
روزنامه کیهان – 25 اسفند 1358
بیشتر اخبار صفحه اول روزنامه کیهان مربوط 
به برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس بود. 
این روزنامه با تیتر »آخرین نتایح انتخابات« 
خبــر داد که بنی صــدر رئیس جمهور وقت 
گفت: » اینکــه هیچ تقلبی صورت نگرفته را 
االن نمي توان گفــت«. همچنین محمدرضا 
مهدوی کنی سرپرســت وزارت کشور وقت 
گفته بود: اگر دوســوم نمیاندگان در مرحله 

اول انتخاب شوند مجلس تشکیل مي شود.
اولیــن نتایج این انتخابــات به نقل از کیهان 
حاکی از ایــن بود که صادق خلخالی از قم و 
محمد منتظری از نجف آباد به عنوان نماینده 

مردم انتخاب شدند. 
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کنستانتین 
»کنســتانتین« یک فیلــم آمریکایی به 
سبک فراطبیعی و ترسناک محصول سال 
۲۰۰۵ به کارگردانی فرانســیس الرنس 
اســت. بازیگرانی همچون کیانو ریوز در 
نقش جان کنستانتین، ریچل وایس، شیا 
لبوف و تیلدا سوئینتن در این فیلم ایفای 

نقش کرده اند.
فیلم درباره جان کنستانتین یک جن گیر 
اســت. در پی کشف خودکشــی ایزابال 
دادســون، خواهر دوقلــوی او )بازیگری 
ریچل وایس( به کنستانتین پناه می برد و 
در نتیجه می فهمد که مامون برای ورود به 

دنیا احتیاج به خون خدا دارد و این خون را می تواند از روی لکه های خون روی نیزه سرنوشت )همان نیزه ای که عیسی 
را به قتل رساند( به دست بیاورد. اما باید مامون درون بدن خواهر دوقلو حلول کند و با نیزه سرنوشت کشته شود تا بتواند 
جســم یابد ولی کنســتانتین خودکشی می کند تا خود شیطان به دنبال او بیاید تا بفهمد پسرش از او جلو زده است و از 
شــیطان می خواهد تا در مقابل از مرگ خواهر دوقلو جلوگیری کند و در این صورت از یکی از تبصره های خداوند یعنی 
قربانی استفاده می کند و می تواند به بهشت برود اما شیطان ناراحت از این کار فقط نیکوتین بدن او را که موجب سرطان 

ریه او شده است از او می گیرد به امید روزی که گناهانش موجب به جهنم رفتن او شود.

فناوری

رباتی که گذرنامه ها را اسکن می کند

از اسکن گذرنامه تا اعالم آب و هوا از جمله کارهایی است که ربات جدید در امارات انجام می دهد. این ربات می تواند روند 
سفر مســافران فرودگاه دوبی را سریع تر و آسان تر کند. به گزارش ایسنا، یک گروه اماراتی اخیرا اولین سیستم پذیرش 
رباتیک جهان را معرفی کرد. این ربات »سارا« نام دارد. سارا که توسط مدیر ارشد این گروه یعنی عادل الرضا به  عنوان یک 
ربات »بی نظیر« توصیف می شود، می تواند حداقل به شش زبان صحبت کند، قابل حمل است و می تواند در موارد بسیار 
بیشتر از چک کردن کمک کند. این سیستم ابتدا گذرنامه را اسکن می کند، سپس از مسافر می خواهد که در موقعیتی 
بایستد و صورت خود را در مرکز مربع نشان داده شده در صفحه نمایش آن قرار دهد. این کار برای تطبیق ویژگی های 
صورت با مشــخصات روی گذرنامه است. ســارا همچنین اطالعات اضافی مورد نیاز مسافر را می دهد و اینکه پرواز شما 
قرار است تا سه ساعت دیگر حرکت کند یا اینکه در حال حاضر هوا ابری و دما ۲۷ درجه است. در ادامه مسافر می تواند 
روی دکمه ورود روی صفحه کلیک کند یا به صورت شــفاهی دســتور بدهد. در ادامه مراحل به پایان می رسد و در این 
مرحله کارت پرواز برای مسافر ایمیل می شود یا به شماره همراه ثبت شده ارسال می شود. پس از این، مسافر می تواند به 

پیشخوان چمدان مراجعه کند. 

