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انگليس دو ديپلمات ايراني را از اين کشور اخراج کرد.گوردون براون 
نخست وزير بريتانيا روز سه شنبه گفت که اين اقدام پاسخي است به 
اخراج دو ديپلمات بريتانيايي از ايران.براون در سخنانش در پارلمان 
بريتانيا گفت: »ايران ديروز در يک اقدام غيرقابل توجيه دو ديپلمات 
بريتانيايي را با اتهاماتي که هيچ مبنايي نداشتند از ايران اخراج کرد«. 
دولت بريتانيا نيز در واکنش به اين اقدام به سفارت ايران در لندن 
مي کند.به  اخراج  کشور  اين  از  را  ايراني  ديپلمات  دو  که  داد  اطالع 
گزارش بي بي سي، براون گفت که از اينکه ايران کشورش را در چنين 
اما بريتانيا همچنان عالقه  موقعيتي قرار داده بسيار متاسف است، 
از  همچنان  و  باشد  داشته  کشور  اين  با  خوبي  رابطه  تا  است  مند 
حکومت ايران مي خواهد تا به حقوق بشر و آزادي هاي دموکراتيک 
مردم ايران احترام بگذارد. منابع آگاه مي گويند دو نفر از ديپلمات هاي 
انگليسي که از تهران اخراج شده اند، دبير دوم و دبير سوم سفارت 
بريتانيا هستند و در خبرگزاري هاي داخلي گفته شده آنها به خاطر 
رويکردهاي غيرمتعارف اخراج شدند.گفتني است اعضاي کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خواستار تجديد نظر در روابط 

ايران و انگليس شده اند.     صفحه 3

نظر سنجی
آیا انتخابات ایران تاثیری
 در زندگی ایرانیان خارج 

از ایران دارد؟
 1- بلی    2 - خیر
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صفحه17

اخير  روزه   10 ناآرامي هاي  بي شک 
چه  سياسي  مسائل  تمامي  بر  عالوه 
ايران  براي  خارجي  چه  و  داخلي 
داشته  نيز  زيادي  اقتصادي  تبعات 
آنها  چه  راهپيمايي ها  است.برگزاري 
نتايج  به  نسبت  اعتراض آميز  که 
و  بودند  رياست جمهوري  انتخابات 
چه آنهايي که در حمايت از انتخابات 

و به ....

صفحه  12اقتصاد

تاثير تنش ها بر
 اقتصاد ايران

اسير عشق
 اين خاکم

تصوير يك 
ايران ديگر 

صفحه 16موسیقی
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يکشنبه شب گذشته در تاالر »کدوگان 
نوازندگی  به  زيبايی  کنسرت  هال« 
گروه مستان و خوانندگی همای بروی 
سن رفت که وصف حال هنرمندانه ای 
بود از آنچه بر ايران می گذرد و شايد 
هاله  است.  گذشته  می  تاريخ  هميشه 
نور سبزرنگی که زينت بخش صحنه 
مردم  با  را  هنرمندان  همدردی  بود، 

نشان می داد.....

ايران  برون  و  درون  نمايشگاه   
)Iran Inside Out( در موزه چلسي 
پيش بيني  که  همانطور  ـ  نيويورك 
رسانه هاي  خوب  استقبال  ـ  مي شد 
آمريکا را در پي داشت. اين نمايشگاه 
خردادماه(   14( ژوئن  پنجم  از  که 
ميزبان آثار 50 هنرمند معاصر ايراني 
هنر  از رخدادهاي مهم  يکي  به  شده، 

ايران در خارج از ايران ...

صفحه 20 تاریخهنری

آخرين
 قمار امپراتور 

وارد  ناپلئون  به  را  نهايي  »ضربه 
زدن  دار  جز  چاره اي  آورديم!ديگر 

خود ندارد.« 
سردار  ولينگتن  به  متعلق  جمله  اين 
انگليسي است که در 18 ژوئن 1815 
ناپلئون  بار  آخرين  براي  ميالدي، 
شکست  را  فرانسه  امپراتور  بناپارت 
داد. شکستي که به حکومت صدروزه 

ناپلئون پايان داد و آرزوهاي ...

جنگ ديپلماتيك آغاز شد

تجمع ايرانيان و شهروندان مقيم 
لندن در مقابل سفارت ايران 

ادامه دارد 
 صفحه 6
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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اخراج ديپلمات هاي 
ايراني و انگليسي از 

تهران و لندن 
 

خبرگزاريها  از  نقل  به  پرشين  خبرنگار  گزارش  به 
هيات  جلسه  حاشيه  در  خارجه  وزير  متکي  منوچهر 
دولت خبر بررسي کاهش سطح روابط تهران و لندن 
را تاييد کرد و در عين حال خبر از اخراج دو تن از 
ديپلمات هاي سفارت بريتانيا در ايران داد. به گزارش 
ايسنا وي بدون اينکه اشاره يي به نام آنها داشته باشد 
وزارت  سخنگوي  طريق  از  نفر  دو  اين  اسامي  گفت 
خارجه اعالم مي شود.متکي همچنين در پاسخ به اين 
سوال که آيا اسامي افرادي که دولت بريتانيا از سفارت 
ايران قصد اخراج آنها را دارد اعالم شده است يا خير، 
است.  نشده  اعالم  مورد  اين  در  چيزي  هنوز  گفت؛ 
وزير خارجه درباره اخراج سفرا نيز گفت هر تصميمي 
که اتخاذ شود از طريق رسانه هاي گروهي اعالم مي 
نخست  براون  گوردون  متقابل  اقدامي  در  اما  شود. 
وزير انگليس نيز دو ديپلمات ايراني را از اين کشور 
اخراج کرد. به گزارش بي بي سي وي روز سه شنبه 
اين اقدام را پاسخي به اخراج دو ديپلمات کشورش از 
دوم  دبير  آگاه  مقام  يک  گفته  کرد.به  توصيف  ايران 
رويکردهاي  دليل  به  انگليس  سفارت  سوم  دبير  و 
غيرمتعارف اخراج شده اند.به هرحال گوردون براون 
طي سخنراني اش در پارلمان انگليس اظهار داشت؛ از 
ايران کشورش را در چنين موقعيتي قرار داده  اينکه 
مند  عالقه  همچنان  بريتانيا  اما  است،  متاسف  بسيار 
است رابطه خوبي با اين کشور داشته باشد. پيش از 
اين اظهارات يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 

براي مشورت  بريتانيا  ايران در  بود سفير  داده  خبر 
بيغش  احمدي  است.محمود  شده  فراخوانده  ايران  به 
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
اين  کرد  اعالم  ايران روز سه شنبه  اسالمي  شوراي 
از جلسه يي با حضور منوچهر متکي  کميسيون بعد 
وزير خارجه ايران درباره واکنش کشورهاي خارجي 
اعالم  پي  در  که  هايي  ناآرامي  و  ايران  انتخابات  به 
ايران  گرفت سفير  نتيجه  داد،  رخ  انتخابات  اين  نتايج 
در لندن براي ارائه توضيح درباره برخوردهاي دولت 
شود. فراخوانده  تهران  به  ايران،  سفارت  با  انگليس 

تنش پيش آمده در روابط ديپلماتيک ايران و انگليس 
به  دهم  جمهوري  رياست  انتخابات  برگزاري  از  پس 
وجود آمد و اين روزها به اوج خود نزديک مي شود.

هاي  واکنش  و  ها  گيري  موضع  گويد  مي  ايران   
قبال  در  غربي  کشورهاي  خصمانه  و  غيرمنصفانه 
انتخابات 22 خرداد امري مسجل است. اين در حالي 
دخالت  اتهام  امريکا  و  اروپايي  کشورهاي  که  است 
اين،  وجود  با  کنند.  مي  رد  را  ايران  داخلي  امور  در 
کميسيون امنيت ملي و همچنين وزارتخانه کشورمان 
موضوع  اين  بررسي  جهت  يکديگر  با  را  جلساتي 

برگزار کرده اند

مواضع  به  نسبت  مجلسيان  جدي  نقدهاي  از  .پس 
در  خواستند  خارجه  وزارت  از  آنها  که  بود  انگليس 
کند  تجديدنظر  اروپايي  کشورهاي  با  ايران  روابط 
نشست  در  نيز  وزارتخانه  اين  سخنگوي  قشقاوي  و 
برخي  اخراج  مساله  گفت  خبرنگاران  با  اش  هفتگي 
او  هرچند  است.  بررسي  دست  در  اروپايي  سفراي 
اين موضوع را منوط به تصميم مجلس کرد.به فاصله 
دو روز پس از سخنان قشقاوي منوچهر متکي وزير 
خارجه نيز خبر از اخراج دو دبير سفارت بريتانيا در 

ايران داد.

شهادتتان مبارک
هايی  صحنه  تيوب  يو  در  روزها  اين  در 
فراموشم  ابد  به  تا  نکنم  گمان  که  ديدم  را 
بشود. جوانک دانشجويی در اصفهان گلوله 
خورده و ياران و همقطارانش وحشت زده 
تالش در زنده نگاه داشتنش دارند. جوانک 
حق  سوی  به  ميرود...  آورد...  نمی  دوام 
ظلمی  بگذارد  درميان  خدا  با  تا  ميشتابد 
را که بر ما ميرود... جوانک شهيد ميشود.  
ديگری دانشجوی فلسفه است تير درفلبش 
کشد  می  پر  ای  دقيقه  به  است  کرده  نفوذ 

و  ....

ميکردم  گمان  بودم  تر  بچه  که  وقتی  قبال 
بايد  است.  سختی  خيلی  کار  شدن  شهيد 
بعد  و  بدهی  کنی و خون  مبارزه  و  بروی 
تو  من  تو!  که:  ميکند  انتخابت  خدا  ناگهان 
راميخواهم که در عرشم جای بگيری... اما 
سختی  آن  به  شدن  شهيد  امروز  امروز... 
گذشته ها نيست در نظرم... شهيد شدن به 
راحتی گذر از مرز باريک فرياد حق طلبی به 
برخورد گلوله داغ با گردن است... شهادت 

آسان تر است از آ نچه من گمان ميکردم 
تصاوير  بودم  ديده  که  آيد  می  يادم 
را  چيزشان  همه  که  را  کوی  دانشجويان 
قربانی  را  يکی شان  و  بودند  ريخته  برهم 
کرده بودند و بعد با خيال راحت گفته بودند 
که چيزی نيست! يک ريش تراش گم شده! 
حسودی ام ميشود به 18 تيری ها که حداقل 
برای يک ريش تراش محق دانستندشان و 

امروز ما را حتی محق آن نيز نميدانند! 

دوران  خسته  دانشجويان  آيد  می  يادم 
بودند  معترض  کديور  به  که  را  اصالحات 
برای  بدهيم  هزينه  بايد  چقدر  ما  مگر  که 
با آرامش پاسخ داده  آزادی؟ و کديور که 

بود: ما هنوز هيچ هزينه نداده ايم... 

در  گذشت  که  ای  هفته  در  تعدادی شهيد   
تهران و تعدادی ديگر در شهرستانها را که 
من ازچند نفرآنان مطلعم برای جشن کودتا 
و  اوباش معرفی  و  اراذل  و  کردند  قربانی 
برای  ما  که:  افتم  می  کديور  ياد  دايم  من 
ايم... راست  نداده  آزادی هنوز هيچ هزينه 
ابرام و اصرار به  ميگفت کديور آزادی به 
دست می آيد. شهدای انقالب 57 را به ياد 
ما  و  دادند  هزينه  ميزان  چه  آنها  بياوريد. 

چقدر؟

برادران و خواهرانم... آزادی به خون ميسر 
ميشود... شهادتتان مبارك

آخرین اخبارانگلیسی 
مربوط به انتخابات 
ایران را در سایت 
پرشین دنبال کنید

www.persianweekly.co.uk

روسيه: تبريك ما 
نمايشي نبود 

 
تبريک  بودن  نمايشي  روسيه  دولت   
احمدي نژاد  محمود  انتخاب  اعالم 
مسائل  است  گفته  و  کرده  تکذيب  را 
مربوط به اين انتخابات بايد براساس 
سرگئي  شود.  حل  ايران  قوانين 
الوروف وزير امور خارجه روسيه که 
از اتريش ديدن مي کند، در يک نشست 
خبري اين اتهام را که دولت آن کشور 
پيروزي  اعالم  نمايشي  اقدامي  در 
انتخابات  در  احمدي نژاد  محمود 
رياست جمهوري را به او تبريک گفته 
رد کرده و گفته »دولت روسيه هرگز 
نمي زند.«  دست  نمايشي  اقدامات  به 
گفته  الوروف  سي،  بي بي  گزارش  به 
مورد  در  بايد  ايران  قوانين  است 
دموکراتيک  و  منصفانه  شفافيت، 
رياست جمهوري  انتخابات  بودن 
آنجا  تا  افزود که  ايران داوري کند و 
که اطالع دارد، در مورد اين انتخابات 
»مباحثي در ميان مردم و همچنين در 
سطوح باال در جريان بوده و اقدامات 
بررسي  در دست  زمينه  اين  در  الزم 
با  روسيه  خارجه  امور  وزير  است.« 
ابراز نگراني گردهمايي هاي اعتراضي 
که  ايران  تهران و ساير شهرهاي  در 
داده  روي  انتخابات  نتيجه  به  نسبت 
از تمامي طرف ها خواست تا »از خود 
قانون  از  و  دهند  نشان  خويشتنداري 

شکني بپرهيزند.« 

موسوي دعوت 
صداوسيما را 

نپذيرفت 
سايت الف خبر داد که ميرحسين 
سيما  و  صدا  دعوت  موسوي 
يک  در  حضور  براي  وي  از 
نپذيرفته  را  تلويزيوني  برنامه 
که  داد  خبر  سايت  اين  است. 
موسوي از صداوسيما خواسته 
وقتي اختصاصي بدون حضور 
کارشناسان  و  خبرنگاران 
اختيارش  در  زنده  به صورت 

قرار دهند.
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اوباما: منتظر نتيجه رويداد هاي
 ايران مي مانم 

 
آمريکا  رئيس جمهوری    
بيانيه ای  در  شنبه  سه  روز 
خبری  کنفرانس  آغاز  در  که 
با  برخورد  از  خواند  خود 
نتايج  اعالم  به  معترضان 
رياست جمهوري  انتخابات 
کرد.باراك  انتقاد  ايران  در 
اينکه  به  اشاره  با  اوباما 
است،  ايران  نظاره گر  جهان 
صراحت  به  »من  گفت: 
حاکميت  به  آمريکا  گفته ام 
ايران  جمهوري اسالمي  ملي 
امور  در  و  می گذارد  احترام 
نمی کند.«  دخالت  آن  داخلی 
گفت:  آمريکا  رئيس جمهوري 
قبال  در  ايران  دولت  رويکرد 

روابط  بر  که  است  کشور  اين  آينده  دهنده  تنها شکل  نه  جاري  اعتراضات 
اوباما همچنين مدعي شد:  بود.  تاثيرگذار خواهد  بين المللي  با جامعه  تهران 
»مردم ايران مي کوشند درباره آينده خود بحث کنند. برخي به ويژه در دولت 
ايران مي کوشند براي اجتناب از چنين بحثي، آمريکا و ديگر کشورهاي غربي 
را به تحريک اعتراضات به انتخابات متهم کنند. چنين اتهاماتي به وضوح غلط 
تنش هاي  از  استفاده  براي  کهنه  استراتژي  اين  کرد:  تصريح  اوباما  است.« 
قديمي براي مقصر جلوه دادن ديگر کشورها، ديگر در ايران کارساز نيست. 
مردم  درباره  نيست،  غرب  يا  آمريکا  درباره  )اعتراضات(  اين  افزود:  اوباما 
وي  مي کنند.  انتخاب  که  هستند  آنها  فقط  و  آنها  آينده  درباره  است.  ايران 
همچنين گفت: »ولی در عين حال ما شاهد شرافت و شهامت مردم ايران برای 
باز کردن فضای جامعه خود هستيم. ما خشونت عليه شهروندان بی گناه را 
در هر نقطه جهان تاسف بار مي دانيم.« اوباما افزود: آنانی که برای عدالت به 
پا می خيزند هميشه در سمت درست تاريخ ايستاده اند. اوباما تصريح کرد: 
پرسش هاي مهمي درباره انتخابات رياست جمهوري ايران مطرح است و تاکيد 
ايران مي ماند.رئيس جمهوري آمريکا گفت: در  نتيجه رويداد هاي  کرد  انتظار 
نهايت، مهم ترين چيزي که براي دولتمردان ايران قابل توجه است، مشروعيت 
دارد  وجود  مسالمت آميزي  مسير  افزود:  اوباما  است.  خود  مردم  منظر  از 
بينجامد.  ايران  مردم  براي  خوشبختي  و  مشروعيت  ثبات،  به  مي تواند  که 

اميدواريم که آن را انتخاب کنند. 

قطع سرور دهها سايت خبري 
و  بهانه هاي واهي  با   ThePlanet آمريکايي  از عصر روز سه شنبه شرکت 
استدالل هايي شبيه تحريم ايران، اقدام به قطع سرورهاي بيش از دهها سايت 
خبري فارسي که عمدتا منتقد دولت بودند کرده است.به گزارش تابناك،در 
عصرايران،  نيوز،  فردا  همچون:  خبري  سايت هاي  از  شماري  راستا،  همين 
همصدا،  بولتن،  بورس نيوز،  نيوز،  سايه  اميد،  شفاف،  پارسينه،  نيوز،  آينده 
جرس  نيوز،  پول  الهيگ،  نما،  کازرون  )بيروت(،  وي  تي  پرس  نيوز،  شيعه 
نيوز، کمياب نيوز، رويداد، ارم نيوز، بوشهر نيوز، آگاهي، ايبنا نيوز، سوتيتر، 
پيمانه، البرز، ايونا، سيبنا، مذهب نيوز، بشري نيوز و نيز سايت شخصي دکتر 
محسن رضايي و ... از عصر روز سه شنبه غير قابل دسترس شده و شکاف 

مهمي در روند اطالع رساني کشور پديد آمده است. 
شرکت پشتيباني کننده فني اين سايت ها با استخدام وکيل در آمريکا و شکايت 

در حال پيگيري حقوقي و رفع مشکل است. 

مازيار بهاري 
بازداشت شد 

 
مازيار بهاري ، مستندساز و خبرنگار هفته نامه نيوزويک صبح روز 
يکشنبه در خانه اش در تهران بازداشت شد. مادر اين خبرنگار ايراني 
تبعه کانادا به نيوزويک گفت: »ماموران امنيتي بدون آنکه هويت خود 

ساعت  کنند،  اعالم  را 
مازيار  صبح  هفت 
خود  با  را  بهاري 
کرد  تاکيد  وي  بردند. 
فيلم هاي  ماموران  که 
کامپيوتر  و  ويديويي 
خود  با  را  مازيار 
که  گفتند  و  بردند 
آنها  ميهمان  مازيار 
جان  بود.«   خواهد 
سردبير  ميچام، 
کرد:  اعالم  نيوزويک 
به  بهاري  »مازيار 
عنوان خبرنگار قديمي 
سخت  نيوزويک 
در  است  کرده  تالش 
ايران  اخبار  پوشش 
کند.  برقرار  توازن 
بازداشت  براي  دليلي 
ما  ندارد.  وجود  او 
احترام  کمال  در 

ايران  مقام هاي  از 
مي خواهيم او را در سريع ترين زمان آزاد کنند. « گزارشگران بدون 
انتخابات  نتيجه  به  مردم  اعتراض  زمان  از  که  کردند  اعالم  هم  مرز 
مازيار  ازجمله  خبرنگار   20 از  بيش  خرداد،   22 جمهوري  رياست 
براي  سال   10 از  بيش  بهاري  شده اند.  بازداشت  ايران  در  بهاري 
مازيار  است.  کرده  تهيه  را  ايران  به  مربوط  گزارش هاي  نيوزويک 
بهاري متولد 1۹67 ميالدي، تهران، مستندساز و روزنامه نگار ايراني 
مهاجرت  کانادا  کشور  به  جواني  سال هاي  در  بهاري،  مازيار  است. 
کرد و در رشته هاي سينما و علوم سياسي از دانشگاه هاي کنکورديا 
و مک گيل آن کشور فارغ التحصيل شد. اولين فيلمش را در 1۹۹1 با 
عنوان »مي داني گذشته از کجا آغاز شده«، ساخت و پس از کارگرداني 
دو فيلم ديگر، در 1۹۹5 فيلم موفق سفر سن لوييز را کارگرداني کرد 
که در بيش از 30 کشور جهان به نمايش درآمد. بهاري در بازگشت 
را   )1378( کن!  نقاشي  و   )1376( تخريب  هنر  مستندهاي  ايران،  به 
ساخت که در جشنواره هاي متعددي به نمايش درآمدند. او در 1۹۹۹ 
و  مختلف  فيلمساز  هشت  از  کوتاه  فيلم  نه  يونيسف،  با  توافقي  طي 
از جمله دو فيلم به کارگرداني خود را تهيه کرد. بهاري که در کنار 
فيلمسازي به کار گزارشگري و ارسال خبر براي رسانه هاي معتبر 
جهان مانند نيوزويک، بي بي سي، گاردين و فاکس نيوز مشغول بود، 
دو برنامه درباره کنترل جمعيت و خاطرات جنگ در ايران براي شبکه 
دوم بي بي سي در سال 1۹۹۹ ساخت. کميسارياي عالي سازمان ملل 
در امور پناهندگان نيز در سال 2000 ساخت فيلمي درباره پناهندگان 
عراقي و افغان در ايران را به وي سفارش داد که در همان سال فيلم 
با عنوان تجربه يک پناهنده ساخته شد. مستند موفقش فوتبال به سبک 
ايراني )1380( در بسياري از جشنواره ها و شبکه هاي تلويزيوني به 
بهاري در سال  آمد مستند پرسروصداي  نمايش درآمد. و عنکبوت 
بعد بود که به قاتل زنجيره اي در مشهد )معروف به »خفاش شب«( 
مازيار  شد.  نامزد  نيز  »امي«  جايزه  دريافت  براي  که  مي پرداخت 
در  معماري  درباره  را  گاندو  آرزوهاي  فيلم   2005 سال  در  بهاري 
بورکينافاسو براي بنياد آقاخان کارگرداني کرد و سپس فيلم شيعيان 
عراق را براي برنامه »نيوزنايت« بي بي سي ساخت که اولين مصاحبه 
يک گزارشگر با مقتدي صدر بود. در سال 2005 دو نمايش يک انتقام 
توجيه شده و داستان عاشقانه در ابوغريب از مازيار بهاري در بيش 
از 20 شهر انگلستان روي صحنه رفت. مازيار بهاري در سال 2006 
انگلستان  ايران براي شبکه چهار  بلند درباره  ابتدا دو مستند خبري 
ساخت. گفتني است مازيار بهاري، شامگاه 28 ارديبهشت ماه امسال 
در برنامه »دو قدم مانده به صبح« ميهمان تلويزيون شد و به گفت وگو 

درباره سينماي مستند و مستند گزارشي پرداخت. 

ايران

ايجاد شبکه کنترل اينترنت 
داده  خبر  وال استريت ژورنال  آمريکايی  روزنامه 
از  يکی  اروپايی  شرکت های  همکاری  با  ايران  دولت 
در  را  اينترنت  در  سانسور  سامانه های  پيچيده ترين 
ايرانی  کارشناسان  گفته  است.به  کرده  ايجاد  جهان 
از  فراتر  مراتب  به  اينترنت  کنترل  ابعاد  غيرايرانی  و 
برای  محدوديت  ايجاد  و  وب سايت ها  کردن  مسدود 

دسترسی به اينترنت است. 

رسانه ها عامل قتل ندا
 آقا سلطان!!! 

دو روزنامه حامي دولتی ايران مرگ دلخراش ندا آقا 
سلطان در اثر تيراندازي که فيلم و تصوير آن بازتاب 

گسترده اي در رسانه هاي خارجي داشته را به عوامل 
نوشته  وطن   اند.روزنامه  دانسته  مرتبط  خارجي 
روند  ادامه  در  آمريکا  صداي  و  »بي بي سي فارسي 
وقايع  اخبار  جهت دار  انعکاس  قالب  در  تشنج آفريني 
اخير در تهران از روز يکشنبه با مانور روي تصوير 
يکي از کشته شدگان حوادث اخير مدعي هستند که اين 
است  شده  کشته  ايران  انتظامي  نيروهاي  توسط  فرد 
اين در حالي است که با بررسي گلوله هاي خارج شده 
از بدن برخي کشته شدگان حوادث اخير مشخص شده 
است که فشنگ هاي به کار رفته متعلق به هيچ يک از 
سالح هاي سازماني ارگان هاي نظامي و امنيتي کشور 
نبوده و از خارج از مرزهاي کشور به تهران فرستاده 
تاکيد  امنيتي  منابع  که  است  حالي  در  اين  است.  شده 
کرده اند، در روزهای اخير تعداد زيادی اسلحه گرم از 
به طوری  است  شده  تهران  شهر  وارد  مختلف  مبادی 
با  و  به راحتی  گرم  مناطق خاص سالح  برخی  در  که 
دارد،  قرار  آشوبگران  دسترس  در  قيمت  نازل ترين 
محموله  يک  انتظامی  نيروی  ماموران  نيز  هفته  اوايل 
کردند.«  کشف  را  کمری  اسلحه  قبضه   30 حاوی 
روزنامه جوان نوشت: خبرنگار بي بي سي، مستقر در 
اقدامي  ايران اخراج شده است، در  از  تهران که اخيرا 
غيرانساني با اجير کردن يکي از اراذل و اوباش و دادن 
مبلغي به وي، خواستار کشتن يک نفر براي تهيه فيلم 
از منابع آگاه  مستند خود شد. روزنامه جوان به نقل 
نوشت: فيلمي که اخيرا از اصابت گلوله و کشته شدن 
دختر جواني به نام ندا آقا سلطان در شبکه هاي مختلف 
خبري دنيا و اينترنت منتشر شده است ثمره اين اقدام 

غيرانساني خبرنگار شبکه بي بي سي در ايران است. 
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ماجراي دزديده شدن يک کشتي دانمارکي در خليج عدن 
 

به خاطر يك مشت دالر 
 

 مينا شرفي

 زماني که کاپيتان آندري نوژکين به صفحه رادار نگاه کرد دريافت اتفاق بدي در انتظار آنها است. يک شيء کوچک 
به سرعت به کشتي آنها نزديک مي شد. کشتي CEC Future که يک کشتي بازرگاني دانمارکي است از هنگامي 

خليج  به  که 
وارد  عدن 
شد در حالت 
باش  آماده 
داشت.  قرار 
ها  ر تشبا آ
ي  ا بر
بله  با مقا
حمله احتمالي 
ن  ا د ز د
يي  يا ر د
که  سومالي 
در  را  منطقه 
خود  کنترل 
آماده  دارند 
پس  بودند. 
هشدار  از 
ن  پيتا کا
کشتي  خدمه 
ع  ضو مو
نيروي  با  را 
يي  يا ر د
ك  ر نما ا د
ميان  در 
 . شتند ا گذ
چند  از  پس 
ترس  دقيقه 
اضطراب  و 
شيء  آن 
قابل  بيگانه 
شد.  رويت 
قايق  آن 
عتي  سر پر
بود که تعداد 
مرد  زيادي 
سوار  مسلح 
بر آن بودند. 
ن  پيتا کا
در  نوژکين 
مي  باره  اين 
»مي  گويد؛ 
نستيم  ا د
دزدان  آنها 
يي  يا ر د
آنها  هستند. 
يي  زاويه  از 
ديدن  که 
ما  براي  آنها 
بود  دشوار 
کشتي  به 
مي  نزديک 
در  شدند 
با  حال  عين 
جهت  تغيير 
مداوم  هاي 
مي  باعث 
ما  شدند 
براي  نتوانيم 
آنها  گرفتن 
کنيم.«  اقدام 
ن  ا د ز د

گلوله در قلب 
ندای آزادی

احسان صادقيان
دانشجو از لندن

ساکن  ايرانيان  تظاهرات  پرشين  نگار  خبر  گزارش  به  بنا 
ادامه  نيز  ايران در هفته گذشته  انگلستان در جلوی سفارت 
بيشتری  شدت  از  ظهر  از  بعد  يکشنبه  روز  و  است  داشته 
برخوردار بوده است. در تاريخ مذکور عالوه بر مردم عادی 
نيز حضور  ايران  حکومت  فعال ضد  احزاب  دانشجويان،  و 
داشتند و جمعيت پرتعدادی را تشکيل داده بودند. شعارهای 
کنندگان  تظاهرات  ميان  از  مختلف  گروههای  که  متعددی 
همزمان فرياد می زدند، نشان دهنده تفاوت موضعگيريهای 
اما  کننده  تظاهرات  گروههای  همه  اشتراك  وجه  بود.  آنان 
ندا بود که بر سر دستها به گونه  تصويِر در خون غلطيدن 

حسرت برانگيزی آزاد می نمود. 

ندا آقا سلطان دانشجوی  27 ساله رشته فلسفه بود که در طی 
تظاهراتهای اخير با حضور خودش در خيابانها برای آزادی 
کشورش با مردمش همصدا بود. وی روز شنبه گذشته در 
حالی که از محل درگيريها نيز دور بوده است از ناحيه قلب 
مورد اصابت گلوله قرار می گيرد و در لحظه ای دنيا را تا 
هميشه برای تشنگان قدرت وامی گذارد. پيکر وی را پس از 
برداشت نمونه ای از استخوان ران، از پزشکی قانونی خارج 
از تهران تحويل می گيرند و يکشنبه بعدازظهر در قسمتی از 
بهشت زهرا که برای او و همقطارانش از پيش تعيين شده بود 

به خاك می سپارند. 

خيابان  در  مسجدی  مسئولين  و  بسيجيان  دوشنبه،  روز 
شريعتی از برگزاری مراسم ختم اين شهيد جلوگيری به عمل 
آوردند تا به گفته خودشان از هرج و مرج ممانعت کنند. اما 
شاهدان عينی ابراز داشته اند که مردم در مسجدالرضا واقع 
که  بودند  کرده  تجمع  او  بزرگداشت  برای  نيلوفر  ميدان  در 

توسط نيروهای انتظامی از مسجد برون و متفرق شدند. 
از سوی ديگر صدا و سيمای حکومت اسالمی ايران، گروههای 
تروريستی را عامل قتل ندا می داند و گزارش داده اند اسلحه 
ای که قلب او را هدف قرار داد به ايران قاچاق شده است. بنا 
اند.  او دستگير شده  قتل  ايران عامالن  ادعای دولتمردان  به 
اين در حالی است که فيلمها و عکسهای گرفته شده در صحنه 
حادثه توسط مردم نشان می دهد که جز بسيجيان و لباس 
شخصيها، افراد مشکوك ديگری در صحنه نبوده اند. الزم به 
توضيح است، بنابه اعالميه های حقوق بشر سازمان ملل و 
حتی قانون اساسی ايران، اعتراضات آرام حق قانونی مردم 
است. در صورت بروز آشوب و در صورت لزوم تيراندازی 
موظفند  پليس  نيروهای  گران،  اختشاش  کردن  متفرق  برای 
افراد  پاهای  دادن  قرار  هدف  برای  پالستيکی  های  گلوله  از 
بر  سندی  ايران  اخير  تظاهراتهای  های  کشته  کنند.  استفاده 

نقض آشکار حقوق انسانی مردم است.

خانواده ندا همچنين متذکر شده اند هر تصويری از ندا همراه 
غير  کانديداتوريها،  انتخاباتی  پوسترهای  يا  نماد  نوع  هر  با 
واقعی است. برای ندا فقط وطنش اهميت داشت و در راه آن 

قدم بر می داشت. روحش شاد و راهش پررهرو باد.

گزارش تصويری 
از تجمع معترضين 
در مقابل سفارت 
جمهوری اسالمی 

ايران در لندن 
جهت حمايت از 
تظاهر کنندگان 
ايران و تقلب در 

شمارش آرا 

عکس: عارف
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برنامه روزانه 
این شهر آشوب 

 

 پوريا عالمي

خالص  پلوغي ها  شلوغ  و  ترافيک  از  تازه  صبح-   3
شده اند و خودشان را به خانه مي رسانند. 

مربوطه  کارهاي  به  و  مي خوابند  صبح-   7 تا   4
مي رسند. 

8 صبح- بيدار مي شوند. 
8 صبح- نمي دانند سرکار بروند يا در خانه بمانند و 

سرکار نروند. 
8:30 صبح- سرکار نرفتن را مي گذارند براي يک روز 

ديگر و مي روند سرکار. 
۹ صبح تا 12 ظهر- در اداره دنبال يک فيلترشکن که 

فيلتر نشده باشد، مي گردند. 
12 تا 1 ظهر- غذا مي خورند. 

