نسبت به لباس دوخته شده با 
چرخ مشتاق كند و با خود مى گفتند كه حتما لباس هاى چرخى خوب 
از آب درآمده كه مردم بايد چند ماه صبر كنند. با حيله اى كه اين خياط 
به كار برد، خياطى هاى ديگر توانستند دستمزد اين نوع لباس ها را باال 
ببرند و عوام بيش از گذشته نسبت به اين وسيله عالقه نشان دهند. با 
آمريكايى  معتبر  كارخانه  خياطى،  چرخ  به  تهرانيان  استقبال  به  توجه 
همراه  به  شعباتى  شهرها  ساير  در  و  فروش  مركز  تهران  در  سينگر 
فروش  مركز  كرد.  تاسيس  خريداران  به  آموزش  جهت  رايگان  معلم 
چرخ خياطى هاى سينگر در جنوب خيابان بوذرجمهرى بود كه مدتى 
تا  و  يافت  انتقال  (سعدى)  لختى  خيابان  به  تر  وسيع  تشكيالتى  با  بعد 
مدت ها چرخ هاى سينگر از جهت هنر خياطى و زيبايى يكه تازى كرد. 
و سرانجام با همه گيرشدن چرخ خياطى، لباس هاى جديد و مد روز 

اروپايى جايگزين عبا و باالپوش شد.
برگرفته از: روزنامه شرق 
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آدل برنده شش 
جايزه گرمى شد 

 
خواننده 22 ساله بريتانيايى براى آلبوم «21» در جوايز گرمى 2012 

برنده شش جايزه اصلى شد.
آدل با بردن شش جايزه از جمله جايزه بهترين آلبوم سال توانست 
به ركورد بيانسه برسد، اين دو تنها خواننده هاى زنى هستند كه موفق 

شده اند در يك شب شش جايزه گرمى از آن خود كنند.
 

پنجاه و چهارمين دوره جوايز گرمى يكشنبه شب به وقت تهران در 
از  گروهى  مراسم  اين  در  شد.  برگزار  آنجلس  لس  در  سنتر  استيپل 
چهره هاى شاخص دنياى سينما و موسيقى از جمله گوئينت پالترو و 

پل مكارتنى حضور داشتند.
 

آدل در شش رشته نامزد جايزه گرمى بود كه هر شش جايزه را براى 
آلبوم «21» و دو آهنگ موفق آن يعنى «غلتيدن در اعماق» و «كسى 
مثل تو» گرفت. اين خواننده در سه رشته اصلى (بهترين آلبوم، ترانه و 
آهنگ سال) برنده جايزه گرمى شد و بدين ترتيب به ركورد نورا جونز 
كه سال 2003 به اين مهم دست يافته بود نيز دست يافت. آدل سال 
2009 با اولين آلبوم خود به نام «19» برنده جايزه استعداد نوظهور 

گرمى شده بود.
 

ميليون   6.38 فروش  با  كه  است  ساله   22 آدل  آلبوم  دومين   «21»
 20 براى  آلبوم  اين  شد،  بدل  سال  آلبوم  پرفروش ترين  به  نسخه 
در  هفته  آلبوم هاى  پرفروش ترين  جدول  صدرنشين  غيرمتوالى  هفته 
آمريكا بود. اين آلبوم اگر يك هفته ديگر در صدر جدول بماند ركورد 

يكشنبه 12  هيوستن  مى شكند.  را  هيوستن  ويتى  صداى  با  «محافظ» 
فوريه 2012 به شكلى مشكوك در سن 48 سالگى درگذشت.

 

آدل برنده شش جايزه گرمى شد 
 

استعداد  جايزه  كه  بود  آيور  ُبن  امسال  گرمى  جوايز  شگفتى  ديگر 
برنده  درحالى  محلى  موسيقى  خواننده  اين  گرفت.  را  گرمى  نوظهور 

شد كه بسيارى فكر مى كردند نيكى ميناژ برنده جايزه است.
 

جايزه گرمى (در اصل: جايزه گرامافون) توسط آكادمى ملى علوم و 
هنرهاى ضبط موسيقى، به دستاوردهاى برجسته در توليد موسيقى 
گرمى  جهان،  موسيقى  بزرگ  مراسم  سه  بين  از  مى گيرد.  تعلق 

در  اسكار  جايزه  با  برابر  گرمى  جايزه  ارزش  است.  آن ها  بزرگترين 
صنعت فيلم سازى و جايزه اِمى در تلويزيون است.

 
برندگان رشته هاى اصلى گرمى از اين قرار هستند:

بهترين آهنگ سال: «غلتيدن در اعماق» با صداى آدل
بهترين آلبوم سال: «21» با صداى آدل

بهترين ترانه سال: «غلتيدن در اعماق» سروده آدل ادكينز و پل اپورث
استعداد نوظهور: بن آيور

بهترين اجراى پاپ تك نفره: «كسى مثل تو» با صداى آدل
بهترين اجراى پاپ دو/چند نفره: «روح و جان» با صداى تونى بنت و 

ايمى واين هاوس
بهترين آلبوم پاپ بى كالم: «مسيرى از ممفيس» اثر وكر تى. جونز

بهترين آلبوم پاپ باكالم: «21» با صداى آدل
بهترين آلبوم راك: «نور هدررفته» اثر فو فايترز
بهترين آلبوم آلترناتيو: «بن آيور» اثر بن آيور

 
ورايتى / 12 فوريه

موسيقى
روايت تازه كيهان كلهر با شاه كمان

اجرا  به  كمان  شاه  با  آن  در  كه  كلهر  كيهان  آلبوم  جديدترين 
پرداخته با عنوان«تنها نخواهم ماند» اول اسفند ماه امسال منتشر 
مى شود. اين آلبوم از هشت قطعه«راز و نياز با آسمان»، «كجايى 
فرياد»،  به  ،«من  باران»  براى  «سرودى  تابستان»،  گرم  «ظهر   ،«
«چيدن ستاره»، «شكوه» و «تنها نخواهم ماند» تشكيل شده است. 
آلبوم«تنها نخواهم ماند» به دو نوازى بداهه شاه كمان و سنتوربم 
طى  كه  دارد  اختصاص  افشارى  و  اصفهان  بيات  هاى  مايه  در 
آن كيهان كلهر با شاه كمان و على بهرامى فرد با سنتور بم به 
اجرا پرداخته اند. كلهر پيش از اين درباره ساز«شاه كمان» گفته 
بود: جنس صداى اين ساز، به كمانچه نزديك است و هشت سيم 
واخوان (بم) در آن به كار رفته است كه به سازهاى قديم ايرانى 
نزديك است. در اين روزگار كه ابداع ساز، معمول شده است ما 
نيز «شاه كمان» را بعد از 15 سال كار روى آن، ارائه مى كنيم. 
اين اثر كه از سوى موسسه فرهنگى هنرى نقطه تعريف منتشر 

مى شود در سال 89 در استوديو بل ضبط شده است. 
كيهان كلهر تا كنون 3 بار نامزد دريافت جايزه جهانى گرمى بوده 
است .وى را به عنوان جهانى ترين مرد موسيقى ايرانى ياد كرد 

ه اند.

ويتنى هوستون در سن 48 سالگى 
از دنيا رفت

اين خواننده كه بخاطر صداى طاليى اش در همه دنيا مشهور بود 
، روز شنبه در گذشت . هوستون قرار بود در جشنى كه هر سال 
قبل از مراسم اهداى جوايز گرمى در هتل بورلى هيلز برگزار مى 
شود ، هنرنمايى كند اما فقط چند ساعت قبل از آغاز اين جشن ، 
دار فانى را وداع گفت. مارك روزن ، پليس منطقه بورلى هيلز به 
در  هوستون  ويتنى  كه  كنم  تاييد  توانم  مى  من  گفت:"  پيپل  مجله 
ساعت 3:55 بعد از ظهر روز شنبه از دنيا رفت. در ساعت 3:43 
مسئوالن هتل بورلى هيلز با ما تماس گرفتند و ماموران پليس و 
اورژانس چند دقيقه بعد به محل اقامت ويتنى هوستون در اين هتل 
رسيدند ." " ظاهرا" يكى از همراهان او به درب اتاق او رفته بود 
اما هيچ پاسخى از او دريافت نكرده بود . هنوز معلوم نيست كه 
كداميك از همراهان او به اين اتاق مراجعه كرده و پرسنل هتل را 
مطلع كرده است زيرا او همراهان و آشنايان زيادى در اين هتل 
را  او  تا  كرديم  را  خود  تالش  همه  اورژانس  ماموران  و  ما  دارد. 

نجات دهيم اما متاسفانه همه تالشها بى فايده بود." 

"در حال حاضر هنوز علت مرگ او مشخص نشده است." 
سازمان برگزاركننده مراسم گرمى يكى از اولين سازمانهايى بود 
كه بالفاصله بعد از مرگ ويتنى هوستون بيانيه صادر كرد:"ويتنى 
هوستون كه شش بار جايزه گرمى دريافت كرد ، يكى از بزرگترين 
صداى  با  بود.او  جهان  سراسر  در  پاپ  هاى  خواننده  بهترين  و 

قدرتمند خود آهنگهاى به يادماندى بسيار زيادى خلق كرد .

جنيفر لوپز قصد دارد 
نامزد جديدش را به 
يك ستاره تبديل كند !

اين خواننده مشهور هاليوود كه به تازگى 
با كاسپر اسمارت آشنا شده و با او نامزد 
كرده است ، از نامزدش درخواست كرده 
كه دوره بازيگرى را بگذراند و هزينه اين 
دوره ها را نيز خودش پرداخت كرده است. 
حال  در  گفت:"كاسپر  خبرى  منبع  يك 
زيرا  است  بازيگرى  هاى  دوره  گذراندن 
ستاره  يك  كه  است  خواسته  او  از  جنيفر 

شود." 
در كنار نامزد سابقش بن  جنيفر كه قبال" 
افلك و همسر سابقش ، مارك آنتونى نيز 
فيلم بازى كرده است فكر مى كند ، بازى 
كردن در كنار كاسپر هم ممكن است خيلى 

جالب و هيجان انگيز باشد." 
گزارشات اخير حاكى از آن است كه جنيفر 
هر هفته 10 هزار دالر به كاسپر اسمارت 

پول مى دهد. 
جنيفر  كه  گفت:"هربار  خبرى  منبع  يك 
رفتندجنيفر  مى  رستوران  به  كاسپر  و 

مجبور بود از كارت اعتبارى خودش براى 
از  و  كند  استفاده  صورتحساب  پرداخت 

اينموضوع خيلى ناراحت بود." 
هفته  هر  گرفت  تصميم  دليل  همين  به 
او  ازنظر  و  بدهد  كاسپر  به  پول  مقدارى 
، 10 هزار دالر رقم خوب و مناسبى بود." 
جنيفر دلش نمى خواهد در اين كار زياده 
اختيار  در  بسيارزيادى  پول  و  كند  روى 
دوست  حال  عين  در  اما  دهد  قرار  كاسپر 
پول  اندازهكافى  به  هميشه  او  كه  دارد 

داشته باشد." 

هديه  جنيفر  فرزندان  براى  مرتبا"  كاسپر 
سوپرايز  يك  هرهفته  آخر  در  و  خرد  مى 
براى اين خواننده مشهور هاليوود دارد به 
ندارد  دوست  اصال"  كه  جنيفر  دليل  همين 
مشكل  هدايا  اين  خريد  هنگام  در  نامزدش 
مى  اوپول  به  هفته  هر  باشد،  داشته  مالى 

دهد." 
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ترانه هاى «پل مك كارتنى» در سريال 
«مردان ديوانه» پخش مى شود 

«پل مك كارتنى»، خواننده ى معروف گروه «بيتلز» با آهنگ هايش 
در سريال «مردان ديوانه» حضور پيدا مى كند. 

سازندگان سريال پرطرفدار «مردان ديوانه» قصد دارند در قسمت 
هايى از اين سريال، آهنگ هايى را از جديدترين آلبوم هاى «پل مك 

كارتنى»، خواننده و آهنگ ساز سابق گروه «بيتلز» استفاده كنند. 
 60 دهه  موسيقى  بر  «بيتلز»  و  كارتنى  مك  تاثيرگذارى  دليل  به 
را  معروف  دان  موسيقى  اين  از  هايى  ترانه  سريال  اين  ميالدى، 

پخش خواهد كرد. 
فصل پنجم سريال پربيننده ى «مردان ديوانه» از 25 مارس به روى 
امسال  كه  پرمخاطب  سريال  اين  رود.  مى  شبكه «اى.ام.سى»  آنتن 
منتخب  جوايز  در  را  تلويزيونى  درام  بهترين  ى  جايزه  توانست 
انجمن منتقدين كسب كند، يك سريال درام آمريكايى به كارگردانى 

«متيو وينر» است. 
به گزارش ديجيتال اسپاى، «سريال مردان ديوانه» كه داستان آن 
نيويورك  شهر  در  ى 1960  دهه  در  تبليغاتى  بنگاه  يك  به  مربوط 
درام  سريال  بهترين  عنوان  كسب  به  موفق  بار  سه  تاكنون  است، 

جايزه ى «امى» در سال هاى 2008، 2009 و 2010 شده است. 
«پل مك كارتنى»، خواننده و موسيقى دان معروف انگليسى يكى از 
انگليس  هنرمندان  ترين  محبوب  از  و  «بيتلز»  گروه  سابق  اعضاى 
موسيقى،  دنياى  در  فعاليت  دهه  چندين  طى  كه  شود  مى  محسوب 

بيش از 100 ميليون نسخه از آلبوم هاى او به فروش رفته است. 

مك كارتنى كه در سال 1960 گروه «بيتلز» را به همراه «جان لنون» 
راه اندازى كرد، پس از ترك اين گروه، با انتشار اولين آلبوم انفرادى 
موسيقى  گروه  تشكيل  سپس  و   1970 سال  در  خود  پرفروش  و 
نام  به  سرايى  ترانه  و  ايستمن»  «ليندا  همسرش  همراه  به  «وينگز» 

«دنى لين»، حرفه ى شخصى موفقى را آغاز كرد. 
در كتاب ركوردهاى جهانى گينس از «مك كارتنى» به جهت دريافت 
60 لوح طاليى و فروش 100 ميليون نسخه از تك آهنگ هايش، به 
عنوان موفق ترين موسيقيدان و ترانه سراى موسيقى پاپ نام برده 

شده است.

شناسايى قديمى ترين 
موسيقى طبيعى جهان در 

پرسروصداترين دوره حيات!
يك  اصوات  وجود  با  پيش  سال  ميليون   165 در  صوتى  محيط 

زمان حيوانات زيادى مانند دوزيستان و بندپايان با صداهاى زمينه 
آبشارها، نهرها و بادها كامال شلوغ بوده است.

به گزارش مجله موسيقى ملودى دانشمندان انگليسى موفق به بازيابى 
قديمى ترين موسيقى جهان با زنده كردن صداى يك جيرجيرك ماقبل 

تاريخ در 165 ميليون سال قبل شدند.
دانشمندان دانشگاه بريستول از روى ويژگى هاى بال ميكروسكوپى 
نسل  كه  شده  بازسازى  چين  شرق  شمال  در  جيرجيرك  فسيل  يك 

آن منقرض شده است.
توسط  تنها  كه  صدايى  تا  مى كند  كمك  محققان  به  بازسازى  اين 
شب  تاريكى  در  ژوراسيك  جنگلهاى  موجودات  ديگر  و  دايناسورها 

شنيده مى شده، اكنون نيز به گوش برسد.
از  گسترده اى  طيف  ميزبان  جهان  پيش  سال  ميليون   165 حدود 

اصوات بوده است.
دوزيستان  و   (bushcrickets) بال  راست  اوليه  جيرجيرك هاى 
مالش  با  كه  داشتند  قرار  حيواناتى  اولين  ميان  در  كننده  خس  خس 

بخشهايى از بدن به يكديگر به توليد صداهاى بلند مى پرداختند.
توسط  صدا  توليد  مكانيزم  از  دانشمندان  اشنايى  وجود  با 
جيرجيرك هاى راست بال كنونى شيوه توليد صداى جيرجيرك هاى 

اوليه و نوع دقيق صداى آنها تا به امروز ناشناخته باقى مانده بود.
تيمى از باستان شناسان چينى از دانشگاه كپيتال نرمال پكن موفق به 
كشف تعداد زيادى از فسيل هاى حشرات شده و آنها را در اختيار 

محققان بيومكانيك آواز حشرات در دانشگاه بريستول قرار دادند.
اين فسيل ها متعلق به اواسط ژوراسيك بوده و ويژگى هاى بال آنها 

به شكل مناسبى حفظ شده بود.
پيش از اين چنين اطالعاتى در مورد فسيل يك حشره به دست نيامده 
بود. از اين رو محققان اين گونه را يك نمونه جديد معرفى كرده و 

آنرا Archaboilus musicus ناميدند.
و  فسيل  اين  آهنگين  دستگاه  آناتومى  ساختار  بررسى  با  محققان 
نتيجه  اين  به  بال  راست  جيرجيرك  زنده  گونه   69 با  آن  مقايسه 
رسيدند كه اين حيوان بايد به توليد آهنگهاى موسيقايى و پخش تك 

فركانس هاى خالص پرداخته باشد.
به نقل از هموطن آنالين اين تحقيقات كه در مجله PNAS منتشر شده 
بر اين اساس است كه محيط صوتى در 165 ميليون سال پيش با 
وجود اصوات يك زمان حيوانات زيادى مانند دوزيستان و بندپايان 

با صداهاى زمينه آبشارها، نهرها و بادها كامال شلوغ بوده است.

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

موسيقى
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ترجمه رسمى ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى،

دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، 

دادخواه، وصيت نامه، گواهى ازدواج 
و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار 

ورثه، ديپلم، 
ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، 

سند مالكيت، سند خانه و ...
تايپ متون فارسى و انگليسى

020 7433 2516 
07735514803

كوروش منصورى ؛ 
سلطان تيونينگ جهان
نام اين ايرانى در كنار بهترين اتومبيل هاى جهان حك شده است

ويرون  بوگاتى  كند  جرات  تيونرى  كرد  نمى  فكر  كس  هيچ  شايد 
كورش  اما  كند  تيونينگ  را  است  خيابانى  خودروى  ترين  سريع  كه 
منصورى اين كار را كرد شايد همين جرات عجيب اين مرد موفق 
ايرانى است كه وى را تبديل به يكى از موفق ترين مردان در صنعت 
تيونينگ در جهان و شركتش را تبديل به يكى از معروف ترين نشان 
هاى دنياى برندهاى لوكس كرده باشد. حاال هرچقدر كه برندهايى 
مانند جورج آرمانى در جهان مد براى همه شناخته شده است اما 
منصورى هم در جهان اتومبيل براى لوكس سواران نامى آشناست. 
«پورشه  كه  نباشد  باورپذير  ها  بعضى  براى  شايد   : خبر  اصل 
منصورى» از نام يك ايرانى گرفته شده باشد اما اين واقعيت است. 
يك ايرانى موفق ديگر در جهان كه نامش با خودروهاى فوق لوكس 
عجين شده است؛ كورش منصورى حاال يكى از 3 نام مشهور در 

تيونينگ يا همان اسپرت كردن اتومبيل ها در جهان است. 
شعار شركت منصورى فراتر از يك سنت و فراتر از مسابقه است. 

اما صاحب نشان معروف تجارى منصورى چگونه آدمى است؟ 
كورش منصورى متولد 1340 و اهل چالوس است. وى قبل از آن 
كه به آلمان بيايد در انگلستان تحصيل مى كرد. كورش منصورى 
در گفت وگو با مجله ماشين گفته است:« سال 1989 بود كه به دليل 
عالقه شخصى در شهرمونيخ كمپانى MP Design را تاسيس كردم 
و تا سال ها مشغول توليد قطعات و همكارى با كمپانى هاى بزرگ 
خودروسازى و تيونينگ آلمانى بودم اما به خودم گفتم تا كى بايد 
براى ديگران قطعه توليد كنم؟! حاال زمانى كه است كه بايد خودمان 
هم با لوگو و برند منصورى به بازار بياييم، سپس كار را با بنتلى 
مارتين  آستن  سراغ  به  سپس  و  بود  موفق  بسيار  كه  آغازكرديم 

رفتيم. 
ما سراغ خودروهايى رفتيم كه تاكنون كسى روى شان كار نكرده 
اگر  همكاريم،  و  دوست  آلمانى  تيونرهاى  تمام  مابا  ضمن  در  بود 
به سراغ مرسدس بنز مى رفتيم برابوس ناراحت مى شد يا اگر به 
سراغ بى ام و مى رفتيم هارت گه يا اشنيتزر از ما دلخور مى شدند، 
بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه آن ها كار خودشان را انجام دهند 
و ما روى شاخه هاى خالى بياييم. پس از آستن مارتين نيز به سراغ 
ويرون  بوگاتى  سرانجام  و   SLR بعد  و  فرارى  سپس  رولزرويس، 
كه نهايت كار است رفتيم! البته SLR كامال عضوى از مرسدس بنز 
 SLR مكالرن  زيرا  گيرد  نمى  قرار  محصوالتش  بسته  در  و  نيست 

است.» 
شايد كسى جرات نمى كرد خودرويى كه بيش از هزار اسب بخار 
را  كار  اين  منصورى  كورش  اما  كند  تقويت  را  باشد  داشته  قدرت 
كرد. وى بين 85 تا 90 اسب به قدرت بوگاتى ويرون اضافه كرد. 
كورش منصورى چنان موفق بود كه در كمتر از نيم دهه از بنتلى 

به بوگاتى رسيد. 