چهرهها

پروین اعتصامی؛ شاعر خرد و عاطفه ها
رخشــنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی )زاده ۲۵ اســفند ۱۲۸۵ در تبریز – 
درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ در تهران( شاعر ایرانی است که به عنوان »مشهورترین 
شــاعر زن ایران« از او یاد شده اســت. پروین از کودکی فارســی، انگلیسی و عربی را 
نــزد پدرش آموخت و از همان کودکی تحت نظر پدرش و اســتادانی چون دهخدا و 
ملک الشــعراء بهار ســرودن شعر را آغاز کرد. پدر وی یوســف اعتصامی، از شاعران و 
مترجمان عصر خود بود که در شــکل گیری زندگی هنری پروین و کشف استعدادها، 
و ذوق و گرایش وی به سرودن شعر نقش مهمی داشت. او در بیست و هشت سالگی 
ازدواج کرد، اما به دلیل اختالف فکری با همسرش، پس از چندی از او جدا شد. پروین 
بعد از جدایی، برای مدتی در کتاب خانه دانشســرای عالی تهران به شــغل کتابداری 
بــه کار پرداخت. پروین پیش از چاپ دومین نوبت از دیوان اشــعارش، بر اثر بیماری 
حصبه در سی و پنج سالگی در تهران درگذشت و در حرم فاطمه معصومه، در آرامگاه 
خانوادگی اش، به خاک سپرده شد. زادروز پروین )بیست و پنجم اسفندماه(، به عنوان »روز بزرگداشت پروین اعتصامی« 

نام گذاری شده است.
تنها اثر چاپ و منتشر شده از پروین، دیوان اشعار اوست، که دارای ۶۰۶ شعر شامل اشعاری در قالب های مثنوی، قطعه و 
قصیده می شود. پروین بیشتر به دلیل به کار بردن سبک شعرِی مناظره در شعرهایش، معروف است. شعرهای پروین قبل 
از چاپ به صورت مجموعه و کتاب، در مجله بهار و منتخبات آثار از محســن هشــترودی و امثال و حکم از دهخدا، چاپ 

می شدند. موفقیت اولین چاپ دیوان اشعار او سبب پیدایش زمینه برای چاپ های بعدی شعرهای او شد.
پروین اعتصامی از پیروان »جریان تلفیقی« اســت. مضامین و معانی اشعار پروین، توصیف کننده دلبستگی عمیق وی به 
پدر، استعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، روحیه ظلم ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت و ابراز همدلی 
و همدردی با محرومان و ستم دیدگان است. اشعار پروین اغلب از حوادث و اتفاقات شخصی و اجتماعی خالی اند. در میان 
اشعار او، شعری وجود ندارد که با کمک آن بتوان صراحتاً شخص شاعر را شناخت. شعر پروین از دیدگاه طرز بیان مفاهیم 
و معانی، بیشتر به صورت »مناظره« و »سؤال و جواب« است. در دیوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده که وی را از 
این لحاظ در میان شاعران فارسی برجسته ساخته است. این مناظره ها نه تنها میان انسان ها و جانوران و گیاهان، بلکه میان 
انواع اشیاء – از قبیل سوزن و نخ – نیز اتفاق می افتد. پروین در بیان مقاصد خود از هنرهای »شخصیت بخشی« و »تخیل« 

و »تمثیل«، با شیوایی کم نظیری استفاده بسیار کرده است.
درباره زندگی پروین اعتصامی، کتاب های فراوان، آثار و مقاالت مختلفی آمده است. این آثار در طی سال های پس از مرگش 

و همچنین قبل از آن، توسط افراد مختلفی نوشته شده است.
منابع دست اول برای شناخت زندگی پروین اعتصامی، کتاب ها و اسناد منتشر شده از خانواده و نزدیکان اوست که از میان 
آن ها می توان به »تاریخچه زندگانی پروین اعتصامی« اثر ابوالفتح اعتصامی، برادر پروین، اشاره کرد. از دیگر منابع دست 
اول، می توان به کتاب »مجموعه مقاالت و قطعات و اشعار« اشاره کرد که یک سال پس از مرگ پروین نوشته و در سال 
۱۳۲۳، برای نخستین بار چاپ شده است. همچنین به دلیل این که شعرهای پروین در قالب مناظره و با زبانی صمیمی و 
کودکانه هســتند، نویسندگانی مانند مهناز بهمن که نویسنده گروه سنی کودک و نوجوان هستند، زندگانی پروین را در 