به  گرفته اند  موبايل  با  که  را  فيلم هايي  بعدازظهر-   1
اسم شان  فاصله  همين  مي کنند.در  ايميل  اون  و  اين 
را در گوگول سرچ مي کنند ببينند کي ها به شان لينک 

داده اند. 
3 بعدازظهر- آماده پياده روي بلندمدت مي شوند. 

4 بعدازظهر- مشغول پياده روي بلندمدت مي شوند اما 
با فشار آب گرم، تجمع شان از هم پاشيده مي شود. 

5 عصر- خودشان را به دوستان مي رسانند. 
6 غروب- به صورت زخم و زيلي در راه خانه قدم 

برمي دارند. 
و  درنياورده اند  پولي  چندروز  اين  چون  غروب-   7

دستي  پول  دوست شان  از  است،  اجاره خانه  موعد 
مي گيرند. 

ديگر  چيزست هاي  و  يوتلست  و  استارست  8 شب- 
پارازيت خالص شوند. از دست  تا  مي کنند  را سرچ 

و  »خبر  و  خبر«  »تفسير  تماشاي  از  هم  هدف شان 
اين  تلويزيون فارسي زبان بي بي سي«  از خبر  بيشتر 
است که توطئه انگليس و آمريکا را از نزديک پيگيري 

کنند. 
8:30 شب- برنامه 20:30 را نگاه مي کنند تا خودشان 
»معدود  از  کامران زاده  نجف  که  ويدئوهايي  در  را 
اغتشاشگران و معترضين« پخش مي کند پيدا کنند.دعا 
دعا مي کنند که آقا ضرغامي و عوامل پشت صحنه، 
دور عکس آنها که در تجمعات ديده مي شوند، دايره 

قرمز نکشد. 
آشغال  سطل  در  تا  مي برند  را  آشغال ها  شب-   ۹
بيندازند.اما خيلي دقت مي کنند تا دست شان نسوزد. 

10 شب- چراغ ها را خاموش مي کنند و سرشان را از 
پنجره مي برند بيرون. 

ميدان  در  دوري  و  مي روند  ماشين  با  شب-   11
بيمارستان  حوالي  جيحون،  خيابان  سعادت آباد، 
لوالگر و غيره مي زنند و حاصل کار اراذل و اوباش 

را مي شمرند و با موبايل فيلمش را مي گيرند. 
12 شب- به خاطر برخورد با جسم سخت، خوردن 
گازي که منجر به جاري شدن اشک آدمي مي شود، 
درمانگاه  به  را  خودشان  ديگر،  چيزهاي  شنيدن 

معرفي مي کنند. 
1 شب- تا 2 صبح- از دست يک موتورسوار که آنها 
همراهي  مسالمت آميزي  شيوه  به  بيمارستان  از  را 

مي کند، فرار مي کنند. 
سعي  و  مي رسانند  خانه  به  را  خودشان  صبح-   3

مي کنند با خوردن ديازپام کمي استراحت کنند. 
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انسان ها
 120 ساله مي شوند 

 
موفقيت هاي دنياي دانش روز به روز رو به افزايش است و تمامي تالش هايي که امروز براي توسعه 
فناوري و تحقق روياهاي بشري انجام مي شود در حقيقت فراخواني براي به چالش کشيدن انسان هاي 
دنياي آينده است.روبات هاي هوشمندي که قادرند به تنهايي مسائلي را درك کرده و بياموزند، تحقق 

تا  انسان  عمر  کردن  و طوالني  هميشه  از  پاك سبزتر  انرژي  از  استفاده  مريخ،  به  انسان  روياي سفر 
120سالگي تنها بخشي از تالش هاي دانشمندان است به طوري که بسياري از چالش هاي علم که امروز 
غيرممکن به نظر مي رسند بسيار نزديک تر و دست يافتني تر از آن چيزي هستند که تصور مي شود.

را محقق  روياهايي  و  داد  انجام خواهد  مهمي  و  بشريت کشفيات جديد  آينده  هاي  در سال  در حقيقت 
خواهد کرد که امروز دست نيافتني به نظر مي رسند.در اين راستا مجله Focus Extra پيش بيني هايي 
را درخصوص آينده علم بشر ارائه کرده است. اين مجله نوشته است؛ اکنون به نظر مي رسد پياده روي 

اولين انسان ها روي مريخ در کمتر از چند دهه تحقق يابد. 

انجاميد و سرانجام خواهد  به مدت چندين سال به طول خواهد  اين سفر چندين 10 ميليون کيلومتري 
توانست به سفرهاي بين کهکشاني منجر شود. براي مثال انسان آينده خواهد توانست از کهکشان راه 
شيري به کهکشان همسايه )آندرومدا( سفر کند و اين سفر را با سرعت نور )در حدود 300 هزار کيلومتر 
بر ثانيه( انجام دهد. اما به هرحال براي طي کردن تنها مسير رفت حداقل به دو ميليون و نيم سال زميني 
زمان نياز است. مجله Focus Extra در ادامه اين مقاله مي افزايد؛ يک گام ديگر در آينده، نگاه به توسعه 
فناوري هاي سبز براي توليد انرژي است، به طوري که چندي پيش اولين تالش دانشمندان در ساخت 
شيشه هاي رنگي شفافي که نور خورشيد را جمع کرده و به پيل هاي خورشيدي کوچکي هدايت مي 
کند که روي چارچوب پنجره خانه ها نصب مي شوند، آغاز شد. به اعتقاد محققان موسسه تکنولوژي 
ماساچوست )Mit( هزينه اين فناوري نو کمتر از يک و نيم يورو بر وات است درحالي که هزينه نصب 
پنل هاي خورشيدي امروزي پنج يورو بر وات است. همچنين توربين هاي کوچکي که طول آنها تنها 10 
متر است و يک کيلووات انرژي الکتريکي توليد مي کنند دومين گام در توسعه تامين انرژي هاي خانگي 

است.

از سويي ديگر براي تامين گرما دو راه حل ممکن ارائه شده که اولي ساخت ميني نيروگاه هايي با توليد 
انرژي 100 کيلووات بر ساعت است که اين انرژي را از زيست توده ها توليد مي کند. دومين راه حل، 
نيروگاه هاي حرارتي زميني است که با کمک يک لوله عمودي مداربسته، آب زيرزميني را پمپ کرده و دما 
را به 35 تا 40 درجه سانتيگراد مي رساند.پيش بيني مي شود در سال 203۹ روبات هاي هوشمندي از راه 
مي رسند که به تنهايي مي توانند مسائل مختلف را بياموزند. در حال حاضر روبات هايي ساخته شده اند 
که احساسات انسان را تشخيص مي دهند و تصميماتي اتخاذ مي کنند.از ديگر روبات هاي دنياي پيشرفته، 
iCub است. iCub يک بچه روبات است که اگرچه کودك است اما ماموريت بسيار ويژه يي دارد. وظيفه 
اين روبات آموختن، بزرگ شدن، تشخيص چهره ها و اشيا و سازگاري با محيط زيست است همانند 
يک کودك انسان که مي آموزد و بزرگ مي شود.اين مجله پس از بررسي روبات ها به انسان رسيده و 
خاطرنشان کرده است طول عمر انسان مي تواند به 120 سال افزايش يابد. به تازگي بسياري از مکانيسم 
هاي طول عمر کشف شده اند و بررسي بيشتر اين مکانيسم ها به افزايش طول عمر انسان هاي نسل 
آينده منجر مي شود. براي مثال چندي پيش ژني با عنوان AT1A کشف شد که به طور متوسط مي تواند 
30 درصد طول عمر انسان را افزايش دهد که اين درصد با شرايط بهداشتي مناسب مي تواند بهبود يابد. 
پيش بيني هاي کارشناسان نشان مي دهد تا بيش از 20 سال ديگر )در حدود سال 2032( علم پزشکي مي 
تواند به طور کامل دشمن شماره يک خود يعني سرطان را مغلوب کند به طوري که تحقيقات اخير نشان 
مي دهد پروتئين P21 که چرخه تکثير سلول هاي توموري را کمتر مي کند در صورتي که متوقف شود 

مي تواند در توسعه مکانيسم هاي ترميم DNA که در اثر سرطان تخريب شده است بسيار مفيد باشد.

منبع؛بي بي سي
 

روباهي که کفش 
مي دزدد  

در ميان لنگه کفش هاي سرقتي انواع و اقسام 
لنگه کفش ها از کفش زنانه تا کفش ورزشي 

اعالم کردند؛  آلماني  ديده مي شود.جنگلبانان 
يک روباه در جنگل هاي غرب اين کشور بيش 
همگي  و  برد  به سرقت  لنگه کشف  يکصد  از 
آنها را داخل النه اش جاسازي کرد.به گزارش 
ايسنا سخنگوي پليس منطقه »فورن« در غرب 
آلمان يادآور شد؛ جنگلبانان در جست وجوي 
با  روزانه خود متوجه شدند، يک ماده روباه 
سرقت 110 تا 120 لنگه کفش از مناطق اطراف 
اين جنگل آنها را براي بازي توله هايش دزديده 
و به داخل النه خود برده است.اين سخنگوي 
پليس خاطرنشان کرد؛ در ميان لنگه کفش هاي 
از کفش  ها  لنگه کفش  اقسام  و  انواع  سرقتي 
زنانه تا کفش ورزشي ديده مي شود.اين لنگه 
کفش ها همگي سالم بوده و تنها کثيف و گل 
آلود شده بودند.اين اولين باري است که يک 
حيوان در آلمان دست به سرقت لوازم مربوط 

به انسان ها مي زند.   

سرقت مجسمه هاي 500 
ساله از موزه دولتي هند  

  
ايسکانيوز؛ پليس هند از به سرقت رفتن مجسمه 
هايي از الهه هاي قديم هند از موزه دولتي اين 
کشور در دو روز پاياني هفته اخير خبر داد. 
به گزارش »ايسکانيوز« شش مجسمه از الهه 
هاي مختلف معبد هندو متعلق به قرن پانزدهم 
ميالدي در زمان تعطيلي موزه ملي اين کشور 
رفتند. به سرقت  و شنبه  طي روزهاي جمعه 

سارقان  افزود؛  مطلب  اين  بيان  با  هند  پليس 
وارد موزه شده  قفل و در اصلي  با شکستن 
اين  در  که  بردند  سرقت  به  را  ها  مجسمه  و 
فلز  پنج  از  که  پانچالوکا  هاي  مجسمه  ميان 
متفاوت ساخته شده اند و قيمتي بالغ بر 500 
اشياي  ترين  مهم  از  اند،  داشته  روپيه  هزار 
شوند.پليس  مي  محسوب  رفته  سرقت  به 
گفت؛ موزه نگهبان نداشته و متصدي آن مثل 
هميشه پس از تعطيلي موزه در شامگاه روز 
پنجشنبه کليدها را به اداره پليس محلي تحويل 

داده است.  

نيم ميليون روس، 
قربانيان ساالنه الکل  

 

منتشر  شنبه  سه  روز  که  گزارشي  براساس 
ميليون  نيم  ساله  هر  الکلي  مشروبات  شد 
بر  مساله  اين  و  کشد  مي  روسيه  در  را  تن 

است.به  گذاشته  تاثير  مردان  زندگي  به  اميد 
گزارش خبرگزاري فرانسه افراط در نوشيدن 
به  اميد  است  شده  موجب  الکلي  مشروبات 
زندگي در روسيه از کشورهايي مانند بنگالدش 
يا هندوراس پايين تر باشد. اتاق مدني روسيه 
منتشر  ريانووستي  خبرگزاري  که  سندي  در 
هر  الکل  نوشيدن  در  افراط  کرد؛  اعالم  کرد، 
سال موجب مرگ زودهنگام حدود 500 هزار 
اين  کنندگان  شود.تدوين  مي  روسيه  در  تن 
گزارش خاطرنشان کردند؛ همه گيري الکليسم 
در روسيه به اين مساله منجر شده که مرگ و 
مير مردان آزاد سه برابر باالتر از رده سني 
مرداني باشد که در زندان به سر مي برند.اين 
مشروبات  مصرف  در  افراط  افزود؛  گزارش 
جرائم  از  زيادي  شمار  در  همچنين  الکلي 
اعالم کرد؛ حدود 80  مشاهده شده است.وي 
درصد از قاتالن در زمان وقوع جرائم مست و 
حدود 40 درصد از افرادي که خودکشي مي 

کنند نيز مست هستند.  

 مدافع اماراتي؛ مك 
دونالد مانع راهيابي ما 

به جام جهاني شد  
  

يکي از بازيکنان تيم ملي فوتبال امارات با نام 
مصرف  گفت  چهارشنبه  روز  عبيد«،  »صالح 
زياد غذاهاي فست فود توسط تيم ملي فوتبال 
اين کشور، دليل از دست دادن شانس صعود 
اين تيم به جام جهاني بوده است، به گزارش 
آفتاب، انتقادات مدافع اماراتي پس از آن عنوان 
مي شود که تيم ملي فوتبال امارات در تهران، 
ايران شکست را  نتيجه يک بر صفر مقابل  با 
پذيرا شد. »صالح عبيد« مي گويد؛ »مي دانيد ما 
براي ناهار و شام چه چيزي مي خوريم؟ فکر 
مي کنيد چه نوع غذايي؟ ما غذاهاي مک دونالد 
غذاهاي  غتيمف  همه  کنيم،  مي  مصرف  را 
نيست.«  خوب  که  خورند؛  مي  را  دونالد  مک 
جام  رسمي  اسپانسرهاي  از  يکي  دونالد  مک 

جهاني است.  

خشونت ها در افغانستان 
40 درصد افزايش يافته  

  
وزارت داخله )کشور( افغانستان مي گويد در 
يک هفته گذشته، خشونت ها در اين کشور تا 
40 درصد افزايش داشته است.حنيف اتمر وزير 
داخله افغانستان که در يک کنفرانس خبري در 
کابل صحبت مي کرد، گفت بيشتر خشونت ها، 
جنوب  و  جنوب  مناطق  از  برخي  و  کابل  در 
در  گفت  است.اتمر  داده  رخ  اين کشور  غربي 
اين خشونت ها در کل نزديک به 50 غيرنظامي 
کشته و حدود 100 تن ديگر زخمي شده اند. به 
گفته اتمر عالوه بر غيرنظاميان، حدود 180 تن 
نيز ظرف  افغانستان  از مخالفان مسلح دولت 
يک هفته گذشته کشته شده اند. وزارت داخله 
افغانستان در حالي از افزايش خشونت ها در 
اين کشور خبر مي دهد که ارگان هاي امنيتي، 
حال  در  کشور،  اين  دفاع  وزارت  شمول  به 
گسترش برنامه ها و عمليات نظامي خود در 
جمهوري  رياست  انتخابات  برگزاري  آستانه 
افغانستان هستند.وزارت  و شوراهاي واليتي 
از  شماري  هنوز  گويد  مي  افغانستان  دفاع 
سوي  از  افغانستان  جنوب  در  ها  ولسوالي 
دولتي  حاکميت  و  شود  مي  کنترل  طالبان 
اين  گيري  ندارد.بازپس  وجود  مناطق  اين  در 
دفاع  وزارت  اصلي  هاي  برنامه  از  مناطق، 
تا  است  انتخابات  برگزاري  از  قبل  افغانستان 
ساکنان اين مناطق بتوانند در انتخابات شرکت 

کنند.  
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فروش و نصب برنامه های جديد کامپيوتری 
XPويندوز ويستا، ويندوز 

Microsoft Office ،آنتی ويروس و فايروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی ديگر 
با قيمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

شوخی با مطبوعات ايران : 
جرايد: برای دفن اموات بايد يک ميليون تومان بپردازيم .

شکارچی : يعنی اگر نپردازيم ، مرده هايمان را گوربه گور می کنند!
جرايد: سرما و بارندگی قيمت ميوه های شيراز را کاهش داد.

شکارچی : دمش گرم ، داره با دولت رقابت ميکنه !
جرايد: اقتصاد شيرو گوشت فلج شده است . 

شکارچی:اين هم نتيجه نفرين فقراست !
جرايد :احمدی نژاد : اجازه بدهيد مردم امريکا ازاد باشند.

شکارچی : ما اجازه می دهيم اما خودشان نمی خواهند،مردم امريکا 
را عرض می کنم !

جرايد:خاتمی نامزد نمی شود.
شکارچی: مگردست خودش است !

جرايد : از ساختمان وزارت کشور دود به هوا برخاست.
شکارچی : يعنی می فرمائيد وزارت کشوری ها هم اهل دود و دم 

هستند !

طبيب خوش اشتها
چنين گفت اردبيلی با حکيمی     

که بودش او زياران قديمی

حکيم دارم زتو اميد درمان 
  مداورايم نما قربان تو جان 

گرفت نبضش بکوشيدش به درمان 
 که آالمش بکاهد سهل و آسان 

بگفتا بره ای الی پلو کن  
 و يا با زعفران مرغ و چلو کن 

همه را ميل نما آن قوت شاهی
   و انگه قی بکن در يک سياهی 

بگفت بيمارنداری دوست من هش  
  بده حاال درست حرف مرا گوش 

اگر فردی نمايد اين چنين رقی     
خورم بنده قی اش را با دف ونی 

صمد شکارچی 

تلنُگر
صمد شکارچی 

هفته نامه پرشين 
از همکاری تعداد 

محدودی دانشجوی 
داوطلب جهت تهيه 

گزارش استقبال می کند

02084537350

 براون؛ چند هفته اخير بدترين دوران 

زندگي سياسي ام بود 
 

 گوردون براون با اذعان به اينکه حمالت شخصي به وي در جريان تالش هاي نافرجام براي عزلش او را ناراحت کرده، گفت احتمال دارد 
پس از ترك نخست وزيري به تدريس روي آورد. گوردون براون نخست وزير انگليس در اولين مصاحبه از زمان استعفای نمايندگان حزب 
کارگر در مجلس عليه وي، يکسري اطالعات صريح و بي سابقه از دوران تصدي خود را در اختيار گاردين گذاشت که نشان مي دهند چند 

هفته اخير بدترين دوران زندگي سياسي اش بوده است. نخست وزير 
انگليس براي اولين بار اعتراف کرد آرزو داشته نظام نظارت سخت تري 
روي سيستم بانکي اعمال مي کرد ولي در عين حال اظهار داشت نمي 
خواست انگليس خارج از جريان قرار بگيرد و تحت فشار سنگين براي 
اذعان  يک  در  انگليس  وزير  نخست  است.  بوده  بيشتر  محدوديت  رفع 
آشکار به انتقادات از نبود بصيرت در مرکز دولت گفت؛ متوجه شده ام 
که تمرکز روي طرح ريزي استراتژيک بسيار دشوار است به خصوص 

مادامي که شما مجبوريد با رخداد هاي فوري مقابله کنيد.
افراد داراي  به  اذعان کرد درباره وام هاي پرداخت شده  وي همچنين 
سوءسابقه مالي در دوران تصدي اش در وزارت خزانه داري اطالعات 
چنداني ندارد ولي گفت ماهيت جهاني بانکداري مدرن به اين معني است 
که چنين اقدامي ادامه پيدا خواهد کرد. از طرفي ديگر در پي ادامه رسوايي 
هاي مالي در دولت انگليس، پليس اين کشور از بازرسي کيفري نمايندگان 
مجلس عوام پارلمان بر سر ادعاهاي موجود در مورد سوءاستفاده آنها 
از بودجه عمومي خبر داد. اسکاتلنديارد اعالم کرد هياتي از کارآگاهان 
و دادستان هاي ارشد تصميم گرفته اند تحقيقات کاملي از »تعداد کمي« 
از نمايندگان و نجيب زادگان يا اعضاي مجلس اعيان انجام دهند. انتظار 
سياستمداران  توجه  مورد  اتهامات  روي  تحقيقات  اين  تمرکز  رود  مي 
مبني بر گمراهي عمدي مقام ها يا مطالبه بازپرداخت »وام هاي موهوم« 
باشد. يک سخنگوي پليس متروپوليتن لندن گفت؛ پس از بررسي هيات 
قانوني سلطنتي،  پيگرد  متروپوليتن و سرويس  پليس  ارزيابي مشترك 
پليس تصميم گرفته است بررسي سوءاستفاده ادعايي از هزينه ها را از 
سوي تعداد اندکي از نمايندگان و نجبا آغاز کند، ولي گوردون براون 
در واکنش به اين اقدامات در نشست سران اتحاديه اروپا در بروکسل 
اعالم کرد اين اقدام بخشي از سيستم قديمي بوده و اصرار ورزيد که به 

»شفافيت حداکثري« در اين رابطه متعهد است. وي در يک کنفرانس خبري گفت؛ ما با مشکالتي روبه رو هستيم که از پيشنهادهاي جديد 
برآمده است. موارد سياه شده بخشي از سيستم قديمي است. اين با سيستم جديد ارتباطي ندارد. تغييراتي که ما در حال ايجاد آن هستيم، 

سيستم قديمي را کنار مي گذارد و يک سيستم جديد شفاف تر ايجاد خواهد شد. 

بازگشت سفيرآمريکا 
به سوريه پس از 4سال

يک مقام بلندپايه کاخ سفيد ديروز از تصميم 
براي  آمريکا  رئيس جمهور  اوباما،  باراك 
دمشق،   به  کشور  اين  سفير  بازگراندن 

پايتخت سوريه خبر داد. 

وزارت  رويترز،  خبرگزاري  گزارش  به 
سفير  مصطفي،   عماد  به  آمريکا  خارجه 
سوريه در واشنگتن اطالع داده است اوباما 
سفارت  براي  جديدي  مسوول  دارد  قصد 
است،  سفير  بي   2005 سال  از  که  آمريکا 
اعزام کند.آمريکا پس  به دمشق  منصوب و 
پيشين  نخست وزير  رفيق حريري،  ترور  از 
لبنان در سال 2005 سوريه را به دخالت در 
اين حمله متهم کرد و سفير خود را از دمشق 

فرا خواند.

نبرد آمريکا و پاکستان عليه طالبان وارد مرحله تازه اي شد

قتل رقيب رهبر طالبان پاکستان
از  يکي  عزاداري  مراسم  به  آمريکا  بدون سرنشين  هواپيماهاي  روز سه شنبه  حمله  بين الملل:  گروه 
اعضاي به قتل رسيده طالبان در حواشي روستايي در ايالت وزيرستان جنوبي پاکستان 60 کشتهبر 
جاي گذاشت تا جنگ آمريکايي ها و ارتش پاکستان عليه افراطيون اين کشور وارد مرحله تازه اي شود. 
به گزارش روزنامه آمريکايي نيويورك تايمز اين حمله که خونبارترين و پرتلفات ترين عمليات ارتش 
آمريکا در پاکستان تلقي مي شود در بخش ماکان صورت گرفته است. اين حمله که بيستمين عمليات 
هواپيماهاي بدون سرنشين آمريکا عليه اهدافي در خاك پاکستان طي سال جاري ميالدي بود پس از 
حمالت جنگنده هاي ارتش پاکستان عليه اماکن اختفاي نيروهاي وفادار به بيت اهلل محسود، از رهبران 
تحريک طالبان پاکستان انجام شد.ساعاتي قبل از اين عمليات رسانه هاي پاکستاني از ترور قاضي 
زين الدين، از رهبران قبايلي وزيرستان جنوبي و رقيب محسود خبر دادند که اين دو از حدود يک سال 
قبل به واسطه ترور عموي زين الدين توسط نيروهاي محسود و قتل برادر محسود از سوي عوامل 
نزديک به زين الدين رودرروي هم قرار گرفته بودند.مرگ زين الدين ضربه سختي به استراتژي ارتش 
پاکستان براي به خدمت گرفتن رهبران محلي عليه طالبان که با همکاري سازمان اطالعات مرکزي 
آمريکا )سيا( در حال اجراست، وارد آورد. محسود با قتل زين الدين در واقع براي ساير رهبران قبايلي 

پيام فرستاد که در صورت صف آرايي در مقابل او بايد منتظر چنين سرنوشتي باشند.
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فروشی
مغازه A1 در منطقه 

ميداول رويروی مرکز 
اسالمی

 بفروش ميرسد

07588892697

اجاره
يک آپارتمان 
دوخوابه

ميداول W۹ جهت اجاره

07966456106

روزنامه عکس عجيب در دو 
 

بر  تا  اند  کرده  زيادي  تالش  تندرو  هاي  سايت  و  ها  روزنامه  برخي  گذشته  روزهاي  در   
خالف اظهارات مسووالن قضايي و پليس، با چاپ عکس ها و تصاويري اين گونه القا کنند که 
معترضان با اسلحه در مقابل نيروهاي انتظامي قرار گرفته اند. روزنامه ... روز گذشته با چاپ 
عکسي از فردي که ظاهراً يک سالح در دست دارد و انتخاب تيتر »اين تروريست هاي حامي 
ابتداي گزارش خود، سعي در مرتبط جلوه دادن آن  ادامه داده و در  اين رويه را  صداقت« 
با طرفداران ميرحسين موسوي داشت. در ابتداي گزارش مذکور آمده است؛ حاميان افراطي 
ميرحسين موسوي که در کنار آنها عناصر گروهک هاي تروريستي و اراذل و اوباش مشاهده 
مي شدند که به اموال عمومي خسارت وارد مي کردند به تخريب و غارت مغازه ها، آتش زدن 
خودروهاي مردم و بانک ها و حمله به عابران مبادرت کردند. در نتيجه اغتشاشات شنبه شب 

تهران تعدادي از عناصر تروريست 
نفر   10 گرم،  سالح  از  استفاده  با 
و  را مجروح  نفر  و 100  را کشته 

مصدوم کردند.

روزها  اين  که  است  حالي  در  اين 
حتي صداي اعتراض علي الريجاني، 
محمدرضا باهنر، مريم بهروزي و 
نيز  اصولگرايان  از  ديگر  بسياري 
عمومي  هاي  رسانه  عملکرد  از 
با  آرام  اعتراضات  دادن  پيوند  در 
بلند  تاييد  قابل  اقدامات غير  برخي 

شده است.

نکته جالب توجه عکس اين روزنامه 
است. اين عکس متعلق به فردي است 
خبرنگاران  تحقيقات  اساس  بر  که 
زندگي  فاطمي  خيابان  در  اعتماد، 
نيز  عادي  روزهاي  در  او  کند.  مي 
در خيابان راه رفته و به گفتن حرف 
اسلحه  پردازد.  مي  نامربوط  هاي 
در دست او نيز يک مسلسل اسباب 
که  عکس  منبع  حتي  که  است  بازي 
يک خبرگزاري غربي است با عناوين 

toy gun از آن نام برده است.

عمومي  دادستاني  ارتباط  همين  در 
و انقالب تهران در خصوص هويت 
فرد مسلح دستگيرشده در ناآرامي 
صادر  اطالعيه  تهران  شنبه  هاي 

کرد.

تهران  انقالب  و  عمومي  دادستاني 
چاپ  به  اشاره  با  يي  اطالعيه  در 
اسلحه  به  مسلح  فردي  تصوير 
روز  آشوبگران  بين  در  جنگي 
در  تهران  هاي  ناآرامي  گذشته 
برخي خبرگزاري ها و اعالم اينکه 
اين فرد مسلح دستگير شده است، 
اعالم کرد؛ فرد مسلح دستگيرشده 
در ناآرامي هاي روز شنبه مربوط 
در  و  نيست  مذکور  تصوير  به 

خصوص شناسايي هويت فردي که 
و  تحقيق  حال  در  اطالعاتي  و  امنيتي  نيروهاي  منعکس شده  ها  در خبرگزاري  تصوير وي 

پيگيري هستند.

دادستاني تهران از همه مردم عزيز درخواست کرد؛ با عنايت به اينکه در ناآرامي هاي شب 
گذشته تعدادي از شهروندان گرامي توسط افراد آشوبگر و ناشناس با اسلحه به قتل رسيده 
اند چنانچه از ماهيت عکس اطالعي دارند مراتب را به ستاد مرکزي دادسراي تهران يا ساير 

مراجع امنيتي و اطالعاتي گزارش نمايند.

روزنامه... نيز نسخه اصلي عکس مذکور را در صفحه 3 خود به چاپ رسانده که در آن يک 
زن با ماسک طبي، پشت سر فرد مذکور قرار دارد اما در عکس روزنامه وطن امروز اين زن ، 
حذف شده است .اين روزنامه در توضيح عکس آورده است؛ رسانه هاي خارجي عکس فوق 
را از آشوب عصر شنبه تهران مخابره کرده اند. اين فرد که حامل يک سالح خودکار است در 

ميان آشوبگران مشاهده مي شود، 

فائزه هاشمي رفسنجاني آزاد شد  
  

اگر چه خبرگزاری فارس در خالل اعالم خبر آزادي فائزه هاشمي 
بر همان موضع پيشين پاي فشرد و جزئيات بيشتري ارائه نکرد 
اما »آينده« به نقل از يک منبع آگاه نوشت بازداشت زنان خانواده 
پس  آنها  و  گرفته  صورت  ويژه  يگان  ماموران  توسط  هاشمي 
منتقل  قرارگاه  يک  به  وانت  خودرو  دستگاه  يک  با  بازداشت  از 
در  آزادي  خيابان  تجمع  درباره  وي  از  بازجويي  از  پس  شدند. 
دوشنبه گذشته دستور آزادي وي صادر مي شود.  خبرگزاری 
فارس عنوان کرد چهار زن ديگر از نزديکان هاشمي رفسنجاني 
کرد؛  اعالم  »آينده«  اما  بودند  شده  آزاده  هاشمي  فائزه  از  قبل 
امنيتي قصد داشتند ساير زنان دستگير شده را پيش  »ماموران 
از او آزاد کنند که چهار زن ديگر اعالم مي کنند تا زمان آزادي 
فائزه هاشمي آنها نيز در زندان باقي مي مانند.« بنا بر اين گزارش 
فائزه هاشمي ساعت شش يکشنبه و پس از 24 ساعت بازداشت 
آزاد مي شود. اخيراً رسانه هاي حامي دولت بخشي از انتقادهاي 
خود را متوجه فرزندان رفسنجاني کرده اند. فائزه هاشمي حين 
مبارزات انتخاباتي اخير از ميرحسين موسوي حمايت کرد و در 
چند تجمع به نفع آقاي موسوي سخن گفت. فائزه هاشمي در دور 

پنجم انتخابات مجلس شوراي اسالمي دومين راي تهران را کسب کرد اما در انتخابات دور ششم که اصالح 
طلبان مجلس را در کنترل خود داشتند، از راهيابي به مجلس باز ماند 

در پاسخ به درخواست دبيرکل سازمان ملل 
 

واکنش تند ايران به اظهارات بان کي مون  
بان کي مون هفته گذشته در نامه يي خطاب به دولتمردان ايران از آنها درخواست کرد اختالفات خود را با 

يکديگر از راه گفت وگو و ابزار حقوقي حل و فصل کنند.

اما اين خواسته بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد با واکنش وزارت خارجه روبه رو شد، همچنان 
که حسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه پس از انتشار خواسته بان کي مون اظهارات وي را مداخله 
ملل متحد  دبيرکل سازمان  بان کي مون  اظهارات  به  ايران کرد. سخنگوي وزارت خارجه در واکنش  در 
درخصوص انتخابات ايران گفت؛ دبيرکل سازمان ملل تحت تاثير جو منفي ايجادشده توسط برخي قدرت 
هاي يکجانبه گرا، حقايق انتخابات اخير رياست جمهوري در ايران را ناديده گرفته است. وي افزود؛ اين 
موضع گيري در تناقض آشکار با وظايف دبيرکل سازمان ملل، قواعد پذيرفته شده بين المللي و دخالتي 

آشکار در امور داخلي جمهوري اسالمي ايران است.