هاى  نمايشگاه  بيشتر  در   MP Design با  سال90  از  منصورى 
خودرويى جهان حضور داشته است. موفقيت شركت منصورى آن 
چنان رو به گسترش است كه حتى در اوضاع بد مالى در جهان نيز 
شركت منصورى وضعيت خوبى دارد وى گفته است كه ما مشترى 
مشتريان  از  نفر  دو   ) داريم  قطر  و  دوبى  ابوظبى،  در  خوبى  هاى 
سرشناس او پسر امير امارات و پسر 14 ساله رومان آبراموويچ 

مدير روس و متمول باشگاه فوتبال چلسى است). 

پر  حالت  در  را  بوگاتى  قيمت  است:«  گفته  جايى  در  منصورى 
كمپانى  را  سود  بيشترين  البته  گيريم،  مى  نظر  در  يورو  700هزار 
بوگاتى مى كند و اگر بخواهيم بگوييم آپشن هاى ما سقف دارد يا 

نه؛ پاسخ اين است، خير. 
البته نهايت كار آپگريد موتور بوگاتى است كه بين 100 تا150 هزار 
يورو به قيمت آن مى افزايد، براى سفارش ويرون حتما بايد مشترى 

به اينجا بيايد تا رودررو قرارداد امضا كنيم.» 

دانلوپ،  ميشلن،  مانند  هايى  شركت  كمك  از  منصورى  شركت 
گالسوريت و ريكاردو استفاده مى كند. اما از بين اين ها تنها براى 
تكنولوژى  تجارى  شركاى  ها  آن  ساير  و  سازد  مى  قطعه  ريكارو 
سازى  بهينه  براى  ها  آن  از  منصورى  كه  هستند  هايى  شركت  و 
خودروهايش وسايلى را مى خرد، براى مثال شركت منصورى به 
شرايط  بتواند  كه  است  داده  را  خاص  تاير  نوعى  سفارش  ميشلن 
را  منصورى  توسط  شده  تقويت  خودروهاى  موتور  قدرت  و  وزن 
تحمل كند، منصورى سفارش در تعداد باال به آن ها نمى دهد ولى 
شركت  با  دارند  دوست  ها  آن  كه  است  مهم  كار  پرستيژ  اينجا  در 

منصورى كاركنند. 
البته  و  هيلز  بورلى  سئول،  اوزاكا،  چون  شهرهايى  در  منصورى 
در  منصورى  كورش  دارد.  رسمى  نمايندگى  سنگاپور  و  ابوظبى 
و  تكنولوژى  شده  امپراتورى  يك  به  تبديل  امروزه  كه  شركتش 
دستگاه ساخت فيبركربن كه در دنيا شايد چند كمپانى بزرگ و معدود 
خودروسازى و هوافضا داشته باشند دارد و به دليل دارابودن سالن 
رنگ مدرن مدل هاى رولزرويس فانتوم را براى كمپانى رولزرويس 
رنگ مى كند، همچنين تكنولوژى و توانمندى طراحى و توليد پلت فرم 
مستقل را داراست و كمپانى منصورى را نه تيونر بلكه امروزه مى 
توان يك face lift كننده قهار و توليد كننده خودرو لقب داد واين 

يعنى رسيدن از مرحله تيونينگ به توليد پلت فرم. 
حاال  است  گشته  باز  هم  ايران  به  ها  سال  از  پس  منصورى  آقاى 
شركت دينا منصورى قرار است محصوالت اين شركت را در ايران 
خودروهاى  اولين  است  قرار  منصورى  دينا  شركت  كند.  عرضه 
تيونينگ شده واقعى را در ايران توليد و عرضه كنند؛ كسى چه مى 
خودروى  براى  كامل  كيت  يك  توليد  دنبال  به  منصورى  شايد  داند 

سمند باشد.

جراحي  در ايستگاه 
فضايي بين المللي

نگار كرميان

سفر به مناطق دورافتاده فضا (مانند مريخ) ممكن است فضانوردان 
را با انواع مشكالت پزشكي مواجه كند؛ از اين رو سازمان فضايي 
كه  است  افزوده  واقعيت  سيستم  يك  ساخت  حال  در  (آسا)  اروپا 
كرد.  خواهد  كمك  يكديگر  از  پزشكي  مراقبت  در  فضانوردان  به 
پزشكي»  تشخيص  و  جراحي  كمك رايانه  «سيستم  سيستم،  اين 
امواج  با  تنها  سيستم  اين  كه  آنجا  از  دارد.  نام   (CAMDASS)
ايستگاه  در  آن  از  استفاده  امكان  بنابراين  مي كند،  كار  فراصوت 
با   «CAMDASS» سيستم  دارد.  وجود  نيز  بين المللي  فضايي 
يا  تشخيص  به  واقعي،  افراد  روي  رايانه اي  گرافيك  پوشش دهي 
ارتقاي  براي  حتي  سيستم  اين  مي كند.  كمك  بيمار  جراحي  حتي 
يا  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  دور  راه  از  پزشكي  وضعيت 
مناطق دورافتاده نيز قابل استفاده است، اما «آرنود رانگ»، مهندس 
زيست پزشكي اي كه در اين پروژه با آسا همكاري مي كند، معتقد 
فرآيندهاي  اجراي  سيستم،  اين  از  استفاده  اصلي  هدف  است 
طوالني  سفرهاي  در  فضانوردان  است  ممكن  كه  است  پزشكي 
مي گويد:  سيستم  اين  درباره  وي  شوند.  نيازمند  آنها  به  فضايي 
مي تواند  فضا  در  بي وزني  وضعيت  كه  مي دانيم  حاضر  حال  «در 
كاهش  و  عضالني  توده  تخريب  مانند  زيانباري  جانبي  عوارض 
است  گرفته  تصميم  آسا  بنابراين،  باشد.  داشته  استخوان  تراكم 
كاله هاي  از  فضاپيماها،  از  كدام  هر  به  متخصص  اعزام  جاي  به 
ايمني استفاده كند كه در تشخيص هاي اوليه پزشكي به كاربر كمك 
مي كند.» كاربران «CAMDASS» بايد عينكي را به چشم بزنند كه 
به يك دوربين نمايش سه بعدي و يك دوربين مادون قرمز براي 
فضايي  سازمان  اعالم  بنابر  است.  مجهز  فراصوت  امواج  رديابي 
نصب  بيمار  بدن  خاص  مناطق  روي  نشانگرهايي  (آسا)،  اروپا 
سيستم  مي كند.  آشكار  را  بيمار  بدن  مختلف  مناطق  كه  مي شود 
مقابل  تصوير  و  شناسايي  را  بيماري  ادامه  در   ،«CAMDASS»
ديد كاربر را با ابعاد نمايشگر تنظيم مي كند. در اين نمايشگر، كاربر 
ثبت شده  نشانگر هاي  با  كه  ببيند  را  معلقي  نشانگر هاي  مي تواند 
روي بدن بيمار مطابقت دارند. كاربر با تنظيم كردن اين نشانگرها 
با يكديگر مي تواند مكان كاوشگر فراصوت يا ديگر ابزارهاي مورد 
نياز را روي بدن بيمار مشخص كند. سازمان فضايي اروپا اولين 
پرستاري  و  پزشكي  دانشجويان  كمك  با  را  سيستم  اين  نمونه 
دانشگاه «سنت پير» در براسل آزمايش و مشاهده كرد دانشجويان 
ديگري،  كمك  هيچ  كسب  بدون  و  سيستم  اين  كمك  با  مي توانند 

جراحي هاي مشكل فراصوتي را به خوبي انجام دهد.
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هدف ورزش تندرستي 
است نه بيماري

ترجمه: ابوالفضل اميرديواني

كه  كساني  دارد.  انسان  تندرستي  براي  زيادي  فوايد  ورزش 
دچار  ديگران  از  كمتر  مي كنند  ادعا  مي كنند،  ورزش  مرتب 
با  مي شوند.  شايع  بيماري هاي  ديگر  و  گلودرد  سرماخوردگي، 
اين وصف، گاهي اخباري مي شنويم يا فرد سالمي را مي شناسيم 
كه بيمار مي شود و در نتيجه اين پرسش برايمان مطرح مي شود 
يا  مي كند  مقاوم تر  بيماري  و  عفونت  به  را  آدمي  ورزش،  آيا  كه 
هم زمان با افزايش تندرستي، آمادگي دچار شدن به عفونت نيز 
نشده  داده  سوال  اين  به  صريحي  جواب  هنوز  مي شود؟  افزون 
است. بررسي هاي صورت گرفته روي ورزشكاران و ابتالي آنان 
به عفونت، پيوسته نشان داده كه ورزش متعادل، يقينا بر عملكرد 
مي دهد  نشان  يادشده  پژوهش هاي  همچنين  مي افزايد.  ايمني 
ورزش جدي با افزايش كاركرد دستگاه دفاعي بدن ارتباط دارد. 
و  انگل ها  ويروس ها،  باكتري ها،  معرض  در  همواره  انسان ها  ما 
قارچ ها هستيم كه امكان دارد موجب بروز بيماري هاي خطرناك 
تحت  ايمني  دستگاه  يعني  بدن  اوليه  (مكانيسم)  سازوكار  شود. 
و  روان شناختي  مسايل  (استرس ها)،  رواني  فشارهاي  تاثير 
غذايي،  نامطلوب  عادت هاي  نيز  و  (فيزيولوژي)  كردشناسي  تن 
قرار  خواب  كمبود  و  مسافرت  الكلي،  مشروبات  داروها،  بعضي 
مي گيرد. دستگاه ايمني، سامانه (دستگاه) بسيار پيچيده اي مركب 
از سلول ها، هورمون ها و مواد شيميايي است و عموما مي تواند 
آمادگي، شدت و بهبودي از عفونت ها و امراض را به طرز موثري 

يادشده  دستگاه  به  زياد،  ورزش  كه  دانست  بايد  اما  كند.  تنظيم 
لطمه مي زند. اثرات ورزش بر دستگاه دفاعي بدن معموال منوط 
متعادل  ورزش هاي  است.  جسماني  فعاليت  مدت  و  شدت  به 
مثبتي  دگرگوني هاي  موجب  تند،  پياده روي  همچون  استقامتي 
در عملكرد و تعداد سلول هاي گوناگون همانند سلول هاي كشنده 
برابر  در  دفاعي  عوامل  نخستين  از  يكي  اين  كه  مي شود  طبيعي 
سفيد  گويچه هاي  از  (انواعي  نوتروفيل ها  شمار  ويروس هاست. 
پادگن ها (آنتي ژن ها)  آنها  مي يابد.  افزايش  هم  متوسط)  اندازه  با 
اجزاي  از  بسياري  مي كنند.  نابود  بيگانه خواري  طريق  از  را 
تشكيل دهنده دستگاه ايمني بعد از ورزش سنگين و طوالني، كه 
نمايان  را  نامساعدي  تغييرات  بكشد،  درازا  به  دقيقه  از 90  بيش 
مي كند. اين دگرگوني ها در چند بخش دستگاه دفاعي و بدن (به 
ريه،  فوقاني،  تنفسي  مجراي  مخاطي  بافت  پوست،  مثال  عنوان 

خون و عضله) روي مي دهند. 

چه موقع بايد ورزش را متوقف كنيم؟ 
ورزش  توقف،  بدون  تمام تر،  هرچه  شدت  به  روز  هر  چنانچه 
زير  توصيه هاي  به  انداخت،  پا  از  را  شما  آنفلوانزا  اگر  مي كنيد، 
توجه كنيد: -1 فقط در صورتي به ورزش ادامه دهيد كه عفونت 
جزيي است و تب، عضله هاي دردناك، خستگي مفرط و غده هاي 
متورم به همراه نداشته باشد. -2 در صورتي كه نشانه هاي باالي 
گردن شامل آب ريزش و گرفتگي بيني و خارش گلو باشد تمرين ها 
بايد سبك و كوتاه باشد. -3 هرگاه نشانه هاي زير گردن توام با 
دردهاي عضالني، استفراغ، اسهال يا تب باشد، تا محو شدن عاليم، 
عفوني  نشانه هاي  از  يكي  دچار  هرگاه  كنيد. -4  قطع  را  ورزش 
منظم شديد، دو تا چهار هفته دست از ورزش برداريد. در غير 
اين صورت احتمال دارد به عفونت ويروسي شديدتر مبتال شويد. 
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هفته نامه پرشين برگزار مى نمايد.

قابل توجه دانشجويان ايرانى 
دانشگاه هاى انگلستان 

آيا براى نوشتن پايان نامه ى 
دانشگاهى خود نياز به كمك داريد؟

كالسهاى مشاوره در امور پايان نامه نويسى در 
مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دكترا 
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طول مدت كالس ها هشت هفته و هر جلسه 2 ساعت 
مى باشد. 

خواهند  نفر   8 حداكثر  كالس،  در  كننده  شركت  نفرات 
بود.

شهريه كالس  250 پوند مى باشد. 

تاريخ شروع و ساعت كالسها در 
آگهى هاى بعدى اعالم خواهد شد. 

عالقمندان جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مى توانند 
با شماره تلفن هاى 02074332516 و يا 07811000455 

تماس حاصل نمايند.

وقتي مـــــردان به 
فكركاهش وزن مي افتند

درماني  استفراغ  را  وزن  كاهش  راه هاي  از  يكي  بقراط 

مي دانست
حتما اين روزها تبليغات بي شمار تلويزيوني و مطبوعاتي 
را درمورد داروها و راه هاي كاهش وزن ديده ايد. حتما 
در اطرافتان زن هايي را ديده ايد كه مدام از چاقي مي نالند 
و مي خواهند وزن كم كنند. اما آيا مي دانستيد اين مردان 
بوده اند كه براي اولين بار در تاريخ به فكر كاهش وزن 
انسان ها  امروز  به  تا  كهن  زمان هاي  از  افتادند؟  خود 
پي  در  هميشه  روش ها  نامتعارف  ترين  بستن  به كار  با 
پيشينه  اما  بوده اند  ورزيده  بدني  داشتن  و  وزن  كاستن 

مد الغري قدمتي صد ساله دارد.
 شايد باورش سخت باشد ولي ميل ديوانه وار به الغري 
بين زنان به نسبت مردان در طول تاريخ كمتر ديده شده 
زن،  بدن  ايده آل  تصوير  اخير  سال   100 در  تنها  است. 
كه  يافته  اهميت  طوري  كم كم  تصوير  اين  و  بوده  الغر 
پيش  قرن ها  از  اما  است.  بوده  همين طور  هميشه  گويا 
مردان پيشگامان جنبش كاهش وزن بوده اند. آنها نه تنها 
اطمينان  غيرقابل  درماني  روش هاي  بي پايان  نوآوري  با 
ابداع مي كردند، بلكه خود مشتريان اصلي همين روش هاي 
چاق  بيماران  به  يوناني  طبيب  بقراط،  بوده اند.  درماني 
اين  توصيه  به  مي داد.  پيشنهاد  درماني  استفراغ  خود 
پزشك كساني كه اضافه وزن داشتند بايد هر روز پس از 
يك پياده روي طوالني و پيش از اولين وعده غذا يك بار 
استفراغ كنند. در اين روش از جوشانده يك نوع گياه همراه 

با سركه و نمك به عنوان ماده تهوع آور استفاده مي شد. 
مرسوم  نسخه هاي  بيشتر  نيز  تغذيه  كارشناسان  اولين 
در يونان باستان را پايه كار خود قرار مي دادند. در همين 
 1540 سال  كه  كتابي  در  اليوت»  توماس  «سر  جريان 
ماهي  از  قرمز  «گوشت  مي نويسد:  رسيد  چاپ  به  او  از 
بسيار  كره  مي كند.  رقيق  را  خون  چراكه  است  ناسالم تر 
مي توانند  ميوه ها  و  است  معده  دشمن  پنير  است.  مغذي 
از  بيش  افراد  الغري  دستورالعمل هاي  باشند.»  خطرناك 
حد چاق، كه به شكل مرتاض ها در مي آمدند با موفقيت 
زيادي رو به  رو بود. تاجر ونيزي «لوئيجي كورنارو» در 
سن 40سالگي از خوشگذراني دست مي كشد و به زندگي 
شوق  با  را  خود  وقت  پس  آن  از  و  روي مي آورد  سالم 
بسيار وقف تبليغ براي سالمت و تغذيه سالم مي كند. در 
كتاب «در باب زندگي متعادل»، اين هواخواه زندگي سالم 
بايد ها و نبايد هاي سفره غذا را مشخص مي كند. او خود 
مي خورد.  تخم مرغ  زرده  يك  تنها  روز  ميان  در  مدت ها 
مي شد.  بسته  كار  به  بيستم  قرن  تا  «كورنارو»  ايده هاي 
يكي از اولين الگوهاي جوانان نازپرورده شهرنشين آن 
بايرون  بود.  بايرون»  انگلستان «لرد  نامدار  شاعر  زمان 
به شدت متأثر از تصوير شاعر تكيده و رنگ پريده دوران 
داشت  چاقي  به  گرايش  كه  را  بدنش  او  بود.  رومانتيك 

مرتب زير فشار رژيم هاي الغري مي گذاشت. 

بين سال هاي 1806 تا 1811 او وزنش را از 88 كيلو به 
57 كاهش داد. ولي بر خالف «كورناروي» كه حدود 100 
سال زندگي كرد، بايرون فرصت زيادي براي لذت بردن 
از الغري اندامش نيافت و در سن 36 سالگي درگذشت. 
نويسندگان  بود.  كرده  ضعيف  بسيار  را  او  نيز  حجامت 
رژيم هاي  گرفتار  تاريخ  طول  در  كه  هستند  هم  ديگري 
الغري شده اند. «فرانتس كافكا» و «هنري جيمز» تصميم 
آموزه هاي  از  پيروي  با   20 قرن  ابتداي  در  داشتند 
باريك  آمريكايي،  تغذيه  كارشناس  فلچر»،  «هوراس 
دقيقه  چندين  لقمه  هر  مي كرد  توصيه  فلچر  بمانند.  اندام 
جويده شود. جيمز كه او را «فرشته فلچر» مي ناميد پس 
از سال ها پيروي از او به نوعي بيزاري از خوراك مبتال 
چندان  الغري  به  ميل  مردان  بيشتر  در  مجموع  در  شد. 
بيمارگونه  بي  اشتهايي  با  مبارزه  شروع  اما  نيست.  قوي 
روزنامه اي   1895 سال  شد.  شروع  خاص  مورد  يك  با 
تخصصي اعالم كرد كه دختري 16 ساله اهل بريستول 
منتقل  بيمارستان  به  خوردن  از  پرهيز  علت  به  انگليس 
ساعت  چهار  هر  و  مي بندند  تخت  به  را  او  است.  شده 
به او مواد غذايي پودر شده مي خوراندند.ولي در نهايت 
دخترك مي ميرد. پزشكان اين اتفاق را اولين مورد مرگ 

ناشي از بي اشتهايي عصبي خواندند.
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روبات همه كاره
 در راه است

 محققان شركت iRobot نسل جديدي از روبات 
و  جنگ  ميدان  در  استفاده  قابليت  با  همه كاره 
عرضه  بازار  به  زودي  به  را  خانگي  كاربردهاي 
 Warrior710 كه  همه كاره  روبات  اين  مي كنند. 
نام دارد، مراحل تست نهايي در ميدان جنگ را با 
موفقيت طي كرده است. روباتWarrior710 يك 
است  كيلوگرم  وزن 204  با  بزرگ  نسبتا  روبات 
كه داراي بازوي مكانيكي به طول دو متر است. 