قالب کتاب نوشته اند.
منابع دیگر برای شناخت زندگانی پروین عبارتند از »دائرةالمعارف بزرگ اسالمی« اثر »علی اصغر دادبه«، »با چراغ و آینه« 
اثر »محمدرضا شفیعی کدکنی« و »دائرةالمعارف کودکان و نوجوانان« اثر قاسم قالیباف؛ که فقط در بخش هایی از خود 
به شرح زندگی پروین پرداخته اند. مقاالت زیادی نیز در مورد شرح زندگی پروین وجود دارد، نظیر مقاله پروین اعتصامی 
نوشته غالمعلی حداد عادل است که در »دانشنامه جهان اسالم« منتشر شده است. همچنین مقدمه هایی که برای دیوان 
پروین اعتصامی نوشته شده اند نیز بخش هایی از زندگی نامه وی را نگاشته اند که از مقدمه های مشهور دیوان پروین، می توان 

به مقدمه چاوش اکبری برای چاپ سوم و مقدمه انتشارات اقبال در چاپ های بعدی اشاره کرد.

فیلمبازی

نوروز با مجله بهاری تیزهوش
طنین دل انگیز بهار در ســی و یکمین مجله تیزهوش شــنیدنی است. در این مجله که با شعر زیبای 
بهار آغاز می شود، داستان های نرگس ویکتوریا و شکارچی شجاع جنگل را خواهید خواند. جدیدترین 
خبرهای علمی را از دنیای دانش مرور می کنید و همچنین در یک مسابقه هوش جالب شرکت خواهید 

کرد. 
مطالبی خواندنی درباره انیمه میرای، پویانمایی قدم یازدهم و کتابهای برگزیده مانند خرگوشان چشمه 

ماه نیز در این شماره منتشر شده است.
مجله تیزهوش شــماره ۳۱  را که به مدیر مســئولی دکتر مهدی شاگردی پزشک و پژوهشگر هوش 
و خالقیت کودکان و نوجوانان منتشــر می شود  از .ســایت مجله تیزهوش   tizhoushan.irتهیه و 

مطالعه کنید.  

ترافیک سنگین این روزهای کالنشهرها به خصوص شهر تهران

انباشت زباله ها در شهر پاریس در پی اعتصاب کارکنان شهرداری

طرحروز

قاب

پیشنهاد

علی رادمند

خبرگزاری فرانسه

آیا نور باعث دیابت بارداری می شود؟
دانشــگاه »نورث وسترن«  محققان 
آمریکا به تازگــی اظهار کردند، قرار 
گرفتــن در معرض نور قبل از خواب 

با دیابت بارداری مرتبط است.
به گزارش ایســنا و نقل از گیزمگ، 
دیابت بارداری، یک وضعیت پزشکی 
بالقــوه خطرناک که زنان بــاردار را 
تحت تاثیر قرار می دهد، در سال های 
اخیر افزایش نگران کننده ای داشته 
است. تحقیقات جدید نشان می دهد 
که دلیل آن ممکن اســت به میزان 
قرار گرفتن زنان در معرض نور اضافی 

قبل از خواب باشد.
نــور بیش از حــد در شــب قباًل با 

مشــکالت سالمت قلب مرتبط بوده اســت و تحقیقات فزاینده نشان می دهد که اختالل در ریتم شبانه روزی ما - چرخه های طبیعی 
خواب و بیداری که بدن ما هر روز طی می کند - می تواند اثرات مضر دیگری بر قلب و عروق داشته باشد. به عنوان مثال، یک مطالعه 

در سال ۲۰۲۰ نشان داد که خواب نامنظم ممکن است خطر ابتال به بیماری قلبی را دو برابر کند.
در مطالعه جدید، محققان دانشــگاه نورث وســترن )NU(  قرار گرفتن ۷۴۱ زن در معرض نور قبل از خواب را به مدت یک هفته با 
دســتگاه نظارت بر بدن که به مچ دســت بسته می شود، نظارت کردند. این زنان در سه ماهه دوم بارداری، زمانی که غربالگری دیابت 

