
بى نتيجه ماندن مذاكرات اتمى  
دومين دور گفت وگوهاي هيات فني و حقوقي جمهوري اسالمي ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي پس از دو روز، بدون حصول هيچ نتيجه مشخصي براي 
دستيابي به نقشه راه يا برنامه كاري (مداليته) به منظور حل و فصل سواالت و 
ابهامات حول محور ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران به پايان رسيد. 

هرمان  سرپرستي  به  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  كارشناسان  نفره  پنج  هيات 
دوشنبه  بامداد  اتمي،  انرژي  بين المللي  آژانس  پادمان هاي  امور  معاون  ناكارتس، 
اول اسفند براي دومين بار طي سه هفته اخير به تهران سفر كرد تا زمينه مختومه 
مناسبات  در  تنش  بروز  به  منجر  سال جاري  ابتداي  از  تقريبا  كه  پرونده اي  شدن 
ابعاد  يا  ادعايي»  «مطالعات  به  كه  پرونده اي  كند.  فراهم  را  شد  آژانس  و  تهران 
مهلت  براساس  كه  پرونده اي  شد؛  موسوم  ايران  هسته اي  برنامه  نظامي  احتمالي 
تعيين شده در آخرين نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
به منظور تداوم حضور پرونده هسته اي ايران در وين (مقر آژانس) و ممانعت از 
ارسال آن به نيويورك (مقر شوراي امنيت سازمان ملل متحد) بايد پيش از نشست 
فصل بهار مختومه شود. با اين حال جمهوري اسالمي با تاكيد بر اينكه يافته هاي 
منعكس شده در پرونده «مطالعات ادعايي» نه براساس كار كارشناسي بازرسان 
آژانس بلكه مبتني بر ادعاهاي نهادهاي جاسوسي كشورهاي غربي است، رغبتي 
از خود براي پاسخگوي به سواالت مطرح در اين پرونده از خود نشان نداده بود. 
با اين حال دو دور دعوت از هيات عالي رتبه آژانس براي سفر به تهران پيش از 

پايان سال گذشته ...
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در پى بى نتيجه ماندن و بازگشت كارشناسان اتمى بين المللى از ايران

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   

كشته شدن خبرنگاران در ناآرامى هاى سوريه
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 با گسترش مشاغل و حرفه هاى گوناگون اقتصادى و تجارى در كشور انگلستان و خصوصا در شهر 
لندن كه ما در آن ساكن هستيم؛ شاهد رشد فزآينده فعاليت هاى اقتصادى و حرفه اى ايرانيان در زمينه 

هاى گوناگون هستيم. البته اين جاى بسى خرسندى و تبريك دارد.

اما چه مى شود كه ناگهان زمام امور از دستان ما خارج مى شود و بر اساس قضاوت هاى نادرست 
و يا رقابت هاى ناسالم و به منظور بهره بردن منافع مالى بيشتر، بسيارى از ارزش هاى حرفه اى و 
رفتارى خود را زير سوال برده و بدون توجه به حق و حقوق ديگران و تنها در راستاى تامين منافع 

خود؛ همه چيز را ناديده انگاشته و پا روى حقوق قانونى ديگران مى گذاريم.

بسيارى از مشاغل تجارى و حرفه اى در اين گوشه از دنيا، به جاى رقابتى سالم با يكديگر تبديل به 
ميدان نبرد و مبارزه اى مى شوند كه هر يك براى بقاى خود، حاضر است به تخريب ديگرى پرداخته 
و چهره ديگرى را مخدوش سازد تا مبادا آن حرفه يا تجارت به موفقيت دست يابد و مسير رونق و 

شكوفايى خود را نتواند طى كند.

    آنچه ملت ايران را از دير باز هميشه متمايز از ساير ملل ساخته است، همان محبت و يكدلى موجود 
ميان آنها بود كه بسيار شايسته و به جا توانسته بود نام ايرانى را در همه عرصه هاى بين المللى، زينت 
و جالل دهد. اما گويى در دنياى پيشرفته امروزى همه ارزش هاى انسانى به ورطه فراموشى سپرده 
شده است و همگان تنها به خود مى انديشند؛ بى آنكه روى به سوى يكديگر چرخانده و يكديگر را براى 

رسيدن به اهدافشان يارى رسانند.
بنابراين با توجه به زنديگى در چنين محيط اجتماعى و بهره جستن از تبحر و تجربيات اقتصادى و 
تجارى غربيان و تركيب آن با مهارت و استعداد ايرانى؛ چنان هوشمندانه و مبتكرانه مى توان اهداف 
خود را به سر منزل مقصود رساند كه ديگر  رقابت ناسالم اقتصادى معنايى پيدا نخواهد كرد. چنانكه 

اين مسير رشد و شكوفايى بسيار سريع تر به رونق و بازدهى مالى منتهى خواهد شد.

هفته نامه پرشين

در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
ها،          سايت  از  مطالب  تمامى 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
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

مايه رنج و بدبختى تمام انسانها حماقت و جهل است.
ترويلوس و كرسيدا، پرده دوم، صحنه دوم.

The common curse of mankind, folly and ignorance. 
Troilus and Cressida, Act II, sc. 2. 

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

تناولي در برنامه زنده سازمان ملل
پرويز براتي

مجسمه ساز  مي رود.  ملل  سازمان  آسيايي  انجمن  به  تناولي  پرويز 
كه  هنرمند»  با  «گفت وگو  زنده  برنامه  در  آينده  هفته  ايراني  پيشرو 

اختصاص به هنرمندان مطرح دنيا دارد، شركت خواهد كرد. در اين 
برنامه كه مليسا چيو اجراي آن را برعهده خواهد داشت، تناولي در 
يك گفت وگوي زنده از شبكه تلويزيوني انجمن آسيايي سازمان ملل 

به بحث و گفت وگو درباره تجربيات خود در مجسمه سازي و پژوهش 
هنر خواهد پرداخت. 

با  گفت وگو  در  مي برد،  سر  به  كانادا  كشور  در  هم اينك  كه  تناولي 
با  گفت وگو  گفت: «برنامه  آن  جزييات  و  برنامه  اين  مورد  در  شرق، 
هنرمند از سلسله اقدامات فرهنگي انجمن آسيايي سازمان ملل است 
است  قرار  مي شود .  دعوت  آن  در  هنرمند  يك  از  برنامه  هر  در  كه 
چون  مباحثي  درباره  من  مي شود ؛  برپا  27فوريه  كه  برنامه  اين  در 
سقاخانه،  مكتب  شكل گيري  چگونگي  كانادا،  به  ايران  از  مهاجرتم 
رييس  به عنوان  تهران  دانشگاه  در  حضور  سال هاي  مجسمه سازي، 
هنري  ميراث  به  نسبت  دغدغه هايم  و  عاليق  و  مجسمه سازي  واحد 
ايران صحبت كنم.» اين هنرمند در ادامه افزود: «اهميت اين برنامه در 
آن است كه ُبعد بين المللي داشته و به جهت برپايي در انجمن آسيايي 

وابسته به سازمان ملل از اهميت خاصي برخوردار است.
براي  را  حرف هايم  ايران،  هنر  نماينده  به عنوان  اينكه  از  خرسندم   
(انجمن  سوسايتي  آسيا  اعالم  بنابر  كنم.»  بازگو  مخاطباني  ميليوني 
آسيايي سازمان ملل)، اين برنامه ساعت 18:30 تا 20 روز 27فوريه 
به وقت نيويورك اجرا مي شود. اعضاي انجمن آسيايي براي شركت 
در اين گفت وگوي زنده تلويزيوني بايد 10 دالر بپردازند كه اين رقم 

براي دانشجويان 12 دالر و براي عموم عالقه مندان 15 دالر است. 
AsiaSociety.org/ نشاني  طريق  از  مي توانند  ايراني ها  همچنين 

Live اين برنامه را مشاهده كنند. انجمن سوسايتي، انجمني فرهنگي 
برنامه هاي  ساله  همه  كه  است  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  هنري 
متنوعي با محوريت هنرمندان آسيا برپا مي كند. پيش از اين شهرام 
ناظري توانسته بود جايزه ويژه اين انجمن را از بان كي مون دبيركل 
سازمان ملل دريافت كند. تناولي مجسمه ساز مطرحي است كه نام او، 
در سراسر دنيا بيش از هر هنرمند ديگري شنيده شده است. به لطف 
هنري  معتبر  مراكز  از  بسياري  در  ايران  هنر  نام  او،  گرانبهاي  آثار 
دنيا و مجالت تخصصي هنر برده مي شود. نكته بسيار مهم در مورد 
اين مجسمه ساز اين است كه همه آثارش از دو ركن بسيار اساسي 
او  مي گيرند.  الهام  معماري  و  ادبيات  يعني  اسالمي،  ايراني-  فرهنگ 
متولد سوم فروردين  سال 1316 در تهران در محله دروازه شميران 

در يك خانواده متوسط است. 
آوريل  در  هنرمند  اين  ديوارهاي  مجموعه  از  مجسمه «تخت جمشيد» 
به جا  دوبي  كريستيز  حراج  در  دالري  8/2 ميليون  ركوردي   ،2008
موسسات  حراج هاي  از  هيچ يك  در  حال  به  تا  كه  ركوردي  گذاشت؛ 
نشده  شكسته  عرب  و  ايران  هنر  براي  بونامز  و  ساتبيز  كريستيز، 

است.

 سه جايزه يك جشنواره 
فرانسوى به نيكى كريمى

فيلم سينمايى «سوت پايان»ساخته نيكى كريمى در جشنواره بين 
المللى فرانسوى وزول سه جايزه دريافت كرد.

مراسم اختتاميه هجدهمين دوره جشنواره وزول فرانسه شب 21 
را  خود  جوايز  برگزيدگان  مراسم  اين  در  و  شد  برگزار  فوريه 

دريافت كردند.

نيكى كريمى كه به عنوان نماينده سينماى ايران در بخش مسابقه 
بين الملل اين جشنواره حضور داشت موفق به دريافت سه جايزه 

شد .
هيئت داوران آسيايى جايزه شهر پاريس موزه گيمه را به همراه 
جايزه نقدى به «سوت پايان» اعطا كردند. همچنين جايزه انستيتو 
زبان هاى شرقى پاريس اينالكو به همراه جايزه نقدى به اين فيلم 

تعلق گرفت.
سومين جايزه اين فيلم از سوى هيئت داوران جوان فرانسه اعطا 
شد، اين هيئت جايزه اصلى خود را به فيلم كريمى اختصاص داد.
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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 

شامل: 
مبانى پايان نامه نويسى   .1

انتخاب موضوع  .2
طبقه بندى اطالعات مورد نظر   .3

انتخاب مرجع هاى مناسب   .4
انتخاب زبان نوشتارى مناسب   .5

توجيح اساتيد جهت موضوع پايان نامه   .6
و...

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.

خبرنگاران در 
شهر حمص سوريه 

'كشته' شدند

 درگيري ميان ارتش سوريه و مخالفان در شهر 
حمص ادامه دارد و گزارش ها حاكي از آن است 
در  نفر  صد  دست كم  سه شنبه  روز  در  تنها  كه 
سوريه كشته شده اند. در ميان اين كشته ها نام 

دو خبرنگار غربي ديده مي شود. 
شدن  كشته  خبر  يورونيوز،  گزارش  به 
روزنامه  خبرنگار  آمريكايي،  كلوين  ماري 
مخاصمات  جريان  در  پيشتر  كه  ساندي تايمز 
بود  داده  دست  از  را  خود  چشم  يك  سريالنكا 
و ريمي اوكليك، عكاس خبري فرانسوي ديروز 
شد.  تاييد  فرانسه  دولت  سخنگوي  سوي  از 
هنوز مشخص نيست كه اين خبرنگاران مورد 
اصابت گلوله هاي ارتش قرار گرفته اند يا بر اثر 
تيراندازي هاي مخالفان جان باخته اند. همچنين 
گفته مي شود كه سه خبرنگار اروپايي ديگر در 
حمص و در جريان درگيري ها كشته شده اند. در 
ماه ژانويه نيز ژيل ژكي ير، خبرنگار فرانسوي 
در حمص جان باخته بود. چهارشنبه، همچنين 
كه  سوري  شهروند-خبرنگار  السيد،  رامي 
روي  كشور  اين  ناآرامي هاي  از  را  ويديوهايي 
شبكه هاي اجتماعي قرار مي داد، بر اثر اصابت 

گلوله كشته شد. 

كالوين،  مارى  كه  كرد  اعالم  فرانسه  دولت  سخنگوى 
كار  تايمز  ساندى  براى  كه  آمريكايى  پرسابقه  خبرنگار 
مى كرد و رمى اشليك، عكاس -خبرنگار فرانسوى در اثر 
اصابت خمپاره به محل اقامتشان در منطقه باب عمرو در 

شهر حمص جان خود را از دست دادند.
گفته مى شود كه اين دو خبرنگار در يك مكان موقت كه از 
سوى فعاالن مخالف دولت بصورت مركز رسانه اى مورد 

استفاده قرار مى گرفت، اقامت داشتند.
خبر كشته شدن مارى كالوين انعكاس گسترده اى داشته 
از  تقدير  به  سياسى  هاى  شخصيت  از  بسيارى  و  است 

خدمات او پرداخته اند.
ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا در پارلمان اين كشور 
عميقا  كالوين  مارى  شدن  كشته  خبر  شنيدن  از  كه  گفت 

متاثر شده است.
اين خبر يادآور خطراتى است كه  ديويد كامرون افزود: " 
روزنامه نگاران براى تهيه گزارش از وقايع هولناك سوريه 

با آن روبرو هستند."

مارى  شدن  كشته  نيز  بريتانيا  فرهنگ  وزير  هانت،  جرمى 
كالوين را يك ضايعه اندوهبار خواند و از او به عنوان يك 

خبرنگار زبده و باكفايت ياد كرد.
روزنامه تايمز كه مارى كالوين براى آن كار مى كرد از او 
به عنوان شخصيت فوق العاده اى ياد كرده است كه هميشه 

به قربانيان خشونت مى انديشيد.
سابقه  سال  سى  جنگى  خبرنگار  عنوان  به  كالوين  مارى 
كار داشت و مصمم بود كه فجايع انسانى ناشى از جنگ 

را انتشار دهد .
مارى كالوين در سال 2010 جايزه بهترين روزنامه نگار 

سال را به خود اختصاص داد.

واكنش  با  حمص  شهر  در  غربى  خبرنگار  دو  شدن  كشته 
هاى زيادى در جهان رو برو شده است .

نامه  هفته  براى  كه  آمريكايى  خبرنگار  كالوين  مارى 
اوشليك  رمى  و  كرد  مى  كار  تايمز  ساندى  بريتانيايى 
سال  هشت  و  بيست  كه  فرانسوى  عكاس  و  گزارشگر 
داشت، در حمله به دفترى كه از سوى فعاالن مخالف دولت 
داير  حمص  شهر  در  عمرو  باب  محله  در  خبر  تهيه  براى 

شده بود، كشته شدند.
آور  شرم  ”نمونه  را  خبرنگار  دو  اين  شدن  كشته  آمريكا 

ديگرى از بيرحمى رژيم سوريه“ خواند.
كشته  كه  گفت  نيز  فرانسه  جمهور  رئيس  ساركوزى  نيكال 
شدن اين دو خبرنگار نشان مى دهد كه ”ديگر بس است“ و 

حكومت بشار اسد بايد برود .
پارلمان  در  هم  بريتانيا  وزير  نخست  كامرون  ديويد 
كشورش گفت: ”اين واقعه اندوهبار ياد آور خطراتى است 
كه خبرنگاران آن را به جان مى خرند تا جهان را از وقايع 

هولناك سوريه آگاه كنند.“

جان ويترو سردبير هفته نامه ساندى تايمز در خصوص 
خانم كالوين گفت: ”مارى يكى از شخصيت هاى فوق العاده 
در طول حيات ساندى تايمز به شمار مى رفت. او با شوق 
زيادى خبرهاى مناطق جنگ زده را پى گيرى مى كرد زيرا 
معتقد بود كه گزارش از جنگ مى تواند جلوى اعمال رژيم 

هاى بيرحم را بگيرد و جهانيان را متوجه آن سازد.“
مارى كالوين هنگام تهيه خبر از جنگ در سرى  النكا بشدت 
زخمى شد و يك چشم خود را ازدست داد به همين دليل 
همواره يك نوار سياه برچشم از دست داده اش مى بست.

او در سال 2010 جايزه بهترين روزنامه نگار سال بريتانيا 
را به خود اختصاص داد.

براى  كه  فرانسوى  عكاس  گزارشگر  اوشليك  رمى 
خبرگزارى آى پى سه پرس كار مى كرد از بهار عرب در 
بسيارى كشورها و هائيتى گزارش هاى زيادى تهيه كرده 

بود .
آخرين  تايمز  ساندى  اينترنتى  سايت  (چهارشنبه)  روز 
گزارش مارى كالوين را تحت عنوان ”ما در وحشت كشتار 

جمعى بسر مى بريم“ منتشر كرد.

او يك روز قبل از كشته شدنش در مصاحبه با بى بى سى 
از بمباران بى وقفه باب عمرو گزارش داده و گفته بود: ”من 
تركش  بودم.  دوساله  كودك  يك  فجيع  مرگ  شاهد  امروز 
خمپاره به قسمت چپ سينه او فرورفته بود و پزشك گفت 
ساخته  دستش  از  كودك  اين  نجات  براى  كارى  هيچ  كه 
نيست. اين وقايع بار ها و بارها هم چنان تكرار مى شود.“

بازگشت مرداك با يك هفته نامه ديگر
اى  رسانه  شركت  سهامدار  و  «سان»  روزنامه  امتياز  صاحب  مرداك،  روپرت 
تحت  روزنامه  همكاران  از  نفر   10 از  پليس  بازجويى  از  پس  «نيوزكورپوريشن» 
اختيارش بار ديگر به لندن بازگشت. هدف وى ديدار با اعضاى تحريريه اين روزنامه 
اعالم شده است. كميسيونى تعيين شده از سوى شركت «نيوز كورپوريشن» با آگاهى 
روپرت مرداك بايگانى 300 ميليون ايميل افراد را در اختيار نهاد رسيدگى به پرونده 

همكاران روزنامه «سان» گذاشته است.

«سان»  روزنامه  سابق  و  كنونى  همكاران  از  نفر   10 تاكنون  «اسكاتلنديارد»  پليس 
هك  و  گفت و گو ها  غيرقانونى  شنود  و  رشوه  پرداخت  ظن  به  آنها  از  و  بازداشت  را 
كردن ايميل هاى شخصى شهروندان بازجويى كرده است. بعضى از اعضاى تحريريه 
روزنامه «سان» مى گويند كه شركت «نيوزكورپوريشن»، آنها و منابع خبرى روزنامه 
را با اين كار به خطر انداخته و از اين اقدام ناراضى هستند. «ميشل استنيستريت»، دبير 
شده  تعيين  گفت: «كميسيون  باره  اين  در  بريتانيا  در  روزنامه نگاران  ملى  اتحاديه  كل 
از سوى نيوزكورپوريشن بدون هر گونه توجه به حفاظت از داده ها و محفوظ ماندن 
هويت افرادى كه اطالعاتى از آنها در اختيار شركت رسانه اى نيوز اينترنشنال بوده، 

موارد الزم را در اختيار مسئوالن قضايى قرار داده اند. 

در صورتى كه شركت نيوز اينترنشنال سازمانى است كه بايد امانت دار و محلى امن 
براى حفظ اطالعات افراد باشد.» چند معترض بريتانيايى نيزهمزمان با حضور «روپرت 
مرداك» در ساختمان شركت «نيوزاينترنشنال» در لندن، در برابر آن تجمع كردند تا 
نارضايتى خود را از اين روزنامه به دليل انتقال داده هاى افراد از سوى اين شركت 
به شخص ثالث اعالم كنند. با وجود شايعاتى مبنى بر تعطيلى روزنامه «سان»، روپرت 
مرداك روز جمعه در اتاق خبر روزنامه «سان» از انتشار هفته نامه جديدى با نام «سان 
آن ساندى» خبر داد كه به نوعى جايگزين هفته نامه پرتيراژ «نيوز آو د ورلد» خواهد 
بود. به گفته وى اين نشريه به زودى منتشر خواهد شد. «نيوز آو د ورلد» سال گذشته 

ميالدى در بريتانيا پس از رسوايى شنود غيرقانونى تلفن هاى شهروندان تعطيل شد.
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به رغم هشدارهاى امريكا و سفر مكرر مقام هاى اين كشور 

تالويو: براى حمله 
به ايران از كسى 
اجازه نمى گيريم

 ايهود باراك در توكيو گفت: بايد قبل از آن كه ايران 
برنامه  جلوى  شود،  اش  اى  منطقه  مصونيت  وارد 

هاى هسته اى آن را گرفت.

 در حالى كه اياالت متحده امريكا دائما نسبت به هر گونه حمله 
از پيش اعالم نشده اسرائيل به مقامات اين رژيم هشدار مى دهد 
مى كند،  بيان  بابت  اين  از  را  خود  نگرانى  دائما  نيز  سفيد  كاخ  و 
بينى گانتز، رئيس ستاد ارتش اسرائيل بار ديگر گفت: «تالويو اگر 
را  تصميم  اين  تنهايى  به  بگيرد  ايران  به  نظامى  حمله  به  تصميم 
خواهد گرفت و خود را موظف نمى داند كه از قبل به كسى اطالع 

دهد.»
به گزارش پايگاه خبرى تحليلى ميدل ايست آنالين، ژنرال گانتز در 
گفت وگو با شبكه يك اسرائيل در اين باره گفت: «اسرائيل نخستين 
ارتش  يك  عنوان  به  ما  وظيفه  اين  و  است  خودش  امنيت  حامى 
از  دفاع  براى  كه  مى داند  خود  حق  اسرائيل  و  مى شود  محسوب 

خود دست به هر كارى بزند.»
رئيس ستاد ارتش اسرائيل ظرف هفته هاى گذشته مصاحبه هاى 
آنها  بيشتر  در  كه  داده  انجام  اسرائيلى  رسانه هاى  با  را  مختلفى 
تمركز خود را بر روى بحران جارى بر سر پرونده هسته اى ايران 

قرار داده است.
به  امريكا  ملى  امنيت  مشاور  دونيلون،  تام  سفر  با  اظهارات  اين 
مقام هاى  ديگر  مثل  نيز  دنيلون  تام  است.  شده  هم زمان  اسرائيل 
بحران  سر  بر  رايزنى  ضمن  كه  است  آمده  اسرائيل  به  امريكايى 
در  قدر  اين  كه  كند  وادار  را  اسرائيلى  مقامات  ايران  هسته اى 
رسانه ها بر طبل جنگ با ايران نكوبند، فرصت دهند تا تحريم هاى 
اعمالى غرب عليه ايران به ويژه در صنعت نفت و بانكدارى اثرات 
عليه  تصميمى  گونه  هر  اتخاذ  صورت  در  و  دهند  نشان  را  خود 

ايران امريكايى ها را در جريان بگذارند.

بسيار  اسرائيل  به  امريكايى  مقامات  سفر  اخير  ماه هاى  ظرف 
افزايش يافته و عمده اين سفرها نيز بر سر پرونده هسته اى ايران 
ماه  در  است.  بوده  متمركز  آن  با  تقابل  در  غرب  سياست هاى  و 
گذشته ميالدى نيز لئون پانه تا، وزير دفاع اياالت متحده امريكا به 
اسرائيل آمد و با مقام هاى تالويو ديدار كرد. وى پس از بازگشت 
از آن سفر به شبكه سى بى اس امريكا گفته بود، اسرائيل درصدد 
حمله به ايران تا ماه مى آينده است و براى اين كار نيز نمى خواهد 
اين  تصميم  گونه  هر  به  نسبت  وى  بگذارد.  جريان  در  را  امريكا 
چنينى به اسرائيل هشدار داده بود و از تالويو خواسته بود كه در 
صورت اتخاذ چنين تصميمى حتما واشنگتن را در جريان بگذارد. 
به  اسرائيل  نخست وزير  نتانياهو،  بنيامين  سوى  از  كه  تقاضايى 

صراحت رد شد.
اين بار نيز ژنرال گانتز تاكيد دارد كه تالويو براى اتخاذ تصميم 
حمله به ايران با هيچ كس مشورت نخواهد كرد و مى گويد كه اين 
خود اسرائيل است كه بيش از همه به فكر امنيتش است. وى در 
بلكه  اسرائيل  مشكل  تنها  نه  ايران  شد:  مدعى  همچنين  باره  اين 

مشكل منطقه و جامعه بين المللى است.
از سوى ديگر ايهود باراك، وزير دفاع اسرائيل كه در توكيو به 
ايران  عليه  را  تحريم ها  كه  خواست  جهانى  جامعه  از  مى برد  سر 
خود  منطقه اى  مصونيت  وارد  ايران  كه  آن  از  قبل  دهند  افزايش 

شود و ديگر نتوان به آن حمله نظامى كرد.
دور  آسياى  منطقه  براى  شمالى  كره  با  را  ايران  همچنين  باراك 
به  دستيابى  با  شمالى  كره  كه  طور  «همان  گفت:  و  كرد  تشبيه 
حمله  گونه  هر  از  را  خود  توانست  هسته اى  سالح  توليد  توانايى 
اين  به  دستيابى  با  مى تواند  نيز  ايران  بدارد،  مصون  نظامى 
حمله  گونه  هر  از  و  شود  ايل  جونگ  كيم  همچون  تكنولوژى 

خارجى مصون بماند.»
وى كه پس از ديدار با مقام هاى ژاپنى به ميان خبرنگاران آمده 
بود، همچنين گفت: «ما بايد به سرعت تحريم هاى سنگين و سختى 
آيا  كه  بپرسد  خود  از  بايد  جهانى  جامعه  كنيم.  تهران  متوجه  را 
به  بايد  كه  اين  يا  بدهد  را  انزوا  اين  هزينه هاى  كه  دارد  آمادگى 
تالش هاى خود عليه برنامه هسته اى ايران ادامه دهيم؟ دنيا بايد 
تحريم ها را عليه ايران تشديد كند قبل از آن كه ايران وارد منطقه 

مصونيت خود شود.

دبيركل اتحاديه عرب خبر داد

تغيير موضع چين و 
روسيه در مورد دمشق

 اعراب مي گويند نشانه هايي از تغيير در رويكرد چين و 
روسيه نسبت به حكومت دمشق به وجود آمده است. اين 
«دوستان  نشست  آستانه  در  شركت كننده  نمايندگان  را 
دبيركل  يورونيوز  گزارش  به  كرده اند.  بيان  سوريه» 
اتحاديه عرب مي گويد: «اين اتحاديه نشانه هايي از سوي 
تغيير  از  حاكي  مي تواند  كه  كرده  دريافت  چين  و  روسيه 
موضع اين دو كشور در قبال سوريه باشد.» نبيل العربي 
با بيان اين خبر در آستانه نشست بين المللي موسوم به 
«دوستان سوريه» مي گويد: «نشست تونس شمار زيادي 
از كشورها را در برمي گيرد كه به دنبال فشار بيشتر بر 
دولت سوريه براي توقف خشونت ها در اين كشور هستند.

ما  كرده ايم،  دريافت  روسيه  و  چين  سوي  از  كه  نشانه هايي   
نشست  اين  در  و  كرده  اميدوار  آنها  قبلي  موضع  تغيير  به  را 
است  قرار  كه  نشست  اين  در  برسيم.»  مثبتي  نتايج  به  اميدواريم 
روز بيست وچهارم فوريه (جمعه) در پايتخت تونس برگزار شود، 
اتحاديه  ملل،  سازمان  دبيركل  اروپا،  اتحاديه  عضو  كشورهاي 
عرب، شوراي ملي سوريه و برخي از كشورهاي عربي نيز حضور 
خواهند داشت. به رغم اين اظهارات، چين دوشنبه كشورهاي غربي 

را به تالش براي ايجاد جنگ داخلي در سوريه متهم كرد. 

روسيه نيز الكسي پوشكوف، رييس كميته امور بين المللي پارلمان 
ديدار با بشار اسد، رييس جمهوري سوريه و  اين كشور را براي 
گفت وگو در مورد همه پرسي پيش رو بر سر قانون اساسي جديد 
است  قرار  همه پرسي  اين  است.  فرستاده  سوريه  به  كشور  اين 
چين  شود.  برگزار  سوريه  در  فوريه  بيست وششم  آينده،  يكشنبه 
و روسيه تاكنون با استفاده از حق وتوي خود در شوراي امنيت 

سازمان ملل مانع صدور قطعنامه اين نهاد عليه سوريه شده اند.

اين در حالي است كه به تازگي وزارت خارجه چين تلويحا از طرح 
وزارت خارجه   ايلنا،  گزارش  به  است.  كرده  حمايت  عرب  اتحاديه 
چين با انتشار بيانيه اي در پايگاه اينترنتي خود اعالم كرده كه از 

طرح اتحاديه  عرب درباره سوريه حمايت مي كند.

ژون»  معاون  «ژاي  از  نقل  به  چين  وزارت خارجه  بيانيه  در 
تالش هاي  تمامي  از  «چين  است:  آمده  كشور  اين  خارجه  وزير 
مورد  در  سياسي  راه حلي  يافتن  براي  عرب  اتحاديه   ميانجي گرانه  

مذاكره  بر  همچنين  بيانيه  اين  در  مي كند.»  حمايت  سوريه  بحران 
با تمامي طرف هاي درگير «در چارچوب اتحاديه  عرب و براساس 
راه حل مناسب اتحاديه  عرب» تاكيد شده است. همزمان از سوريه 
خبر مي رسد كه درگيري ها در دمشق و ديگر نقاط ناآرام سوريه 
در  عمومي  «شرايط  مي گويد:  جهاني،  صليب سرخ  دارد.  ادامه 

سوريه نگران كننده تر از پيش شده است.»

به گفته مقامات صليب سرخ جهاني مردم به سختي به مواد غذايي 
دولت  مقامات  با  مذاكره  حال  در  سازمان  اين  دارند.  دسترسي 
تحت  شهرهاي  به  انسان دوستانه  كمك هاي  ارسال  براي  سوريه 
از  شهر  دو  اين  است.  ادليب  و  حمص  جمله  از  ارتش  محاصره 
سوريه   ارتش  توپخانه هاي  سنگين  بمباران  هدف  پيش  هفته  دو 
گروه هاي  با  مبارزه  حال  در  مي گويد  اسد  بشار  گرفته اند.  قرار 

تروريستي است.

آغازين  ساعات  در  سوريه  امنيتي  نيروهاي  گاردين،  نوشته  به   
روز سه شنبه با مهمات جنگي به روي تظاهركنندگان شليك كرده 
و دست كم چهار نفر را زخمي و مجروح كرده اند. همچنين برخي 
منابع خبري مي گويند كه در اعتراضات حمص 16نفر كشته شدند. 
كميته  كه  مي گويد  ديپلماتيك»  «منابع  از  نقل  به  همچنين  گاردين 
و  دولتي  نيروهاي  ميان  است  تالش  در  صليب سرخ  بين المللي 

معترضان در مناطق تحت محاصره حكومت آتش بسي دو ساعته 
برقرار كند. از ديگرسو بشار اسد رييس جمهوري سوريه مي گويد: 
«ما از مواضع روسيه در قبال رهبران و ملت كشورمان قدرداني 
مي كنيم. مسكو همواره تالش دارد تا به صورت مستقيم از وقايع 
اين  دادن  قرار  هدف  براي  تالش ها  همچنين  و  سوريه  در  جاري 
كشور به دست گروه هاي تروريستي مسلح كه از سوي گروه هاي 

خارجي حمايت مي شوند، مطلع شود.»

هدف  با  مي پيوندد،  وقوع  به  سوريه  در  كه  «حوادثي  افزود:  او 
و  حل  براي  تالش ها  گذاشتن  ناكام  و  كشور  اين  كردن  بي ثبات 
فصل مسايل سوريه به ويژه بعد از تحقق اصالحات در اين كشور 
انجام مي شود.» اسد همچنين تاكيد مي كند كه اين گروه هاي مسلح 
تروريست از سوي برخي جريان هاي خارجي حمايت مي شوند تا 

بتوانند سالح هاي خود را تامين كنند. 

به تازگي اياالت متحده اعالم داشته كه هواپيماهاي بدون سرنشين 
نحوه  درخصوص  تا  درآورده  پرواز  به  دمشق  فراز  بر  را  خود 
است  گفتني  كند.  پيدا  اطالع  معترضان  و  دمشق  حكومت  برخورد 
در 11 ماه نا آرامي ها در سوريه شش هزار نفر كشته شده اند كه 
نزديك به پنج هزار نفر آنان از غيرنظاميان هستند. دولت سوريه 
مي گويد كه ارتشيان اين كشور به دست نيروهاي تروريستي كشته 
نظامي  نيروهاي  عليه  حمالت  تازگي  به  مي گويد  دمشق  شده اند. 

افزايش يافته است.
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دى ولت فاش كرد

 نشست محرمانه در 
رياض با موضوع ايران 

روزنامه آلمانى داى ولت با انتشار گزارشى مدعى شده است 
كه اعضاى شوراى همكارى خليج فارس ماه گذشته ميالدى 
نشستى محرمانه در رياض برگزار كرده اند تا موضوع انتقال 

سالح از ايران به حزب اهللا از طريق دريا را بررسى كنند

است  شده  مدعى  انتشار گزارشى  با  ولت  داى  آلمانى  روزنامه 
ميالدى  گذشته  ماه  فارس  خليج  همكارى  شوراى  اعضاى  كه 
نشستى محرمانه در رياض برگزار كرده اند تا موضوع انتقال 

سالح از ايران به حزب اهللا از طريق دريا را بررسى كنند.
در اين گزارش آمده است كه با توجه به بحران در سوريه؛ ايران 
در جستجوى راه هايى براى انتقال سالح به حزب اهللا است و اين 
موضوع نگرانى عربستان سعودى را برانگيخته كرده و زمينه 

برگزارى اين نشست محرمانه را فراهم كرده است.
و  است  نداشته  حضور  قطر  نشست  اين  در  كه  شود  مى  گفته 
عالوه بر موضوع انتقال سالح، مساله تهديد هاى اخير مقامات 
اين  كار  دستور  در  نيز  هرمز  تنگه  بستن  خصوص  در  ايرانى 
نشست قرار داشته است. اين در حالى است كه تنگه هرمز براى 
كشور هاى عضو شوراى همكارى خليج فارس از اهميت ويژه 
اى برخوردار است چرا كه از اين تنگه براى صادرات نفت خود 

به بازار هاى جهانى استفاده مى كنند.
گردآورى  اطالعات  مبناى  بر  را  خود  گزارش  كه  ولت  داى 
شده از آژانس هاى جاسوسى غربى منتشر كرده اين نكته را 
برگزار  قطر  حضور  بدون  رياض  نشست  كه  كرده  خاطرنشان 
شد زيرا عربستان در ارتباط با موضوعاتى كه به ايران مربوط 
بن  بندر  نشست  اين  جريان  در  ندارد.  اعتماد  قطر  به  شود  مى 
ارائه  را  اطالعاتى  عربستان  ملى  امنيت  شوراى  رئيس  سلطان، 
داده كه نشان مى دهد سپاه قدس جمهورى اسالمى كه بخش 
رود،  مى  شمار  به  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  در  اى  ويژه 
روش هاى متداول خود را براى انتقال سالح به حزب اهللا تغيير 

داده است.
اين در حالى است كه به گفته مقامات سعودى، نقل و انتقال هاى 
مشتركى بين شركت ملى صادرات ايران و شمارى از شركت 
توان  مى  آنها  جمله  از  كه  دارد  وجود  سالح  كننده  توليد  هاى 
زمين  هاى  موشك  توليد  در  متخصص  همت  شهيد  شركت  به 
به زمين اشاره كرد. از سوى ديگر مقامات رياض مدعى شده 
استفاده  سالح  انتقال  براى  تجارى  هواپيماهاى  از  ايران  كه  اند 
از  سالح  انتقال  ادامه  آلمانى،  روزنامه  اين  گزارش  به  كند.  مى 
طريق كانال سوئز موجب شده كه عمليات نظامى در خليج عدن 
افزايش يابد. عالوه بر اين داى ولت با اشاره به سفر اخير قاسم 
مقامات  با  مالقات  و  سوريه  به  قدس  سپاه  فرمانده  سليمانى، 
سورى مدعى شده است كه در اين مالقات ها راه هاى غلبه بر 
در  اين  است.  شده  بررسى  نيز  سالح  انتقال  روند  در  مشكالت 
حالى است كه عربستان رهبرى تالش ها در ميان كشور هاى 
عرب براى حذف بشار اسد از قدرت در سوريه را برعهده دارد 
و يكى از اصلى ترين انگيزه هايش نيز مقابله با نفوذ ايران در 

سوريه است.