برود  باال  پله  از  مي تواند  همه كاره  روبات  اين 
دهد.  افزايش  متر   5/3 تا  را  خود  دست  طول  و 
مرتبط  يا  سالح  به  شدن  مجهز  قابليت  همچنين 
پرقدرت  بسيار  دارد.  را  ديگر  وسايل  با  شدن 
يك  روي  از  عبور  با  راحتي  به  مي تواند  و  است 
يا  كند  باز  را  خودرو  در  كند،  له  را  آن  خودرو 

شيشه آن را بشكند. يكي از معايب روبات 
را  آن  توانايي  كه  است  آن  وزن   ،Warrior710
 Packbot در ميدان جنگ در مقايسه با مدل هاي

و SUGV محدود مي كند. 

پاي مصنوعي شبيه به 
كفش تنيس

شركت توليدكننده تجهيزات ورزشي براي تسهيل 
دست  از  را  خود  پاي  كه  ورزشكاراني  حركت 
داده اند، نوعي تيغه ويژه دووميداني از فيبرهاي 
كربني توليد كرده است كه بخش كفي آن به كف 
اين  نايك  شركت  دارد.  شباهت  تنيس  كفش هاي 
كفش را ويژه دوندگاني ساخته كه قرباني نقص 
اين  داده اند.  دست  از  را  خود  پاي  و  شده  عضو 
پالستيك  نوعي  كه  «اروپلي»  از  واقع  در  كفش 
كه  شده  ساخته  است،  اورتان  جنس  از  حرارتي 
ايجاد ثبات كرده و به عنوان سطح مشتركي ميان 
بست هاي  مي كند.  عمل  كربني  تيغه  و  كفش  كف 
وصل  فيبركربني  تيغه  به  را  كفي  اين  نايلوني، 
مي توانند  شكل  اين  به  و  مي كنند  ثابت  و  كرده 
كارايي اين پاي مصنوعي را به اندازه كفش هاي 
رايجي كه دوندگان به پا مي كنند، بهبود ببخشند. 
كفي  اليه  تثبيت  براي  الستيكي  تسمه اي  همچنين 
هنوز  است.  شده  استفاده  مصنوعي  پاي  اين 
قيمت اين محصول اعالم نشده است، اما كفي اين 
پاها را مي توان از طريق مراكز ساخت اندام هاي 

مصنوعي در سراسر جهان سفارش داد.

جمع آوري  نوين  روش هاي  برخي  با   آشنايي 
زباله هاي فضايي

زباله داني 
به نام فضا

ياسان زركوب

با توجه به اينكه سال ها از آغاز عصر فضا گذشته 
ماهواره هاي  زيادي  كشورهاي  امروزه  و  است 
بسياري با اهداف و كاركردهاي مختلف را به فضا 
پراكنده  فضا  در  بسياري  زباله هاي  مي فرستند، 
شده اند و به همين دليل برخي دانشمندان درباره 

و  كردند  ابراز نگراني  فضايي،  زباله هاي  وضعيت 
فضايي  زباله هاي  مشكل  آنكه  از  پيش  خواستند 
مسووالن  شود،  تبديل  مهارناشدني  معضلي  به 
كنند.  كاري  آن  حل  براي  بين المللي  سازمان هاي 
از  موشك هاي  باقيمانده هاي  به  فضايي  زباله هاي 
كارافتاده، تكه هاي فلزي، ماهواره هاي از رده خارج 
پراكنده اند.  فضا  در  كه  مي گويند  و...  غيرفعال  و 
وضعيت  كه  مي دهد  نشان  تازه  گزارش هاي 
و  است  رسيده  بحراني  مرحله  به  زباله ها  اين 
و  فضانوردان  براي  گذشته  از  بيش  فضا  محيط 
فضاپيماها خطرناك شده است. براي مثال زماني 

بر  كيلومتر  28 هزار  سرعت  با  كه  فلزي  تكه  يك 
ساعت حركت مي كرد، ايستگاه فضايي بين المللي و 
سرنشينان آن را تهديد مي كرد، به طوري كه شش 
فضانورد مستقر در ايستگاه فضايي، آنجا را ترك 
ماندند  نجات  كپسول هاي  در  ساعت ها  و  كردند 
فضايي  كارشناسان  گفته  به  شود.  رفع  خطر  تا 
شيء  22هزار  و  ريز  ذرات  حد  در  تكه  500هزار 
در  و  دارند  قطر  حداقل 10سانتي متر  كه  بزرگ تر 
مدار اطراف زمين در حركت  اند، از جمله مهم ترين 
زباله هاي فضايي محسوب مي شوند. اين در حالي 
موشك ها،  و  ماهواره ها  پرتاب  رشد  با  كه  است 
مي شود.  افزوده  زباله ها  اين  تعداد  بر  روز  هر 
موشكي  آزمايش  يك  چين  نيز،  قبل  سال  چهار 
ماهواره  يك  آزمايش،  اين  اثر  در  كه  داد  انجام 
هواشناسي منهدم و به 150 هزار تكه به اندازه يك 
نيز   2009 سال  در  شد.  تبديل  سانتي متر  چند  يا 
ماهواره  يك  ميان  برخوردي  سيبري،  آسمان  در 
غيرفعال و يك ماهواره در حال خدمت اتفاق افتاد 

در  فلزات  تكه هاي  از  زيادي  تعداد  آن  سبب  به  و 
انواع  بررسي  به  ادامه  در  شدند.  سرگردان  فضا 

روش هاي جمع آوري اين زباله ها مي پردازيم: 
زباله هاي  جمع آوري  شيوه هاي  اين  از  يكي  در   -
تا  مي شود  پرتاب  فضا  به  ماهواره اي  فضايي، 
قطعات  مثل  بزرگ  فضايي  زباله هاي  نزديكي  به 
در  ماهواره،  اين  برود.  افتاده  كار  از  راكت هاي 
ادامه موتوري احتراقي را به زباله وصل مي كند تا 
اين موتور بتواند زباله را حركت دهد و به سوي 
با  معتقدند  دانشمندان  كند.  هدايت  زمين  اتمسفر 
 10 تا  پنج  ساالنه  مي توان  شيوه  اين  از  استفاده 

قطعه از زباله هاي فضايي را از اطراف زمين پاك 
جرم  17 هزار  از  بيش  وجود  به  توجه  با  كه  كرد 
زمين  پايين  مدار  در  سانتي متر   10 از  بزرگ تر 
وجود دارند، اما مشكل اصلي اينجاست كه هر يك 
از اين قطعات به تنهايي قادر به ايجاد  هزاران خطر 

جدي هستند. 
سوي  به  را  ماهواره هايي  نيز  ديگر  روشي  در   -
زباله هاي فضايي پرتاب مي كنند. اين ماهواره ها دو 
بازوي روباتيك دارند كه يكي از آنها زباله را نگه 
وصل  آن  به  را  يوني  موتوري  ديگري  و  مي دارد 
مدار  از  خارج  به  را  زباله  موتور  اين  تا  مي كند 
هدايت كند. سپس ماهواره زباله را رها مي كند و به 
سمت زباله اي ديگر مي رود. كارشناسان اميدوارند 
 10 تا  پنج  سال،  يك  طول  در  بتوان  روش  اين  با 
زباله را از مدار زمين خارج كرد. به گفته محققان 
نباشد،  آسان  چندان  ماموريت ها  اين  انجام  شايد 
حاضر  حال  در  آن  نياز  مورد  تكنولوژي هاي  اما 
وجود دارد. با اين همه بزرگ ترين مشكل بر سر 
اجرايي  و  فني  مشكالت  نه  برنامه،  اين  اجراي  راه 
است  ممكن  زيرا  است  سياسي  مشكالت  بلكه 
ماهواره هاي فعال را نيز تهديد كند. به گفته محققان 
زماني كه سازماني اين قدرت و توانايي را داشته 
و  برساند  فضايي  زباله هاي  به  را  خود  كه  باشد 
را  كار  همين  مي تواند  كند،  خارج  مدار  از  را  آن 
عاملي  چنين  دهد.  انجام  نيز  فعال  ماهواره هاي  با 

ممكن است مانع اجراي اين برنامه شود. 
ويژه  اسپري  و  كف  از  استفاده  ديگر  روش   -
اسپري  ايتاليايي  دانشجويان  از  گروهي  است. 
براي  آن  از  مي توان  كه  كردند  ابداع  را  ويژه اي 
اسپري  كرد.  استفاده  فضايي  زباله هاي  پاكسازي 
از  گروهي  ساخت  فضايي،  ضدزباله هاي  ويژه 
 - مهندسي  روباتيك  آزمايشگاه  دانشجويان 
بلونياست.  در  كازنا»  «فورلي-  دانشگاه  فضايي 
پروژه  هشت  ميان  از  اروپا  فضايي  سازمان 
دانشگاهي اين پروژه را انتخاب كرده و قرار است 

اين اسپري را در قالب برنامه اي با عنوان 
«ركسوس/ بكسوس» آزمايش كند. اين اسپري با 
موشكي كه در مارس 2012 از پايگاه «كرونا» در 
سوئد پرتاب خواهد شد، به مدار فرستاده مي شود. 
اين اسپري، كف ويژه اي از جنس نوعي پلي اورتان 
كف  اين  مي كند.  پخش  فضايي  زباله هاي  روي  را 
خود  اوليه  حجم  برابر   10 تا  حداكثر  مي تواند 
منبسط شود. پس از اينكه زباله فضايي در معرض 
 1- دارد:  وجود  احتمال  دو  گرفت،  قرار  كف  اين 
مي كند،  اسپري  كه  ماهواره اي  به  محكم  زباله 
مي چسبد و ماهواره مي تواند زباله را از مدارهاي 
پرواز خارج كند. -2 اين كف فرآيند سقوط زباله 
را شتاب مي بخشد، به اين ترتيب به محض عبور 
زباله از اتمسفر زمين مي سوزد و نابود مي شود. 

- روش ديگر استفاده از تور ماهيگيري براي صيد 
ژاپن  فضايي  سازمان  است.  فضايي  زباله هاي 

مي خواهد از يك شبكه فوالدي شبيه تور ماهيگيري 
براي جمع آوري زباله هاي فضايي استفاده كند. به 
همين دليل ژاپن مي خواهد توري چندين كيلومتري 
مدارهاي  فضايي  زباله هاي  جمع آوري  براي  را 
اطراف زمين، به فضا بفرستد. يكي از توليدكنندگان 
اين  ساخت  براي  ژاپن،  ماهيگيري  تورهاي  قديمي 
 (JAXA) ژاپن  فضايي  سازمان  با  ويژه،  تورهاي 
همكاري كرده است. شركت «نيتو سيمو» كه بيش 
از صد سال است تورهاي ماهيگيري توليد مي كند، 
ريزبافت  فوالدي  تورهاي  توليد  حال  در  اكنون 
اندازه  به  زباله هايي  مي تواند  كه  است  نازكي  و 
اين  كنند.  جمع  زمين  اطراف  از  هم  را  خرده سنگ 
يك  روي  دارند،  طول  كيلومتر  چندين  كه  تورها 
ماهواره نصب مي شوند و به فضا مي روند و در 
اطراف  در  سپس  مي شوند.  جدا  ماهواره  از  آنجا 
تكه هاي  و  خرده سنگ ها  و  مي كنند  حركت  زمين 
فلزي ريز موجود در مسير خود را جمع مي كنند. 
سپس هنگامي كه اين تور به سمت اتمسفر حركت 
قبل  و  زمين  اتمسفر  به  رسيدن  محض  به  مي كند 
از رسيدن به سطح زمين مي سوزند. شركت «نيتو 
سيمو» از شش سال قبل درباره مواد مختلفي كه 
در ساخت اين تورها به كار مي رود، تحقيق مي كند.
منبع: شرق

براى حفظ و تداوم 
انتشار هفته نامه 
پرشين ما را به 

مشاغل و  آگهى 
دهندگان معرفى 

نمائيد.
به ياد داشته باشيد 

هزينه هاى اين 
نشريه از سوى آگهى 

دهندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى  

تامين مى شود .
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اخبار فناورى

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهاى 

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

خورشيد عامل اصلي 
گرم شدن زمين است نه 

گازهاي گلخانه اي!
نوسا ن هاي  كه  نظرند  اين  بر  دانشمندان  اكثر 
خورشيدي در تغييرات آب و هوايي نقش فرعي 

دارند
انتشار  بارها  محققان  اين  از  پيش  اگرچه 

روزافزون گازهاي گلخانه اي را عامل گرم شدن 
آلماني  محقق  دو  اكنون  اما  كرده اند  اعالم  زمين 
گرمايش  در  آنچه  مي گويند  كه  شده اند  پيدا 
است  خورشيد  است  داشته  اساسي  نقش  زمين 
آنها  نظريه  همه  اين  البته  اي.  گلخانه  گازهاي  نه 
نيست. آنها اعتقاد دارند هيچ فاجعه زيست محيطي 
نيز اتفاق نخواهد افتاد. خورشيد ستاره اي بزرگ 
فاصله  كيلومتر  ميليون   150 وجود  با  كه  است 
امكان پذير  زمين  در  را  زندگي  خود  پرتوهاي  با 
كرده است اما زندگي تحت تأثير به هم خوردن 
اكثر  هست.  نيز  هوايي  و  آب  فاكتورهاي  تعادل 
به  عامل  را  گلخانه اي  گازهاي  افزايش  محققان 
اما  مي شناسند.  فاكتورها  اين  تعادل  خوردن  هم 
«سباستين  و  شيميدان  فاهرن هولت»،  «فريتس 
لونينگ» زمين شناس آلماني تغييرات آب و هوايي 
نويسنده  و  كارشناس  دو  اين  مي كنند.  انكار  را 
افزايش  كه  نمي كنند  انكار  را  مسئله  اين   آلماني 
زمين  گرم ترشدن  به  گلخانه اي  گازهاي  انتشار 
كمك مي كند اما بر اين باورند كه خورشيد علت 
كه  معتقدند  آن ها  است.  زمين  گرم شدن  اصلي 

را  زمين  دماي  مي تواند  خورشيدي  نوسان هاي 
دست كم يك درجه سانتي گراد افزايش دهد. 

تا  تنها  نوسان ها  اين  مي گويند،  منتقدان  اما 
خواهد  باال  را  زمين  دماي  سانتي گراد  يك دهم 
در  كه  معتقدند  «فاهر ن هولت»  و  «لونينگ»  برد. 
 2 از  بيش  زمين  قوي  احتمال  به  حاضر  قرن 
درجه سانتي گراد گرم نخواهد شد. حتي در 25 
از  بسياري  مي شود.  سردتر  زمين  آينده  سال 
فويلنر»،  «گئورگ  نظريه اند.  اين  مخالف  محققان 
«پوتسدام»  هوايي  و  تحقيقات  آب  موسسه  از 
از  خورشيد  فعاليت هاي  اگر  «حتي  مي گويد: 
عصر يخبندان كوچك در قرن 17 نيز كمتر شود، 
عقبگرد  درجه  3دهم  تا  حداكثر  زمين  گرمايش 
يك دهم  معادل  حتي  مقدار  اين  كه  كرد  خواهد 
اگر  نيست.»  هم  شده  پيش بيني  دماي  افزايش 
مي پندارند  «فاهر ن هولت»  و  «لونينگ»  كه  آنچه 
براي  جهاني  معاهده اي  بستن  باشد،  درست 
جايگزيني پيمان كيوتو چندان اضطراري نخواهد 
بود. هر دو طرف يعني «لونينگ» و «فاهر ن هولت» 
در  نوسان   كه  عقيده اند  اين  بر  آن ها  مخالفان  و 
را  آن  نمود  و  دارد  وجود  خورشيد  فعاليت هاي 

مي توان در تعداد لكه هاي خورشيدي ديد. 

«سامي سوالنكي» از بخش تحقيقات خورشيدي 
مي گويد: «فعاليت هاي  پالنك»  ـ  موسسه «ماكس 
گذشته  قرن   60 و   50 دهه هاي  در  خورشيدي 
به بيشترين حد خود رسيد و از آن به بعد، هم 
كاهش  خورشيد  روشني  هم  و  فعاليت ها  اين 
ريدينگ  دانشگاه  از  الك وود»  «الت مايك  يافت.» 
معتقد است كه اين دوره كاهش فعاليت خورشيد 
مي تواند تا 90 سال طول بكشد. در اين صورت 
خورشيد به وضعيت «ماندر حداقل» در سال هاي 
1645 تا 1715 خواهد رسيد. در آن زمان شمار 
اين  از  بعد  و  قبل  به  نسبت  خورشيدي  لكه هاي 
شدت  به  اروپا  زمستان هاي  بود.  شده  كم  دوره 
گسترش  آلپ  و  نروژ  در  يخچال ها  بود ،  سرد 
مرتب  طور  به  نيز  هلند  كانال هاي  و  كردند  پيدا 
اين  بر  دانشمندان  اكثر  اين  وجود  با  مي زد.  يخ 
تغييرات  در  خورشيدي  نوسا ن هاي  كه  نظرند 
آب و هوايي نقش فرعي دارند. «گئورگ  فويلنر» 
هوا  درجه  كوچك،  يخبندان  عصر  در  مي گويد، 
در سطح جهاني تنها نيم درجه كاهش يافت. اما 
نوسان هاي  تأثيرات  «فاهر ن هولت»  و  «لونينگ» 
خورشيدي را بسيار زياد مي پندارند و مي گويند، 
اين نوسان ها مانند موتوري اثر گاز گلخانه اي را 

دو چندان مي كند.

عرضه تلفن همراهي از 
جنس چوب خيزران

دوستدار  هوشمند  همراه  تلفن  دستگاه  يك 
محيط زيست كه با الهام از طبيعت و با خيزران 
و  چين  بازار  وارد  زودي  به  است  شده  ساخته 
انگليس مي شود. تلفن هاي همراه هوشمند امروز 
تبديل  دنيا  محصوالت  گسترده ترين  از  يكي  به 
ميليون   400 و  ميليارد   5 حدود  در  شده اند. 
دستگاه موبايل در سراسر دنيا وجود دارند كه 
رقمي  زمين  ميلياردي   7 جمعيت  با  مقايسه  در 
 ،2007 سال  در  مي دهد.  نشان  را  باال  بسيار 
دانشگاه  ميكروبيولوژي  استاد  وران»  «جوانا 
مدل  اختراع  به  موفق  منچستر،  متروپوليتن 
خيزران  چوب  برپايه  همراهي  تلفن  اكولوژيكي 

تمام  همانند  مفهومي  همراه  تلفن  اين  شد. 
تلفن هاي همراه مجهز به مرورگر اينترنت، پخش 
كنندهMP3، دوربين ديجيتال، اتصال به بلوتوث 
 2009 سال  در  همچنين  بود.   UMTS شبكه  و 
دوستدارمحيط زيست  همراه  تلفن  دستگاه  يك 
طراحي شده كه اين مدل نيز تنها در حد يك طرح 
مفهومي باقي ماند. اكنون «اسكات وودهاوس»، 
لندن  در  «ميدل سكس»  دانشگاه  دانشجوي 
 ADZero Bamboo Phone دستگاهي به نام
از  كامًال  كه  دستگاه  اين  است.  كرده  معرفي  را 
سال  چهار  ثمره  شده  ساخته  خيزران  چوب 
 ADZero اكنون  است.  مواد  درباره  مطالعه 
رسيده  صنعتي  توليد  به   Bamboo Phone
سال  پايان  تا  است  قرار  دستگاه  اين  است. 
بازارهاي  در  توزيع،  اول  مرحله  در  و  جاري 
اولين  كه  كساني  شود.  عرضه  انگليس  و  چين 
نمونه هاي آزمايشي اين تلفن همراه را در دست 
استفاده  در  خود  تجربه  خصوص  در  گرفته اند 
يك  از  استفاده  حس  كه  گفته اند  دستگاه  اين  از 
سبك  بسيار  و  مقاوم  با لمس،  سازگار  دستگاه 
را داشته اند.باوجود اين كه نمايشگر اين دستگاه 
اينكه  دليل  به  است،   «4S فن  «آي-  از  بزرگ تر 
اين  است  مقاوم  بسيار  و  سبك  ماده اي  بامبو 
تلفن همراه هوشمند بسيار سبك تر از مدل جديد 
برپايه   ADZero.مي رسد نظر  به  اپل  محصول 
بود.همچنين،  خواهد  آندروئيد  عامل  سيستم 
دوربين با فالش«ال. اي. دي» و نمايشگر لمسي 

از ديگر ويژگي هاي اين موبايل چوبي است!