عامل تيراندازی به ندا صالحی تحت تعقيب است
به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشين  طی روزهای اخير در اکثر نشريات دنيا از مرگ دلخراش ندا آقا 
با تمامی محدوديت های خبری کشته شدن  ندا را به عوامل  ايران نيز  سلطان خبر دادند نشريات داخل 
خارجی نسبت داده اند در همين راستا روزنامه اعتماد ملی آورده است که يک مقام آگاه از تعقيب عامل 
تيراندازی به ندا صالحی آقاسلطان خبر داد و گفت: مأموران نيروی انتظامی به سرنخ هايی درباره عامل 

اين تيراندازی دست يافته اند.
از عامل  به سرنخ هايی که  با اشاره  با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس  اين مقام مسئول در گفت وگو 
تيراندازی، نوع اسلحه و گلوله و چگونگی شليک به دست آمده، افزود: با تحقيقات به عمل آمده از طريق 
دوربين های حاضر در صحنه، اظهارات شهود، بررسی محل حادثه، شناسايی و بازجويی از افراد حاضر 
در صحنه و گزارش پزشکی قانونی، مشخص شده است فردی به وسيله يک اسلحه قاچاق به طرف تنی 
چند از حاضران در خيابان کارگر شمالی تيراندازی می کند که يکی از اين گلوله ها از پشت به ندا صالحی 

اصابت می کند. 
اين مقام در ادامه افزود: تحقيقات نيروهای امنيتی و انتظامی برای کشف اين ماجرا که آيا تيراندازی به 

سوی ندا صالحی به صورت کور يا هدفمند بوده، ادامه دارد. 
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آخرين نرخ های ارز بانك مرکزی

تاثير تنش ها بر 
اقتصاد ايران 

 
چه  سياسي  مسائل  تمامي  بر  عالوه  اخير  روزه   10 ناآرامي هاي  بي شک 

داخلي و چه خارجي براي ايران تبعات اقتصادي 
زيادي نيز داشته است.برگزاري راهپيمايي ها چه 
انتخابات  نتايج  به  نسبت  اعتراض آميز  که  آنها 
رياست جمهوري بودند و چه آنهايي که در حمايت 
اثرات  برپا شدند،  به عنوان جشن  انتخابات و  از 
فراواني چون زود تعطيل شدن بنگاه هاي اقتصادي 
يا ايجاد مانع براي انجام فعاليت هاي اقتصادي را 
در برداشته است.در اين ميان دولت از طرفي با 
نتيجه  که  شده  روبه رو  هزينه ها  شديد  افزايش 
ناکارآمدي  واحدها،  موعد  از  زودتر  تعطيلي هاي 
بنگاه ها و ايراد خسارات ناشي از درگيري ها بوده 
کاهش  با  نيز  دولت  درآمدهاي  ديگر  طرف  از  و 

مواجه شده است. 
طبق اعالم سازمان مخابرات در روز پنج شنبه بيست و يکم خرداد ماه يعني 
200ميليون  به  نزديک  رياست جمهوري  انتخابات  از  قبل  روز  يک  درست 
تبادل  ميزان  است.اين  شده  ارسال  همراه  تلفن هاي  مشترکين  توسط  پيامک 
پيامک با توجه به قيمت هر پيامک که البته فارسي و انگليسي آن يا اعتباري 
و غيراعتباري آن متفاوت است، خود درآمد بااليي )بيش از 3 ميليارد تومان( 
براي اين سازمان محسوب مي شود.اين نکته را نيز در نظر بگيريد که رقم به 
دست آمده تنها براي يک روز محاسبه شده است در حالي هم اکنون 10 روز 
از قطع شدن اين سرويس مخابراتي مي گذرد.پس از آن نيز دولت با قطع کردن 
از  تلفن هاي همراه در بعدازظهرهاي تهران خود باعث کاهش درآمد حاصل 
تعرفه مکالمه شده که در اين روزها بسيار زيادتر از هر وقت ديگري انجام 
مي شود. دولت نهم که مدت حضور آن براي يک دوره ديگر نيز تمديد شده 
است با کمک رسانه ملي قصد دارند با کم اهميت جلوه دادن و نپرداختن به 
ناآرامي هاي اخير به سادگي از کنار آن بگذرند اما اين رويکرد نيز تاثيري در 
کاهش زيان هاي اقتصادي آن نداشته است.در حالي که به دليل جو سياسي 
ملتهب و تشديد شده کنوني کمتر کارشناس اقتصادي وارد مباحث تاثيرات 

تحليل  از  کشور  از  خارج  در  اقتصادي  فعاالن  مي شود  کشور  فضاي  منفي 
رويترز  که خبرگزاري  گزارش ها  اين  تازه ترين  در  ندارند.  ابايي  اوضاع  اين 
نيز به اختصار به آن پرداخته است، رئيس بانک مرکزي اروپا در گفت وگو 
افزايش ريسک  باعث  را  ايران  داخل  اغتشاشات  اروپا  راديويي  يک  با شبکه 
بازار مالي در دنيا عنوان کرد. ژان کلود تريشه در اين گفت وگو اظهار کرد 
ايران ريسک مقابل اقتصاد جهاني را افزايش داده و نياز  تنش هاي اخير در 
به تقويت سيستم مالي دنيا را بيشتر نمايان کرده است.رئيس بانک مرکزي 
و  گذاران  اعتماد سرمايه  ديدن  لطمه  باعث  را  ناآرامي ها  اين  همچنين  اروپا 

سهامداران به بازارهاي مالي و اوراق بهادار برشمرد. 
وي معتقد است که اين اتفاقات به علت اين که اخيرا 
رخ داده هنوز بر اقتصاد بين الملل اثري نگذاشته اما 
به وضوح ريسک اقتصادي را در دنيا باال برده است. 
تريشه تاثير اين درگيري ها را در بازار جهاني نفت 
بيش از بازار مالي خواند و گفت بررسي اين تحوالت 
تر  بررسي گسترده  و  تحليل  به  نياز  نفت  بازار  در 
دارد چون نه تنها بر ايران به عنوان يک صادرکننده 
خاورميانه  منطقه  کشورهاي  کل  بر  که  نفت  عمده 
نفت  صادرکنندگان  بزرگ ترين  جمله  از  همگي  که 
در  مرکزي  بانک  کل  رئيس  مي گذارد.  تاثير  هستند 
ادامه مصاحبه خود گفت ما ناگزيريم که با اينگونه 
ريسک ها در دنيا زندگي کنيم پس بايد ثبات اقتصاد 
با کمک وضع قوانين  بازارهاي مالي را  بين الملل و 
تر  سخت گيرانه  نظارت هاي  و   20 گروه  چون  اقتصادي  نهادهايي  در  جديد 
دنبال  به  نبايد  کرد:  اظهار  پايان مصاحبه خود  در  البته  تريشه  کنيم.  تقويت 
اتفاقاتي که توجه زيادي  اينگونه  باشيم.ما در مقابل  دراماتيک کردن مسائل 
را به خود جلب مي کند بايد تا حد امکان مسووالنه عمل کنيم و به تحکيم و 
تقويت ابزار و سيستم هاي مالي در اقتصاد بين الملل بپردازيم. عالوه بر اين بنا 
به گزارشي که از شبکه سي ان ان پخش شد، تحليلگر بازار بورس اين شبکه 
افت شديد شاخص ها در کشورهاي عربي را مرتبط با حوادث ايران دانست.

اين شبکه خصوصي که در اياالت متحده فعاليت مي کند، رکود و سقوط در 
بازارهاي سهام عربستان و دوبي و کشورهاي حاشيه خليج فارس تا مصر 

در شمال آفريقا را نيز متاثر از ناآرامي هاي داخلي ايران دانست. 
اگر چه خسارات اقتصادي تنش هاي موجود در جامعه سياسي ايران بارزتر 
از هر زمان ديگري است هنوز دولت راه حل مناسبي براي آرام کردن فضاي 
کشور با شيوه منطقي نيافته و التهابات هنوز آرام نگرفته است.تداوم تنش ها 
و صادرات  توليد  بخش  براي  سنگيني  هزينه هاي  و  اقتصادي  مخرب  اثرات 

ايران به همراه خواهد داشت. 

سونامي عربي، 
افت اروپايي 

بورس هاي  که  حالي  در  جهان  بازا هاي  در   
در  سهام  ارزش  است  گرته  سونامي  را  عربي 
است.به گزارش  يافته  لندن کاهش  بورس  بازار 
بازار  در  فوتسي  شاخص  يورونيوز،  شبکه 
به چهار  با ده صدم درصد کاهش  امروز  لندن 
هزار و دويست و سي و دو صدم واحد رسيد. 
شاخص دکس المان با بيست و نه صدم درصد 
کاهش به چهار هزار و هفتصد و هفت و پانزده 
صدم واحد رسيده است.شاخص کک چهل بازار 
درصد  صدم  يک  و  بيست  با  پاريس  بورس 
کاهش به سه هزار و صد و شانزده و هشتاد و 
دو صدم واحد رسيده است.شاخص اس اند پي 
با چهل و دو صدم درصد کاش به هجده هزار و 
چهارصد و شصت و چهار و شش صدم واحد 

رسيده است. 
به  رشد  درصد  يازده صدم  با  ايبکس  شاخص 
نه هزار و سيصد و چهل و هشت و هفتاد صدم 

واحد رسيده است. 
درصد  صدم  دو  و  نود  با  بيست  بل  شاخص 
و  شش  و  شصت  و  نهصد  و  هزار  به  رشد 
است.شاخص  رسيده  واحد  صدم  سه  و  چهل 
پي اس اي با بيست و چهارصدم درصد کاهش 
نود و سه  به شش هزار و نهصد و شانزده و 
صدم واحد رسيده است.امروز شاخص اروپايي 
صدم  پنج  و  بيست  با  پنجاه  يورواستوکس 
پنجاه و  به دو هزار و سيصد و  درصد کاهش 
است.  رسيده  واحد  صدم  هشت  و  چهل  و  سه 
در بازار بورس امريکا، امروز شاخص داوجونز 
هزار  هشت  به  کاهش  درصد  صدم  نوزده  با 
وسيصد و بيست و دو و نود و يک صدم واحد 
رسيد.شاخص نزدك با هفت صدم درصد کاهش 
و  نود  و  چهار  و  شصت  و  هفتصد  و  هزار  به 
بورس  بازار  است.در  رسيده  واحد  صدم  دو 
توکيو شاخص نيکي دويست و بيست و پنج با 
پانصد  نه هزار و  به  شش صدم درصد کاهش 
است. واحد رسيده  نه صدم  و  و چهار  و چهل 

سنگ  هنگ  شاخص  شانگهاي  بورس  بازار  در 
با چهل و شش صدم درصد رشد به هفده هزار 
و ششصد و هجده و هفتاد و شش صدم واحد 

رسيده است. 
شاخص اس ام اي با بيست و يک صدم درصد 
و  يک  و  بيست  و  سيصد  و  هزار  پنج  به  رشد 
ار تي اس اي  سي و يک صدم واحد و شاخص 
به  کاهش  درصد  چهارصدم  و  نود  و  دو  با 
نهصد و سي و دو و هفتاد و چهار صدم واحد 
بورس هاي  اکنون  هم  حال  هر  است.به  رسيده 
است  فراگرفته  ريزش  سونامي  را  عربي  مهم 
مالي  بازار  در  سهام  شاخص  طوريکه  به 
عربستان سعودي در معامالت( براي چهارمين 
روز متوالي بيش از 12۹.72 واحد کاهش يافته 
بازارهاي  به  وارده  خسارت هاي  است.حجم 
 15 مرز  از  در  نيز  عربي  متحده  امارات  مالي 
که  است  گذشته  درهم  ميليون  و600  ميليارد 
اينها حاکي از آن است که نوسان هاي قيمت نفت 
براي شرکت هاي نفتي در کنار بحران هاي مالي 
است  چيزي  آن  از  بيش  به خسارت هايي  منجر 
که ساير کشور ها ناچار به پرداخت آن هستند. 
متوالي سرمايه گذاران  درپي خروج  حال  هر  به 
هفته  طي  امارات  مالي  بازارهاي  از  خارجي 
جاري، بورس هاي دوبي و ابوظبي شاهد سقوط 
حجم  بي سابقه  افزايش  و  شاخص ها  استثنايي 
در  بود.  سرمايه گذاران  به  وارده  خسارت هاي 
از 483 ميليون  بازار مالي دوبي بيش  معامالت 
و530  ميليون   728 ارزش  به  هزار سهم  و270 
در  سهام  شاخص  که  شد  معامله  درهم  هزار 
اين بورس بيش از 114.37 واحد کاهش يافت و 
شاخص کل سهام در بازار مالي دوبي به 183۹.1 
واحد رسيده است. همچنين بيش از ۹1 ميليون 
درهم  هزار  و100  ميليون   2۹1 ارزش  به  سهم 
در بازار مالي ابوظبي داد و ستد شد که شاخص 
سهام در اين بورس بيش از 3.22 درصد کاهش 
يافت و شاخص کل سهام در بازار مالي ابوظبي 

به 2656 واحد رسيده است. 
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افت قيمت

 در جهان،
 افزايش قيمت 

در ايران 
 

 در حالي که بازارهاي جهاني با روند نزولي 
داخلي  بازارهاي   ، روبه روهستند  طال  قيمت 
نيست؛  قيمت ها  کاهش  شاهد  تنها  نه  ايران 
افزايش قيمت ها را تجربه  بلکه به طور جزئي 
اتحاديه  رئيس  کشتي آراي،  محمد  مي کند. 
کشوري طال و جواهر در اين باره گفته است: 
در بازار داخلي جريان قيمت ها از هفته گذشته 
برعکس بازارهاي جهاني، روز به روز باالتر و 
افزايش  را  امر  اين  دليل  رفته است.وي  باالتر 
تقاضا  رفتن  باال  داخلي،  بازار  در  دالر  قيمت 
اظهار  و  ذکر  بازار  فصلي  رکود  از  خروج  و 

کرده است: اين عوامل سبب شده که قيمت طال افزايش يابد و تقاضا 
شده  ذکر  عوامل  به  البته  برود.  باال  سکه  ويژه  به  طال  خريد  براي 
را  داخلی  ناآرامی های  و  درگيری ها  بايد  اتحاديه  مقام  اين  از سوی 
تبديل  امن  سرمايه گذاری  يک  به  را  طال  دوباره  که  کرد  اضافه  نيز 
کرده است . کشتي آراي ادامه داده است: در هفته گذشته با توجه به 
ثابت ماندن و يا کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و بهبود نسبي 
شاخص ها در اکثر بورس هاي جهان، نوسانات عمده اي در بورس ها 
اتفاق نيفتاد؛ به طوري که اوايل هفته هر اونس طال که ۹3۹ دالر بود 
در پايان هفته فقط پنج دالر کاهش داشت. البته اين نظر مقام اتحاديه با 
حذف بخشی از واقعيت های حاکم در بازار و جامعه در حالی صورت 
 مي گيرد که طال در طول هفته قبل نيز از همين روند گرانی بر خوردار 

جريان  در  ناامنی ها  با  بازار  در  معامالت  و  بود 

گرانی قرار داشت. رئيس اتحاديه کشوري طال و جواهر به هر حال با 
چشم پوشی از جريانات در بازار داخل به عوامل خارجی بسنده کرده 
و با محافظه کاری بر اين عقيده که کاهش قيمت های نفت جريان ثبات و 
تنزل را برای بازار داخل به همراه داشته خاطرنشان کرده است: دليل 
امر اين بود که دولت آمريکا دالر را تا حدودي تقويت کرد و سبب 
شد که قيمت طال که سير صعودي به خود گرفته و به باالي ۹80 دالر 
رسيده بود، سير نزولي پيدا کند و به ۹34 دالر برسد. وي با اشاره 
به روند نزولي قيمت در بازارهاي جهاني تصريح کرده است: نه تنها 
افزايش  جزئي  طور  به  بلکه  نيستيم  داخلي  قيمت  آمدن  پايين  شاهد 
قيمت هم ديده مي شود. کشتي آراي با توجه به تعطيلي بورس ها طي 
ديروز و امروز گفته است: فردا با بازشدن بورس ها مشخص خواهد 
شد که قيمت طال در چه وضعي قرار خواهد گرفت. اما در بازار های 
به دالر  ارز جهان در پي نگراني سرمايه گذاران ارزش يورو نسبت 
کاهش يافته است. ارزش ارز واحد اروپا بعد از رشد در اواخر هفته 
گذشته، روز دوشنبه بار ديگر به خاطر نگراني سرمايه گذاران نسبت 
پرس  آسوشيتد  گزارش  به  است.  يافته  کاهش  ايران  در  اوضاع  به 
در جريان معامالت روز دوشنبه در آلمان ارزش 
يورو نسبت به دالر آمريکا از 3۹58/1 روز جمعه 
به 3855/1 کاهش يافت. روخي موراماتسو، مدير 
نمايندگي کومرتز بانک در توکيو گفته است: عدم 
رشد  حال  در  دائما  مي دهد  رخ  آنچه  به  اطمينان 
داده  کاهش  را  کردن  ريسک  اشتهاي  و  است 
تغييرات  بر  هم  جهانی  بانک  آمار های  اما  است. 
به  است  نبوده  بی تاثير  جهان  بازار های  در 
طوری که پس از آنکه بانک جهاني اعالم کرده که 
رکود اقتصاد جهاني همچنان نااميدکننده است و 
اقتصاد جهاني  با تضعيف 2/۹ درصدي  همزمان 
و افت حدودا 10 درصدي تجارت بين الملل، کارشناسان بانک جهاني 
به  کرده اند  ترسيم  اقتصاد  جهاني  رکود  از  نااميدکننده اي  تصوير 
طوري که گزارش روز دوشنبه بانک جهاني حاکي از آن است که در 
پي کاهش شديد سرمايه گذاري خارجي که حتي در سال جاري افت 
بيشتري خواهد داشت، بسياري از کشورهاي جهان لطمات سنگيني را 
متحمل شده اند. ارزش دالر در بازار های جهان منفی شده و ارز های 
اروپايی با شکل تازه ای از رشد ارزش مواجه هستند . در اين گزارش 
پيش بيني شده است که اقتصاد جهاني تا سال 2010 رشد خود را از 
سر خواهد گرفت اما اين گزارش تاکيد کرده است اين رشد حدود دو 
درصد در سال کند خواهد بود و تا سال 2010 به رشد 3/2 درصدي 

خواهد رسيد. 

صادرات ايران امسال بيش از 42 
ميليارد دالر کاهش می ِيابد

کاهش  از  خود  گزارش  تازه ترين  در  اکونوميست  اطالعات  واحد 
بيش از 42 ميليارد دالری صادرات ايران در سال جاری خبر داد. 

 200۹ می  ماه  گزارش  در  اکونوميست  اقتصادی  اطالعات  واحد 
ايران در سال گذشته را ۹3 ميليارد و400 ميليون  خود صادرات 
دالر برآورد و پيش بينی کرد که اين شاخص در سال جاری با 42 
ميليارد و 100 ميليون دالر کاهش به 51 ميليارد و 300 ميليون دالر 

برسد که کمترين ميزان از سال 83 بوده است. 
دوباره روند  آتی صادرات کشور  اکونوميست در سال  اعتقاد  به 
صعودی به خود خواهد گرفت و برای اين شاخص رقم 64 ميليارد 
و 100 ميليون دالر ثبت خواهد شد. با افزايش چهار ميليارد و 800 
سال  در  ايران  ارزش صادرات   8۹ سال  به  نسبت  دالری  ميليون 
13۹0 معادل 68 ميليارد و ۹00 ميليون دالر خواهد بود که با ۹00 
افزايش در سال 13۹1 به 6۹ ميليارد و 800 ميليون  ميليون دالر 
 13۹2 سال  در  که  است  شده  عنوان  همچنين  رسيد.  خواهد  دالر 
برای کشور صادرات 81 ميليارد دالری به ثبت خواهد رسيد. اين 
ماهه   در گزارش سه  مانيتور  بيزينس  که موسسه  است  در حالی 
دوم 200۹ خود ارزش صادرات ايران در سال گذشته را ۹8 ميليارد 
600 ميليون دالر برآورد و اعالم کرده بود که اين شاخص با 23 
ميليارد و 100 ميليون دالر کاهش در سال جاری به 75 ميليارد و 
500 ميليون دالر خواهد رسيد. به اعتقاد کارشناسان اين موسسه 
صادرات ايران در سال آينده با ثبت رقم 8۹ ميليارد و 600 ميليون 
دالر افزايش خوبی خواهد يافت و اين روند طی سال های پس از آن 
نيز تداوم خواهد داشت به طوری که طی سال 13۹0 صادرات 102 

ميليارد و 400 ميليون دالری برای کشور به ثبت خواهد رسيد. 
ارزش  دالری،  ميليون   200 و  ميليارد   17 افزايش   13۹1 سال   در 
صادرات ايران را به 11۹ ميليارد و 600 ميليون دالر خواهد رساند 
اين روند منجر به ثبت رقم 124 ميليارد و 800 ميليون  که تداوم 
دالر برای اين شاخص در سال 13۹2 خواهد شد. آمارهای منتشره 
نشان می دهند که ارزش صادرات ايران در سال 13۹2 در مقايسه 
با سال 87 چيزی حدود 26 ميليارد 200 ميليون دالر افزايش نشان 

می دهد.

کارشکني اماراتي ها 
با وجود آنکه بيش از 80 درصد حمل ونقل 
ولي  مي شود  انجام  دوبي  به  ايران  دريايي 
دولت امارات به طور رسمي زير بار ايجاد 
نمي رود.  کشور  اين  در  ما  نمايندگي  دفاتر 
اتحاديه  عضو  خدري،  عبدالحسين  گفته  به 
حال  در  دريايي،  نقل  و  حمل  تعاوني هاي 
اتحاديه  نمايندگي  دفاتر  راه اندازي  حاضر 
در کشورهاي خليج فارس بدون نتيجه باقي 

مانده است. 

ماهيان خارجي 
کوچولو! 

از  خارج  از  زينتي  ماهي هاي  80درصد 
کشور وارد ايران مي شود و ورود آنها به 
کشور عالوه بر ضرر به توليدکننده به دليل 
بيماري هاي مختلف و تلفات در حين حمل و 
نقل به کشور اصال صرفه اقتصادي ندارد. 
ماهيان  توليد  که سايت  است  حالي  در  اين 
زينتي ورامين با ظرفيت 2 ميليون قطعه در 

سال مجوز توليد دارد. 

فروش شير به ايران 
فهرست  به  نيز  بالروس  از  شير  واردات 
بلندباالي وارداتي دولت محمود احمدي نژاد 
پارلمان  رئيس  تازگي  به  مي شود.  اضافه 
بالروس به ايران آمده تا در ديدار با وزير 
واردات  به  متقاعد  را  او  ايران،  بازرگاني 
شير  جمله  از  کشور  اين  لبني  محصوالت 
تنها  ايران  حاضر،  حال  در  کند.  بالروس 
وارد  بالروس  از  شير  پودر  کمي  مقدار 

مي کند. 
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دو، سه چيزي 
که درباره اش 

مي دانم 
 مجله »سايت اند ساوند«، درعين حال، از شش فيلمساز 
نام آشنا از سرتاسر جهان خواسته است توضيح دهند 
موج نو براي آنها چه معنايي  دارد. آنچه مي خوانيد پاسخ 

اين چند فيلمساز است. 

ژاک اوديار 
گزيده اي از فيلم شناسي: قهرمان خودساخته )1۹۹5(، گوش هايت با 
من باشد Read My Lips )2001(، ضرباني که قلبم از قلم انداخت. 

 )2005(
دريافتند  و  نگريستند  خود  پيرامون  جهان  به  نو  موج  فيلمسازان 
امکاناتي که ابزارهاي قديمي براي نمايش جهان ارائه مي کنند ديگر 
کارآيي ندارند. به همين دليل دست به خلق ابزارهاي جديد زدند. 
دست  حقيقي  جواني  و  زيبايي  به  فيلم ها(  )در  جوان  زنان  يکباره 
مورد  که  ابزارهايي  به  بايد  انسان  که  است  دليل  همين  به  يافتند. 

استفاده آنهاست توجه کند. 

کاترين بريا 
 ،)1۹۹۹( عاشقانه  داستان   ،)1۹۹8( عذرا  فيلم شناسي:  از  گزيده اي 

دختر چاق )2001( 
ناشناخته  جوان،  مي تواند  آدم  فهميدم  که  بود  نو  موج  زمان  در 
ادامه  ساختن  فيلم  به  کماکان  و  باشد  حرفه اي  غير  فيلمسازي  و 
»کايه دو سينما«  براي  نو کم وبيش  کارگردان هاي موج  دهد. همه 
آن  به  چشمم  بودم  شهرستاني  دختري  چون  اما  مي نوشتند 
از روي اسم هاي )خوشايند و ساختارشکن( و  نيفتاده بود.  مجله 

چهره هاي )بازيگران ناشناخته و جديد( فيلم ها که چهره هاي نسل 
جديد بودند فيلم ها را در ذهنم مجسم مي کردم. 

يک  بلکه  مکتب  يک  نه  دادند سينما  ياد  من  به  نو  موج  فيلمسازان 
ميل است. سينما چيزي است که خود به خود پيش مي آيد همين 
و  فيلم بسازيد  بگويد چگونه  به شما  نه مي تواند  و بس! هيچکس 
با  برايتان حرف بزند و شما هم کارتان را  از قوانين  نه مي تواند 
چهره هاي جديد انجام مي دهيد. آيا مناسب تر نيست به جاي اينکه 
از دوربين صرفا براي به تصوير کشيدن استفاده شود براي کشف 
باطن دروني )انسان ها( مورد استفاده قرار گيرد؟ آن هم از طريق 
کلوزآپ هاي رمزگشا و خيلي بزرگ آن فيلم هايي که من طرفدار شان 
از  هستند؛  گدار  فيلم هاي  نو  موج  از  من  محبوب  هستم؟فيلم هاي 
افتادگان« و »پي يروي ديوانه.« اما  افتاده« تا »دسته جدا  »از نفس 
شخصا دلبستگي خاصي به »يک زن يک زن است« دارم. مشخصا 
از قاب بندي دقيق آن، انتخاب رنگ بي قاعده اما به دقت سنجيده اش 
به اندازه رويکرد »فرامدرنيستي« و در عين حال »فرا اصولي« آن 
خوشم مي آيد. اين فيلم سرنوشت آرزوي مدرنيسم براي ساختن 
يک بستر بي آاليش را به نمايش مي گذارد؛ بستري که گهگاه به شکل 
هستم!  عاشقش  من  البته  که  مي آيد  در  تصنعي  امر سرتاسر  يک 
مشخص است که گدار احمق نيست و خودهجوانگاري دائمي وي 
چيزي از هوشمندي ساختار فيلمش کم نمي کند. »يک زن يک زن 
است« فيلمي فوق العاده است. عاشق دودوزه بازي هاي خودپسندانه 

ميان »آنا کارينا« و »ژان پل بلموندو« هستم؛ همچنين عاشق آزادي 
و شوق کارگردان در انتقال ميان جاذبه بازي بازيگران و زيبايي 
سنجيده قاب بندي و رنگ هاي زنده آن دوران. روشن است که در 
آن زمان مسحور و مجذوب و متأثر از فيلم شده ام. هميشه گفته ام 
فيلم »بلواي شبانه / 1۹7۹« من يک بازسازي مخفيانه از »يک زن 

يک زن است« بود. 

چارلز برنت 
با خشم  قاتل گوسفند )1۹77(، خوابيدن  فيلم شناسي:  از  گزيده اي 

)1۹۹0(، سپر شيشه اي )1۹۹4( 
مدرسه  در  من  بود  سينما  عرصه  از  بخشي  نو  موج  که  زماني 
به  مطالعه  براي  موضوعي  جنبش  اين  مي بردم.  سر  به  سينمايي 
شمار مي رفت. بايد از »گدار« نام ببرم که هميشه نامش سر زبان ها 
بود. چيزي که من از اين جنبش فهميدم نوعي حس تجربه ورزي و 
لذت در فيلمسازي بود. موج نو جوي را به وجود آورد که شما هم 
خود را جزئي از آن به حساب مي آورديد. موج نو شما را تحريک 

مي کرد تا دست به کار شويد و فيلمي بسازيد. 
فيلمي که باعث شد من به فکر فيلمسازي بيافتم »سال گذشته در 
ماري ين باد« بود. »آلن رنه« ]براساس فيلمنامه اي از آلن رب گري يه[ 
تمام تالش خود را به کار بسته بود تا فيلمي مبهم بسازد. سرتاپاي 
مي فهميديد  را  فيلم  اين  سينمايي  مدرسه  در  اگر  بود.  سبک  فيلم 
معني اش اين بود که از امکانات الزم براي فيلمساز شدن بهره مند 
هستيد. شخصا هنوز هم يک فريم از آن را نمي فهمم. گدار به دليل 
در  وي  بود.  معنادارتر  و  دست يافتني تر  شيطنت آميزش  رويکرد 

ميان موج نو هم مانند يک شورشي به نظر مي آمد.
 

کلود شابرول 
 ،)1۹70( قصاب   ،)1۹5۹( فيلم شناسي: سرژ خوشگله  از  گزيده اي 

جشن )1۹۹5( 
يادم مي آيد در دهه  اعتقاد نداشتم.  در واقع من هرگز به موج نو 
وجود  دريا  در  مگر  موجي  »هيچ  گفتم  و  نوشتم  مقاله اي   1۹50
هستيد  جنبشي  وجود  شاهد  مي کنم  فکر  زمان  گذشت  با  ندارد.« 
خام  با  نو  موج  فيلم هاي  است.  کرده  حفظ  را  خود  اهميت  که 
دستي زيادي ساخته شده اند. يادم مي آيد فيلم »توني« به کارگرداني 
رنوآر که محصول سال 1۹35 است هم مي توانسته است جز موج 
بيشتر در خيابان ساخته  نو  فيلم هاي موج  به گمان من  باشد.  نو 
مي شدند تا استوديو، شخصيت هايشان هم کمتر کهن الگويي بودند 
و ديالوگ هايشان صراحت بيشتري داشتند. چيزي ما را کنار هم 
جمع کرد نه آنچه به آن عالقه قطعي داشتيم بلکه چيزي بود که از 
آن بيزار بوديم. حتي تروفو و گدار با جر و بحث از هم جدا شدند. 
ما شبيه کهنه سربازان جنگ نيستيم که دور هم جمع مي شوند و از 
گذشته صحبت مي کنند. ما صرفا دوست داريم همديگر را ببينيم و 

غذاي خوبي با هم بخوريم. 

کريستوفر اونوره 
 ،)2006( پاريس  درون   ،)2004( فيلم شناسي:مادرم  از  گزيده اي 

آهنگ هاي عاشقانه )2007( 
ابزارهايت  با  را  اميالت  تا  »تمام تالشت را صرف کن  دو دستور 
هماهنگ کني« و »از تنوع نترس« برگرفته از »بيانيه حقوق و وظايف 
دو شعاري  من حکم  براي  نو  موج  به دست  نوشته شده  سينما« 

دارند که سرلوحه زندگي ام قرار گرفته اند. 
»لوال« به کارگرداني ژاك دمي يکي از بهترين فيلم هاي جهان و البته 
ديوانه«  »پي يروي  که  است  نو  موج  فيلم هاي  بهترين  از  قطعا يکي 
انگيزه  هستند؛  فرد  يک  گدار  و  دمي  دارد.  آن  با  هم شباهت هايي 
و سوداي مشترکي هم در سر دارند: تلفيق يک فرهنگ مردم پسند 
اندازه  به  هرگز  فرانسه  باال. سينماي  هنر سطح  يک  با  محبوب  و 
دهه 1۹60 جاه طلبي و شيوع نداشته است. موج نو دوران طاليي، 
امپراتوري و بهشت گمشده ماست. در قرن نوزدهم هوگو، بالزاك، 
استاندال و فلوبر وجود داشتند و در قرن بيستم تروفو، دمي، گدار 
بدي  چيز  هم  چندان  قرن  هر  براي  ملي  غرور  مقداري  رومر.  و 

نيست. 

هو شيائو شين 
براي مردن  براي زندگي و زماني  فيلم شناسي:زماني  از  گزيده اي 

)1۹85(، شهر غمگين )1۹8۹(، سه دوران )2005( 
که  است  افتاده«  نفس  »از  دارم  دوستش  همه  از  بيشتر  که  فيلمي 
آن را درست قبل از فيلمبرداري »پسرهايي اهل فرنکوي / 1۹83« 
تماشا کردم. واکنش کامال مثبتي نسبت به نحوه استفاده از جامپ 
کات در فيلم نشان دادم که سرشار از انرژي، سرزندگي و بداعت 
و جواني فزاينده بود. چنين چيزي را در هيچ نوع سينماي ديگري 
در آن دوران پيدا نمي کنيد. بعدها شنيدم که گدار فيلم کافي در هر 
حلقه نداشته و مجبور بوده است وقتي بازيگر ها در وسط يک صحنه 
مي خواسته  آنها  از  وي  بدهد.  کات  بوده اند  نقش آفريني  مشغول 
حرکت نکنند و تا حلقه را عوض مي کنند سر جايشان بمانند. بعد 
هم از همانجا که توقف کرده بودند ادامه مي دادند. اين اتفاق باعث 
شده است در زمان تدوين تصاوير پرش پيدا کنند اما گدار اهميتي 
نداده است. کاري که وي انجام داده کامال درخشان است. اين تمهيد 

تاثير عميقي بر ايده هاي تدويني من در تمام فيلم هاي من گذاشت. 