بين الملل
پس از دو روز مذاكره انجام شد

بازرسان آژانـــس 
دست خالى بازگشتند

نه  و  شد  پيدا  نه  آژانس  و  ايران  مناسبات  در  گمشده  راه  نقشه 
اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  عالي رتبه  هيات  ترسيم؛  دوباره 
دومين  كرد.»  ترك  را  تهران  خالي  «دست  است  مدعي  كه  آن گونه 
ايران  اسالمي  جمهوري  حقوقي  و  فني  هيات  گفت وگوهاي  دور 

حصول  بدون  روز،  دو  از  پس  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  و 
كاري  برنامه  يا  راه  نقشه  به  دستيابي  براي  مشخصي  نتيجه  هيچ 
(مداليته) به منظور حل و فصل سواالت و ابهامات حول محور ابعاد 
احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران به پايان رسيد. هيات پنج نفره 
هرمان  سرپرستي  به  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  كارشناسان 
اتمي،  انرژي  بين المللي  آژانس  پادمان هاي  امور  معاون  ناكارتس، 
به  اخير  هفته  سه  طي  بار  دومين  براي  اسفند  اول  دوشنبه  بامداد 
تهران سفر كرد تا زمينه مختومه شدن پرونده اي كه تقريبا از ابتداي 
شد  آژانس  و  تهران  مناسبات  در  تنش  بروز  به  منجر  سال جاري 
را فراهم كند. پرونده اي كه به «مطالعات ادعايي» يا ابعاد احتمالي 
براساس  كه  پرونده اي  شد؛  موسوم  ايران  هسته اي  برنامه  نظامي 
آژانس  حكام  شوراي  فصلي  نشست  آخرين  در  شده  تعيين  مهلت 
هسته اي  پرونده  حضور  تداوم  منظور  به  اتمي،  انرژي  بين المللي 
نيويورك  به  آن  ارسال  از  ممانعت  و  آژانس)  (مقر  وين  در  ايران 
(مقر شوراي امنيت سازمان ملل متحد) بايد پيش از نشست فصل 
بهار مختومه شود. با اين حال جمهوري اسالمي با تاكيد بر اينكه 
براساس  نه  ادعايي»  «مطالعات  پرونده  در  شده  منعكس  يافته هاي 
نهادهاي  ادعاهاي  بر  مبتني  بلكه  آژانس  بازرسان  كارشناسي  كار 
جاسوسي كشورهاي غربي است، رغبتي از خود براي پاسخگوي 
به سواالت مطرح در اين پرونده از خود نشان نداده بود. با اين حال 
دو دور دعوت از هيات عالي رتبه آژانس براي سفر به تهران پيش از 
پايان سال گذشته ميالدي از سوي علي اصغر سلطانيه، نماينده دايم 
جمهوري اسالمي ايران در آژانس، احتمال از سرگيري دور تازه اي 

از تعامل دو طرف در اين رابطه را افزايش داد. 

بر اين اساس هيات عالي رتبه آژانس، با حضور هرمان ناكارتس، 
رافائل گروسي، مرد شماره دو آژانس و دستيار مدير كل آژانس در 
امور سياسي، ژك بوت، مدير بخش مديريت اطالعات پادمان ها در 
آژانس كه بين سال هاي 1994 تا 1998 بازرس ارشد گروه نظارت 
و كنترل هسته اي در عراق بوده است، ماسيمو آپارو، عضو اداره 
پادمان هاي آژانس و لورا راك وود، رييس بخش امور منع گسترش 
و سياست گذاري آژانس، نهم بهمن به تهران سفر كردند. اين سفر 
بدون دستيابي به هيچ نتيجه مشخصي به پايان رسيد با اين حال 
كنند.  گفت وگو  يكديگر  با  ديگر  دور  يك  تا  كردند  توافق  طرفين 
امر  همين  كه  نداشت  نخست  ديدار  از  بهتر  سرنوشتي  كه  ديداري 
موجبات نااميدي آژانس بين المللي انرژي اتمي را فراهم كرد. پس 
از ناكامي در دو دور مذاكره، آژانس بين المللي انرژي اتمي، ديروز 
طي بيانيه اي اعالم كرد كه «تالش هاي فشرده» توسط تيمي از اين 
سازمان كه براي جست وجوي راهي رو به جلو به ايران سفر كرده 
سايت  به  دسترسي  اجازه  تيم  اين  و  شد  روبه رو  شكست  با  است 

نظامي مهم ايران را پيدا نكرد.

نخست  دور  در  كه  است  «پارچين»  آژانس  نظر  مورد  سايت 
درباره  هم  آژانس  و  ايران  حقوقي  و  فني  هيات هاي  گفت وگوهاي 
آن مذاكراتي صورت گرفته بود اما نتيجه اي در اين رابطه حاصل 
نشد. پس از دور نخست سفر هيات اعزامي آژانس به ايران، برخي 
خبرگزاري ها مدعي شدند كه جمهوري اسالمي ايران امكان بازديد 
فراهم  را  پارچين  تاسيسات  جمله  از  هسته اي  تاسيسات  برخي  از 
اطالعات  پايه  «بر  است:  مدعي  اتمي  انرژي  آژانس  است.  نكرده 
سال  در  ايران  ماهواره اي،  عكس هاي  و  (آمريكا)  عضو  كشور  يك 
2000 در پارچين يك اتاقك ساخته كه اين اتاقك براي آزمايش هاي 
اسالمي  جمهوري  حال  اين  با  است.»  مناسب  هسته اي  شبيه سازي 
آژانس،  اشاره  مورد  اتاقك هاي  كرد  تاكيد  ادعاها،  اين  رد  با  ايران 
اقامت  آن  در  پارچين  نظامي  سايت  كاركنان  كه  است  كانتينرهايي 
دارند، نه اتاقك آزمايش سالح هاي هسته اي، بر اين اساس ضرورتي 
ندارد كه با هر ادعايي امكان بازديدي براي بازرسان آژانس فراهم 
شود. اين در حالي است كه يوكيا آمانو مديركل آژانس، چندي پيش 
با اعالم اينكه نمي داند هيات اعزامي آژانس به ايران از دسترسي به 
پارچين برخوردار خواهد شد يا خير، ابراز اميدواري كرد، نشست 
بعدي مقامات عالي رتبه آژانس با ايران به «نتيجه اي ملموس» در 
آن  از  حكايت  آژانس  ديروز  بيانيه  حال  اين  با  يابد.  دست  اين باره 

داشت كه اميدواري هاي آمانو بيهوده بوده است.

 مديركل آژانس در اين بيانيه اعالم كرد كه هيات آژانس در طول 
را  پارچين  نظامي  سايت  به  دسترسي  دوم  سفر  نيز  و  اول  سفر 
خواستار شد، اما ايران «اجازه اين كار را اعطا نكرد.» يوكيا آمانو، 
در اين بيانيه افزود: مايوس كننده است كه ايران تقاضاي ما براي 
بازديد از پارچين را در نشست هاي اول و دوم نپذيرفت. وي همچنين 
مدعي شد: ما با روحي سازنده وارد گفت وگو شديم، اما هيچ توافقي 
آژانس  كه  بود  شده  تاكيد  بيانيه  اين  ديگر  بخش  در  نشد.  حاصل 
متني در راستاي «تسهيل شفاف سازي برنامه هسته اي ايران» تهيه 
كرده بود، و «تالش هاي زيادي» براي توافق بر سر اين متن صورت 
آژانس  درخواست  است.  نرسيده  نتيجه  به  تالش ها  اين  اما  گرفته، 
براي بازديد از تاسيسات نظامي پارچين در حالي است كه مقامات 
كشورمان هدف از سفر هيات آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران 

را گفت وگو و نه انجام بازرسي اعالم كرده اند. 

رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امورخارجه روز سه شنبه در 
اين  كه  داشت  نظر  در  بايد  گفت:  اين باره  در  خود  خبري  نشست 
است  آژانس  كارشناسي  هيات  بلكه  نيست  بازرسان  هيات  هيات، 
كه به رياست معاون دبيركل آژانس به ايران آمده اند. هدف از سفر 
بازرسي نيست بلكه مذاكرات و گفت وگو درباره ادامه همكاري هاي 
ميان ايران و آژانس است. با اين حال، شواهد و قراين حكايت از 
تاسيسات  از  بازديد  جمله  از  ديگري  اهداف  هيات  اين  كه  دارد  آن 
ايراني  هسته اي  دانشمندان  با  گفت وگو  و  ديدار  و  پارچين  نظامي 

را داشته اند.

 اين در حالي است كه فراهم كردن امكان بازديد از تاسيسات نظامي 
اصوال در چارچوب توافق پادماني قرار ندارد. با اين وجود، همين 
درخواستي كه چندان هم قانوني به نظر نمي رسد، شكاف موجود 
در مناسبات تهران – آژانس را عميق تر كرد؛ آنچنان كه سخنگوي 
گفت وگوهاي  دوم  دور  پايان  از  پس  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس 
هيات عالي رتبه آژانس با مقامات ايران اعالم كرد كه مقامات آژانس 
گزارش  به  ندارند.  ايران  با  بيشتر  گفت وگوهاي  براي  برنامه اي 
ايسنا، گيل تودور، سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: در 
حال حاضر هيچ توافقي براي مذاكرات بيشتر وجود ندارد. هرمان 
ناكارتس، رييس هيات اعزامي آژانس به ايران هم پس از بازگشت 
از تهران در فرودگاه وين گفت: ما نتوانستيم اجازه دسترسي پيدا 
كنيم و مسير رو به جلو را نهايي كنيم. براساس گزارش خبرگزاري 
جلو  به  رو  مسير  يك  در  كرديم  تالش  ما  گفت:  ناكارتس  فرانسه، 
براي حل تمام مسايل باقي مانده توافق حاصل كنيم. او افزود: ما با 

روحي سازنده اين سفر را انجام داديم.

پارچين  نظامي  سايت  به  نتوانستيم  ما  گفت:  آژانس  هيات  رييس   
دسترسي پيدا كنيم و اين راه رو به جلو را نهايي كنيم. ما اكنون به 
مدير كل و سپس به شوراي حكام گزارش خواهيم داد، سپس بايد 
ببينيم كه گام هاي بعدي چيست. مذاكرات ايران و آژانس در حالي 
سخنگوي  آنچه  براساس  كه  رسيد  بن بست  به  توافقي  هيچ  بدون 
اعالم  خود  سه شنبه  روز  خبري  نشست  در  ايران  وزارت خارجه 
سرگيري  از  براي  مهمي  پيش درآمد  عنوان  به  سفر  اين  بود،  كرده 
مذاكرات سياسي هسته اي احتمالي آتي ايران و گروه 5+1 متشكل 
از آمريكا، فرانسه، انگليس،  چين، روسيه و آلمان محسوب مي شد 
كه آخرين دور اين مذاكرات 13 ماه پيش در استانبول برگزار شده 
آژانس  و  تهران  فني  مذاكرات  ماندن  بي نتيجه  اساس  اين  بود.بر 
سياسي  احتمالي  مذاكرات  سرنوشت  عمال  اتمي،  انرژي  بين المللي 

ايران با گروه 5+1 را هم در هاله اي از ابهام قرار داد.
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مخالفت حزب كارگر انگليس با 
سياست هاى رياضتى كامرون

در شرايطى كه ديويد كامرون، نخست وزير انگليس خود را براى ارائه بودجه 
ادامه  با  را  خود  شديد  مخالفت  كارگر  حزب  مى كند  آماده  جديد  مالى  سال 

اجراى سياست هاى رياضت اقتصادى اعالم كرد.

به نقل از بلومبرگ، حزب كارگر انگليس بر اين باور است كه اقتصاد انگليس 
در شرايط كنونى به سياست هاى محرك پولى و مالى نياز دارد و دولت بايد 
به جاى اجراى سياست هاى رياضت اقتصادى كه به شدت ضد رشد و رونق 

اقتصادى است سياست هاى محرك مالى و پولى را اجرا كند.

بر اين اساس حزب كارگر انگليس از دولت خواسته است تا كاهش ماليات 

بالز  اد  دهد.  قرار  خود  اولويت  در  را  افزوده  ارزش  بر  ماليات  و  فروش  بر 
سخنگوى حزب كارگر انگليس تاكيد كرد كاهش نرخ مالياتى در شرايط كنونى 
بهترين و مناسب ترين تصميمى است كه مى توان براى احياى رشد و رونق 
اجراى  به  كنونى  شرايط  در  انگليس  اقتصاد  كرد.  اتخاذ  انگليس  اقتصادى 
اقتصاد  كند.  حمايت  داخلى  مصرف  و  تقاضا  از  كه  دارد  نياز  سياست هايى 
سياست هاى  اتخاذ  با  كه  اين  نه  دارد  نياز  محرك  سياست هاى  به  انگليس 
انقباضى و رياضتى تقاضا و مصرف داخلى را كاهش دهيم. موج انتقادات از 
سياست هاى رياضت اقتصادى دولت ديويد كامرون در حالى رو به افزايش 
است كه دولت اين كشور قصد دارد طى ماه مارس بودجه سال جديد مالى را 
ارائه كند. مايكل فالون معاون نخست وزير انگليس نيز ضمن رد اظهارات بالز 
گفت چيزى كه حزب كارگر قادر به فهم و درك آن نيست همين مساله است 
استقراض  به  مجبور  دولت  مالى  و  پولى  محرك  سياست هاى  اجراى  با  كه 
بيشتر خواهد بود. اگر انگليس ميزان بدهى و كسرى بودجه خود را كاهش 
ندهد به زودى رتبه اعتبارى اى اى اى خود را از دست خواهد داد. اين در 
شرايطى است كه موسسه رتبه بندى مودى در جديدترين گزارش خود ضمن 
اعتبارى  رتبه  كاهش  به  نسبت  اروپايى  كشور  شش  اعتبارى  رتبه  كاهش 

انگليس و فرانسه هشدار داده است.

12 رهبر اروپايى مطرح كردند

بازار آزاد راه خروج از بحران
گروه بين الملل- دوازده نفر از رهبران اتحاديه اروپا، ازجمله ديويد كامرون، 
را  آزاد  بازار  ايتاليا،  نخست وزير  مونتى،  ماريو  و  انگلستان،  نخست وزير 

راهكار خروج اروپا از بحران عنوان كردند.

به گزارش آسوشيتد پرس، دوازده رهبر اتحاديه اروپا نامه سرگشاده اى را 
به هرمان فن رامپوى رييس اتحاديه اروپا، و خوزه مانويل باروسو، رييس 
كميسيون اروپا، ارسال كردند. اين نامه در آستانه نشست رهبران اتحاديه 
است:  آمده  نامه  دراين  شد.  نوشته  بروكسل  در  مارس  يك  تاريخ  در  اروپا 
كرد،  خواهيم  ديدار  بروكسل  در  اروپا  اقتصاد  براى  حساسى  لحظات  «در 
يعنى زمانى كه رشد اقتصادى متوقف شده، بيكارى درحال افزايش است و 
اين  هستند.»در  روبه رو  شرايط  دشوارترين  با  كارها  و  كسب  و  شهروندان 
نامه از كشورهاى اروپايى خواسته شده است نظارت دولتى را از بخش هاى 
خدمات، تحقيقات و انرژى حذف و روابط تجارى خود را با بازارهاى درحال 
رشدى همچون چين، روسيه و آفريقاى جنوبى مستحكم كنند و حتى توافق 
شده  نوشته  همچنين  نامه  دراين  بگيرند.  درنظر  را  آمريكا  با  آزاد  تجارت 
در  و  ملى  سطح  در  فورى  اقدامات  رقابت،  موانع  رفع  براى  بايد  «ما  است: 
را  حمايتى  نظام  تجارى مان  روابط  در  بايد  و  كنيم  اتخاذ  اروپايى  سطح 
اسپانيا،  ايتاليا،  هلند،  انگلستان،ايرلند،  رهبران  توسط  نامه  بگذاريم.»اين  كنار 
استونى، لتوني، فنالند، سوئد، لهستان، جمهورى چك و اسلواكى امضا شد. 

اقتصاد

تصويب نجات 
يونان در دقيقه 90

 

پس از 13 ساعت مذاكره ماراتن وار انجام شد
تصويب كمك 130ميليارد يورويى اتحاديه اروپا به يونان

يورو  اقتصادى  منطقه  كشورهاى  اقتصاد  و  دارايى  وزراى 
با اختصاص 130 ميليارد يورو كمك جديد به يونان موافقت 

كردند.
به گزارش بى. بى. سى، اين توافق، به دنبال بيش از 13 ساعت 

دست  به  اروپا  اتحاديه  سياسى  پايتخت  بروكسل،  در  بحث 
آمد و با هدف جلوگيرى از ورشكستگى يونان تصويب شده 
است و يونان بايد از 20 مارس (اول فروردين) به بازپرداخت 

بدهى هاى قبلى خود بپردازد.
اين دومين كمك اضطرارى تصويب شده از سوى كشورهاى 
ميليارد   110 وام  از  بعد  يونان،  براى  يورو  اقتصادى  منطقه 

يورويى اتحاديه اروپا به اين كشور در سال 2010 است.
مالى  نيازهاى  اگرچه  جديد  كمك  اقتصادى  ناظران  گفته  به 
وجود  كمى  احتمال  اما  كرد،  خواهد  برطرف  را  يونان  فورى 
دارد كه بتواند اقتصاد بحران زده اين كشور را از ركود خارج 
اجراى  به  جديد،  وام  دريافت  مقابل  در  شده  متعهد  كند.يونان 
سال  تا  را  خود  بدهى  تا  بپردازد  جويانه  صرفه  سياست هاى 
اين  داخلى  ناخالص  توليد  درصد   5/120 از  كمتر  به   2020
اكنون  اقتصادى،  ركود  متوالى  سال   5 از  برساند.بعد  كشور 
اين  داخلى  ناخالص  توليد  درصد  به 160  يونان  بدهى  ميزان 

كشور رسيده است.
زمان  تا  آتن،  به  جديد  مالى  كمك هاى  اعطاى  سر  بر  توافق 
رياضتى  تدابير  اجراى  از  اروپايى  كشورهايى  يافتن  اطمينان 

سخت تر توسط يونان به تاخير افتاده بود.
جويى  صرفه  يورو  ميليارد   3/3 يونان  پارلمان  پيش  هفته 
جديد را در هزينه هاى اين كشور به تصويب رساند كه كاهش 
مستمرى  و  حقوق  همچنين  و  دفاعى  و  بهداشتى  هزينه هاى 

شهروندان را در بر مى گرفت.
از  جديدى  دور  به  منجر  جديد،  صرفه جويى هاى  اين  تصويب 

نا آرامى و اعتراضات خيابانى در يونان شد.
طى هفته هاى پيش از آن نيز، هزاران نفر در يونان در اعتراض 
به اعمال تدابير رياضتى از سوى دولت دست به تظاهرات زده  
سياست ها  اين  مى گويند  رياضتى  جديد  تدابير  بودند.منتقدان 

منجر به گسترش ناآرامى هاى اجتماعى در يونان مى شود.
سابق  وزير  نخست  پاپاندرئو،  جورج  دولت  گذشته  سال 
مورد  در  رفراندوم  برگزارى  خواستار  آنكه  از  پس   ، يونان 
صرفه جويى هاى پيشنهادى اتحاديه اروپا براى اقتصاد يونان 
شد، سقوط كرد.ابراز رضايت اتحاديه اروپا و بانك جهانى از 

كمك هاى مالى جديد به يونان
در واكنش به اين تصميمات، مسووالن نهادهاى مالى جهانى 
مشترك  نشست  در  يونان،  وزير  نخست  همراه  به  اروپايى  و 
المللى  بين  مالى  كمك هاي  تصويب  بروكسل،  در  خود  خبرى 
جديد به يونان را گامى جديد و موفق براى نجات اين كشور از 

ورشكستگى دانستند.
مذاكرات  پايان  در  اروپا  اتحاديه  مالى  امور  كميسر  رن،  اولى 
دوراخير  بود،  درجريان  شنبه  سه  بامداد  تا  كه  شب  دوشنبه 
اين باره  در  او  كرد.  توصيف  موفق  اما  دشوار  را  مذاكرات 

گفت:« در طول دو سال گذشته و به ويژه ديشب، فهميدم كه 
ماراتن واژه اى است يونانى. اما در نهايت به توافق رسيديم.»

با  هم  پول  المللى  بين  صندوق  رييس   الگارد،  كريستين  خانم 
ديدى مثبت، جزئيات اين توافق را تشريح كرد و گفت:« امروزرا 
در شرايطى آغاز مى كنيم كه يونان متعهد به كاهش سطح بدهى 
خارجى خود به ميزان 120 درصد توليد ناخالص داخلى شده 
است. اين پيشرفت چشمگير در شرايطى در طول شب گذشته 
حاصل شد كه اين كشور را در وضعيت بهترى قرار داد. يونان 
بايد موازينى دقيق را براى اجراى تصميماتى كه در هفته هاى 

اخير گرفته شده است، اتخاذ كند.»
نيز  يونان  بحران زده  كشور  نخست وزير  پاپادموس،  لوكاس 
از دريافت كمك هاى جديداستقبال كرد: «ما از نتيجه مذاكرات 
بسيار خوشحاليم، اما با در نظرداشتن برنامه و تدابير بخش 
خصوصى كه مى توانند راه را براى در خواست بعدى كمك هاى 

مالى حمايتى هموار كنند.»

از يك سال پيش تا كنون، يونان با بحران اقتصادى بى سابقه اى 
رو به رواست. اين امر منجر به بروز اعتراضات فراگير مردمى 
و بى ثباتى سياسى در اين كشور شده است. جامعه جهانى و 
مالى  كمك هاى  جديد  دور  پرداخت  تصويب  با  اروپا  اتحاديه 
به يونان، سعى مى كنند تا مانع ورشكستگى كامل اين كشور 

كوچك حوزه يورو شوند.
مذاكرات  اين  مورد  در  بروكسل،  از  يورونيوز  خبرنگار 
روزسه شنبه  بامداد  تا  و  شب  طول  همه  در  گفت:«مذاكرات 
ادامه داشت و مذاكره كنندگان حتى در مورد آخرين سنت هاى 
اين كمك مالى بحث كردند، حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا اين 

توافق مورد قبول مردم يونان و آتن نيز قرار خواهد گرفت.»
افزايش ارزش يورو

براى  بروكسل  در  اروپايى  كشورهاى  ديروز  مصوبه  پى  در 
كمك به يونان، ارزش يورو در بازارهاى جهانى رو به افزايش 
نرخ  رفتن  باال  سنت  چهارم  سه  حد  در  افزايش،  گذاشت.اين 

برابرى يورو در مقابل دالر آمريكا بوده است.
اعتصاب كاركنان اتوبوسرانى يونان

و  عمومى  نقل  و  حمل  خطوط  كاركنان  حال  همين  در 
در  اعتصابي  آغاز  با  ديروز  صبح  از  يونان  اتوبوسرانى 
كشور  اين  دولت  اقتصادى  رياضت  برنامه هاى  به  اعتراض 
كه در چارچوب دستورات اتحاديه اروپا اجرا مى شود، دست 
از كار كشيدند. به گزارش ايرنا از آتن، اتحاديه هاى كاركنان 
اعالم  بيانيه اى  طى  (اتوبوسرانى)  عمومى  نقل  و  حمل  خطوط 
كردند كه كاركنان اين واحد ها از ساعت 11صبح به وقت محلى 
اعتصاب مي كنند و به نشانه مخالفت با سياست هاى رياضت 

اقتصادى دست از كار مى كشند. 
اين  شهرهاى  ديگر  و  آتن  شهر  اتوبوسرانى  خطوط  كاركنان 
كشور نيز در اين بيانيه با محكوم كردن ادامه تشديد سياست 
رياضت اقتصادى دولت، خواستار تجديد نظر دولت در سياست 
خود در قبال وسايل حمل و نقل عمومى شده اند. در اين بيانيه 
نيز گفته شده است: «همه كاركنان خطوط اتوبوسرانى امروز –
سه شنبه- براى مدت 5 ساعت به اعتصابيون خواهند پيوست.»

كاركنان و اعضاى اتحاديه سراسرى اتوبوسرانى اعالم كردند 
كه در خالل اعتصاب با حضور در جلسه اى، در مورد نحوه 
ادامه مخالفت و اعتراضات خود به سياست رياضت اقتصادى 

دولت تصميم خواهند گرفت.
بر اثر اين اعتصاب و حذف محدوديت تردد براى ديگر وسايل 
به  زيادى  ترافيك  ديروز  صبح  از  آتن،  شهر  سطح  در  نقليه 
وجود آمده و مردم براى رفتن به ادارات و محل كار خود با 

مشكالتى روبه رو شده اند
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

شبح نفت 200دالري 
بر اقتصاد بحران زده جهاني

هشدار  جنرال  سوسايت  مالي  موسسه  كه  حالي  در 
داد در صورت اعمال تحريم نفت ايران از سوي اروپا 
قيمت جهاني نفت به بيش از 200 دالر خواهد رسيد، 
در  ايران  نقش  به   تاريخي  گزارشي  طي  واچ  ماركت 
افزايش قيمت نفت طي 5 دهه گذشته و به عنوان نمونه 
در  نفت  قيمت  برابري  افزايش 3  به  خصوص  اين  در 
سال 1974، افزايش 2 برابري پس از انقالب و افزايش 
10 دالري پس از بازداشت ملوانان انگليسي در سال 

2007 اشاره كرد.

سوسايت  موسسه  كارشناسان  بلومبرگ  گزارش  به   
و  ايران  روابط  در  تنش  افزايش  كردند  اعالم  جنرال 
درصدي   15 رشد  موجب  اخير  هفته هاي  طي  غرب 

قيمت جهاني نفت شده است.

غرب  و  ايران  روابط  در  تنش  اين گزارش  بر اساس   
موجب افزايش 5 تا 15 دالري قيمت نفت برنت درياي 
شمال شده است و در صورت اعمال تحريم نفت ايران 
به  نفت  قيمت  جوالي 2012  ابتداي  از  اروپا  سوي  از 
بيش از 200 دالر خواهد رسيد. بر اين اساس اوليوير 
افزايش  كرد  تاكيد  اقتصادي  ارشد  كارشناس  ياكوب 
قيمت نفت طي روزهاي اخير فراتر از انتظارات اوليه 
و  هرمز  تنگه  شدن  مسدود  احتمال  تنها  است.  بوده 
موجب  ايران  هسته اي  تاسيسات  به  اسرائيل  حمله 
نفت  قيمت  است.  شده  نفت  قيمت  دالري   15 افزايش 
برنت درياي شمال از 14 دسامبر تا كنون بيش از 14 

درصد رشد داشته است.

كرد  تاكيد  نيز  اقتصادي  كارشناس  بالنچ  فرانسيسكو 
در صورت مسدود شدن تنگه هرمز قيمت نفت بيش از 

100 دالر ديگر افزايش خواهد يافت. تنگه هرمز روزانه 
را  جهاني  بازارهاي  نياز  مورد  نفت  بشكه  ميليون   17
ترانزيت مي كند. گزارش ماركت واچ مي گويد: با وجود 
تحريمها و اقدامات بازدارنده، نمي توان تهديدات ايران 
صورت  در  كه  داده  هشدار  ايران  گرفت.  ناديده  را 
تحريم نفتي اين كشور، تنگه هرمز را مسدود خواهد 
كرد. همچنين اين كشور هشدار داده كه ممكن است در 
تالفي تحريم نفتي اروپا، صادرات نفت به كشورهاي 

اروپايي را متوقف نمايد.

برايان كينگ، از كارشناسان مسائل اقتصادي در اين 
زمينه گفت: «تمام حرفها در مورد ايران و اختالل در 
بازار، بخصوص قدرت نمايي نظامي كه بيشتر از ناحيه 
ايران است... بازار را نا آرام مي كند و موجب باال رفتن 
قيمت نفت مي شود.» قيمت هاي نفت  طي 6 هفته گذشته 
قيمت  افزايش  اين  بيشتر  كه  است  بوده  باال  همواره 
كننده  توليد  سومين  كه  بوده  ايران  وضعيت  از  ناشي 
بزرگ نفت جهان پس از عربستان و روسيه به شمار 

مي رود. 

«افزايش  گفت:  نفت  بازار  كارشناس  ويليامز،  مارك 
هر  تاريخي،  صورت  به  است.  عادي  نفت  بهاي  اخير 
اتفاقي در ايران، همواره بهاي جهاني نفت را تحت تاثير 
قرار داده است.» وي افزود: «ايران يكي از پنج كشوري 
بود كه در سال 1960 سازمان كشورهاي توليد كننده 
مي دهد  انجام  ايران  آنچه  و  كرد  گذاري  پايه  را  نفت 
و  بوده  گذار  تاثير  نفت  جهاني  قيمت هاي  بر  هميشه 

خواهد بود.» 

شدن تنگه  بسته  از  هراس  عامل  موثر دانستن  با  وي 
هرمز، در باال رفتن كنوني قيمت هاي نفت اظهار داشت: 
«اگر عامل ترس را از بازار بگيريد، دليلي براي بهاي 
به  نفت  بهاي  و  بود  نخواهد  نفت  قيمت  دالري   100

زحمت به 95 دالر در هر بشكه مي رسد.»

آسوشيتدپرس گزارش داد:

اقدامات رياضتى در اروپا 
بدهى ها را كاهش نداده است

تاثير  و  بزرگ  اقتصاد   30 بررسى  با  آسوشيتدپرس 
دولت ها  بدهى هاى  افزايش  بر  رياضتى  سياست هاى 
نوشت: اعمال سياست هاى رياضتى در اروپا نه تنها درد 
سبب  بلكه  نمى دهد  كاهش  را  هزينه ها  كاهش  از  ناشى 
پرس  مى شود.بآسوشيتد  اروپايى ها  بدهى  بار  افزايش 
در گزارشى در مورد بحران بدهى اروپا نوشت، اروپا در 
ماليات  افزايش  و  حقوق ها  كاهش  بيكارى،  مشكل  برابر 
براى كنترل بدهى دولت ها دوام آورده و آن را تحمل كرده 

است اما دستاوردهاى اين سختى ها كجاست؟

نوشت،  بزرگ  اقتصاد   30 عملكرد  بررسى  با  پرس  آسوشيتد 
بحران بدهى در كشورهايى كه برنامه هاى رياضتى بسيار سخت 
و بى رحمانه اعمال كرده اند با فاصله بسيار طوالنى از كاهش، به 
كه  معتقدند  تحليلگران  از  بسيارى  است.  افزايش  حال  در  سرعت 
سياست هاى رياضتى نه تنها دردناك است حتى مى تواند ضد توليد 
تحليلگران  اين  از  برخى  دهد.  افزايش  را  كشور  يك  بدهى  و  باشد 
از اين بيم دارند كه اين كاهش ها سبب شود تا اروپا در يك حركت 
تكرارى كه اين منطقه را به شكست مى كشاند، غرق شود. بار بدهى 
بيشتر به سياست هاى رياضتى خشن تر و بى رحمانه تر، بى ثباتى 
اجتماعى فزاينده و مشكالت اقتصادى عميق تر منجر مى شود. اين 
گزارش مى افزايد بيكارى در پرتغال به ركورد 14 درصد در پايان 
سال گذشته رسيد. رشد اقتصاد ايرلند به 9/1 درصد در سه ماهه 
و  بود  انتظار  از  كمتر  بسيار  كه  رسيد   2011 سپتامبر   - ژوئيه 
اقتصاد مقروض يونان نيز در سه ماهه اكتبر- دسامبر سال گذشته، 
7 درصد سقوط كرد. بر اساس قرارداد تصويب شده توسط 17 
دالر  ميليارد   172 يونان  پول،  بين المللى  صندوق  و  يورو  عضو 
كمك در عوض قبول سياست هاى رياضتى جديدى شامل بيكارى 
15 هزار كارمند خدمات شهرى و كاهش 22 درصد حداقل حقوق 
رياضتى  سياست هاى  كه  كشورهايى  گزارش  دراين  كرد.  دريافت 
را براى كاهش هزينه ها اعمال كرده اند مورد بررسى قرار گرفته اند. 
نتيجه اين گزارش نشان مى دهد مشكل بدهى اين كشورها افزايش 

يافته است:

* پرتغال: كاهش مستمرى بازنشستگان و حقوق كارمندان خدمات 
شهرى و افزايش ماليات در سال 2010 در اين كشور آغاز شد. در 
فصل سوم 2011، بدهى پرتغال برابر با 110 درصد توليد ناخالص 

اين كشور و 91 درصد بيش از سال پيش از آن بود.

افزايش  و  متوسط  طبقه  حقوق هاى  درصدى   15 كاهش  ايرلند:   *
23 درصدى ماليات فروش (باالترين ميزان در اتحاديه اروپا)اعمال 
شد اما بدهى اين كشور به 105 درصد توليد ناخالص داخلى در 
آن  از  پيش  سال  در  كه  حالى  در  يافت  افزايش  سوم 2011  فصل 

88 درصد بود.

در  كرد.  آغاز  را  رياضتى  سياست هاى  كامرون  دولت  انگليس:   *
فصل سوم 2011 نسبت بدهى اين كشور برابر با 80 درصد بود و 
سال پيش از آن برابر با 74 درصد. موسسه مودى در ماه جارى 

چشم انداز اقتصادى انگليس را از «باثبات» به «منفى» كاهش داد.

* يونان: اجراى 2 سال سياست هاى رياضت اقتصادى اين كشور 
اين  بدهى  است.  شده  اجتماعى  ناآرامى  سبب  و  كرده  ويران  را 
ناخالص  توليد  درصد  با 159  برابر  سوم 2011  فصل  در  كشور 

داخلى بود و سال پيش از آن برابر با 139 درصد بوده است.