پريزهاي برق سوني با 
قابليت تاييد هويت كاربر

كافه ها  رستوران ها،  مشكالت  از  يكي  احتماال 
مسافران  و  مشتريان  با  مهمانخانه دار  و 
شارژ  صرف  كه  است  برقي  هزينه  فراوانشان، 
ابزارهايي از قبيل موبايل، لپ تاپ و... مي شود. 
مسدود  را  پريز ها  تمامي  نمي توان  سو  ديگر  از 
كرده يا به مشتري اجازه استفاده را نداد. ولي 
كار  مشغول  اكنون  هم  سوني  چيست؟  حل  راه 
روي پريزهاي برق هوشمندي است كه مي توانند 
هويت كاربر را تشخيص داده و مجوز استفاده 
اختيار  در  را  برق  گاه  آن  و  كرده  تاييد  را  وي 
وي بگذارند. اين كار هم تنها با لمس پريز توسط 
يك كارت، تلفن همراه يا هر ابزار ديگر مجهز به 
ثبت  آن  درون  كاربر  مشخصات  قبال  كه   NFC
شده، انجام مي شود. اطالعات تاييد هويت هم از 
شركت  سرورهاي  به  شهري  برق  شبكه  طريق 

برق رفته و كنترل مي شوند. 

با اين شيوه شما عالوه بر جلوگيري از مصرف 
مديريت  مي توانيد  برق،  سرقت  و  بي رويه 
داشته  تان  مصرف  بر  هم  صحيحي  و  مناسب 
اين  از  كه  مهم تري  و  بهتر  استفاده  اما  باشيد. 
پريزها مي توان كرد، پرداخت آني هزينه هاست. 
با  دارند،  قرار  پلتفرم  اين  قلب  در  كه  چيپ هايي 
مبناي  بر  كه  سوني   FeliCa پرداخت  سيستم 
حاال  دارند.  كامل  سازگاري  مي كند،  كار   NFC

پرواز  منتظر  فرودگاه  در  كه  مسافراني  ديگر 
راحتي  به  دارند،  اقامت  هتلي  در  يا  هستند 
شارژ  هم  برق،  پريزهاي  طريق  از  مي توانند 
را  شان  دستگاه هاي  ديگر  و  تبلت  براي  الزم 

دريافت كنند و هم بدون نياز به مراجعه به فرد 
هزينه  موبايل   NFC طريق  از  خاصي  محل  يا 
پرداخته  را  فاي  واي  اينترنت  و  برق  براي  الزم 
و از آن استفاده كنند. به نظر شما اين پريزهاي 
هوشمند تا چه اندازه مي توانند كاربردي باشند؟ 
پيش بيني  آنها  براي  را  ديگري  استفاده هاي  چه 

مي كنيد؟
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من هم االن شدم يك 
خارجــــــى.!!
مونا اهللا وردى

خدايا، خدايا، انگار كارا داره درست ميشه ، دارم راحت 
ميشم. اون روز كى ميرسه كه بليطم تو دستم باشه و...

...
خواب  ميكردم  احساس  نميشد  باورم  رسيدم  وقتى 
از  اومد,  مى  زيبا  چشمم  به  چيز  همه  چقدر  ميبينم، 
خوشحالى تو پوستم نمى گنجيدم انگار از يه حقيقِت تلخ 

پرتاب شده بودم وسط يه روياى شيرين به نام خارج.
تمام   ، داشت  تازگى  برام  چيز  همه  بود.!  عجيب  خيلى 
مسائل منفى رو مثبت مى ديدم. يه جورايى انگار دچار 
فراموشى شده بودم، ميخواستم با سرعت نور به جلو 

برم، اصال حاضر نبودم به عقب برگردم و نگاه كنم...

نه نه وقت ندارم!! براى پشت سر گذاشتن گذشتم و اينكه 
كى بودم و چى بودم به سرعت به جلو ميرفتم...

شدنشون,  رنگارنگتر  و  متفاوت  هاى  لباس  پوشيدن  
اونها  مثل  كنم  سعى  اينكه  و  رسوم  و  رسم  تغيير 
(خارجيها) باشم يا به زبون بهترى بگم ميخواستمم يكى 

از اونها باشم.
چجورى؟؟

اينكه انكار كنم يه ايرانى هستم و اسم و فاميل و حتى 
مذهب خودمو عوض كنم.!

ُخب عوض ميكنم، مسئـله ايى نيست.
من هم االن شدم يك خارجى.!!

ولى آيا ميشه همه چيزو يه شبه فراموش كرد؟ گذشته 
رو ،آدما رو ...

سخته،  خيلى  كردن  زندگى  بزرگ  سوال  عالمت  يه  با 
وقتى آينده رو نمى بينيم و فقط در انتظار سرنوشتيم، 

سرنوشتى كه پر از اتفاقات غير قابل پيش بينيه.
آزادى  اجتماعى،  امكانات  نظر  از  عاليه  اينجا  چى  همه 
با  آروم  زندگى  يه  ميشه  دوستى.  انسان  حس  و  بيان 

خيالى آسوده داشت اما به چه قيمتى؟
فقط و فقط ادامه ى سفر مهمه.!؟ اگر با مشكلى برخورد 
كنم همون موقع بايد براش راه حلى پيدا كنم ،نه االن؟

االن وقت فكر كردن به آينده نيست، فقط ميخوام آزادى 
رو حس كنم و ازش لذت ببرم.
دور از هر دغدغه ى ديگه اى...

اينجا همه چى آسون به نظر مياد فقط بايد يادم بره كَيم 
و چَيم، ايرادى نداره بايد انعطاف پذير بود، مثال به جاى 
شجريان بايد پينك فلويد گوش كنم و البته غرمه سبزى 

هم جاشو به فيش اند چيپس ميده.
اين كاره آسونيه اما اين فكر ميكنى كافيه؟؟
... بعد از گذشت چند بهار متوجه شدم كه:

با  بيشتر  اتحاد  جاى  به  ايرانيها  از  خيلى  ميبينم  وقتى 
هم غريبه بودن را ترجيح ميدن،گذشتشون رو انكار و 
باورهاشون را فراموش ميكنند و تبديل ميشوند به يك 
من  تر.!!!  اروپايى  هم  اروپاييا  خود  از  حتى  و  اروپايى 
ذهنم  از  و  بودند  ازم  قسمتى  روزى  كه  چيزهايى  هم 
مثل  زندگيم  مشكالت  كه  ميكنم  فكر  و  دور  ميريزم 
حل  راهنما  دفترچه  يه  از  استفاده  با  الكتريكى  وسايل 

خواهند آمد.
آخر  همه  ولى  ُمدِ  بودن  مايند  اوپن  معروف  قول  به   
روز كه ميشه برميگرديم به خونه و تو خلوت خودمون 
همون جايى كه نمى تونيم ازش فرار كنيم. همون جاست 
كه غربت را با تمام وجود لمس ميكنيم و احساس خلع 
كه  هاست  موقع  همون  هم  شايد  ميده.  آزار  روحمونو 
ميگيريم.  زندگيمون  براى  اشتباهى  تصميمات  گاهى 
آرامبخش  يه  به  احتياج  روحمون  آرامش  براى  گاهى 
قوى داريم كه غمها و كمبودهامون رو از يادمون ببره.

تصميم  عجوالنه  گاهى  ميكنيم  حس  رو  تنهايى  وقتى 
ميگيريم وبه اندازه كافى به تصميممون فكر نميكنيم.

در اروپا تجربه نشون داده كه ايرانيها كشش زيادى به 
مواد مخدر و الكل پيدا ميكنند و در اكثر موارد دليل اين 
زندگى  هاى  پيشامد  و  تنهايى  روحى،  افسردگى  كشش 
و واقعيتهاييه كه هضمشون راحت نيست.مشكالت بين 
ى  مشاوره  يك  با  شايد  موارد  بيشتر  در  كه  ها  زوج 
كوتاه مدت قابل حل باشه, باز هم اينجا راه حل آسان 
اين  ى  ثمره  هم  فرزندى  ميكنيم..."طالق".اگر  انتخاب  را 
اين  آسونى  به  و  ميبينه  روحى  لطمه  قطعا  باشد  رابطه 

دايره ى پذيرفتن زندگى ادامه دارد.
قبول كردنش خيلى مشكله و امكان دارد خيلى ها دوست 
نداشته باشند اين واقعيت را قبول كنند. و در همين لحظه 
كه در حال خواندن اين مقاله هستيد كلى دليل ناگفته هم 

دارند براى پيشامدهاى  زندگيشون.
يك  بايد  اما  باشد  آسان  ميتواند  شكنى  سنت  خواستن 
انگيزه ى مفيد با ان همراه باشد.پس شايد بهتر باشد قبل 
از هر تصميم گيرى بزرگى در زندگيمان به خواسته ها 
و شكوه هايمان بيانديشيم و كامال آگاهانه قدم برداريم.

تالش  و  پشتكار  با  عزيزمان  وطنان  هم  از  خيلى  البته 
زياد در خارج از ايران هم پيشرفت كردند و به مقامات  
شغلى  چه  و  شخصى  ى  ضمينه  در  رسيدند.چه  باال 
قبل  كه  بهتر  چه  است.پس  بوده  چشمگير  هم  خيلى  كه 
را  خود  بيشتر  مقدارى  شويم  خارج  تب  دچار  اينكه  از 
بشناسيم و باورهايمان را در بين اين لباسهاى رنگارنگ 
گم نكنيم,كه شايد بتوانيم آينده ايى بدون فشار فكرى و 

روحى داشته باشيم.

ولنتاين در قرن اول ميالدى در روم زندگى مى كرد...
مونا اهللا وردى

داشت  دوست  كه  بود  كالدسيوس  نام  به  جنگجو  پادشاهى  سلطه  تحت  روم  زمان  آن  در 
سربازان براى حضور سپاهش در جنگ داوطلب شوند ولى مردها نميخواستند بجگند، و 
كالدسيوس اين كمبود سرباز را ناشى از سستى مردها در ترك عشق مى دانست، پس همه 

اعالم  ملغى  ها  ازدواج  و  ها  نامزدى 
كه  ولنتاين  شد  گفته  كه  همانطور  كرد 
به  او  با  بود  كشيش  يك  زمان  آن  در 
مبارزه برخاست و به همراه ماريوس 
مقدس عزم خود را جزم كردند تا زوج 
هاى جوان را به طور سرى به عقد هم 
پادشاه  شدِن  خبر  با  از  پس  درآورند 
از اين قضيه براى سر والنتين مقدس 

جايزه تعيين شد و او زندانى شد.
وقتى در زندان بود بسيارى از كسانى 
آورده  در  هم  عقد  به  را  آنها  او  كه 
نامه  و  گل  آنها  رفتند.  ديدنش  به  بود 
باالى  از  را  خود  آميز  محبت  هاى 
ديوار زندان پرتاب مى كردند. تا اينكه 
از  قبل   269 سال  فوريه  در  سرانجام 
مالقات  از  يكى   . رسيد  قتل  به  ميالد 
كنندگان او دختر زندانبان بود، روزها 
با  ساعتى  چند  و  آمد  مى  ديدارش  به 
قرار  كه  روزى  ميكردند  صحبت  هم 
بود والنتاين كشته شود نامه اى براى 
با  كه  نوشت  زندانبان  دختر  از  تشكر 
 “Love from your valentine” جمله

خاتمه يافت.

در سال 496 بعد از ميالد، پاپ جالسيوس 14 فوريه را به افتخار او روز ولنتاين ناميد. از 
سالها قبل روز 14 فوريه كسانى كه يكديگر را دوست داشته اند براى هم هدايايى ساده اى 
چون گل مى فرستادند. و امروز در اكثر نقاط جهان اين روز رو جشن مى گيرند و عشاق 
در اين روز با خريدن هدايايى مثل شكالت و عروسك كه اكثرا خرس هست و شاخه گل رز 

و كارت تبريك ولنتاين بهم ديگر عالقه شان را نشان مى دهند.

با كانون ايران در لندن به 
استقبال نوروز برويم

جشن نوروزى كانون ايران در لندن
 شامل شام و شب نشينى 

در هتل مجلل چرچيل:
(Hyatt Regency London - The Churchill, 30 Portman Square, 
London, W1H 7BH)

شامگاه دوشنبه 19 مارچ 2012، از ساعت 7 پس از 
نيمروز تا يك بامداد 

همراه با جوايز ارزنده و موسيقى شاد و غداهاى 
متنوع سنتى كه سر ميز ميهمانان سرو مى شود. 

بهاى بليت ورودى مانند سال گذشته:

فارسى كانون ايران و 85  پوند براى اعضا و شاگردان مدرسه زبان   75
براى ساير ميهمانان. 

تلفن كانون ايران براى آگاهى بيشتر: 020 87 46 32 69   
نوروز بر همه عزيزانى كه دل در گرِو مهر ايران و سنت هاى ايرانى دارند 

فرخنده باد. 



2121 هفته نامه پرشين جمعه 28 بهمن ماه 1390 - شماره 236
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

 political) سياسى  شناسى  روان 
ميان  علوم  جمله  از   (psychology
است   (interdisciplinary) اى  رشته 
كه از پيوند روان شناسى نوين و علم 
سياست پديد آمده است. در جهان غرب، 
مطالعات در اين حوزه از قدمت چندانى 
برخوردار نيست و در كشور ما نيز در 
پيرامون  هايى  پژوهش  اخير  هاى  دهه 

آن صورت گرفته است. 
توسط  حوزه  اين  در  كتاب  نخستين 
عنوان  با  آشتيانى  فتحى  على  دكتر 
سياسى»  شناسى  روان  بر  اى  «مقدمه 
مقاله  اين  در  است.  درآمده  نگارش  به 
با اتكا بر همين كتاب به معرفى اجمالى 
بررسى  پردازيم.  مى  نوبنياد  علم  اين 
با  آن  پيوند  و  شناسى  روان  چيستى 
جامعه  اهميت  كنار  در  سياست  علم 
است  مباحثى  جمله  از  سياسى  پذيرى 
سياسى  شناسى  روان  فهم  براى  كه 

ضرورى تلقى مى شود. 

� ماهيت روان شناسى سياسى 
مجزا  جزاير  صورت  به  علوم  امروزه  شك  بدون 
از يكديگر نگريسته نمى شوند و مرزهاى مشترك 
و پيوندهاى عميق ميان آنها زمينه را براى شكل 
گيرى مطالعات ميان رشته اى فراهم آورده است. 
 Political) سياسى  شناسى  روان  ميان  اين  در 
روان  پيوند  از  كه  نوپاست  علمى   (Psychology
از  بسيارى  است.  آمده  پديد  سياست  و  شناسى 
همچون  سياست  علم  كارشناسان  و  متخصصان 
والترليپمن، گراهام واالس و ريورس بر اين باورند 
كه بررسى روابط سياسى انسان ها بدون در نظر 
گرفتن جنبه هاى روان شناختى اين روابط، امرى 

ناقص و خطايى بزرگ است. 
توجه به كاربرد روان شناسى در عرصه سياست، 
ريشه در تحوالت قرن بيستم دارد و چنين توجه 
و   (Lowell) الول  آثار  در  توان  مى  را  اهميتى  و 
السول (Lasswell) مشاهده كرد. تالش 30 ساله 
السول و مطالعات عميق او منجر به ورود روش 
و  شد  سياست  علم  حوزه  در  تحليلگرى  روان 
شكل  سياسى  منظر  از  افراد  بندى  طبقه  ساختار 

گرفت. 
حال اين سوال مطرح مى شود كه پژوهشگران در 
قلمرو روان شناسى سياسى به دنبال پاسخگويى 
گرايش  منشأ  جستجوى  هستند؟  سواالتى  چه  به 
هاى سياسى انسان ها، نحوه شكل گيرى و تغيير 
ها  انقالب  گيرى  شكل  چگونگى  سياسى،  تفكرات 
در جوامع سنتى و دگرگونى يا سرنگونى نظام ها 
از جمله سواالتى است كه روان شناسى سياسى 

به دنبال پاسخگويى به آنهاست. 

� ديدگاه التقاطى در روان شناسى 
امروزه در مطالعات روان شناسى به جاى سخن 
رويكرد  از  رويكرد،  يك  يا  ديدگاه  يك  از  گفتن 
التقاطى كه آميزه اى از رويكردهاى مختلف است، 
سخن به ميان مى آيد. امروزه كمتر روان شناسى 
را مى توان يافت كه با نگاه تك بعدى به كار بالينى 
يا تحقيقى بپردازد. در عوض رويكردهاى مختلف 
به  متعارض  گهگاه  و  متفاوت  اصول  و  مبانى  با 

تبيين رفتار انسان مى پردازند. 
شناسى،  روان  در  مطرح  هاى  گرايش  جمله  از 
 (Social Psychology) اجتماعى  شناسى  روان 
علم  و  شناسى  روان  ميان  پيوند  بستر  كه  است 

سياست را فراهم مى آورد. گوردون آلپورت در 
نويسد:  مى  چنين  اجتماعى  شناسى  روان  تعريف 

افكار،  نفوذپذيرى  چگونگى  تبيين  و  درك  «علم 
واقعى،  حضور  از  افراد  رفتارهاى  و  احساسات 

خيالى يا ضمنى ديگران.» (بدار، 1383، ص 8) 
روان شناسى اجتماعى به قانونگذار امكان مى دهد 
عين  در  و  كند  تالش  قوانين  بهترين  وضع  در  كه 
مطلوب  تا  كند  مى  راهنمايى  را  سياستمدار  حال 
ترين سياست را در پيش گيرد. در نتيجه مى توان 
قالب  در  سياسى  شناسى  روان  كه  گفت  چنين 
شاخه اى از روان شناسى اجتماعى تالش مى كند 
شناخت دقيقى از جامعه در اختيار سياستمداران 
قرار دهد. براى مثال سياستمداران مطرح همواره 
جامعه  در  را  خود  اعمال  و  سخنان  روانى  تبعات 
يا  حركت  كه  دانند  مى  و  كنند  مى  رصد  خويش 
سخن نسنجيده در عرصه سياست چه پيامدهاى 
باشد.  داشته  دنبال  به  تواند  مى  ناگوارى  روانى 
ورزى  سياست  روانى  پيامدهاى  كردن  گوشزد 
روان  قلمرو  از  توجهى  قابل  بخش  سياستمداران 

شناسى سياسى را تشكيل مى دهد. 

� سياست 
هاى  واژه  از  بسيارى  همچون  نيز  سياست  واژه 
كليدى علوم مختلف با تعاريف گوناگون و متفاوت 
علم  به  سياست  تعريف  است.  شده  محصور 
فرمانروايى بر كشورها يا فن و عمل فرمانروايى 
براى  مطرح  تعاريف  جمله  از  انسانى  جوامع  بر 
واژه سياست است. نزاع بر سر علم بودن سياست 
يا فن تلقى كردن آن همچنان ادامه دارد؛ ولى آنچه 
و  پردازان  نظريه  از  بسيارى  آرزوى  و  بديهى 
سياست  بردن  كار  به  است،  نيز  سياست  بزرگان 
علمى در قلمرو سياست است. هرچند برخى تحقق 
چنين آرزويى را در عرصه سياست و عمل بسيار 
نويسد:  مى  دوورژه  كه  چنان  دانند،  مى  دشوار 
برسد  روزى  باشيم  اميدوار  اگر  است  «بيهوده 
قلمرو  سراسر  بتواند  علمى  سياست  قلمرو  كه 
و  دهد  پوشش  را  عمل  و  هنر  مفهوم  به  سياست 
سياست كامال علمى گردد... تصميمات سياسى نه 
تنها داده هاى عينى بلكه داورى هاى ذهنى را در 
باب انسان و جامعه به بازى مى گيرند.» (نقل از 

آشتيانى، 1385، ص19) 

� شخصيت و سياست 
در  شخصيت  پيرامون  علمى  مطالعات  هرچند 
در  آلپورت  گوردون  توسط   1930 دهه  اواخر 
دانشگاه هاروارد به رسميت شناخته شد؛ ولى از 
آن زمان تا امروز تعريفى از شخصيت كه همگان 
بر آن اجماع كنند، ارائه نشده است. با وجود اين 
تا  شخصيت  پيرامون  را  زير  تعريف  توان  مى 

حدودى قابل قبول دانست: 

تمايالت  سيستم  تمامى  توان  مى  را  «شخصيت 
تعريف  فرد  هر  جسمى  و  روانى  پايدار  نسبتا 
به  نسبت  را  وى  تطابق  نحوه  كه  تمايالتى  نمود؛ 
محيط روانى، اجتماعى و مادى معين مى سازد.» 