در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است

02084537350- 07811000455
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»شواليه تاريکي« جنجالي 
ترين فيلم سال 2008 

 
فيلم  ترين  جنجالي  فهرست  صدر  در  تاريکي«  »شواليه  فيلم 
گذشته  روز  بريتانيا  فيلم  انجمن  گرفت.  قرار   2008 سال  هاي 
در گزارشي اعالم کرد فيلم »شواليه تاريکي« ساخته کريستوفر 
آور،  تاثر  و  آميز  خشونت  هاي  صحنه  تعدد  علت  به  نوالن 
بيشترين تعداد شکايات را طي سال گذشته داشته است. »شواليه 
تاريخ  پرفروش  فيلم  دومين  توانست  گذشته  سال  که  تاريکي« 
شکايت   583 مجموع  از  مورد   364 بگيرد،  نام  جهان  سينماي 
داد.  اختصاص  خود  به  را  بريتانيا  فيلم  انجمن  به  شده  مطرح 
صحنه ابتدايي اين فيلم که خمپاره يي در دهان يکي از شخصيت 
هاي فيلم منفجر مي شود و صحنه پاياني فيلم که چشم يک نفر 
با مداد بيرون آورده مي شود، از جمله خشن ترين صحنه هاي 
فيلم »شواليه تاريکي« ياد شده اند. به گزارش روزنامه ديلي ميل، 
رتبه دوم جنجالي ترين فيلم هاي سال 2008، »با زوهان کاري 
نداشته باش« است. همچنين فيلم »دوچس« با بازي کايرا نايتلي 

در رتبه سوم قرار دارد

کمك براي پناهندگان 
نيت« سازمان  آنجلينا جولي ستاره  هاليوودي و »سفير حسن 
ملل متحد در امور پناهندگان، با ساخت فيلم کوتاهي درخواست 
کشورهاي  به  پناهندگان  به  کمک  براي  که  جولي  کرد.  کمک 
زيادي از جمله افغانستان و پاکستان سفر کرده است؛ در فيلم 
در  حضورش  تجربه  به  نشده  اعالم  نامش  هنوز  که  کوتاهش 

کمپ پناهندگان برمه مي پردازد. 

»بتمن« فعال برنمي گردد 
سازندگان فيلم »بتمن« از احتمال عدم ساخت فيلم »بتمن 3« سال 
2013 خبر دادند.زمزمه هايي درباره عدم بازگشت »بتمن 3« تا 
سال 2013 به گوش مي رسد و البته گفته مي شود که »کريستوفر 
فيلم را کارگرداني نخواهد کرد. هنوز درباره  اين  نوالن« ديگر 

داستان »بتمن« جديد، خبري در دست نيست . 

»در چشم باد« روي آنتن 
»مسعود  کارگرداني  به  باد«  چشم  »در  تلويزيوني  مجموعه 
شبکه  آنتن  روي  جمعه  روزهاي  هفته  اين  از  جعفري جوزاني« 
»يوسف  تلويزيوني  مجموعه  يافتن  پايان  با  مي رود.  سيما  يک 
پيامبر«، پخش سريال »در چشم باد« از جمعه 5 تير ماه ساعت 

22 روي آنتن شبکه يک سيما خواهد رفت. 

»ايوان ابله« تولستوي بر پرده 
سينماهاي جهان 

 
فيلم سينمايي »ايوان ابله« بر اساس داستاني از لئو تولستوي و 
به کارگرداني يکي از نوادگان وي آماده نمايش شد. به گزارش 
ايبنا اين فيلم را »آناستازيا تولستوي« از نوادگان اين نويسنده 

شهير روسي کارگرداني کرده است. 

اين فيلم که نخستين اقتباس سينمايي از اين داستان تولستوي 
به حساب مي آيد، در حالي صورت مي گيرد که آناستازيا پيش 
از اين تجربه ساخت فيلم بلند سينمايي را ندارد. لئو نيکاليويچ 
نظر  از  روس  اجتماعي  سياسي  فعال  و  نويسنده  تولستوي 
بسياري از منتقدان بزرگ ترين نويسنده تاريخ ادبيات است و 
رمان آناکارنيناي او در پايان سال 2000 به عنوان برترين اثر 

ادبيات داستاني قرن برگزيده شد. 

در  را  او  جايگاه  کارنينا«  »آنا  و  صلح«  و  »جنگ  هاي  رمان 
باالترين رده ادبيات داستاني جهان تثبيت کرده اند. لئو نيکاليويچ 
است  محبوب  و  مشهور  کشورش  در  يي  اندازه  به  تولستوي 
که اخيراً سکه طالي يادبودي به احترام وي ضرب شده است. 
عالوه بر اين تاکنون بيش از صد فيلم و مجموعه تلويزيوني با 
اقتباس از آثار تولستوي ساخته شده اند. در اين فيلم بازيگراني 
چون »مايکل گمبون«، »ليال گري« و »تاويس براون« بازي کرده 

اند. 

30نما
ديويد فينچر نسخه 
سينمايي فيس بوک 

را مي سازد 
 

آزاد  جامعه  در عرصه  که  بوك«  »فيس  اجتماعي  شبکه 
اطالعاتي آوازه يي جهانگير يافته، با تصميمي که ديويد 

فيلم  اين  نام  شود.  مي  سينمايي  گرفته،  مشهور  فينچر 
اسمش  از  که  آنچنان  و  اند  نهاده  اجتماعي«  »شبکه  را 
هويداست روند شکل گيري اين غول مجازي را به تصوير 
خواهد کشيد. کمپاني کلمبيا پيکچرز مذاکره هاي نهايي را 
با فينچر کرده و فيلمساز هاليوودي بر آن است ساخت 
»شبکه اجتماعي« را اواخر امسال ميالدي شروع کند. اين 
معتبر سينمايي  از»ورايتي« سايت  نقل  به  ايسنا  را  خبر 
عنوان  به  سورکين«  »آرون  از  آن  در  و  کرده  منتشر 
توضيح  در  ورايتي  است.  داده  خبر  فيلم  اين  نويسنده 
فيلم  »اين  اين جمله کوتاه را آورده است؛  فيلم  موضوع 
به راه اندازي و توسعه شبکه »فيس بوك« در سال 2004 
توسط چند دانشجوي دانشگاه هاروارد خواهد پرداخت.« 
باتن«  بنجامين  عجيب  »مورد  گذشته  سال  فينچر  ديويد 
جايزه  نامزد   200۹ اسکار  در  فيلم  اين  با  و  ساخت  را 
بهترين کارگردان شد. فينچر ميان سينمايي ها هواداران 
بسياري دارد. اين موضوع و در کنار آن محبوبيت بسيار 
باالي شبکه اجتماعي و مجازي فيس بوك احتمااًل افراد 
فيس  اصلي  نام  کشاند.  خواهد  سينما  به  را  بسياري 
مارك  توسط  و  بود   »TheFaceBook« ابتدا  در  بوك 
توسعه  بود،  هاروارد  دانشگاه  دانشجوي  که  زوکربرگ 
يافت. محل توسعه فيس بوك دانشگاه هاروارد بود و در 
ابتدا استفاده کنندگان آن محدود به دانشجويان دانشگاه 
نکردني  باور  با سرعت  و  بعد  چندي  شد.  مي  هاروارد 
پاي فيس بوك به ديگر دانشگاه هاي عمده امريکا باز شد. 
پس از آن دانش آموزان دبيرستاني امريکا هم توانستند 
از امکانات فوق العاده اين شبکه اجتماعي استفاده کنند و 
کمي بعد تر هر فرد باالي 13 سال دنيا هم امکان اين را 
يافت تا به فيس بوك بپيوندد و عقايد خود را با ديگران 
مارك زوکربرگ  با تالش  اينها  همه  بگذارد.  اشتراك  به 
روياي  تا  کرد  رها  را  هاروارد  دانشگاه  او  يافت.  تحقق 
را  بوك  فيس  و  برساند  حقيقت  به  را  خود  بوکي  فيس 
تبديل به چهارمين سايت پر ترافيک دنيا با 200 ميليون 
 200 مبلغ  به   facebook.com دومين  کند.  فعال  کاربر 
هزار دالر خريداري شد. توضيحاتي که دانشنامه معتبر 
اينترنتي ويکي پديا منتشر کرده، نشان مي دهد فيس بوك 
در  ميليوني  کاربران  و  باال  محبوبيت  داشتن  وجود  با 
سراسر دنيا با مشکالتي نيز مواجه بوده است. ويکي پديا 
مي نويسد؛ » فيس بوك در سال هاي اخير با مسائلي نيز 
مواجه شده است. اين سايت در کشورهايي مثل سوريه 
فيس بوك  از مدتي  ايران پس  اگرچه  فيلتر شد  ايران  و 
البته  اجتماعي  شبکه  اين  از  استفاده  کرد.  فيلتر  رفع  را 
در بسياري از اداره ها و محل هاي کار ممنوع شد تا از 
اتالف وقت کارمندان کاربر اين سايت جلوگيري شود.« 
مطابق آخرين آمار غير رسمي منتشر شده، کشور ايران 
از لحاظ تعداد کاربر فيس بوك در دنيا مقام چهارم را 
انتخابات  برگزاري  به  مانده  هفته  چند  سايت  اين  دارد. 
رياست جمهوري فيلتر شد و دو روز مانده به برگزاري 
انتخابات رفع فيلتر شد. البته با توجه به شرايط اجتماعي 
پيش آمده پس از انتخابات، دولت ايران ترجيح داد فيس 

بوك را دوباره فيلتر کند. 
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ترديدمکن سپيده سرخواهد زد
خواب از سرما دوباره پرخواهد زد

بازوی عدالتی دگر می آيد
تيپا به بساط زور و زر خواهد زد

به  تاالر »کدوگان هال« کنسرت زيبايی  يکشنبه شب گذشته در 
که  رفت  بروی سن  همای  خوانندگی  و  مستان  گروه  نوازندگی 
وصف حال هنرمندانه ای بود از آنچه بر ايران می گذرد و شايد 
هميشه تاريخ می گذشته است. هاله نور سبزرنگی که زينت بخش 
اين  داد.  می  نشان  مردم  با  را  هنرمندان  همدردی  بود،  صحنه 
کنسرت با نظم و هماهنگی از سوی شرکت آهنگ برگزار شده 
و  پر سوز  پر شور، شب  پر معنی و موسيقی  اشعار  با  و  بود 
گدازی را برای تماشاگران رقم زد. در ابتدای برنامه نوازندگان 
اين آثار خود را که برای برگزاريش با مشکالتی نيز همراه بوده 

اند، به هموطنان خود تقديم کردند.
استفاده از کنايه و استعاره در اشعار فارسی، گذشته از افزودن 
زيبايی شعر، آن را عميق و پر مغز نيز کرده است. چنين پيچ و 
خمها در زبان فارسی، خود ايرانی ها را هم افراد باريک بين و 
نازك انديش پرورده است. شايد علت اين اندازه استفاده از تمثيل 
در زبان فارسی، وجود استبداد و خفقانهای سياسی طی تاريخ 
ايران باشد که همواره بيان صريح را مانع شده است و حتی گاهی 
به تظاهر هم دامن زده است. »مستان« به معنای آدمهای مست 
بايد از اشعار موالنا برآمده و در بردارنده معانی عرفانی باشد. 
حاضر  صحنه  بر  عارفانه  شمايل  و  شکل  با  نيز  مستان  گروه 
شدند و اشعاری خواندند که در اصول زيربنايی اديان ترديد می 
کرد. هم از اين رو کالمشان بر جان و دل پر خون مردم مذهب 

گزيده می نشست:

پروردگار مست که مست از شراب شد
کار از همان دقيقه اول خراب شد 

صد نقشه کشيد که با عشق سر کند
اما آن نقشه های قشنگش بر آب شد

تکنوازيهای بسيار زيبايی در اين برنامه صورت گرفت که طی آن 
نوازنده ها سعی می کردند از تمام قابليتهای ساز استفاده کنند 

و نشان بدهند که سازهای سنتی ايران اگر در دست نوازندگان 

حرفه ای قرار بگيرد، کم از سازهای شناخته شده غربی ندارند. 
نی  بود.  گير  چشم  بسيار  ضرب  و  نی  نوازندگی  ميان  آن  در 
نواز گروه با هنرمندی صدای نت را درون نی انعکاس می داد 
اين  کند.  ايجاد  را  ای  ريتمگونه  تکنتها  اجرای  با  بود  توانسته  و 
با فلوت انجام می دهند اما آگاهی از تفاوت نی  تکنيک را اخيراً 
با فلوت ارزش هنرنمايی نوازنده نی را نمايان می کند. در نيمه 
کنونی  تاب شرايط  و  تب  در  بيشتر  تاالر  فضای  کنسرت،  دوم 

کشور بود.

حاال که با شراب غم از ياد ما نرفت
ساقی به جام خالی من شوکران بريز

هنرشناس  تماشاگران  از  بعضی  برنامه،  بين  تنفس  مدت  در 
ايرادهايی وارد دانستند و از جمله گفتند پاساژهای ضرب گروه 
را از ريتم می انداخت يا مثال شعرهای انتخاب شده در ملودی 
خواننده سکته ايجاد می کرد. سرپرست گروه نيز طی مصاحبه 
ای در دفاع از تالش گروهشان افزود » در موسيقی سنتی، پايه 
هر  تواند  می  که  يا  است  غالبًا خواننده  بلکه  نيست  ريتم ضرب 
يک از سازهای ديگر باشد. سکته های ايجاد شده در شعر هم 
جزيی از شيوه اجرا بود و برای تأکيد بر ابيات خاص صورت می 
گرفت. گذشته از اين نوازنده های ما حرفه ای هستند و فکر می 

کنم چنين اصول ابتدايی را هميشه مد نظر دارند.«

جمهوريت  اخير  شهدای  تجليل  در  کوتاهی  آواز  نيز  انتها  در 
خيس  را  تماشاگران  های  گونه  من«  سرای  »ايران  تصنيف  و 
در  که  دارد  بسيار  تأسف  جای  کرد.  يکپارچه  را  قلبهايشان  و 
چنين اجتماعات فرهنگی برخاسته از دل مردم، ديپلماتهای ايرانی 
در  مردم  که  همانگونه  ندارند؛  حضوری  هايشان  خانواده  و 

مناسبتهای برپا شده از سوی سفارت غايب هستند. 

من آن بيچاره خاشاکم برادر  
اسير عشق اين خاکم برادر

اگر با خون من می گردد آباد 
فدای ميهن پاکم برادر  
بخواب آهسته ايی يار شهيدم 

که من همچون تو غمناکم برادر  

خراب و پيرهن چاکم برادر    
اسير عشق اين خاکم برادر    

من آن بيچاره خاشاکم برادر    

برای مشاهده عکهای اين برنامه به وب سايت
 www.persianweekly.co.uk مراجعه نمائيد
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اخبار هنری

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و
    

فقط 600 پوند
Registration fee for the first year £100                  

Half Qualified Management Accountant

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

جوانان ايراني به شدت 
دنبال تعيين سرنوشت 

سياسي خود هستند
 

در  دبيرستاني  درباره  مستندي  ساختن  براي  که  النگلي  جيمز 
روستايي در مازندران در ايران بسر مي برد، در گفت و گو با نشريه 
ايران و تجربه هاي تازه اش  سياتل تايمز از داليل حضور خود در 

مي گويد. 

به گزارش مهر، مستندساز نامزد اسکار و خالق فيلم هاي »نوار غزه« 
و »عراق تکه تکه شده« در گفت و گوي مکتوب خود با اريک السيتيس 
خبرنگار روزنامه سياتل تايمز قرار گرفتن در متن ماجراها و درك 
مستقيم حقايق را داليل اصلي خود از سفر به ايران ذکر مي کند و 
مي گويد دوست ندارد حقيقت را از زبان ديگران بشنود. النگلي چهارم 
براي   1۹۹4 سال  و  آمد  دنيا  به  آمريکا  اورگون  در   1۹72 ژانويه 
برنده اسکار دانشجويي  با سگ«  »پرتره پسري  کارگرداني مستند 
دو  تکه تکه شده«  »عراق  اسکار  نامزد  مستند  ساختن  براي  او  شد. 
سال در عراق پس از جنگ زندگي کرد و سال 2007 به عضويت 

آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي آمريکا درآمد. 
النگلي دو سال در يک شهر صنعتي در شمال سيبري زندگي کرده 
و به زبان روسي کامال تسلط دارد. او در جريان انتفاضه دوم حدود 
100 روز در غزه بود و مستند »نوار غزه« را در آن دوران ساخت. 
ديگر فيلم او مستند 21 دقيقه اي »مادر ساري« است که سال 2008 

نامزد اسکار بهترين مستند کوتاه شد. 

جايزه  شيکاگو،  فيلم  جشنواره  طاليي  هوگو  تکه تکه شده«  »عراق 
جوايز  مستند  بهترين  جايزه  فريم،  فول  مستند  جشنواره  داوران 

از  کارگرداني  و  تدوين  فيلمبرداري،  بهترين  جايزه  سه  و  گاتام 
جشنواره ساندنس برده و »مادر ساري« هم جايزه بهترين مستند 
کوتاه جشنواره سان فرانسيسکو را براي النگلي به ارمغان آورده 

است. 

اريک السيتيس ـ سياتل تايمز: چه شد به ايران رفتيد؟ 
ـ جيمز النگلي ـ تهران: دوست دارم خودم در جريان اتفاق هايي قرار 
بگيرم که در دنيا مي افتد و قضاوتم را بر اساس تجربه مستقيم بنا 
عراق،  روسيه،  مناطقي چون  و  در کشورهاي  زندگي  و  کنم. سفر 
نوار غزه و ايران به من اجازه مي دهد از نزديک شاهد برخي مسائل 
جهان باشم و فيلم ساختن هم باعث مي شود تجربه هايم را با روشي 
ايران  از دوران کودکي وقتي درباره  با ديگران قسمت کنم.  آسان 
اين کشور خواندم، دوست  در دايره المعارف قديمي مادرم درباره 

داشتم به ايران سفر کنم و امروز اينجا هستم. 
به  نسبت  که  تغييري  مهم ترين  و  رفتيد  ايران  به  کي  بار  نخستين 

ذهنيت خود در آن يافتيد چه بود؟ 
ـ فکر مي کنم مهم ترين تغييري که از زمان نخستين حضور من در 
سال 2007 در ايران تا امروز رخ داده، احياي عالقه مشارکت جوانان 
ايراني در زندگي سياسي کشورشان بوده است. در همان نگاه اول 
احساس کردم ايراني ها بيشتر به زندگي شخصي شان عالقه دارند تا 
زندگي عمومي. اما در آستانه انتخابات اين نگاه تغيير کرد و جوانان 

به شدت به تعيين سرنوشت سياسي خود عالقه نشان دادند. 
بيشترين و مهم ترين سوءبرداشت دوستان آمريکايي شما از ايران 
و مردم آن چيست؟ کدام تعريف شما از ايران آنها را شگفت زده تر 

مي کند؟ 
ايراني ها  روزانه  زندگي  ديدن  از  احتماال  آمريکايي ها  از  بسياري  ـ 
شگفت زده مي شوند. جدا از نوع پوشش مردم و نشانه هايي که به 
شما يادآوري مي کند در ايران هستيد، زندگي در اينجا هيچ تفاوتي 
با ديگر کشورها ندارد. سوءتفاهم نوع نگاه ايراني ها به غرب هم به 

هيچ وجه درست نيست. 
با  و  ميهمان نوازتر  گرمتر،  مردمي  شما  است  بعيد  اينکه  ضمن 
داشتن  به  ايران  مردم  تمايل  کنيد.  پيدا  ايراني ها  از  بهتر  دستپختي 

رابطه خوب با ساير نقاط دنيا هم مثال زدني است. 
درباره  مي سازيد  که  فيلمي  موضوع  و  رسيديد  تهران  به  کي 

چيست؟ 
زندگي  اينجا  يکسال  و  آمدم  ايران  به   2007 فوريه  نخستين بار  ـ 
کردم. در سفر اخير از اکتبر 2008 به ايران آمدم و تمام اين مدت 
پل  روستاي  در  دبيرستاني  درباره  دارم  بودم.  اينجا  کم و بيش  را 
مازندران در حاشيه خزر فيلم مي سازم. در جريان انتخابات اجازه 
گرفتم انتخابات را در تهران و پل به تصوير بکشم. روز جمعه آغاز 
راي گيري را در پل فيلمبرداري کردم و بعد براي ادامه کار به تهران 

آمدم و عصر روز انتخابات را در تهران پشت سر گذاشتم. 

فلسفه ايراني در آلمان 
 

 استاد اسالم شناسي و فلسفه دانشگاه ماکسيميليان مونيخ در 
ديدار با سيد روح اهلل حسني، وابسته فرهنگي جمهوري اسالمي 
از ترجمه کتاب هاي حکمت متعاليه، مالصدرا  برلين،  ايران در 

سهروردي  شهاب الدين  و 
به زبان آلماني خبر داد. در 
اين ديدار پروفسور روالند 
پيچ، استاد اسالم شناسي و 
فلسفه دانشگاه ماکسيميليان 
که  افرادي  درباره  مونيخ، 
رابطه  درك  به  عالقه مند 
»مدرنيت«  با  »اسالم« 
اظهار  فعلي اند،  جهان  در 
اول  بايد در مرحله  داشت: 
داشته  توجه  امر  اين  به 
چيست  »اسالم«  که  باشند 
چه  مدرن«  »جهان  از  و 

الهي«  اساس »وحي  بر  اسالم  بناي مذهب  استنباطي مي شود. 
نشات  اسالم  مذهب  ديگر،  عبارت  به  است.  شده  گذاري  پايه 
گرفته از وحي مبتني بر حقايق الهي است. در حالي که »جهان 
مدرن« ساختاري است که نه بر اساس وحي الهي، بلکه توسط 
انسان شکل گرفته است که منشاء و سرچشمه آن پيشتر در 
عصر »روشنفکري« در اروپا قابل مشاهده است. در اين ديدار 
مقرر شد پروفسور »روالند پيچ« عالوه بر مشارکت بيشتر در 
ايران«،  »اشپکتروم  پژوهشي  ـ  فرهنگي  فصلنامه  علمي  تقويت 
ترجمه دو کتاب »حکمت متعاليه و مالصدرا« تاليف سيد محمد 
خامنه اي، رئيس بنياد حکمت اسالمي صدرا و نيز کتاب »حکمت 
االشراق« اثر شهاب الدين سهروردي به زبان آلماني را در طي 

سال جاري براي چاپ و انتشار به پايان رساند.

پيچ،  روالند  پروفسور  مالقات  جريان  در  کتاب  اين  ترجمه   
مونيخ  ماکسيميليان  دانشگاه  فلسفه  و  اسالم شناسي  استاد 
صدرا،  اسالمي  حکمت  بنياد  رئيس  خامنه اي،  محمد  سيد  با 
و  مطرح  تهران  در  شناسي دين«  »زيبايي  همايش  حاشيه  در 
پيشنهاد شد. پروفسور روالند پيچ از شخصيت هاي صاحب نام 
فلسفه،  رشته هاي  در  دانشگاهي  تحصيالت  داراي  و  آلماني 
در  اسالوي  ادبيات  و  زبان  و  الهيات)مسيحيت(، شرق شناسي 
انجمن  رئيس  اکنون  وي  است.  ايتاليا  و  آلمان  دانشگاه هاي 
موسسه  مشاوران  هيات  عضو  آلمان،  در  بومه«  و  »ياکوب 
علمي  انجمن  عضو  گورليتس،  در  بومه«  و  »ياکوب  بين المللي 
»چوچنکو« در نيويورك و لمبرگ، عضو رسمي آکادمي علمي 
انجمن »محي الدين عربي«  ـ هنري علوم عرفاني مونيخ، عضو 
اکسفورد، عضو موسسه آلماني »مشرق زمين« در هايدلبرگ و 

نيز عضو هيات مشاورين »آکادمي اسالمي آلمان« است.  تصوير يك 

ايران ديگر 
 

 نمايشگاه درون و برون ايران )Iran Inside Out( در موزه چلسي 
نيويورك ـ همانطور که پيش بيني مي شد ـ استقبال خوب رسانه هاي 
آمريکا را در پي داشت. اين نمايشگاه که از پنجم ژوئن )14 خردادماه( 
از رخدادهاي  به يکي  ايراني شده،  آثار 50 هنرمند معاصر  ميزبان 
نام هايي چون  است.  تبديل شده  ايران  از  خارج  در  ايران  هنر  مهم 
نيکزاد  فتحي،  گلناز  فريده الشايي،  درخشاني،  نشاط، رضا  شيرين 
نجومي، فرهاد مشيري، پرستو فروهر، بيتا فياضي، باربد گلشيري، 

سارا رهبر و... از جمله شرکت کنندگان اين نمايشگاه مهم هستند. 
روزنامه وال استريت ژورنال روز 1۹ ژوئن در مقاله اي به قلم کلي 
از  معترض  سلف پرتره اي  را  آن  و  پرداخت  نمايشگاه  اين  به  کرو 
ايران امروز قلمداد کرد. همانطور که نويسنده وال استريت ژورنال 
هم متذکر مي شود، اين نمايشگاه تصوير جديدي از هنر معاصر ايران 
ساکن  عمدتا  هنرمندان  از  جديد  نسلي  که  تصويري  مي دهد؛  ارائه 
ايران، آن را شکل مي دهند. اين تصوير جديد که بعضا رگه هايي از 
اعتراض هم در آن نهفته است، منتقدان و هنرمندان ديگر کشورهاي 

جهان را مجذوب خود کرده است. 
بازگوکننده  نمايشگاه  اين  در  توکليان  نيوشا  عکس هاي  مثال  براي 
نجومي(  )نيکزاد  نيکي  است.  تهران  در  روزها  اين  روزمره  زندگي 
که هم اکنون در بروکلين زندگي مي کند در فيگورهاي خود شرايط 
يا  به تصوير کشيده است  را  اجتماعي سال هاي گذشته  سياسي و 
محدوديت هاي  آنها  در  که  کرده  ارائه  نقاشي هايي  فرهاديان  مهدي 
زنان ايراني در ورود به استاديوم هاي فوتبال به تصوير کشيده شده 

اشاره اي  است  اقتصادي  روزنامه اي  که  ژورنال  وال استريت  است. 
هم به فاکتورهاي تغييردهنده هنر ايران طي دو، سه سال اخير دارد؛ 
هنري  بازارهاي  در  ايراني ها  آثار  قيمت  رشد  قبيل  از  فاکتورهايي 
شيرين  چون  هنرمنداني  آثار  باالي  فروش  از  روزنامه  اين  جهان. 
نشاط و فرهاد مشيري و نيز شکل گيري و فعاليت گالري هايي چون 

ياد مي کند. بخش ديگر  ايران  نتايج شکوفايي هنر  »آران« به عنوان 
تحليل هاي وال استريت ژورنال به اتفاقات اخير ايران و انتخاب مجدد 
محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري اشاره دارد. شرايط 
بعد از انتخابات رياست جمهوري باعث شده که هنرمندان فعاليت در 
استوديوها و آتليه هايشان را متوقف کنند و در عوض در خيابان ها 
بگذريم،  که  اينها  از  اما  باشند.  اخير  انتخابات  به  اعتراض ها  شاهد 
برپايي نمايشگاه »درون و برون ايران« فارغ از پراکندگي جغرافيايي 
هنرمندان شرکت کننده در آن )هنرمندان ايراني سراسر جهان در آن 
شرکت دارند( حرکتي جدي در عرصه بين المللي براي هنر معاصر 

ايران به حساب مي آيد. اين نمايشگاه تا 2۹ سپتامبر ادامه دارد. 
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درباره ايوان کليما، نويسند ه ي چک تبار 

شرمسارم از شروعي
 که تمام نشد 

 

 دموکراسي مثل پتو است. اگر آن را تا زیر 
چانه ات باال بکشي پاهایت بیرون مي ماند.

 
جان آپدايک)رمان کودتا(

ترجمه: عليرضا کيواني نژاد 

 نگاه مترجم: بيهقي، بزرگمرد ادبيات و تاريخ ايران که اگر چيزي به نام نثر پارسي امروز باقي مانده، 
مانداکي نيست جز زحمات بي دريغ او، در مانا اثر سترگش به نام تاريخ بيهقي درباره اسکندر جمله اي 

و  ُمحتال  بود  مردي  اسکندر  دارد:  هوشمندانه 
ُگرُبز. و مراد از اين جمله همانا کياست اسکندر 
در  هند.  و  ايران  پادشاه  دو  با  مواجه  در  بود 
ادبيات جهان اما نويسندگان معدودي را مي توان 
برشمرد که زيرك باشند و اتفاقا همين زيرکي 
ادبيات  نيندازد. چرا که  به مخاطره  را  آنها  جان 
بر  را  چاه  آب  ستايش  که  است  وادي الکويري 
مي دهد  ترجيح  نويسنده  رو  اين  از  و  نمي تابد 
کار  به  کالم  حوزه  در  بيشتر  را  خود  زکاوت 
اين، شروع مرثيه اي است  تا حفظ جان و  بندد 
در رثاي نويسندگاني که اينقدر محتال نبوده اند. 
حرف  که  شرقي  اروپاي  در  چک  جمهوري  از 
در  کوندرا-  ميالن   – نويسنده اي  نام  مي زنيم 
ذهن شکل مي گيرد که راه نشو و نما بر ديگر رقبا 
مي بندد و همين سبب مي شود گاه فکر کنيم اين 
کشور ديگر نويسنده بزرگي در قواره او ندارد 
و اتفاقا َزلّت در همين است. چرا که نويسنده اي 
در اين کشور مغفول واقع شده که ميالن کوندرا 
درباره اش مي گويد: »با وجود او، ديگر نيازي به 
نوشتن نيست.« و کوندرا از کدامين نويسنده با 

چنين تاکيدي حرف مي زند؟ بي شک او کسي نيست جز »ايوان کليما«. کليمايي که ملغمه اي از درد و رنج 
است و بعدها برايش سانسور هم تجويز کردند تا تحير نکند از حذف 110 صفحه از رماني که هرگز به 
ناشر اجازه چاپ آن را نداد. کليما درباره تاثير سانسور مي گويد:»اگر ذره اي در علم کشاورزي مطالعه 
کرده باشيد در مي يابيد که هرس، سبزي مجدد در پي دارد. آفتُکش بعد از يک دوره ديگر کارآيي ندارد 
و بايد راهکاري ديگر جست. سانسور هم همين است. وقتي ادبيات را به هر طريق از مخاطبش دور 
کنيد، چون غريزه کودك براي استمداد از مادر، عطش خواستن را دو چندان مي کند و همين نقطه افول 

ستاره کساني است که به اين مقوله ايمان ندارند.« 
بار کوته فکري رود.  زير  به هيچ روي  نخواسته  که  آزادانديش مي دانند  در کشورش مردي  را  کليما 
اردوگاه  »در  کند:  ديگران کمک  انديشه  بارورشدن  به  که  تکامل مي يابد  انسان زماني  او معتقد است 
بود که ياد گرفتم تنها به فکر جان خودم نباشم. پدرم مي گفت بالشت را با ديگران تقسيم کن تا آنها 
نباشم.  تا ديگر سرافکنده  انجام دهم  را  اين کار  کنند. من تالش کردم  تقسيم  تو  با  را  هم رويايشان 
ادبيات، تراوش روياي من است، آن را با ديگران تقسيم کردم تا آنها هم روياهايشان را با من تقسيم 
کنند. اي کاش روياي آنها، آزادي باشد.« اين مطلب دربرگيرنده مروري است بر زندگي اين نويسنده 
البته بخشي از يک گفت وگوي بلند که بي شک يکي از کامل ترين  و نمايشنامه نويس مطرح چک تبار و 
مصاحبه هاي او نيز به شمار مي رود. عينک بزرگي دارد با صورتي رنگ پريده که انگار سايه روزهاي 
زجرش است در اردوگاهي که همراه برادر و پدر و مادرش در کنار بازماندگان يهود روز را به شب 
رسانده بود. البته روز و شب گاه جايشان را با هم عوض نمي کنند و شب، اصراري بر رفتن ندارد. 
مي خندد اما نه، خنده را روي لبش جراحي کرده اند. مجله گاراناتا اولين داستان هاي اين نويسنده را چاپ 

کرد تا بيش از پيش تاکيد کند آنچه از کليما خوانده نشده است، طيره عقل است. 
ايوان کليما متولد 14 سپتامبر 1۹31 در پراگ جمهوري چک است. او يکي از اعضاي قابل تاني حزب 
کمونيست به شمار مي رفت و پس از حمله نيروهاي نازي به چکسلواکي سابق در 1۹38 راهي آلمان 
شد تا در اردوگاه آوارگان جنگي روزگار سپري کند. در 1۹45 با کمک ارتش سرخ آزاد شد اما مدت ها 
خبري از پدر، مادر و برادرش به دست نياورد اما اين آزادي کنسرو شده چندان که بايد در ذهن او نقش 
به شادي نبست چون رنج و اندوهش را از بابت همان روزها در داستاني نوشت که در مجله گراناتا 

چاپ شد: دوران کودکي ام در ترزين. 
کليما اما نوشتن را از همان داستان کوتاه شروع کرد چرا که اعتقاد داشت »آزادي تنها در لواي نوشتن 
ميسر است« و اين مساله را تا پايان روزهاي زندگي اش تکرار مي کند. کليما نوشتن را امري فراتر از 
سرگرمي و عشق مي داند و حتي سانسور هم او را از پاي درنياورده است. کليما درباره اين روند گفته 
بود:»آنچه تحير مرا در پي دارد برخورد توتاليتاريست ها با مقوله نوشتن است. آنها از اين مي ترسند 
که حتي در پس به تصوير کشيدن يک صحنه عاشقانه نمادي از انحطاط سياسي نهفته باشد؛ منظورم 
نيست و چطور  انسان  تفکر در وجوه زندگي  ادبيات چيزي جز  آنهاست.  فکري  از خط  منحط شدن 

مي توان با اين تعريف اذعان داشت دموکراسي باشد اما ادبيات، هرگز.« 
کليما بارها به خاطر نوشته هايش سرزنش شد و حتي مي گفتند نبايد از کلماتي مانند »جنبش« استفاده 
انتظار  در  تاريکي،  انتظار  »در  او در رمان  که  بود  اين روي  از  دارد. شايد  تاريکي  کند چرا که معني 
روشنايي« در صحنه اي مي گويد: »... اگر چه تعدادشان کم بود اما هواي هم را داشتند...« و بعدها گفته 
بود اين جمله را چنين نوشته بود: »اگرچه عده شان کم بود اما پشت به پشت هم، متحد بودند...« در 
1۹68 نيروهاي کمونيستي بار ديگر آن نويسنده را مورد آزار قرار دادند و از او خواستند آثارش را 
پيش از چاپ به اداره بررسي آثار بفرستد. در اين سال ها نام و نشاني از اين نويسنده وجود نداشت 
چرا که عمده آثارش با قيچي سانسور تکه تکه شده بود اما در 1۹8۹ پس از فروپاشي شوروي سابق 
بود که رمان »عشق و آشغال« او در هزاران نسخه دست به دست چرخيد و نام او را طنين انداز کرد. 