* نروژ: در عوض اين كشور با اقتصاد بسيار قوى و عدم اجراى 
سياست هاى رياضتى بدهى خود را در سال 2010 برابر با 43/5 

درصد بود به 39 درصد در سومين 3 ماهه 2011 كاهش داد.
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آثار ويليام وارتون به 
انگليس مى روند

انگلستان  در  بار  نخستين  براى  وارتون  ويليام  خاطرات 
منتشر مى شود.-

دردناك  معموال  و  گرافيكى  خاطرات  گاردين،  از  نقل  به 
بيشتر  كه  آمريكايى  برجسته  نويسنده  وارتون»  «ويليام 

سربازان  كشتن  از  او  كننده  ناراحت  هاى  لحظه  يادآور 
آلمانى در جريان جنگ جهانى دوم است، براى نخستين 

بار در بريتانيا منتشر شدند. 
نخستين رمان وارتون كه با عنوان «بِردى» منتشر و به 
كتابى پرفروش بدل شد، مايه ساختن فيلمى اقتباسى به 
كه  مثبتى  نقدهاى  وجود  با  شد.  پاركر  آلن  كارگردانى 
تحسين  و  شد  مى  رو  روبه  آن  با  انگليس  در  او  آثار 
برنده  لسينگ  دوريس  چون  اى  برجسته  نويسندگان 
تاكنون  آمريكايى  نويسنده  اين  آثار  ادبيات،  نوبل  جايزه 

در بريتانيا منتشر نشده بود. 
ويليام وارتون كه در سال 2008 درگذشت، متولد سال 
1925 بود. نام واقعى او «آلبرت ويليام دو ام» و وى بيش 
از هر چيز براى رمان «بردى» از شهرت برخوردار بود. 
اين رمان كه در سال 1978 و در زمانى كه او بيش از 50 
سال داشت منتشر شد، با موفقيت در ميان جوامع ادبى 
و مردم روبه رو شد و فيلم آلن پاركر با بازى نيكالس 
اين  كرد.  تكرار  را  موفقيت  اين  نيز  مودين  متيو  و  كيج 
رمان داستان دو نوجوان به نام «بردى» و «ال» را روايت 
مى كند كه از دوران مدرسه با هم دوست هستند و با هم 
راهى ويتنام مى شوند. بازگشت از جنگ «بردى» را روانه 
تيمارستان مى كند و دوست او تالش دارد تا او را پيش 

از اين كه دير شود از اوهام پرندگان نجات دهد. 

نيز  نقاش  و  داشت  روانشناسى  دكتراى  كه  وارتون 
بود، از آن زمان تا اواسط دهه 90 قرن بيستم 8 رمان 
منتشر كرد كه «بابا» و «روشنايى نيمه شب» كه هر دوى 
آن ها نيز به فيلم برگردانده شدند، از جمله آن ها هستند. 

«روبيو» آخرين كتاب او در سال 2003 منتشر شد. 
او  آثار  مجموعه  كنار  در  جنگ،  از  او  خاطرات  اكنون 
شامل 8 رمان و دو كتاب غيرداستانى براى نخستين بار 
عنوان  با  كه  او  خاطرات  شود.  مى  منتشر  انگلستان  در 
«شراپنل: گفتن ناگفته ها» منتشر مى شود تاكنون تنها در 
لهستان و به زبان لهستانى منتشر شده است. او در اين 

كشور از اقبال مردمى برخوردار بود. 
اسكات پاركر از انتشارات هارپر كالينز كه كار انتشار اين 
كتاب ها را از تابستان پيش روى آغاز مى كند، خاطرات 
كه  هايى  كتاب  ترين»  لطيف  از  «يكى  را  وارتون  جنگ 
تاكنون خوانده است ناميد و گفت نمى تواند باور كند كه 
اين آثار مدتى چنين طوالنى در كشورشان ناديده مانده 

باشد.

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

نامزدها جايزه ادبيات جنايى «آگاتا» 
2012 معرفي شدند

جايزه «آگاتا» كه به ياد «آگاتا كريستى» به برترين ادبيات جنايى تعلق 
مى گيرد، اسامى نامزدهاى خود را كه دربرگيرنده بهترين كتاب هاى 

جنايى چاپ سال 2011 است، معرفى كرد.-
به گزارش خبرگزاري كتاب به نقل از ماليك دامستيك، گروه داورى 
اثر  بهترين  اول،  رمان  بهترين  رمان،  بهترين  بخش   6 در  جايزه  اين 
غيرداستانى، بهترين داستان كوتاه، بهترين رمان كودك و نوجوان و 

بهترين رمان تاريخى نامزدهاى سال 2012 را معرفى كرد.

 
«ديوا  اندروز،  دونا  نوشته   واقعي»  رمان  «طوطي  بهترين  بخش  در 
خانه را تسخير مي كند» نوشته كريستا ديويس، «پاييز شرور» نوشته 
جي.ام. ماليت، «شهر سه روزه» نوشته مارگارت مارون و «ترفند نور» 

نوشته لوييز پني  نامزدهاى اين دوره را تشكيل مى دهند. 
انتخاب  نامزد  عنوان  به  آثار  اين  نيز  نخست  رمان  بهترين  بخش  در 
شده اند: «طناب هاي شوم» نوشته جانت بولين، «اختناق» نوشته كى 
جورج، «يادگيرى شنا» نوشته سارا جي. هنري، «چه كسى جادو مى 
كند؟ يادى از راز قاتل» نوشته  راشل استاب و «توفان در ميان برگ 

هاى چاى» نوشته كري لي تاونسند 

در بخش بهترين اثر غيرداستاني از اين نامزدها اسم برده شده است: 
و  جنايى  قوانين  درباره  بايد  چگونه  مشاوران:  و  عصاها  «كتاب ها،  
در  قتل  كريستي:  «آگاتا  بودويتس،  لسلي  نوشته   نوشت»  ها  دادگاه 
 « او  يادداشت  دفترچه  از  بيشتر  اسرارى  و  ها  داستان  وقوع،  حال 
داستان گويي»  كامل  هنر  يا  دويل:  كانن  كوارن، «درباره   جان  نوشته 
نوشته مايكل ديردا، «ويكي كالينز، ورا كاسپاري و تكامل رمان هاي 
جنايي» نوشته اي. بي.امريز و «مشاركت در انبارخانه ساكى» نوشته 

چارلين هريس. 

«آرامش بخش»،   براى  كامرون  دانا  كوتاه،  داستان  بهترين  بخش  در 
كريستا ديويس براى «پول مفت چشم مرده»، داريل وود گربر براى 
و  عواقب»  و  «حقايق  براى  گوفمن  بارب  درياچه»،   كنار  در  «قصري 
روبرتا ايسليب براى «برنامه  سفر» نامزدهاي امسال جايزه  آگاتا را 

تشكيل مى دهند. 

هارلن  نوشته  «پناهگاه»  نوجوان،   و  كودكان  رمان  بهترين  بخش  در 
كوبن، «سرداب قلب سياه» نوشته كريس گرابن اشتاين، «آبشار يخي» 
نوشته متيوجي. كرباي، «جادوگر خيابان تاريك» نوشته شان توماس 
اوديسه و «باشگاه رمزگشايان، مورد يك» نوشته پني وارنر به عنوان 

نامزد معرفى شده اند. 

در بخش بهترين رمان تاريخى از اين آثار نام برده شده است: «شيطان 
جي.جي.  نوشته  بكش»  را  «عزيزانت  بوئن،  ريس  نوشته  نازنين» 
درهم»  «استخوان هاي  پاركر،  آن  نوشته  مركوري»  «خيزش  مورفي، 

نوشته جري وسترسون و «درس مخفيانه» نوشته ژاكلين وينسپر 

جايزه  «آگاتا» كه از سال 1989 اهدا مى شود، اسامى برترين چهره 
هاى خود را از ميان اين نامزدها، در تاريخ 28 آوريل (9 ارديبهشت) 

معرفي مي كند.
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آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
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هفتاد سال از درگذشت خالق «آشفتگى 
احساسات» گذشت

  اشتفان تسوايگ؛ خالق 
شخصيت هايى كه لب به 

اعتراف مى گشايند

چهارم  با  برابر   2012 سال  فوريه   23 پنجشنبه 
اشتفان  كه  روزى  با  است  مصادف  ماه  اسفند 
نويسنده اى  داد؛  پايان  خود  زندگى  به  تسوايگ 
فرويد  زيگموند  تاثير  تحت  شدت  به  كه  اتريشى 
با  اغلب  وى  داستانى  شخصيت هاى  گرفت.  قرار 
اعتراف به گناهانشان سعى مى كنند روح خود را 

از عذاب رهايى بخشند._
كه  است  اتريشى  نويسنده اى  تسوايگ،  اشتفان 
سال 1942 از دنيا رفت و دهه 20 و 30 ميالدى 
اوج فعاليت ادبى وى بود؛ دوره اى كه نام وى به 
عنوان يكى از مطرح ترين نويسندگان جهان مطرح 

شد. 

مى شوند.  تقسيم  دسته  دو  به  وى  آثار  منتقدان 
ضعيف،  را  وى  ادبى  سبك  كه  انگليسى هايى 
ديگر  گروهى  و  مى خوانند  بى ارزش  و  سطحى 
از  همچنين  و  اروپا  ديگر  كشورهاى  از  اغلب  كه 
و  سادگى  انسان گرايى،  و  هستند  آمريكا  كشور 

نثر تاثيرگذار وى را مى ستايند. 

زمينه هاى  در  كتاب   35 از  بيش  نويسنده  اين 
شناخته  رمان هايى  با  اغلب  و  نوشته  مختلف 
مى شود كه خيلى هم حجيم نيستند. در كنار چنين 
همچنين  و  طوالنى   رمان  چندين  وى  از  آثارى 
است.  مانده  جا  به  هم  مختلفى  زندگى نامه هاى 
تسوايگ زندگى افراد مختلفى را ثبت كرد و هشت 
كتاب هم درباره زندگى، آثار و تفكر اين نويسنده 

اتريشى نوشته شد. 

را  خود  آثار  دوره اى  در  اتريشى  نويسنده  اين 
مى كرد  منتشر  برنچ»  «استفان  مستعار  نام  با 
زبان  به  حقيقى اش  نام  از  برگردانى  ظاهرا  كه 

انگليسى است.

سوييس  در  مدتى  آمد،  دنيا  به  اتريش  در  او 
سپس  و  انگلستان  به  زندگى اش  ميانه  در  ماند، 
پايانى  سال  دو  و  كرد  مهاجرت  آمريكا  به 
در  كه  كشورى  گذراند؛  برزيل  در  را  زندگى اش 
نهايت تسوايگ به همراه همسر دومش در آن به 
او  باورند  اين  بر  برخى  داد.  پايان  خود  زندگى 
رابطه اى صميمى با مادرش نداشت و از حكومت 
بود،  بيزار  شدت  به  هم  فاشيست ها  و  نازى ها 
زندگى اش  طول  در  او  شد  سبب  موضوع  همين 
به كشورهاى مختلفى سفر كند؛ سفرهايى كه در 
نهايت او را به مقصودش كه رهايى از دغدغه هاى 

ذهنى اش بود نرساند. 

تسوايگ تا حد زيادى تحت تاثير فرويد قرار گرفت 
آثارش  در  مى توان  را  تاثيرپذيرى  اين  بازتاب  و 
روانكاوانه  نظريه هاى  پاى  رد  كرد.  مشاهده 
اتريشى  نويسنده  اين  داستان هاى  در  فرويد 
محسوس است. شخصيت هاى داستانى تسوايگ 
سعى  اين گونه  و  مى گشايند  اعتراف  به  لب  اغلب 
گرفتار  بدان  كه  عذابى  از  را  خود  روح  مى كنند 

شده اند رهايى بخشند.

با  برابر   2012 سال  فوريه   23 پنجشنبه 
تسوايگ،  درگذشت  سالگرد  ماه  اسفند  چهارم 
آثارى  كه  است  زندگى نامه نويسى  و  رمان نويس 
اهريمن»،  با  «نبرد  احساسات»،  «آشفتگى  چون 
«ژوزف فوشه»، «مجموعه نامريى»، «تولستوى»، 
«شطرنج باز»، «سخن پردازان سرگذشت خويش»، 
«سه استاد سخن» و «نابودى يك قلب» از وى در 

ايران ترجمه و منتشر شده است.

اولين مترجم زن ايرانى 
چه كسى بود؟  

نخستين زنى كه در ايران دست به كار ترجمه 
نمايشنامه  كه  بود  آفاق الدوله  تاج ماه  زد، 
«نادرشاه» اثر «نريمان نريمانف» را از تركى به 
فارسى برگرداند و آن را در سال 1324 هجرى 

قمرى منتشر كرد. 
تصحيح  درباره  ـ  پژوهشگر   - گلبن  محمد 
ترجمه نمايشنامه «نادرشاه» كه توسط تاج ماه 
آفاق الدوله از زبان تركى به فارسى برگردانده 
تاج ماه  بگوييم  «مى توانيم  مى گويد:  است،  شده 
ايران  در  كه  است  زنى  نخستين  آفاق الدوله 
دست به كار ترجمه مى زند. من از كودكى عادت 
داشتم نسخه هاى خطى و كتاب جمع آورى كنم. 
خانم  كه  را  «نادرشاه»  نمايشنامه  خطى  نسخه 
آفاق الدوله ترجمه كرده اند، سال ها پيش يكى از 
آشنايانم به من داد تا اين كه متن آن را خواندم 
و ديدم اثر بسيار جالى است و آن را تصحيح 
كردم و نسخه تصحيح شده آن حدود سال 73 
كوشش  به  «تئاتر»  فصلنامه  پنجم  شماره  در 

خانم الله تقيان به چاپ رسيد.»
نمايشنامه  خطى  نسخه  درباره  همچنين  او   
ترجمه  را  آن  آفاق الدوله  تاج ماه  كه  «نادرشاه» 
كتابخانه  «من  مى كند:  عنوان  است،  كرده 
مشهد  رضوى  قدس  آستان  به  را  شخصى ام 
مقدس و مجلس تقديم كرده ام كه نسخه خطى 
اين كتاب هم همراه كتاب هايم بود. فكر مى كنم 
مركزى  كتابخانه  در  هم  آن  ميكروفيلم  نسخه 

دانشگاه تهران نگه دارى مى شود. »
مترجمان  نخستين  درباره  پژوهشگر  اين   
دوره  در   1270 سال  «در  مى گويد:  ايران  در 
كه  موقع  آن  رايج  زبان  از  ترجمه  احمدشاه، 
فرانسه بود، رواج داشت. پدر پروين اعتصامى 
مجله اى به نام «بهار» منتشر مى كرد كه درواقع، 

در اين مجله اولين ترجمه ها از زبان فرانسه به 
فارسى منتشر مى شد. 

  

تاج ماه در ابتداى نمايشنامه «نادرشاه» خود را 
كمينه تاج ماه آفاق الدوله همشيره «آقا اسماعيل 
السلطنه  ارفع  «فتح اهللا  عيال  و  باشى»  آجودان 
على اكبر  فرزند  تاج ماه،  مى كند.  معرفى  طالش» 
پدرش  و  زنجان  اهل  باشى،  آجودان  خان 
على اكبر خان، يكى از نظاميان قاجارى بود. جدا 
از ترجمه نمايشنامه «دره نادرى» يا «نادرشاه»، 
مجموعه دست نوشته اى از نامه ها و شعرهايى 
با  مجموعه  اين  است.  مانده  به جا  تاج ماه  از 
عنوان ديوان اشعار مجموعه تاج ماه به شماره 
تهران  دانشگاه  مركزى  كتابخانه  در   3552
شامل  مجموعه  اين  دوسوم  مى شود.  نگه دارى 
و  است  قاجار  دوره  شاعران  شعرهاى  گزيده 
به  اندكى  شمار  و  نامه ها  به  آن  ديگر  يك سوم 
سروده هاى تاج ماه اختصاص دارد. نوشته هاى 
تاج ماه را به لحاظ موضوعى مى توان اين گونه 
خانوادگى،  مسائل  درباره  نامه  كرد:  رده بندى 
و  انشاها  ديگران،  نامه هاى  دوستان،  به  نامه 

شعرها.

جايزه كتاب اقتصادى اتريش 
به «گرهارد توتشينگر» رسيد

«گرهارد توتشينگر» نويسنده و هنرپيشه به عنوان 
معرفى  وين  اقتصادى  كتاب  جايزه  پنجمين  برنده 

شد._

نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
توضيح  در  داوران  هيات  اتريش،  خبرگزارى  از 
«توتشينگر»  هاى  كتاب  كرد:  اعالم  خود  انتخاب 

اين  اينكه  آن  و  برخوردارند  مشترك  وجه  يك  از 
كتاب ها موضوع هاى سطح باال را به روشى شاد 
اين  با  را  مخاطبان  ترتيب  اين  به  و  بندى   بسته 
به  تنها  «توتشينگر»  كنند.  مى  آشنا  ها  موضوع 
كار نويسندگى نمى پردازد ، بلكه براى خودش و 
ديگران كتابخوانى نيز مى كند. صداى عميق قابل 
توجه اش او را به كتابخوانى بدل مى كند كه همه 
مخاطبان و بويژه جوان ترها با اشتياق به صداى 
هاى  كتاب  زمينه  اين  در  دهند.  مى  فرا  گوش  او 
متعدد مربوط به رده سنى كودكان كه توام با صدا 

و موسيقى است گواه بر همين امر هستند. 

جايزه كتاب اقتصادى وين به ارزش 8 هزار يورو 
مطبوعات  و  كتاب  تخصصى  گروه  سوى  از  كه 
اقتصادى وين راه اندازى شده، در تاريخ 28 مارس 
يانك»  توسط «بريگيته  فروردين 1391)   9) 2012
رييس اتاق بازرگانى وين اهدا مى شود. اين جايزه 
هر دو سال يك بار به آن دسته از انتشاراتى هاى 
وينى و نويسندگان ساكن وين كه آثارشان بويژه 

به شهر وين اشاره دارد تعلق مى گيرد. 

و  وين  در   1946 ژوئن   26 متولد  كه  توتشينگر 
تحصيل كرده رشته هاى تاتر شناسى و تاريخچه 
هنر است تا كنون بيش از 40 جلد كتاب به رشته 
تحرير درآورده كه در ميان آن ها مى توان به «اوه 
مايرلينگ  راز  و  هولمز  ، «شرلوك  من»  اتريش  تو 
در  همه  كه  كرد  اشاره  «كاپيتان»  و  قيصر»  و 

انتشارات «آمالتئا زيگنوم» منتشر شده اند.
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هزار    5 كارنامه  بازخواني  و  نفر   1000 از  نظرسنجي 
عضو آكادمي «اسكار»

چه كسي پشت نقاب 
«اسكـــار» است؟

ماه  چندين  از  بعد  اسكار  جايزه  برندگان  اسم  وقتي 
و  خنده  و  اشك  لحظه  مي شود،  اعالم  انتظار  و  تعليق 
پرده  كه  زماني  اما  است.  بلند  و  كوتاه  سخنراني هاي 
كساني  همه  ذهن  در  سوال  اين  مي افتد،  پايين  مراسم 
كه اين مراسم را مي بينند باقي مي ماند كه چه كساني 
در  كه  نفري  38 ميليون  براي  داده اند؟  راي  فيلم ها  به 
سراسر دنيا در سال گذشته پيگير نتيجه اسكار بودند 

دانستن اينكه چه كساني برگزيدگان آكادمي آمريكا را 
مشخص مي كنند، جالب بوده است؛ كساني كه مي توانند 
با هديه دادن مجسمه طاليي به يك نفر او را به سكوي 
ستاره شدن و موفقيت يك كمپاني فيلمسازي كمك كنند. 
عضو  نفر   5765 راي  از  قوي  گروه  يك  امروز  تا  اما 
اعضاي  درباره  كنجكاوي  مي كنند.  محافظت  آكادمي 
وجود  هم  آمريكا  فيلمسازي  صنعت  داخل  در  آكادمي 
دارد و گمانه زني هاي زيادي درباره آرايي كه به فيلم ها 
داده مي شود، انجام مي گيرد. خيلي از كمپاني ها و اهالي 
راي دهندگان  تركيب  بدانند  مي خواهند  آمريكا  سينماي 
اتفاقاتي  چه  يا  كساني  چه  تحت تاثير  و  است  چگونه 
برخي نامزد يا برنده جايزه اسكار مي شوند اما كساني 
كرده اند،  گردآوري  را  راي ها  اين  سال ها  اين  در  كه 
ديوارهاي  پشت  از  اطالعاتي  چنين  كه  نمي گذارند 
در  لس آنجلس تايمز  روزنامه  شود.  خارج  آكادمي 
پژوهشي گسترده توانسته است اطالعات و آمارهايي 
را از اعضاي آكادمي علوم سينمايي آمريكا منتشر كند. 
اين پژوهش ها نشان داده است كه راي دهندگان آكادمي 
را  آمريكا  جامعه  از  كمي  تنوع  آمريكا  سينمايي  علوم 
برخي  نفوذ  به  برخي ها  كه  به گونه اي  برمي گيرد؛  در 
مشكوك  آمريكا  سينماي  صنعت  در  افكار  و  افراد  از 
هستند. براساس برخي آمارها 94 درصد راي دهندگان 
جمعيت  اين  از  77 درصد  و  سفيدپوست  اسكار،  به 
رنگي پوستان  و  دودرصد  سياهپوستان  هستند.  مرد 
بيشتر  سن  هستند.  دو درصد  از  كمتر  التين زبان ها  و 
راي دهندگان به طور متوسط 65 سال است و 14 درصد 
در  آكادمي  اين  هستند.  سال   50 زير  راي دهندگان  از 
سينمايي  سازمان  برجسته ترين  عنوان  به  جهان  همه 
آن  در  كه  زناني  و  مردان  و  مي شود  معرفي  جهان 
فعاليت مي كنند، شامل شناخته ترين ستاره هاي سينماي 
پواتيه  سيدني  استريپ،  مريل  هنكس،  تام  چون  جهان 
اعضا  ميان  در  همچنين  هستند.  اسپليبرگ  استيون  و 
چهره هاي شناخته تري كه كمتر در سينما هستند و در 
جيل  و  استرادا  اريك  مانند  مي كنند  فعاليت  تلويزيون 
اسميت قرار دارند. براي انجام اين پژوهش خبرنگاران 
و  آكادمي  اعضاي  از  نفر  با  هزاران  لس آنجلس تايمز 
زندگينامه  و  رزومه  و  كرده اند  گفت وگو  آن  نمايندگان 
5100 نفر را از دفتر آكادمي بررسي كرده اند. نتيجه اين 
بررسي ها نشان داده كه بيشتر از 89 درصد گفت وگو 
شوندگان درباره سن، جنسيت و نژاد اعضاي آكادمي 

ديدگاه هاي متفاوتي داشتند. بعضي از آنها معتقدند كه 
اين عضو گيري بسيار ساده است و آينه اي از الگوهاي 
استخدام در هاليوود است. در حالي كه در مقابل اينها 
گروهي قرار دارند كه معتقدند ماموريت اين گروه براي 
تا  آمريكاست  سينماي  دستاوردهاي  ترويج  و  نمايش 
اينها  از  بيشتر  بايد  آكادمي  معتقدند  اينها  تكثر.  ترويج 
پژوهش،  اين  نتايج  براساس  باشد.  مسووليت پذير 
و  مرد  منحصرا  آكادمي  شاخه  اعضاي 15  از  بخشي 
صرفا سفيدپوست هستند. درحال حاضر به جز اتحاديه 
بازيگران، 90 درصد از راي دهندگان در رشته هاي ديگر 
انجمن  هيات رييسه  از  98 درصد  هستند.  سفيدپوست 
جمله  از  شاخه  پنج  در  هستند.  سفيدپوست  بازيگران 
فيلمبرداري و جلوه هاي بصري 90 درصد مرد هستند. 
از 43 نفر عضو هيات رييسه آكادمي تنها شش نفر زن 
تنها  كه  مي شود  ايساك  بون  شري  شامل  كه  هستند 
رنگين پوست اين هيات است. ويال ديويس كه در مراسم 
اسكار 2012 نامزد بهترين بازيگر نقش اول زن براي 
كه  نمي دانم  حتي  «من  مي گويد:  است  «خدمتكار»  فيلم 
بدانم  تا  آمريكاست،  سينماي  آكادمي  عضو  كسي  چه 
هم  را  آكادمي  اعضاي  مي دهند.»  راي  كساني  چه  كه 
هستند  سينمايي  برجسته  پژوهشگران  كه  مي گويند 
سال  دو  در  كه  هستند  بازيگراني  از  آن  كه 50 درصد 
گذشته جلوي دوربين نقش آفريني كردند. اما نيم ديگر 
سينماي  صنعت  در  قبلي  دهه هاي  در  راي دهندگان 
فيلم  كه  سال هاست  افراد  اين  از  برخي  بودند.  آمريكا 
اما  كرده اند  ترك  كامل  طور  به  را  سينما  صنعت  و 
يك  جمله  از  مي كنند.  شركت  راي گيري  در  همچنان 
كارگزيني  بازنشسته  يك  كتابفروشي،  صاحب  راهبه، 
را  راى  آكادمي  قوانين  براساس  كه  ارتش  عضو  و 
و  كلوني  جرج  رابرتز،  جوليا  چون  كساني  حساب  به 
از  يكي  شرينگ  نانسي  مي ريزند.  دي كاپريو  لئوناردو 
مي گويد:  فيلمبرداري  بخش  داور  انگشت شمار  زنان 
«شما فكر مي كنيد كه در اين دوران همه از حقوق برابر 
برخوردار هستند؟ در حالي كه از 206 عضو اين بخش 
تنها چند نفر زن هستند. مالك تشخيص فيلمبردار بودن 
جنسيتي است و اين خيلي مسخره است.»نكات به دست 
شراك»،  «تام  گفته هاي  بر  تاييدي  تحقيق  اين  در  آمده 
اجرايي  رييس  هادسون  دان  و  اسكار  آكادمي  رييس 
است كه اعالم كرده بودند، در نظر دارند در دوره هاي 
آينده در ميان گروه هاي مختلف مجموعه بزرگ داوران 
تنوع به وجود آورند. فيل آلدن رابينسون، نويسنده و 
كارگردان از اعضاي هيات مدير آكادمي گفته است: «ما 
حركت  و  كنيم  عمل  شكل  بهترين  به  بايد  كه  مي دانيم 
به سمت تغيير را هم آغاز كرديم اما مشكالتي وجود 
تنوع  و  بازمي گردد  سينمايي  اتحاديه هاي  به  كه  دارد 
بخشي را در اين راه سخت مي كند. پژوهش هاي مستقل 
ساخته  هاليوود  در  كه  فيلم هايي  كه  است  داده  نشان 
است.  سينمايي  علوم  آكادمي  جمعيت  آينه  مي شود 
اين  هستند.  زن  آمريكا  فيلمنامه نويسان  از  19 درصد 
اتحاديه  اين  كه  است  آماري  آخرين  براساس  نتيجه 
در سال 2011 منتشر كرده است. در بخش توليد فيلم 
براساس مطالعه اي كه در دانشگاه خارجى سان ديه گو 
فيلم   250 تهيه كنندگان  از  26 درصد  است  شده  انجام 
فيلم  كارگردان  پين  الكساندر  بودند.  زن   2011 موفق 
موفق «نوادگان» كه در اسكار سال جاري نامزد چندين 
«اينكه  مي گويد:  هم  است  فيلم  بهترين  جمله  از  رشته 
سفيدپوست  مردان  آمريكا  موفق  فيلمسازان  مي گويند 
برنده  پيرسون  فرانك  است.»  درست  متاسفانه  هستند 
جايزه اسكار 1976 براي فيلم بعدازظهر سگي اما معتقد 
شايستگي  براساس  بايد  آكادمي  در  «انتخاب  است: 
ميان  را  آمريكا  جمعيت  كه  ندارد  لزومي  هيچ  باشد. 
باور  آكادمي  اعضا  از  برخي  ببيند.»اما  راي دهندگان 
واشنگتن  دنزل  بروند.  شدن  ملي  سمت  به  بايد  دارند 
گرفته  را   2001 اسكار  مرد  بازيگر  بهترين  عنوان  كه 
گروه  كه  است  اين  نيازمند  «آكادمي  مي گويد:  است 
عضو گيري را متعادل كند.»اعتراض به عدم رعايت تنوع 
از  اسكار  نتايج  اعالم  و  آكادمي  در  نژادي  و  جنسيتي 
سال ها پيش شروع شد. در سال 1996 جسي جكسون 
كشيش سياه پوست در تظاهراتي سراسري اعالم كرد 
مي كند  بيداد  اسكار  در  جنسيتي  و  نژادي  تبعيض  كه 
نگاهي  سال  آن  در  شد.  آن  به  پايان دادن  خواستار  و 
به برندگان اسكار نشان مي داد كه او نكته درستي را 
بيگلو  كاترين  كه  زماني  كه  بود  نكته اي  اين  مي گويد. 
اسكار بهترين كارگرداني را براي فقسه درد گرفت نيز 

مطرح شد. 
منبع: لس آنجلس تايمز

هاليوود با چهره هاى زشت

5 فيلم برتر سياسى دنيا
بو ويليمون  ترجمه: فاطمه عسگرى آزاد

هاى  رقابت  مورد  در  هايى  درام  به  فيلمسازان  كه  است  طوالنى  زمانى  مدت 
هم  كين»  كين «همشهرى  فاستر  چارلز  حتى  دهند،  مى  نشان  عالقه  انتخاباتى 
وارد اين رقابت ها شده بود. فيلم«نيمه ماه مارس» تازه ترين فيلمى است كه 

به اين گروه از فيلم ها پيوسته است.

 در اين فيلم جورج كلونى براى رياست جمهورى تالش مى كند، فيليپ سيمور 
هافمن مدير كمپين اوست و پل جياماتى نيز مدير كمپين رقيب انتخاباتى جورج 
كلونى است. «نيمه ماه مارس» بر اساس نمايشنامه اى به نام «شمال فاراگوت» 
توسط بو ويليمون نوشته شده است؛ كسى كه در حال حاضر مشغول اقتباس 
كثيف  دنياى  پيرامون  ديگرى  داستان  پوشالى»  «خانه  انگليسى  سريال  از 
برتر  فيلم  پنج  فهرست،  اين  آمريكاست.  تلويزيونى  شبكه  يك  براى  سياست 

سياسى را به انتخاب ويليمون نشان مى دهد. 

� كانديدا (1972) 
كانديدا فيلمى كالسيك است درباره يك كمپين انتخاباتى، از ابتدا تا انتهاى آن؛ فيلمى كه 
نشان مى دهد تالش براى يك منصب چگونه مى تواند يك نامزد و اطرافيانش را به مخاطره 
بيندازد. رابرت ردفورد در ابتدا يك وكيل آرمانگراست كه در طول فيلم تبديل به يك سناتور 
سازشكار مى شود. اين فيلم همه مولفه هاى يك فيلم بزرگ را دارد؛ صادق، خنده دار و 
دقيق است. در صحنه معروف پايانى فيلم سناتور مك كى پيروز انتخاباتى (رد فورد) مى 
مى  پايان  فيلم  است  معلق  هوا  در  سوال  اين  كه  طور  همان  كنيم؟!»  كار  چه  «حاال  پرسد 
يابد. اما اين پرسش در قلب هر مبارزه انتخاباتى وجود دارد. پس از صرف تمام پول ها 
و انرژى ها براى پيروزى، با قدرتى كه از سوى راى دهندگان به تو واگذار شده بايد چه 
كارى انجام دهى؟ بازى رد فورد در سراسر فيلم فوق العاده است. (و اين نكته را هم اضافه 
كنم: كيست كه به رد فورد راى ندهد؟ حتى اگر سياست هايش را هم دوست نداشته باشيد 

عاشق موهايش كه هستيد!) 

� همه مردان رييس جمهور (1976) 
براساس  فيلم  اين  دارم.  او  به  خاصى  عالقه  كه  كنم  اعتراف  بايد  ردفورد!  رابرت  هم  باز 
درون مايه كتابى با همين نام كه در مورد بلندپروازى هاى روزنامه نگاران جوان است 
ساخته شده است. ساختن اين فيلم تقريبا همانند خود رسوايى خبرساز شد. پس از آن 
روزنامه نگاران در حقيقت از گزارشگران ساده به قهرمانانى تبديل شدند كه براى حقيقت 
مى جنگيدند. از آن زمان به بعد ممكن است عده اى اين ايراد را بر رسانه ها بگيرند كه 
جريان اصلى رسانه ها بر احساسات گرايى و در برخى موارد پروپاگاندا (كسى از فاكس 
نيوز حرفى زد؟!) تمركز دارد. اين فيلم توسط دوست و استاد من «ويليام گلدمن» نوشه 
شده است و چگونگى به خاك سياه نشاندن نيكسون توسط دو روزنامه نگار جوان به نام 
باب وودوارد و كارل برنشتاين را به تصوير مى كشد و نشان مى دهد كه گاهى اوقات 

قدرت قلم از تقلب بيشتر است. 

� اتاق جنگ (1993) 
رسانه ها بار ديگر تالش كردند تا رييس جمهورى را از قدرت پايين بكشند. اين بار بيل 
كلينتون هدف اصلى بود (اگرچه برخالف مورد نيكسون آنها موفق نشدند). در پى رسوايى 
فيلِم  اين  خورد  شكست  راى  يك  با  كه  كلينتون  بركنارى  براى  تالش  و  لوينسكى  ضعيف 
مستند به خوبى روزهاى آرمانى مبارزات انتخاباتى كلينتون در سال 1992 را به تصوير 
مى كشد. فيلم همچنين نگاه بى سابقه اى به مشاغل ابتدايى استراتژيست هاى سياسى مانند 

«جورج استفانوپولوس» و «جيمز كارويل» دارد. 

� نزاع خيابانى (2005) 
نزاع خيابانى فيلمى همطراز با «اتاق جنگ» اما به نسبت اين فيلم كمتر شناخته شده است. 
اين فيلم داستان كورى بوكر (اوباماى واقعى) را در مبارزه براى سرنگونى شهردار وقت 
نيوآرك «جيمز شارپ» دنبال مى كند. اين فيلم راجع به سرنگونى سياسى، سياست هاى 
كثيف و درگيرى هاى محلى است. بوكر بايد با تالش هاى (اغلب غيرقانونى) جيمز براى 
خنثى كردن كارزار انتخاباتى خود در هر مرحله مقابله كند. توانايى بوكر در مواجهه بى 
باكانه با دستگاه ظالم سياسى جيمز واقعا نشاط آور است. بوكر مى بازد اما پايان خوش 
داستان در اين است كه او انتخابات آينده شهردارى را پيروز مى شود. ساختن فيلمى كه 
در آن واحد خوش بينانه و بدبينانه و همچنين به يك ميزان ترسناك و اميدواركننده باشد، 

دشوار است. نزاع خيابانى تمام اين موارد را با هم دارد. 

� سگ را بجنبان (1997) 
من «سگ را بجنبان» را ديده ام. در اين فيلم رييس جمهور آمريكا به علت اينكه در اذهان 
عمومى به فساد اخالقى متهم شده است، موقعيت خود را در آستانه انتخابات ازدست رفته 
مى بيند، چگونه مى توان موقعيت خود را بازيافت؟ ابداع جنگ جعلى با آلبانى، مطمئنا! ممكن 
است اين فيلم در آن زمان عجيب به نظر برسد اما از حقيقت دور نيست. غرور فراوان، پول 
هاى فراوانى كه بيهوده در هوا پرسه مى زنند و يك تعريف بسيار بى قاعده از «صداقت» 
باعث مى شود كه واشنگتن دى سى را چندان متفاوت با هاليوود ندانم. در حقيقت بسيارى 
از مردم مى گويند واشنگتن دى سى دقيقا مانند هاليوود است با اين تفاوت كه آنجا جايى 

براى آدم هاى زشت است.
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  (روايت  استاد عبدالعظيم  رضايي )

بخش سوم

منبع: كانون ايرانى پژوهشگران فلسفه و حكمت

خداوند، سرزمين  آريا را بهترين  سرزمينها آفريد 

-11-2 كهن ترين  سند تاريخي  در مورد مهاجرت  و پيدايش  
مندرج   شرح   به   كه   اوستاست   مقدس   كتاب   آريايي ،  اقوام  
در آغاز كتاب  حاضر، قريب  6500 سال  پيش  از ميالد به  
اهورامزدا  از  الهام   با  و  ايراني   پيامبر  زرتشت   وسيله ي  
آورده  شده  است . بنا به  روايت  آغاز ونديداد اوستا، اهورا 
مزدا سرزمين  آرياويج  (Arya Vej) را در بهترين  مكانها 
آفريد. اما اهريمن  بر ضد او قيام  كرده  سرماي  سختي  در 
آن  سرزمين  پديد آورد و چون  به  سبب  سرماي  شديد و 
انبوهي  جمعيت  سكونت  در آن  ديار سخت  و ناگوار بود، 
موجب   به   آورد.  پديد  ديگري   زيباي   مكانهاي   و  شهرها 
شانزده   ايران   كشور  هفت   در  مقدس ،  كتاب   آن   مندرجات  

ناحيه  به  وجود آمد: 

خزر  درياي   باختري   سمت   در  ناحيه   اين    - آرياويج    1-
واقع  و مشتمل  است  بر قفقازيه  و قسمت  شمالي  آذربايجان  
كنوني  ايران  ناحيه ي  مزبور از جانب  خاور به  درياي  سياه  
و خزر و از باختر به  درياي  سياه  مي رسد و در ازاي  آن  

يك  هزار و پانصد كيلومتر است . 