(پورافكارى، 1386، ص 1106) 

تكثر و تعدد تعاريف مربوط به شخصيت، ريشه 
تعبير  به  واقع  در  دارد.  انسان  پيچيده  ماهيت  در 
دكتر فتحى آشتيانى در كتاب مقدمه اى بر روان 
از  موجود،  تعاريف  «دامنه  سياسى،  شناسى 
مشهود  رفتارهاى  تا  ارگانيزم  درونى  فرآيندهاى 
(فتحى،  است.»  نوسان  در  افراد  تعامل  از  ناشى 
يك  به  توان  نمى  دليل  همين  به   (36 ص   ،1385
معانى  تمامى  آن  در  كه  كرد  اشاره  خاص  نظريه 
نظريه  هر  درواقع  باشد.  شده  لحاظ  شخصيت 
نظر  شخصيت  از  خاصى  هاى  جنبه  به  پردازى 
هاى  جنبه  بر  برخى  مثال  براى  است.  افكنده 
بر  ديگر  برخى  و  شخصيت  عاطفى  و  شناختى 

جنبه هاى جسمانى ـ روانى آن تكيه مى كنند. 
بودن،  نوسان  در  و  تحول  شد،  اشاره  كه  چنان 
دليل  همين  به  و  است  شخصيت  اصلى  ويژگى 
تعاريف  از  كدام  هر  كه  اعتقادند  اين  بر  برخى 
يك  درباره  توقف  نقطه  منزله  «به  شخصيت 
فرآيند است.» (همان منبع، ص 37) براى ارزيابى 
استفاده  گوناگونى  هاى  روش  از  افراد  شخصيت 
زندگينامه  از  توان  مى  ميان  اين  در  كه  شود  مى 
ها،  پرسشنامه  نوشته،  ديگر  و  نوشته  خود  هاى 
موقعيت هاى آزمايشى، تست هاى فرافكن، قيافه، 

خط و بيان نام برد. 

� شخصيت و جامعه پذيرى سياسى 

 Political) سياسى  پذيرى  جامعه  نظريه 
و  داوسن  ريچارد  توسط  كه   (Socialization

نظرى  ابزارى  عنوان  به  يافته،  بسط  پرويت  كنت 
در تبيين و توضيح تفاوت ميان نظام هاى سياسى 
به كار مى رود. دكتر على فتحى آشتيانى در كتاب 
بيان  در  سياسى»  شناسى  روان  بر  اى  «مقدمه 
نويسد:  مى  سياسى  پذيرى  جامعه  فرآيند  اهميت 
كه  است  سياسى  پذيرى  جامعه  فرآيند  طريق  «از 
را  جامعه  سياسى  فرهنگ  تر،  قديمى  هاى  نسل 
توجه  با  و  كنند  مى  منتقل  جديدتر  هاى  نسل  به 
به چنين انتقالى است كه هر جامعه اى موفق مى 
بخشد.»  استقرار  را  خود  سياسى  فرهنگ  شود، 

(فتحى، 1385، ص 42) 

درواقع با استفاده از نظريه جامعه پذيرى سياسى 
مى توان علل استمرار و ثبات يك نظام يا علل بى 
كرد.  توجيه  را  سياسى  هاى  نظام  زوال  و  ثباتى 
سياسى  پذيرى  جامعه  نظريه  در  آنچه  درواقع 
شخصيت  پرورش  گيرد،  مى  قرار  توجه  مورد 
كارآمد  افراد  صورت  به  كه  است  شهروندانى 
افرادى  نظر  از  شوند.  مى  مطرح  سياسى  جامعه 
سياسى  پذيرى  جامعه  پاول،  و  الموند  چون 
سياسى  هاى  فرهنگ  دگرگونى  يا  حفظ  «روند 
طريق  از  درواقع   (43 ص  منبع،  (همان  است.» 
شخصيت  كه  است  سياسى  پذيرى  جامعه  فرآيند 
رفتارها  و  گرفته  شكل  جامعه  يك  افراد  سياسى 
در  حاكم  سياسى  نظام  قبول  مورد  هنجارهاى  و 
جامعه  در  متعددى  عوامل  شود.  مى  نهادينه  آنها 
مى  جمله  آن  از  كه  دارند  نقش  سياسى  پذيرى 
همساالن،  و  دوستان  مدرسه،  خانواده،  به  توان 
و  اجتماعى  طبقات  فرهنگ،  گروهى،  هاى  رسانه 
نقش جنس اشاره كرد. بدون شك بررسى رابطه 
شخصيت و جامعه پذيرى سياسى يكى از مباحث 
مهم در حوزه روان شناسى سياسى به شمار مى 

آيد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

روانشناسى

پاى روان شنـــاسى در 
كفـــش سياســــت  

 
   مهدى ميرلو  



جمعه 28 بهمن ماه 1390 -  شماره 236هفته نامه پرشين2222
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk سالمت خانواده

بهترين زمان براى 
خوردن ميـــوه

ميوه  اگر  افتاد  نخواهند  اتفاق  اين ها  همه  حقيقيت  در 
اين  غير  در  است  خالى  تان  معده  كه  بخوريد  زمانى  را 

و  مى شوند  تركيب  شده  فاسد  غذاى  با  ميوه ها  صورت 
گاز توليد مى كنند و درنتيجه شما باال مى آوريد.

بسيار مهم است كه بدانيم چگونه و چه وقت بايد ميوه 
بخوريم و يا اين كه راه صحيح خوردن ميوه ها چيست؟

به ياد داشته باشيد كه ميوه ها را بعد از خوردن غذا ميل 
بايد  ميوه ها  كه  باورند  اين  بر  تغذيه  كارشناسان  نكنيد، 

زمانى خورده شوند كه معده خالى است.

اگر ميوه ها را بعد از خوردن غذا ميل كنيد، نقش مهمى 
در مسموم كردن سيستم بدنتان خواهند داشت، در اين 
كه  مى شود  روبرو  انرژى  زيادى  مقدار  با  بدنتان  حالت 
اين انرژى به جاى مفيد بودن باعث از دست دادن وزن 
زندگى  فعاليت هاى  ديگر  انجام  براى  قدرت  كاهش  و 

مى شود.

تكه  يك  و  نان  تكه  دو  كه  بگيريد  درنظر  مثال  براى 
ميوه خورده ايد، تكه ميوه آماده است كه مستقيما وارد 
معده تان و سپس روده تان شود اما به دليل آن دو تكه 

نان، از ورود سريع آن به معده جلوگيرى مى شود.

در اين بين همه غذا فاسد شده، تخمير مى شود و به اسيد 
تبديل مى شود و به محض اينكه درون معده، ميوه با غذا 
غذا  حجم  همه  پيدا مى كند،  آنزيم هاى گوارشى تماس  و 

شروع به ازبين رفتن و فاسد شدن مى كند .

پس لطفا ميوه را زمانى مصرف كنيد كه معده تان خالى 
است و يا قبل از خوردن غذا باشد.

كه  مى كنند  شكايت  بسيارى  كه  شنيده ايد  بارها  شما 
يا  و  مى آيد،  باال  غذا  مى خوريم،  هندوانه  كه  زمان  هر 
زمانى كه موز مى خوريم احساس مى كنيم بايد فورا به 

دستشويى برويم.

ميوه  اگر  افتاد  نخواهند  اتفاق  اين ها  همه  حقيقيت  در 
اين  غير  در  است  خالى  تان  معده  كه  بخوريد  زمانى  را 
و  مى شوند  تركيب  شده  فاسد  غذاى  با  ميوه ها  صورت 

گاز توليد مى كنند و درنتيجه شما باال مى آوريد.

سفيدى مو، تاس شدن، عصبانيت و گودى هاى سياه زير 
خالى  معده  با  اگر  افتاد  نخواهند  اتفاق  همه شان  چشم، 

ميوه ميل كنيد.

بايد بدانيم كه چنين موضوعى صحيح نيست كه بعضى 
اسيدى  خودشان  ليمو  و  نارنج  پرتقال،  مانند  ميوه ها  از 

هستند چرا كه همه ميوه ها در بدن قليايى مى شوند.

بياموزيد  را كامال  خوردن  ميوه  صحيح  روش  اگر شما 
شما به راز زيبايى، عمر طوالنى، سالمت، انرژى، شادابى 

و وزن طبيعى دست پيدا خواهيد كرد.

از خوردن ميوه هاى پخته شده بپرهيزيد

زمانى كه نياز داريد آب ميوه بنوشيد فقط آب ميوه تازه 
كه  ميوه هايى  آب  حتى  كنسروها.  ميوه  آب  نه  بنوشيد 

بسيار غليظ هستند را ننوشيد.

ميوه هاى پخته شده را نخوريد چرا كه هرگز ماده مغذى 
ميوه ها را دريافت نخواهيد كرد تنها مزه شان را دريافت 

مى كنيد.

به خاطر داشته باشيد كه پختن ميوه، تمام ويتامين ها را 
از بين مى برد اما به هرحال خوردن ميوه كامل بهتر از 

نوشيدن آب آن است.

اگر بايد آب ميوه بنوشيد طورى بنوشيد كه دهانتان پر 
اجازه  بايد  كه  چرا  دهيد،  فرو  آرام  آرام  را  آن  و  شود 
دهيد كه آب ميوه با بزاق دهانتان قبل از فرو دادن آن 

كامال تركيب شود.

ميوه  روزه  روز   3 بدنتان  پاكسازى  براى  مى توانيد 
آخر  در  و  بخوريد  ميوه  فقط  روز   3 مدت  به  بگيريد. 
متعجب مى شويد از اينكه دوستانتان به شما مى گويند كه 

چقدر پوستتان درخشان و صاف شده است.

با فوايد انواع ميوه آشنا شويد

اما  دارد،  سى  ويتامين  كمى  مقدار  سيب  اگرچه  سيب: 
شيميايى  (ماده  فالون هاست  و  اكسيدان ها  آنتى  داراى 
بيرنگ و متبلور) كه هر دوى اينها فعاليت ويتامين سى 
درنتيجه  و  مى بخشند  تسهيل  و  كرده  زياد  را  بدن  در 
ريسك مبتال شدن به سرطان روده، حمالت قلبى و سكته 

كاهش پيدا مى كند.

توت فرنگى: باالترين قدرت اكسيدان ها را در ميان اكثر 
ميوه ها دارد و از بدن در برابر ابتال به سرطان، گرفتگى 

رگها و راديكال هاى آزاد محافظت مى كند.

جلوى  پرتقال  عدد   4 تا   2 روزانه  مصرف  پرتقال: 
مى كند،  كم  را  كلسترول  مى گيرد،  را  سرماخوردگى 
سنگ هاى  يا  و  كرده  جلوگيرى  بدن  در  سنگ  ايجاد  از 
موجود در بدن را از بين مى برد و همچنين ريسك ابتال 

به سرطان روده را كاهش مى دهد.

از  كه  چرا  است  تشنگى  دهنده  تسكين  بهترين  هندوانه: 
%92 آب تشكيل شده است، همچنين حاوى باالترين دوز 
گالتاتيون است كه به باالرفتن سيستم دفاعى بدن كمك 

مى كند.
اكسيدانى  كه  است  ليكوپين  منبع  اصلى ترين  همچنين 
براى مبارزه با سرطان است، ديگر مواد مغذى موجود 

در هندوانه ويتامين سى و پتاسيم هستند.

عنبه (انبه): بهترين برندگان براى داشتن باالترين ميزان 
ويتامين سى هستند، اين ميوه سرشار از كاروتين است 
كه حاوى ويتامين آ بوده و براى چشم ها مفيد مى باشد.

در آخر اين مطلب را هم به ياد داشته باشيد كه نوشيدن 
است؛  سرطان  به  ابتال  با  مساوى  غذا  از  بعد  سرد  آب 

مى توانيد باور كنيد؟

شايد نوشيدن يك ليوان آب سرد بعد از غذا، بسيار لذت 
لحظه  آن  در  كه  روغنى  مواد  سرد  آب  اما  است  بخش 
مصرف كرده ايد را سفت مى كند، روند هضم غذا را كند 

مى كند.
مى دهند  نشان  واكنش  اسيد  با  رسوب ها  اين  كه  زمانى 
و شكسته مى شوند و سريعتر از غذاهاى جامد، توسط 

روده جذب مى شوند.

اين موضوع بسيار سريع موجب چاقى و سپس سرطان 
مى شود بنابر اين بهتر است كه بعد از غذا، سوپ گرم و 

يا آب ولرم مصرف كنيد .

پدران سالم، فرزندان سالم

تحقيق جدي نشان مي دهدكه اضافه وزن پدران بر اضافه وزن كودكان تاثير بسياري 
دارد

فرزنداني كه از اضافه وزن رنج مي برند بايد از پدرهاي خود ناراضي باشند! اين نتيجه 
تحقيقى  استراليا  در  دانشگاهى  است.  آمده  دست  به  علمي  تحقيق  يك  از  كه  است  اي 
درازمدت درباره  تاثير وزن پدر بر وزن فرزند انجام داده است. نتيجه  تحقيق اين است 
وزن  كه  است  اين  توجه  جالب  نكته  دارد.  فرزند  وزن  بر  بسياري  تاثير  پدر  وزن  كه 
مادر در اين باره نقشى بازى نمى كند. محققان دانشگاه نيوكاسل واقع در شمال شهر 
سيدنى استراليا، در تحقيقى جديد اضافه وزن كودكان و نوجوانان را مورد بررسى 
قرار داده اند. آن ها در اين تحقيق وزن كودكان از 3000 خانواده  مختلف و همچنين 
والدين آن ها را هر چهار سال يك بار، در سال هاى 2004 و 2008 اندازه گيرى و سپس 
نتايج مربوطه را ارزيابى كرده اند. كودكان مورد نظر در اين سالها چهار و هشت ساله 

بودند. 

بر اساس نتايج اين تحقيق اگر پدر چاق باشد، فرزند او نيز چاق مى شود، حتى اگر 
رابطه   كه  داد  نشان  تحقيق  اين  حال،  عين  در  باشد.  داشته  مناسبى  وزن  بچه  مادر 
بالعكس آن وجود ندارد، به اين معنا كه اگر مادر چاق باشد و پدر باريك اندام، ريسك 

اينكه فرزند هم اضافه وزن داشته باشد، كم خواهد بود. 

در  كاسل  نيو  دانشگاه  از  تغذيه  و  فيزيكى  فعاليت  رشته   پروفسور  مورگان»  «فيليپ 
بزرگى  تاثير  مى توانند  پدران  هستند.  آموزنده  بسيار  داده ها  «اين  مى گويد:  اين باره 
نشان  را  اين  كه  است  تحقيقى  نخستين  ما  تحقيق  باشند.  داشته  كودكانشان  وزن  بر 

مى دهد.» 

حال سوال اين است كه چرا وزن پدر بر وزن كودك تاثير مى گذارد، اما وزن مادر نه؟ 
به گفته  «فيليپ مورگان» اين پديده نشات گرفته از تحوالت اجتماعى است. او مى گويد: 
با  پدرها  مادر.  هم  و  است  شاغل  پدر  هم  معموال  امروزه  است.  شده  عوض  «زمانه 
فرزندانشان بيشتر وقت مى گذرانند و به همين خاطر تاثير بيشترى بر تغذيه  كودكان 
خود دارند. همچنين پدرهاى فعال كودكان را وادار به حركت مى كنند؛ كارى كه پدرهاى 
غير فعال نمى توانند. من معتقدم كه اگر اين تحقيق را 20 سال پيش انجام مى داديم، 
استراليا انجام  در كشور  نتايج ديگرى كسب مى كرديم.» درست است كه اين تحقيق 
شده است، اما به عقيده  فيليپ مورگان مى تواند اعتبار بين المللى داشته باشد. در همه 
جاى دنيا اين امر مهم است كه پدرها به فرزندانشان شيوه  زندگى  سالم را تعليم دهند. 

در كشور استراليا اكنون پروژه اى در اين باره به راه افتاده است به نام «پدران سالم، 
را  آنها  است،  وزن  اضافه  داراي  پدرهاي  مخصوص  كه  پروژه  اين  سالم».  فرزندان 
مجبور مى كند كه در طول سه ماه ورزش هايى مربوط به بدنسازى انجام دهند. آنها 

عالوه بر اين در طى اين پروژه درباره  تغذيه  سالم نيز تعليم داده مى شوند. 

كه  طورى  است،  آورده  بار  به  مطلوبى  نتايج  پروژه  اين  مورگان»  «فيليپ  گفته   به 
سالم ترى  تغذيه   آن  از  پس  اينكه فرزندانشان  هم  و  كرده  پيدا  كاهش  پدرها  وزن  هم 
و  مى گذارد  تاثير  فاميل  كل  بر  پدر  بدنى  «فعاليت  مى گويد:  مورگان  فيليپ  داشته اند. 

مى تواند كليدى براى تحوالت باشد». 

مورگان معتقد است كه چنين پروژه هايى بايد در كشورهاى ديگر نيز به راه بيفتند. اين 
بيشتر خانم ها هستند كه در كالس هاى مربوط به كاهش وزن شركت مى كنند. شايد 
بهتر باشد مردان هرچه زودتر به فكر استفاده از اين كالس ها بيفتند اگر نمي خواهند 

تا چند وقت ديگر مورد سرزنش بچه هاي خود قرار بگيرند!
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روش هاى طبيعى براى جلوگيرى از 
سفيدشدن موها

شايع  بسيار  مسايل  جمله  از  پايين  سنين  در  موها  سفيدشدن 
مربوط به سالمتى است كه در بين همه جنسيت ها چه مرد و چه 
زن اهميت بااليى دارد و گاهى ميان افراد زير 20سال نيز ظاهر مى 
شود. بيشتر پزشكان بهداشت و سالمت بر اين باورند كه اين روند 
نگران كننده در نتيجه آلودگى هايى است كه از محيط زيست به 
طبيعت نفوذ مى كند و از جمله مسايلى مانند غذاها، خوراكى هاى 
مصرفى و زندگى پراسترس روى مى دهند. با اين حال، روش هايى 
نيز وجود دارند تا موهاى خود را به طور طبيعى مشكى نگاه داريم 
ساده  از  برخى  اندازيم.  تاخير  به  را  آنها  سفيدشدن  كم  دست  يا 
ترين اين شيوه هاى مطمئن و سالم و حفظ رنگ مشكى موها در 

فهرست زير آمده اند. 

� استفاده از موثرترين محافظ طبيعى مو 
كه  است  طبيعى  غذايى  تركيبات  مفيدترين  از   ،Amla يا  هندى  فرنگى  انگور 
كمى  با  را   Amla پودرخشك  توانيد  مى  شما  كرد.  استفاده  آن  از  توان  مى 
عسل مخلوط كرده و روزى دو مرتبه از آن استفاده كنيد. همچنين مى توانيد 
آب نبات هاى شيرين شده آن را مصرف كنيد. طرز استفاده ديگرAmla به 
 Amla كار بردن مستقيم آن روى موهاست. موهاى خود را با پودرخشك
بشوييد و سپس با روغن غنى شده آن كه به عنوان محافظ سياهى مو شناخته 
مى شود، موهاى خود را چرب كنيد. اگر مى خواهيد از شر شوره موى سر 
خالص شويد، از مخلوط پودر Amla و آبليمو استفاده كنيد. اين مخلوط را 

به مدت دو ساعت قبل از شامپو زدن، به سر خود بماليد. 

� استفاده از حنا 
بسيارى از افراد رنگ قرمز تيره اى را كه حنا به موها مى دهد دوست ندارند، 
در صورتى كه استفاده از حنا به جاى رنگ مو، براى پيشگيرى از سفيدشدن 
روغن  در  را  حنا  برگ  مقدارى  بايد  كار  اين  براى  است.  شده  توصيه  موها 
خردل حرارت دهيد. پيش از اينكه آن را روى سرتان ماساژ دهيد، اجازه دهيد 

اين روغن تركيبى دارويى چند ساعتى بماند تا خنك شود. 