گفت وگو با بي بي سي 
اين نويسنده در 1۹۹3 گفت وگويي با راديو 3 بي بي سي انجام داد. او در اين گفت و شنود مبسوط به 
بسياري از سواالت که پيشتر پاسخي برايشان وجود نداشت، با دقت جواب داد. آنچه در پي مي آيد 

بخشي از اين گفت وگو است: 
چطور از دوران کودکي ات نوشتني و چطور به آن دوران فکر کردي در حالي که چندان هم خوشايند 

نبود؟ 
در واقع آنچه مرا به نوشتن اولين نوشته هايم که عمدتا شعر بود رهنمون ساخت، مادرم بود. او اولين 
قرباني فشارهاي نظامي و حکومتي بود. اولين اشعارم را براي او نوشتم. اولين مقاله هايم را در همان 
ترزين نوشته بودم و بعدا در مجالت بچه ها مقاالت ديگري با عنوان »کريسمس در اردوگاه« نوشتم. 
اما آنچه مرا نويسنده کرد – قبل از اين که 14 ساله شوم- توجه به اشعار شاعري بزرگ بود به نام 
»اِربِن« که آثارش در ترانه هاي محلي چک هم وجود دارد. او از همان زمان نسبت به اعمال فشار عليه 

مردم اعتراض داشت و بلوغ فکري را تنها در گرو نوشتن آزادانديشانه مي دانست. 
يادت هست چطور آزاد شدي؟ بله. فقط يادم است نجات يافتم. اين هم به خاطر پدرم بود. او عضو 

گروهي از فعاالن سياسي بود و وقتي او را گرفتند، مرا آزاد کردند. 
در  که  بوديد  کرده  اشاره  مساله  اين  به  بارها 
بارها  و  بارها  را  ديکنز  از  رمان  يک  اردوگاه 

خوانده بوديد. چرا؟ 
دليلش ساده است. چون يک رمان بيشتر در آن 
اردوگاه وجود نداشت و من مجبور بودم بخوانم 
و چون چيزي نداشتم، به اين رمان دلخوش بودم. 
يک کتاب ديگر هم داشتم به نام »بچه هاي کاپيتان 
گرنت« که اين دو را چون جانم مراقبت مي کردم 
و صفحاتش را بارها و بارها مي خواندم تا اوقاتم 

را به بطالت نگذرانده باشم. 
دوران  در  که  شما  براي  زندگي  فهميديد  چطور 
کمونيست مي نوشتيد سخت تر خواهد شد، شمايي 
با شما  آنها  بوديد،  اين حزب  زماني عضوي  که 

برخورد هم کردند و باز هم نوشتيد. 
فورا  نمي توانستم  پدرم  فعاليت هاي  خاطر  به 
سال  در  من  واقع  در  بياورم.  روي  نوشتن  به 
مجالت  براي  را  نوشتن  و  بودم  دانشجو   1۹48
استالين  دوران  در  مي دادم.  ادامه  روزنامه ها  و 
چون  نوشتم  را  کوتاهم  داستان هاي  اولين  من 
گير  خفقان  حصار  در  اين  از  بيش  نمي خواستم 

کرده باشم و بعدها کتاب ديگري نوشتم که بيشتر داستان هايش مربوط به سال هاي 56 تا 58 بود. 
چرا آن زمان آثارتان منتشر نشد؟ 

باشم.  بايد شرمسار  اين کار  بابت  آثاري داشتند که آن زمان منتشر نشد.  از همفکران من  بسياري 
شرمسار از »شروعي« که »تمام« نشد! 

در حرف هايتان اشاره داريد به زماني که در لندن اقامت داشتيد. به دهه 70 برمي گردد. چرا اينقدر به 
اين تاريخ اشاره داريد؟ به خاطر لندن؟ 

نه خيلي. بگذاريد اينگونه توضيح دهم که آن زمان، فکر و ذهنم پيش خانواده اي بود که پيش من نبودند: 
همسرم، بچه هايم و برادرم و والدينم. همسر و بچه هايم در سوئيس بودند به همراه پدر و مادرم و 
برادرم در بريستول بود و من در لندن تدريس مي کردم و پدرم هم، حتما اشاره کردم، در يک کارخانه 
کار مي کرد. اين پراکندگي، ذهنم را آشفته کرده بود و نمي گذاشت بيش از هر زمان ديگري بنويسم. 
وقتي خانواده ام را بعد از نجات از آن اردوگاه پيدا کردم تا مدت ها گيج بودم براي اينکه ترس، کماکان 
حاجب بود و اين سايه شوم، نمي گذاشت راحت به روزهاي ديگر فکر کنيم. من در لندن آزاد بودم هر 
جا که مي خواهم بروم و در عين حال به اين مساله فکر کنم که شهروندي هستم چک تبار. مي توانستم 

خريد کنم و به اين مساله بينديشم که آزادي هم مي تواند شکل ديگري داشته باشد. 

دادگاه هامبورگ به شکايت عليه اشپيگل رسيدگي مي کند 
 

شهر هامبورگ روز گذشته شاهد برگزاري جلسه رسيدگي به شکايت انتشارات »روولت« از نشريه 
اشپيگل بود. به گزارش ايبنا به نقل از خبرگزاري آلمان، قاضي اين پرونده بدون صدور حکم،از طرفين 
اين  اين درگيري خواست مشکل خود را به شکلي مسالمت آميز حل کنند. »ميشائيل پرلس« قاضي 
پرونده در دادگاه اين دعوا را يک مورد خاص برشمرد که نمي توان آن را يک مساله قضايي دانست. 
دعواي اين ناشر با مجله اشپيگل بر سر انتشار يک مطلب در اين نشريه درست پيش از انتشار کتاب 
»شهرت« نوشته »دنيل کلمان« رخ داد. »روولت« اعالم کرده در حالي که اين کتاب روز 1۹ ژانويه به 
کتابفروشي ها رسيد، اشپيگل يک مقاله را در قالب يک پرتره در روز 5 ژانويه منتشر کرد و اکنون 
قاضي بايد تصميم بگيرد که اين مطلب يک نقد بوده يا يک نقاشي. قاضي اين پرونده در برابر اين 
اين مورد  پرسش که »پرتره چه زماني منتشر شده و نقد در چه زماني ؟« گفت؛ تصميم گيري در 
خيلي آسان نيست. ما با يک دعواي حقوقي روبه رو هستيم که در آن شک و ترديد وجود دارد و ما 
مي خواهيم اين مساله هرچه زودتر حل شود. اين قاضي پس از شنيدن سخنان هر دو طرف دعوا، از 
آنان خواست تا 2 آگوست مشکل خود را به شکلي توافقي حل کنند. نظر قطعي دادگاه در اين باره، 18 

آگوست )27 مرداد( اعالم مي شود. 
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پوپر دوباره آمد 
پرويز  ترجمه  با  پوپر  کارل  تاليف  نمي دانم«  هيچ  که  »مي دانم  کتاب 
اين  منتشر شد.  بار دوم  براي  ققنوس  انتشارات  از سوي  دستمالچي 
کتاب مجموعه مصاحبه هايي است که روزنامه آلماني زبان »دي ولت« 
در سال 1۹87 و 1۹۹0 با پوپر انجام داده است. کتاب »مي دانم که هيچ 

نمي دانم« در 152 صفحه و با قيمت 1500 تومان منتشر شده است. 

منطق هگل 
کتاب »انتقاد هگل از متافيزيک« اثر بيتريس النگوانس در 246 صفحه 
توسط انتشارات دانشگاه کمبريج به چاپ رسيد. اين کتاب به بررسي 
موضوعات و محورهاي انديشه هگل در کتاب علم منطق هگل مي پردازد 
از  انتقاد هگل  است.کتاب  اش  فلسفي  نظام  گفته هگل چارچوب  به  که 

متافيزيک، به اثر پيچيده و مهم »علم منطق« هگل پرداخته است. 

اعواني به روسيه مي رود 
برگزار  اعواني  با حضور غالمرضا  فلسفه در روسيه  همايش جهاني 
رايزن  با  ديدار  در  روسيه  فلسفه  انستيتو  رئيس  گوسينف،  مي شود. 
فلسفه در 25  بين المللي  برگزاري همايش  از  ايران در مسکو  فرهنگي 
آبان امسال به مدت پنج روز خبر داد و گفت: از جمهوري اسالمي ايران، 
سمينار  در  ما  ميهمان  تا  کرده ايم  دعوت  اعواني  غالمرضا  از  رسما 

باشد.

انتشار خودنوشت محفوظ 
»پژواك هايي  نام  به  محفوظ«  »نجيب  زندگي نامه خودنوشت  ترجمه 
که  اثر  اين  مي رسد.  چاپ  به  بناپور«  ترجمه »هاشم  با  من«  زندگي  از 
به گفته  نويسنده مصري است،  اين  از زندگي  اپيزودهايي  دربرگيرنده 
حکايت هايي  شرح  به  روايي  قالبي  در  و  استعاري  بياني  با  مترجم، 
نشر  سوي  از  من«  زندگي  از  »پژواك هايي  مي پردازد.  زندگي او  از 

چشمه منتشر خواهد شد. 

ترجمه رماني از سال بلو 
بعد از ترجمه »هديه هومبولت« سال بلو، سهيل سمي »دسامبر رئيس 
دانشکده« نوشته اين نويسنده را ترجمه کرد. به گزارش ايسنا، به گفته 
سمي، بيشتر کارهاي سال بلو بررسي جامعه نخبگان و جامعه هنري 
آمريکا و تضاد آنها با ارزش هاي آمريکايي است. »هديه هومبولت« و 

»دسامبر رئيس دانشکده« نيز بررسي بخشي از جامعه آمريکاست. 

ترجمه کالِغ هيوز 
محمد کلباسي کار ترجمه »کالغ« را که مجموعه اي از اشعار تد هيوز 
است به پايان رساند. اين نويسنده و مترجم در گفت وگو با مهر گفت: 
»تد هيوز شاعري انگليسي است که پيش از اين هم تعدادي از آثار او 
ارائه  را  کاملتري  مجموعه  جديد  کار  اين  در  و  بودم  کرده  ترجمه  را 

داده ام.« 

چاپ جديد چهار اثر
 »مارتين لوتر کينگ« 

 
سياهپوستان  جنبش  فقيد  رهبر  کينگ«  لوتر  »مارتين  از  کتاب  چهار 
مناسبت  به  بودند  نشده  چاپ  تجديد  پيش  ها  مدت  از  که  امريکا، 
هشتادمين سالروز تولدش منتشر خواهند شد. به گزارش ايبنا به نقل 
از لس آنجلس تايمز، با تالش يکي از پسران »کينگ« انتشارات »بيکون 
پرس« چهار کتاب اين رهبر جنبش سياهپوستان امريکا را به مناسبت 
 2010 ژانويه   18 در  کرد.  خواهد  منتشر  تولدش  سالروز  هشتادمين 
و همزمان با سالروز تولد کينگ، چاپ جديد »گام برداشتن به سوي 
آزادي« )1۹58(، »از اينجا به کدام سو مي رويم؛ آشفتگي يا اجتماع؟« 
)1۹67(، »شيپور وجدان« )1۹68( و »عشق به پايداري« )1۹63( منتشر 
خواهند شد. مارتين لوترکينگ )15 ژانويه -1۹2۹ 4 آوريل 1۹68( رهبر 
سياهپوست جنبش حقوق مدني اياالت متحده امريکا، پس از سخنراني 
مشهور خود با عنوان »رويايي دارم« که درباره آرمان خويش براي 
يافت و  انسان ها بود، شهرتي جهاني  ذاتي  برابري  تحقق مساوات و 

اندکي بعد در شهر ممفيس ايالت تنسي ترور شد. 

 

کوتاه از ادبيات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 

ماجراي نزار قباني 
و ناصر 

  
در  و   1۹67 اکتبر  در  باري  عرب،  بزرگ  شاعر  قباني«  »نزار 
اعتراض به سانسور شعر خود و رفتار خصمانه اي که مقامات 
عبدالناصر«  »جمال  به  نامه اي  داشتند  او  با  مصر  رسمي 
نوشت و گاليه کرد از کساني که شعر و تخيل شاعرانه اش را 
محصور کرده اند و براي از ميان برداشتن اين حصر، از »جمال 
عبدالناصر« مدد جست و قضاوت در مورد شعر خود را به او 
سپرد. او در اين نامه نوشته بود: »مصر کي درهاي خود را بر 
روي سخن بسته و بر آن سخت گرفته است؟سرور من، حضرت 
رئيس جمهور، نمي خواهم باور کنم کسي مثل تو مجروح خوني 
را با وجود رفتن خون و زخمي را با وجود جراحت کيفر دهد و 
اجازه دهد شاعري عرب که خواسته است در برابر خود و ملتش 
شريف و دلير باشد تحقير شود و بهاي صداقت و شجاعت خود 
را به اين صورت دريافت کند.سرور من، حضرت رئيس جمهور، 
در  اما  ناصر  دهد.«  رخ  تو  دوره  در  کاري  چنين  نمي کنم  باور 
حاشيه نامه او نوشت که »شعر نزار قباني را جز در نسخه يي 
که خود براي من فرستاد، نخوانده بودم و هيچ گونه ايرادي را 
بر آن وارد نمي بينم. همه اقداماتي که اشتباها در مورد شاعر و 
آثار او صورت گرفته لغو مي شود و وزارت اطالعات مصر بايد 
پخش شعر او را اجازه دهد.نزار قباني هر وقت بخواهد مي تواند 
به جمهوري متحده عربي بيايد و مانند سابق مورد احترام واقع 
مي شود.«اينچنين بود که نزار قباني بعدها در حاشيه اين نامه ها 
نوشت:»عبدالناصر در کنار من ايستاد و حصاري رسمي را که 

حصار  اين  شکست.  درهم  سازد  جدا  مصر  از  مرا  مي کوشيد 
دامنه  از  که  بود  دوستان  از  برخي  الهام  و  تحريک  از  ناشي 

راه جلوگيري  بهترين  و  نبودند  محبوبيت من در مصر خشنود 
از نفوذ شعري من و شکستن پل هايم را به جانب مردم مصر، 
دشمن ساختن حکومت مصر با من مي ديدند چندان که حتي يکي 
از آنان در مقاله يي در يکي از مجالت قاهره از وزارت اطالعات 
مصر خواست کتاب هاي مرا بسوزانند و از پخش آواز اشعارم 
از ايستگاه هاي راديو قاهره خودداري شود و نامم جزء کساني 

که از ورود به مصر ممنوع اند قرار گيرد.« 

نگاهي به رمان در انتظار تاريکي، در انتظار روشنايي 

زندگي 
البالي دروغ 

 

 عليرضا غالمي 

مرزهاي  در  که  انساني  ميليون   12  ،10 براي  پراگ«  »بهار 
گل  عمر  به  و  بود  کوتاه  چند  هر  مي کردند  زندگي  چکسلواکي 
مي مانست اما يک برکت عمده داشت. آنها توانستند طعم آزادي 
و اصالحات نسبي را در آن چند ماهه مزمزه کنند و معياري به 
دست آورند تا دوران استاليني پس از آن را با »بهار پراگ« مقايسه 
کنند. ايوان کليما رمان »در انتظار تاريکي، در انتظار روشنايي« 
را درست همان سالي منتشر کرد که دوران چکسلواکي به سر 
آمد و کشور دوپاره شد. ايوان کليما هم مانند ميالن کوندرا به 
مساله  يک  در  آنها  دوي  هر  نيست.  خوشبين  کشورش  اوضاع 
با هم مشترك هستند و آن نگاه بدبينانه به سياست هاي خشک 
حاکمان،  جامعه،  به  دو  هر  است.  کشورشان  انديشانه  جزم  و 
سياستمداران، زندگي و حتي عشق نگاه شک آلود دارند. اما تفاوت 
آنها در اين است که ايوان کليما قهرمان هايي را خلق مي کند که 
اساسا بدبين هستند؛ تزلزل شخصيتي دارند؛ در جمع هستند اما 
بيگانه اند؛ کارهايشان بي ثمر است و به هدف نمي رسد. اما ميالن 
کار جهان بسيار  اين مي گذارد که جهان و  بر  را  کوندرا فرض 
جدي است و آن وقت است که دست به کار مي شود و جهان و 
مي خواهد  کليما  برخالف  کوندرا  مي اندازد.  دست  را  جهان  کار 
جدي  سر،  به  سر  که  بدهد  گردانندگانش  و  جهان  از  تصويري 
اينطور  يا  و  بگيرد  به شوخي  را  چيز  همه  مي خواهد  او  نباشد. 
وانمود کند که همه چيز شوخي است. داستان »در انتظار تاريکي، 
اغتشاشات  و  آشوب ها  از  پر  فضايي  در  روشنايي«  انتظار  در 
خياباني از يک سو و سانسور و تحريف خبري از سوي ديگر 
اتفاق مي افتد. رمان ايوان کليما قهرماني دارد با نام پاول. خود اين 
پاول هم در کنار ايوان کليما، رمان و داستان ديگري را روايت 
خبري  بخش هاي  براي  که  است  ميانسال  مردي  پاول،  مي کند. 
تلويزيون دولتي چکسلواکي تصويربرداري مي کند. او ملزم است 
پخش  قابل  دولتي  تلويزيون  در  که  بگيرد  فيلم  صحنه هايي  از 

باشند. شعارهايي را بايد ضبط کند که تند نباشند. از خشونت هاي 
با  مدام  بگيرد.  فيلم  ندارد  خياباني و دست هاي مشت شده حق 
تهيه کننده اخبار بر سر تحريف خبرها و واقعيت ها بگومگو دارد. 
بيشتر حجم رمان مربوط به فيلمي مي شود که پاول دوست دارد 
آن را بسازد. فيلمي که پاول مي خواهد بسازد تصويري واقعي از 
جامعه تحت سلطه نيروهاي خودکامه است. رمان ايوان کليما به 
زيبايي تصويري از حکومت و جامعه دوران کمونيستي خود را 
ترسيم مي کند. حکومت در رمان او مثلثي است که سه ضلع دارد: 
در  رئيس جمهور  تلويزيون.  و  نظامي  نيروهاي  رئيس جمهور، 
رمان کليما شخصي است پير و منزوي که متاسفانه به بيماري 
پارانويايي هم مبتالست. رئيس جمهور که ايوان کليما توصيفش 
مي کند هم فوق العاده جاه طلب است و هم فوق العاده بدگمان. او 
خيال مي کند اطرافيانش دشمنش هستند و مي خواهند به او آزار 
پر  با  مي خواهند  دشمنانش  که  است  توهم  اين  در  او  برسانند. 
را  تشويشش  اسباب  باز  در  تابوت هايي  از  کاخ  فضاي  کردن 
نيروهاي  کليما  ايوان  رمان  در  حکومت  ديگر  کنند. ضلع  فراهم 
نظامي هستند. آنها با آشوب ها و اغتشاشات خياباني مي جنگند و 
کساني را که مي خواهند از »کشور سيم خاردارها« فرار کنند به 
گلوله مي بندند. يکي از زيباترين صحنه هاي رمان صحنه اي است 
از  مي خواهند  چکسلواکي  دولتي  تلويزيون  تصويربرداران  که 
کارخانه اي فيلم بگيرند که کارش ساختن مواد شيميايي است که 
مدام منفجر مي شوند. کارگران اين کارخانه بر اثر اين انفجارها 
کارشناسان  نمي ريزند.  فرو  کارخانه  ديوارهاي  اما  مي ميرند. 
حکومتي سقف ها را از ايرانيت هايي ساخته اند که موقع انفجار از 
روي ديوارها بلند مي شوند و هواي متراکم را به بيرون مي دهند 
از رمان خود  ايوان کليما، بخش زيادي  نريزند.  تا ديوارها فرو 
را به تلويزيون به عنوان يکي از ابزارهاي مهم در حکومت هاي 
توتاليتر و خودکامه اختصاص داده است. خبرهايش را به استهزا 
مي گيرد و آن را »کارخانه دروغ سازي« مي خواند. يکجا مي گويد 
»تهيه کنندگان خبر مي دانند که اکثر مردم حق انتخاب ندارند و 
حتي اگر فقط بيرون ريختن دود از دوکش را هم نشان بدهند، باز 
اما فضاي حکومت استاليني  نگاه مي کنند.«  تلويزيون را  صفحه 
سمت  به  کليما  ايوان  رمان  در  را  انساني  روابط  و  قهرمان ها 
انزوا، ماللت، بدبيني، ترديد، يأس، مستي، پوچي و اندوه سهمگين 
توصيف  را  انسان هايي  زندگي  رمانش  در  کليما  مي دهد.  سوق 
مي کند که از يک سو معترضند و خواهان تغيير وضعيت هستند 
و از سوي ديگر اهل سازش و سازگاري اند. در رمان او تزلزل 
رفتار انسان ها به حدي است که حتي نمي توان دو نفر را يافت که 
عشق و دوستي شان پايدار باشد. عشق ها همه زودگذر است. از 
جايي به جاي ديگر مي لغزند. ايوان کليما در جاي جاي رمانش 
به روابط فيزيکي قهرمانانش مي پردازد، به خلوت آنها مي رود و 

سايه ترديد و اندوه و ناتواني را به زيبايي روايت مي کند. 
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صدونودوچهارمين سالگرد شکست ناپلئون بناپارت در واترلو 

آخرين
 قمار امپراتور 

 
 

علي مليحي 

»ضربه نهايي را به ناپلئون وارد آورديم!ديگر چاره اي جز دار زدن خود ندارد.« 
اين جمله متعلق به ولينگتن سردار انگليسي است که در 18 ژوئن 1815 ميالدي، براي آخرين بار ناپلئون 
بناپارت امپراتور فرانسه را شکست داد. شکستي که به حکومت صدروزه ناپلئون پايان داد و آرزوهاي 
او براي سلطه مجدد بر فرانسه و اروپا بر باد رفت. ناپلئون بناپارت اما چگونه توانست پس از شکست 

در سال 1814 و تبعيد به جزيره الب، دوباره به قدرت بازگردد؟ 
نيروهای متحد اروپايی در سال 1814 ناپلئون را وادار به کناره گيری کردند و به الب که جزيره ای در 
کرانه ايتاليا است تبعيد کردند.او دوسال قبل بزرگترين اشتباه نظامي-سياسي عمر خود را مرتکب شد 
و با لشگري عظيم به روسيه حمله برد و تا فتح مسکو نيز پيش رفت. اما سرماي طاقت فرساي روسيه 

از يک سو و مقاومت شديد روسها از سوي ديگر چنان قواي او را تحليل برد که مجبور به عقب نشيني 
به سوي مرکز اروپا شد. دشمنان او با مشاهده شکست امپراتور در جبهه روسيه دست در درست 
يکديگر نهادند. الکساندر تزار روسيه و پادشاه پروس)آلمان فعلي(با انگلستان متحد شده و در طول 
دوسال، پاريس را اشغال کردند. ناپلئون که به جزيره الب تبعيد شده بود، همواره مترصد فرصتي براي 
بازگشت به فرانسه و احياي امپراتوري خويش بود. اوسرانجام روز 28 فوريه 1815 پس از 10 ماه 
توقف در جزيره الب به همراهی هزار نفر بر دريا نشست تا اول مارس در خليج روان قدم به ساحل 
فرانسه گذارد. بناپارت مي خواست بدون شليک گلوله دوباره به پاريس بازگردد بنابراين در مواجه با 
لشگريان فرانسوي که براي مقابله با او اعزام مي شد به صف اول مي رفت و پالتوي نظامي خود را از 
تن خارج مي کرد و خطاب به سربازان فرانسوي مي گفت»من امپراتور شما هستم!اگر سربازي هست که 
بخواهد امپراتور خود را بکشد به سوي من تيراندازي کند.«.بدين شکل بسياري از سرداران و سربازان 

با فرياد زنده باد امپراتور دوباره به او پيوستند و او موفق به فتح پاريس شد. او در روز 20 مارس به 
قصر تويلری وارد شد. در دوران ده ماهه توقف در جزيره الب ناپلئون دريافته بود که لويی هجدهم 
فاتحين پاريس به سلطنت رسيده بود، سرانجام در کنگره وين به وسيله  با کمک  پادشاه فرانسه که 
تاليران وزيرخارجه فرانسه از سالطين اروپا تقاضا خواهد کرد که وی را از جزيره الب خارج کرده و به 
يکی از جزاير دوردست در اقصای اقيانوس بفرستد. پس عزم جزم کرد که تخت سلطنت بوربون ها را 
واژگون کند.. ناپلئون پس از استقرار حکومتش بدون فوت وقت درصدد دلجويی از مردمانی برآمد که 
در داخله از استبداد سابق او رنجيده بودند و نيز در خارجه سالطين اروپا را که در شهر وين مجتمع 
بودند آسوده خاطر کند. برای اولی دستور تدوين متمم قانون اساسی داد و برای دومی نامه ای فرستاد 
برای پادشاهان اروپا که صادقانه مقررات عهدنامه پاريس را پذيرفته است. ناپلئون در اين نامه تاکيد 
کرد که: »جز فوايد صلح و سالم و منافع مهر و صفا چيزی طالب نيست، ابواب رقابت را مسرور کرده و 
سعادت و خير ملل را خواستار است.« اما سالطين نامه ناپلئون را نگرفتند و مقصود دوم برآورده نشد. 
در 13 مارس ناپلئون از طرف سالطين اروپايی »دشمن و برهم زننده آسايش ملل عالم« شناخته شد تا 
از حمايت عهدنامه مذکور خارج شود. همچنين قرار شد 800هزار نفر سپاهی برای اضمحالل امپراتوری 
ناپلئون به ميدان آورده شوند. ناپلئون را ديگر گريزی از جنگ نبود. کشورهاي مخالف فرانسه که در 
وين براي تقسيم سرزمين هاي تحت اشغال ناپلئون گردهم آمده بودند اگرچه از خبر فرار بناپارت از الب 
و اندکي بعد حضور او در پاريس شگفت زده شدند اما سران روسيه، پروس و انگلستان ديگر حاضر 
به تحمل ناپلئون رد مرزهاي شرقي و غربي خود نبودند چه مي دانستند اگر او را رها بگذارند به سرعت 
به ارتش جديدي سامان خواهد داد و به آنها حمله خواهد آورد. بدين ترتيب ولينگتن سردار انگليسي 
و بلوخر سردار پروسي دوباره عزم حمله به فرانسه را کردند. 230 هزار سرباز اتريشی، 310 هزار 
سرباز پروسی، 100 هزار سرباز انگليسی و 250 هزار سرباز روسی شالوده اصلی اين ارتش بودند. 
اما ناپلئون از اخبار ترس آور بسيج اروپا باکی نداشت او قبال نيز با نيروهايی چند برابر خود درگير 

شده بود. 
امپراتور برای سلب مجال از دشمن تصميم به حمله پيش دستانه گرفت. در اين نبرد ناپلئون 124هزار 
نفر سپاهی در اختيار داشت که می خواست با وارد شدن به ميان دو لشگر از اتصال آنها جلوگيری کند. 
اما دو اتفاق ناپلئون را از پيروزی قطعی بازداشت او در اين نبرد فرصت داشت پروسی ها را کامال نابود 
کند اما اول خيانت يک ژنرال سلطنت طلب فرانسوی و دوم تعلل مارشال نی در تصرف جاده بروکسل، 

موجب نجات نيروهاي متفق ضد فرانسه شد. 
در صبح 18 ژوئن ناپلئون بدون آنکه منتظر رسيدن قوای کمکی شود با 72 هزار نفر سرباز خود حمله 
را آغاز کرد توپ های فرانسوی جناح چپ انگليس را زير آتش گرفتند و سربازان مارشال نی بشدت 
مرکز سپاه انگليسيان را تحت فشار قرار دادند انگليسی ها نااميدانه مقاومت می کردند. ناپلئون تصميم 
آماده  را  نيروهای ذخيره خود  ادامه دهد و  انگليس  نابودی جناح چپ  با  را  نبرد  قيمتی  به هر  گرفت 
ورود به جبهه کند اما ناگهان وجود توده های سياهی در شمال شرقی ميدان نبرد آه از نهاد او برآورد 
خبررسانان بسرعت خود را به ستادش رساندند و گفتند که سپاه بلوخر در حال رسيدن است اين سپاه 

با کمک نيروهای کمکی بازسازی شده و اکنون به 80 هزار نفر رسيده بود. 
تمام می کرد و گرنه  را  انگليسی ها  کار  بايد ظرف يک ساعت  ناپلئون  داشت  را  اکنون حکم طال  وقت 
الحاق اين دو نيرو کار را برای او تمام می کرد. پياده نظام آرلون تحت فرمان مارشال نی زير آتش 
سنگين نيروهای انگليسی حمله را آغاز کردند اين بار ديگر ناپلئون نمی توانست با برنامه ريزی نبرد را 
ادامه دهد او مجبور بود سپاه ولينگتن را بشکافد! توپخانه انگليسی بخش بزرگی از پياده نظام شجاع 
فرانسوی را که اکنون تحت تاثير مرگ هم قطاران خود مصمم تر شده بودند از پای درآورد اما سرعت 
آن را کم نکرد تنها ورود سواران اسکاتلندی سبب توقف حرکت آنها شد ناپلئون که با نگرانی نزديک 
شدن بلوخر را تماشا می کرد آخرين واحد ذخيره خود يعنی سواران زرهپوش »ميلو« را وارد ميدان 
کرد تا باالخره موفق به عقب راندن سواران انگليسی شد اما پس از آن متوجه شد جناح چپ انگليس 
اکنون از نيروهای اصلی سپاه ولينگتن پر شده ناگهان رو به جناح راست دشمن کرد و بسرعت با کمک 
سواران خود در اين بخش به پيروزی رسيد انگليسی ها به رغم مقاومت دليرانه چيزی تا از هم پاشيدن 
فاصله نداشتند اما ناگهان جناح راست فرانسه خود را رودرروی 30 هزار سرباز تازه نفس پروسی ديد 
اينها بخشی از سپاه بلوخر بودند و خود بلوخر نيز در پشت سر ناپلئون و گاردش موضع گرفته بود. 
پروسی ها اکنون گارد امپراتور را زير آتش گرفته بودند اما واحدهای ورزيده فرانسوی به رغم تلفات 
سنگين، آرايش مربعی خود حفظ کردند تا آن که ولينگتن به پشتگرمی نيروهای تازه نفس بلوخر فرمان 
حمله عمومی در کل جبهه را صادر کرد و از اين لحظه به بعد ارتش فرانسه از وضعيت تهاجمی خارج 
شده و تحت فشار مهاجمان قرار گرفت. توپ های پروسی بی رحمانه نيروهای در حال عقب نشينی را 
زير آتش گرفت در ساعت 8 شب به نظر می رسيد که ديگر رمقی برای مردان ناپلئون نمانده باشد و 
تنها راه، عقب نشينی به سمت پاريس بود. نبرد در نيمه شب پايان يافت در حالی که جنازه 50 هزار 

سرباز در واترلو برجای مانده بود. 
نبرد واترلو از نقطه نظر نظامی يک شکست نبود چرا که کشته های فرانسوی شو انگليسی )پروسی( به 
يک اندازه بود و طبعا فشار 150 هزار سرباز بايد سبب عقب نشينی 72 هزار سرباز شود اما از ديد 
ناپلئون پيام اين نبرد چيز ديگری بود.او پس از اين شکست به همراهان خود گفت که اي کاش در جريان 