-2 سغديا سغديان  (Sogdiana) - در كتابهاي  فارسي  هر 
صورت   به   اوستا  در  واژه   اين   است .  گرديده   قيد  نام   دو 
Sughda و همراه  با كلمه ي  گاوو (Gau) آمده  است . دهارلز 
دانشمند فرانسوي  « گاوو » را پايتخت  سغديان  مي داند. اما 
به  عقيده ي  دارمستز ، «گاوو» به  زبان  پهلوي  يعني  دشت ، 
و بنابراين  از عبارت  مورد اشاره ي  اوستا، معني  « دشت  
و  باغ   و  خرم   و  سبز  سراسر  كه   مي شود  مستفاد  سغد » 
چراگاه  و مزرعه  بود. سغد در «دره ي  زرافشان » و كاشكا 
بوده   سمرقند  گذشته   در  آن   پايتخت   و  شده   واقع   دريا 
است  كه  مّورخان  آن  را ماركاندا (Marcanda) ناميده اند. 
سمرقند در حمله ي  مغول  با خاك  يكسان  گشت  و ساكنان  

آن  همه  به  هالكت  رسيدند.
گرفته   صورت   شهر  اين   خرابه هاي   در  مهمي   كاوشهاي  
شهر  مركز  است .  آمده   دست   به   آن   از  گرانبهايي   آثار  و 
از  پيش   چهارم   سده ي   در  و  داشت   نام    « ارك    » مزبور 
در  همچنين   بود.  يافته   تشكيل   آن   در  بزرگي   تمّدن   ميالد 
خرابه هاي  پنچيكانت  (Pentchikent) اكتشافات  بزرگي  به  
عمل  آمده  است . شهر اخير نيز كه  در دره ي  زرافشان  و در 
گرفته   قرار  سمرقند  كيلومتري   هشت   و  شصت   فاصله ي  
بود، در سده ي  هشتم  ميالدي  در اثر هجوم  اعراب  ويران  
گرديد. در مجاري  آب  اين  شهر تنبوشه هاي  سفالين  به  كار 
دو  مي توان   پنچيكانت   عمده ي   بناهاي   از  است .  بوده   رفته  
معبد بزرگ  را نام  برد كه  يكي  از آنها داراي  تاالر مربعي  به  
مساحت  هشت  متر در هشت  متر بوده  و سقف  آن  بر روي  
جانب   در  مزبور  معبد  است .  مي گرفته   قرار  چهارستون  
شرقي  بدون  ديوار و منتهي  به  يك  ايوان  بوده  و در مقابل  
آن  محوطه اي  واقع  شده  بوده  است . در و ديوارهاي  معبد 
داراي  نقش  و نگارهايي  بوده  كه  از لحاظ  باستان شناسي  
جالب  توجه  و دقت  است . در نقش  يكي  از ديوارها مردي  
جمله   از  نفر  چند  و  شده   خم   محراب   سوي   به   روحاني  
ديوار  يافته اند.  حضور  مذهبي   مراسم   در  دهقان   مرد  دو 
روبه رو تصوير چند شاهزاده ي  سغدي  را نشان  مي دهد. 
معبد ديگر در شمال  شهر واقع  شده  و آن  نيز داراي  يك  
تاالر بزرگ ، چهارستون  و يك  ديوان  است . يكي  از نقوش  
خداي   نيمه   سياووش ،  سوگ   صحنه ي   معبد  اين   ديوار 

ايراني ، را نمايش  مي دهد. 

سغد  مورد  در   [  1  ] شوروي   ايرانشناس   دانشمند  يك  
پنچيكانت ،  شهر  ميدان   مي نويسد:  چنين   پنچيكانت   و 
شهرستان  نام  دارد. در بخش  خاوري  آن ، بناها و كاخهاي  
چندي  كشف  شده  است . در تاالر يكي  از كاخها، صحنه هاي  
اين   از  يكي   در  است .  گرديده   نقش   ديوار  روي   بر  زيادي  
شاهزاده ي   چند  و  نشسته   تخت   بر  پادشاه   صحنه ها، 
مشغول   ايستاده   وي   برابر  در  دهقان   نفر  چند  و  سغدي  
برگزاري  مراسم  جشنند. صحنه هاي  ديگر نمايشگر گروهي  

است  كه  به  نواختن  و رقص  مشغولند. 

يخ
تار

تاريخ مطبوعات

فرخي: 
شاعـــر آزادي

ميرزا محمد متخلص به فرخى فرزند محمد ابراهيم سمسار يزدى در 
سال 1267 - 1306 هجرى - در يزد به دنيا آمد.

 
و  فارسى  آموختن  به  سالگى   16 تا  كودكى  دوران  گذراندن  از  پس 
بافى  پارچه  و  نانوايى  در  كارگرى  به  سپس  پرداخت.  عربى  مقدمات 
مشغول شد. در آغازين روزهاى مشروطيت و پيدايش حزب دموكرات 

در ايران فرخى از دموكرات هاى جدى و در شمار آزادى خواهان شهر 
در  يزد  حاكم  به  خطاب  مسمطى   1288 نوروز  در  گرفت.  قرار  يزد 
جايى  تا  شد  حاكم  خشم  موجب  و  خواند  يزد  خواهان  آزادى  مجمع 
زندان  به  و  بدوزند  سوزن  و  نخ  با  را  فرخى  دهان  داد  دستور  كه 
بيفكنند. در اواخر همان سال به تهران رفت و اشعار و مقاالت موثرى 
توجه  مورد  كه  داد  انتشار  شهر  آن  جرايد  در  ايران  آزادى  درباره 
مليون و آزاديخواهان قرار گرفت. در اوايل دوره جنگ جهانى اول به 
بين النهرين مهاجرت كرد و مورد تعقيب انگليسى ها واقع شد؛ از اين 
رو از بغداد به كربال و از آنجا به موصل رفت و سرانجام پاى برهنه 
وثوق  نخست وزيرى  دوره  در  فرخى  بازگشت.  ايران  به  بيراهه ها  از 
الدوله با حكومت وى و قرارداد 1919 به مخالفت پرداخت و مدت ها در 
شهربانى تهران زندانى شد. او در اواخر سال 1300 روزنامه طوفان 
را منتشر كرد. اين روزنامه با كليشه سرخ به طرفدارى از توده رنجبر 
كابينه هاى  اكثر  در  فرخى  جهت  همين  به  مى يافت  انتشار  كارگران  و 
از  بيش  طوفان  روزنامه  مى برد.  سر  به  تبعيد  و  حبس  در  زمان  آن 
در  يزد  مردم  نماينده   1307 سال  در  آنكه  تا  شد  توقيف  بار  پانزده 
مجلس شوراى ملى شد و همراه با نماينده رشت (محمودرضا طلوع) 
در جناح اقليت قرار گرفت و با مخالفت هاى شديد بدخواهان روبه رو 
شد. او به ناچار ايران را ترك گفت و طوفان براى هميشه تعطيل شد. 
آنچه مى خوانيد يادداشت كوتاهى از فرخى است كه در اين روزنامه 

به چاپ رسيده است. 
***

عمومى  اذهان  و  افكار  در  قدرى  به  ما  امروز  مقاله  موضوع  اگرچه 
نموده  زشت  تاثيرات  سوئى  مقاصد  نتيجه  در  شايد  و  شده  جايگير 
است كه صحبت نمودن در اطراف آن به نظر نيكو و خوب نمى آيد، 
ولى احساس احتياج و فقر اين قسمت بزرگ اجتماعى و ملى و براى 
شناساندن اين مايه حيات بشرى الزم ديديم كه به طور اجمال در اين 

مبحث وارد شويم. 
وقتى كه انسان خود را محتاج به زندگانى و تهيه وسايل حتميه آن ديد 
به فكر كسب و تحصيل لوازم حيات مى افتد، آن گاه توجه نمى كند كه 
چگونه آن را به نفع خويش و در ضمن منفعت ديگران تمام كند، بلكه 
مايل است كه به هر وجه و وسيله شده از لوازم حياتى هم نوع خويش 

ربوده و صرف آسايش و رفاه خود نمايد. 

بشر خود را بر هر وجود مقدسى ترجيح مى دهد و براى ادامه بقا و 
همين  مى شمارد.  جايز  را  خود  نوع  از  قربانى  هزاران  خويش  حيات 
تشكيل  را  انسان  توحش  و  حيوانى  روح  گفت  مى توان  كه  قبيح  فكر 
مى دهد، سبب ايجاد حكومت هاى استبدادى و تحكمات افراد بر قبايل 
و امم مختلفه گرديد و رفته رفته ارباب هاى متجاوز و خودسر زمام 
اختيار دسته اى از مردم را به دست گرفته و فرمانفرمايى را بر جامعه 

بشر قائل گرديدند. 
راحت  را  متعدى  مالك الرقاب هاي  اين  انسانى  شهوت  و  حرص  باز 
نگذاشته و از طايفه خويش تعرض به ديگران را نيز شروع نمودند، 

براى  كه  هم  ديگر  بقاي خود دست و پا مى زدند، نجات خود طايفه 
به را در توجه به مقتدر ترين  هم  آنها  و  نموده  مشاهده  خود  افراد 

نوبه خويش متنفذ زورمندى را براى مدافعه از تهاجمات طبقه و طايفه 
ديگر برانگيختند. اين نزاع و زد و خورد قبايل كم  كم ملوك الطوايف را 
در اقليم هاى متفاوت به وجود آورده و هر زورمند با قدرتى حاكم و 
زمامدار قبيله گرديد. از اينجا حكومت هاى استبدادى نشو و نما كرده و 
فكر خودسرى و مالكيت تام در دماغ ها تمركز يافت. اما اين زورمندان 
قوى تا وقتى آبرومند و داراى اعتبار بودند كه بشر از نعمت صلح و 
سالمت بهره مند و متلذذ نشده و قدر عافيت را نمى دانست و همين كه 
آن زد و خوردهاى حياتى برطرف گرديد، مردم زندگانى خود را با 
فرمانروايان ستمكار سنجيده و چون تفاوتى در كيفيت اعضا و افكار 

نديدند به سمت آزادى و حريت فكر متمايل گرديدند. 

سلطانى  است  مفتخر  و  سعادتمند  چقدر 
برابر  در  ضعيف  و  قوى  همه  او  رعاياى  كه 
شوند.  محاكمه  قسم  يك  به  آزادى  اصول 
براى  كه  پارلمانى  است  شرافتمند  چقدر 
و  نموده  فداكارى  آزادى  و  حريت  ترويج 
آزادى طلبى  و  آزادمنشى  به  آن  نمايندگان 
مشتهر باشند. چه اندازه آبرومند و نيكبخت 
را  آزادى  اصول  و  مراسم  كه  دولتى  است 
مقدس شمرده و اجراى اين اصول را وظيفه 

حتمى خود بداند و برعهده شناسد.
مخالفت  علم  محلى  مستبدين  و  متنفذين  با  اجتماع  هيات  و  عامه 
برافراشتند و گفتند ما هم بايد از خوشى ها و تنعمات طبيعت كامياب 

بشويم، ما هم خوشى و استراحت مى خواهيم، ما هم انسان هستيم. 
جنگ آزادى و استبداد از اين مرحله شروع شده و براى رسيدن به اين 
منظور خون هاى فراوانى ريخته شد. به قدرى حيات بشر براى انجام 
اين آرزو قربانى داده است كه تاريخ تمدن از ذكر آن عاجز و ما هم 
اگر بخواهيم حديثى از آن دفتر بنويسيم، مثنوى هفتاد من كاغذ شود. 
عاقبت االمر توفيق نصيب مردم و هيات اجتماعيه گرديد و زندگانى ملل 
به اين صورت كه مى بينيم درآمد. اجداد ما و اسالف انسان امروزه 
است،  نموده  مقيد  را  متنفذين  كه  آزادى  و  حريت  اين  تحصيل  براى 
ملتى  سعادتمند تر،  ولى  نموده اند،  بسيار  جان فشانى هاى  و  فداكارى 
است كه زحمات و مساعى پيشينيان خود را قدر و قيمت گذاشته و از 
عهده نگاهدارى آن برآيد. امروز خوشبخت ترين ملل و طوايف بشرى 
آنهايى هستند كه از اين درخت برومند برخوردار تر و از ثمره آزادى 
كامياب ترند. هر قومى كه در ميان آنها اصول تساوى حقوق و مواد 
آزادى به تمام معنى نفوذ يافته؛ يعنى مردم از روى فهم و تتبع خود 
در  و  نزديك ترند  ترقى  كانون  به  بشوند  آن متنعم  نتايج  از  توانستند 

حسابگاه عمل سبكبار تر. 
برابر  در  مردم  و  مانده  مستقر  حريت  مراتب  آنها  ميان  در  كه  ملتى 
قوانين عدالت تساوى الحقوق باشند. غنى و فقير همه براى حساب و 
سنجش حسن و قبح اعمال دعوت شوند. دزد فقير و دزد ثروتمند را 
حدود قانون  در  هر كس  مجازات نمايند.  و  مطابق يك اصل محاكمه 
در  همه  خوشبخت  و  بيچاره  گردد.  شادكام  و  گرفته  تمتع  آزادى  از 
برابر عدالت و قانون زانو به زمين زده و درجات آزادى به يك نسبت 
شامل همه بشود. چنين قومى از كاروان تكامل عقب نمانده و با افتخار 
خواهد بود. آرى چقدر خوشبخت است پادشاهى كه به عدالت مشهور 
است  مفتخر  و  سعادتمند  چقدر  باشد.  موصوف  آزادى  انتشار  به  و 
آزادى  اصول  برابر  در  ضعيف  و  قوى  همه  او  رعاياى  كه  سلطانى 
براى  كه  پارلمانى  است  شرافتمند  چقدر  شوند.  محاكمه  قسم  يك  به 
ترويج حريت و آزادى فداكارى نموده و نمايندگان آن به آزادمنشى و 
آزادى طلبى مشتهر باشند. چه اندازه آبرومند و نيكبخت است دولتى 
كه مراسم و اصول آزادى را مقدس شمرده و اجراى اين اصول را 

وظيفه حتمى خود بداند و برعهده شناسد. 
اگر حكومتى توانست اين درجات را طى نمايد و عموم افراد آن به اين 
نخواهد  ملت  اين  قطع  طور  به  گردند،  آزادى  همدوش  روش  و  سبك 

مرد و چنين حكومتى داراى حياتى جاودانى خواهد بود.
روزنامه طوفان آزادى 

محمد فرخى يزدى / 20 مهر 1305
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آمريكاي شمالي  شهر   10 در  عليزاده  حسين  موسيقي   تور 
پايان يافت

استقبال از نوازنده صلح و 
دوستي در آمريكاي شمالي

از  يكي  ايراني  سه تار  و  تار  بنام  نوازنده  عليزاده،  حسين 
پركارترين سال هاي فعاليت خود را پشت سر گذاشت. او كه 
در  دوستي»  «گروه  قالب  در  ناظري  شهرام  با  امسال  پاييز 
تهران روي صحنه رفته بود، از روزهاي آغازين سال جديد 
ميالدي در 10 شهر آمريكا و كانادا روي صحنه رفت كه به 
روايت مطبوعات آمريكا و كانادا، هر يك از اين كنسرت ها در 
معرفي بيش از پيش موسيقي ايراني به عالقه مندان خارجي 
آمد.  عمل  به  آنها  از  زيادي  استقبال  و  داشت  بسزايي  تاثير 
آخرين مقصد اين نوازنده، شهر بركلي آمريكا بود. عليزاده 
اين بار به همراه پژمان حدادي، نوازنده تنبك ساكن لس آنجلس 
رفت.  صحنه  روي  بركلي  دانشگاه  راماندير»  مركز «رود  در 
در اين كنسرت كه «آن و آن» نام داشت و شنبه، 18 فوريه 
2012 برگزار شد، قطعات مختلفي از جمله قطعات آلبوم «آن 

را  عليزاده  هافينگتون پست،  روزنامه  درآمد.  اجرا  به  آن»  و 
موسيقيداني براي تمام مشرق زمين معرفي كرد و ديلي نيوز 
با اطالق «موسيقيدان افسانه اي» به وي، كنسرتش در انجمن 
آسيايي نيويورك را وسيله اي براي نزديكي ملت ها به يكديگر 

ارزيابي كرد.

 واشنگتن تايمز هم بابت اجراي اين نوازنده در شهر واشنگتن 
بخشي از مطالب خود را به او اختصاص داد و او را نوازنده 
صلح و دوستي معرفي كرد. شماري از كنسرت هاي عليزاده 
برنامه  قالب  در  و  ملل  سازمان  آسيايي  انجمن  حمايت  با 
صحنه  روي  آسيا»  مسلمانان  از  خالق  نواهاي  و  «صداها 
رفت. مقصد اول تور آمريكاي شمالي عليزاده در سال 2012، 
شهر مونترال كانادا در تاريخ 27 ژانويه بود. اين نوازنده و 
آهنگساز بعد از آن در شهرهاي اتاوا (28 ژانويه)، تورنتو (29 
فوريه)،  (چهارم  واشنگتن  فوريه)،  (سوم  نيويورك  ژانويه)، 
آتالنتا (دهم فوريه)، لس آنجلس (يازدهم فوريه)، سياتل (16 
فوريه)، ونكوور (17 فوريه) روي صحنه رفت و مقصد آخر 
اين تور، شهر بركلي بود كه استقبال دانشگاهيان و مردم اين 
شهر را در پي داشت. گفتني است پژمان حدادي كه عليزاده را 
در اين كنسرت ها همراهي مي كرد، از نسل جديد تنبك نوازان 
صداي  توليد  نوآوري  به  موفق  كه  مي شود  محسوب  ايراني 

ملوديك از تنبك شده است.

اسداهللا  و  رجبي  بهمن  نظير  اساتيدي  نزد  10سالگي  از  وي 
سال  در  و  پرداخت  كوبه اي  سازهاي  آموختن  به  حجازي 
1990 ميالدي به آمريكا مهاجرت كرده و از اعضاي اصلي 
دو گروه پرآوازه و فعال «ضربانگ» و «دستان» است و به 
غير از حسين عليزاده همراه با استاداني نظير شهرام ناظري 
و حسين عمومي به صحنه رفته است. آلبوم «آن و آن» اولين 
دومين  ضربانگ  گروه  اثر  مهر»  «بانگ  آلبوم  و  وي  آلبوم 

آلبومي بود كه از اين نوازنده منتشر شد. 

موسيقى

www.persianweekly.co.uk

علت مرگ ويتنى هوستون هنوز مشخص نيست!
علت مرگ ويتنى هوستون ممكن است تا چند هفته ديگر يك راز باقى بماند. 

كه  هوستون  ويتنى  انگيز  غم  گاهى  و  پربار  زندگى   ، گذشته  هفته  تعطيالت  در 
سرشار از آهنگهاى فوق العاده و گاهى اوقات خودويرانگرى هاى دلسرد كننده 
اين خواننده مشهور بود ، در يك وان حمام در هتل بورلى هيلز به پايان رسيد اما 

علت دقيق مرگ او احتماال" چند هفته بعد مشخص مى شود. 
مقامات پزشكى قانونى مى گويند بنا به درخواست كارآگاهان پليسى كه مسئول 
به  مربوط  جزئيات  و  اطالعات   ، هستند  هوستون  ويتنى  مرگ  پرونده  بررسى 
كالبدشكافى جسد اين خواننده كه در روز يكشنبه انجام شد ، منتشر نخواهد شد 
. اد وينتر ، معاون رئيس پزشكى قانونى تاييد كرد كه جسد ويتنى هوستون در 
درهنگام  خواننده  اين  اتاق  وضعيت  به  راجع  اما  است  شده  كشف  او  اتاق  حمام 
او  مرگ  محل  از  بازرسان  توسط  كه  مداركى  و  شواهد  و  او  جسد  شدن  كشف 

كشف شده است ، هيچ اطالعاتى در اختيار خبرنگاران قرار نداد . 
اما برخى از مقامات مسئول به خبرگزارى "سى بى اس"گفتند كه هيچ ماده غير 
قانونى در اتاق ويتنى هوستون كشف نشده است و بازرسان پليس فقط داروهاى 
تجويز شده توسط پزشك را در اتاقش پيدا كردند. بنا به گفته مقامات مسئول ، به 
احتمال زياد ويتنى هوستون در اثر حمله قلبى و يا مصر ف بيش از حد داروهاى 
تجويز شده توسط پزشك از دنيا رفته است اما علت اصلى مرگ او هنوز رسما" 

اعالم نشده است. 
هيچ اثرى از اعمال خشونت و يا ضربه در بدن اين خواننده متوفى كشف نشده 
است اما تا زمانى كه نتايج سم شناسى اعالم نشود مقامات مسئول علت مرگ او 

را رسما" اعالم نخواهند كرد. 
چند  تا  شكافى  كالبد  نتايج  مهم،  و  مشهور  افراد  مرگ  هاى  پرونده  در  معموال" 
هفته محرمانه نگه داشته مى شود تا كارآگاهان همه شواهد و مدارك را كامال" 
بررسى كنند و معموال" قبل از اعالم نتايج سم شناسى علت اصلى مرگ رسما" 
اعالم نمى شود . در هنگام مرگ مايكل جكسون در سال 2009 نيز دقيقا" همين 

مراحل طى شد . 

 ليدى گاگا خوابهاى شيطانى مى بيند!  
 ليدى گاگا معتقد است كه وقتى به خواب مى رود شيطان روياهاى او را شكار 
مى كند. خواننده آهنگ موفق " به اين شكل متولد شده ام" از ديپاك چوپرا مشاور 
معنوى و پزشك سابق مايكل جكسون ، درخواست كمك كرد تا ارواح شيطانى را 
از روياهاى وحشتناك او دور كند. ديپاك با برگزارى جلسات مشاوره براى مايكل 
جكسون به او كمك مى كرد كه الگوهاى تنفسى اش را تغيير دهد و بهتر بخوابد . 
گاگا گفت:" من دائما" يك روياى وحشتناك مى بينم . هر شب خواب مى بينم كه 
يك روح در خانه من وجود دارد ، اين روح مراهمراه خودش به اتاقى مى برد كه 
در آنجا دست و پاهاى يك دختر بلوند با طناب بسته شده است واز اطراف كشيده 

مى شود. 
آنقدر  خواب  اين  كه  گفتم  او  به  و  كردم  تعريف  ديپاك  براى  را  خواب  اين  من   "
مرا  كنترل  كند  مى  سعى  شيطانى  روح  يك  شايد  كردم  فكر  من  كه  بود  ترسناك 

بدست بگيرد." 
اما او به من خنديد و گفت من بايد ياد بگيرم اين افكار جنون آميز را از سرم   "
بيرون كنم .من به او گفتم:شيطان سعى مى كند كنترل مرا بدست بگيرد اما من دختر 

خوبى هستم ! اما به من گفت كه اصال" نبايد نگران باشم." 
" اين ستاره پاپ 25 ساله از اين دكتر هندى در خواست كرد كه او را هيپنوتيزم كند 

و به او كمك كند تا از شر اين خواب شيطانى خالص شود." 
او به روزنامه ديلى استار گفت:"من قصد دارم از روشهاى درمانى ديپاك استفاده 
كنم و بوسيله هيپنوتيزم از شر اين روياهاى وحشتناك خالص شوم. من انسان 

بسيار معنوى هستم." 

آدل از پدرش متنفر است!
اگر آدل دوباره مجبور شود پدرش را ببيند با او بدرفتارى 

خواهد كرد. 
داشت  سال   3 فقط  محبوب  و  مشهور  خواننده  اين  وقتى 
و  كرد  ترك  را  پنى  مادرش  و  ،او  ايوانز  مارك   ، ،پدرش 

پدرش  با  كمى  بسيار  ارتباط  آدل  گذشته  طول 10سال  در 
داشت. 

با وجود همه اين مسائل ، آدل 23 ساله قصد داشت رابطه 
خود و پدر 48 ساله اش را از نو بسازد و تصميم گرفته بود 

با او بيشتر ارتباط داشته باشد اما مارك در يك مصاحبه 
اين  بخاطر  دارد  مردها  با  دخترش  كه  مشكالتى  كرد  ادعا 
همين  و  است  كرده  ترك  را  آدل  كودكى  در  او  كه  است 
عوض  كامال"  را  خود  تصميم  آدل  كه  شد  باعث  مصاحبه 

كند و ديگرهيچ ارتباطى با پدرش نداشته باشد. 
او گفت:"من كامال" آماده بودم يك رابطه جديد و دوستانه با 
پدرم برقرار كنم و سعى مى كردم بيشتر با او ارتباط داشته 
باشم اما او همه چيز را خراب كرد . از اين به بعد هرگز با او 
تماس نمى گيرم و صحبت نمى كنم زيرا هيچ چيز بيشتر از 
اين مرا ناراحت نمى كند كه پدرم از رسانه ها و خبرگزاريها 

رشوه بگيرد." 

مرا عصبانى مى كند!بعد از 10 سال  اين موضوع واقعا"   "
برمى گردد و به رسانه ها مى گويد :مشكالت او با مردها 
انگيز  نفرت  واقعا"  كردم؟  تركش  من  كه  است  اين  بخاطر 
بدهد.  درباره زندگى من نظر  ! چطور جرات مى كند  است 

اينكار او خون منرا بجوش آورد." 
كرد. منفجر  را  مغزم   ... كرد  ناراحت  مرا  واقعا"  او  "اينكار 

:من آدل را خيلى دوست دارم!  او به رسانه ها گفته است 
گويد؟  نمى  خودم  به  را  اين  چرا   ، اينطوراست  واقعا"  اگر 
او  با  بسياربدى  رفتار  ببينم  را  او  شوم  مجبور  بازهم  اگر 

خواهم داشت." 

كرده  تاكيد   ، شد  گرمى  جايزه  شش  برنده  امسال  كه  آدل 
عشق  از  هميشه  زيرا  ندارد  نيازى  هيچ  پدرش  به  كه  است 
فراوان مادرش برخوردار بوده است و خانواده اش هميشه 

او را حمايت و پشتيبانى كرده اند. 

روى  موجود  آرامترين  گفت:"مادرم  ووگ  مجله  به  آدل 
زمين است ، او قوى ، باهوش و فوق العاده زيباست. او يكى 
از پنج فرزند يك خانواده بزرگ است .خواهر و برادرهاى 
او همگى صاحب فرزند هستند و فرزندان آنها نيز در حال 
ازدواج و بچه دار شدن هستند . بنا بر اين هميشه اطراف 
او خيلى شلوغ است و آدمهاى فوق العاده عالى كه بيشتر 
آنها هم زن هستند ، در همه كارها به او كمك مى كنند . به 
همين دليل اگرچه مادرم ، مرا به تنهايى بزرگ كرده است 

اما هميشه يك تيم به او كمك كرده اند 
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روايتى از سرنوشت 
تئاتر در انگلستان

نويسنده: محسن غفارى كهيايى 

و نام "ويليام شكسپير"، نامهايى هستند كه به طور  تئاتر "اليزابت" 
جداناپذيرى به هم متصل هم مى باشند. نمايشنامه نويسان بزرگى 
چه هم عصر شكسپير و چه حتى بعد او به وجود آمده اند. يكى از 
مى باشد كه در نظر بسيارى از  موفق ترين آنها "كريستفر مارلو" 

منتقدان حتى برتر از شكسپير مى باشد. با اين وجود نبوغ و استعداد 
او در سنين جوانى و با مرگش در يك صحنه دعوا در يكى از ميخانه 

ها توسط فرورفتن چاقو در چشمش از بين رفت. 
مقامات  داشت.  ناخوشايندى  چهره  انگلستان  در  ابتدا  در  تئاتر 
حكومتى لندن اجازه نمى دادند تئاترها در لندن اجرا شوند به همين 
رودخانه  سرتاسر  در  و  لندن  شهر  اطراف  در  ناچار  به  آنها  خاطر 

هاى  مكان  در  خود  هاى  نمايش  اجراى  به   "Southwark" و  تيمز 
سرباز مى پرداختند. 

تئاتر  سالن  شناسيم،  مى  امروزه  ما  كه  شكلى  به  تئاتر  سالن  اولين 
"Shoreditch" بود كه در سال 1576 ساخته شده است. 

تا قبل از آن نمايشها يا در حياط كاروانسراها و يا گاهى اوقات در 
خانه هاى نجيب زادگان برگزار مى شد. با اين حال يك نجيب زاده 
بايد بسيار مراقب مى بود تا چه نمايشنامه اى را اجرا مى كند چون 
برانگيز  بحث  موضوعات  هرگونه  كه  نمايشى  اجراى  راحتى،  به  كه 
آن  ى  برگزاركننده  براى  توانست  مى  داشت،  سياسى  مسائل  يا  و 

دردسر ايجاد نمايد.

بعد از اين، تئاترها در فضاى باز شكل گرفت كه از جمله ى آنها مى 
توان به "تئاتر رز" (1587)، "تئاتر اميد" (1613) و از معروفترين آنها 
"تئاتر گلوب"(1599)  اشاره نمود كه توسط كمپانى كه شكسپير نيز 

در آن سهيم بود ساخته شد. 
شبهاى  از  يكى  در  شد.  استفاده   1613 سال  تا  تنها  گلوب"  تئاتر   "
اجراى نمايشنامه هنرى هشتم، سقف سالن دچار آتش سوزى شد و 
ساختمان آن فروريخت. مكان اين تئاتر در اوايل قرن بيستم دوباره 
كشف شد و ساختمان آن در نقطه اى نزديك به سالن قبلى بازسازى 

شد. 
اين سالن هاى تئاتر مى بايد ميزبان هزاران نفر از عالقه مندان نمايش 
بوده باشد كه به صورت ايستاده مى توانستند نمايش را ببينند. تنها 
اشراف و نجيب زادگان داراى صندلى با ديد مناسب به صحنه بودند 

و فقط آنها مى توانستند بنشينند و تئاتر را تماشا نمايند. 
اجراى نمايش ها معموال در بعد ازظهر ها انجام مى گرفت. دليل آن 
هم اين بود كه در آن زمان نورهاى مصنوعى صحنه اى به وجود 
نيامده بودند. زنان در اجراى اين نمايشنامه ها حضور داشتند ولى 
از  استفاده  به  مجبور  خود  هويت  كرد  پنهان  و  دادن  پوشش  براى 
ماسك بودند. اين زنان معموال از قشر زنان معمولى جامعه نبودند 
و عمدتا از طبقه مرفه و سطع باالى دوران خود بودند. در بسيارى 
از نمايشنامه ها نيز، نقش زنان و يا دختران توسط پسران و مردان 

جوان همراه با آرايش و لباس و ماسك زنانه انجام مى گرفت. 

در كل تئاتر و نمايش، براى اجرا و نمايش آيين هاى مذهبى بيشتر 
شكل  به  و  داد  جهت  تغيير  كاركرد  اين  رفته  رفته  و  داشت  كاربرد 

اصلى  ى  مايه  دست  رسيد.  يكم  و  بيست  قرن  در  خود  امروزى 
كه  بود  "ايمان"  و  "طمع"  "حسد"،  مثل  موضوعاتى  ها،  نمايشنامه 
كه  جامعه  عادى  مردم  به  موضوعات  اين  به  پرداختن  با  بازيگران 

حتى برخى از آنها تحصيالت و سواد ابتدايى را نداشتند به نحوى 
آموزش مى دادند. شايد بتوان گفت پيشرفت فكرى و اجتماعى جامعه 
انگلستان به نوعى مديون تئاتر قوى و با پايه اين كشور مى باشد. 
بدل  مهم  فرهنگى  مركز  يك  به  كشور  اين  در  تئاتر  امروزه  كه  چرا 
شده است و بسيارى از عالقه مندان تئاتر و نمايش، اين را يك نياز 
مى بينند كه به تماشاى تئاتر بروند و در كنار لذت بردن از آن، كمى 

به دانش و فهم خود نيز اضافه نمايند. 

 
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 

تئاتر
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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

پسر هيتلر يك فرانسوي است
«من پسر هيتلر هستم!» اين جمله اي بود كه «ژان ماري لوره» به 
مجله  گفت.  سال 1979  در  فرانسوي  وكيل  يك  ژيبول»،  «فرانسوا 
فرانسوي لوپوئن، يك گزارش اصالح شده از داستان باور نكردني 

ژان ماري لوره كه ادعا كرده فرزند هيلتر، ديكتاتور آلمان است، 
منتشر كرده. آدولف هيلتر در سال 1917 در فرانسه با مادر لوره 
كه يك دختر 16 ساله به نام شارلوت لوبژوا بوده مالقات مي كند. 
آدولف هيلتر در زمان جنگ جهاني اول وقتي يك سرجوخه ارتش 

آلمان بوده در فرانسه با اين دختر آشنا مي شود. 

لوبژوا مالقات خود با اين سرباز آلماني را به ياد مي آورده و گفته 
يونجه  درو  حال  در  كرده  مالقات  را  هيتلر  كه  باري  اولين  است 
هيتلر  داشته  اظهار  لوره  مادر  است.  بوده  ديگر  زنان  همراه  به 
يك مقوا داشت كه به نظر مي رسيد روي آن نقاشي مي كند. همه 
زنان درباره او كنجكاو شدند و مي خواستند بدانند كه وي در حال 
كشيدن چه چيزي است. آنها من را انتخاب كردند تا به او نزديك 
شوم. پس از نزديك شدن لوبژوا به هيتلر رابطه آنها شكل گرفت 
و هيتلر او را براي يك پياده روي دعوت كرد. لوبژوا گفت من و 
هيتلر به قدم زدن پرداختيم و او كه تحت تاثير طبيعت قرار گرفته 
بود سخناني به زبان مي آورد كه من چيزي از آنها نمي فهميدم. او 
دارد  انگار  مي گفت  چيزهايي  آلماني  به  نمي كرد.  صحبت  فرانسه 
براي مخاطبان خيالي خود سخنراني مي كرد. پس از عميق تر شدن 
رابطه هيتلر و لوبژوا، ژان ماري لوره در مارس 1918 به دنيا آمد 
و پس از مدتي اين پسر به فرزند خواندگي قبول شد و مادرش تنها 
چند هفته پيش از مرگ در دهه 50 زندگي اش، هويت پدر لوره را 
فاش كرد. مدارك جمع آوري شده توسط لوره نشان دهنده صدق 

گفتار زن فرانسوي است. 
تحقيقات انجام شده توسط دانشگاه «هيدل برگ» نيز نشان مي دهد 
تحقيق  يك  هستند.  مشترك  خوني  گروه  داراي  لوره  و  هيتلر  كه 
ديگر نشان داده كه دست خط آنها نيز بسيار شبيه ژان است. كتاب 
ژان ماري لوره به نام «نام پدر تو هيتلر بود» دوباره چاپ خواهد 
شد. آدولف هيتلر از سال 1933 تا 1945رهبري آلمان را در دست 
داشت، زماني كه آلمان در جنگ جهاني دوم حضور داشت. گفته 
مي شود در جريان جنگ  جهاني دوم به رهبري هيلتر ميليون ها نفر 
كشته شدند. هيلتر در جريان جنگ جهاني اول در ارتش آلمان يك 
سرجوخه بود و در فرانسه مبارزه مي كرد. او در سال 1945 با 
«اوابراون» ازدواج و پس از مدتي خودكشي كرد. اين زوج هيچ گاه 

صاحب فرزندي نشدند. 