� انتخاب هوشمندانه شامپو 
وقتى مى خواهيد شامپو بخريد، به تركيبات آن از جمله ذرات عصاره زغال 

اينها  كنيد.  توجه  اسيدسالسيليك  و  سلينيوم  روى،  شيكاكاى،  آمال،  سنگ، 
دليل شناخته  هستند كه از شوره سر كه  مو  مراقبت از  ثابت شده  تركيبات 
شده سفيدى مو مى باشد و از سوى ديگر بهداشت و سالمت بيشتر سر است، 

جلوگيرى مى كند. 
� استفاده از كارى و كره براى مشكى ماندن موها 

برگ هاى كارى، در اصل ادويه معطرى هستند كه براى مزه دار كردن غذاها 
استفاده مى شوند. با اين وجود، اين ماده محتوى موادى بيوشيميايى است 
كه ريشه موها را محكم كرده و شادابى پوست سر را افزايش مى دهد. سعى 
كنيد در غذاهاى روزانه خود بيشتر از برگ هاى كارى استفاده كنيد. همچنين 
مى توانيد مقدارى برگ كارى له شده را با روغن نارگيل مخلوط كنيد و از 
شير  از  كه  اى  كره  كنيد.  استفاده  مو  سفيدشدن  ضد  تونيك  عنوان  به  آن 
خالص گاو گرفته مى شود نيز ماده اى براى جلوگيرى از آغاز سفيد شدن 
موها شناخته شده است. اين يكى از داليلى است كه دانشكده پزشكى گياهان 
باستانى هندوستان، كه آيوريدا نام داشت، بر خوردن حداقل مقدار كمى كره 
خالص كه از شير گاو گرفته شده باشد، به عنوان دارويى براى جلوگيرى از 

سفيدشدن موها تاكيد كرده است. 

� استفاده از مكمل هاى طبيعى مفيد براى مو 
اسپيرولينا (نوعى جلبك دريايى): اين ماده به دليل دارا بودن مواد معدنى نادر 

و كلروفيل موجود در آن، يك نوع تونيك موى مشهور است. 
مصرف  با  را  خود  بدن  آمينواسيدهاى  و  پروتئين  آمينواسيدها:  و  پروتئين 
دهيد.  افزايش  حبوبات  و  سبزيجات  شير،  ماهى،  قرمز،  گوشت  متعادل 
آمينواسيدهايى مانند سيستين و تيروسين در بسيارى از فرآورده هاى ضد 

سفيدى مو يافت مى شوند كه بر اثربخشى آنها تاكيد شده است. 
و  سر  پوست  ايمنى  از  بيشتر  مراقبت  براى  ويتامين  اين  وجود   :E ويتامين 
سالم نگه داشتن ريشه موها ضرورى است. منابع توصيه شده اين ويتامين 
هاى  روغن  و  ها  آجيل  كره،  شير،  مرغ،  تخم  اسفناج،  ها،  جوانه  از  عبارتند 

نباتى. 

� افزايش جريان خون در پوست سر 
اغلب اوقات، پوست سر به داليل وراثتى يا باال بودن سطح استرس از كمبود 
جريان خون رنج مى برد. اين مساله به منبع مواد مغذى آسيب وارد مى كند 

و سبب افزايش ناگهانى تعداد موهاى سفيد مى شود. 
براى ممانعت از اين رويداد، جريان خون را در پوست سرتان با ماساژهاى 
تاثير  مفيد،  استراتژى  يك  عنوان  به  عمل  اين  دهيد.  افزايش  خود  سر  منظم 
بسيار خوبى دارد، به اين معنا كه تنش ها را كم كرده و به شما جهت بهتر 
شدن جريان خون يارى مى كند. در صورتى كه پوست سر را با روغن كنجد، 
روغن نارگيل، روغن خردل و روغن هايى از اين دست ماساژ دهيد، نتايج 

بهترى حاصل مى شود.

سالمت

ورزش و متابوليسم
الهام ارشاديان

متابوليسم يا سوخت و ساز كه به فرايند تجزيه مواد غذايي 
در بدن و تبديل آن به انرژي اطالق مي شود، يكي از دغدغه 
پديده  اين  كاهش  با  كه  است  بدنسازاني  از  بسياري  هاي 
اساسي در بدنشان، مواجه هستند. تعداد بي شمارى از بابت 

سوخت وساز كم بدن خود مى رنجند.
 هر چند پايين بودن سوخت وساز در بدن، تا حدود زيادي 
ارثي و ژنتيكي است ولي اين بدان معنا نيست كه كامًال از 
حيطه كنترل ما خارج باشد. شما با قرار دادن چند راهكار 
ساده و استمرار در انجام آن مي توانيد تا حد قابل توجهي، 

سرعت متابوليسم خود را افزايش دهيد.
 يكي از اين راهكارها، تجديد نظر در نوع تغذيه و چگونگي 
استفاده از آن است. متخصصان غدد معتقدند كه وعده هاي 
غذايي كوچك ولي بيشتر از حد معمول، باعث به كار انداختن 
دستگاه گوارش به تعداد بيشتر در طول روز خواهد شد و به 
تسريع روند متابوليسم كمك خواهد كرد. همچنان با كاهش 
ميزان چربي در وعده هاي غذايي، به تحقق آرزوهايتان در 
افزايش متابوليسم، كمك خواهيد كرد. براي بدن خيلي راحت 
است كه از چربي براي توليد انرژي استفاده كند ولي با كم 
كردن چربي از رژيم غذايي باعث خواهيد شد كه بدن به كار 

بيشتري وادار شود تا انرژي مورد نياز خود را تأمين كند.
بسياري  گشودن  كليد  ساده،  جمله  اين  باشيد.  تحرك  ُپر   
باشگاه  در  كه  ساعتي  كنيد  سعي  است.  شما  ازمشكالت 
هر  در  سوزانيد.  مي  كالري  كه  نباشد  زماني  تنها  هستيد، 
شرايطي مي توان با افزايش فعاليت و تحرك، كالري سوزي 
كرد. انجام تمرينات هوازي يكي از راه هاي مؤثر در افزايش 
متابوليسم بدن به شمار مي رود. يكي از ديگر مواردي كه به 
باالرفتن سرعت متابوليسم كمك مي كند، خواب كافي است. 
بدن شما حداقل به 8 ساعت خواب مفيد و با كيفيت در شبانه 
روز نيازمند است و از همه مهمتر و صد البته جذاب تر براي 
همه شما، تمرينات با وزنه است. هر چه مقدار عضالت شما 
به  شد.  خواهد  بيشتر  بدنتان  ساز  و  سوخت  باشد،  بيشتر 
بيان ديگر هرچه درصد عضله در بدن باالتر رود به همان 

نسبت بدن، كالري بيشتري را مي سوزاند
پس ديديد كه با انجام چند كار ساده مي توان حتي به تقابل 
مهار  را  آن  توجهي  قابل  حدود  تا  و  پرداخت  نيز  ژنتيك  با 

كرد.
 

فوايد امگا 3 
با اينكه همه جا صحبت از فوايد امگا 3 در بدن مى شود، ، اما 
كمتر كسى پيدا مى شود كه بداند امگا 3 چيست، چه خواصى 

دارد و در چه منابعى يافت مى شود؟
براساس پيوند دوگانه به دو نوع اشباع و غيراشباع تقسيم 
مى شوند.امگا 3 نوعى چربى غيراشباع مركب است كه در 
چندين  و  كربوكسيل  گروه  يك  خود  كربن  اتصالى  زنجيره 
(آلفا   ALAچربى گروه  سه  از  خود  و  دارد  دوگانه  پيوند 
 DHA و  اسيد)  (ايكوزاپنتانوئيك   EPA اسيد)،  لينولئيگ 

(دوكوزاهگزانوئيك اسيد) مشتق مى شود.
بهترين منبع تامين امگا 3 ماهى است و مقدار توصيه شده 
آن دو بار در هفته است.ALA كه مهم ترين نوع امگا 3 است 
روغنى  هاى  دانه  و  گردو  گندم،  جوانه  ,در  ماهى  از  بيش 
(كتان و سويا) يافت مى شود، اما دو نوع ديگر فقط در ماهى 
به ويژه در قزل آال، ساردين، ماهى تن و آزاد موجود است.

چربى امگا 3 از تشكيل Thromboxan (عامل مهم در لخته 
شدن خون) جلوگيرى مى كند و سطح ترى گليسيريد خون 
از  جلوگيرى  در  مفيدى  بسيار  ماده  لذا  دهد.  مى  كاهش  را 
بروز بيمارى هاى عروقى و حمالت قلبى به شمار مى رود.

بلكه  شود  نمى  محدود  قلب  سالمت  به  تنها   3 امگا  تاثير 
دارد كه اغلب از آن بى اطالعند. چربى  خواص ديگرى نيز 
امگا 3 به ويژه مشتق آن DHA با ايجاد تعادل ميان حفظ 
مقاومت و انعطاف پذيرى سلول هاى پوست باعث تحريك 
و  خشكى  از  و  شده  االستين  بند  هم  بافت  و  كالژن  تشكيل 
چروكيدگى و پيرى زودرس جلوگيرى مى كند و همين ميزان 
بروز آكنه و جوش هاى التهابى در نوجوانان را كاهش مى 
دهد.چربى امگا 3 همچنين باعث استحكام استخوان ها مى 
شود، عارضه خشكى چشم را كه بيمارى شايع در سالمندان 
تعويق  به  را  آلزايمر  بروز  باالخره  و  دهد  مى  كاهش  است 
مى اندازد. با توجه به موارد فوق ديگر هيچ جاى شكى در 
خواص امگا 3 باقى نمى ماند. پس از خوردن ماهى و دانه 
هاى روغنى و خشكبار به ويژه بادام زمينى و گردو غافل 

نشويد.



جمعه 28 بهمن ماه 1390 -  شماره 236هفته نامه پرشين2424
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

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

ورزش
آشنايي با تنها نماينده زن افغانستان در المپيك 

دانش آموز 17ساله در
 رينگ بوكس

در  افغانستان  زنان  نماينده  تنها  به عنوان  رحيمى»  «صدف 
در  المپيك  مدال  كسب  پي  در  لندن،  المپيك 2012  بازى هاى 
آسوشيتدپرس،  خبرگزارى  گزارش  به  است.  بوكس  رشته 
مى خواهد  كه  است  ساله اى   17 مصمم  آموز  رحيمى دانش 
جنگ  كشور  اين  زنان  ساير  و  خودش  براى  افتخاري 
بخشد.  بهبود  جهان  در  را  آنها  وجهه  و  آورد  به دست  زده 
رحيمى مى گويد: «وقتى در رقابت هاى خارج از كشور شركت 
مى كنيم فشارهايى بر ما وارد مى شود. اما من تالش مى كنم 
و  شود  رينگ  وارد  مى تواند  افغان  دختر  يك  كه  دهم  نشان 
هفته  در  رحيمى سه روز  كند.»  كسب  مقام  افغانستان  براى 
مشت  سنگين  كيسه هاى  به  مى كند،  تمرين  ساعت  چندين 
مى زند و با هم تيمى ها و مربيانش مشت بازى مى كند. آنها در 
ورزشگاهى كه زمانى رژيم طالبان از آن براى انجام اعدام هاى 
هنوز  بوكسور  زنان  مى كنند.  تمرين  مى كرد،  عمومى استفاده 
ندارند.  مهارت هايشان  ارتقاى  براى  بوكس  واقعى  رينگ 
رحيمى كه حمايت خانواده اش را پشت سر دارد، پا جاى پاى 
روبينا مقيم يار دونده زن افغان مى گذارد كه در بازى هاى آتن 
در  بود  قرار  كه  است  ديگرى  زن  عهديار  مهبدا  كرد.  شركت 
المپيك 2008 پكن شركت كند اما به علت مصدوميت موفق به 
مثل  كشورى  در  زنان  بوكس  نشد.  بازى ها  اين  در  شركت 
مبارزه  حقوق شان  براى  هنوز  زنان  بيشتر  كه  افغانستان 
مى كنند و از احترام كمى در اين كشور مردساالر برخوردارند 
54كيلوگرم  وزن  در  رحيمى كه  است.  غيرعادى  ورزش  يك 
تمرين مى كند، از طريق وايد كارت به المپيك راه خواهد يافت. 
او قصد دارد 19 فوريه به لندن برود و چند هفته تمرين كند. 
روح اهللا نيكپى اولين مدال آور المپيك افغانستان است كه در 

رقابت هاى تكواندو مردان در سال 2008 برنز گرفت.

فرگوسن:
 سوارس مايه ننگ ليورپول است 

سوارس: متاسفم كه ظاهربين هستيد
لوئيس سوارس قبل از بازي عصر روز شنبه با منچستريونايتد 
خودداري  يونايتد ها  كاپيتان  اورا،  پاتريس  با  دادن  دست  از 
در   2011 سال  خاتمه  از  قبل  اروگوئه اي  بازيكن  اين  كرد. 
اولدترافوردي ها،  زمين  داخل  فرمانده  به  منچستر  با  ديدار 
محروميت  او  براي  رفتار  همين  كه  داد  پرستانه  نژاد  دشنام 
داشت.  پي  در  پوندي  40هزار  جريمه  و  هشت جلسه اي 
سوارس كه به خاطر اين جريمه سنگين ناراحت بود، در بازي 
دست  باهم  تيم  دو  بازيكنان  كه  زماني  با  يونايتد  برگشت 
با  مواجهه  در  مربيان،  سفارش  وجود  با  مي دادند،  دوستي 
كاپيتان فرانسوي حريف از دست دادن خودداري كرد. همين 
موضوع باعث شد فرگوسن، سوارس را «بي آبرو» و «فاقد 
وجود  به  درگيري هاي  از  پس  فرگوسن  بخواند.  شخصيت» 
آمده در ديدار منچستريونايتد و ليورپول اعالم كرد لوئيس 
سوارس مايه ننگ ليورپول است و ديگر نبايد براي اين تيم 

بازي كند.

 او پس از برتري 2 بر يك تيمش مقابل ليورپول درباره اين 
اتفاق گفت: «باور كردني نيست و من نمي توانم اين موضوع 
را باور كنم. سوارس مايه ننگ باشگاه ليورپول است. چنين 
بازيكناني نبايد براي تيمي مثل ليورپول به ميدان بروند. كاري 
بزرگي  درگيري  به  منجر  بود  ممكن  داد  انجام  سوارس  كه 
شود. ديديد كه داور هم نمي دانست چه كاري بايد انجام دهد. 
شود.  حاكم  بازي  بر  بدي  جو  كه  شد  باعث  سوارس  عمل 
ما بايد همه تالش خود را براي مقابله با نژاد پرستي انجام 
دهيم، نژادپرستي در انگليس معضل بسيار مهمي شده است. 
فوتبال از سال هاي دور و زماني كه تماشاگران به سمت جان 
بارنز موز پرت مي كردند، تا امروز راه درازي را طي كرده 
جلو  به  رو  بايد  بلكه  برگرديم،  عقب  به  نمي توانيم  ما  است. 
حركت كنيم و به مقابله با نژاد پرستي بپردازيم.» به نقل از 
ديلي استار، سوارس از طريق يك شبكه اجتماعي در اينترنت 
در مقام واكنش به اين صحبت ها برآمد و گفت: «متاسفم كه 
همه چيز براساس ظواهر يعني آنچه از دور ديده شده، مورد 
باختيم  يونايتد  با  بازي  در  اينكه  از  قرار مي گيرد.  ارزيابي 
كه  متاسفم  شديم.  مهلكي  ضربه  متحمل  ما  ناراحتم.  بسيار 
همه ظاهر ماجرا را مي بينند. فكر مي كنم در آينده قضاوت هاي 

بهتري انجام خواهد شد.»

فابيو كاپلو، قرباني جنجال 
نژاد پرستي جان تري 

هري ردنپ در يك قدمي نيمكت تيم ملي انگليس
فابيو كاپلو،  سرمربي ايتاليايي تيم ملي انگلستان شامگاه چهارشنبه به 
دليل اختالف نظر با سران اتحاديه فوتبال انگليس بر سر محروميت 
«جان تري» از كاپيتاني تيم ملي، از مربيگري تيم ملي انگلستان استعفا 
داد. اين اتفاق ساعاتي پس از تبرئه هري ردنپ،  سرمربي فعلي باشگاه 
تاتنهام از اتهام فرار مالياتي روي داد و همين امر گمانه ها در مورد 

انتخاب اين مربي به عنوان جانشين كاپلو را قوت بخشيد. 

استعفاي كاپلو پس از مذاكرات وي با ديويد برنستاين رئيس اتحاديه 
فوتبال انگليس و آلكس هورن دبير اين اتحاديه، اعالم شد. به دنبال 
مطرح شدن اتهاماتي عليه جان تري، كاپيتان تيم ملي فوتبال انگليس و 
باشگاه چلسي در مورد رفتار نژادپرستانه عليه يكي از بازيكنان سياه 
پوست تيم فوتبال كويينز پارك رنجرز، اتحاديه فوتبال انگليس هفته 
گذشته اعالم كرد كه جان تري، كاپيتان تيم ملي در رقابت هاي جام 
ملت هاي اروپا نخواهد بود. فابيو كاپلو بالفاصله از اين تصميم اتحاديه 
فوتبال انگليس ابراز نارضايتي كرد و گفت تا زماني كه جان تري در 
انگليس  فوتبال  ملي  تيم  كاپيتان  مي تواند  است،  نشده  محكوم  دادگاه 
باشد. در نهايت همين اختالف نظر باعث شد پس از تشكيل جلسه اي 
با حضور كاپلو و مقامات اتحاديه فوتبال انگليس در روز چهارشنبه، 
شود.  داده  پايان  انگليس  فوتبال  ملي  تيم  ايتاليايي  سرمربي  كار  به 
زحمات  از  اظهارنظري  در  انگليس  فوتبال  اتحاديه  رئيس  برنشتاين، 
كاپلو در زمان تصدي سرمربيگري تيم ملي اين كشور تشكر كرد و 
گفت: «بايد خاطرنشان كنم كه كاپلو در اين جلسه و در طول زماني كه 
سرمربي تيم ملي انگليس بود همواره رفتاري بسيار حرفه اي داشت. 
ما استعفاي كاپلو را پذيرفتيم و معتقديم كه اين استعفا تصميم درستي 
بود. از كاپلو به دليل زحماتي كه براي تيم ملي انگليس كشيده تشكر 

مي كنيم و برايش آرزوي موفقيت داريم.» 

اصلي  تيتر  به  را  كاپلو  كننده  شوكه  استعفاي  ايتاليايي  رسانه هاي 
روزهاي اخير خود تبديل كرده اند. روزنامه گازتا دلو اسپورت نوشت: 
«اين مربي احساس مي كند انگليسي ها به او خيانت كردند. او از سال 
2008 تاكنون هدايت تيم ملي انگليس را به عهده داشت ولي چهار ماه 
مربي  اين  كه  نيست  شكي  كرد.  ترك  را  تيم  اين  يورو 2012  از  قبل 
دوران  او  داشت.  نخواهد  مشكلي  هيچ  جديد  شغل  يافتن  در  برجسته 
به  او  پيوستن  بحث  و  داشته  ميالن  ث  آ  و  رم  يوونتوس،  در  موفقي 
«ايل  روزنامه هاي  بود.»  گرفته  قوت  گذشته  تابستان  در  اينترميالن 
ماساجرو» و « كوريره دال اسپورت»» هم نوشتند كاپلو شغل خود را 
به خاطر تري كنار گذاشت كه در انتظار دادگاه و پاسخگويي به اتهام 
اسپورت  توتو  روزنامه  است.  فرديناند  آنتون  به  نژادپرستانه  توهين 
هم منچستريونايتد را مقصد احتمالي كاپلو ذكر كرد و تيتر زد: «شوك 

كاپلو، خداحافظ انگليس.» 

كنوني  بزرگ  بازيكن  دو  عنوان  به  فرديناند  ريو  و  روني  وين  اكنون 
و  انگليس  ملي  تيم  سابق  مهاجم  لينكر»  «گري  انگلستان،  ملي  تيم 
«مارتين اونيل» سرمربي ساندرلند از جمله افرادي هستند كه حمايت 

خود را از انتخاب هري ردنپ به عنوان جانشين كاپلو اعالم كردند. 
فرديناند با اشاره به اينكه ردنپ مناسب ترين شخص براي جانشيني 
كاپلو است بر روي صفحه توئيتر خود نوشت: «به نظر من ما به يك 
از  او  حرف هاي  ترجمه  در  چيزي  ديگر  تا  داريم  نياز  انگليسي  مربي 
قلم نيفتد. ردنپ قطعا انتخاب من خواهد بود.» روني هم ضمن تقدير 
هرچند  مي دهد  ترجيح  را  انگليسي  مربي  يك  كه  است  گفته  كاپلو  از 
كه از نظر او كاپلو هنوز هم بهترين گزينه است. گري لينكر، كاپيتان 
سابق تيم ملي انگليس هم با تاييد حرف هاي روني در مورد انتخاب 
يك مربي انگليسي گفت: «ردنپ پس از تحولي كه در تاتنهام ايجاد كرد 
مي تواند همزمان هدايت تيم ملي انگليس را نيز بر عهده داشته باشد. 