نبرد با انگليسي ها کشته مي شده است. 
امپراطور شکست خورده در حالي به پاريس بازگشت که از يک سوي بسياري از مردم پاريس با فرياد 
زنده باد امپراتور با او همدل بودند اما مخالفانش در مجلسين و برخي اعضاي بلندپايه دولت از جمله 
فوشه خواهان استعفايش بودند. فوشه پيش بيني کرده بود که ناپلئون حتي اگر در دو جنگ اول پيروز 
شود سرانجام در آخرين جنگ شکست خواهد خورد و مجبور به کناره گيري خواهد شد. بدين شکل 
ناپلئون صد روز پس از آغاز دوران جديد حکومتش در تاريخ 22 ژوئن سال 1815 مجبور به استعفا 

شد. او در استعفاي خود راه را براي به قدرت رسيدن فرزندش گشوده و گفته بود: 
»ضمن شروع به جنگ براي حفظ استقالل ملي اشتراك همه مساعي و توافق همه هيات هاي حاکمه ملت 
را منظور داشتم به نظرم مي آيد که وضع عوض شده است. من خود را قرباني تنفر دشمنان فراسنه 
مي کنم. آرزومندم که در بيانات خود همچنين در اين که چيزي بيش از شخص من نمي خواهند صادق 
معرفي  دوم  ناپلئون  لقب  با  را  شوند....پسرم  متحد  ملي  نجات  جهت  در  بايد  فرانسويان  همه  باشند 
مي کنم.« دو مجلس فرانسه با استعفاي او موافقت کردند اما انتصاب فرزند چهارساله ناپلئون که در اين 
تاريخ در وين نزد مادرش ملکه ماري لوييز فرزند امپراطور اتريش بود را ناديده گرفتند. آنها، فوشه 
دولتمرد با نفوذ عصر ناپلئون را در راس کميته اي 5 نفره براي اداره موقت امور فرانسه انتخاب کردند. 
فوشه که از شورش مردم بيم داشت به ناپلئون امپراطور مستعفي فشار آورد که بايد شهر را ترك 
گويد. ناپلئون به دنبال استعفا تصميم داشت براي ادامه زندگي اروپا را ترك کرده و به آمريکا رود و به 
همين دليل خود را به نيروهاي انگليسي تسليم کرد تا شايد او را به عنوان فرد محترمي در نظر گرفته 

و اجازه سفر او را به انگلستان بدهد. 
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اين 
سياستمداران 

دروغگو
آمنه شيرافکن

از  یکی  همواره  سیاسی  دروغ  موضوع 
موضوعاتی است از سوی فالسفه علوم 
قرار  توجه  مورد  سیاسی  و  اجتماعی 
آن  از  تعریفی  ارائه  و  بررسی  و  گرفته 
حوزه  این  عالمان  دغدغه های  از  یکی 
راحتی  به  سیاسی  دروغ  است.  بوده 
ساحت حقیقت و اخالق اجتماعی را تحت 
الشعاع قرار می دهد و شرایط اجتماعی را 
با بحران های مختلف اخالقی و سیاسی 

و استراتژیک مواجه می کند.
موضوع دروغ سياسی همواره يکی از موضوعاتی است از سوی 

فالسفه علوم اجتماعی و سياسی مورد توجه قرار گرفته و بررسی 
بوده  حوزه  اين  عالمان  دغدغه های  از  يکی  آن  از  تعريفی  ارائه  و 
است. دروغ سياسی به راحتی ساحت حقيقت و اخالق اجتماعی را 
تحت الشعاع قرار می دهد و شرايط اجتماعی را با بحران های مختلف 
اخالقی و سياسی و استراتژيک مواجه می کند. عباس ميالنی استاد 

دانشگاه استنفورد آمريکا در بررسی پديده دروغ سياسی در هر 
بخش از سخنانش نقبی به وقايع تاريخی و داخلی ايران می زند. او 

بر اين باور است که پديده دروغ بزرگ يا در 
در ادبيات علوم سياسی چه تعريفی می توان از دروغ سياسی ارائه 

کرد؟ 
انواعش.  و  داريم  دروغ سياسی  از  تعريفی  ادبيات سياسی  در  ما 
در همين دانشگاه استنفورد هم پايان نامه برخی دانشجويان مقطع 
دکترا پيرامون همين موضوع و بررسی آن در کشورهای مختلف 
می خواهند  که  جوامعی  در  غالبا  بزرگ  دروغ های  می شود.  انجام 
شبه دموکراسی را تمرين کنند به دست می آيد. اما يکی از افرادی 
که در باب دروغ سياسی سخن گفته و من هم در ترجمه از کتاب 
»درباره توتاليتاريسم« به آن اشاره کردم، کوالکوفسکی است. او 
بر اين باور است که توتاليتاريسم  تعريف حقيقت و دروغ را عوض 
می کند. حقيقت در اين رژيم ها تنها آن چيزی است که در هر لحظه 
حزب يا رهبر می گويد. منشا کالم -  نه ماهيتش -  يا چند و چون 
انطباقش با واقعيت، سنجه حقيقت است. به عالوه رژيم های توتاليتر 
در  همه  رژيم ها  اين  نمی کنند.  اکتفا  شهروندان  سياسی  انفعال  به 
و  ذهن  می خواهند.  نو  انسانی  آنها  انسانند.  »روح«  بازسازی  پی 
زبان، خلوت و جلوتش را به انحصار می گيرند و در کار »معماری 
در  بزرگ  دروغ  و  توتاليتاريسم  مقاله  در  کوالکوفسکی  روح«  اند. 
مذمت استالينيسم می گويد: »موفقيت آن در اين نبود که عمال همه 
چيز از آمار گرفته تا رخدادهای تاريخی و جاری، نام ها، نقشه ها، 
بلکه  می شد  پنهان  يا  تحريف  لنين(  آثار  حتی  گاهی  )و  کتاب ها 
شاخص اصلی موفقيت استالينيسم در اين بود که به مردم کشور 
از لحاظ سياسی »درست« است.  آموخت چگونه بدانند چه چيزی 
در ذهن کارگزاران آن نظام، مرز ميان »درست« و »حقيقت« زايل 
شده بود. در موضوع انواع دروغ سياسی می توان گفت که يک دسته 
آن دروغ هايی است که فرد خودش می داند که دروغ می گويد و به 
ذات دروغ بودن کالمش آگاه است اما می خواهد از دروغ استفاده 
ابزاری کند اما در مقابل نوعی ديگر از دروغ سياسی را داريم که به 
آن دروغ توتاليتر می گويند. دروغ توتاليتر يا دروغ بزرگ به دروغی 
گفته می شود که فرد دروغگو از فرط باور به آن ذات دروغ را حقيقت 
می داند و اينجاست که تهديد بزرگ بشريت و تبعات ناشی از اين 
نوع دروغ بسيار آزاردهنده تر و هول آورتر از انواع دروغ های ديگر 
می شود. گوينده در اين مدل از دروغ، الزامات دروغ بودن حرفش 
منبع  يا  که خودش  است  چيزی  آن  حقيقت  که  چرا  ندارد  باور  را 
قدسی او می گويد. يعنی او برای اين دروغگويی ها که خود هم به آن 

شديدا باور دارد از يک منبع قدسی امداد می گيرد و امر دروغ را ذاتا 
حقيقتی بی مانند می پندارد و درست مشکل بشريت و حکومت های 
بسته و توام در منجالب دروغ از همين جا آغاز می شود. حاال اگر 
بخواهم اين مورد را ربط بدهم با آنچه اين روزها در ايران می گذرد 
باور  را  دروغ هايش  برخی  و  حرف ها  گاه  کانديدا  يک  بگويم  بايد 

دارد. دروغ ها را آنقدر باور دارد که گاهی فکر می کند عين حقيقت 
است و گاهی خودش هم در اين ميان سردرگم می شود. 

تاثيری  چه  آن  از  ناشی  تبعات  و  سياسی  دروغ  که  می کنيد  فکر 
جريان های  در  غالبا  که  طبقه ای  دارد.  اجتماعی  متوسط  طبقه  در 
سياسی و تاريخی نقش تعيين کننده ای در راستای تحوالت اجتماعی 

ايفا کرده است؟ 
ببين فرهنگ گداپروری و اينکه من می توانم اين ميزان پول به شما 
بدهم خودش نشان می دهد که ما هنوز سياست و سازوکار مناسب 
بتوانند  بايد  ما  سياستمداران  نگرفته ايم.  پيش  در  را  توسعه  برای 
از شيوه هايی برای توسعه جامعه استفاده کنند که در آن توسعه 
صنعت و تکنولوژی در برنامه ای مستقيم رفاه مردم را تامين کند 
و البته در کنار تامين اين رفاه مردم بايد ابزار دسترسی به توليد 
را در اختيار بگيرند و صرفا دستشان پيش دولت دراز نشود. اين 
بر مردم ما رفت نوعی  اين سال ها  آنچه در  بگويم که  بايد  را هم 
بازگشت به رفتارسياسی و حکومت مداری فئودال ها بود. فئودال  ها 
غالبا بر اين رويه حرکت می کنند که افراد دستشان جلوی آنها دراز 
باشد و آنها بخواهند مدام از جانب صلح و دوستی و در پی نامه ها 
که  می دانيد  بگذارند.  رعيت شان  برای  رقمی  نامه ها  درخواست  و 
رفتار سياسی حاکم بر نظام فئودالی سال هاست که ديگر در غالب 
سيستم های حکومتی جهان از ميان رفته و به جای آن می توان انواع 
ديگر رفتارهای مدرن سياسی را جايگزين کرد. نظام سياسی حاکم 
مواجه  اضمحالل  با  را  متوسط  طبقه  مدت  بلند  در  گداپروری  بر 
و  طبقه حاشيه نشين  می بينيم  که  است  همين شرايط  در  و  می کند 
فاقد آگاهی شهروندی شکل می گيرد و درست در اين شرايط است 
که دروغ های توتاليتر و بزرگ و بزرگ تر به راحتی شکل می گيرد. 
ساختار  بازداشت.  شرايطی  چنين  به  رسيدن  و  از  را  جامعه  بايد 
سياسی و اجتماعی ايران دارای توانمندی هايی است تا بتواند بيش 
از اينها به توسعه و سياست ورزی مدرن نزديک شود نه اينکه ما در 
روش های حکومت داری به شيوه های منسوخ جهانی عقب گرد کنيم. 
طبقه متوسط در تمامی جوامع طبقه ای است که رشد و آگاهی در 
آن پويايی دارد و همين پويايی آگاهی است که دوام و بقای جامعه 
را از سوی کنشگرانی فعال تامين می کند. ترس من همه از اين است 
اجتماعی  متوسط  طبقه  کمرنگ شدن  و  فروپاشی  به سمت  ما  که 
برويم. فقر فقدان آگاهی را به دنبال می آورد و فقدان آگاهی جمعی 
و  نادرست  سياست ورزی های  برای  مناسبی  بستر  عمومی  افکار 

غلط است. 

در مقام يک استاد دانشگاه که نسبت به مسائل تاريخی، سياسی و 
اجتماعی آگاهی الزم دارد فکر می کنيد چه داليلی موجب می شود تا 

فضا برای ابراز و بيان دروغ های بزرگ در جامعه ايجاد شود؟ 
ببينيد من نقش رسانه ها را در مانيتورينگ تاثيرگذار می دانم. اگر 
در جامعه فقدان شبکه اطالع رسانی شفاف وجود داشته باشد در 
مجرای اطالعاتی اين جامعه به راحتی داده های دروغ در ميان افکار 
عمومی رد و بدل می شود به شکلی که ديگر نتوان به راحتی آن 
دروغ ها را از شبکه اجتماعی جامعه زدود. فکر کنيد اگر رسانه ها 
اجازه داشته باشند تا مثال در يک انتخابات درباره صحت و درستی 
گزارش  و  اطالعات  ارائه  به  راحتی  به  کانديداها  برنامه  و  آمار ها 
پيدا  کاهش  جامعه  در  دروغگويی  سطح  ميزان  چه  تا  بپردازند 
سال   16 در  سخنرانی هايش  از  يکی  در  بايدن  وقتی  کرد.  خواهد 
پيش نقل قولی کرده بود و ارجاع نداده بود رسانه ها او را در جامعه 
آمريکا به افکار عمومی شناساندند. اين روزها هم اخبار رسوايی 
درباره  رسانه ها  سوی  از  اطالعاتی  ارائه  می بينيم.  را  برلوسکنی 
با  را  دولت  اين  کنونی  شرايط  انگلستان  مجلس  نمايندگان  دزدی 
دشواری های اساسی روبه رو کرده است و البته نظاير اين موارد 
الزم  آگاهی  رسانه ها  می رود  انتظار  که  چرا  می افتد  اتفاق  بسيار 
درباره کانديداها و افکارشان را به مردم بدهند چرا که قرار نيست 
توده مردم در پژوهشکده ها و سازمان های آماری راه بيفتد و از 
صحت و سقم گفتار يک کانديدا مطمئن شود، اين کار رسانه ها است 

البته در شرايط فقدان آزادی های مدنی قابل دسترسی نيست. 
اشاره  مدنی  آزادی های  و  بيان  آزادی  فقدان  به  پيش  در سخنان 
کرديد و اينکه تا چه ميزان در اين شرايط بستر برای شکل گيری 
دروغ بزرگ بازتر می شود. فکر می کنيد شرايط دروغگويی حاکم 
بر جامعه در پيشبرد فرايند دموکراسی خواهی می تواند چه موانعی 

ايجاد کند؟ 

ابزار نياز  ما وقتی می خواهيم تمرين دموکراسی کنيم به يکسری 
دموکراسی  به  ما  رسيدن  شرايط  دم  هر  ابزار  اين  فقدان  داريم. 
فساد  کردم.  اشاره  ابزار  آن  از  برخی  به  که  می کند  محدود  را 
دموکراسی  اجرای  مانع  کرد  پيدا  افزايش  وقتی  دروغگويی  و 
غالب  و  اعتياد  تقلب،  که رشوه، دروغگويی،  خواهد شد. جامعه ای 
پيام  نمی تواند حامل  ديگر  دارد  آن وجود  در  اجتماعی  آسيب های 
ميليون   7 آمار  مثال  و  اجتماعی  آسيب  شود.  دموکراسی خواهی 

معتاد گذار به دموکراسی را دشوار می کند.

دانش سياسی  
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

           
. پيترز ناگهان حرف او را قطع کرد و پرسيد: ميخواهيد بگوئيد که تمام اين اطالعات 
را ريمک بتنهائی بدست آورده بود؟ ليماس جواب داد: چرانه؟ خودتان ميدانيد که 
به همه جا راه داشت. پيترز گفت: اين موضوع باور نکردنی است . حتما کسب باو 
اين موضوع خواهيم پرداخت.  به  بعدا  باوکمک ميکردند.  نفر  کمک ميکرده.بله چند 
ميدانم شما چه اشخاصی را ميخواهيد نام ببريد . ولی آيا احساس نميکنيد که يکی 
از شخصيتهای عاليرتبه باو کمک ميکرد؟ چنين فکری هيچگاه به ذهنم خطور نکرده 
هنگاميکه  است.  کم  خيلی  احتمالش  نميرسيد؟  بنظر  ممکن  امری  چنين  حاال  آيا   .
برای  حتی  که  نشد  متذکر  کسی  آيا  ميفرستاديد  سازمان  برای  خودرا  گزارشات 
شخصی با موقعيت ريمک اين اطالعات خاق العاده است؟ نخير. مسئولين امر هيچگاه 
از شما نپرسيدند که ريمک دوربين خود را از کجا آورده و چه کسی عکسبرداری را 
باو آموخته است ؟ ليماس لحظه ای مکث کرد و سپس جوب داد: نخير مطوئن هستم 
که کسی چنين سئوالی را از من نکرد. پيترز با لحن بی تفاوتی گفت : واقعا تعجب 
آور است . از اينکه حرف شما را قطع کردم وعذرت ميخواهم. لطفا داستان خود را 
اتومبيل را وارد  ادامه دهيد. تقريبا يک هفته بعد به محل هميشگی رفتم. هنگاميکه 
جاده فرعی کردم سه نفر مرد را ديدم که کنار رودخانه نشسته و مشغول ماهيگيری 
هستند. در نزديکی آنها سه دوچرخه ديده ميشد. من مثل هميشه از اتومبيل پياده 
شدم و بطرف بيشه رفتم. هنوز 20 متر راه نپيموده بودم که صدای مردی را شنيدم 
سرخود را برگرداندم ويکی از آن سه مرد ماهيگير را ديدم که بمن اشاره ميکند. دو 
ماهيگير ديگر هم سرخود را برگردانده و ناظر اين صحنه بودند. دست من در جيب 
بارانيم بود. ميترسيدم دستم را بيرون آورم. زيرا دو مردی که هنوز کنار رودخانه 
نشسته بودند تصور ميکردند که من مسلح هستم و اگر کوچکترين حرکتی ميکردم 
باحتمال قوی مرا هدف گلوله قرار ميدادند. من بطرف مردی که بمن اشاره کرده بود 
رفتم و درده متری او ايستادم و از او پرسيدم : فرمايشی داريد؟ اسم شما ليماس 
است ؟ او مردی کوتاه قد و خونسرد بود و بزبان انگليسی صحبت ميکرد. در جواب 
پی-آر-تی-ال-58003ای شب  بله شماره شناسنامه شما چيست؟  گفتم:  سئوالش 
پيروزی بر ژاپين را کجا گذرانديد؟ آن شب را باتفاق چند تن از دوستان هلنديم در 
مغازه پدرم واقع در شهر ليد گذراندم. آقای ليماس برويم کمی با هم قدم بزنيم. شما 
احتياجی به بارانی خود نداريد. آنرا از تن بيرون آورده و روی زمين بياندازيد. اين 
آقايان از آن مواظبت خواهند کرد. من لحظه ای ترديد کردم و سپس شانه را باال 
انداخته و بارانی را از تن بيرون آوردم و باتفاق آن مرد بطرف بيشه روان شديم. 
ليماس نگاهی به پيترز انداخت و افزود: خودتان بخوبی ميدانيد آن مرد که بود. بله 
او کارل ريمک مرد شماره 3 وزارت کشور آلمان شرقی ، منشی هيئت رئيسه حزب 
کمونيست و رئيس کميته حمايت از مردم بود. گمان ميکنم که بدين دليل توانسته 
بود درباره من و دوژونگ اطالعات موفقی از پرونده های محرمانه ابتيلونگ بدست 
حزب  رئيسه  هيئت  کشور  وزارت  خبرداشت.  منبع  اوازسه  درهرصورت  بياورد. 
کردوگفت:ولی  بلند  را  خود  پيترزانگشت  شرقی  آلمان  امنيت  وسازمان  کمونيست 
اودرجريانتمام کارها نبود. هيچگاه پرونده های محرمانه را در اختيار يک خارجی 
نميگذاشتند. ليماس شانه های خود را باال انداخت وگفت: درآنزمان اينکارراکردند. 
ندادم.  باوگولی  من  ديگر  ببعد  موقع  آن  ميکرد؟از  چکار  پول  آنهمه  با  ريمک  ولی 
سازمان مستقيما حق الزحمه او را توسط يکی از بانکهای برلن غربی باو ميپرداخت. 
شما تا چه حد لندن را درجريان گذاشتيد؟ من همه چيز را برايشان تعريف کردم. 
درجريان  را  دفاع  وزارت  سازمان  بالفاصله  بودم.  شده  مجبورباينکار  ديگر  زيرا 
بيشتری  پول  فشارآوردکه  بما  دفاع  وزارت  شد  خراب  بسرعت  کارها  و  گذاشت 
از  باالخره  بگذارد.  اختيارمان  در  را  مهمتری  اطالعات  تا  کنيم  پيشنهاد  ريمک  به 
کارل خواستيم که شبکه ای تشکيل دهد وفعاليت وسيعی را آغاز نمايد. همين امر 
موجب شد که مچش باز شود و شبکه ها ی مااز هم پاشيده گردد.بطور کلی شما 
چه اطالعاتی راازريمک بدست آورديد؟ليماس لحظه ای مکث کرد و سپس جواب 
داد : چطورميتوانم تمام اطالعاتی را که در اختيار گذاشت بخاطر بياورم؟او مدت 
زيادی دوام اورد. گمان ميکنم که مدتی قبل از مرگش باو سوءظن برده و او را از 
و  ميشد  کاسته  او  اطالعات  ارزش  از  بتدريج  بودند.زيرا  کرده  دور  مهم  کارهای 
دراواخر عمرش چيز جالبی بما عرضه نميکرد. پيترز دوباره گفت: چه اطالعاتی را 
در اختيارتان گذاشت؟ليماس تمام اطالعاتی را که کارل تهيه کرده بود با واقع بينی 
خاص برای پيترز تشريح کرد و حتی نامه ها و تاريخها را دقيقا بيان کرد. پيترز در 
حاليکه با خوشحالی يادداشت برميداشت پيش خود فکر ميکرد که ليماس با وجود 
مشروب زيادی که مينوشد خنوز حافظه عجيبی دارد. او باالخره رو به ليماس کرد 
و گفت : من گمان نميکنم که امکان داشته باشد که مردی هر چه هم موقعيت خوبی 
نداشته که  اطالعات وسيعی وقت کافی  بتهائی چنين  بتواند  باشد  داشته و محتاط 
بتواند از همه آنها عکسبرداری کند. درهرحال او اينکار را کرد. حتما روش موثری 
بکار ميبرد. آيا سازمان هيچگاه از شما نخواست که باينکار بيشتر رسيدگی کنيدو 
ببينيد که کارل ريمک از چه طريقی عمل ميکرده است؟ نخير ريمک در اين باره خيلی 
حساسيت داشت و لندن صالح ديده بود که تسليم خواسته او شود پيترز در حالکيه 
بفکر فرورفته بود گفت : خوب! خوب! او لحظه ای سکوت و سپس پرسيد : راستی 
چيزی درابره آن زن شنيده ای؟ درباره کدام زن ؟ رفيقه ريمک را ميگويم. همان زنی 
که شب مرگ کارل از مرز گذشت. مگر چه بسرش آمد؟ هشت روز پيش هنگاميکه 
و  گذشت  مقابلش  از  اتومبيلی  ميشد  خارج  غربی  برلن  در  واقع  خود  آپارتمان  از 
سرنشينان اتومبيل با مسلسل او را بقتل رساندند. ليماس گفت : عجب! اين آپارتمان 

متعلق به من بود. شمای آن زن درباره شبکه  ريمک بيش از شما اطالع داشت ؟ 

ادامه دارد
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ترجمه: اميلي امرايي 

 »-مي توانيد دليل اتهامش را بگوييد.درست است؟! 
-اتهام؟ 
-اتهام! 

-آه! اتهام. 
-دقيقا هم اين طور است، اتهام. 

-حتما نبايد اتهامي در کار باشد.« 
در اين جمع ترجيح دادم سخنراني درباره »در زمانه پروانه ها«و ادبيات آمريکاي التين را با تکه اي از رمان »مقلدها«نوشته»گراهام گرين«آغاز 
کنم،تکه اي که در يک کالم نشان مي دهد در کشورهاي حوزه کارائيب چه مي گذرد،و گراهام گرين نويسنده هموطن شما پيش از همه نشان 

داد که الزم نيست اتهامي در کار باشد ،تنها کافي است که در پس ذهنت سر سپرده نباشي. 
ادبيات آمريکاي التين را جان به جانش کني از سياست بيرون نمي آيد،همه جاي دنيا به خصوص در اروپاي شما گاهي تبي مي آيد و جنبشي 
شروع مي شود يا اتفاقاتي از اين دست نويسنده ها بيشتر بيانيه مي دهند،امضا جمع مي کنند و باز هم به فضاي داستانشان باز مي گردند،گاهي 
هم برخي از آنها به دليل ايدئولوژي هايي که طرفدار آن هستند داستان هايي خلق مي کنند که به شدت تاثيرگذار هستند.اما ماجراي ما آمريکاي 

التيني ها متفاوت است،چيز ديگري است. 
ديکتاتورهاي آمريکاي التين مانند قارچ اين سو وآن سوي اين قاره پهناور ريشه مي دواندند،هر جا که جلويش را گرفتند يک جاي ديگر 
بر سر مردمي ديگر آوار شدند و شايد همين گره خوردگي است که سبب شده ادبيات در اين قاره بخشي از سياست باشد،نويسنده هم در 
همان خيابان ها نفس مي کشد و درست به اندازه همسايه اش که راننده دختر ديکتاتور است از اين سايه هراس دارد و مي ترسد.اما سوي ديگر 
ماجرا آنجاست که نويسنده مي داند تعداد آدم هايي که براي مطالعه سراغ تاريخ مي روند بسيار کم هستند،اما وقتي اين سايه کوتوله اما در 
عين حال ترسناك در ادبيات مي آيد، تاثير بيشتري دارد.با اين حال همين جا مي گويم که دليل اصلي اينکه من رماني براساس زندگي خواهران 
ميرابل نوشتم،تنها براي تاثيرگذاري نبود،من نويسنده ام و در عين حال يک دومينيکني که خفقان آن روزهاي سانتو دومينگو را لمس کرده ام 

و طبيعي است نويسنده سراغ آن چيزي مي رود که بيش از همه مي شناسد. 
نزديک  است  جزيره اي  يک  مي کنند  فکر  است،خيلي ها  نقشه  کجاي  نمي دانند  حتي  بزرگ،خيلي ها  فجيع  با  است  کوچکي  کشور  دومينيکن 
»نيس«و»کن«در فرانسه،اما در اين چند سال با بيشتر اروپايي هايي که ديدار داشتم حرف اولشان اين بود که آمريکاي التين را از سر لطف 
نويسندگان اين کشور شناخته اند،کاري که نويسندگاني همچون »ماريو بارگاس يوسا«ي عزيز انجام مي دهد،او پرويي است،اما درد همه 

مردم آمريکاي التين را مي کشد،گاهي به خنده به او مي گويم تو بايد معلم تاريخ و جغرافي مي شدي. 
تروخيو ديکتاتور دومينيکن که البته تا وقتي زنده بود،لقب رئيس جمهور را يدك مي کشيد،سايه اين هراس را روي کشور کوچک ما مي گستراند.

او قدرت مي گرفت و هر روز قدرتمندتر مي شد،مردم دومينيکن هم که مدام اين ترس را حس مي کردند کمي بعد به همه چيز پشت کردند و 
هر رو غمگين تر از روز قبل در الك خود فرو مي رفتند.اما ادبيات داستاني در آمريکاي التين نشان داد که اين سکوت است که هر روز به 

ديکتاتور هاي کوچک انرژي بيشتري مي دهد. 
همين ادبيات است که حاال ديگر نمي گذارد کوتوله هاي سياسي خيلي خيلي قد علم کنند،زيرا ما همچنان پتانسيل هاي فعال شدن را داريم،هنوز 
هم بسياري از کشورهاي آمريکاي التين در آستانه گريبان گير شدن اين بدبختي هستند.اما حاال که ديگر طعم دموکراسي را چشيده ايم،پينوشه 
از شيلي مي رود و يک زن که در پس چهره اش تصوير سالوادور آلنده به چشم مي آيد،با راي مردم به قدرت مي رسد.هوگو چاوز سروصدا 
زياد مي کند،اما صداي مخالفانش هم شنيده مي شود و باالخره کوبا مجبور مي شود کم کم الي در را باز کند،زيرا ديکتاتور مهربان اين کشور 
مي داند که فرصت زيادي ندارد.آن موقع اين طعم را نچشيده بوديم،براي همين سايه ترس هر روز بيشتر و بيشتر مي شد،صداي مبارزه 
نباشد،اعمال قدرت سرعتش را زياد مي کند،پهن  جدي شنيده نمي شد و همه در يک اضمحالل غريب فرو مي رفتيم.در واقع وقتي ترمزي 
مي شود و کم کم خويي شيطاني مي گيرد و دموکراسي نظم ترمزها و مخالفت هاست. ديکتاتورها نه فقط مي توانند سياست و اقتصاد را به 
تباهي ب کشند، روحيه را هم نابود مي کنند. ارزش هاي اجتماعي را از بين مي برند، اعتماد به دموکراسي را نيز،مردم اعتمادشان را به همه 
چيز از دست مي دهند،حتي به همسرشان و تاثير اين بي اعتمادي آگاهي و اخالق دردناك است. اين شايد در درازمدت بدترين باشد. تروخيو 
مانند استالين، تنديس فرهنگي بود. مردم از ارزش هاي خود مي گذشتند تا بتوانند از ترور جان به در برند، اما حقارت هر چه بيشتر ريشه 
دوانيد، به نوعي بردگي رسيد. براي همين هاست که حاال بيش از هر چيزي معتقدم براي جلوگيري از تکرار آن بايد مدام اين ريشه ها را در 
ادبيات تکرار کرد.براي همين است که مي نويسم شادي واقعا اگر در جايي مانند ........،نه... نمي دانم کجا؟مي خواستم بگويم مثال تبت به دنيا 
مي آمدم يا مصر نويسنده نمي شدم،اما فکر مي کنم آنجا هم همين است منتها با ابعادي متفاوت تر،تنها شکلش فرق مي کند،با اين وصف البد 
هر جاي ديگري هم به دنيا مي آمدم باز مي نوشتم،خواهران ميرابل تنها در دومينيکن به آن شکل وحشيانه کشته نشدند،شايد يک جايي در 
خاورميانه،در آسياي دور و اروپاي شرقي هم کساني باشند که ما قصه آنها را نشنيده ايم.ماريو بارگاس يوسا در جمعي که به مناسبت 
انتشار کتابم»در زمانه پروانه ها« گرد آمده بودند،جمله اي گفت که باز دلم مي خواهد تکرارش کنم،يوسا گفت:»ديکتاتورها جزو فجايع طبيعي 
اينکه چگونه ديکتاتورها به کمک مردمان بسيار و گاه حتی به  نيستند،زلزله نيستند،بلکه جلوي چشم ما رشد مي کنند و بزرگ مي شوند. 
کمک قربانيان خود به قدرت می رسند. تجربه در سياست به من آموخت که چگونه اشتهای سياسی می تواند ذهن بشر را به نابودی بکشد و 

ارزش ها و اصول او را نابود کند.« 
خواهران ميرابل نمونه اي از مردمان جامعه اي هستند که اجازه ندادند ترس از ديکتاتور آنها را به ديکتاتورهاي کوچک تري تبديل کند،آنها 
ايستادند و حاال اين قهرمان هاي افسانه اي دليلي شده اند که جلوي آنهايي را که مدام به باال مي پرند تا روي صندلي تروخيو بنشينند را 
بگيريم. خواهران ميرابل در آمريکاي التين کم نيستند،روسري سفيدها هنوز در آرژانتين يادآور مبارزه هستند،حضور آنها در ذهن مردم 
آرژانتين بيشتر از همه به دوران ديکتاتوري خونين آرژانتين در فاصله سال هاي 1۹76 تا 1۹83 برمي گردد که باعث مرگ يا ناپديد شدن 

حدود 30هزار نفر از مردم آرژانتين شد. 
عشق و درد و حسرت فرزندان ناپديد شده اين مادران را که در ميدان دي مايو بوئنوس آيرس تجمع مي کردند آنها را با هم متحد مي کرد. 
آنها جمع مي شدند و در سکوت براي فرزندان ربوده شده شان سوگواري مي کردند، اين تجمع که امروزه شايد يک کار ساده بي خطر به نظر 
برسد در گذشته تهديدي براي جان همه آنها بود: آزوکانا ويالفور - مادري که اين حرکت را با 13 نفر ديگر پايه گذاري کرد - در دسامبر 
سال 1۹77 همراه دو مادر ديگر و دو راهب فرانسوي ربوده شدند. هر پنج نفر کشته شدند و حاال رد پاي خون آنها را مي توان در هر 
جايي از اين سرزمين ديد،حاال در کشورهاي دوردست هم براي اعتراض از اين نماد استفاده مي کنند،روسري سفيدها هر جا که بودند يعني 

ديکتاتوري در آنجا مي خواهد ريشه بگيرد. 
زمان تروخيو روزگار ديکتاتوري محض بود که نهايت فساد و خشونت را داشت. تروخيو فالوس ساالر مطلق کشورش بود. او قدرت اين 
را داشت که از هر انسان بي آزاري براي خودش دشمني اساسي دست و پا کند.تروخيو ارزش هاي انساني را زير پا له مي کرد،او رفته رفته 
بي آنکه خود بخواهد کار را به جايي رساند که هر دومينيکني با خود مي گفت چه معنايي دارد که در رژيمي زندگي کند که يک نفر مهار همه 
چيز را به دست دارد؟ شايد بايد اعتراف کنيم که ما دومينيکني ها خواهران ميرابل را کشتيم و نه تروخيو به تنهايي،نه تنها خواهران ميرابل 
بلکه همه آن هزاران هزار نفري که زير دست و پاي تروخيو جان دادند،ما بوديم که به دست هاي تروخيو قدرت مي داديم تا جان آنها را بگيرد. 
تروخيو در آغاز حکومت موجود وحشتناکي نبود. ستودن او، حقارت دوروبري هايش، عدم مقاومت در برابر قدرتش از او حاکم مسلط بر 
همه چيز ساختند تا همه چيز و همه کس، حتي روياي مردم را در مهار بگيرد.براي همين هاست که معتقدم نبايد به ادبيات آمريکاي التين 
خرده گرفت که چرا اينقدر براي ديکتاتورها وقت صرف مي کند،آنها را به داستان هايشان راه مي دهند،فکر مي کنم آنهايي که نگاهشان به اين 
شکل است فقط نوشتن اين واژه را بلدند،اما زير سايه ديکتاتور نفس کشيدن چيز ديگري است،مزه آهن گداخته روي زبان را مي دهد،حاال ما 
ترجيح مي دهيم مرور اين ديکتاتوري ها را الي صفحه هاي رمان داشته باشيم،ديکتاتورها را فراموش نکنيم،به هر حال از اين بهتر است که 
همه شبکه هاي تلويزيوني مان حرف هاي او را به شکل زنده پيش رويمان پخش کنند. دست آخر هم اين سخنراني که به نظرم طوالني تر از 
وقت معين شد را با جمله اي از گراهام گرين تمام مي کنم: »زندگي خشن است و هنر بايد اين خشونت را منعکس کند... رمان هم به اقتضاي 

ماهيتش دراماتيک است، اما الزم نيست که ملودراماتيک هم باشد.«    
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استعدادهای فرزندمان را چگونه شکوفا کنيم؟

من يك 
دانشمند 
بالقوه ام!