نخستين ماشين لباسشويي بي صدا
طراح فرانسوي، ماشين لباسشويي فناوري پيشرفته اي را طراحي كرده 
فرآيند  اين  و  كرده  ايجاد  لباس ها  شست وشوي  در  انقالبي  مي تواند  كه 
يك  از   (Orbit) طراحي «اوربيت»  كند.  فشرده تر  و  سبزتر  سريع تر،  را 
استوانه كروي برخوردار است كه در سكوت به شست وشوي لباس ها 
با يخ خشك در عرض چند دقيقه مي پردازد. اين دستگاه از يك حلقه پر 
از باتري براي شناور كردن سبد لباسشويي شيشه اي و فلزي ابررساني 
خشك  يخ  نشكن،  شيشه اي  كره  اين  داخل  مي كند.  استفاده  سرد  فوق 
و  شده  تصعيد  گازي  حالت  به  است  دي اكسيدكربن  جامد  شكل  به  كه 
با فشار باال به لباس هاي كثيف شليك مي شود. دي اكسيدكربن با مواد 
واكنش  يك  در  را  آنها  و  پرداخته  تعامل  به  كثيف  لباس هاي  درون  آلي 
و  فيلتر  لوله  يك  درون  كثيف  مواد  مي كند.  تجزيه  آني  تقريبا  شيميايي 
خود  جامد  شكل  به  دوباره  و  شده  كشيده  باال  به  نيز  دي اكسيدكربن 
دانشكده  در  طراحي  چهارم  سال  دانشجوي  آهووي»،  برمي گردد. «الي 
بين المللي طراحي والنسين، عملكرد اين لباسشويي را مانند يك سيستم 
جايگزيني  به  نيازي  دي  اكسيدكربن،  است.  كرده  طراحي  بسته  مداري 
استوانه  از  را  خود  نياز  مورد  حلقه،  انرژي  درون  باتري هاي  و  نداشته 
نيازي  حتي  «اوربيت»  حالت  اين  در  مي كنند.  دريافت  چرخش  حال  در 
مسير  در  فني  مشكالت  هنوز  متاسفانه  ندارد.  برق  شبكه  به  اتصال  به 
ساخت اين دستگاه وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به منجمد كردن 
مجدد دي اكسيدكربن به يخ خشك اشاره كرد كه نيازمند انرژي بااليي 
است. «آهووي» اميدوار است كه اين دستگاه تا سال 2050 وارد بازار 

مصرف شود.

33 ميليارد دي وي دي ميزان انتقال 
داده هاي اينترنتي در سال 2016!

افزايش تقاضا براي انتقال داده ها به احتمال زياد اپراتورهاي موبايل 
را تحت فشار بيشتري قرار خواهد داد

تعداد  ميالدي  جاري  سال  در  «سيسكو»  آمريكايي  شركت  گفته  به 
بيشتر  جهان  مردم  تعداد  از  اينترنت،  به  متصل  همراه  دستگاه هاي 
نقل  درباره  خود  گزارش  جديدترين  در  سيسكو  شركت  شد.  خواهد 
و انتقال جهاني داده ها از طريق دستگاه هاي همراه، پيش بيني مي كند 
كه تا سال 2016 ميالدي 10 ميليارد دستگاه همراه متصل به اينترنت 
مانند تبلت و گوشي هاي موبايل در سراسر دنيا وجود خواهد داشت. 
داده هاي  هگزابايت   130 ساالنه  اينترنتي  شبكه هاي  سال  همين  در 
اينترنتي منتقل خواهند كرد كه برابر با ميزان داده هايي است كه در 
33ميليارد دي وي دي جا مي شود. براساس اين گزارش، ميزان انتقال 
بود  حجمي  برابر  هشت  2011ميالدي  سال  در  اينترنتي  داده هاي 
انتقال  براي  تقاضا  افزايش  بود.  شده  داده  انتقال  سال 2000  در  كه 
هم  حاضر  درحال  كه  را  موبايل  اپراتورهاي  زياد  احتمال  به  داده ها 
به سختي مي توانند ازعهده تامين نيازهاي مردم بربيايند، تحت فشار 
بيشتري قرار خواهد داد. آن طور كه در اين گزارش گفته شده در حال 
حاضر يك گوشي  هوشمند معمولي 150 مگابايت داده در ماه استفاده 
مي كند، اما انتظار مي رود كه اين رقم تا سال 2016 به دو و شش دهم 
محصوالت  بخش  معاون  شتي»،  «سوراج  يابد.  افزايش  گيگابايت 
استفاده  از  درصد  سال 2016، 60  مي گويد: «تا  سيسكو  شركت  در 
كنندگان از گوشي هاي موبايل - كه حدود سه ميليارد نفر در سراسر 
جهان مي شوند - به باشگاه گيگابايتي ها خواهند پيوست، يعني هر يك 
از آن ها بيش از يك گيگابايت داده از طريق اينترنت رد و بدل مي كند.» 
اما عوامل اصلي كه موجب مي شود ميزان انتقال داده ها افزايش يابد 
تعداد  مي دهد  نشان  سيسكو  شركت  تحقيقات  كه  آن طور  چيست؟ 
كساني كه از دستگاه هاي تبلت استفاده مي كنند رو به افزايش است و 
اين دستگاه ها از نظر مصرف داده هاي اينترنتي از گوشي هاي هوشمند 
هم پرمصرف تر است. اين روز ها نسل جديد ارتباطات اينترنتي، يعني 
انتقال  بيشتر  سرعت   4G ويژگي هاي  از  مي شود.  همگاني تر   4G
در  هم  بيشتري  امكانات  باالتر،  سرعت  شدن  فراهم  با  داده هاست. 
اختيار كاربران قرار مي گيرد، از جمله مي توانند برنامه هاي ويدئويي 
زنده را از دستگاه هاي همراه خود مشاهده كنند. در اين گزارش هم 
چنين گفته شده كه در حال حاضر فقط دو دهم در صد از دستگاه هاي 
 (4G) همراهي كه به اينترنت وصل هستند از نسل چهارم ارتباطات
استفاده مي كنند، اما شش درصد از حجم انتقال هاي اينترنتي توسط 
همين دستگاه ها انجام مي گيرد. تاكنون تصور مي شد كه بيشتر پهناي 
است،  اپل  شركت  آي- فون  گوشي هاي  به  مربوط  شده  استفاده  باند 
اما تحقيقات شركت سيسكو نشان مي دهد كه ميزان استفاده از پهناي 
باند توسط آي- فون با دستگاه هاي مبتني بر سيستم عامل آندروئيد 

برابري مي كند.

برگ مصنوعي با فتوسنتز طبيعي 
اختراع شد 

كه  مصنوعي  برگي  ساخت  رؤياي  باورند  اين  بر  دانشمندان 
بزودي  كند  تبديل  سوخت  به  را  خورشيد  نور  و  برق  مي تواند 
به واقعيت خواهد پيوست. فناوري جديدي كه توسط دانشمندان 
گرفته  كار  به  مصنوعي  برگ هاي  ساخت  در  گالسكو  دانشگاه 
شده است نسخه اي «آبي» از فتوسنتز، روندي طبيعي كه گياهان 
شمار  به  مي كنند،  توليد  انرژي  خورشيد  نور  از  آن  كمك  با 
استفاده  فرايند  اين  فعال سازي  براي  الكتريسيته  از  كه  مي رود 
كربوهيدرات ها،  جاي  به  فناوري  اين  نهايي  مي كند.محصول 
سوختي خواهد بود كه مي توان از آن در موتور خودروها و حتي 

هواپيماها استفاده كرد. 

هوشمندترين رايانه با ضريب 
هوشي 150 

در  كه  كرده اند  طراحي  هوشمندي  رايانه  سوئدي  محققان 
اختصاص  خود  به  را   150 امتياز  هوشي،  ضريب  آزمايش هاي 
تحقيقاتي  تيم  است.  باهوش تر  انسان ها  درصد   96 از  و  داده 
دانشگاه «گوتن بورگ» سوئد به سرپرستي «كالئس اشترانگرد»، 
تيم  اصلي  هدف  كرده اند.  طراحي  را  هوشمندي  رايانه  نرم افزار 
مانند  بتواند  كه  شده  عنوان  هوشمندي  برنامه  طراحي  تحقيقاتي 

انسان فكر كند.
 اين رايانه نخستين نمونه از گروه رايانه هاي «هوشمند» معرفي 
تنها  قبلي  پيشرفته  رياضي  برنامه هاي  درحالي كه  است.  شده 
موفق به كسب نمره زير 100 شده بودند، اين رايانه هوشمند با 
ضريب هوشي 150 همرديف با چهار درصد انسان هاي باهوش 

قرار گرفته است. 
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با سنگين ترين مرد دنيا آشنا شويد
داگ  هشت  صبحانه  براي  تنها  كه  انگليسي  يك  ديلي ميل: 
مي خورد اين  روزها صاحب يك افتخار ويژه شده و از اين 
به بعد همه به كيت مارتين 42ساله به عنوان سنگين وزن ترين 
مرد دنيا نگاه مي كنند. وزن كيت مارتين 368 كيلوست و خرج 
درمان او بسيار زياد است به طوري كه 18 پرستار حرفه اي از 
او مواظبت مي كنند و هميشه هشت تكنسين آمبوالنس آماده اند 
را  عظيم الجثه  غول  اين  بتوانند  مشكلي  بروز  صورت  در  تا 
شمال  در  كه   – او  خانه  به  ممكن  بيمارستان  نزديك ترين  به 
غربي لندن قرار دارد – برسانند. شايد باورتان نشود اما كيت 
مارتين به دليل وزن بيش از حدش اصال نمي تواند از تختش 
بلند شود و تنها موضوعي كه طي 10 سال گذشته او را از تختش 
جدا كرده رفتن به بيمارستان براي چكاپ بوده است. چهار مراقب 
روزي دو بار به كيت سر مي زنند و هر دو روز يك بار هم چهار 

پرستار بايد ازخودگذشتگي كنند و او را حمام كنند.
تاثير  تا  مي شود  چك  هفته  در  بار  سه  او  وزن  كار  اين  از  جدا   
گفته  به  شود.  بررسي  بدنش  اعضاي  ساير  و  قلب  بر  وزنش 
پزشكان قبل از اينكه هرگونه عملي روي سيستم گوارشي او براي 
كاهش وزن انجام شود الزم است كه او نيمي از توده هاي چربي 
بدنش را از بين ببرد. مارتين از روزي تبديل به سنگين وزن ترين 
مرد دنيا شد كه يك فرد مكزيكي – كه 571 كيلو بود – سراغ يك 
اوريبه 44ساله  مانوئل  كند.  الغر  را  خودش  تا  رفت  ويژه  رژيم 
البته هنوز در كتاب ركوردهاي گينس به عنوان سنگين وزن ترين 
مرد دنيا شناخته مي شود اما گفته مي شود كه وزن او حاال به 200 
كيلو رسيده. مارتين براي رسيدن به اين عنوان يك سنگين وزن 
ماسون 51ساله  زده.  كنار  هم  را  ماسون  پل  بريت  نام  به  ديگر 
براي  فهميد  اينكه  از  بعد  بوده  پستچي  و  است  ايپسويچ  اهل  كه 
كيلو  از 445  را  وزنش  ندارد  وزن  كاهش  جز  راهي  ماندن  زنده 
كالري  هزار   20 از  بيش  روزانه  ماسون  رساند.  كيلو   311 به 
مصرف مي كرد و در سال 2002 آنقدر گنده بود كه براي بردنش 
به بيمارستان جهت عمل جراحي، امدادگران مجبور شدند پنجره 
بزرگ خانه او را بردارند تا جرثقيل چنگك  دار وارد خانه اش شود 
و او را بلند كند اما ماسون بعد از تحمل عمل جراحي و استفاده 
از رژيم هاي مخصوص حاال شرايط بهتري دارد. اما اين طور كه 
به نظر مي رسد مارتين برنامه اي براي رسيدن به شرايط ماسون 
ندارد. آن طور كه او در گفت وگو با يكي از برنامه هاي تلويزيوني 
از  نوجواني  در  را  مادرش  كه  روزي  از  زندگي اش  گفته  انگليس 
دادم  دست  از  را  مادرم  كه  وقتي  «از  ريخته:  هم  به  داد،  دست 
ديگر به هيچ چيزي توجه نكردم و اصال به فكر سالمتي ام نبودم. 
طوري شده بود كه هر چيزى كه دم دستم مي رسيد مي خوردم و 
حاال به اين وضع رسيده ام. اصال از اين شرايط راضي نيستم و 

بابت اوضاعم خودم را سرزنش مي كنم.»

گوناگون

عقرب آتشين، تندترين فلفل دنيا!
فلفلي كه از مدتي قبل به عنوان تندترين فلفل دنيا طبقه بندي شده 
بود به دليل آتشين بودن سرانجام توانست وارد كتاب ركوردهاي 
نام  ترينيداد»  «عقرب  كه  فلفل  اين  خاستگاه  شود.  گينس  جهان، 
دارد در «موروگا» واقع در استرالياست. اين «عقرب آتشين» از 
چندماه قبل به عنوان تندترين فلفل جهان طبقه بندي شده بود اما 
اكنون توانسته است نام خود را در كتاب برترين هاي دنيا «گينس» 
نيومكزيكو  دانشگاه   Chili Pepper موسسه  برساند.  ثبت  به 
پس از تحقيقي كه درباره انواع مختلف سس هاي تند انجام داد، 
به  فلفلي  گونه  از  فلفل  اين  كند.  شناسايي  را  فلفل  اين  توانست 
نام  تيلور»  و«باچ  است  شده  مشتق   Capsicum chinense نام 
مالك شركت استراليايي The Chilli Factory است كه اين فلفل 
مقادير  محتوي  ترينيداد»  «عقرب  است.  كرده  توليد  را  آتشين 
بااليي «كاپسايسين» است. اين مولكول كه خاصيت سوزان بودن 
آورده  دست  به  بااليي  بسيار  رتبه  مقياس«اسكوويل»  در  دارد 

است. «اسكوويل»، مقياس مشهوري است كه براي اندازه گيري 
شدت سوزش زبان توسط فلفل به كار مي رود. اين فلفل توانسته 
يك ميليون و 463 هزار و 700 واحد اسكوويل به دست آورد كه 
تاكنون هيچ فلفلي نتوانسته بود اين رقم را ثبت كند. تمام اين تندي 
طبقه بندي  در  است.  گلف  كوچك  توپ  يك  اندازه  به  ميوه اي  در 
10 فلفل تند دنيا فلفل Viper Naga كه جدي ترين رقيب «عقرب» 
ثبت  اسكوويل  هزار  و 118  ميليون 382  يك  تنها  توانست  است 
كند. براي درك بهتر اين ارقام مي توان گفت كه تندترين سس هاي 
فلفل  تندترين  و  اسكوويل  هزار  تا 40  بين 30  بازار  در  موجود 
قرمزهايي كه براي تهيه غذاهاي تند استفاده مي شوند بين 2 هزار 
و 500 تا 8 هزار اسكوويل در فلفل تندي دارند. «مارسل دو وي»، 
داده اند  توسعه  را  آتشين  گياه  اين  كه  گروهي  اعضاي  از  يكي 
از  «بعد  مي گويد:  آتشين  عقرب  چشيدن  از  خود  تجربه  درباره 
خوردن اين فلفل توهم داشتم و به خاطر سرگيجه نتوانستم تا 20 
دقيقه راه بروم!» اين تست كننده فلفل، براي خوردن اين «عقرب» 
دست  سوزش  چون  كرد،  استفاده  محافظ  عينك  و  دستكش   از 
مي تواند حداقل 2 روز به طول انجامد و نزديك كردن آن به چشم 

سبب كوري موقت شود.

رازهاي داشتن زندگي زيبا
صحبت هاي  دوبار  هفته اي  و  سال  در  مسافرت  بار  دو  تلگراف: 
پرمعنا و عاشقانه رازهاي داشتن يك ازدواج موفق است كه 
محققان بعد از بررسي زندگي دو هزار زوج خوشبخت به 
اين مالك ها رسيدند. در اين تحقيق مشخص شده كه سالي 
دو بار مسافرت و حداقل سه بار غذا خوردن در رستوران 
در طول ماه در محكم كردن پايه هاي زندگي مشترك نقش 
طول  در  دارم  دوستت  جمله  بردن  كار  به  از  دارد.  مهمي 
زندگي  كل  كه  نيست  قرار  البته  شد  غافل  نبايد  شبانه روز 
حداقل  موفق  زوج هاي  و  باشد  عاشقانه  و  رمانتيك  اينقدر 
هفته اي يك بار با هم بحث دارند. منظور از بحث دعوا نيست 

و تنها جويا شدن نظرات يكديگر در مورد موضوعي خاص است. 
در  كه  است  بده بستان  نوعي  موفق  زندگي  روان شناسان  گفته  به 
آن بايد تا حد امكان براي طرف مقابل وقت گذاشت. زوج ها دوست 
شكل  بهترين  به  را  آنها  احساسي  نيازهاي  مقابل  طرف  كه  دارند 
دارد  را  فايده  اين  يكديگر  با  كردن  بحث  آنكه  ضمن  دهد.  پاسخ 
آگاه  مي كند،  ناراحت  را  همسرشان  كه  چيزهايي  از  طرف  دو  كه 
شوند و آن را حل كنند. 58درصد افرادي كه سالي دوبار مسافرت 
مي شوند  متوجه  خوبي  به  مسافرت  در  كه  دارند  عقيده  مي روند، 
از  بهتر  تعطيالت  در  البته  و  دارند  دوست  را  طرف شان  چقدر  كه 
نكته  بگذارند.  وقت  معشوقه شان  براي  مي توانند  ديگري  زمان  هر 
ديگري كه خيلي مهم است خالص شدن از زندگي معمولي روزانه 
و ايجاد تغييرات در آن است كه قطعا تاثيرات مثبتي خواهد داشت. 
كليدي  مورد  چند  به  هستند،  راضي  زندگي شان  از  كه  زوج هايي 
ديگر هم اشاره كرده اند؛ اينكه شب شان را با دعوا تمام نمي كنند و 
سعي مي كنند چشم شان را روي ايرادات طرف شان ببندند. دانستن 
بهترين زمان براي عذرخواهي هم عامل بسيار مهمي براي داشتن 
يك زندگي زيباست. توافق با يكديگر بر انتخاب برنامه تلويزيوني 
و صادق بودن با طرف مقابل هم نكته هاي كليدي براي لذت بردن 

از زندگي مشترك است. 

سريع ترين ماشين دنيا در خيابان
مسابقه اي  ماشين  يك  وان  تي  كاپارو  خودرو  اينكه  در  ميل:  ديلي 
است هيچ شكي نيست. ماشيني كه بتواند طي 5/2ثانيه به سرعت 
60 مايل در ساعت برسد قطعا در پيست مسابقه حرف هاي زيادي 
اين  است  قرار  كه  اينجاست  نكته  اما  داشت.  خواهد  گفتن  براي 

ماشين در خيابان هاي معمولي ظاهر شود. البته قيمت اين محصول 
كارخانه استراتون موتور نورويچ براي صاحب جديدش 280هزار 

پوند خواهد بود.
 در اين ماشين هيچ خبري از در و شيشه نيست و در هيچ جايي 
اضافه  با  شده  قرار  اما  ندارد  كاربري  اتومبيلراني  پيست  از  بهتر 
صندلي  نظير  دنيا-  خود  سريع ترين  به  تجهيزات  يك سري  كردن 
كنند.  استفاده  درون شهري  سفرهاي  براي  آن  از  سرنشين – 
خودرويي كه به حراج گذاشته شده، تنها 1241 مايل طي كرده و از 
امكانات بي نظيرش براي مسابقه مي توان به ترمزهايش اشاره كرد 
كه در عرض سه ثانيه ماشيني با سرعت 100 مايل در ساعت را 
متوقف مي كند. تنها 16 مدل از اين خودرو در انگليس وجود دارد. 
به   – است  انگليس  سال 2008  محصول  كه   – كاپارو  طراحي  در 
سبكي آن توجه زيادي شده، به طوري كه تنها دو صندلي در آن 
به كار رفته و وزن ماشين 550 كيلوگرم است. كاپارو تنها در پنج 
ثانيه به سرعت 100 مايل در ساعت مي رسد و كارشناسان خودرو 
تعريف زيادي از آن كرده اند. هر كسي كه بخواهد اين ماشين را 
بخرد، ابتدا بايد در كالس هاي توجيهي كارخانه استراتون شركت 

كند تا معناي رانندگي با سريع ترين ماشين دنيا را درك كند.

كاهش سرعت اينترنت لندن 
در زمان المپيك

ديلي ميل: يكي از عوارض ميزباني المپيك 2012 براي انگليسي ها 
دليل  به  مسابقات  برگزاري  طول  در  اينترنت  سرعت  آمدن  پايين 
استفاده زياد از اينترنت است. اين موضوع در يكي از بررسي هاي 
دولتي در مورد ميزباني المپيك ديده شده كه طي آن به شركت ها 
هشدار داده شده كه بين 27 جوالي تا 12 آگوست احتماال مشكل 

تالش  اينترنتي  خدمات  شركت هاي  البته  داشت.  خواهند  اينترنت 
زيادي دارند تا جلو مشكالت احتمالي را بگيرند. با اين همه اين طور 
به  خيلي ها  اينترنت  برگزاري  دوران  طول  در  مي رسد  نظر  به  كه 
سختي مي توانند كارهاي اينترنتي شان را انجام دهند. اين موضوع 

در مورد اينترنت هاي موبايل هم صدق مي كند.
كارمندان شان  به  كه  كرده  تشويق  را  لندني  شركت هاي  دولت   
اجازه دهند در خانه كارهايشان را انجام دهند يا اينكه تغييراتي در 
شيفت هاي كاري خود ايجاد كنند تا ترافيك در اينترنت ايجاد نشود 
هر چند ممكن است به دليل پايين بودن سرعت اينترنت در زمان 
المپيك كارمنداني كه در خانه كارهايشان را انجام مي دهند، نتوانند 

مثل هميشه موثر باشند.
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اينترنت جهان 
خاموش مي شود؟

كه31مارس  تهديدكرده اند  هكرهاي «آنانيموس» 
اينترنت را در جهان از كار مي اندازند

خبرساز  هم  باز  «آنانيموس»  هكرهاي  گروه 
سايت  وب  روي  بيانيه اي  گروه  اين  شده اند. 
 31 كه  است  كرده  اعالم  و  منتشر   Pastebin

خواهد  كار  از  را  جهاني  اينترنت   2012 مارس 
«ماموريت  را  ماموريت  گروه  اين  اين  انداخت. 
خاموشي جهاني» نام گذاري كرده است. در ادامه 
اين پيام، گروه آنانيموس هدف از اين حمله عظيم 
را اعتراض به اليحه SOPA، وال استريت، رهبران 
به  كه  است  دانسته  بانكداراني  و  مسئول  غير 
خاطر نيازهاي خودخواهانه خود جهان را در فقر 
نگه داشته اند. اين گروه براي اجراي اين ماموريت 
عظيم از پشتيبانان خود درخواست كرده تا ابزار 
و  كرده  دانلود  را  شبكه  ترافيك  بردن  باال  ويژه 
دامنه  نام  13سرور  ترافيك  آن  از  استفاده  با 
اصلي يا DNS اينترنت را تا بيش از حد توانايي 
پردازش آنها باال برده و منجر به از كار افتادن 
آن شوند. «رابرت ديويد گراهام» از شركت ايمني 
سرورها  «اين  مي گويد:  مورد  اين  در   «Errata»
مانند دفتر تلفني براي اينترنت هستند كه اسامي 
شبكه  آدرس هاي  به  را  مختلف  دستگاه هاي 
 www.google.comتبديل مانند  مي كنند؛  ترجمه 
توسط  كه  مختلف  اعداد  از  متشكل  آدرسي  به 
كه  صورتي  در  هستند.  شناسايي  قابل  شبكه 
هكرها بتوانند اين دفترچه تلفن را از كار بيندازند، 
آدرس  نوار  روي  بر  سايتي  وب  آدرس  نوشتن 
مرورگر نتيجه اي به جز نمايش پيام خطا را در بر 
نخواهد داشت.» اين گروه هكرها اعالم كرده است 
كه اين خاموشي يك ساعت يا بيشتر يا حتي چند 
روز ادامه خواهد داشت. آنها البته تاكيد كرده اند 
كه اين خاموشي هر چه باشد، قطعا جهاني خواهد 
DNS شمار  كه  مي دهد  توضيح  گراهام  بود. 

به  آنها  انداختن  كار  از  اما  13تاست  جهان  هاي 
سادگي نيست كه گروه «آنانيموس» فكر مي كند: 
خاص  سازماني  توسط  سرورها  اين  از  «هريك 

كنترل مي شود و هر يك ازآنها نيز از نرم افزارها 
به  مي كنند.  استفاده  متفاوتي  افزارهاي  سخت  و 
همين دليل شيوه اي كه بتواند يكي از اين سرورها 
را از كار بيندازد به طور حتم نمي تواند 12 سرور 
گراهام  كه  ديگري  دليل  كند.»  مختل  نيز  را  ديگر 
بر اساس آن معتقد است گروه آنانيموس توانايي 
پديده اي  ندارند  را  جهاني  اينترنت  كارانداختن  از 
است كه مسيردهي   (anycast) «به نام «انيكست
اينترنت را در هم پيچانده و ترافيك هاي DNS را 
واقع  جهان  سرتاسر  در  كه  سرورهايي  ديگر  به 

شده اند، هدايت مي كند. 

«كيم ديويس» يكي ديگر از كارشناسان اينترنتي 
در توضيح ادعاي گروه مي گويد: «تنها 13 سرور 
اصلي براي اينترنت وجود ندارند، صدها سرور 
در  و  مختلف  نقطه  از 130  بيش  ميان  در  اصلي 
تنها   13 رقم  و  دارند  وجود  مختلف  كشورهاي 
اين  و  شده  طراحي  تكنيكي  محدوديت  معني  به 
بدان معني است كه حداكثر ممكن تعداد ماموران 
در  داده ها  انتقال  وظيفه  كه  شده  شناخته  رسمي 
بود.»  خواهد  دارند 13  عهده  به  را  اصلي  مناطق 
آنانيموس  هكرهاي  شايد  معتقدند  كارشناسان 
بتوانند حمله اي انجام دهند اما محدوده حمله آنها 
همان مكاني خواهد بود كه دستگاه مهاجم در آن 
چند  روي  بتوانند  است  ممكن  تنها  و  شده  واقع 
DNS اثر بگذارند اما احتمال اينكه بتوانند تمامي 
آنها را براي يك روز از كار بيندازند بسيار كم و 
تقريبا غير ممكن است. عده اي ديگر بر اين باورند 
كه اين پيام هكرها يكي از دروغ هايي است كه هر 
سال در گوشه و كنار جهان در روز اول آوريل 
گفته مي شود و اگر هكرها مي خواهند واقعا چنين 
كاري انجام دهند بهتر است روز ديگري را براي 
آن انتخاب كنند! يكي از كارشناسان شناخته شده 
چنين  خبري  بازتاب  است  معتقد  شبكه  امنيت 
تهديدي مي تواند از وقوع خود آن مخرب تر باشد. 

آيا  كه  ديد  و  نشست  مارس  منتظر 31  بايد  حاال 
خواهد  عملي  هكري  سرشناس  گروه  اين  تهديد 
تنها  مي گويند  كارشناس ها  كه  طور  همان  يا  شد 

يك دروغ آوريل است.

رسوايي بزرگ براي گوگل
غول جست وجوهاي آنالين به تعقيب نامحسوس 

كاربران مرورگر آي-  فون دست زده است

دانشگاه  در  برجسته  محقق  يك  پژوهش هاي 
استنفورد نشان داده است كه گوگل با استفاده از 
يك كد پيچيده تالش كرده تا رفتارهاي كاربران 
آي-  فون در هنگام استفاده از مرورگر «سافاري» 
را تحليل كند تا اطالعات بيشتري به دست آورد. 
انتشار يك گزارش افشاگرانه جامع در روزنامه 
پنهاني  اقدامات  درباره  «وال استريت ژورنال» 
از  خصوصي  اطالعات  كسب  براي  گوگل 
رفتارهاي آنالين ميليون ها كاربر آي-  فون، بحث 
داغي را در ميان متخصصان و فعاالن برجسته 

وب در سراسر جهان برانگيخته است. 

منتشر  تازگي  به  كه  گزارش  اين  اساس  بر 
غول  گوگل،  كه  است  اين  ماجرا  است،  شده 
جست وجوهاي آنالين و پرترافيك ترين وب سايت 
خصوصي  حريم  تنظيمات  زدن  دور  با  جهان، 
پيش فرض  مرورگر  سافاري،  و  فون  آي - 
اطالعاتي  تا  كرده  تالش  اپل،  كمپاني  تجهيزات 
كاربران  رفتارهاي  و  عاليق  عادات،  درباره 
آورد  به دست  موبايل  روي  وبگردي  زمان  در 
و  اطالع رساني  بدون  كار  اين  كه  آنجايي  از  و 
موج  حاال  شده،  انجام  كاربران  رضايت  جلب 
گسترده اي از انتقادات و شكايات را روانه گوگل 

كرده است. 

گوگل براي تحقق اين هدف، تنظيمات پيش فرض 
تا  داده  تغيير  را  آي-  فون  گوشي هاي  در  اپل 
استفاده  هنگام  در  كاربران  كه  كند  درك  بتواند 
از سافاري، وقتي در سايت گوگل حضور ندارند، 
بيشتر به چه مسائلي توجه نشان مي دهند. گوگل 
اين كار را از طريق «يك كد پيچيده و مخصوص» 
طريق  از  را  سافاري  مرورگر  كه  داده  انجام 
مي دهد. فريب  ساده  نقص  و  آسيب پذيري  يك 

كه  است  به گونه اي  سافاري  پيش فرض  تنظيمات 
از چنين اقدامات تعقيبي و رهگيرانه اي جلوگيري 
هيچ  به  را  نامحسوس  رهگيري  اجازه  و  مي كند 
نمي دهد.گزارش  ديگري  سرويس  و  اپليكيشن 
واقع  در  «وال استريت ژورنال»،  كاوشگرانه 

پژوهشگران  از  ماير»،  «جاناتان  تحقيقات  نتيجه 
فني  مشاور  توسط  كه  است  استنفورد  دانشگاه 
قرار  تاييد  مورد  آمريكايي  معتبر  روزنامه  اين 
گرفته و سپس منتشر شده است. پس از انتشار 
اين  بالفاصله  گوگل  افشاگرانه،  اطالعات  اين 
غير  مي شود  گفته  است.  كرده  غيرفعال  را  كد 
صنعت  در  ديگري  فعال  كمپاني هاي  گوگل،  از 
«وايبرنت  «پوينت رول»،  نظير  آنالين،  تبليغات 
«تكنيك هاي  از  هم  اينوويشن»  «ميديا  و  ميديا» 

مشابه» استفاده كرده اند. 

واكنش  ادعا  اين  برابر  در  گوگل  حال  اين  با 
شديدي نشان نداده است. در واكنش به انتقادات 
و  ارتباطات  معاون  وتستون»،  «ريچل  گسترده، 
بيانيه اي  انتشار  با  گوگل،  عمومي  سياست هاي 
آنچه  وال استريت ژورنال  «گزارش  كرد:  اعالم 
رخ داده و علل آن را به گونه اي سوءتفاهم انگيز 
پوشش داده است. ما از كاركردهاي شناخته شده 
استفاده  قابليت هايي  كردن  فعال  براي  سافاري 
كرده ايم كه كاربران گوگل وقتي Sign-in مي كنند 
اين  كه  كنيم  تاكيد  بايد  كنند.  استفاده  آنها  از 
كاربران  شخصي  اطالعات  تبليغاتي،  كوكي هاي 
را جمع آوري نمي كنند.» خانم وتستون مي گويد: 
محتوا  بتوانند  گوگل  كاربران  اين كه  براي  «ما 
كنند،  دريافت  را  شخصي سازي شده  تبليغات  و 
لينك موقتي ميان مرورگر سافاري و سرورهاي 
اين  كاربران  كه  بفهميم  تا  كرده ايم  ايجاد  گوگل 
اين  اما  نه.  يا  شده اند  متصل  گوگل  به  مرورگر 
اطالعات  ماندن  محرمانه  از  اطمينان  براي  كار 
كه  كرده  تاكيد  او  است.»  شده  انجام  كاربران 
تصادفي  و  غيرمنتظره  به صورت  كوكي ها  ديگر 
فعال شده اند و آنچه رخ داده، در حيطه محاسبات 
و مطالبات گوگل نبوده است. برخي از تحليلگران 
حوزه آي تي مي گويند: آنچه رخ داده ممكن است 
از عوارض جانبي ناخواسته سيستمي باشد كه 
فضاهاي  در  داده ها  شخصي سازي  براي  گوگل 
اجتماعي مجازي نظير گوگل پالس طراحي كرده 
كه  كرده اند  اعالم  متخصصان  از  برخي  است. 
پس از افشاي اين اطالعات، زمان آن فرارسيده 
كه گوگل هر نوع تعقيب و رهگيري نامحسوس را 
متوقف و پيرامون شيوه هاي جمع آوري اطالعات 
درباره كاربران روشنگري كند.بزرگ ترين بخش 
به  آنالين  تبليغات  طريق  از  گوگل  درآمدهاي  از 
دست مي آيد كه اطالعات كاربران مي تواند نقشي 
كليدي در هدفمند كردن آنها و در نتيجه افزايش 
اطالعات،  اين  افشاي  با  باشد.  داشته  درآمدها 
وجهه گوگل در افكار عمومي آسيب جدي خواهد 
و  تبليغ دهندگان  كه  نارضايتي هايي  با  و  ديد 
مشتريان گوگل ابراز كرده اند، كاهش درآمد اين 
كمپاني هم از پيامدهاي محتمل است. بايد منتظر 
ماند و بحث ها و اعتراض ها درمورد اين رسوايي 

را در روزهاي آينده دنبال كرد. 

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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تكنولوژى و فناورى

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

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
كتاب هاي ديجيتال 

جايگزين كتاب هاي چاپي
ويژگي هاي  از  يكي  هزينه هاي آموزشي،  كاهش 

بارز استفاده از كتاب هاي الكترونيكي است

پيشرفت تكنولوژي تاثيرات خود را در جنبه هاي 
با  مي دهد.  نشان  ما  روزمره  زندگي  از  مختلفي 
اين حال كارشناسان معتقدند ميزان تاثيرگذاري 
بيشتري  شدت  انسان ها  زندگي  در  تكنولوژي 
تكنولوژي  كه  زمينه هايي  از  يكي  گرفت.  خواهد 
عادت  و  شود  مي  وارد  حوزه  اين  به  آرام  آرام 
يكي  است.  آموزش  حوزه  مي دهد،  تغيير  را  ها 
حوزه  در  تكنولوژي  نفوذ  نمونه هاي  بهترين  از 
آموزش مدارس ايالت كاليفرنيا در اياالت متحده 
است. در مدارس اين ايالت كتاب هاي الكترونيكي 

به تدريج جايگزين كتاب هاي چاپي مي شوند. 