همه تيم هاي بزرگ دنيا از كشورهاي خودشان مربي انتخاب مي كنند.» 

اين در حالي است كه برخي از منابع خبري از احتمال مربيگري ديه 
توجه  با  كه  اتفاقي  مي دهند.  خبر  انگلستان  ملي  تيم  در  مارادونا  گو 
به سابقه درگيري هاي سياسي آرژانتين و انگلستان و اظهارنظرهاي 
تندي كه مارادونا همواره عليه سياستمداران اين كشور داشته بسيار 
و  كرد  تكذيب  را  اخبار  اين  بالفاصله  مارادونا  مي رسد.  نظر  به  بعيد 
گفت اصال قصد بر عهد گرفتن هدايت تيم ملي انگليس را ندارد: «فكر 
پيشنهادي  چنين  من  به  انگليس  فوتبال  اتحاديه  مسئوالن  كه  نمي كنم 
بدهند، اما حتي در صورت ارائه، آن را قبول نخواهم كرد. مسئوالن 
قطع  را  كاپلو  با  همكاري  تا  بودند  بهانه اي  دنبال  به  انگليس  فوتبال 
از  جان تري  مسئله  خاطر  به  فقط  كاپلو  كه  كنم  باور  نمي توانم  كنند، 
اتحاديه  كه  باورم  اين  بر  باشد.  زده  باز  سر  انگليسي ها  با  همكاري 
كند.  همكاري  قطع  او  با  تا  مي گشت  بهانه اي  دنبال  به  انگليس  فوتبال 
آنها در نهايت مسئله كاپيتاني جان تري را فرصت مناسبي براي قطع 
همكاري با كاپلو دانستند و در نهايت او را بر كنار كردند. نمي خواهم 
هدايت انگليس را برعهده گيرم. تنها تيمي كه در حال حاضر آرزوي 
بر عهده گرفتن هدايت آن را دارم بوكاجونيورز است، آن هم بعد از 

تمام شدن قراردادم با الوصل.»

قديمى هاى چلسى با پيامك از 
مورينيو خط مى گيرند  

در حاليكه نتايج بد ودرگيرى هاى داخلى ويالش بواش را در آستانه 
جدايى زودهنگام قرار داده ، گفتگوى جنجالى مدير باشگاه پورتو با 
روزنامه گازتا دال اسپورت مى تواند همچون كاتاليزورى عمل كرده 

و جدايى مربى جوان پرتغالى را تسريع كند.
پينتو دى كاستا مدير پورتو مدعى شده بازيكنان با سابقه تيم بدون 
مورينيو  با  همچنان  بواش  ويالش  طرحهاى  و  ها  برنامه  به  توجه 
درارتباط هستند و پيامكهاى زيادى بين آنها ردو بدل مى شود. كاستا 
ترتيب  اين  به  بواش  ويالش  مديريت  قدرت  و  گفت:«اعتبار  گازتا  به 
كامال زير سوال رفته و از ايجاد ارتباطى صميمانه با بازيكنانش عاجز 
است .او شايد در چلسى موفق شود چون قراردادى سه ساله دارد 
اما بايد در همان سال اول هم نتايج قابل قبولى داشته باشد .هر مربى 
براى اينكه بتواند خودش را اثبات كند به زمان نياز دارد اما تا زمانى 
كه بازيكنان با مورينيو ارتباط نزديك دارند و پيامكهايى رد و بدل مى 

كنند و در مورد جزييات هم با او مشورت مى كنند ، داشتن يك تيم 
يكدست وهماهنگ دشوار است.»

كاستا در ادامه گفت و گويش تاكيد كرد ويالش بواش بايد بيشتر در 
پورتو مى ماند و خيلى زود اين تيم را ترك كرد :«او فكر مى كرد مربى 
گرى در چلسى موقعيتى استثنايى است و اگر اين فرصت را از دست 
بدهد تا آخر عمر حسرت خواهد خورد اما به نظرم اشتباه بزرگى كرد 
چون با استعدادى كه دارد قطعا موقعيتهاى مشابهى بدست مى آورد. 
او اگر زمان كافى داشته باشد تا خانه تكانى اش در چلسى را كامل 
كند و بازيكنان سابق تيم را بيرون بياندازد شايد موفق شود ولى مى 
ليگ  به  نتواند  شودواگر  اخراج  اش  نقشه  شدن  اجرا  از  تاقبل  ترسم 
قهرمانان راه پيدا كند قطعا اخراج مى شود چون عدم حضور در ليگ 

قهرمانان براى آبراموويچ قابل تحمل نيست.»
آبراموويچ براى به خدمت گرفتن ويالش بواش تنها 13 ميليون پوند 
به پورتو پرداخت كرد تا بتواند قراردادش را با اين تيم فسخ كند و بعد 
با قراردادى سه ساله او رابه لندن آورد و اگر قرار به اخراج او باشد 

، بايد حدود 12 ميليون پوند هم به بواش بپردازد  .
تلگراف/15 فوريه
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ورزش
 توپ جديد يورو 2012 با ظاهري قديمي

 نوآوري كهنه آديداس 
نويسنده : سيدمحمدامين ميرغضنفر

كم كم  اروپا  ملت ها  جام  رقابت ها  شروع  تا  مانده  ماه  چند  فاصله  در 
درباره  كه  مسابقات  كرد.  حس  را  بزرگ  تورنمنت  ان  بو  مي توان 
از  نوشت،  كوتاه  و  بلند  مطلب  چندن  مي توان  آن  جزيات  كوچك ترن 
تور دروازه گرفته تا جام قهرمان. ك از چهره هاي اصل ان تورنمنت 
اما توپ ان باز هاست، وسله ا كه در تك تك مسابقات ان دوره به چشم 

خواهد خورد و نامش تانگوست.

توپ كه بعد از 30سال آدداس مجددا آن را در ك تورنمنت بزرگ مورد 
در  چه  پشرفت ها.  صدالبته  و  تغرات  از  دنا  با  البته  داده  قرار  استفاده 

ظاهر و چه در ساختار...
قرار  استفاده  12مورد  ورو  در  است  قرار  كه   12 تانگو  دگر  گفته  به 
گرد ك از نوادگان توپ تانگو«دورلست» مي باشد. توپ كه در 30سال 
گذشته ك از مشهورترن طرح ها دنا فوتبال را داشته و همه ما اشكال 

رو آن را به خوب مي شناسم.
تانگو 12 امسال باد هر طور كه شده خاطرات نه چندان خوب«جابوالن» 
آدداس را از ذهن فوتبال ها پاك كند. توپ كه در جام جهان 2010 مورد 
فضا،  در  آن  حركت  نحوه  به  زاد  ارادات  همه  و  گرفت  قرار  استفاده 
و  لهستان  كشور ها  و  اروپا  ملت ها  جام  امسال  گرفتند.  و...  سرعتش 
اوكران محل ها هستند كه در آن تانگو 12 با طراح و ساختار جدد خود 
ان فرصت را دارد تا كفت باال توپ ها كمپان آلمان را بار دگر به رخ 

رقبان قدرش بكشاند.
نگاه به 30سال قبل و به جد تانگو مي اندازم؛ دور لست.

توپ كه انقالب عظم در طراح توپ به وجود آورد و از زمان معرف اش 
در جام جهان 1978 تا ورو 2000 به مدت 22 سال در تمام تورنمنت ها 
بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. اساس طراح دور 20تكه رو توپ بود 
كه هركدام ك سه ضلع با زواا خمده رو خود داشتند، ان 3ضلع ها طور 
در كنار كدگر قرار مي گرفتند كه 12داره بزرگ را به وجود مي آوردند. 
ان طرح انقالب در زمان خود مانند ك انفجار عظم در ساخت توپ بود، 

به طور كه در 5جام جهان با كمترن تغر مورد استفاده قرار گرفت.
به  چرمي   روه  بود.  گران  البته  و  باارزش  بسار  خود  زمان  در  تانگو 
به  كه  ضدآب  تقربا  سطح  همچنن  و  باال  آرودنامك  قابلت ها  همراه 
بود  شده  باعث  بود  منقش  آرژانتن  مردم  فوتبال  شور  از  نشانه هاي 
ان توپ قمت برار 300دالر داشته باشد، البته نمونه اصل آن نه طرح ها 

تقلب كه در اران حد اكثر بها شان 200تومان در آن سال ها بود!
به آنده سفر كرده و به تانگو 12 مي رسم، توپ كه همان تانگو دورلست 
است البته با تغرات فراوان. ان توپ ازدهمن توپ است كه آدداس برا 
ورو تامن كرده و نمونه مدرن از توپ ها است كه از آدداس در دهه 80 

در جام ها جهان و ورو ها مورد استفاده قرار مي گرفته.
تشكل  سه ضلع  به  منقش  پنل ها  از  هم   2012 قدمي  مدل  تانگو  مانند 
شده كه توسط حرارت و فشار در كنار كدگر قرار گرفته اند. ان طرح ها 
نمونه  كمي  از  كه  مي آورند  وجود  به  را  داره ها  هم  كنار  در  سه ضلع 
مانند  را  توپ  ظاهر  شكل  كماكان  ول  هستند  بزرگتر  پش  30سال 

دورلست نشان مي دهند.
را  هوا  در  توپ  حركت  مي تواند  كه  مي برد  سود  پوشش  از  تانگو 12 
بهبود بخشده و چسبندگ بن توپ و كفش بازكنان را نز بشتر كند. زر 
ان اله شفاف پوشش ضدآب توپ قرار دارد و در زر آن نز قالب كنف 
توپ. همه ان مشخصات ظاهر و ساختار مدرن در كنار هم قصد دارند 

در تابستان از اعتبار آدداس دفاع و نام تانگو را در اد ها زنده كنند.

روزى كه مايكل "اير" 
جفرى جردن به دنيا آمد
سجاد بيات

17 فوريه بى ترديد براى ما عاشقان توپ و سبد يكى از شيرين 
ترين روزهاى دنياست. روزى كه خدا بسكتبال را آفريد؛ روزى 

كه مايكل "اير" جفرى جردن به دنيا آمد تا اسطوره ما باشد.
پسرك  كه  كردند  نمى  تصور  هرگز  جردن"  دلوريس  و  "جيمز   
نحيف و كوتاه قدشان مايكل روزى بت ميليون ها عاشق بسكتبال 
شود. جيمز يكى از كارگران ارشد جنرال الكتريك در كاروليناى 
شمالى بود و دلوريس در بانك كار مى كرد. نهايت آرزوى آنها 
اين بود كه پسرشان بتواند براى خودش كارى دست و پا كند اما 
مايكل نه براى جنرال الكتريك آفريده شده بود و نه براى جمع 
و تفريق زدن حساب بانكى مردم؛ او متولد شده بود تا در تاريخ 

بسكتبال پادشاهى كند.
بسكتبال  تيم  وارد  نتوانست  اما  بود  بسكتبال  عاشق  مايكل 
مبارزه  از  دست  او  كه  نشد  باعث  اين  اما  شود  دبيرستانش 
بردارد. او آنقدر تالش كرد كه سال بعد دين اسميت(كاشف مايكل 
جردن و سرمربى تيم) به عضويت تيم بسكتبال دربيايد! او در 
تيم دبيرستان درخشيد اما تا روزى كه وارد تيم كالج كاروليناى 
شمالى نشد، كسى او را نديد.كاروليناى شمالى با حضور جردن 
به تيم اول كشور تبديل شد. آنها با قدرت تمام به فينال رقابتهاى 
NCAA(ليگ بسكتبال انجمن دانشگاه هاى آمريكا) رسيد و مقابل 
يكى  را  آن  كارولينا  مردم  كه  ديدار  اين  گرفت.  قرار  تاون  جرج 
راه  آغاز  نقطه  دانند  مى  شهر  اين  تاريخ  روزهاى  بزرگترين  از 
اسطوره اى مايكل بود. 20 ثانيه مانده به پايان ديدار جردن با يك 

پرتاب 2 امتيازى بازى مساوى را به سود تيمش تغيير داد(پرتابى 
كه آن را بزرگترين شوت تاريخ كاروليناى شمالى لقب داده اند) 
آن قهرمانى آغاز شهرت جردن بود و نگاه ها را به سوى شماره 

23 كاروليناى شمالى معطوف كرد.
المپيك 1984، مايكل جردن، تيم ملى آمريكا و مدال طالى المپيك. 
افتخار براى جردن آغاز شد اما اين مدال طال، تنها ريگى بود از 

كوه بزرگ افتخارات او.

شيكاگو بولز كه آن روزها اوضاع و احوال خوبى نداشت توانست 
در  دوم  درجه  تيم  يك  روزها  آن  شيكاگو  كند.  شكار  را  جردن 
آف  پلى  به  توانستند  نمى  حتى  آنها  رفت.  مى  شمار  به   NBA
عنوان  خود  كننده  خيره  هاى  نمايش  با  مايكل  اما  كنند!  صعود 

بهترين سال اولى را در فصل 84-85 به دست آورد.
بدشانسى بزرگ و شكستگى مچ پا باعث شد جردن در فصل دوم 
65 بازى را از دست بدهد اما در كمال تعجب تيمش راهى پلى آف 
شد. جردن پس از بازگشت در دور اول پلى آف مقابل بوستون 

سلتيك خودش را نشان داد.
او در بازى اول 49 و در بازى دوم(در تى دى گاردن بوستون) 63 
امتياز به دست آورد. ركوردى كه به نظر نمى رسد تا سالها حتى 

كسى بتواند نزديك آن شود.

اما  شد  حذف  اول  آف  پلى  همان  در  سال 1988  تا  بولز  هرچند 
جردن در سال 85 توانست 3 هزار امتياز به دست آورد، ركوردى 
كه قبل از او فقط ويلت چمبرلين افسانه اى به دست آورده بود و 

بعد از آن هم همه ستارگان بزرگ خواب آن را مى بينند.
سابق  بازيكن  فقط  روزها  آن  جكسون(كه  فيل   89-88 فصل  در 
هدايت  بسكتبال)  تاريخ  مربى  بهترين  نه  بود  نيكس  نيويورك 
شيكاگو را برعهده گرفت. اسكاتى پيپن، جان پكسن، هورس گرنت 

با نظر جكسون جذب شدند و اين آغاز تاريخ سازى آنها بود.
در همان سال جردن برترين بازيكن NBA در فاز دفاع و اولين 
بازيكن تاريخ شد كه هم بيشترين امتياز را به دست آورده و هم 

بيشترين توپ ربايى را ثبت كرد.
1991 سالى بود كه يكى از رويايى ترين تيم هاى تاريخ بسكتبال 
متولد شد. جردن، اسكاتى پيپن، جان پكسن، هورس گرنت و بيل 
را  كهكشانى  ليكرز  آنجلس  لس  جكسون  فيل  هدايت  با  كارتريت 
براون  مايكل  و  اسكات  بايرون  ورثى،  جيمز  جانسن،  مجيك  با 

شكست داد و نخستين بار قهرمان NBA شد.
فصل بعد هم آنها به فينال رسيدند و مقابل كاليد دركسلر بزرگ 
 NBA و پرتلند رويايى او قد بر افراشتند. آنها 2 بار پياپى قهرمان

شدند، آنها به تاريخ پيوسته بودند.

بسكتبال  دوستداران  براى  ترديد  بى  بارسلون   1992 المپيك 
جانسن،  مجيك  برد،  لرى  جردن،  مايكل  است.  نشدنى  فراموش 
پاتريك يوئينگ، چارلز باركلى، اسكاتى پيپن، پنى هاردوى، دويد 
رابينسون و همه غول هاى NBA زير نظر چاك ديلى (سرمربى 
تاريخ  رويايى  تيم  تاريخ)  هاى  بهترين  از  يكى  و  ديترويت  فقيد 

بسكتبال را به بارسلون بردند و خيلى ساده قهرمان شدند.
فصل تازه NBA باز هم بولز، باز فينال و باز هم قهرمانى. فينيكس 
پيش  از  كارى  جردن  مقابل  نتوانست  هم  باركلى  چارلز  و  سانز 
ببرند.اما اين سال نقطه تاريكى در تاريخ بسكتبال بود. جسد بى 
جان جيمز جردن در خيابان پيدا شد تا پسرش مايكل تحت فشار 

عصبى ناشى از آن از دنياى حرفه اى خداحافظى كند.
تنها  كه  رفت  كنار  حالى  در  او  بود.  خاص  او  چيز  همه  گويى   
آورترين  امتياز  دهه  يك  از  كمتر  در  اما  بود  كرده  بازى  سال   9
در  حضور   NBA، 9 قهرمانى   3 بود،  باشگاهش  تاريخ  بازيكن 
يك 2  و  ليگ  بازيكن  آورترين  امتياز  عنوان  ستارگان، 3  مسابقه 

جين افتخار ديگر كسب كرده بود.
 95-94 سال  در  او  ندارد،  پايانى  جردن  افتخارات  از  نوشتن 
بازگشت و 3 بار ديگر قهرمان NBA شد. اگر بگوييم كه او در اين 

سالها بهترين بود خنده دار مى نمايد.

مايكل  كه  دانند  مى  خوبى  به  شناسند  مى  را  بسكتبال  كه  آنهايى 
جردن به راستى خداوندگار بسكتبال است. اتحاديه ملى بسكتبال 
 NBA تاريخ  برتر  بازيكن   100 ليست  اعالم  با   2004 سال  در 
جردن را در صدر بهترينهاى تاريخ و باال تر از كريم عبدالجبار، 

مجيك جانسن، ويلت چمبرلين و همه غول هاى ديگر قرار داد.