بارداری معموال انجام می شود، مورد معاینه قرار گرفتند.
دیابت بارداری نوعی بیماری اســت که برای اولین بار در یک زن در دوران بارداری ایجاد می شــود. در حالی که این بیماری همیشه 
خطرات جدی برای سالمتی در دوران بارداری ندارد، اما افراد مبتال در معرض خطر بیشتری برای ابتال به دیابت نوع ۲ پس از بارداری 
خواهند بود و این وضعیت می تواند خطر بیماری قلبی و زوال عقل را در آینده افزایش دهد. کودکانی که از مادران مبتال به این بیماری 

متولد می شوند نیز بیشتر در معرض ابتال به فشار خون و چاقی هستند.
اگرچه تنها ۳۱ نفر از زنان مورد مطالعه به دیابت بارداری مبتال شدند، اما روندی مشاهده شد که نشان می دهد زنانی که زمان بیشتری 

را سه ساعت قبل از خواب در نور روشن سپری می کردند، بیشتر در معرض ابتال به این بیماری بودند.
دکتر آست، سرپرست این مطالعه، گفت: زنانی که کمترین زمان را در نور کم سپری می کنند، پنج برابر بیشتر از زنانی که بیشترین 

زمان را در نور کم سپری می کنند، به دیابت بارداری مبتال می شوند.
به گفته محققان، میزان دیابت بارداری به سرعت در حال افزایش است.

محققان به زنان باردار پیشنهاد می کنند که حداقل سه ساعت قبل از خواب، نور خانه هایشان را کم کنند و قرار گرفتن در معرض نور 
دستگاه هایی مانند صفحه نمایش رایانه و تلفن را محدود کنند.

دانستنیها

بازی دوسربرد عربستان 
در تنش زدایی با ایران

تبسم نمازی

عربستان نیازمند صلح پایدار در منطقه حل و فصل مسئله 
بحرین و موازنه قدرت در سیاست خارجی اش میان شرق 
و غــرب پس با میانجی قرار دادن چیــن در آب کردن یخ 