در  آزمايشي  برنامه  چندين  منظور  اين  براي 
برخي از مدارس اين ايالت انجام شده كه ظاهرا 
معلمان  و  آموزان  دانش  گسترده  استقبال  با 
دانش  استقبال  بر  عالوه  است.  شده  روبه رو 
آموزان و معلمان، آمارهاي ثبت شده از پيشرفت 
خبر  نيز  مختلف  رشته هاي  در  دانش آموزان 

مي دهد. 

دانش  نمره  ميانگين  مدارس  از  يكي  در  مثال 
آموزاني كه با استفاده از كتاب هاي الكترونيكي 
جبر مطالعه كرده اند، 20 درصد بيشتر از دانش 
آموزاني است كه از كتاب چاپ شده همين درس 
براي مطالعه خود سود برده اند. شايد اين اتفاق 
بسياري  كه  گذاشت  نكته  اين  حساب  به  بايد  را 
تكنولوژي  با  خوبي  به  جوانان  و  نوجوانان  از 
اين  البته  آمده اند.  كنار  ديجيتالي  هاي  دستگاه  و 
هاي  كتاب  حمل  كه  برد  ياد  از  نبايد  نيز  را  نكته 
چاپي  هاي  كتاب  از  تر  راحت  بسيار  الكترونيكي 

است. 

در  «ريورسايد»  مدرسه  آموزان  دانش  از  يكى 
منطقه كاليفرنيا كه به كرات به ديدن مادربزرگش 
كتاب هاى  وقت  هيچ  او  گويد،  مى  رود،  مى 
با  اكنون  اما  نمى برد،  خود  با  را  درسى اش 

دسترسى به كتاب هاى ديجيتال به راحتى مطالعه 
مى كند و تكاليفش را انجام مى دهد. استفاده از 
كتاب هاي ديجيتالي براي شركت هاى كامپيوترى 

نيز سودهاي بسياري به همراه خواهد داشت. 

شركت «اينتليجنت پيپرز»، يكى از نرم افزارهاى 
است.  داده  ارائه  را  دانش آموزان  استفاده  مورد 
اين نرم افزار در فروشگاه ديجيتال اَپل يا بازار 

ديجيتال آندروئيد قابل دانلود است.

دسترسى  و  آموزشى  امكانات  افزار  نرم  اين   
به متون درسى بسيارى را براي دانش آموزان 
امكان  كنار  در  افزار  نرم  اين  كند.  مي  فراهم 
مطالعه كتاب هاى درسى، به دانش آموزان كمك 
مى كند تا مطالعات و انجام تكاليفشان را سازمان 
ديجيتال،  هاي  كتاب  امكانات  از  ديگر  يكي  دهند. 
سرعت به روز رسانى كتاب هاى درسى ديجيتال 
نسبت به كتاب هاى چاپى سنتى است كه موجب 
باال رفتن سطح آموزش دانش آموزان مى شود. 
اين ويژگي به ويژه در كتاب هاي درسي تاريخي 
دانش  مي شود  موجب  و  است  موثر  بسيار 
زمينه  در  اي  شده  روز  به  اطالعات  با  آموزان 
تمام  اين  البته  شوند.  روبه رو  معاصر  تاريخ 
ويژگي هاي مفيد استفاده از كتاب هاي الكترونيكي 

نيست. 

از  ديگر  يكي  آموزشي  هزينه هاي  كاهش 
كتاب هاست.  اين  از  استفاده  بارز  ويژگي هاي 
يك لوح كتاب خوانى ديجيتال كه مجموعه كتاب 
هاى درسى را ارائه مى دهد، 165 دالر است، در 
صورتي كه يك كتاب چاپ شده سنتى بين 80 تا 
وزارت  رسمي  آمارهاي  دارد.  هزينه  دالر   120
آموزش و پرورش آمريكا نشان مي دهد كه اين 
كشور هرساله 7 ميليارد دالر صرف چاپ كتاب 
هاي درسي مي كند. در حال حاضر، چهار ايالت 
كتاب  كاربرد  يوتا  و  آيداهو  فلوريدا،  كاليفرنيا، 

هاى ديجيتال را شروع كرده اند. 

آموزان  دانش  معلمان،  هستند  هنوز  همه  اين  با 
چاپي  كتاب هاي  از  استفاده  كه  كارشناساني  و 
آنها  دانند.  مي  ديجيتال  هاي  كتاب  از  مفيدتر  را 
معتقدند استفاده از تكنولوژي در زمينه آموزش 
آموزان  دانش  تمركز  كاهش  موجب  تواند  مي 

شود.

تاييد وجود كره آبي در 
خارج از منظومه شمسي

اخترشناسان وجود طبقه تازه اي از سيارات را 
تاييد كرده اند: يك كره آبي با اتمسفري غليظ و 
بخارآلود. سياره فراخورشيدي «جي ِجي 1214 
بي» يك به اصطالح «ابرزمين» است - بزرگ تر 
گازي  غول هاي  از  كوچكتر  اما  زمين  سياره  از 
رصدهاي  مي رسد  نظر  به  اكنون  مشتري.  مثل 
اين  مويد  هابل  فضايي  تلسكوپ  با  شده  انجام 
مسئله باشد كه كسر بزرگي از اين سياره از آب 
تشكيل شده است. دماي باالي سياره حكايت از 
احتمال وجود مواد عجيبي در آن دارد. «زاكوري 
در  «اسميتسونين»  اخترفيزيك  مركز  از  برتا» 
 1214 ِجي  «جي  مي گويد:  هاروارد  دانشگاه 
كه  ديگري  سيارات  از  يك  هيچ  به  بي شبيه 
 2009 سال  در  سياره  اين  نيست.»  مي شناسيم 

آن  قطر  شد.  كشف  زميني  تلسكوپ هاي  توسط 
تقريبا 2.7 برابر زمين است، اما وزن آن 7 برابر 
يعني  كم  خيلي  فاصله اي  در  سياره  اين  است. 
از   - مركزي  ستاره  از  كيلومتري  ميليون  دو 
دماي  بنابراين  و  مي گردد   - سرخ  كوتوله  نوع 
مي رسد.  گراد  سانتي  درجه  به 200  احتماال  آن 
انجام  گيري هاي  اندازه  سال 2010  در  منجمان 
آن  كردند.  منتشر  را  آن  اتمسفر  روي  به  شده 
اتمسفر  كه  بود  اين  از  حاكي  گيري ها  اندازه 
سياره احتماال از بخار آب تشكيل شده، اما يك 
احتمال ديگر وجود دارد - اينكه سياره پوشيده 
از غبار است، از نوعي كه تايتان، قمر كيوان را 
دوربين  از  همكارانش  و  برتا  آقاي  پوشانده. 
زاويه بازهابل براي مطالعه اين سياره به هنگام 
عبور آن از برابر ستاره استفاده كردند. در زمان 
سياره  اتمسفر  از  ستاره  نور  گذرهايي  چنين 
مي گذرد و سرنخ هايي از تركيب گازهاي آن به 
دست مي دهد. محققان گفتند كه نتايج همخواني 
از  متشكل  غليظ  اتمسفري  وجود  با  بيشتري 
بخار آب دارد تا اتمسفري غبارآلود. محاسبات 
كه  است  حاكي  همچنين  سياره  چگالي  روي  به 
«جي ِجي 1214 بي» آب بيشتري از زمين دارد. 
اين بدان معني است كه ساختار دروني اين كره 
گفت:  برتا  دكتر  است.  زمين  از  متفاوت  خيلي 
«دماي باال و فشارها باعث تشكيل مواد عجيبي 
مانند «يخ داغ» يا «آب ابرمايع» مي شود، موادي 
است.»  غريب  كامال  ما  روزمره  تجارب  با  كه 
نامزد  به  را  آن  زمين  از  سياره  اين  كم  فاصله 
جيمز  تلسكوپ  با  بيشتر  مطالعات  براي  خوبي 

وب قرار است .
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قبل از طالق به اين توصيه ها 
توجه كنيد

مونا اهللا وردى

اگر براى جدايى از همسرتان، تشكيل پرونده داده ايد، بايد 
مواظب باشيد كه طورى برخورد كنيد كه وضعيت آشفته 
خود را از آنچه كه هست بدتر نكنيد. شايد فرصتى پيش 
بيايد كه خود شما بتوانيد از تقاضاى طالق  صرف نظر 
كنيد. در اين ميان، چيزهايى كه ممكن است در نظر شما بى 
ممكن  حتى  و  كند  مى  پيدا  زيادى  ارزش  كند،  جلوه  اهميت 
شود.به  واقع  ساز  سرنوشت  شما  مشترك  زندگى  در  است 

عنوان مثال:

 ، داريد  را  همسرتان  از  جدايى  قصد  كه  شما  است  ممكن   -
براى اين كه همسر خود را مقصر نشان دهيد و دلسوزى و 
حمايت دوستان و فاميل را به خود جلب كنيد، در مورد همسر 
عده  ميان  اين  در  است  ممكن  كنيد.  بدگويى  آنان  نزد  خود 
اى فرصت طلب و دشمِن دوست نما بخواهند از اين فرصت 
هست  كه  آنچه  از  را  شما  همسر  هاى  بدى  و  كنند  استفاده 
بزرگتر جلوه دهند كه اين باعث مى شود شما بيشتراز همسر 

خود بيزار شويد و فرار كنيد.

اگر احساس كرديد كه همسرتان پشيمان شده او را مجبور 
نكنيد كه در مقابل آشنايان و دوستان اعتراف كند كه اشتباه 
كرده چون ممكن است از فكر زندگى مجدد با شما منصرف 

شود و از روى لجبازى براى طالق پافشارى كند.

- ممكن است شما به خاطر وضعيت ناراحت كننده اى كه به 
خاطر درخواست طالق براى تان ايجاد شده ، خيلى پريشان 
به  نسبت  را  شما  است  ممكن  وضعيت  اين  شويد.  ناراحت  و 
كارهاى ضرورى و شخصى روزمره بى تفاوت و بى عالقه 
كند. مثًال ممكن است ميل به غذا خوردن را از دست بدهيد و 
آنقدر گرسنگى را تحمل كنيد كه دچار ضعف شويد و چون 

غلبه  گرسنگى  و  ضعف  وقتى  است  سالم  بدن  در  سالم  عقل 
كرد، ديگر فكرتان درست كار نمى كند و در نتيجه نمى توانيد 
براى جدايى خود از همسرتان ، تصميم درست و خردمندانه 

اى بگيرند.

- بعضى از زوجين – شايد شما هم جزو اين دسته باشيد - 
بدون   ، طالق  خاطر  به  ناراحتى  و  استرس   از   رهايى  براى 
استفاده مى  و مسكن  آور  خواب  داروهاى  از  پزشك  تجويز 
كنند كه اين داروها مسلمًا اثر سوء ، بر جسم و اعصاب آنها 

خواهند داشت.

افراد  با  صحبت  جاى  به  شما  از  برخى  است  ممكن  حتى   -
متخصص و آگاه و دلسوز در مورد جدايى از همسر ، ارتباط 
خود را با دوستان و آشنايان كاهش دهيد يا حتى قطع كنيد. 
احساس  شما  به  كه  اين  جاى  به  گيرى  گوشه  و  انزوا  اين 
آرامش بدهد، بيشتر شما را آشفته و مضطرب خواهد كرد. 
چون وقتى انسان در شرايط دشوار و استرس زا  قرار مى 
قابل  يا  و  دارد  دوستشان  كه  كسانى  با  آمد  و  رفت   ، گيرد 
اعتماد هستند ، مى تواند باعث احساس امنيت و آرامش شما 

شود.

- معموًال زن و شوهرى كه قصد جدايى از يكديگر را دارند 
بارها و به طور مكرر با يكديگر جر و بحث كرده اند و يا بارها 
دعوا كرده و با يكديگر قهر كرده اند و چون بعد از هر دعوا 
يا قهر و آشتى نتوانسته اند يك راه حل مناسب براى مشكل 
خودشان پيدا كنند، فكر مى كنند كه زندگى مشترك غيرممكن 
و بى فايده است. در صورتى كه چنين افرادى بايد هميشه به 
ياد داشته باشند كه همه دعواها و قهرها لزومًا منجر به طالق 
نمى شود. چه بسا ممكن است كه اگر با يك فرد با تجربه و 
متخصص در اين مورد صحبت كنيد، مشكالت شما رفع شود 

و از درخواست طالق پشيمان شويد.

- پاى فرزندان بيگناه خود را به معركه نكشيد و آنها را مجبور 
نكنيد كه از شما دفاع كنند و به اصطالح ، گروه بندى نكنيد.

زنان وارد ميدان جنگ مي شوند؟
ديلي ميل: بعد از سال ها حضور زنان در ارتش آمريكا و شركت در ماموريت هاي 
به  كه  خواسته  آمريكا  مجلس  از  پنتاگون  حاال  عراق  و  افغانستان  در  مختلف 
البته  و  بيشتري  پست هاي  در  زنان  از  تا  دهد  اجازه  كشور  اين  دفاع  وزارت 
نزديك به خط مقدم استفاده كند. اگر پنتاگون اين مجوز را بگيرد آن وقت 14هزار 
شغل جديد براي زنان در ارتش به وجود مي آيد. به گفته منابع آگاه در قانون 
جديد هم كماكان زنان ارتشي مثل سابق نمي توانند جزو نيروهاي پياده نظام و 
نيروهاي ويژه باشند اما مي توانند در جاهايي مشغول به كار شوند كه نزديك 

به ميدان جنگ است و تا امروز به دليل همين قضيه صحبت هاي زيادي در مورد 
آن شده است. با اينكه زنان به عنوان نيروي پياده نظام نمي توانند در ميدان جنگ 
حاضر باشند اما آنها مي توانند به عنوان خلبان هلي كوپتر نيروهاي ديگر را حمايت 
به  را  خودشان  پزشك  نقش  در  مي توانند  زنان  شد  مجروح  سربازي  اگر  يا  كنند 
او برسانند و مداوايش كنند. تغييرات جديد بيش از هر چيز در تفنگداران نيروي 
دريايي تاثير مي گذارد چرا كه امكان جنگ تن به تن در اين پست بيشتر از نيروي 
هوايي است و به همين دليل از حضور زنان در اين بخش جلوگيري مي شد. زنان 
14درصد نيروهاي مسلح آمريكا را تشكيل مي دهند و از 43/1ميليون سرباز ارتش، 
200هزار نفر، زن هستند. تا امروز صحبت هاي زيادي در مورد حضور زنان در 
ميدان جنگ شده اما سواالتي نظير اينكه آيا آنها قدرت كافي براي حضور در جنگ 
را دارند جلو اين قضيه را گرفته. نكته ديگر اينكه خيلي از مردم آمريكا نمي توانند 
حضور تعداد زيادي از زنان در جنگ و البته عوارض ناشي از آن را بپذيرند. اما 
دور  احتمال  كه  شد  باعث  ويژه اش  شرايط  دليل  به  عراق  و  افغانستان  در  جنگ 
ماندن زنان از ميدان جنگ منتفي شود چرا كه در اين دو كشور در هر محلي بايد 
انتظار يك شورشي را كشيد كه مي خواست از خجالت كساني كه كشورشان را 
گرفته اند، دربيايد. 280 هزار نيروي زن در جنگ افغانستان و عراق حضور داشتند 
كه 144 نفر از آنها ديگر به خانه برنگشتند. كلنل رابرت ماگينيس ارتشي بازنشسته 
جزو كساني است كه چندان با اين قانون موافق نيست و به نظرش نمي توان روي 
خيلي از مواردي كه در جنگ پيش مي آيد به راحتي خط قرمز كشيد. البته بخش 
ويژه زنان در ارتش نسبت به اين حرف ها واكنش نشان داده اند و به گفته يكي از 
مسووالن اين بخش در صورتي كه كماكان جلو حضور زنان در ميدان جنگ گرفته 
شود آن وقت خيلي از زناني كه استعداد ويژه اي در جنگيدن دارند بايد كماكان از 
تخصص خود در جاي ديگري استفاده كنند و اين موضوع روي روحيه آنها تاثير 

منفي خواهد گذاشت. 

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, Lon-
don, 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:

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

      تلفن كانون ايران براى آگاهى بيشتر :   02087463269

نوروز بر همه عزيزانى كه دل در گرِو مهر ايران و سنت هاى 
ايرانى دارند فرخنده باد. 
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خورده  اند  شكست  ديگران  كه  مكاني  و  زمان  در 
يك  مي توانيد  شما  باشيد؛  موفق  مي توانيد  شما 
را  كهنه  عادت  يك  يا  كنيد  شروع  را  جديد  عادت 
كنار بگذاريد در حالي كه ديگران نه عادت جديدي 
را وارد زندگي شان مي كنند و نه عادت كهنه اي را 

از زندگي شان بيرون  مي اندازند...

نه  دهيد؛  تغيير  را  زندگي تان  مي توانيد  شما   
اعتيادتان  مي خواهيد  اگر  امروز؛  همين  بلكه  فردا 
بگذاريد،  كنار  را  سيگار  يا  الكل  موادمخدر،  به 
ديگر  بخوريد،  قهوه  كمتر  دهيد،  كاهش  را  وزنتان 
داشته  باالتري  درآمد  نكشيد،  فرياد  كودكتان  سر 
بيشتري  اعتمادبه نفس  كارتان  در  حتي  يا  باشيد 
مردم  بيشتر  زيرا  كنيد  صبر  كمي  داشته باشيد، 
وقتي يك عادت جديد را وارد زندگي شان، مي كنند 
10 عادت خوب ديگر را از ياد مي برند؛ در حالي كه 
اگر عادت هاي خوب فراموش يا ترك شود، موفقيت 
به  شروع  حتي  اينكه  از  قبل  مي رود  بين  از  شما 
كاري كرده باشيد. اگر به اين 10 نكته توجه كنيد، 

موفقيت شما در آينده تضمين خواهدشد.

1 شناسايي عادت ها
را  وزنتان  مي خواهيد  باشيد.  ريزبين  و  كنجكاو 
مي خواهيد  ميزان  چه  كه  بدانيد  دقيق  كم كنيد؟ 
زماني  محدوده  چه  در  و  شود  كم  وزنتان 
اگر  مثال  دهيد.  انجام  را  كار  اين  مي خواهيد 
مي خواهيد 5 كيلوگرم در 5 ماه كم كنيد، برنامه اي 
پايين بيايد.  وزنتان  كيلوگرم  يك  ماهي  كه  بريزيد 
عادت ها  به  ربطي  چه  مساله  اين  بپرسيد  شايد 
بشناسيد،  را  خود  غذايي  بد  عادت هاي  اگر  دارد؟ 
ماه به ماه، هفته  به هفته، روز به روز و ساعت به 
ساعت، در ترك آنها تالش مي كنيد. كمتر شيريني 
مي خوريد، بيشتر فعاليت مي كنيد، مسيري را پياده 
تا سر كار مي رويد و... اين يعني ترك يك عادت بد 

و به دست آوردن يك عادت خوب.

2 لذت شروع?كردن يا ترك يك عادت بد
نياز  كارها  انجام  براي  قوي  انگيزه  يك  به  شما 
داريد تا در سربااليي هاي مسير هلتان بدهد و در 
ترك  مشتاق  بايد  شما  بگيرد.  را  دستتان  چاله ها 
يك عادت يا مشتاق شروع يك عادت جديد باشيد 
حاضر  حال  در  اگر  است.  قدم  اصلي ترين  اين،  و 
لذت  آن  از  و  هستيد  داريد راضي  كه  از شرايطي 
شد  نخواهيد  آن  تغيير  به  موفق  هرگز  مي بريد، 
نيازي  مي گويد  شما  به  صدايي  درونتان  كه  چرا 
علت  آيا  است.  خوب  همه چيز  و  نيست  تغيير  به 
تصميم شما براي تغيير اين است كه ديگران مدام 
به شما مي گويند بايد تغيير كنيد؟ اين انگيزه شايد 

شما را تكان بدهد، اما حركت نه!
بايد به صداي درونتان و آنچه از شما مي خواهد 
گوش دهيد. البته گاهي صداي درونتان با خواست 
را  شما  تضاد  اين  و  نيست  هماهنگ  شما  منطقي 
مدام به عقب و جلو مي برد. در اين وضعيت چه بايد 
بكنيد؟ با خودتان حرف بزنيد و توضيح بدهيد با 
اين كاري كه انجام مي دهيد، چه چيزهايي به دست 
مي آوريد و چه چيزهايي را از دست مي دهيد. يك 
فهرست تهيه كنيد؛ فهرستي كه به شما بگويد اگر 
انجام  اگر  و  مي شود  چه  دهيد  انجام  را  كار  اين 
ندهيد. چه براي به دست آوردن موفقيت بايد بدانيد 
«چرا» مي خواهيد تغيير كنيد و هر چقدر جواب اين 
«چرا» محكم تر و اصولي تر باشد؛ آينده روشن تر 
خواهد بود. آيا واقعا مي خواهيد به هدفتان برسيد؟ 
اگر  بپرسيد.  خودتان  از  جدي  خيلي  را  سوال  اين 
جواب مثبت است، پس حتما موفق خواهيد شد، در 

غير اين صورت نه...!

را  عادت  اين  چرا  كنيد  روشن  خودتان  براي   3
ايجاد يا ترك كرده ايد

گاهي عادت هاي نادرست ما راهي اشتباه بوده اند 

كه  مشكل هايي  و  استرس  از  شدن  دور  براي 
سيگار  كنيم.  حل  را  آنها  نتوانسته ايم  و  داشته ايم 
كشيده ايم چون تحمل مشكلي را نداشته ايم؛ قرص 
آرام بخش خورده ايم چون بي خواب شده بوده ايم؛ 
اصال  چون  نداده ايم  انجام  درست  را  كارمان 
مديريت  براي  واما  نداشته ايم  دوست  را  كارمان 
راه هاي  آنها  تعديل  و  بردن  بين  از  و  استرس ها 
بهتر و ايمن تري هم وجود دارد. اگر در حال فرار 
از گذشته هستيد، بهتر است دست از فرار بكشيد 
بگذاريد و  و با آن مواجه شويد. ترستان را كنار 
راه حلي براي گذشته هايي كه آزارتان مي دهد، پيدا 
از  دست  مي كشيد،  عذاب  اضافه وزن  از  اگر  كنيد. 
نيم  روزي  آن  جاي  به  و  برداريد  خودتان  مالمت 
براي  وقت  صرف  جاي  به  كنيد.  ورزش  ساعت 
ورزش  تلفن،  با  حرف زدن  و  تلويزيون  تماشاي 
كنيد. اگر نمي  توانيد، حتما خيلي تنبل هستيد و بايد 
بدانيد تنبل  ها جايي در ميان افراد موفق  ندارند ، پس 
حرص نخوريد و همان تلويزيون تان را تماشا كنيد. 
مي توانيد از دوستان نزديكتان هم كمك بگيريد. با 
ترس  هايتان  و  ضعف ها  از  و  و  كنيد  درددل  آنها 
يك  فراموش كردن  باشيد  داشته  ياد  به  بگوييد. 
نكنيد.  عجله  دارد.  نياز  زمان  به  ناخوشايند،  اتفاق 
دل  ته  از  اگر  البته  داريد  كافي  اندازه  به  وقت 

بخواهيد.

4 پيام هاي منفي را با پيام هاي مثبت جابه جا كنيد
را  بدي  عادت  مي گيريد  تصميم  كه  لحظه اي  از 
خودتان  به  كرده ايد.  شروع  را  تغيير  كنيد؛  ترك 
يادآوري كنيد: «من در حال كم كردن وزن هستم»، 
«مي خواهم  شده»،  كم  من  كشيدن  سيگار  «دفعات 
شما  به  مي تواند  پيام ها  اين  و...  بخوانم»  درس 
كمك كند تا مسيرتان را ادامه دهيد. به عقب نگاه 
زماني  به  و  داده ايد  دست  از  كه  زماني  به  نكنيد، 
كه صرف اعتياد يا رابطه عاطفي اشتباه كرده ايد؛ 
فكر نكنيد. اگر واقعا به كارتان ايمان داشته باشيد، 
مغزتان  در  كه  را  منفي  و  بد  پيام هاي  مي توانيد 
مثبت  و  خوب  پيام هاي  با  كم كم  دوانده  ريشه 
باشيد،  داشته  دوست  را  خودتان  كنيد.  جايگزين 
خودتان!  از  نه  باشيد  متنفر  بدتان  عادت هاي  از 
داده  وعده  خدا  كه  همان طور  ببخشيد  را  خودتان 
ما را مي بخشد. جمله هاي مثبت و اميدبخش را از 
اينترنت، كتاب، روزنامه و.... جمع و در مورد آنها 
فكر كنيد. شما مي توانيد موفق باشيد اگر واقعا و 

از صميم قلب بخواهيد.

5 كنجكاوي به خرج دهيد
زيرا  باشيد.  داشته  برنامه ريزي  موفقيت  براي 
براي دستيابي به آن به جزييات نياز داريد. دقيقا 
براي  و  است  نقطه اي  چه  شما  نهايي  هدف  بدانيد 
وقت  ثانيه  و  ماه  روز،  سال،  چند  آن  به  رسيدن 
داريد. دقيقا بدانيد وسايلي كه براي طي اين مسير 
ورزشي،  وسيله  يك  كتاب،  چيست؟  داريد،  الزم 
كفش، يك مشاور و يك ... از درست بودن راهتان 
مطمئن شويد. آيا براي شما اين رژيم كه هزينه هم 
دارد، موثر است؟ آيا اين مشاور واقعا در كارش 
اعتياد  ترك  باعث  ماده  اين  آيا  دارد؟  تخصص 

مي شود؟ از اطالعات اينترنت هم استفاده كنيد.

6 مسووليت پذير باشيد
در  كه  باشيد  هماني  مي توانيد  بخواهيد  اگر 
يا  رسيدن  واقعا  اما  مي كنيد  تصور  روياهايتان 
نرسيدن به هدف به خود شما ربط دارد. اين نكته ها 
كه  شرطي  به  هستند  موفقيت  تضمين كننده  واقعا 
دهيد.  انجام  بايد،  كه  كارهايي  و  باشيد  عمل  اهل 
بنويسيد  برگه اي  روي  را  الزم  كارهاي  همه  تمام 
خودتان  از  آنها  مورد  در  روز  هر  پايان  در  و 

بازخواست كنيد و به خودتان پاسخگو باشيد.

7 رفتارتان را تقويت كنيد

سينما  به  بدهيد.  جايزه  جديدتان  مثبت  رفتار  به 
خوشمزه  خوراكي  يك  يا  تازه  لباس  يك  برويد. 
بخريد. همه اينها مغز شما را براي انجام يك كار 

سخت  خودتان  به  خيلي  مي كند.  تشويق  مثبت 
نگيريد يا سهل انگار نباشيد. خودتان را جمع وجور 

و مثل يك انسان بالغ رفتار كنيد.

8 يك سيستم تقويتي داشته باشيد
يك  حتي  دلسوز،  همراه  يك  پيداكنيد،  دوست  يك 
گروه مناسب كه آنها هم شرايطي مثل شما داشته 
اعتياد،  ترك  گروه هاي  مثل  گروه هايي  باشند. 
گروه هاي همراه خانواده و... دست از ويران كردن 

بهتري  وضعيت  اينكه  براي  و  برداريد  خودتان 
يك  در  اگر  بكنيد.  بيشتري  تالش  باشيد  داشته 
جمع قرار بگيريد و ببينيد فقط شما مشكل نداريد و 
ديگران هم مثل شما مشكل  دارند حتي مشكل هاي 
به  اعتماد  ناخواسته  يا  خواسته  شما،  از  بزرگ تر 

نفس و دلگرمي بيشتري پيدا مي كنيد.

9 برنامه جلوگيري داشته باشيد
باشيد،  موفق  موفقيت،  مسير  طي  مي خواهيد  اگر 
گاهي با خودتان كامال خلوت كنيد و فهرست آنچه 
بايد و آنچه نبايد انجام دهيد را مرور كنيد. گاهي 
حمام بهترين مكان براي اين كار است! اگر ديديد 
خيلي عقب هستيد، نسخه جمله هاي مثبت را به كار 
را  شما  مسير  بودن  طوالني  ندهيد  اجازه  بگيريد. 
از پا بيندازد. در اين مرحله داشتن يك فهرست از 
افرادي كه مي توانند به شما انرژي مثبت بدهند هم 

كارساز است.

10 اتاق گريه تدارك ببينيد
و  دلهره ها  هميشه  عادت،  ترك  و  تغيير  راه  در 
مسير  اين  كه  داشت  خواهد  وجود  سختي هايي 
كنيد  شديدي  ناراحتي  احساس  مي شود  باعث 
ولي طبيعي است پس منتظر چنين لحظاتي باشيد 
در  بتوانيد  تا  ببينيد  تدارك  گريه  اتاق  آن  براي  و 
مواقع لزوم بغضي بتركانيد و دلي آسوده كنيد. به 
هر حال بايد بدانيد اوج اين حالت در 20-30 روز 
اول تغييرات است يا در نيمه نهايي آن. در اين مدت 
اما  بخوريد  را  گذشته  حسرت  داريد  اجازه  شما 

حواستان جمع باشد كه نبايد خيلي طوالني شود.
موفق  است  ممكن  كه  همان قدر  اينكه  هم  آخر  و 
اگر  پس  بخوريم  شكست  است  ممكن  بشويم 
مي خواهيد دل به دريا بزنيد تا حدامكان هم به غرق 

شدن فكر كنيد و هم به پيدا كردن صدف!
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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
ترك عادت مقدمه موفقيت است 

پله پله تا مالقات با موفقيت
ترجمه: سميرا امين
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چگونه عشـق را جايگزين 
قضاوت كنيــــم؟

ترجمه: سحر حبيبي

قضاوت نكنيم
مي گويد:  هندي االصل،  آمريكايي  پزشك  و  نويسنده  چوپرا،  ديپاك 
تجربه  را  آرامش  تا  بكش  دست  ديگران  درباره  كردن  قضاوت  «از 
كني.» اما چگونه مي توان دست از قضاوت ديگران كشيد؟ با تمرين و 
آگاهي مي توان قضاوت كردن درباره ديگران را كاهش داد و افراد را 

همان طور كه هستند قبول كرد و پذيرفت...
 مورد قضاوت قرارگرفتن همان قدر كه براي خودمان ناخوشايند است، 
براي ديگران هم ناخوشايند و آزاردهنده است. متوقف كردن قضاوت  
طرف  دو  براي  پذيرفتن  با  آن  جايگزين كردن  و  ديگران  مورد  در 
سبك  قضاوت كننده  هم  مهارت  اين  گرفتن  ياد  با  و  است  التيام بخش 
مي شود، هم قضاوت شونده آرام مي گيرد و روابط بين افراد شكوفا 
انتقادكردن  و  قضاوت كردن  اوقات  از  خيلي  نكنيد  فراموش  مي شود. 
و  عشق ورزيدن  راه هاي  پيداكردن  مي شود.  فرد  عادت هاي  جزو 
پذيرفتن مي تواند جاي راه هاي قديمي را در روابط بگيرد و يك عادت 

جديد شود.

 4 اين  به  معموال  مي?كنند؟  قضاوت  را  ديگران  مدام  بعضي?ها  چرا 
دليل:

شرايط  در  رشد  به دليل  بعضي  ها  طاقت فرسا:  شرايط  در  1.رشد 
طاقت فرساي انتقادي در خانواده قضاوت كردن درباره ديگران را به 

عنوان يك عامل كمكي در برقراري رابطه هايشان ياد گرفته اند.

2.مخفي كردن خود: بعضي ها ديگران را قضاوت مي كنند تا در اصل، 
خودشان را مخفي كرده باشند چرا كه مواردي را در ديگران مي بينند 

كه در خودشان هم وجود دارد و آنها اين ويژگي را دوست ندارند. 

3.اعتمادبه نفس پايين: بعضي ها اعتماد به نفس پاييني دارند و در مورد 
همه چيز در زندگي دورنمايي منفي دارند.

4.تحقير ديگران و بزرگ نمايي خود: بعضي ها از تحقير ديگران براي 
مهم جلوه دادن خود و داشتن حس بهتر استفاده مي كنند.

اما هيچ كدام از اين داليل باعث نمي شوند قضاوت كردن حس بهتري 
به شما بدهد زيرا خود قضاوت كردن داراي بار منفي است. تنها راه 
آنهاست  قبول كردن  و  ديگران  به  عشق ورزيدن  آرامش  به  رسيدن 
يعني  است  خودتان  از  شروع  نقطه  بهترين  و  هستند  كه  همان طور 
به خودتان عشق  بورزيد و خودتان را همان طور كه هستيد، بپذيريد.

از قضاوت دست بكشيد
خيلي  خودشان  درباره  مي كنند،  قضاوت  را  ديگران  كه  كساني 
بي رحم تر عمل مي كنند. كساني كه به اندازه كافي نسبت به خودشان 
احساس خوب دارند اين خوبي را در ديگران هم مي بينند. قبل از اينكه 
قضاوت كردن  از  اول  دهيد  خاتمه  ديگران  درباره  قضاوت كردن  به 
درباره خودتان دست بكشيد. درباره انتقادها و قضاوت هايي كه در 
مورد خودتان مي كنيد، فكر و خودتان را از آنها رها كنيد. ياد بگيريد با 
فراموش كردن اشتباه هاي گذشته و پذيرفتن كاستي هايتان و ضعف ها 
مي توانيد  كنيد.  تمركز  مثبت  نقاط  روي  و  بورزيد  عشق  خودتان  به 
به صورت آگاهانه زاويه ديد منفي را به زاويه ديد مثبت تغيير دهيد. 

اين كار فقط تمرين مي خواهد. تمرين?هايي از جمله اينكه:

ديگران را همان گونه كه هستند بپذيريد و به آنها عشق  بورزيد.
و  منفي  نقاط  فردي  هر  نيست.  كامل  هيچ كس  بگوييد  خودتان  به 
اين  دارد.  مهارت هايي  و  مثبت  نقاط  كه  همان طور  دارد  ضعف هايي 

تركيب انسان ها را منحصر به فرد مي كند.
بدانيد قضاوت كردن و انتقادكردن به راحتي جزو عادت ها مي شود. با 

نگرش  منفي به آن دامن نزنيد و گسترش شان ندهيد.

كاستي ها و ضعف هايتان را بپذيريد.
قضاوت كردن و انتقادكردن را با افكار مثبت جايگزين و روي نكات 

خوب ديگران تمركز كنيد.
را  آنها  و  باشيد  مهربان  ببخشيد.  اشتباهاتشان  دليل  به  را  ديگران 

درك كنيد.
عشق را در خودتان لمس و با افكار، رفتار و گفته هايتان به ديگران 

منتقل كنيد.
با مهرباني صحبت و آن را با قلب و روحتان لمس كنيد.
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معيارهاي زنانه و 
مردانه جذابيت

وقتي  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  اندرو  دانشگاه  دانشمندان 
راجع به جذابيت چهره ها اظهارنظر مي شود، با توجه به مرد يا 
زن بودن، معيارهاي قضاوت به طور كامل متفاوت هستند. در 
اين مطلب درباره نتايج آخرين تحقيقاتي كه درباره جذابيت 

افراد انجام شده، صحبت خواهيم كرد.

چندان  قيافه هاي  مي شوند،  بزرگ  گسيخته  هم  از  كه  «دختراني 
جذابي پيدا نمي كنند»! مطالعه اي كه در دانشگاه اندرو انجام شد، 
يا  و  شده اند  جدا  هم  از  آنها  والدين  كه  خانم هايي  كه  داد  نشان 
پيدا  مردانه تري  و  خشن  چهره  نداشته اند،  هم  با  خوبي  رابطه 

مي كنند. نتايج اين تحقيق جالب توجه بود.