ترجمه: فرشته آل علی

و  در  اين  دايم  ساله اش.   8 فرزند  هم  مادر،  هم  خسته اند؛  دو  هر 

مختلف  آموزشی  دوره های  و  انواع کالس ها  و سراغ  زدن  در  آن 
رفتن، هر دوی آنها را کالفه کرده. اما مشکل فقط اين نيست. مادر و 
پدر نمی دانند چه طور به آرزوهای دور و درازی که برای فرزندان 
خود داشته اند برسند. اگر قرار باشد فرزندشان در حد بتهوون )!( 
موسيقی دان بشود و مثل بلبل به چند زبان زنده دنيا حرف بزند و 
مثل لويی پاستور کاشف از آب دربيايد و يک جايزه نوبل هم دريافت 
کند و هم زمان از ارتباطاتی قوی برخودار باشد و اهل خانه و زندگی 
باشد، طبيعتا کار طاقت فرسايی است که باعث می شود فرزند آنها 
در ميانه راه متوقف  شود و کالس های فوق برنامه اش نصف و نيمه 
بماند و چه بسا زبان مادری اش را هم فراموش کند! سوال اصلی 
اين است که چه طور بايد روی فرزندانمان سرمايه گذاری کنيم تا 

آنها بتوانند در زندگی آينده شان موفق شوند؟ ... 
بيشتر ما فراموش می کنيم که محيط چه قدر روی خلق و خو، رفتار 
و شخصيت کودکانمان تاثير دارد. درختی که در حال ريشه دواندن 
است تا آ نجايی که فضا وجود دارد ريشه هايش را حرکت می دهد 
ولی اگر در مسير اين ريشه ها مانعی بگذاريم امکان حرکت صحيح 
ريشه ها وجود نخواهد داشت و رشد طبيعی درخت متوقف می شود. 
نگذاريم اصال ريشه ای  آماده و وسيع  در محيطی  را  آن  اگر  البته 
آنکه  برای  دليل  به همين  بين می رود.  از  ايجاد نمی شود و درخت 
شرايط  و  محيط ها  با  را  آنها  بايد  باشيم  داشته  موفق  فرزندانی 

گوناگون آشنا کرده و بيشترين امکانات پرورش جسمی و عاطفی 
را برايشان فراهم کنيم. 

● گام اول را درست برداريد 

تالش های  و  از سرمايه گذاری های شما  پس  فرزندتان  کنيد  فرض 
خودش بتواند موسيقی، زبان، ورزش و نقاشی را خيلی خوب ياد 
بگيرد و از نظر درسی هم اول باشد ولی در سنينی که قرار بوده 
بازی و تفريح کند از آنها محروم مانده باشد؛ فکر می کنيد چه اتفاقی 
می افتد؟ کم ديده ايد مشاهير ورزشی و هنری و علمی را که قابليت 

انعطاف  ندارند، زود نااميد می شوند و تحملشان کم است؟ 

تحقيقات متعدد نشان می دهد که اگر بتوانيد اسلوب فکری و سبک 
زندگی را در دوران کودکی به فرزندان خود بياموزيد، آنها بعدها 
با مشکالت مواجه می شوند.  به طور قدرتمند تری  در زندگی خود 
مهارت های  يا چه قدر  کاره شوند  زندگی چه  در  ما  فرزندان  اينکه 
مختلف را ياد بگيرند به اين بستگی دارد که ساختار فکری آنها را 

چه طور بسازيم. 

● عشق، توجه، حمايت 

عشق، توجه و حمايت خانواده حرف اول را می زند. اگر اين توجه 
را از فرزندتان دريغ کنيد و فقط از ديگران انتظار داشته باشيد که 
آنها مهارت های مختلف را آموزش بدهند احتماال فرزندتان در  به 

زندگی آينده اش با اولين تندباد سر خم می کند چون مهارت زندگی 
کافی  محبت  و  عشق  چون  و  نيست  بلد  را  صحيح  تفکر  و  سالم 

دريافت نکرده طبيعتا نمی تواند به ديگران هم آن را ارايه کند. 

● کودکان محبوس در چهارديواری 

متاسفانه کودکان امروزی در چهارديواری خانه  ها محبوس مانده اند 
و فرصت زندگی و بازی در محيط های باز از آنها گرفته شده است. 
يا  منزل  حياط  به  را  فرزندتان  گاهی  از  هر  اگر  که  باشيد  مطمئن 
پارك ببريد و ساعت ها با او از طبيعت و حيوانات گفته و به همراه 
فايده  او  به  يک کالس  برابر  چند  بدهيد،  آموزش هايی  او  به  بازی 
رسانده ايد. خلق محيط های پرورشی، شرايطی برای والدين فراهم 
می کند تا از بودن در کنار فرزندان شان لذت برده و ارتباط و عشق 
و محبت شان را به او هديه کنند؛ چون بيشتر خانه های امروزی به 
خوابگاه هايی تبديل شده اند که اعضای خانواده در آن، نيازهای اوليه 
خود را برمی آورند و اگر هم وقتی پيدا می کنند به سراغ تلويزيون 
يا کامپيوتر می روند و از صحبت کردن و قصه گفتن و حتی بازی 

با هم خبری نيست. 
خلق محيطی پرورشی و آموزشی برای فرزندان يعنی ايجاد محيطی 
تا  آنها  برای  مثبت  احساسات  از  پر  و  دوستانه  صميمی،  و  گرم 

بتوانند نيازهای جسمی، عاطفی و معنوی خود را تامين کرده و زير 
سايه والدين با اجتماع ارتباط برقرار کنند. فرزند شما مثل يک تخته 
چوب بی شکل است. اگر برايش وقت گذاشتيد، قصه گفتيد، او را با 
محکمی  بنای  و  ورزيديد  کرديد، عشق  حمايتش  کرديد،  آشنا  دنيا 
برای فکر او ايجاد کرديد، او شکل می گيرد: مسووليت پذير می شود، 
اگر  وگرنه  می شود؛  موفق  و  عالقه مند  فنون  و  علوم  يادگيری  به 
صدها کالس برايش در نظر بگيريد، فايده ندارد؛ چون قالب وجودی 
او پر از خألهايی است که او را با مشکالتی بنيادی روبه رو خواهد 

کرد، حتی اگر پروفسور شده باشد! 

● کشف پتانسيل کودکان 

بزرگ ترين اشتباهی که يک پدر يا مادر می تواند مرتکب شود، اين 
موفقيت  و  آينده  برای  را  آرزوها و خواست های خودش  که  است 
در  بايد  والدين  که  معتقدند  کارشناسان  بگيرد.  نظر  در  فرزندش 
در  بايد  خودشان  آنها  که  دهند  حرکت  را  خود  فرزندان  مسيری 
والدين  يعنی  دارند.  والدين دوست  که  نه مسيری  کنند،  آن حرکت 
مسوول اند پتانسيل های درونی فرزندان شان را پيدا و آنها را برای 
فراموش  کنند.  تجهيز  و  تشويق  پتانسيل ها  اين  رساندن  فعليت  به 
نکنيد که فرزندان ما وقتی طعم موفقيت را خواهند چشيد که بتوانند 
وديعت  به  نهاد شان  در  خداوند  که  را  خاصی  فرديت  و  استعداد 
البته به نگرش  با فرزندان  اين برخورد  گذاشته به ظهور برسانند. 
به  را  مهارت هايی  بايد  دارد.  نياز  اعتقاد  و  ايمان  و  درايت  عميق، 
که  بگيريد  نظر  در  برايش  را  آموزش هايی  و  بدهيد  ياد  فرزندتان 
فرزندتان  باشيد  داشته  باور  بايد  پس  اوست.  خود  به  منحصر 
پتانسل و استعداد خاصی دارد؛ هرچند که خودش تصويری واضح 
اين  به  می بيند.  شما  ارزشيابی  آينه  در  را  و خودش  ندارد  آن  از 
ترتيب، آنها در جاده موفقيت حرکت می کنند و از زندگی شان لذت 
می برند. اما برای کشف اين پتانسيل ها بايد خيلی دقت کنيد. مثال اگر 
فرزندتان از سنين پايين قدرت بدنی بااليی دارد و تحرکش خوب 
است و بعدها هم اين روند ادامه دارد و مثال می بينيد که خيلی فرز 
و نرم جست وخيز می کند، احتمال دارد که پتانسيل ورزشکار شدن 

داشته باشد. 
به داستان ها و روياهايی که فرزندتان برای شما و ديگران تعريف 
کنيد.  کشف  را  او  پتانسيل های  بتوانيد  تا  کنيد  دقت  خوب  می کند 
معلمان، مربيان و بستگان کودك نيز می توانند مواردی را در همين 

رابطه به شما گوشزد کنند.

kids health ، the natural child :منابع

روانشناسی
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قسطنطنيه 
يا استانبول

استانبول بزرگترين شهر ترکيه و مرکز فرهنگی و تجاری اين کشور است. 
اکنون  می شده  خوانده   )Constantinopole( قسطنطنيه  و سپس  بيزانتيوم  نام  به  قديم  در  که  اين شهر 

بزرگترين شهر در اروپا و چهارمين مادر شهر )متروپوليس( در اين قاره محسوب می شود. 
استانبول هم چنين چهارمين مادر شهر دنيا با جمعيتی معادل 12.6 ميليون نفر است از اين رو اين در تقسيم 

بندی های شهری استانبول هم اکنون يک ابر شهر به حساب می آيد. 
استانبول مرکز فرهنگی و تجاری ترکيه است و 27 منطقه از استانی به همين نام را پوشش داده است. اين 

شهر در تنگه بوسفر قرار گرفته و دارای يک بندرگاه طبيعی به نام شاخ طاليی است. اين شهر در دو طرف 
اروپايی و آسيايی تنگه بسفر گسترش يافته است. از همين رو استانبول تنها ابر شهری محسوب می شود 

که در دو قاره واقع شده است. 
استانبول با يک پيشينه تاريخی طوالنی زمانی در فطله سال های 330 تا 3۹5 پايتخت امپراطوری روم و در 
سال های 3۹5 تا 1204 و 1261 تا 1453 و در سال های 1453 تا 1۹22 به ترتيب پايتخت امپراطوری های 

روم شرقی و عثمانی بوده است. 
استانبول در سال 2010 به عنوان پايتخت فرهنگی اروپا برگزيده شد. 

● ريشه اسامی استانبول 
واژه استانبول پيش از تصرف قسطنطنيه در سال 1453 نيز در محاورات ترك ها به کار می رفت. استانبول 

از واژه يونانی استينبولی که به معنای در شهر به سمت شهر و يا مرکز شهر است گرفته شده است. 
البته اولين نام شناخته شده استانبول بيزانتيوم است.در سال 667 پيش از ميالد مهاجرنشينان دوريک پس 
از مهاجرت از دولت شهر مگارا به منطقه امروزی استانبول، يک شهر مهاجرنشين بنا کردند. دوريک ها نام 

پادشاه خود بيزاس را بر اين مهاجر نشين گذاشتند. 
پس از آنکه کنستانتين اول در 11 مه 330 پس از ميالد بيزاس را پايتخت شرقی روم قرار داد، نام روم جديد 
را بر اين شهر اطالق کرد. اما در آن زمان و دوره های بعدی نام کنستانتينوپول)شهر کنستانتين( بيشتر 
بر اين شهر اطالق می شد. نام کنستانتينوپول از زمان امپراطور تئدوسيوس دوم)450-408( رسما مورد 
استفاده قرار گرفت. اين نام در تمام دوران حيات امپراطوری روم شرقی بيزانس به عنوان نام رسمی شهر 
شناخته می شد. اروپايی ها حتی در دهه های اوائل قرن بيستم نيز اين شهر را کنستانتينوپول می ناميدند. 
استانبول را همچنين شهر هفت تپه نيز لقب داده بودند زيرا اين شهر نيز مانند رم بر هفت تپه بنا شده بود، 
که هريک مسجدی تاريخی را در خود جای داده است.نماد استانبول نيز هفت مثلث به نشانه هفت تپه است 

که بر فراز هر يک از اين مثلث ها چهار مناره به نشانه مساجد استانبول قرار داده شده است. 
طبق قانون خدمات پستی ترکيه مصوب 28 مارس، مقامات ترك رسما از خارجيان درخواست کردند که 

استانبول را به عنوان نام رسمی اين شهر بپذيرند و حتی در زبان های خود نيز از اين نام استفاده کنند. 
● تاريخ 

در سال 2008 طی حفاری هايی که در جريان فعاليت های عمرانی ساخت متروی ينيکاپی در مرمره در شبه 
جزيره تاريخی استانبول در بخش اروپايی اين شهر انجام گرفت، بازمانده های يک مهاجرنشينی که تاريخ 

آن به 6500 سال قبل از ميالد بازمی گردد کشف شد. 
اولين نشانه های سکونت انسان در استانبول متعلق به عصر مفرغ است نشانه هايی از سکونت انسان عهد 
فنيقی ها  از سکونت  پيدا شده است. همچنين نشانه هايی  استانبول  مفرغ در فکرتپه واقع در بخش آسيايی 
در کاديکوی موجود است.در نزديکی کاديکوی)کالسدون( در شبه جزيره آناتولی و در نزديکی استانبول 
يک بندرگاه متعلق به عصر فنيقی ها کشف شده است. دماغه مودا در کالسدون اولين منطقه ای است که 

مهاجرنشينان يونانی اهل مگارا در سال 685 آن را برای سکونت انتخاب کردند. 
در سال 667 نيز اين اقوام يونانی تحت فرمان پادشاهشان بيزاس مهاجر نشين بيزانتيون که امروزه در 
بخش اروپايی استانبول قرار دارد را تبديل به سکونتگاه جديد خود کردند. بيزانتيون در محل يک بندرگاه 
قديمی به نام ليگوس بنا شده بود. ليگوس توسط قبايل تراسيان در قرن های 13 تا 11 قبل از ميالد مسيح 

بنا شده بود. 
در سال 1۹6 ميالدی روميان پس از محاصره بيزاتيون بر اين شهر مسلط شده و شهر رو به خرابی نهاد به 
خصوص آنکه روميان پايتخت جديد خود را به نيکومديا منتقل نموده بودند. در اين سال ها گروههای بزرگی 
از روميان به استانبول مهاجرت کردند. موقعيت استراتژيک استانبول امپراتور کنستانتين بزرگ را وا داشت 
تا در سال 330 رم جديد را در محل بيزانتيوم بعنوان پايتخت امپراطوری روم شرقی بنا نهد که پس از مرگ 

وی اين شهر قسطنطنيه يا کنستانتينوپوليس ناميده شد و نام روم جديد به فراموشی سپرده شد. 
در اواسط هزاره دوم ميالدی امپراطوری بيزانس رو به ضعف نهاد و سرزمين های بسياری را در نبرد با 
ترکان عثمانی واگذار کردند. پيروزی ترکان عثمانی تا بدانجا پيش رفت که در سال 1453 به دروازه های 

قسطنطنيه در آن سوی بوسفر رسيدند و شهر توسط سلطان محمود دوم محاصره شد. 
در 2۹ ماه مه سال 1453 سلطان محمود دوم )که پس از فتح قسطنطنيه به سلطان محمد فاتح ملقب شد( 
بعد از 53 روز محاصره در حالی وارد قسطنطنيه شد که توپ او يک حفره بسيار عظيم و بزرگی را در 

ديوارهای قسطنطنيه ايجاد کرد. 
محل اين حفره امروزه به توپکاپی )دروازه توپ(معروف است. سلطان محمد فاتح پس از فتح استانبول آن 
را به عنوان سومين پايتخت امپراطوری عثمانی اعالم نمود. پس از فتح استانبول سلطان محمد فاتح کاخ 
توپکاپی و بازار استانبول را بنا می نهد و مدارس ، حمام ها و بناهای زيادی در شهر ايجاد می کند. نقش 

معمار سينان در خلق آثار معماری اين دوره برجسته بوده است. 
زمانی که جمهوری ترکيه در سال 1۹23 تشکيل شد پايتخت آن از استانبول به آنکارا تغيير پيدا کرد. اما 
استانبول محوريت خود بعنوان مرکز تجاری ،صنعتی ترکيه را حفظ کرد و هم اکنون نيز بزرگترين شهر 

ترکيه ميحسوب می شود. 
● موقعيت جغرافيايی 

استانبول در شمال غربی منطقه مرمره ترکيه واقع شده است. اين شهر در دو سمت تنگه بوسفور قرار گرفته 
که يخش غربی آن در طرف اروپايی و بخش شرقی در طرف آسيايی تنگه بوسفور قرار گرفته است. 

 6.220 دارای  نيز  استانبول  استان  و  مربع  مايل   707 معادل  مربع  کيلومتر   1.830.۹2 استانبول  مساحت 
کيلومتر مربع معادل 2.402 مايل است.استان استانبول که استانبول بزرگ نيز ناميده می شود 32 منطقه 

دارد که 27 منطقه از اين مناطق در محدوده شهری قرار دارند. 
● جمعيت 

جمعيت کالنشهر استانبول طی 25 سال و در فاصله سال های 1۹80 تا 2005 3 برابر شده است. حدود 70 
درصد از ساکنان اين شهر در بخش اروپايی و 30 درصد از آن ها در بخش اسيايی زندگی می کنند. 

برمبنای آمار سال 2007 استانبول با 11.372.613 نفر جمعيت يکی از بزرگرترين شهرهای دنيا در عصر 
حاضر محسوب می شود. نرخ رشد جمعيت در استانبول نيز 3.45 درصد در سال است. اين ميزان رشد 

بيشتر به خاطر مهاجرت مردم از مناطق روستايی اطراف به استانبول است. 
● حمل و نقل 

حمل و نقل شهری در استانبول بيشتر از طريق مترو، تراموا و خودرو انجام می گيرد. 
نيز  اولين خط مدرن مترو  استانبول در سال 1۹۹2 آغاز شد.  ● مترو: ساخت شبکه زير زمينی متروی 
ميان ميدان تقسيم و منطقه اقتصادی لونت به طول 8.5 کيلومتر و 6 ايستگاه در 16 سپتامبر 2000 مورد 

بهرهبرداری قرار گرفت. 
يک خط ديگر نيز از خيابان چهارم لونت تا آيازاگا)منطقه اقتصادی ماالسک( بدر سال 200۹ به بهره برداری 
رسيد.بخش جنوبی متروی استانبول از ميدان تقسيم تا ينی کاپی نيز قرار است به طول 5.4 کيلومتر با 4 

ايستگاه به طور کامل تا پايان سال 200۹ افتتاح شود. 
● فرودگاه: استانبول 2 فرودگاه بين المللی دارد، بزرگ ترين فرودگاه، فرودگاه بين المللی آتاتورك پيشتر 
در يسيلکوی، 24 کيلومتری مرکز شهر واقع شده بود اما در حال حاضر و با گسترش محدوده استانبول 
فرودگاه درون شهر قرار گرفته است، فرودگاه جديد، فرودگاه سابيها جوکين در 20 کيلومتری شرقی از 

طرف آسيايی و 45 کيلومتری شرقی اروپايی مرکز شهر قرار گرفته است. 
● ديدنی های استانبول 

● مساجد: مناره های بيش از 500 مسجد که از تپه های شهر سر به فلک کشيده است جوی فوق العاده خلق 
کرده است. در اين چشم انداز انسان خود را در رويای شيرين بين گذشته و حال حس می کند. 

يکی از اين مساجد مسجد معروف سلطان احمد را با شش مناره که به واسطه کاشيکاری های آبی رنگ 
خود به مسجد آبی مشهور شده و سمبل استانبول است. اين مسجد طی سالهای 160۹ تا 161۹ به دستور 
سلطان احمد اول بنا شد و به همين دليل پس از مرگ وی مسجد را مسجد سلطان احمد ناميدند. وی در 
همين مسجد دفن شده است. اين مسجد در قديمی ترين بخش استانبول واقع شده که اين منطقه در قبل از 
سال های 1453 )ميالدی( مرکز قسطنطنيه، پايتخت امپراطوری بيزانس، محسوب می شده است. اين مسجد 

در نزديکی هيپودروم قسطنطنيه واقع شده است. 
در مقابل اين مسجد نيز مسجد ايا صوفيه که در دوره امپراتور ژوستينين و به عنوان کليسا ساخته شده 
بود، قرار دارد . اين اثر تاريخی که اوج هنر معماری است با تابلوهای موزائيک نفيس تزيين يافته است . بنا 
با کار 10 هزار کارگر در طول پنج سال و تحت نظر 100 استاد باشی تکميل شد و به تاريخ 27 آراليک 537 
افتتاح شد. اين کليسا نخست کليسای بزرگ نام  گرفت. پس از فتح استانبول، سلطان محمد دوم دستور داد 

کليسای اياصوفيه را به مسجد تبديل کنند. 
مسجد سليمانيه نيز که اين دو مسجد عظيم را از روی تپه ديگری نظاره می کند ، از شاهکار های هنر معماری 
امپراتوری عثمانی است. اين مسجد با دستور سلطان سليمان قانونی و توسط معمار سينان ساخته شده 

است. 
● کاخ موزه توپکاپی: موزه توپکاپی که حدود 400 سال ميزبان سالطين عثمانی و مرکز سياسی آنها بود، بر 
تپه ای مشرف بر تنگه و دريای مرمره، قرار دارد . در موزه توپکاپی کلکسيونی از چينی های ساخت کشور 
چين، تخت های بسيار ارزشمند طالکوب شده، لباسهای سالطين، جواهرات رويايی، کتاب های دست نويس 

کمياب و حرمسراهای سالطين را می توان مشاهده کرد. 
ساختمان جديد کاخ توپکاپی از سال 1466 شروع و پيش از فوت سلطان محمد فاتح در سال 1478 ساخته 
شده است . ساختمان اين کاخ بر خالف کاخ های اروپايی يک ساختمان نبوده از مجموعه کاخ ها و واحدها 
تشکيل شده است . کاخ چينی که اولين کاخ ساخته شده در سال 1472 به پايان رسيده است . در طبقه 
معماری آسيای ميانه و اين کاخ دو طبقه در سال 1875 بعنوان موزه باستان شناسی و در سال 1۹08 نيز 
به موزه آثار اسالمی - ترك تبديل شده است . اين کاخ در سال 1۹53 بعنوان موزه آثار فاتح برای بازديد 

عالقمندان باز شده است. 
● کاخ دولما باغچه : قسمت بيرونی اين کاخ توسط سلطان عبدالمجيد اول در اواسط قرن 1۹ ميالدی ساخته 

شد. اين کاخ 600 متری در ساحل اروپايی تنگه بوسفور قرار گرفته است. 
وجود سالن بزرگ در اين کاخ با 56 ستون داخل آن و چلچراغ شکيل و 5/4 تنی آن با 750 المپ موجود 
در آن چشم هر بيننده ای را خيره می کند. در زمانهای گذشته جهت خوشايند ساکنين اين کاخ که سالطين 
عثمانی بوده اند پرندگان مختلف از اقساط نقاط جهان گردآوری و نگهداری ميشده است. موءسس جمهوری 

ترکيه آتاتورك در اين کاخ در تاريخ 10 نوامبر 1۹38 ديده از جهان فرو بست.
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،

 ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
 در تواضع بیابید

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع
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تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری
 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های 

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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سالمت

سالمت

آشنايي با انواع ظرف ها و شيوه به کارگيري درست آنها 

 شیمي در 

آشپزخانه 
 

گيتي بهدادي پور*

بعضي از موادي که در تهيه ظرف هاي مواد غذايي به کار مي رود، 
مي تواند هنگام پخت وپز وارد غذا شود و اثراتي را به دنبال داشته 
باشد. انواع ظرف هاي مواد غذايي و تاثير آنها در پخت وپز عبارتند 

از؛

ظرف هاي آلومينيومي

ظرف هاي آلومينيومي سبک هستند و به خوبي گرما را انتقال مي 
کار  به  امروزه  که  وپز  پخت  هاي  ظرف  از  نيمي  از  بيشتر  دهند. 
که  است  آن  از  حاکي  شواهد  بعضي  است.  آلومينيومي  رود،  مي 
آلومينيوم در درازمدت باعث بيماري آلزايمر مي شود که البته اين 
رابطه هنوز کاماًل به اثبات نرسيده است. بعضي نظريه ها نيز مطرح 
است که جوش آوردن آب در کتري هاي آلومينيومي مي تواند باعث 
بروز بيماري هايي همچون زخم معده، کوليت، خشکي دهان، يبوست 
و تغيير رنگ زبان شود. افرادي که هر روز از ظرف هاي آلومينيومي 
استفاده مي  غذايي  مواد  نگهداري  و  وپز  پخت  براي  پوشش  بدون 
خود  بدن  وارد  را  آلومينيوم  گرم  ميلي   5/3 روز  هر  تقريبًا  کنند، 
مي کنند. هرچه غذا بيشتر در اين ظرف ها، پخته يا نگهداري شود، 
مقدار آلومينيوم وارد شده به آن بيشتر است. البته سازمان بهداشت 
بدون هيچ ضرري  توانند  بزرگساالن مي  است  زده  تخمين  جهاني 
بيش از 50 ميلي گرم را در روز دريافت کنند. اين در حالي است که 
بسياري از داروهاي معمول حاوي آلومينيوم است، مثاًل يک قرص 
آنتي اسيد حاوي 50 ميلي گرم و يک قرص آسپيرين حاوي 10 تا 

20 ميلي گرم آلومينيوم است.

فرنگي،  نمکي همچون گوجه  يا  اسيدي  غذاهاي  و  برگي  سبزيجات 
مرکبات و ريواس اگر در ظرف هاي آلومينيومي قرار داده شوند، 
بيشترين مقدار آلومينيوم را به خود جذب مي کند و باعث مي شود 
آلومينيوم به مقدار زياد وارد غذا شود. همچنين باعث مي شود روي 
اين  پختن  بنابراين  ايجاد شود.  ها حالت سوراخ سوراخ  اين ظرف 
مواد در ظرف هاي آلومينيومي توصيه نمي شود. براي جلوگيري 
در ظرف  غذايي  مواد  نگهداري  از  بايد  غذا،  در  آلومينيوم  از جذب 
هاي آلومينيومي بدون پوشش خودداري کرد. در بعضي مناطق، آب 
حاوي مواد معدني و قليا است و ممکن است روي سطح ظرف هاي 
آلومينيومي رسوب کند. پختن غذاهاي کم اسيد، نمکي يا قليايي در 
ظرف هاي آلومينيومي مي تواند باعث سياه شدن اين ظرف ها شود، 
البته تغيير رنگ و لکه دار شدن اين ظرف ها روي کيفيت پخت غذا 
تاثيري ندارد. براي برطرف کردن رنگ يا لکه، غوطه ور کردن ظرف 

در محلول آب و آب ليمو يا سرکه مفيد است.

ظرف هاي مسي

مس هادي بسيار خوب گرماست و با آن به خوبي مي توان دماي 
پخت وپز را کنترل کرد. تنها با حرارت دادن کم تا متوسط مي توان 
بهترين نتيجه را از آن گرفت. ظرف هاي برنجي هم از مس و روي 
ساخته شده است که کمتر به کار مي رود. مقادير اندك مس براي 
سالمتي مفيد است ولي مقادير زياد آن مي تواند مسموميت زا باشد. 
مس با غذاهاي اسيدي واکنش مي دهد و به اين خاطر ظرف هاي 
مسي را معمواًل با اليه يي از يک فلز ديگر مثل قلع يا استيل يا نيکل 
مي پوشانند تا از ورود مس به غذا جلوگيري شود. اين اليه هنگام 
پخت وپز به مقدار کم در غذا حل مي شود، بخصوص اگر غذاهاي 
اسيدي براي مدت طوالني در اين ظرف ها پخته يا نگهداري شود. 
پس بايد از پختن غذاهاي اسيدي در ظرف هاي مسي بدون پوشش 
خودداري کرد. همچنين با خراشيدن يا ساييدن اين ظرف ها هنگام 
شست وشو، اليه پوششي محافظ از بين مي رود. از خراشيدن اين 
ظرف ها بايد خودداري کرد و نبايد در ظرف هايي که اليه پوششي 
آنها از بين رفته است، پخت وپز کرد. سازمان غذا و داروي امريکا 
)FDA( در مورد به کار بردن ظرف هاي مسي بدون پوشش هشدار 

داده است، زيرا اين فلز هنگامي که در مقادير زياد وارد غذا مي شود، 
باعث تهوع، استفراغ و اسهال مي شود.

ظرف هاي استيل

بسيار  و  شده  ساخته  ديگر  فلزات  و  آهن  ترکيب  از  ها  ظرف  اين 
بادوام و در مقابل فرسودگي مقاوم است. اين ظرف ها حاوي کروم، 
به ظرف حالت سختي مي دهد  تيتانيوم است که  نيکل، موليبدن و 
و خراشيده شدن  زياد  از حرارت  ناشي  مقابل آسيب  در  را  آن  و 
به  را  حرارت  استيل  هاي  مي سازد. ظرف  مقاوم  ساييده شدن  و 
طور يکنواخت منتقل نمي کند و غذا را بايد مرتب در آنها هم زد تا 
يکنواخت حرارت ببيند. براي انتقال بهتر گرما به ته بيشتر اين ظرف 
ها  اين ظرف  توليدکنندگان  دهند.  يا مسي مي  آلومينيومي  اليه  ها، 
آلو،  فرنگي،  گوجه  گوشت،  )مثل  اسيدي  غذاهاي  دهند  مي  هشدار 
استيل  هاي  ظرف  در  طوالني  مدت  براي  را  نمکي  و   )... و  چغندر 

نگهداري نکنيد.

ظرف هاي نچسب

اگرچه پوشش اين ظرف ها با خراشيدن يا ساييدن کنده مي شود، 
ولي سازمان غذا و دارو تاييد کرده است که اين ذرات بدون تغيير 
از بدن عبور مي کند و دفع مي شود و خطري براي سالمتي ندارد. 
ظرف هاي نچسب تنها وقتي مضر مي شود که تا دماي بيشتر از 
350 درجه سانتيگراد )650 درجه فارنهايت( حرارت ببيند. اين حالت 
بگذاريم.  را روي شعله  ماهيتابه خالي  هنگامي رخ مي دهد که يک 
در اين حالت اليه نچسب دودي آزاد مي کند که سمي و آزاردهنده 
است. البته از دودي که روغن هاي معمولي روي حرارت ايجاد مي 

کند، کمتر سمي است.

ظرف هاي مالمين

اين صورت  بايد داراي مهر استاندارد باشد، در غير  اين ظرف ها 
که  باشد  شده  استفاده  آن  تهيه  در  کلسيم  کربنات  از  است  ممکن 
کاماًل خطرناك است. ظرف هاي مالميني تقلبي اغلب سبک هستند. 
استفاده مي  گليزر  از پوشش  براق کردن ظرف هاي مالمين  براي 
استفاده طوالني مدت ممکن  يا  نبودن  شود که در صورت مناسب 

است آسيب ببيند.