روابطش با ایران بازی دوسر سودی را پیش می برد.
با به قدرت رســیدن ملک ســلمان در سال ۲۰۱۵ بعنوان 
پادشــاه عربســتان عمال تمامی قدرت سیاسی به پسرش 
محمد بن ســلمان واگذار و این ملک جــوان که بصورت 
دوفکتو حاکم عربستان بود سکانداری سیاست عربستان را 
در دســت گرفت و راهی نو برای عربستان قرن ۲۱ در نظر 
گرفت. یکی از اقدامات پادشــاهی جدید، مقابله با ایران به 
عنوان رقیب جدی منطقه ای و تبدیل عربســتان به قدرت 
اول منطقه بود تا جایی که با حمله نظامی به یمن ســعی 
کــرد به مبارزه با نفوذ منطقه ای ایران بپردازد و همزمان با 
اعدام شیخ نمر فقیه شیعه عربستانی که از سال ۲۰۱۲ در 
زندان بود به خشــن ترین شــکل ممکن )اعدام با شمشیر 
و به صلیب کشــیدن( این پیــام را صادر کند که منطقه با 
عربستان جدیدی روبروست؛ عربستانی که بجای سیاست، 
خشــونت را نقشــه راه خود قرار داده اســت. بن سلمان با 
تدوین سیاســت های عملی حتی اعالم کــرد جنگ را به 
داخل ایران خواهد کشــاند و با راه اندازی شبکه تلویزیونی 
۲۴ ساعته فارسی زبان سعی در تکمیل پازل خود کرد. در 
ایران نیز پس از اعدام شــیخ نمر، گروهی تندرو به سفارت 
و کنســولگری عربستان حمله کردند و این حمله ابزار الزم 
مظلوم نمایی را در اختیار عربستان قرار داد و روابط شکننده 
بــه تاریکی رفت به حدی که عربســتان به مدت ۷ ســال 
سفارت خود در تهران را تعطیل و تمامی روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی خود را با ایران قطع کرد. اما امروز گویا محمد بن 
سلمان از تجربیات ۸ ساله درس گرفته و با تدوین سیاستی 
جدید تصمیم به بازگشــت به عقالنیت در سیاست منطقه 
ای گرفته است. نشانه های این برنامه جدید دوماه پیش در 
پیام بن سلمان به کشورهای عرب مطرح شد که اعالم کرد 
»رنســانس بعدی در خاورمیانه اتفاق می افتد و خاورمیانه 
اروپای جدید خواهد بود. او گفت »عربستان در ۵ سال آینده 
کشــوری متفاوت خواهد بود.« اما این متقاوت بودن بدون 
همــکاری با قوی ترین قدرت منطقه ای یعنی ایران تقریبا 
محال اســت. از سویی بن سلمان می داند برای توسعه همه 
جانبه کشورش تنها نگاه به غرب و رقص شمشیر با آمریکا 
جوابگو نیست. در جهانی که به سوی دوقطبی شدن پیش 
می رود باید نگاه جدی به شرق داشت و پادشاهی سعودی 
تصمیم دارد گام های توسعه را مســتقل تر از قبل بردارد. 
در این نگاه جدید، رفتار عربستان قابل تحلیل است. اینکه 
چرا بعد از ۷ ســال تصمیم به برقــراری رابطه برمبنای دو 
تفاهم نامه امنیتی و اقتصادی ســالهای ۱۳۷۷و ۱۳۸۰ با 
ایران می گیرد و اینکه چرا چین بعنوان میانجی این تفاهم 
نامه انتخاب شد. تحوالت یک سال اخیر در سیاست خارجی 
عربســتان نشان می دهد که این کشور به درک واقع بینانه 
ای از معادالت منطقه ای و بین الملی رسیده هرچند هنوز 
بلند پروازی های خود را دارد اما برای رســیدن بدان اماده 
ایجاد تغیرات بنیادین است. او خواهان ان است تا قدرت برتر 
منطقه باشد اما ارزوهای بن سلمان از سوی غرب به عنوان 
شریک جدی اقتصادی عربستان بیش از انکه جدی گرفته 
شــود، تهدید تلقی می شود. بن سلمان می داند که غرب او 
را در حد همان گاو شــیرده می خواهد که نهایتا اسلحه به 
او بفروشــد نه فن اوری و غرب رقیب تازه نمی خواهد. بن 
سلمان برای رسیدن به رویاهایش باید تغیر تاکتیک جدی 
داشته باشد. او اماده است افق جدیدی خلق کند حتی اگر 
ترک مخاصمه با دشمنان دیرینش باشد. دولت عربستان که 
رویای قدرت اول منطقه شــدن و بازیگری جدی در عرصه 
بین الملل را در سر می پروراند می داند که این امر ملزوماتی 
دارد و اماده اســت تا هزینه آن را هم بپردازد. با اســرائیل 
دشمن تاریخی اش به تفاهم برسد تا غرب را راضی نگاه دارد 
اما همان زمان چین را به شکلی جدی به معادالت سیاسی 
اقتصادی منطقه اضافه می کند. چین هم که در پی توسعه 
حوزه نفوذ خود است و برخالف امریکا قدرت اقتصادی اش 
را به جای قدرت نظامی وسیله نفوذ قرار داده، مترصد همین 
فرصت است. عربســتان به خوبی می داند که برای توسعه 
اقتصادی مد نظرش راهی جز امن ساختن منطقه ندارد تا 
بتواند سرمایه گذاری در کشورش را توسعه دهد. عربستان 
نیازمند صلح پایدار در منطقه حل و فصل مسئله بحرین و 
موازنه قدرت در سیاســت خارجی اش میان شرق و غرب 
پس با میانجی قرار دادن چین در آب کردن یخ روابطش با 

ایران بازی دوسر سودی را پیش می برد.
این کشور با ســرمایه گذاری گســترده در ایران می تواند 
روابط شکننده را با رقیب خود تا جایی عمیق کند که هیچ 
تندروی و کندروی نتواند به این روابط ضربه زند. از ســوی 
دیگر توان علمی و فنی مهندســی ایران آنچنان باال است 
که می تواند بخش عمده ای از نیازهای عربستان را برطرف 
سازد. در عین حال تبدیل همکاری دو کشور از تاکتیکی به 
استراتژیک می تواند بخش عمده بودجه نظامی را به توسعه 
زیرســاخت واریز کند که تحولی عمده ایجاد خواهد کرد. 
توسعه توریست بین دوکشــور بخش دیگری از این رابطه 
اســت که باعث آشنای بیشــتر مردم دو کشور با فرهنگ 
یگدیگــر و کاهــش تخاصمات و افزایــش روابط فرهنگی 

می شود. 
این تفاهم می تواند پایه گذار خاورمیانه جدیدی باشــد که 

این بار کشورهای منطقه پایه گذار آن خواهند بود.
منبع: خبرآنالین 
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