دختران جذاب، خانواده هاي مستحكم
در اين تحقيق، فرم صورت و بدن در 229 خانم مورد بررسي 
مستحكم  خانواده اي  در  كه  خانم هايي  شد،  ديده  و  گرفت  قرار 
آنها  مادر  و  پدر  ميان  خوبي  عاطفي  رابطه  و  شده اند  بزرگ 
برقرار است، قيافه زنانه تر و جذاب تري دارند و در كل سالم ترند. 
هورمون  باالي  ميزان  با  تحقيقات  اين  نتايج  شايد  مي شود  گفته 
ولي  باشد  داشته  ارتباط  خانم ها  اين  در  (تستوسترون)  مردانه 
هنوز مشخص نشده كه آيا باالتر بودن تستوسترون در افرادي 
اثر  در  يا  و  است  ژنتيكي  شده اند،  جدا  هم  از  والدين شان  كه 
استرس و زندگي ناخوشايند ايجاد شده است. در اين تحقيق ابتدا 
پرسش نامه هايي درباره وضعيت خانواده ها به افراد داده شد كه 
آنها را پر كنند و عكس هر فرد هم گرفته شد. سپس عكس ها را 
كردند  تقسيم  آن  بودن  زنانه  و  چهره  جذابيت  ميزان  اساس  بر 
هم  با  خوبي  روابط  مادرشان  و  پدر  كه  زناني  شد  مشاهده  و 
داشته اند، به طور قابل توجهي نسبت به افرادي كه والدين آنها از 
هم جدا شده اند قيافه هاي جذاب تري دارند. كساني هم كه والدين 
آنها از هم جدا نشده بودند ولي رابطه خوبي با هم نداشتند، از 
در  مي گرفتند.  قرار  فوق  گروه  دو  ميان  در  چهره  جذابيت  لحاظ 
مطالعه ديگري هم كه روي 87 نفر از خانم هاي جوان انجام شده 
است، نسبت وزن به مجذور قد (شاخص توده بدني)، نسبت كمر 
به دور باسن و نسبت دور كمر به دور سينه مورد بررسي قرار 
گرفت و ديده شد كه بزرگ شدن در خانواده هاي متشنج و ناآرام 
سبب افزايش اندازه دور كمر و شاخص توده بدني شده و چهره 
مردانه تري ايجاد مي كند. به احتمال زياد، قاعدگي دراين دختران 
زودتر شروع شده و زودتر هم ازدواج كرده و بچه دار مي شوند 

كه مي تواند در شكسته شدن زودتر چهره آنها تاثيرگذار باشد.

مردان جذاب، صورت زنانه
بيشتر  و  بوده  جذاب تر  دارند،  زنانه تري  صورت  كه  «مرداني 
مورد توجه قرار مي گيرند.» اين جمله نتيجه تحقيقي است كه در 
صورت  بودن  زنانه تر  البته  است.  شده  انجام  ليورپول  دانشگاه 
كه  چانه هايي  مثال  براي  دارد.  را  خودش  خاص  معيارهاي  هم 
شود.  جذاب تر  قيافه  كه  مي شوند  موجب  دارند،  گردتري  حالت 
ولي  است  سوال  مورد  جذاب ترند،  چهره ها  اين گونه  چرا  اينكه 
محققان مي گويند، مرداني كه صورت زنانه تري دارند، باعاطفه تر، 
مهربان تر و دلسوزترند. در اين تحقيق تعدادي عكس كه چهره آنها 
به وسيله كامپيوتر مردانه تر يا زنانه تر شده بود، به دانشجويان 

زيادي نشان داده شد و از لحاظ ميزان جذابيت مقايسه شد. دكتر 
هر  چهره  و  «صورت  مي گويد:  ليورپول  دانشگاه  از  ليتل  توني 
فردي مي تواند مشخص كند كه او در رابطه برقراركردن چطور 
رفتار مي كند و توانايي محافظت از خانواده اش را دارد يا نه.» يك 
كه  است  تستوسترون  باالي  سطوح  نشان دهنده  مردانه،   چهره 
اين   كه  زناني  و  مي دهد  نشان  را  فرد  باالي  ژنتيكي  توانايي هاي 
چهره ها را مي پسندند، ذخيره ژنتيكي خوبي را براي فرزندان شان 
تستوسترون  باالي  سطوح  حال،  عين  در  ولي  مي كنند  انتخاب 
مي تواند سبب افزايش احتمال حوادث ناگوار، بي عاطفه بودن و 
باشد،  زنانه تر  چهره  چه  هر  ديگر،  طرف  از  شود.  خيانت  حتي 

وفاداري و عاطفه هم بيشتر مي شود.

شما كدام را مي پسنديد؟
مطالعات نشان داده اند بيشتر مردان قيافه هاي زنانه تر را بيشتر 
مي پسندند ولي در خانم ها، يك اصل كلي حاكم نيست و برخي از 
آنها قيافه هاي زنانه تر و برخي قيافه هاي مردانه تر را مي پسندند. 
تغييرات  علت  به  مساله  اين  شايد  مي گويند  دانشمندان  برخي 
خانم ها  بدن  در  ماهيانه  سيكل هاي  طول  در  كه  باشد  هورموني 
مرحله  در  يعني  سيكل  ابتداي  در  كه  طوري  به  مي افتد،  اتفاق 

مردانه  قيافه هاي  مي گيرد،  صورت  تخمك گذاري  كه  فوليكوالر 
جذاب تر به نظر مي رسند.

برخي دانشمندان هم اين مساله را با ميزان جذابيت خود خانم ها 
مرتبط مي دانند و مي گويند خانم هايي كه خودشان قيافه جذاب  تري 
دارند، چهره هايي با خصوصيات مردانه تر را بيشتر مي پسندند. 
برخي محققان مي گويند قيافه هاي آشنا، جذاب تر به نظر مي رسند 
و اغلب افراد سعي مي كنند دوستان شان را از ميان كساني كه به 

خودشان و افراد خانواده شان شبيه ترند، انتخاب كنند.
دكتر ليزا دبرين، روان شناس است و در تحقيقي كه انجام شده، 
شوند  دوست  كساني  با  دارند  تمايل  بيشتر  افراد  كه  داده  نشان 
كه  باشد  اين  آن  دليل    شايد  و  آشناست  برايشان  آنها  چهره  كه 
افراد  ياد  به  كه  شوند  موجب  مي توانند  دوستان  طريق،  اين  از 
افراد  عكس هاي  تحقيق،  اين  در  بيفتيم.  نزديكان مان  و  خانواده 
را دستكاري كرده و در آنها شباهت هايي به خانواده فرد مورد 
مطالعه  مورد  افراد  به  را  عكس  ها  سپس  كردند.  ايجاد  بررسي 
نشان دادند و متوجه شدند كه اغلب آقايان عكس مرداني را كه 
هم  خانم ها  بيشتر  و  مي پسنديدند  داشتند،  شباهت  خودشان  به 
عكس هايي را كه شباهت هايي با خودشان داشتند، براي دوستي 
انتخاب مي كردند. ولي در هنگام انتخاب همسر، شباهت هاي چهره 

اثري روي جذابيت و انتخاب جنس مخالف نداشت.

تشخيص جذابيت از نوزادي
تحقيقات نشان داده اند كه حتي نوزادان چند روزه هم مي توانند 
انجام  تحقيق  در  دهند.  تشخيص  را  زيباتر  و  جذاب تر  قيافه هاي 
شده دو عكس را در كنار هم به نوزادان نشان مي دادند كه يكي 
بيشتر  كه  شد  ديده  و  داشت  جذاب تري  و  زيباتر  چهره  آنها  از 
چهره  به  كردن  نگاه  صرف  را  بيشتري  زمان  مدت  نوزادان 
جذاب تر مي كردند. به اين ترتيب، اين فرضيه كه براي هر فردي 
معيارهاي جذابيت در محيط و با توجه به قيافه افرادي كه اطراف 
او هستند شكل مي گيرد، كم رنگ تر شده و ثابت مي شود كه هر 
كسي وقتي به دنيا مي آيد، معيارهاي از پيش برنامه ريزي شده اي 
اين  نتايج  ترتيب،  اين  به  دارد.  چهره ها  جذابيت  تشخيص  براي 
قيافه و  توجه به ژنتيك،  هر فردي با  تحقيقات نشان مي دهد كه 
و  مي كند  اظهارنظر  ديگران  قيافه  به  نسبت  خودش،  تفكر  طرز 
ممكن است آن را بپسندد يا نپسندد. ممكن است قيافه اي كه به 
نظر فردي بسيار زيبا و جذاب است، به نظر ديگري كامال يخ  و 

بي مزه باشد و برعكس.  
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ترديد در استفـــــاده 
از رژيم آنــــــاناس

به  نمي تواند  و  نيست  صحيحي  روش  غذايي  ماده  يك  از  تنها  تغذيه 
تمامي نيازهاي بدن پاسخ دهد

آناناس يكي از ميوه هاي مغذي و سرشار از ويتامين و مواد معدني 
است. به باور عده اي رژيم غذايي آناناس مي تواند به كاهش وزن كمك 
رژيم هاي  در  تنوع  بازار  است؟  درست  واقعا  تصور  اين  آيا  اما  كند. 
دارند،  خانم ها  ميان  ويژه  به  كه  فراواني  محبوبيت  دليل  به  الغري 
بسيار داغ است و اغلب نام يك ماده  غذايي يا ميوه به دليل خواصي كه 
در از بين بردن چربي هاي بدن دارد، بر سر زبان ها مي افتد. آناناس 
يكي از اين ميوه هاست و آن طور كه كارشناسان تغذيه تاييد مي كنند، 
مي توان آن را با غذاهاي مختلف تركيب كرد و معجوني خوش طعم و 

سالم از دل آن بيرون آورد. 
نواحي  در  امروزه  اما  آمريكاست  قاره  بومي  ميوه  اصل  در  آناناس 
تنها  آناناس  گرم  هر 100  مي شود.  كاشت  جهان  سراسر  گرمسيري 
حال  اين  با  بودن  كم كالري  باوجود  و  است  كيلوكالري   56 داراي 
 A، E، B1، B2، سرشار از ويتامين و مواد معدني نظير ويتامين هاي
C و كلسيم و آهن است. «مارگرت مورلو»، از اتحاديه تغذيه و رژيم 
غذايي شهر آخن تأكيد مي كند كه به آناناس نبايستي به چشم يك ماده 
غذايي معجزه گر نگاه كرد و اين ميوه  به همان اندازه براي سالمتي 
كه  مي كنند  گمان  مردم  از  بسياري  ميوه ها.  ديگر  كه  است  الزم  بدن 
كارشناس  اين  گفته    به  اما  مي برد  بين  از  را  بدن  چربي هاي  آناناس 
تغذيه «هيچ ماده غذايي نمي تواند باعث كاهش چربي هاي بدن شود.» 
استفاده از رژيم آناناس كه در آن فرد به مدت چندين روز متوالي تنها 
از اين ميوه تغذيه كند، با ترديد متخصصان روبه رو است. به باور اين 
عده تغذيه تنها از يك ماده غذايي روش صحيحي نيست و نمي تواند به 

تمامي نيازهاي بدن پاسخ دهد. 
«كالوس ويلفريد مه ير» از اتحاديه آشپزان آلمان با اشاره به مقادير 
قابل توجه فروكتوز (قند ميوه) در آناناس مي گويد كه اين شيريني به 
سرعت جذب جريان خون در بدن و تشديد اشتها مي شود كه براي يك 
رژيم غذايي مناسب نيست. «مارگرت مورلو» معتقد است بدن كساني 

كه در يك بازه زماني طوالني تنها از آناناس تغذيه مي كنند، به مرور 
آب خود را از دست مي دهد و همچنين با كمبود مواد مغذي ديگر نظير 
چربي، پروتئين و فيبر روبه رو مي شود. براي خريدن آناناس بايستي 

به تازگي آن توجه داشت. آناناس هايي كه در آمريكاي التين پرورش 
يافته اند، اغلب سبز رنگ هستند و اين تصور را ايجاد مي كنند كه هنوز 
به  آناناس ها  اين  سبز  رنگ  اصلي  دليل  اما  نرسيده اند  كامل  طور  به 
باز  استوا  خط  به  نزديكي  و  آن ها  كشت  منطقه  هوايي  و  آب  شرايط 
مي گردد اما در مجموع زماني كه رنگ بيروني آناناس ها درخشان و 
تازه  به  مي توان  باشند  نشده  خشك  نيز  برگ هايشان  و  باشند  تازه 

بودن آناناس ها پي برد. 
آناناس يكي از ميوه هايي است كه مي توان به راحتي روي ميز صبحانه 
در كنار ديگر خوردني ها جاي داد. آنهايي كه هم چندان اهل صبحانه 
كنند.  استفاده  ميوه  ساالدهاي  تهيه  در  آناناس  از  مي توانند  نيستند، 
نام  به  آنزيمي  داراي  آناناس  ميوه  مه ير»  ويلفريد  «كالوس  گفته   به 
«بروملين» است و به همين دليل ريختن آب آناناس بر روي گوشت 
منجر به ترد شدن گوشت مي شود. مي توان گوشت را در آب آناناس 
خيساند و يك شب درون يخچال نگهداري كرد. در هر حال با وجود 
آنكه آناناس خواص بسياري دارد اما به تنهايي براي يك رژيم غذايي 
مناسب نيست. بايد به خاطر داشت كه استفاده تنها از ميوه براي يك 
يا دو روز مجاز است و مدت طوالني تر باعث كمبود مواد مغذي مورد 

نياز در بدن مي شود. 

سالمت

الغرى كاذب و دروغين
الهام ارشاديان

با رشد روزافزون چاقي و روند فراگير آن در بين جوامع 
ارائه  وزن  كاهش  براي  نيز  متفاوتي  راهكارهاي  مختلف، 
مي شود كه بسياري از آنها نقش چشم گيري در كاهش بافت 
روش ها،  اين  از  هركدام  واقع  در  كنند.  نمي  ايفا  بدن  چربي 
ورزش،  پزشكي،  نظر  از  ديگري  شاخه هاي  در  است  ممكن 
استفاده  مورد  ديگر  جسمي  هاي  ناراحتي  يا  و  فيزيوتراپي 
معموًال  وزن  كاهش  جهت  آنها  از  استفاده  ولي  گيرند  قرار 
معتبر  و  متخصص  پزشك  توسط  اگر  و  نمي شود  توصيه 
تجويز شود، با رعايت وضعيت خاص بيمار تجويز شده و 

نبايد آن را براي هرگونه چاقي بسط داد. 
در زير به نمونه هايي از اين موارد اشاره مي كنيم:

الف- شكم بندهاي الغري و پوشش پالستيكي: اين روش با 
افزايش حرارت به شكل موضعي باعث افزايش تعريق شده، 
بنابراين آب بين سلولي و آب چربي نواحي شكم و اطراف 
باقي  نخورده  دست  شكم،  چربي  اما  رود.  مي  دست  از  آن 
مي ماند كه پس از نوشيدن آب پس از مدتي بهحالت اوليه 

برمي گردد.
ب- تشك هاي برقي (ترمودرمي):اين روش نيز، درست مثل 
روش قبل به شكل كاذب باعث از دست رفتن آب بدن مي 

شود، نه چربي.
ماهواره  كمربندهاي  يا  و  (فاراديك)  الكتريكي  دستگاه  ج- 
اي:اين روش جديدتر از روش هاي ديگر است. اين دستگاه 
قلب  نوار  دستگاه  مانند  نازك)  هاي  (صفحه  پدهايي  داراي 
شود  مي  وصل  بدن  از  نقاطي  به  كه  است  ورزش)  (تست 
كند  مي  فعاليت  و  انقباض  به  وادار  را  ناحيه  آن  عضالت  و 
(اين انقباض از انواع غيرفعال است و در مقابل انقباض فعال 
وجود دارد كه فرد با اراده خود عضله را منقبض و آن را 

وادار به فعاليت مي كند)
از اين روش افراد تنبل كه حوصله فعاليت و تحرك را ندارند 
و يا افرادي كه تحرك فيزيكي آنها توسط پزشك منع شده 
براي  مناسبي  درمان  هم  روش  كنند.اين  مي  استفاده  است، 
كاهش وزن نخواهد بود زيرا الزمه تأثيرگذاري آن، استفاده 
دايمي است كه خسته كننده بوده و عمًال امكان پذير نيست، 

درثاني اين روش از انواع پرهزينه به شمار مي آيد.
طريق  از  روش  اين  فايو):در  جي  يا  (ويبراتور  ماساژ  د- 
دست يا تسمه هاي لرزاننده، منطقه مورد نظر بدن را ماساژ 
مي دهند. اين روش در رفع سلوليت ها مي تواند مؤثر باشد، 
اما در كاهش وزن و از بين بردن چربي، تأثير گذار نيست. 
اين روش به دليل حركت دادن مايعات بدن به ديگر نقاط بدن 

باعث كاهش سايز مي شود كه كاذب و موقتي است.

مواد غذايي چربي سوز
با  غذاهايي   " نام  به  كه  دارد  وجود  غذايي  مواد  سري  يك 
كالري منفي " معروف هستند. اين مواد غذايي نسبت به ساير 
مواد، انرژي بيشتري براي هضم خود نياز دارند، يعني بدن 
انرژي بيشتري براي هضم آنها مي سوزاند و در عين حال 
بدن نمي تواند كالري زيادي از آنها براي خود ذخيره كند. 
پس عالوه بر اينكه باعث سوخت چربي ها مي شوند، كمتر 

به چربي تبديل شده و ذخيره مي شوند. 
كالري،  كربوهيدرات،  پروتئين،  چربي،  داراي  غذايي  مواد 

ويتامين و امالح هستند. 
ويتامين ها، بافت هاي بدن را تحريك مي كنند تا آنزيم توليد 
كنند كه اين آنزيم ها باعث تجزيه و مصرف انرژي موجود 
در غذاها مي شوند. بنابراين غذاهايي با كالري منفي، غذاهاي 
مصرف  باعث  تنها  نه  كه  هستند  امالح  و  ويتامين  از  غني 
انرژي حاصل از خود مي شوند، بلكه انرژي اضافي موجود 

در طي عمل هضم را مصرف مي كنند. 
وزن  كاهش  در  زماني  غذايي  مواد  اينگونه  مصرف  البته 
مؤثر است كه غذاهاي ُپركالري و فاقد مواد مغذي مثل انواع 

تنقالت ، چيپس و ... را مصرف نكنيد. 
مواد غذايي با كالري منفي ياچربي سوز شامل انواع مختلفي 
از ميوه ها و سبزي ها است كه من آنها را براي شما نام 

مي برم : 
از سبزي ها: مارچوبه – چغندر – كلم – كلم بروكلي – هويج 
- گل كلم – كرفس – كاسني – فلفل قرمز – خيار – شاهي – 
سير – لوبيا سبز – كاهو – پياز – تربچه – اسفناج – شلغم 

و كدو سبز است. 
گريپ   – گرمك  و  طالبي   – اخته  زغال   – سيب  ها:  ميوه  از 
 – آناناس   – هلو   – پرتقال   – انبه   – ترش  ليمو   – فوروت 
هندوانه  و  نارنگي   – فرنگي  گوجه   – فرنگي  توت   – تمشك 

است. 
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شانس حاجي پور براي 
المپيك لندن كم شد

پوالدگر: نفرات بهتري هم داريم

در حالي كه مسووالن فدراسيون تكواندو تا پيش 
بانوان  تيم ملي  كره اي  مربي  عملكرد  از  اين  از 
رضايت داشتند، اما حاال شنيده مي شود كه اين 
مربي قرار است فقط تا المپيك با اين تيم همكاري 
با  دوباره  دارند  نظر  در  فدراسيوني ها  و  كند 
رييس  پوالدگر  محمد  كنند.  كار  داخلي  مربيان 
فدراسيون تكواندو در اين باره مي گويد: «بانوان 
شرايط متفاوتي نسبت به مردان دارند و از نظر 
تجربه و دانش فني حدود 20 تا 25 سال عقب تر 
حضور  اجازه  نيز  ما  كشور  شرايط  هستند. 
مربيان مرد را در تيم هاي بانوان نمي دهد و همين 
امر كار را سخت تر كرده است. مربي زن خوب 
زن  مربي  تنها  باشيد  مطمئن  و  نداريم  دنيا  در 
بزرگساالن  گروه  در  است.  ايران  براي  المپيكي، 
سهميه  كسب  اما  نداشته ايم  جهاني  مدال  تاكنون 
المپيك با مدال طال براي ما ارزشمند بود. قرارداد 
مربي كره اي با فدراسيون هم تا المپيك لندن است 
همكاري  داخلي  مربي  با  مي خواهيم  آينده  در  و 
كادرفني  در  ايراني  مربيان  نيز  هم اكنون  كنيم. 
در  حاجي پور  اينكه  بيان  با  او  دارند.»  حضور 
موفق  اقتدار  با  المپيك  سهميه  كسب  مسابقات 
در  «حاجي پور  داد:  ادامه  شد،  مدال  كسب  به 
اما  شد  سهميه  كسب  به  موفق  باالتر  وزن  يك 
فكر نمي كنم با حضور تكواندوكاراني از اروپا و 
آسيا شانسي براي كسب مدال در المپيك داشته 
المپيك  براي  ما  گزينه  تنها  ملي پوش  اين  باشيم. 
نيست. او بايد در مسابقات انتخابي شركت كند. 
در يك مسابقه اي كه به تازگي برگزار شده بود، 
شكست  را  حاجي پور  شد  موفق  آسماني  راحله 
دهد. ساير بازيكنان نيز انگيزه حضور در المپيك 

را دارند.»

جديد  پيراهن  براي  آميز  اعتراض  كامنت هاي 
منچستر 

زشت، وحشتناك و زنانه!
شركت نايك اخيرا پيراهن جديد منچستريونايتد 
پيراهن هاي  اين  است.  كرده  بازار  روانه  را 
قديمي  پيراهن هاي  با  طراحي  نظر  از  گرانقيمت 
پر  و  دارد  چشمگيري  تفاوت  تيم  اين  سنتي  و 
پسند  مورد  اما  مي رسند  نظر  به  برق تر  و  زرق 
از  عده اي  و  است  نگرفته  قرار  تيم  اين  هواداران 
آنها معتقدند پيراهن هاي جديد صرفا براي خالي 
كردن جيب هواداران منچستر يونايتد طراحي و 

روانه بازار شده اند. 

و   2012 يورو  مسابقات  برگزاري  دليل  به 
لندن،  المپيك  بازي هاي  شروع  به  شدن  نزديك 
ماه  اواخر  در  است  قرار  جديد  پيراهن هاي 
معمول  طور  به  كه  تاريخي  از  زودتر  يعني  مي 
پيراهن هاي جديد رونمايي مي شد، عرضه شوند. 
منچستريونايتد  هواداري  سايت هاي  از  يكي 
تصوير پيراهن ها را پيش از رونمايي رسمي بر 
روي صفحه خود قرار داده است. در اين تصوير 
خارج  مسابقات  براي  كه  هم  رنگي  آبي  پيراهن 
از خانه يونايتد طراحي شده به چشم مي خورد. 
كامنت هاي  هواداران  تصوير  اين  انتشار  از  پس 
منفي بسياري روي اين وب سايت گذاشته اند و 
پيراهن هاي جديد را زشت و وحشتناك توصيف 
كرده اند. بسياري از كاربران معتقدند پيراهن هاي 
جديد شبيه لباس هاي زنانه است! منچستريونايتد 
است  جهان  باشگاه هاي  پرطرفدارترين  از  يكي 
اكثر  دارد.  هوادار  ميليون  مي شود 333  گفته  كه 
اين هواداران در هند، چين و اندونزي هستند و 
ميليون   1.5 حدود  ساالنه  مي شود  زده  تخمين 
پيراهن يونايتد در سراسر دنيا فروخته مي شود. 
اين پنجمين پيراهن منچستريونايتد در پنج سال 

گذشته است كه وارد بازار مي شود.

همكارى ارتش 13 هزار 
نفري در المپيك لندن!

زمان زيادي تا آغاز مسابقات المپيك 2012 لندن باقي نمانده و همين مسئله 
نگراني دولت بريتانيا را براي چگونگي حفظ امنيت اين بازي ها بيشتر كرده 
است. ورزشكاران بيش از 200 كشور دنيا در حال آماده سازي خود هستند 
تا با كسب مدال هاي خوش رنگ اين بازي ها، نام خود را در تاريخ ورزش 
جهان جاودانه كنند. در طرف ديگر، كارگران نيز در لندن به سرعت مشغول 

بر  آماده  را  مختلف  ورزشگاه هاي  و  المپيك  دهكده  تا  سازند  و  ساخت 
ذهن  مدت هاست كه يك موضوع جدي  رقابت ها كنند، اما  پايي باشكوه اين 
مسئوالن برگزاري بازي هاي المپيك را به خود مشغول كرده و آن چيزي 
نيست غير از برقراري امنيت در لندن قبل و در حين برگزاري المپيك 2012. 
به  را  جهان  مردم  توده  توجه  دوره اي  هر  در  و  همواره  المپيك  بازي هاي 
آن  مختلف  رقابت هاي  دنيا  سراسر  در  نفر  ميليون ها  و  مي كند  جلب  خود 
را دنبال مي كنند. در اين ميان گروه هاي تروريستي هم از اين قافله مستثنا 
نيستند و دست كم طي چند دوره اخير آنها تهديدهاي زيادي را درباره انجام 
حمله هاي تروريستي حين برگزاري المپيك مطرح كرده اند. پس از حمله هاي 
تروريستي 11 سپتامبر 2001، دو المپيك 2004 آتن و 2008 پكن تحت تاثير 
احتمال حمله مجدد گروه هايي نظير القاعده برگزار شدند. با اين حال وضعيت 
لندن با آتن و پكن متفاوت است چون انگليس يكي از طرفين اصلي جنگ در 
افغانستان است و لندن پيش از اين نيز يك بار در هفت جوالي 2005 حمله 

تروريستي را تجربه كرده است. 
اكنون در لندن عالوه بر نيروهاي نظامي كه به صورت آشكار فعاليت مي كنند، 
صدها نيروي خبره اطالعاتي نيز به صورت پنهان و نامحسوس روند بازي ها 
را زير نظر گرفته اند تا تهديدهاي بالقوه را شناسايي  كنند. مقامات اطالعاتي 
انگليس پيش از اين از القاعده و گروه هاي وابسته به آن و همچنين گروه هاي 
جمهوري خواه و جدايي طلب ايرلند شمالي به عنوان گروه هاي عمده اي كه 
برده  نام  بزنند،  اقداماتي  به  دست  المپيك  برگزاري  جريان  در  است  ممكن 
بودند. يك مقام اطالعاتي Mi5 گفته القاعده ممكن است از افرادي كه متولد 
كه  داد  هشدار  همچنين  وي  ببرد.  بهره  خود  حمالت  براي  هستند،  انگليس 
اخيرا گروه هاي جدايي طلب ايرلند شمالي تحركات خود را افزايش داده اند. به 
گفته اين مقام اطالعاتي، بودجه اين گروه ها از طريق قاچاق مواد مخدر تامين 
مي شود و اين افراد به سالح هايي نظير مواد منفجره «سمتكس» دسترسي 
دارند. او هشدار مي دهد كه Mi5 نبايد همه توجه خود را معطوف گروه هايي 
نظير القاعده كند و از خطر فزاينده جدايي طلبان ايرلند شمالي غافل شود. بر 
اساس آمار، در چند سال اخير تعداد حمله ها يا تالش هاي اين گروه ها براي 
انجام حمله تروريستي در خاك انگليس سال به سال افزايش داشته است. 
در  كه  كرد  اعالم  گزارشي  در  پيش  ماه  چند  بريتانيا  دولت  ديگر،  طرف  از 
پي عمليات نظامي نيروهاي ناتو در افغانستان و پاكستان و همچنين مرگ 
اسامه بن الدن، توان عملياتي القاعده براي انجام حمله تروريستي در خاك 
اروپا كاهش يافته، ولي اين گروه هنوز يكي از بزرگ ترين خطراتي است كه 
كه  بريتانيا  كشور  وزارت  گزارش  در  مي كند.  تهديد  را  لندن  المپيك  امنيت 
جوالي 2011 منتشر شد، آمده است: «توان عملياتي رهبري القاعده اكنون 
در ضعيف ترين وضعيت خود پس از 11 سپتامبر 2001 قرار دارد. بسياري 

از رهبران القاعده كشته شده، بازداشت شده يا پراكنده شده اند بنابراين در 
ارتباطات، تمرين ها و برنامه ريزي القاعده اختالالت عمده ايجاد شده است. 
مرگ اسامه بن الدن در دوم مي 2011 ضربه بزرگي به القاعده بود. مرگ بن 
الدن باعث شد كه رهبري و تصميم گيري القاعده بيش از پيش مختل شود و 
شكافي در اين گروه ايجاد مي كند كه رهبري القاعده نمي تواند به نحو موثري 

آن را پر كند.» 
به گفته دولت انگليس، انزجار عمومي از روش هاي خشونت آميز القاعده در 
بين مسلمانان و بهار عربي موجب شده تا توان نيروگيري تشكيالت القاعده 
بيش از پيش تضعيف شود. با اين حال، در اين گزارش از المپيك لندن به 
عنوان يك نگراني عمده امنيتي نام برده شده و بر لزوم آمادگي هر چه بيشتر 
اين كشور تاكيد شده است. عالوه بر القاعده افراد يا گروه هاي كوچكي كه در 
گزارش وزارت كشور بريتانيا از آن ها با عنوان «گرگ تنها» نام برده شده، 
از جمله ديگر خطرهايي هستند كه امنيت المپيك را تهديد مي كنند. القاعده و 

مستقل  كوچك  گروه هاي  يا  افراد  اخيرا  القاعده  به  وابسته  گروه هاي  برخي 
و  دخالت  بدون  و  مستقال  كه  كرده اند  تشويق  را  القاعده  رهبري  زنجيره  از 
اين  به  هم  اينترنت  و  بزنند  تروريستي  حمله هاي  به  دست  آن ها  راهنمايي 
و  انگليس  دولت  كه  است  دليل  همين  به  است.  كرده  كمك  تروريسم  از  نوع 
مقامات برگزاري المپيك توجه زيادي را به حفظ امنيت اين رقابت ها معطوف 
داشته اند. در ابتدا اعالم شده بود كه 10 هزار نفر، مامور حفظ نظم و امنيت 
ماموران  كه  كرده  اعالم  اخيرا  انگليس  دولت  ولي  بود  خواهند  بازي ها  اين 
و 10  كشور  اين  ارتش  نيروهاي  از  نفر  و 500  هزار  از 23  المپيك  امنيتي 
و  هزار   13 مجموع  از  شد.  خواهد  تشكيل  پليس  نيروهاي  از  هم  نفر  هزار 
500 نيروي ارتش، پنج هزار نفر به صورت روزانه در كنار نيروهاي پليس 
نيروي  عنوان  به  نفر   500 و  هزار  هفت  و  مي كنند  برقرار  را  رقابت ها  نظم 
گرفته  به كار  در شرايط اضطراري  تا  آماده باش باقي مي مانند  ذخيره در 
شوند. تعداد نيروهاي ارتش كه مسئول امينت المپيك 2012 هستند از مجموع 
تعداد نيروهاي اين كشور در افغانستان بيشتر است. همچنين قرار است از 
جنگي  ناوهاي  و  يوروفايتر  جنگنده  هواپيماهاي  هوا،  به  زمين  موشك هاي 
براي حفظ امنيت لندن در زمان برگزاري المپيك استفاده شود. چندي پيش 
دولت انگليس اعالم كرد كه بودجه امنيتي المپيك را از 282 ميليون پوند به 
553 ميليون پوند افزايش داده است. به اين ترتيب عمليات نظامي حفظ امنيت 
اخير  دهه  چند  در  انگليس  كه  است  عمليات هايي  بزرگ ترين  از  يكي  المپيك، 

انجام داده است. 
حدود 20 روز قبل هم نيروهاي ارتش و پليس انگليس يك رزمايش مشترك 
برگزار  المپيك  زمان  در  احتمالي  حمله هاي  با  مقابله  براي  تروريسم  ضد 
تفنگداران  تروريسم،  ضد  ويژه   واحدهاي  حضور  با  رزمايش  اين  كردند. 
شد.  برگزار  لندن  تايمز  رودخانه  در  يارد  اسكاتلند  پليس  و  ارتش  دريايي 
آبي  عمليات  با  مقابله  براي  آمادگي  كسب  رزمايش  اين  برگزاري  از  هدف 
تروريست ها  مي شود  داده  احتمال  زيرا  است،  بوده  تروريست  نيروهاي 
آمد  و  رفت  مسير  عنوان  به  تايمز  رود  از  احتمالي  حمله  زمان  در  بخواهند 
با  داده اند  قول  انگليسي  مقامات  تدابير  اين  همه  رغم  به  كنند.  استفاده  خود 
وجود حجم باالي عمليات نظامي در زمان برگزاري بازي ها، حضور نيروي 
نظامي در شهر لندن به صورت نامحسوس باشد و پايتخت انگليس چهره يك 

شهر جنگ زده را به خود نگيرد. 
كريس آليسون يكي از مسئوالن امنيتي المپيك اعالم كرد كه نيروهاي ارتش 
در زمان برگزاري بازي ها يونيفرم پليس انگليس را بر تن خواهند كرد. به 
گفته او نيروهاي نظامي خيابان ها را اشغال نمي كنند و آنچه مردم مي بينند، 
تامين  را  آنها  امنيت  و  راهنمايي  را  مردم  كه  است  پليس  سنتي  نيروهاي 
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ورزش
حسين جاللي: مطلب خاصي نمي خواستم بگويم

قطع «خودجوش» تماس 
تلفني در «نـــــود»

برنامه «نود» يك بار ديگر باعث شوكه شدن بينندگانش شد. با توجه به اينكه 
سوژه اصلي برنامه پريشب مرور بازي هاي هفته بيست وششم ليگ برتر بود 
به نظر مي رسيد در اين برنامه نبايد شاهد جنجال خاصي بود، اما يك تماس 
تلفني از سوي عادل فردوسي پور باعث رقم خوردن يك اتفاق كم سابقه در 
نود  هفته  اين  برنامه  در  فردوسي پور  شد.  شب ها  دوشنبه  پربيننده  برنامه 
يك ميهمان تلفني غيرفوتبالي داشت. اين ميهمان، حسين جاللي رييس پيشين 
فدراسيون دووميداني و كانديداي رياست اين فدراسيون بود كه مي خواست 
توضيح دهد چگونه گزينه مورد حمايت وزارت ورزش يك شبه آراي مجمع 
را گرفت و به رياست فدراسيون دووميداني رسيد. بهانه مجري تماس براي 
صحبت كردن با جاللي نزديك شدن به انتخابات فدراسيون فوتبال بود. در 
واقع فردوسي پور مي خواست به بينندگانش نشان دهد كه وزارت ورزش در 
انتخابات فدراسيون ها دخالت مي كند و احتمال دارد اين دخالت ها در انتخاب 
رياست  نامزد  از  نود  مجري  باشد.  تاثير گذار  هم  فوتبال  فدراسيون  رييس 
فدراسيون دووميداني خواست درباره اتفاقات شب انتخابات اين فدراسيون 
توضيح دهد. جاللي در حال توضيح دادن ماجرا بود و كم كم داشت به قسمت 
اصلي صحبت هايش نزديك مي شد كه ناگهان تماس تلفني او با نود قطع شد. 
چهره اي  با  فردوسي پور  عادل  شد  قطع  نود  برنامه  با  او  تماس  كه  زماني 
متعجب گفت: «الاقل مي گذاشتيد جمله آخر را بگويد! تماس خيلي خودجوش 
قطع  خاطر  به  جاللي  از  عذرخواهي  ضمن  بعد  دقيقه  چند  عادل  شد.»  قطع 
شدن تماس تلفني اش آنچه را جاللي مي خواست بگويد براي بينندگانش گفت: 
هم  را  آخرش  حرف  كاش  اي  اما   باشد  تلفن  خط هاي  از  مشكل  «ان شاءاهللا 
مي زد. آقاي جاللي مي خواست بگويد شب قبل از انتخابات از طرف مديران كل 
و  بدهيد  راي  ورزش  وزارت  گزينه  به  كه  زده اند  زنگ  هيات ها  روساي  به 
اين طوري شده كه داوري، رييس فدراسيون دووميداني شده.» فردوسي پور 
اين  كرد:  تاكيد  و  انتقاد  جاللي  تماس  قطع  از  ببرد  نام  كسي  از  آنكه  بدون 
صحبت ها را قبال جاللي در شبكه خبر گفته بود و بايد اين حرف ها گفته شود 

تا در انتخابات فدراسيون فوتبال اتفاق مشابهي رخ ندهد. 