اعالم ميزباني قطر براي 
المپيك 2020 

بازي هاي  ميزباني  براي  را  خود  درخواست  قطر  المپيك  كميته  
كميته   رياست  مقر  تقديم  رسما   2020 پارالمپيك  و  المپيك 
بين المللي المپيك در سوئيس كرد. شيخ سعود دبير كل كميته  ملي 
المپيك قطر گفت:« بدون شك چنين لحظه اي براي ما سرنوشت 

المپيك  بازي هاي  ميزباني  صورت  در  چراكه  بود،  خواهد  ساز 
اولين كشور عربي و همچنين اولين كشور در منطقه خاورميانه 
زيادي  تالش  مي كنيم.  ميزباني  را  بازي ها  اين  كه  بود  خواهيم 
را براي ارائه اين پرونده و درخواست داشته ايم و اميدوارم كه 
بتوانيم نظر نمايندگان كميته بين المللي المپيك را جلب كنيم.» با 
براي  قطر  ميزباني  كسب  نحوه  درباره  اخير  شايعات  به  توجه 
جام جهاني 2022 و رسوايي مالي در فيفا، تا حدودي بعيد به نظر 
و  المپيك  بازي هاي  براي  كشور  اين  ميزباني  با  كه  مي رسد 

پارالمپيك موافقت شود. 
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 افقي:

ــي كه در حبس  ــيل- كس ١ - فس
باشد

٢- فرمانروايان- از نام هاي خانم ها- 
حسرت خوردن

ــنده-  ــحرآميز- بخش س ــه  ٣- دان
الستيك ماشين

ــدي- از خانم ها  ــول خرد هن ٤- پ
ــيد!- جديد، امروزي-  هرگز مپرس

بخشش
ــوه-  عش و  ــاز  ن آري-  ــل  مقاب  -٥

فعاليتي براي سرگرمي و تفريح
ــردي-  ولگ ــه-  وديع ــع  جم  -٦

كوشش
ــؤالي- پايتخت باهاما-  ٧- كلمه س

قله فارس
٨- ضد هزينه- روشنايي و آفتاب- 

ششلول
٩- پسوند شباهت- رنجش- سالح 

ويرانگر
ــيگار مي زنند- از ظروف  ١٠- به س
آزمايشگاهي- انجام كاري برخالف 

ميل
ــك نظامي- نماينده يك  ١١- موزي

ــهرهاي بيگانه-  ــت در يكي از ش دول
عيب و نقص

١٢- حرف اول فارسي- يگانه- نوعي 
خاك- كلرا

١٣- براي اين كه – نوعي نارنگي- از 
عالئم نگارشي

١٤- صورت مهيب و ترسناك- قلعه 
صدر اسالم- از اعداد ترتيبي

ــتن  ١٥- بدرقه كردن- به عمل شس
ــاك و پارچه ها گويند كه  لباس، پوش
معموًال مكان خاصي براي آن در نظر 

گرفته مي شود
 عمودي:

ــن غذا در  ــاه يكبار- اي ــر ١٢ م ١ - ه
ــتان فارس  تمامي نقاط اس

طبخ مي شود
ــهر صنعتي-  ــو- ش ٢- الگ

پست فطرت
ــوش- ميل  ــمن م ٣- دش
شديد زنان حامله به بعضي 

خوردني ها- گسترده شده
٤- كالم تأسف- از واژه هاي 

پرسشي- آش- مگر
ــير- قضاوت-  ٥- جمع اس

حرف ندا
ــهري در ايتاليا- امر  ٦- ش
به نشستن- سرخ مايل به 

كبود
٧- نسبت دو زن يك مرد 
ــيني- با تاز  به هم- همنش

آيد
ــت-  ٨- مي گويند نيمي از ديدار اس

آقا، سرور- بس، به اندازه
٩- پارسا- ساخلو- مادر باران

١٠- نوعي نان- كل و سراسر- چهره 
شطرنجي

ــي- زخم آب كشيده-  ١١- بله روس
چند رئيس

١٢- كم و كاست- احسنت- وخامت 
امر- كار و كردار

١٣- بافندگي- نوعي خوراك ايراني- 
ماركي بر خودروهاي سنگين

١٤- نوعي اسباب بازي- يكي از چهار 
جهت- روستا

١٥- بزرگ زورخانه- فرهنگستان

 افقي:
ــي  ــاريه- يك ــاه افش ــن پادش ١ - دومي
ــام ديگر  ــا ن ــي ب ــاي تفريح از ورزش ه

اسكيتينگ
٢- نام كوچك پاستور- خسارت ديده- 

حركتي در جودو
٣- پرسه زن- پل مردابي-سبيل

ــت- نام  ــس اس ــان ب ــت- هم ٤- دوس
دخترانه- كشتي جنگي

ــار- جوش  ــده!- سرش ٥- هنوز آدم نش
صورت

٦- پادشاه مادها- قسمتي از قرآن- پسر 
تهماسب

ــز- نام ديگري براي  ٧- ورقه نازك فل
خانم ها- گلو

ــم و نشان- كفش اسب- نام  ٨- بي اس
كوچك مترلينگ اديب بلژيكي
٩- توده غله- عاقل- بهره پول

ــون  ــان- قان ــر زم ــوند دال ب ١٠- پس
چنگيز- وزارتخانه

ــزرگ  پدرب ــي-  پيچ ــيريني  ش  -١١
داريوش بزرگ- نوعي ماهي

ــهي- نمابر- قهوه- نام  ١٢- درخت س
اختصاري فدراسيون جهاني اسكي

ــه روي كوه-  ــده- قلع ١٣- توزيع كنن
كمال

١٤- وسيله هندسي- بهشت گيالن- 
قاره ما

١٥- تقسيم فيلمنامه براساس فصل ها 
و نماها- ظرف مسي بزرگ و دسته دار 

شبيه به مالقه
 عمودي:

١ - سدي در استان آذربايجان شرقي- 
بردبار

ــوئيس-  ٢- فرزندان- درياچه اي در س
چراگاه

٣- بيگانه- علم- نام دارويي
٤- پول كشور تركيه- مركز پرو- ضمير 

انگليسي- شهري در آرژانتين
ــازگار- باالي  ــيه- ناس ٥- مجلس روس

فرنگي
ــي از درد-  ــوات عاطفي حاك ٦- از اص
بي صدا و بي حركت- شاخه تازه درخت

٧- فيلمي از استيون اسپيلبرگ- مركز 
آنگوال- تكنيك محبوب هنرمندان نوگرا 

در اوايل قرن بيستم
ــود زورخانه-  ــد در گ ــگاه مرش ٨- جاي

فرض- ايالتي در هند
ــرگ- جايگاه  ٩- گل بي ب

پيستون- نوعي خروس
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما اين هفته تقريبا براى انجام دان هر كارى آمادگى داريد 
اما بعد از دادن جواب مثبت به شك مى افتيد!

و  ها  سختى  به  نسبت  كه  باشد  اين  شما  شك  دليل  شايد 
شايد  يا  داريد  زيادى  خيلى  اطالعات  كارتان  مشكالت 
موقعيتهاى قبلى به يادتان آمده كه شما بدون فكر و انگيزه 
را  اوضاع  و  افتاده  دردسر  به  بعد  و  گرفتيد  مى  تصميم 

خراب تر مى كرديد!
داشتن كمى خويشتن دارى براى داشتن هفته اى خوب و 

آرام كفايت مى كند!
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته شما احساس مى كنيد كه الزم است براى موضوع 
مهم و حساسى كه در خانه پيش آمده وقت بگذاريد و به ان 
توجه كنيد ؛ شايد در محل كار انقدر كار و برنامه داشته ايد 
كه تا حال نتوانسته ايد براى خانواده تان به اندازه كافى و 

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

كسانى كه دوستشان داريد قدردانى كنيد.
� خرداد ماه: 

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

داريد پيش نمى رود!
زياده خواهى باعث شكست و نااميدى تان مى شود ، چشم 
و هم چشمى ها قابل مديريت كردن نيستند پس بهتر است 
راهتان  سد  هاى نامطلوب  و سختى  قبل از اينكه مشكالت 
شده و در نيمه راه متوفقان كنند، خودتان دست از چشم و 

هم چشمى برداريد.
� تير ماه: 

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

ورزيدن زياده روى ميكنيد.
شما به قدرى طرف مقابلتان را دست پاچه و كالفه مى كنيد 
كه آرزو مى كند شما انقدر پر شور و حرارت نباشيد ! اين 
هفته لزومى ندارد انقدر در نشان دادن احساساتتان زياده 
روى كنيد؛ اگر طبيعى رفتار كنيد مطمئنا بهترين نتيجه را 

خواهيد ديد.
� مرداد ماه: 

اين هفته از وسوسه ها دورى كنيد تا هفته ناراحت كننده 
اى نداشته باشيد! براى اينكه اگر زيادى ريسك پذير باشيد 
خودتان  از  داريد  دوستش  خيلى  كه  شخصى  است  ممكن 

برنجانيد.
اين مشكلى واقعى است كه از ميزان فعاليتهايتان مى كاهد، 
اين  از  تر  مهم  شما  براى  چيزها  همه  ظاهرا  اينكه  براى 
مشكل هستند و به نظر مى رسد كه شدت احساسى شما از 

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

خود را با ديگران در ميان بگذاريد.
� شهريور ماه: 

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

جايگزين عمل شود.
از نظر تئورى شما مى دانيد كه چه مى خواهيد اما در عمل 
هنوز درگير اين هستيد كه بفهميد در رابطه تان با ديگران 
چه جور آدمى هستيد و در نتيجه خودتان را محدود كرده 

ايد.
شجاع باشيد و تمام امكاناتى كه قبال به انها فكر نمى كرديد 
را مجسم كنيد و باور داشته باشيد كه هر چيزى مى تواند 

اتفاق بيفتد!
� مهر ماه: 

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

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

نيز از شما تبعيت خواهند كرد. 
� آبان ماه: 

موقعى  تا  اما  باشيد  تنها  كه  داريد  نياز  شدت  به  هفته  اين 
كه وظايفتان را به طور كامل انجام نداده ايد، شايد نتوانيد 
در خلوت خودتان تنها شويد ؛ البته شما بيشتر از اينكه به 
فكر خودتان باشيد، به فكر عمل كردن به قولهايتان و كمك 

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

را تجربه كنيد، پس از كارتان عقب نشينى نكنيد!
� آذر ماه: 

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

دهيد كه با قانون مغايرت دارند!
هيجان  تمايالت  چنين  جلوى  توانيد  نمى  شما  هفته  اين 
انگيزى را بگيريد ، شما انقدر هيجان زده شده ايد كه نمى 
دانيد چه كارى درست است و چه كارى غلط ! پس همين 

افكار  و  بپذيريد  را  كردن  خطر  و  شده  كار  به  دست  االن 
فيلسوفانه خود را براى بعد بگذاريد. 

� دى ماه: 
اين هفته شما مى خواهيد همه اطرافيانتان بفهمند كه چقدر 
هوشيار بوده و حواستان جمع است ، شما حسابى خودتان 
را به زحمت انداخته و هر كارى مى كنيد تا آنها عمل شما 

را ببينند.
سهيم كردن افرادى كه به شما نزديكند در روند و پيشرفت 
مورد  در  اگر  اما  ميباشد  افزا  روح  و  آور  نشاط  كاريتان 
تدريج  به   ، باشيد  ناممطئن  دهيد  مى  انجام  كه  كارهايى 

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

به مسير درستى هدايت مى كند.
� بهمن ماه: 

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

اولويت قرار دارند.
بازى  ميدان  در  فرد  تنها  كه  ايد  فهميده  كه  وقتى  از  شما 
خود  موقعيت  مردم  از  برخى  چرا  كه  فهميد  نمى   ، نيستيد 
را بيش از اندازه بزرگ مى كنند! باهمه اين احوال اين هفته 
بهتر است كه به خاطر داشتن صلح و آرامش با افراد ديگر 

مخالفت نكنيد.
� اسفند ماه: 

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

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

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

و بازخوردهاى مثبت بهتان كمك ميكند. 

جدول و سرگرمى





طراحى وب سايت
07811000455

صداي شما
از  فراتر  تا  مي كوشد  پرشين  نامه  هفته 
است  رساني  اطالع  كه  وظيفه اش،  حداقل 
و  شهروندان  شما  اين رو،  از  كند.  عمل 
با  مي توانيد  نيز  ايران  از  دور  هموطنان 
و  شماره07811000455  به  پيامك  ارسال 
شماره 02074332516 با  صوتي  تماس  يا 

برسانيد.  هموطنان  گوش  به  را  خود  حرف 
آدرس  به  را  پيامتان  مي توانيد  همچنين 
 info@persianweekly.co.uk:الكترونيكي
خود  استان  نام  و  نام  (لطفا  نماييد.  ارسال 

را در ابتداي پيام درج كنيد). 

منتظر نظرات و تماسهاى  شما هستيم
****

سالم،
هست  امكانش  اگر  كنم  تقاضا  خواستم  مى 
ليست پزشكان ايرانى را كه در لندن هستند 
چاپ  ما  براى  و  آورى  جمع  نوعى  يك  به 
بكنيد تا اگر كسى خواست به پزشكان جى 
دكترهاى  ليستى  در  و  نكند  مراجعه  پى 
و  تلفنشان  هاى  شماره  با  ايرانى  مختلف 
لطفتان  از  دنيا  يك  گيرد.  قرار  آنها  آدرس 
متشكرم. و همينطور بگويم كه اين روزنامه 
پرشين واقعا بهترين روزنامه اى هست كه 
من تا به حال در مدت اين 35 سال گذشته 
است،  باالنس  آن  چيز  همه  چون  خواندم 
همه چيزش عادى است، از هيچ نظر زياده 
روى يا كم روى نكرده اند. خيلى متشكرم، 

خداحافظ.

جواب هفته نامه پرشين:
عزيزمان،  هموطن  و  گرامى  ى  خواننده 
گرمتان  پيام  از  سپاس  و  قدردانى  ضمن 
نامه  هفته  در  نظرتان  انعكاس  از  تشكر  و 
پرشين، بايد خاطرنشان نماييم كه هفته نامه 
پرشين از مدت ها پيش در صدد جمع آورى 
ليست  درج  و  ايرانى  مشاغل  كليه  اطالعات 
معرفى  با  تا  باشد  مى  نشريه  اين  در  آنها 
آنها، ضمن انجام وظيفه خود كه همان اطالع 
رسانى است، باعث رونق مشاغل ايرانى نيز 
پزشكان  و  مشاغل  صاحبان  نقش  شويم. 
است.  ناپذير  انكار  ليست،  اين  تهيه  در  نيز 
از همين جا از تمامى مشاغل و مخصوصا 
مى  تقاضا  انگلستان  ساكن  ايرانى  پزشكان 
نماييم تا اطالعات تماس خود را در اختيار 
سهولت  امكان  تا  دهند  قرار  نشريه  اين 

دسترسى ايرانيان به آنها فراهم گردد. 
با سپاس - هفته نامه پرشين
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نمايشگاه آثار نقاشى و 
پيكره بهمن فرسى در لندن

بهمن ُفرسى هنرمند ايرانى ساكن لندن، نمايشگاه 
آثار نقاشى و پيكره خود را در كتابخانه مطالعات 
ايرانى در لندن داير مى نمايد. اين نمايشگاه از 
بيست و هشتم فوريه افتتاح مى شود و تا سوم 
مارچ 2012 هر روز از ساعت 11 صبح تا 5:30 

بعداز ظهر ادامه خواهد داشت و ميزبان عالقه 
مندان نقاشى خواهد بود.

به  چشم  تبريز  در  متولد 1312  ُفرسى  بهمن   
از  را  خود  هنرى  كارهاى  او  گشود.  جهان 
نمايشنامه  نوشتن  با  و  آغاز  جوانى  دوران 
رديف  در  را  خود  نام  گوناگون،  هاى 
از  نمود.  ثبت  نوانديش  نويسان  نمايشنامه 
آثار او مى توان به "نبيره هاى بابا آدم"، "زير 

"چوب  دو"،  شب  يك،  "شب  رمان  سگ"،  دندان 
زير بغل"، "صداى شكستن"، "بهار و عروسك"، 

"گلدان" و "آرامسايشگاه" اشاره نمود. 
ديدن  به  مندان  عالقه  و  نقاشى  هنر  دوستداران 
آثار وى مى توانند به كتابخانه مطالعات ايرانى 
 The Woodlands Hall, Crown در  واقع 

Street, London, W3 8SA
مراجعه  نمايشگاه  برگزارى  تاريخ  طول  در   

نمايند. 
**************

ايران از منظر خيال
آثار  از  نمايشگاهى  اميد  فرهنگ  خانه  سالن  در 
نقاشى مجيد مرادى به نمايش در خواهد آمد اين 
نمايشگاه از تاريخ 18 فوريه تا 3 مارچ از ساعت 

10 صبح تا 8 شب داير مى باشد.
عالقمندان ميتوانند جهت بازديدبه اين مركز واقع 

در ايلينگ 
Omid Cultural House 45 Queens Walk 
Ealing W5 1TL

مراجعه نمايند

نمايشگاه
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تنگه هرمز، جنگ و 
ركود اقتصادي

اخبار  قلب  در  همچنان  هرمز  تنگه  بستن  موضوع 
گمانه  و  مي رود  پيش  به  روز  بين المللي  و  سياسي 
جهت  اين  در  بين المللي  و  ملي  واكنش هاي  و  زني ها 
موضوع  اين  كه  بود  پيش  هفته  چند  همين  دارد.  ادامه 
به يكي از مهم ترين حوزه هاي چالشي ايران و غرب 
و  نظامي  مقامات  راستا  اين  در  و  بود  شده  تبديل 
اقدام  از  صراحت  به  بار  چندين  كشورمان  سياسي 
مقابله به مثل ايران و انسداد تنگه هرمز در صورت 

تهديد و تحريم سخن گفته اند. 
در اين زمينه سايت شفاف به نقل از لوموند ديپلماتيك 
سال  دسامبر  هفتم  و  بيست  روز  كه  داد  گزارش 

گذشته بود كه معاون رئيس جمهور ايران در سخناني 
در مورد بستن تنگه هرمز در صورت تحريم نفت ايران 
هشدار داد. اين در حالي بود كه رئيس جمهور آمريكا 
زدن  ضربه  باعث  ايران  اقدام  اين  كه  ادعا  اين  بيان  با 
به منافع آمريكا خواهد شد، اعالم كرد كه آمريكا براي 
جلوگيري از اين اقدام از گزينه نظامي استفاده خواهد 
جدي  دادن  نشان  براي  طرف  دو  حال  عين  در  كرد. 
را  خود  نيروهاي  حضور  تهديداتشان  در  خود  بودن 
در منطقه تقويت و چند مانور نظامي نيز برگزار كردند. 
بر اساس اين گزارش، اكنون به نظر مي رسد كه تنگه 

هرمز به طور ناگهاني به تحريك پذيرترين منطقه دنيا 
كه  دارد  وجود  بسياري  احتمال  كه  است  شده  تبديل 
در آن يك جنگ بزرگ ميان دو كشور قدرتمند از نظر 
تسليحاتي آغاز شود. اما چرا؟ شايد پاسخ اين سوال 
نفت باشد. در واقع بايد به اين نكته اشاره شود كه نفت 
مهم ترين بخش از داليل احتمال بروز درگيري و جنگ 

در اين آبراه مهم دنياست. 
اين گزارش در ادامه مي افزايد: نفت همچنان به عنوان 
مهم ترين و حياتي ترين انرژي در دنيا مطرح است. در 
در  نفت  عبور  مسير  مهم ترين  هرمز  تنگه  حال  عين 
آبراه  اين  از  روزانه  كه  چرا  مي شود،  محسوب  دنيا 
17 ميليون بشكه نفت عبور كرده و وارد آب هاي آزاد 
مي شود. به همين دليل بستن اين تنگه مي تواند منجر به 
كمبود نفت، افزايش قيمت نفت و در نتيجه بروز دوره 
جديدي از بحران اقتصادي در جهان شود. در شرايط 
امر،  اين  تحقق  صورت  در  كه  نمي داند  كسي  كنوني 
قيمت نفت تا چه حدي افزايش خواهد يافت. اما برخي 
تحليلگران برآورد مي كنند كه دست كم 50 دالر افزايش 

در هر بشكه قطعي خواهد بود. 
دليل اين كه منطقه خليج فارس مهم ترين  در واقع به 
آمريكا  شود،  مى  محسوب  دنيا  در  نفت  توليد  منطقه 
بر  منطقه  كشورهاى  تسلط  از  جلوگيرى  بر  همواره 
خليج فارس تاكيد داشته است. از زمان كارتر بود كه 
حضور نظامى آمريكا در خليج فارس آغاز شد. در عين 
حال به دليل عدم سازماندهى مناسب ارتش آمريكا در 
ارتش  مركزى  فرماندهى  به  موسوم  نهادى  زمان،  آن 
ايران  مسافربرى  هواپيماى  انفجار  شد.  ايجاد  آمريكا 
و كشته شدن 290 مسافر اين هواپيما از جمله اقدامات 
به  آمريكا  در  كه  تراژدى  بود،  تاسيس  تازه  نهاد  اين 

طور كامل به فراموشى سپرده شده است. 
اگر  حتي  كه  باورند  اين  بر  هم  نظامي  كارشناسان 
ارتش آمريكا بتواند ايران را در اجراي طرحش براي 
بستن تنگه هرمز ناكام بگذارد، باز هم تنش و بحران 
در منطقه تداوم خواهد داشت و قيمت نفت براي مدت 
بين  از  باعث  مسئله  اين  يافت.  خواهد  افزايش  طوالني 
اقتصادي  وضعيت  بهبود  مورد  در  چشم اندازها  رفتن 
آمريكا و اروپا خواهد شد، كه اين مسئله جهان را وارد 

دور تازه اي از ركود اقتصادي خواهد كرد.

جواد اقبال درگذشت
جواد اقبال از چهره هاي ماندگار در حوزه فرهنگ و از 
پيشكسوتان نشر در ايران درگذشت. جواد اقبال همراه 
با ابراهيم رمضاني، مرحوم حسن  معرفت و طهوري 
و چند نام ديگر نسل اول ناشران ايران بودند. اقبال 
درسي  كتاب هاي  نشر  و  چاپ  شركت  بنيانگذاران  از 
كالسيك  آثار  انتشار  به  اين  بر  عالوه  كه  بود  ايران 
در حوزه ادب نيز مي پرداخت.خانواده اقبال از اولين 

كساني در ايران بودند كه صاحب چاپخانه بودند. در 
سال هاي آغازين دهه 20 جواد اقبال در كتابفروشي 
پدرش  درگذشت  از  بعد  و  شد  كار  به  مشغول  پدر 
كرد.«تقويم  اداره  هم  با  را  كتابفروشي  و  انتشارات 
اين  توسط  ايران  در  «سررسيد»  اولين  و  نجومي» 
از  دارد.  ادامه  همچنان  و  رسيد  چاپ  به  انتشارات 
عهده دار  كه  زماني  در  اقبال  توجه  قابل  فعاليت هاي 
رياست اتحاديه ناشران بود، انتشار نشريه «كتاب هاي 
ماه» بود كه به اتحاديه ناشران متعلق بود. جواد اقبال 

در 80 سالگي درگذشت.