تهيه كننده نود در طول برنامه هم از هر فرصتي براي طعنه زدن به مسووالن 
شبكه سه و صداوسيما استفاده كرد. به هر حال اين اتفاق كم سابقه اي است كه 
در برنامه نود تماس تلفني فردي قطع شود. جالب اينكه ميهمان تلفني برنامه 
هم شخص گمنامي نبوده بلكه فردي بوده كه چندين سال رياست فدراسيون 
دووميداني را بر عهده داشته است. به نظر مي رسيد دست اندركاران تلويزيون 
نمي خواستند در يك برنامه زنده درباره دخالت وزارت ورزش در انتخابات 
فدراسيون ها حرفي زده شود و به همين دليل تماس جاللي قطع شد. درست 
است كه قطع تلفن در نود كم سابقه است، اما بي سابقه هم نيست؛ چند هفته 
اختصاص  فوتبال»  در  «داللي  موضوع  به  كه  برنامه هايي  از  يكي  در  پيش 
داشت، هم صحبت تلفني «براتي» كارشناس حقوقي فوتبال كه در حال انتقاد 
از عليرضا عليپور، دبير هيات رسيدگي به تخلفات فوتبال بود قطع شده بود. 
شرق  با  گفت وگو  در  دوشنبه شب  اتفاقات  از  پس  ديروز  جاللي  اينكه  جالب 
انتخابات  در  ورزش  دخالت  درباره  خاصي  مطلب  نمي خواسته  كرد،  عنوان 
بگويد: «من نمي دانم چرا تماسم قطع شد، بعدش هم با فردوسي پور صحبت 
مي خواستم  بگويم.  نمي خواستم  خاصي  مطلب  بپرسم.  را  علتش  كه  نكردم 
در  كنم.  صحبت  فدراسيون ها  روساي  انتخابات  اساسنامه  اصالح  مورد  در 
در  بوده،  همين طوري  فدراسيون ها  روساي  انتخابات  هم  گذشته  سال هاي 
آينده هم به همين شكل خواهد بود. حرفم اين بود كه چرا نبايد يك كارگروهي 
تشكيل شود كه اساسنامه را اصالح كنند تا وزارت ورزش نتواند دخالت كند.» 
او كه در روزهاي قبل علنا از نقش وزارت ورزش در انتخاب داوري گفته بود 
ديروز عنوان كرد قصد نداشته موضوع مهمي را بگويد! به هر حال دخالت 
احتمالي وزارت ورزش در انتخابات فدراسيون فوتبال يكي از موضوع هاي 
تلويزيون  مسووالن  آيا  كه  ديد  بايد  و  است  ايران  ورزش  روزهاي  اين  مهم 
دست فردوسي پور را باز مي گذارند كه در برنامه هفته بعد دراين باره صحبت 
موضوع  اين  درباره  مجلس  نمايندگان  اظهارنظر  كه  است  درحالي  اين  كند. 
همچنان ادامه دارد. بيژن نوباوه نماينده تهران در مجلس ديروز در گفت وگو 
جريان  در  دخالت  از  داد  هشدار  جوانان  و  ورزش  وزير  به  «رجانيوز»  با 
انتخابات فدراسيون هاي ورزشي به ويژه انتخابات فدراسيون فوتبال پرهيز 
فدراسيون هاي  انتخابات  جريان  در  را  دخالت  كوچك ترين  «مجلس  كند: 
ورزشي تحمل نخواهد كرد، چون مي دانيم اگر اين اتفاق روي دهد، ورزش 
محترم  وزير  به  صراحتا  شد.  خواهد  روبه رو  گذشته  بحران هاي  با  كشور 
ايشان  اگر  زيرا  كند،  پرهيز  انتخابات  جريان  در  دخالت  از  مي دهم  هشدار 
بخواهد رييس بعدي را با توجه به سليقه خود از صندوق آرا بيرون بكشد، 
كه  مي شود  شنيده  روزها  اين  بود.  خواهد  ايشان  انتظار  در  سنگيني  تبعات 
وزارت ورزش و جوانان با حمايت نامحسوس از يكي از گزينه هاي رياست 
فدراسيون فوتبال در تالش است زمينه برتري اين فرد در انتخابات پانزدهم 
اسفند را فراهم آورد و به نوعي گزينه خود را به مديريت فوتبال ايران تحميل 
كند، اميدوارم كه اين اخبار صحت نداشته باشد، اما اگر شايعات اين روزها 
و زمزمه هاي پنهاني رنگ واقعيت به خود بگيرد، هيچ يك از نمايندگان مردم 

سكوت نخواهند كرد.»

آشنايي با ميلياردرهايي كه خيابان فوتبال را قرق كرده اند 

فوتبال روي فرش 
اسكنـــــاس!

حجم  كه  را  جهان  فوتبال  ميلياردر   10 اسامي  فوربس  مجله 
ستدهاي  و  داد  با  جهان  فوتبال  مالي  گردش  از  توجهي  قابل 
پس  در  نفر   10 اين  كرد.  اعالم  دارد،  مستقيم  ارتباط  آنها 
هياهوي فوتبال پول هاي هنگفتي را به جيب مي زنند. براساس 
آخرين برآوردها، سود اين اشخاص در سال به عددي بيش 
از 36 ميليارد دالر مي رسد. در اين گزارش به نام 10 ميليارد 
فوتبال جهان، زمينه فعاليتهاي آنها و همچنين سودي كه سالها 

از فوتبال نصيب شان مي شود اشاره شده. 

الكشمي ميتال: اين ميلياردر هندي مالك باشگاه كوئينز پارك 
دالر  ميليارد  از 28  بيش  سرمايه اي  او  است.  انگليس  رنجرز 
دارد و گفته مي شود بعد از ورود به عرصه فوتبال 9 و نيم 
ميليارد دالر به سرمايه اش افزوده شده. ميتال در انگليس به 
جهان  استيل سازي  شركت  برزگترين  صاحب  و  آمده  دنيا 
است. كارخانه ميتال در سال 2009 فروشي معادل 65 ميليارد 
دالر داشته است. ميتال در ابتدا مالك 20 درصد سهام باشگاه 
كوئينز پارك رنجرز بود اما در سال 2007 سهم خود را به 54 
درصد افزايش داد. گفته مي شود ميلياردر هندي براي خريد 

كل سهام باشگاه به صرافت افتاده است. 

اسپانيا  الكرونياي  دپورتيوو  باشگاه  مالك  اورتگا:  آمانسيو 
معادل 25 ميليارد دالر سرمايه دارد و بر اساس آمار اعالم 
شده.  افزوده  او  ثروت  به  دالري  ميليارد  هفت  حدود  شده 
فرد  نهمين  و  اروپاست  و  اسپانيا  در  مد  فعاالن  از  اورتگا 
ثروتمند جهان نيز محسوب مي شود. وي تالش زيادي داشته 
تا  اما  برساند  بارسلونا  يا  مادريد  رئال  قدرت  به  را  تا تيمش 

كنون راه به جايي نبرده است. 

و 13  است  ساندرز  سيتل  آمريكايي  باشگاه  مالك  آلن:  پاول 
و نيم ميليارد دالر ثروت داشته و پيش بيني مي شود3 ميليارد 
دالر ديگر به اين مبلغ اضافه خواهد شد. آلن از سرمايه داران 
شركت مايكروسافت است و تالش فراواني داشته تا اين تيم را 
به استانداردهاي جهاني نزديك كند. او با سرمايه گذاري هاي 
آمريكايي  تيم  اين  براي  توانسته  فراوان  تبليغات  و  هنگفت 
تماشاگران زيادي پيدا كند و تيم سيتل ساندرز اكنون با 31 
ويژه  ركورد  يك  صاحب  آمريكا  فوتبال  در  تماشاگر  هزار 
است. آلن عالوه بر فوتبال در رشته اسكيت روي يخ نيز فعال 

است. 

رومن آبراموويچ: مالك سرشناس و جاه طلب باشگاه چلسي 
انگليس بيش از يازده ميليارد دالر سرمايه دارد. اقتصاددانان 
معتقدند مالك روس باشگاه چلسي با افزايش سرمايه اي بيش 
از دو و نيم مليارد دالر مواجه بوده است. موفقيت هاي نسبي 
چلسي در ليگ برتر انگليس و ليگ قهرمانان اروپا موجب شده 
تا آبراموويچ به درآمدهاي هنگفتي دست يابد. او در تجارت 

نفت فعال است. 

 9 ايتاليا  ميالن  آ.ث  باشگاه  مالك  ثروت  برلوسكني:  سيلويو 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه با افزايش دو و نيم ميلياردي 
شبكه  بزرگ ترين  صاحب  و  نخست وزير  است.  بوده  همراه 
رسانه اي ايتاليا، خوشحال است كه اخيرا سودي 20 درصدي 
در اين تيم داشته است. برلوسكني همواره با مشكالت اخالقي 
دست به گريبان بوده و هميشه مورد توجه خبرنگاران ورزشي 
ايتاليا بوده اما از راه فوتبال ثروت هنگفتي به جيب زده است. 
براساس اعالم رسانه ها، روسونري ها با ارزش ترين تيم ايتاليا 
در بازار سهام هستند كه اخيرا نيز سودي 800 ميليون دالري 

را نصيب مالك خود كرد 

 9 حدودا  رن  تيم  مالك  كه  ميلياردر  اين  پينالت:  فرانچسكو 
دست  ميليارد  يك  حدود  سودي  به  اخيرا  است،  ميلياردي 
قيمت  گران  و  لوكس  وسايل  بازار  در  پينالت  است.  يافته 
و  گوچي  چون  مشهوري  برندهاي  مالك  و  مي كند  فعاليت 

اقتصادي  شركت هاي  مجموعه  زير  همگي  كه  بالنسيگاست 
اقتصادي اش  فعاليت هاي  خاطر  به  نه  را  پينالت  هستند.  وي 
صاحب  پينالت  مي شناسند.  رن  باشگاه  بر  مالكيتش  براي  كه 

شركت بزرگ پوما هم هست. 

سرمايه اي  نروژ،  والرنگا  تيم  قبرسي  مالك  فردريكسن:  جان 
بيش از هفت و نيم ميليارد دالر داشته كه با افزايش بيش از 
سه و نيم ميلياردي نامش در رديف ثروتمندان دنياي فوتبال 
قرار گرفته است. او كه نفرت عجيبي از پرداخت ماليات دارد، 
اختيار  در  هم  را  نفتي  شركت هاي  بزرگ ترين  از  يكي  اكنون 
دارد. فردريكسن در سال 2006 پيشنهاد 200 ميليون دالري 
به آبراموويچ داد تا چلسي را در اختيار بگيرد اما به هدفش 

نرسيد. 

اليشر عثمانوف: اين مرد كه مشهور به «مرد سخت روسيه» 
است، سرمايه اي بيش از هفت ميليارد دالر در آرسنال است كه 
با سود هنگفت پنج و نيم ميلياردي مواجه شده است. عثمانوف 
كه ابتدا يك سهامدار كوچك در اين تيم انگليسي بود، اكنون 
اختيار  در  را  لندن  توپچي هاي  سهام  از  توجهي  قابل  درصد 

دارد. او در صنعت ارتباطات، استيل و بورس فعال است. 

ميليارد  شش  سرمايه اي  داراي  آمريكايي  اين  آنچوتز:  فليپ 
دالري در فوتبال است كه به سود يك ميلياردي نيز رسيده. 
نكته جالب در مورد آنچوتز اينكه او اين مقدار پول را در سه 
تيم مختلف سرمايه گذاري كرده است. لوس آنجلس گلكسي، 
آنچوتز  كه  هستند  تيمي  سه  هاماربي،  و  هوستون  دينامو 
 2009 سال  از  وي  دارد.  اختيار  در  را  آنها  سهام  از  بخشي 
وارد دنياي فوتبال شد و از اين سال بود كه گلكسي به تيمي 

مشهور در فوتبال آمريكا و جهان تبديل شد. 

ميليارد  چهار  سرمايه  با  اكسلستون  اكسلستون:  برنارد 
دالري وارد فوتبال شد و با سود 300 ميليون دالري در اين 
رشته ورزشي به درآمد قابل توجهي دست پيدا كرده است. 
اكسلستون قبال مدير اجرايي فرمول يك بود اما بعد از آنكه به 
نژادپرستي متهم شد از سمتش كناره گيري كرد. اكسلستون به 
تازگي در فوتبال اسكاتلند فعال شده كه با سود قابل توجهي 
برتر  ليگ  به  ورود  قصد  مي شود  شنيده  اما  بوده  همراه  نيز 

انگليس را نيز دارد.
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 افقي:

ــهروردي- پرنده  ــن اثر س ١-مهم تري
آش سردكن

٢- مسافر- وحشت- ابتال و گرفتاري
٣- نوآور- سياره بهرام- خواهان

ــه پول  ٤- پرنمك- حرف ندا- كيس
قديمي- چرم نرم

ــورده- در جنگل  ــه- گول خ ٥- پاي
فراوان است

ــاه- اندازه  ٦- محل اقامت رسمي ش
لباس- ستون بدن

٧- ظرفي كه از خاك كائولن ساخته 
ــه هم لنگه بار  ــود- تكبر- اين گون ش

است
ــن- مادر وطن- غذاي  ٨- نجات يافت

مجردي
٩- مخفف آواز- واقعه- سوم شخص 

جمع
ــواه- واحد نظامي- مركز  ١٠- خودخ

تبت
ــروف راه آهن مازندران-  ١١- پل مع
ــت  ناراح و  ــد  مي خورن ــطي-  وس

مي شوند
ــي ناگهاني زبان كه موجب  ١٢- گرفتگ
بدي تلفظ واژه شود- يكي از بخش هاي 

اوستا- بزرگ منشي- پسوند حرفه ساز
١٣- آرزو، هدف- نهي كننده- جمع هديه

ــنه لب-  ــاي تش ــي- رؤي ١٤- خميدگ
مالطفت

ــه از عجيب و  ــان معين- كناي ١٥- زم
غريب بودن

 عمودي:
١-از آثار ديدني و زيارتي استان فارس كه 

آرامگاهي است در شيراز- همگي، كل 
ــروان دين حضرت  ــد- پي ــواب ب ٢- خ

موسي(ع)- حرير
ــت اصطبل هم  ــي سرپرس ــه معن ٣- ب

آمده- دار فاني- بي شرمي و 
گستاخي

ــد- ارادتمند-  ٤- با تاك آي
مساوي- رود شولوخف

ــد-  ــتار، عالقه من ٥- خواس
ــفناج- غذاي  خوراكي از اس

نذري
٦- زيرپا مانده- ويران- مايع 
ــدن تزريق  ــي كه به ب داروي

مي شود
از  ــداد-  ش ــت  بهش  -٧
ــتان تهران كه  شهرهاي اس
معروفي  ــاي  ميوه ه و  ــه  غل

دارد- باطل كننده
٨- سياه زخم- عدل- زيبارو

ــد و مي گيرند تا  ٩- مي دهن

مدرك شود- كشوري در قاره سياه- خاطر
ــوي در صورت-  ــاه بهاري- عض ١٠- م

شهر خرما
ــيطان- ميوه  ــتاده- ش ــهر ايس ١١- ش

هندي
١٢- دستنوشته- جانور پوست قيمتي- 

از رنگها- قله فارس
ــاري و يكدندگي- خواهش-  ١٣- پافش

موزيك نظامي
١٤- مقابل فرعي- بخش يا نوع كوچكي 

از يك چيز- در جنگ مي گيرند
١٥- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام از اختيارات ايشان است- اثر 

تاريخي در غرب كشور

 افقي:
١-شاخه اي از علم فيزيك- مركز يمن 
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

اين هفته ياس و نااميدى تان به نقطه جوش ميرسد! و 
مى  منفجر  وگرنه  كنيد  پيدا  فرارى  راه  حتما  بايد  شما 

شويد!
ولى  داريد  مختلفى  هاى  مسئوليت  شما  اينكه  باوجود 
كنيد  تمام  را  شان  همه  اينكه  از  قبل  ايد  شده  وسوسه 
توانيد  مى  راحت  خيلى  چون  بشويد  خيالشان  بى  فعال 

خودتان را قانع كنيد كه همه چيز خوب پيش مى رود.
شايد اين اتفاق بيفتد اما شما مى توانيد با عمل كردن به 
موقع به قول هايتان به جاى فرار كردن از آنها احتمال 

نتيجه مثبت را افزايش دهيد.
� ارديبهشت ماه: 

مى  شود  مى  ايجاد  شما  روى  كه  فشارهايى  هفته  اين 
تواند در ايستادگى كردن در برابر موانع يارى تان دهد 
چشمه  و  كنيد  مى  درماندگى  احساس  هنوز  شما  اما 

خالقيت تان خشك شده است!
خوشبختانه به طور ناگهانى پيام هايى دريافت ميكنيد 
كه خودتان هم شگفت زده خواهيد شد و در نتيجه راه 

هاى ابراز وجود كردن را پيدا مى كنيد!
چيز  همه  به  توانيد  نمى  يكدفعه  كه  چرا  نشويد؛  تسليم 
برسيد ، آرام آرام پيش برويد ، ناگهان اتفاقى رخ خواهد 

داد كه حتى فراتراز انتظارات شما است !
� خرداد ماه: 

شما اين هفته بايد به يك مساله عاطفى رسيدگى كنيد 
مورد  در  كه  تاكتيكى  هر  از  كنيد  مى  سعى  احتماال  اما 

كناره گيرى كردن گفته شده استفاده كنيد.
است  ناخوشايندى  كار  شرايط  با  شدن  روبرو  اگرچه 

عقل  و  منطق  خود  روش  در  كه  هستيد  قادر  شما  اما 
را برگزينيد ، البته الزم است قدرى احتياط كنيد ، براى 
اينكه ممكن است به خاطر چيزى كه اصال هم اتفاق نمى 
در  داشتن  دارى  خويشتن  كمى   ، شويد  عصبانى  افتد 

ميان راه بهتان كمتان مى كند.
� تير ماه: 

از  يكى  يا  و  صميمى  دوست  يك  دارد  امكان  هفته  اين 
اين  در  كند!  دخالت  كارتان  در  تان  خانواده  اعضاى 
صورت كنار آمدن با احساساتتان كار كسل كننده اى 

خواهد بود.
يك نفس عميق بكشيد و بعد فكر كنيد ببينيد كه به اين 
فرد چه مى خواهيد بگوييد ، به خاطر اينكه ممكن است 

حرف اضافى يا نادرستى از دهانتان بيرون بيايد!
وقتى  اما  بمانيد  ساكت  دهيد  مى  ترجيح  اينكه  باوجود 
شروع به حرف زدن كنيد ديگر نمى توانيد ساكت شويد! 
براى همين اين هفته بهتر است به جاى زياد حرف زدن 

جانب احتياط را نگاه داشته و خيلى كم حرف بزنيد.
� مرداد ماه: 

اين هفته شما پول كافى براى خريدن چيزى كه دوستش 
نداريد!  دلتان  كردن  راضى  براى  كافى  عشق  و  داريد 
مهمى  اندرز  و  درس  كننده  ناراحت  شرايط  اين  در  اما 

نهفته است.
شما ياد مى گيريد كه مى توانيد با كمتر از اين هم كامال 
راضى و خشنود باشيد ، همين حاال محدوديت هايى كه 
خودتان براى خود ايجاد كرده ايد را شكسته و سعى 

كنيد كه به سادگى نگرش خود را تغيير دهيد.
� شهريور ماه: 

حال  اين  با   ، بود  نخواهيد  شاد  زياد  شما  هفته  اين 
توانايى مقاومت كردن در اين شرايط دشوار مى تواند 

هديه اى در داخل كاغذ كادويى عجيب باشد!
حتى اگر اين هديه چيزى نيست كه شما مى خواستيد 

اين  از  شدن  آزاد  براى  الزم  بصيرت  كه  موقعى  تا   ،
نارضايتى تازه را به دست نياورده ايد اين كاغد كادو 
از  و  زده  كنار  را  پوشاند  مى  را  درونش  محتويات  كه 

ان استفاده كنيد.
� مهر ماه: 

اين هفته ديدن نتيجه مثبت از عشق ورزى هايتان براى 
همان  به  رود  مى  انتظار  ميشود!  چالش  به  تبديل  شما 
گونه كه اين شرايط ادامه پيدا مى كند ، شما نيز به طرز 

جالبى شگفت زده بشويد!
افكار  در  كه  بدهيد  اجازه  خودتان  به  اگر  باشد  يادتان 
منفى غوطه ور شويد، پتانسيل هاى باال و عالى تان هيچ 

گاه امكان ظهور پيدا نخواهند كرد.
� آبان ماه: 

باشيد  كلفت  پوست  كرگدن  مثل  بايد  شما  هفته  اين 
دليل  هيچ  بدون  و  بيخودى  دوستانتان  اينكه  براى   !

واضحى حسابى سخت گيرى مى كنند.
واقع  موثر  اينجا  شما  جادويى  اسلحه  خوشبختانه 
از  بهينه  استفاده  در  شما  توانايى  آنهم  و  شد  خواهد 
انرژى تان است و اين شما را از اعتراض هايى كه در 
مصون  برند  نمى  پيش  از  كارى  هيچ  هم  اصال  نهايت 

خواهد ساخت.
شايد وسوسه شويد كه با جنگيدن از درستكارى و بى 
عيب بودن كارتان دفاع كنيد، اما بايد بدانيد كه درگير 
شدن اصال شما را به راه حل مشكل نزديك تر نمى كند.

آذر ماه: 
نظر  از  را  خود  موقعيت  كه  ايد  كرده  تالش  خيلى  شما 
حرفه اى باالتر ببريد اما اين هفته از اين همه كار سخت 

خسته ميشويد.
از  اصال  شما  كه  چرا  كنيد  توجه  خود  احساسات  به 
نااميدى و ياس كه در حال رشد كردن و بزرگ شدن 
تواند  مى  راه  آخر  در  نااميدى  اين   ، نيستيد  آگاه  است 

مشكلتان خيلى زيادى را به وجود آورد.
پنهان كردن نااميدى تان شايد براى مدت كوتاهى جواب 
بدهد اما در دراز مدت ممكن است باعث خشم و عقده 
هاى فروخورده و يا حتى ناراحتى هاى عاطفى شود ، 
سهيم كردن يك دوست در احساسات تان بهتان كمك 
را  كنيد  مى  احساس  خود  روى  كه  فشارى  تا  كند  مى 

كم كنيد.
� دى ماه: 

خود  آينده  براى  اى  پروازانه  بلند  آرزوهاى  شما  اگر 
داريد ، اين هفته در حاليكه برنامه هاى بزرگتان نقش بر 
آب مى شوند اعتماد به نفستان نيز متزلزل مى شود اما 

يادتان باشد كه پايان شب سيه سپيد است!
سريع  را  خود  مسير  نداريد  تمايل  خيلى  معموال  شما 
عوض كنيد و همين كمكتان مى كند تفاوت بين شادى 
و ناراحتى را خوب درك كنيد ، از زمانيكه امكان وارد 
كردن پروژه هاى جديد و ايده هاى بهتر را به زندگى 
تان ايجاد كنيد، از بين بردن تعلقات و وابستگى ها به 
برنامه هاى قبلى تان مى تواند براى شما كارى روح افزا 

و نشاط آور باشد.
� بهمن ماه: 

شخصى  زندگى  يا  و  كارى  زندگى  در  اگر  هفته  اين 
اين  از  كسى  اگر  و  هستيد  ديگران  كمك  نيازمند  خود 
موقعيت  با  است  ممكن  نكند  استقبال  شما  درخواست 
ناراحت كننده و نامطبوعى روبرو شويد ، كمى بر خود 

مسلط باشيد ، بزودى شرايط به نفع شما تغيير ميكند.
� اسفند ماه: 

مى  كه  داريد  نجاتى  فرشته  شما  خوشبختانه  هفته  اين 
تواند نجاتتان بدهد ! اجازه ندهيد ياس و نااميدى چشم 
كمين  اطراف  اين  كه  خوبى  خبرهاى  روى  به  را  تان 

كرده اند ببندد ! 

جدول و سرگرمى
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براى  را  پول  بااليى  مبلغ  كه  است  ماه  يك  از  بيشتر  من 
فرستادن به ايران به يكى از صرافى ها دادم ولى متاسفانه 
پول  از  بخشى  توانستم  ماه،  يك  از  بيشتر  گذشت  از  بعد 
خودم را پس بگيرم ومابقى آن را از بنده كالهبردارى كرده 
متوجه  كردم  كه  تحقيقاتى  به  توجه  با  صرافى  اين  است.  
روزنامه  در  مختلف  هاى  اسم  با  چندگاهى  از  هر  كه  شدم 
هاى ايرانى تبليغ مى دهد. خواهش مى كنم از شما به عنوان 
مسووالن اين نشريه از چاپ آگهى هاى اينگونه شركت ها 

خوددارى نماييد تا نتوانند بيشتر قربانى بگيرند.  
جواب هفته نامه پرشين:

نامه  هفته  با  شما  تماس  از  تشكر  ضمن  گرامى  خواننده 
اين  در  خود  خدمتگذاران  دانستن  اعتماد  قابل  و  پرشين 
نشريه، بايد خدمتتان عرض نماييم مسووالن اين هفته نامه 
يا  و  متعدد  هاى  گزارش  مقاالت،  نوشتن  با  بارها  و  بارها 
پيام هاى هشداردهنده ى كوتاه در اين هفته نامه، سعى بر 
آن داشته تا جامعه ايرانيان ساكن در بريتانيا را آگاه سازد. 
مشكالت  و  ارز  بازار  نوسانات  به  توجه  با  اخيرا  متاسفانه 
بريتانيا،  ساكن  ايرانيان  براى  همينطور  و  ايران  در  موجود 
بعضى از مراكز مالى ايرانى، دست به برخى رفتارهاى غير 
انسانى زده و از اين موقعيت به وجود آمده سوء استفاده 
مى نمايند. از آنجاييكه هزينه هاى جارى اين نشريه از محل 
آگهى هاى آن تامين مى شود، تمام تالش ما در اين بخش 
آنها  ميان  در  طبعا  است.  اطمينان  مورد  هاى  آگهى  چاپ 
تعدادى هم هستند كه به گونه اى رضايت مراجعه كنندگان 

خود را فراهم نمى كنند. 
مى  اعالم  نشريه  اين  خوانندگان  تمامى  به  جا  همين  از 
هاى  صراف  به  حتما  خود  مالى  انتقالت  و  نقل  در  نماييم 
آنها  نخورند.  را  قيمت  اختالف  كمى  فريب  و  مراجعه  معتبر 
مطالبشان  صحت  دهند،  مى  مختلف آگهى  نشريات  در  فقط 
آنها،  به  اعتماد  عدم  يا  و  اعتماد  و  آنهاست  صاحبان  با 
انتخاب شماست كه با كمى تحقيق و چشمانى باز مى توانيد 
معتبرهاى آنان را بيابيد.  در نهايت اميدواريم شما خواننده 

ى عزيز سريعتر به مبلغ خود دست پيدا كنيد.  با سپاس 
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نمايشگاه آثار 
نقاشى و پيكره 
بهمن فرسى
 در لندن

ايرانى  هنرمند  ُفرسى  بهمن 
آثار  نمايشگاه  لندن،  ساكن 

نقاشى و پيكره خود را در 
ايرانى  مطالعات  كتابخانه 
در لندن داير مى نمايد. اين 
نمايشگاه از بيست و هشتم 
فوريه افتتاح مى شود و تا 
روز  هر   2012 مارچ  سوم 
از ساعت 11 صبح تا 5:30 
خواهد  ادامه  ظهر  بعداز 

داشت و ميزبان عالقه مندان 
نقاشى خواهد بود.

 بهمن ُفرسى متولد 1312 در 
تبريز چشم به جهان گشود. 
را  خود  هنرى  كارهاى  او 
و  آغاز  جوانى  دوران  از 
هاى  نمايشنامه  نوشتن  با 
در  را  خود  نام  گوناگون، 
نويسان  نمايشنامه  رديف 
آثار  از  نمود.  ثبت  نوانديش 
"نبيره هاى  به  توان  مى  او 
سگ"،  دندان  "زير  آدم"،  بابا 
دو"،  شب  يك،  "شب  رمان 
"صداى  بغل"،  زير  "چوب 
شكستن"، "بهار و عروسك"، 
"آرامسايشگاه"  و  "گلدان" 

اشاره نمود. 

و  نقاشى  هنر  دوستداران 
آثار  ديدن  به  مندان  عالقه 
كتابخانه  به  توانند  مى  وى 

مطالعات ايرانى واقع در 

 The Woodlands Hall,
 Crown Street, London,

W3 8SA

برگزارى  تاريخ  طول  در   
نمايشگاه مراجعه نمايند. 

نمايشگاه
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نسبت فرهنگ و خودشيفتگي
ناصر فكوهي

موقعيتي  مي توان  را   (narcissism) خودشيفتگي 
اجتماعي  گروه  يك  يا  فرد  يك  كه  كرد  تعريف  ذهني 
و  مثبت  توهم  نوعي  دچار  خود  درباره  آن  قالب  در 
مبالغه آميز باشد. اگر توهم منفي سبب نوعي تحقير 
حساب  به  فرهنگ پذيري  براي  زمينه اي  و  خويشتن 
مي آيد، خودشيفتگي مي تواند برعكس زمينه هايي را 
چه  خود،  بيرون  محيط  برابر  در  فرد  كه  كند  ايجاد 
محيط بالفصل و چه محيط دورادور، به گرد خويش 
خود  توهمي  يا  واقعي  دادن  قرار  با  و  بكشد  حصار 
مصونيت  نوعي  خود  به  امن،  «جزيره»  اين  درون 
غيرواقعي نسبت به آن محيط بدهد. بحثي كه ما در 
حركت  اوليه  اصل  اين  از  هستيم  آن  دنبال  به  اينجا 
مي كند كه مورد پذيرش و تاكيد اكثر انسان شناسان 
و فرهنگ شناسان است: اينكه خودمحوربيني فرهنگي 
اصلي تقريبا جهانشمول در ميان فرهنگ هاي مختلف 
به شمار مي آيد به صورتي كه حتي در ساختارهاي 
زباني – همان گونه كه فرانسواز هريتيه انسان شناس 
با  گفت وگويي  در  اخيرا  فرانس  دو  كلژ  استاد  و 
كرده  تاكيد  آن  بر  فوريه 2012  لوموند 11  روزنامه 
زبان ها  اكثر  در  مي دهد:  نشان  را  خود  نيز  است– 
وقتي از «ما» صحبت مي شود از آن معنايي نزديك به 
«انسان» فهميده مي شود و به نسبتي كه از اين مركز 
معنايي فاصله مي گيريم «آنها»يي تعريف مي شوند كه 
زباني ديگر و كم ارزش دارند (همچون بربرها براي 
يونانيان) يا ديگراني كه اصوال در رده انسان ها قرار 
براي  سرخپوست  «وحشي»هاي  (همچون  مي گيرند 
خودشيفتگي  بنابراين  و 19).  قرون 18  اروپايي هاي 
را فراتر از مفاهيم و تعاريف روان شناسانه اش، بايد 
يك آسيب اجتماعي و فرهنگي به حساب آورد زيرا 
سبب مي شود كه واقع بيني يك گروه نسبت به خود 
او از ميان برود و رفته رفته و تا مراحلي كه مي توانند 
خيالي  و  اسطوره اي  ساختارهاي  باشند  حاد  بسيار 

جايگزين آنها شوند.

پيش  ايراني  فرهنگ  با  رابطه  در  اكنون  كه  پرسشي 
ديگر  از  بيشتر  يا  كمتر  ما  آيا  است:  اين  مي آيد 
با  و  داريم  قرار  خودشيفتگي  معرض  در  فرهنگ ها 
براي  و  نخستين  نگاهي  در  تبعاتي؟  و  آسيب ها  چه 
آنكه پاسخي اوليه به اين پرسش بدهيم بايد بگوييم 
كه برخورداري از يك تمدن باستاني يا نوعي تداوم 
مادي  زبان شناختي،  اشكال  در  را  خود  كه  تاريخي 
و ذهني نشان مي دهد (همان گونه كه در مورد ايران 
آن  كنوني  موقعيت  كه  زماني  ويژه  به  دارد)  وجود 
موقعيت هاي  يا  آن  تاريخي  موقعيت هاي  با  تمدن 
همخواني  آن،  تاريخي  پنداشته شده  يا  متصورشده 
سوق  براي  اساسي  منبعي  مي توانند  باشند  نداشته 
اين  باشند.  خودشيفتگي  طرف  به  فرهنگ  آن  دادن 

مورد درباره كشور ما تا حد زيادي صدق مي كند.

گروهي  بيشتر  (البته  ايرانيان  كه  مي رسد  نظر  به 
رابط  خود،  به  نسبت  است)  نظر  منظور  نخبگان  از 
دروني فرهنگ خويش و رابطه فرهنگ خود با ساير 
حد  از  كه  خودشيفتگي اند  نوعي  دچار  فرهنگ ها 
خودمركزبيني رايج ميان اكثر فرهنگ ها فراتر رفته و 
آثار سوء آسيب شناسانه اي نيز داشته و دارد. اما بعد 
ديگري از اين خودشيفتگي در رابطه با جهان است: 
شايد الزم به يادآوري زيادي نباشد كه بسياري از 
ايرانيان خود را از هر لحاظ «گل سرسبد» تمدن ها و 
فرهنگ هاي جهان مي شناسند و اينكه از آنها تجليل و 
تمجيد شود را امري بسيار «طبيعي» ارزيابي مي كنند. 
اما در اين ارزيابي ابدا توجهي به اين نكته نمي كنند كه 
در جهان كنوني در بسياري موارد مولفه هاي ديگري 
به جز فرهنگ هاي ملي، «ارزش ذاتي» يك اثر يا يك 
هنرمند يا شخصيت و غيره مبناي اين ارزيابي ها براي 
آن  با  تضاد  در  حتي  گاه  كه  است  «افتخارآفريني» 
مولفه ها قرار دارند. و آنچه در خودشيفتگي فرهنگي 
خطرناك مي نمايد نيز دقيقا همين گونه آسيب هاست 
كه موقعيت هاي متعارف و پايدار را از ميان برده و 
به جاي آنها موقعيت هاي مقطعي اسطوره اي را قرار 

مي دهد. 
برگرفته از شرق

ساعات تحويل سال نو 1391 
تهران:  ساعت 8 و 44 دقيقه و 00 ثانيه صبح 

سه شنبه اول فروردين 1391 در ايران

لندن: ساعت  5 و14 دقيقه و 00 ثانيه صبح روز 
سه شنبه 20 مارچ 2012 