ظرف هاي پيرکس

بسياري از ظرف هاي پيرکس مخصوص مايکروويو هستند و مي 
توان بدون خطر آنها را در مايکروويو به کار برد. بعضي از آنها 
را حتي روي گاز هم مي توان گذاشت. با اين وجود بايد از تماس 
و حرارت مستقيم خيلي  برقي  هاي  المنت  با  ها  اين ظرف  مستقيم 
زياد اجتناب کرد. ظرف هاي پيرکس حرارت را خوب ولي به طور 
اين ظرف ها براي پخت وپز در فر و  غيريکنواخت منتقل مي کند. 
نمي  اسيدي واکنش  با غذاهاي  مناسب است.  نگهداري مواد غذايي 
دهد و تمام انواع غذاها را مي توان به شکل بي خطر در آنها پخت، 
اما براي استفاده روي گاز بايد مرتب غذا را در آن هم زد تا حرارت 

يکنواخت منتقل شود.

ظرف هاي يك بار مصرف

هنگام استفاده از ظرف هاي يک بار مصرف بايد به عالمت اختصاري 
که در کف ظرف حک شده توجه کرد.

- استفاده از ظرف هاي پلي اتيلني )PE( و پروپيلني )PP( که به رنگ 
لبني،  سفيد است و عمدتًا براي بسته بندي و نگهداري محصوالت 
براي مواد غذايي گرم و مرطوب  به کار مي رود،  روغن و سرکه 

بالمانع است.

- استفاده از ظرف هاي پلي استايرني فوم دار )EPS( و ظرف هاي 
پلي استايرني سفيدرنگ )HIPS( براي مواد غذايي گرم و مرطوب 
با  مثاًل  داغ  مواد غذايي  نگهداري  براي  کند ولي  نمي  ايجاد  مشکلي 

دماي 140 درجه سانتيگراد نامناسب است.

براي  تنها   )GPPS( استايرني شفاف  پلي  هاي  از ظرف  استفاده   -
نوشيدني هاي سرد مناسب است و براي مواد غذايي داغ مثل چاي 

و قهوه مناسب نيست.

*کارشناس تغذيه و رژيم درماني
 

کشف دارويي جديد براي
 درمان اضطراب  

  
دانشمندان آلماني مدعي شده اند به شيوه يي جديد براي توليد 
داروي بهتر براي درمان اضطراب دست يافته اند که مي تواند 

با حمالت ناگهاني و اضطرابي شديد مقابله کند و هيچ عارضه 
اين  براي  که  دارويي  حاضر  حال  در  باشد.  نداشته  جانبي 
منظور تجويز مي شود »واليوم« نام دارد. اما البته استفاده از 
آن عوارض جانبي نيز براي بيمار در پي دارد. داروهايي نظير 
»واليوم« براي کاهش اضطراب تاثير و عملکرد خوبي دارند، اما 
عوارض جانبي از قبيل سرگيجه، فراموشي و گيجي برجاي مي 
گذارند و اگر مدت طوالني مصرف شوند، مي توانند وابستگي 
بيمار به دارو را موجب شده و آن را تشديد کنند. به گزارش 
ايسنا ترکيب جديد »XBD173« نام دارد و ظاهراً اين مشکالت 
را در پي ندارد. اين دارو در واقع از طريق يک روش بيولوژيک 
همين  به  و  کند  مي  عمل  اضطراب  از  جلوگيري  براي  متفاوت 
خاطر گزينه يي مناسب براي استفاده بي خطر بوده و در عين 

حال هم دارويي است که سريع تر تاثير مي گذارد.  

خواب مناسب از چاقي 
جلوگيري مي کند  

 
يک پژوهش جديد مي گويد بي خوابي شبانه نه تنها خطر بروز 
مشکالت متعدد سالمتي را افزايش مي دهد بلکه عامل چاقي نيز 

هست. کساني که دچار بدخوابي هستند در مقايسه با آناني که 
کنند.  مي  دريافت  بيشتر  کيلوکالري   550 دارند  مناسب  خواب 
نتايج اين تحقيق که در مرکز اروپايي علوم تغذيه شهر ديژون 
که چهار  کنندگاني  دهد شرکت  مي  نشان  انجام شده،  فرانسه 
ساعت خوابيدند در مقايسه با کساني که هشت ساعت خوابيدند 
بدخواب  همچنين  داشتند.  خوردن  غذا  براي  بيشتري  اشتهاي 
ها نسبت به آناني که خواب و استراحت کافي دارند 22 درصد 
تمايل بيشتري به غذا خوردن داشتند. به باور محققان، کالري 

هاي اضافي بدن برابر با خوردن يک همبرگر بزرگ است. 

دانشمندان مي گويند کمبود خواب به دليل افزايش ميل به غذا 
خوردن مي تواند عاملي مناسب براي چاقي مفرط باشد. تحقيق 
در  که  کودکاني  داد  نشان  هلند  ماستريخ  دانشگاه  در  ديگري 
که  کساني  با  مقايسه  در  هستند  خوابي  بي  دچار  بلوغ  دوره 

خواب کافي دارند احتمال افزايش وزن در آنان بيشتر است.  
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انجمن حمايت از معلولين ايرانی
)عضو جامعه خيريه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 

نماید
معلولیت   ، اجتماعی  های  کمک  فرمهای  کلیه  تکمیل  کمک جهت  به  احتیاج  اگر 
کارت  و  ترانسپورت شهری  هزینه  کمک  دریافت  داریداگربرای  فرمها  دیگر  و 

پارکینگ رایگان احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.

Tel: 02087582048 post 8         Mobile: 07932819687
E.mail : info@iraniandsa.co.uk  www.iraniandsa.co.uk

لطفًا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل کمك مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نماييد

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW
Sort Code          Account No.
20-90-56            90260878

حق طبيعی کمك کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.

افزودن کليپ هاي ويدئويي به ويکي پديا  
 

 دايره المعارف آنالين ويکي پديا که ويرايش آن براي تمامي کاربران اينترنت آزاد است تا پايان تابستان 
حاوي کليپ هاي ويدئويي خواهد بود که توسط کاربران ويرايش شده اند. عرضه کليپ هاي ويرايش 
شده توسط کاربران در ويکي پديا در حالي صورت مي گيرد که دو ماه قبل جيمي ولز بنيانگذار اين 
دايره المعارف آنالين اعالم کرد؛ سرويس Wikia Search که به کاربران امکان مي دهد به ويرايش و 
تغيير نتايج براي تقاضاهاي جست وجوي مختلف بپردازند به دليل مشکالت مالي تعطيل مي شود. بر 
اساس اين گزارش با اين حال پروژه ويدئوي ويکي پديا مورد حمايت بنياد موزيال قرار دارد که مرورگر 
ويدئوي  هزار  با صدها  پروژه  اين  دارد  انتظار  پديا  ويکي  دارد.  پشتيباني  تحت  را  فايرفاکس  باز  کد 
آرشيوشده شريکان اين سايت راه اندازي شود. اينترنت آرشيو که نزديک به 200 هزار ويدئو از جمله 
مستندهايي را مانند کليپ هاي آموزشي دهه 1۹50 دارد، ويکي مديا کامنز که چهار ميليون فايل رسانه 
يي شامل ويدئوهاي بسيار دارد و Metavid که آرشيو جلسات و سخنراني هاي کنگره امريکا را دارد، 

شريکان دايره المعارف ويکي پديا در اين پروژه هستند.  

آيفون و ناسازگاري با نرم افزارها  
  

به رغم به روز رساني گوشي آيفون و عرضه مدل S3 G آن گزارش هايي در مورد ناسازگاري برخي 
برنامه هاي کاربردي طراحي شده براي اين گوشي با مدل تازه آن وجود دارد. در مدل جديد اين گوشي 
تغييرات نرم افزاري عمده يي نيز اعمال شده که موجب شده برخي برنامه هاي قديمي روي آن قابل 
اجرا نباشد. کارشناسان مي گويند مايکروسافت نيز در زمان عرضه ويندوز ويستا با بي توجهي به 
اين مساله تالشي براي سازگار کردن سيستم عامل خود با سخت افزارها و نرم افزارهاي قديمي انجام 
نداد و اگر اپل چنين تجربه يي را تکرار کند با افت فروش آيفون مواجه خواهد شد. کاهش فروش آيفون 
روي کسب و کار ديگر شرکت هايي که براي اين گوشي تجهيزات جانبي توليد مي کنند نيز تاثير خواهد 

گذاشت. اپل هنوز نسبت به اين انتقادات واکنشي از خود نشان نداده است.  

شکستن رکورد دنياي بازي هاي کامپيوتري  
  

کارشناسان بر پايه يک مطالعه جديد اعالم کردند بازي Call of Duty 4: Modern Warfare که در 
سال 2007 ميالدي عرضه شد، مي تواند به عنوان گسترده ترين بازي کامپيوتري در سراسر جهان 
محسوب شود و رکورد بازي Grand Theft Auto IV را نيز بشکند. »مايک هيکي« يکي از کارشناسان 
کرده  اکنون کسب  هم  که  موفقيتي  با   Modern Warfare بازي  کرد  اعالم   Janco Partners مرکز 
از گسترده ترين و محبوب ترين برنامه هاي سرگرمي که تاکنون در  است، مي تواند به عنوان يکي 
دنيا عرضه شده، محسوب شود. در نخستين هفته ورود به بازار، اين بازي کامپيوتري بيش از 8/7 
ميليون نسخه آن به فروش رسيد که ارزش آن معادل 56۹ دالر برآورد شد. اعالم شده است اين رقم 
مي تواند براي نخستين روز ورود به بازارهاي جهاني با 6/4 ميليون نسخه فروش به 338 ميليون دالر 
 Modern برسد. اگر پيش بيني هاي صورت گرفته از جانب »مايک هيکي« دقيقًا صورت گيرد، بازي
Warfare2 در نخستين روز ورود به بازار رکورد فروش 310 ميليوني بازي Grand Theft Auto را 
خواهد شکست. بازي Grand Theft Auto هم اکنون به عنوان گسترده ترين بازي کامپيوتري جهان 

محسوب مي شود.  

استقبال سرد کاربران از آيفون جديد  
 
 

مدل جديد گوشي iPhone اپل هفته پيش با قابليت هاي جديد و سرعت باالتر، با استقبال تعدادي از 
هواداران وارد بازار شد، اما تعداد افرادي که در انتظار خريد اين گوشي بودند، نسبت به حاميان مدل 
از  پيش  نيويورك و سانفرانسيسکو  در  فروشنده  يافت. صدها  بسيار کاهش  اين محصول  قبلي  هاي 
ساعت هفت صبح روز جمعه در فروشگاه هاي خود را به روي عالقه مندان به iPhone 3G S گشودند. 
اما جمعيتي که در انتظار اين گوشي بودند، نسبت به هواداران گوشي iPhone در سال 2007 و پس از 
آن G3 در سال 2008 بسيار کمتر بود و به سرعت تقليل يافت. »آدام مور« يکي از مشاوران فناوري 
که در روز جمعه به يکي از فروشگاه هاي اپل در سانفرانسيسکو مراجعه کرده بود، گفت؛ »اين نخستين 
باري است که گوشي iPhone را خريداري مي کنم. من براي مدت زيادي در اين بازار منتظر ماندم تا 
به درستي متوجه شوم چه زماني موقع مناسب براي خريد گوشي iPhone است. سخت افزار و نرم 
افزار اين گوشي واقعًا جذاب است و هيچ نمونه يي مانند آن در بازار وجود ندارد.« کارشناسان از مدت 
ها قبل استقبال اندك مردم از S3 G را نسبت به مدل هاي پيشين اين گوشي پيش بيني کرده بودند. براي 
نخستين بار اپل و شرکت مخابراتي AT&T که وظيفه عرضه iPhone را در امريکا برعهده دارند، اين 

گوشي را پيش فروش کردند تا از ازدحام مردم در فروشگاه ها جلوگيري شود. گوشي هوشمند
S3 G نسبت به مدل پيشين خود شامل پردازنده سريع تر و طول عمر باتري بيشتر است و قادر است 
تصاوير ويدئويي را نيز ذخيره کند. با اين وجود اين گوشي جديد نسبت به مدل G3 فناوري هاي زيادي 

را در اختيار کاربران نگذاشته و اين مساله باعث کاهش استقبال مردم از آن شده است.  

تغيير در ديد خياباني گوگل  
 

 گوگل بنا بر تقاضاي گروه مدافع حريم خصوصي اروپايي، تغييراتي در نسخه بين المللي برنامه نقشه 
ديد خياباني داد. ديد خياباني ويژگي محبوبي در برنامه نقشه گوگل است که تصاوير 360 درجه خيابان 
به خيابان از شهرهاي بزرگ جهان را فراهم مي کند. به دليل سخت تر بودن قوانين حريم خصوصي 
اروپا نسبت به امريکا، اين شرکت اينترنتي با گروهي متشکل از 27 سازمان حمايت از حريم خصوصي 
اروپا به نام Article 2۹ Working Party همکاري کرده تا تضمين کند ديد خياباني مطابق با قوانين 
از گوگل درخواست کرده زمان  اين گروه  آنها است. به گفته مشاور حريم خصوصي جهاني گوگل، 
و مکان دقيقي را که خودروهاي ويژه گوگل براي عکسبرداري حاضر مي شوند، اطالع دهد. هنگامي 
که ديد خياباني در سال 2007 راه اندازي شد، برخي نسبت به نمايش داده شدن مردم عادي در اين 
تصاوير معترض شده و نگراني هايي مربوط به نقض حريم خصوصي برانگيخته شد. گوگل در واکنش 
به اين مساله بعدها اعالم کرد چهره افراد و پالك خودروهاي موجود در اين تصاوير را تيره مي کند. 
رگوالتورهاي اروپايي از گوگل خواسته اند يک گام بيشتر برداشته و مدت زمان نگهداري شدن اين 
تصاوير تيره شده در سرورهايش را تعيين کند که با وجود دشوار بودن اين موضوع گوگل متعهد شده 

با اين گروه کار کند تا مدت زمان مناسب براي نگهداري عکس هاي تيره شده را مشخص کند.  

کشف باکتري 120 هزار ساله  
 

از سه  بيش  عمق  در  هزار سال   120 از  بيش  که  يافتند  را  جديد  باکتري  يک  امريکايي  پژوهشگران   
کيلومتري يخ هاي گرينلند زندگي کرده است و قديمي ترين شکل حيات روي زمين به شمار مي رود. 
 Herminiimonas glaciei محققان دانشگاه ايالت پنسيلوانيا از کشف ميکروب جديدي خبر دادند که
نام دارد. اين تيم نشان داد اين باکتري خفته در دماي دو درجه سانتيگراد پس از هفت ماه و در دماي 
پنج درجه سانتيگراد پس از چهار ماه و نيم کلني هاي ارغواني- قهوه يي بسيار کوچکي را تشکيل داد. 
Herminiimonas glaciei نسبت به باکتري استاندارد E. coli، 10 تا 50 برابر کوچک تر است. اين 
اندازه بسيار کوچک، زندگي در ميان بلورهاي يخ را براي اين باکتري امکان پذير مي کند. به گزارش 
مهر بيشتر حيات روي سياره زمين مربوط به حيات ميکرواروگانيسم ها است بنابراين، مطالعه زندگي 
ميکروارگانيسم هايي که در شرايط بسيار سخت زندگي مي کنند جنبه هايي از اشکال حيات را که مي 
تواند در منظومه شمسي وجود داشته باشد، نشان مي دهد. اين باکتري که هيچ خطري براي انسان 
ندارد توانسته است از 120 هزار سال قبل در دماي 56 درجه سانتيگراد زير صفر در شرايط بسيار 
سخت از جمله سطح بسيار پايين اکسيژن، مواد غذايي بسيار کم، فشار باال و فضاي محدود زندگي 

کند.  
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الگوريتم گاهشماري ايراني براي نرم افزارهاي مبدل تقويم ها 
 

يك ثانيه در هر
 28 سال 

 
رضا مرادي غياث آبادي

اکنون نرم افزارهاي گوناگوني براي تبديل متقابل تقويم ايراني )هجري خورشيدي/
هجري شمسي( به ديگر تقويم ها وجود دارد که هر يک از آنها محاسن و معايبي در 
قياس با يکديگر دارند. مهم ترين کمبود بيشتر نرم افزارها، بهره گيري از الگوريتم 
هايي با دامنه خطاي باال و کارآمدي کم، دامنه کوتاه مدت سال هاي تطبيق پذير و 
بسنده کردن به تبديل تقويم ايراني با تقويم ميالدي گريگوري است. مناسب ترين و 
کارا ترين الگوريتم براي نظام کبيسه گيري و نيز تبديل گاهشماري ايراني، الگوريتمي 
است که متکي به 683 روز افزوده براي 683 سال کبيسه با قواعد خاص توزيعي خود 
در يک دوره بزرگ 2820 ساله باشد. در اين صورت، طول متوسط سال تعريف شده 
يا طول سال تقويمي ايراني برابر است با 2421۹۹/365 روز يا 365 روز و 5 ساعت 
و 48 دقيقه و 46 ثانيه. دامنه خطاي عملي در مقايسه با تعريف هاي بنيادين اين نظام 
برابر است با 00000041844/0 روز يا 036/0 ثانيه در سال يا يک ثانيه در هر 28 
سال و 102 ثانيه در هر دوره 2820 ساله )اين دقت در گاهشماري ميالدي گريگوري 
43/4 ثانيه و در گاهشماري ميالدي ژولي 675 ثانيه در سال است(. به کارگيري قواعد 
محاسباتي دوره 2820 ساله و دستگاه توزيع روزهاي افزوده در 683 سال کبيسه 
مفروض آن، منجر به ايجاد کارآمدترين نظام ممکن براي تبديل تقويم ها و به ويژه 
در قياس با تقويم طبيعي خواهد شد. الگوريتم گاهشماري ايراني از بهترين نمونه ها 
براساس دوره 2820 ساله است که در بسياري از برنامه هاي تبديلي تقويم هاي جهان 
به کار مي رود. اين الگوريتم را به تازگي »مارك جيسون دومينوس« به زبان برنامه 
نويسي »پرل« )Perl( نيز نوشته است. »جان واکر« نيز در سال 2006 گونه توسعه 

يافته اين الگوريتم را در برنامه قدرتمند تبديل تقويم Formilab به کار گرفته است. 

نگارنده اين دو برنامه را که از الگوريتم يکساني بهره گرفته اند، براي دويست سال 
گوناگون در يک دامنه پنج هزار ساله که از ترکيب هاي کبيسه متنوعي برخوردار بوده 
اند، آزمايش کرده و به نتيجه نادرستي برخورد نکرده است. اين آزمايش براي تبديل 
عبراني  قمري،  گريگوري، هجري  ميالدي  ژولي،  ميالدي  به  بالعکس  و  ايراني  تقويم 

)بازمانده گاهشماري رسمي شاهنشاهي هخامنشي( و روز ژولي انجام شد. 

داده هاي  براي  يادآور مي شود که  به عالقه مندان،  افزارها  نرم  اين  ضمن توصيه 
از 1582  پيش  يا برعکس، سال هاي  تقويم ميالدي  به  آنها  تبديل  نتيجه  تاريخي که 
کرد.  رجوع  گريگوري(  ميالدي  نه  )و  ژولي  ميالدي  دستگاه  به  بايد  باشد،  ميالدي 
همچنين براي برخي داده هاي تاريخي پس از سال 1582 نيز بايد به تقويم ميالدي 
ژولي مراجعه کرد چرا که تقويم گريگوري در زماني يکسان در همه کشورها پذيرفته 
تقويم  به  تا چند سده بعد همچنان  تاريخي در آن کشورها گاه  نشده و رويدادهاي 
ميالدي ژولي ثبت شده اند. اين دو نکته، از خطاهاي متداول در تبديل تقويم ها است. 
خطاي متداول ديگر، بي توجهي به وجود سال صفر در گاهشماري ميالدي گريگوري 
است. چنانچه کاربر به هر دليلي قصد داشته باشد رويداد خاصي را با تعميم تقويم 
اين  نکته را در نظر داشت که  اين  بايد  ميالدي گريگوري به گذشته به دست آورد، 
گاهشماري داراي سال صفر تعريف شده )برابر با سال -1 ژولي( است. به عبارت 
ديگر براي سال هاي پيش از مبداء ميالدي، تفاوتي يک ساله در سالشماري ميالدي 

گريگوري و ژولي وجود دارد. 

يک نرم افزار قدرتمند در زمينه نابودي برنامه هاي جاسوسي و مخرب 

 شليك به جاسوسان 
 

هاي  سیستم  براي  تهدیدي  عنوان  به  همیشه  جاسوسي  مخرب  افزارهاي  نرم  و  ها  ویروس 
کامپیوتري محسوب مي شوند. این نرم افزارها عالوه بر آسیب رساندن به سیستم عامل ها 

موجب کندي کارکرد نرم افزارها و ویندوز نیز مي شوند.

اين گونه نرم افزارها که توسط برنامه نويسان حرفه يي به منظور سوءاستفاده از اطالعات شخصي کاربران يا به منظور 
آسيب رساني به يک سيستم عامل با اهداف مشخصي نوشته مي شوند، ساالنه ضررهاي مالي زيادي را براي کاربران 
و حتي شرکت هاي بزرگ نرم افزاري به بار مي آورند که در بعضي از موارد موجب نابودي اعتبار بسياري از مراکز 
کامپيوتري نيز مي شود. به عنوان مثال مي توان به اين مورد اشاره داشت که در يک کامپيوتر از اطالعات مهم تجاري 

و مالي يک شرکت نگهداري مي شود و 
اين سيستم به هر دليل ممکن به يکي از 
برنامه هاي جاسوسي آلوده شده باشد. 
حال مي توان تصور کرد چه پيامد هايي 
را براي آن شرکت دربر خواهد داشت. 
حتي ممکن است با سوءاستفاده از همان 
اطالعات و استفاده آنها عليه آن شرکت 
موجب پيدايش مشکالت بزرگي همچون 

ورشکستگي شود. 
يک سيستم سالم همانند يک انسان کاماًل 
بهترين  که  طور  همان  و  است  سالم 
از  پيش  سالمتي  حفظ  انسان  براي  راه 
هاي  سيستم  در  است،  بيماري  به  ابتال 
کامپيوتري بهترين راه پيشگيري قبل از 

درمان است. 
نرم  وسيله  به  امروزه  پيشگيري  اين 
افزارهاي ضدجاسوسي و آنتي ويروس 
ها انجام مي شود. نرم افزارهاي متعددي 
براي اين کار توسط بزرگ ترين شرکت 
هاي نرم افزاري طراحي شده اند که هر 
يک از آنها داراي ويژگي خاص مربوط 

به خود است.
صورت  به  افزارها  نرم  اين  از  تعدادي 
کلي و همه جانبه از سيستم مراقبت مي 

با  مقابله  براي  تنها  ديگر  تعدادي  کنند، 
ابزارهاي جاسوسي طراحي شده اند، تعدادي ديگر عالوه بر حفظ و نگهداري سيستم به مديريت آن نيز توسط کاربر 

ياري مي رسانند و... 

در اين مطلب شما را با يکي از نرم افزارهايي که به منظور مقابله با برنامه هاي جاسوسي طراحي شده است آشنا 
مي کنيم.

Spy Emergency که از انتشار نگارش چهارم آن مدتي مي گذرد نام نرم افزاري است که به منظور نابودي برنامه هاي 
جاسوسي به صورت کاماًل حرفه يي طراحي شده است. اين نرم افزار با حفاظت از سيستم و تحت مراقبت قرار دادن 

فايل ها به صورت مداوم به کاربران کمک مي کند دچار برنامه هاي جاسوسي و ويروس ها نشوند. 
همچنين اين نرم افزار عالوه بر نابودي برنامه هاي جاسوسي از ورود ديگر برنامه هاي مخرب همانند ويروس هاي 

تبليغاتي، کرم هاي اينترنتي، برنامه هاي دزدي هويت و... نيز به سيستم جلوگيري مي کند.

از ويژگي هاي اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره داشت.

 Opera و Internet Explorer Mozilla Firefox , پشتيباني از مرورگرهاي -
- قابليت جست وجو در حافظه اصلي سيستم 

- قابليت جست وجو در رجيستري و يافتن کليد هاي مربوط به نرم افزارهاي جاسوسي شناخته شده و پاکسازي 
آنها

- قابليت استفاده از برنامه به صورت خط فرمان
- چک کردن کوکي هايي که در سيستم شما در حال فعاليت هستند.

- داراي قسمت اصلي کنترل نرم افزار به صورت کاماًل گرافيکي
- جلوگيري از ورود فايل هايي که قصد عمليات دزدي ) hijacking ( را دارند.

- قابليت به روز رساني خودکار پايگاه داده هاي نرم افزار
- شناسايي malware هاي کشف شده

- پشتيباني از عمليات زمان بندي در نرم افزار براي اعمال وظايف مختلف در برنامه
- پشتيباني از فايل هايي که توسط UPX و ASPack پک شده اند.

- داراي پوسته هاي زيبا و متنوع براي زيبا سازي برنامه با توجه به سليقه کاربر
و ده ها امکانات مختلف ديگر. در مجموع بايد گفت اگر شما نيز جزء کاربراني محسوب مي شويد که تاکنون براي امنيت 
سيستم خود کاري انجام نداده ايد بايد بيشتر از اين زمان را هدر ندهيد چرا که اطالعات براي هر فرد بسيار اهميت 
دارد بنابراين بايد در اسرع وقت به فکر تامين حفظ اطالعات سيستم خود باشيد. به همين منظور مي توانيد به کمک 

نرم افزار قوي Spy Emergency اين تامين اطالعات را براي سيستم خود برقرار کنيد. 
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چگونه از باتري لپ تاپ و نوت بوك خود بهتر استفاده کنيم 

 18 

روش طاليي 
امروزه لپ تاپ ها بين کاربران از محبوبيت فراواني برخوردار 
هستند اما شارژ باتري و به نوعي شارژ کردن آن تبديل به يک 
بايد  همه  که  آنجا  تا  است  شده  کاربران  براي  اساسي  معضل 
هميشه نگران از هوش رفتن لپ تاپ خود هنگام کار باشند. در 
اين مطلب سعي داريم شما را با چند روش جهت اطمينان از شارژ 

لپ تاپ آشنا کنيم. 

-1 يک نکته بسيار مهم که بايد هنگام خريد لپ تاپ به آن توجه 
داشته باشيم آن است که پس از خريد لپ تاپ از آن استفاده کنيد 
تمام کند. وقتي که خاموش شد آن را براي 12  تا کاماًل شارژ 

ساعت روي شارژ بگذاريد.

-2 ديفراگ منظم؛ هارد شما کارش را هر چه سريع تر انجام دهد، 
تقاضاي کار کمتري براي هارد و باتري تان ارسال خواهد شد. 
با انجام مرتب سازي منظم هاردديسک لپ تاپ تان کارايي آن را 
تا حد ممکن افزايش دهيد. البته توجه داشته باشيد هنگام ديفراگ 
اين مرتب سازي  باشد.  برق وصل  به  تان  تاپ  لپ  کردن حتمًا 
باعث مي شود هرگاه درخواستي براي استفاده از هارد فرستاده 
مي شود، کار با سرعت باالتري انجام شود و مصرف برق هارد 
به نوعي کمتر شود و به اين ترتيب باتري مدت زمان بيشتري به 

کار خود ادامه دهد.

-3 به اين مساله توجه داشته باشيد که نور صفحه نمايش تان 
کم  قابليت  داراي  ها  تاپ  لپ  اغلب  امروزه  که  چرا  کنيد  کم  را 
قابليت  داراي  هم حتي  برخي  نمايش هستند.  نور صفحه  کردن 

بهبود کارکرد سي پي يو و سيستم خنک کننده هستند. پس ميزان 
مصرف انرژي آنها را تا حد اقل ممکن کاهش دهيد، تا باالترين 

ميزان عمر باتري را داشته باشيد.

اجرا  تان  عامل  زمينه سيستم  در پس  که  را  افزارهايي  نرم   4-
مي شوند خاموش کنيد. همه اين برنامه ها بر ميزان لود سي پي 
يو مي افزايند و به سرعت شارژ باتري تان را کاهش مي دهند. 
همچنين برنامه هاي غيرضروري را که در نوار ابزار پايين دسک 
 Start به منوي  اين کار  ببنديد. براي  تاپ در حال اجرا هستند، 
کلمه  شده  باز  پنجره  در  کنيد.  انتخاب  را   Run گزينه  و  برويد 
msconfig را تايپ کنيد و اينتر را بزنيد. حال تب Startup را 
انتخاب کنيد. در اينجا تيک کنار برنامه هايي را که به لود شدن 
آنتي ويروس شما  برنامه  مثاًل  برداريد.  نداريد  نيازي  آنها  دائم 
 Quick Time برنامه  مثاًل  اما  شود،  لود  حافظه  در  دائمًا  بايد 

نيازي به باز بودن دائم ندارد.

نکنيد.  وصل  تاپ  لپ  به  را  غيرضرور  خارجي  ابزارهاي   5-
ابزارهاي USB )مانند موس( باتري لپ تاپ تان را خالي مي کند. 
هنگامي که از آنها استفاده نمي کنيد، خاموش شان کنيد. شارژ 
ديگر وسايل از طريق لپ تاپ )مانند Ipod( هنگامي که لپ تاپ 
از باتري استفاده مي کند، موجب خالي شدن شارژ آن مي شود. 
اگر نيازي به کارت شبکه بيسيم و بلوتوث تان نداريد آنها را هم 
خاموش کنيد زيرا هنگام روشن بودن به طور خودکار دائمًا براي 

يافتن شبکه جست وجو مي کنند و اين کار ميزان بسيار زيادي 
انرژي باتري را مصرف مي کند. 

اين کار به شما اجازه مي  افزايش دهيد.  -6 رم سيستم تان را 
دهد به جاي اينکه سيستم مرتب از حافظه مجازي استفاده کند، 
پردازش هايتان را بيشتر با رم انجام دهيد. حافظه مجازي براي 
مصرف  کارايي  و  کند  مي  استفاده  هارد  از  ها  پردازش  انجام 
انرژي آن بسيار پايين است. توجه داشته باشيد افزودن رم باعث 
افزايش مصرف انرژي مي شود، اما کارايي آن بيشتر از برنامه 

هاي شبيه سازي است که حافظه مجازي را ايجاد مي کنند.

ابزارهاي سي دي و دي وي دي را خاموش  -7 هارد درايو و 
کنيد. ميزان مصرف انرژي سي دي و دي وي دي درايو ها از 
باعث مصرف  درايو  در  دي  وجود سي  است.  بيشتر  هم  هارد 
بيشتر مي شود، حتي اگر از آن استفاده هم نشود. تا جايي که 
ممکن است سعي کنيد به جاي درايو نوري از برنامه هاي درايو 

مجازي استفاده کنيد.

-8 اتصاالت باتري را تميز نگه داريد. هر دو ماه يک بار پارچه 
يي را به الکل آغشته و اتصاالت فلزي باتري را تميز کنيد. اين کار 

راندمان جابه جايي انرژي بين باتري و لپ تاپ را باال مي برد.

باتري  باتري را به کار واداريد.  باتري تان مراقبت کنيد.  از   ۹-
بار  هر  نگذاريد.  بالاستفاده  طوالني  مدت  براي  را  شده  شارژ 
باتري را شارژ مي کنيد، آن را حداکثر طي يک تا دو هفته استفاده 
کنيد. همچنين شارژ باتري هاي Li-On را هيچ گاه کاماًل خالي 
نکنيد. در صورتي که از باتري هاي نيکل کادميوم استفاده مي 
کنيد، اجازه دهيد کاماًل خالي شوند و سپس آنها را شارژ کنيد. 
باتري هاي جديد NiMH نيازي به اين کار ندارند و باتري هاي 

Lithium-ion از آن هم بهترند.

-10 هايبرنت به جاي استند باي؛ اگر کامپيوترتان در طول روز 
مدتي بدون استفاده است، آن را به گونه يي تنظيم کنيد که پس از 
مدت معيني وارد وضعيت استند باي شود. اگرچه قرار دادن لپ 
تاپ در حالت استند باي باعث صرفه جويي زيادي در مصرف 
انرژي مي شود و همچنين سريعًا به حالت آماده به کار برمي 
گردد، اما به هيچ وجه کارايي آن به اندازه صرفه جويي انرژي 
حال  عين  در  کردن سيستم  هايبرنت  نيست.  هايبرنت  حالت  در 
کاماًل  را  ابزارهايتان  مي شود،  تان  کاري  دوره  حفظ  باعث  که 

خاموش مي کند تا استفاده انرژي نداشته باشند.

تاپ در  لپ  داريد.  نگه  پايين  را  تان  -11 دماي عمومي سيستم 
تر کارايي بهتري خواهد داشت. هرچند وقت يک  پايين  دماهاي 
بار منافذ هوا را با يک پارچه يا تميز کننده صفحه کليد پاك کنيد 

يا اينکه هر سال يک بار آن را براي سرويس ببريد.

-12 تنظيمات انرژي را بهينه سازي کنيد. در کنترل پنل ويندوزتان 
از طريق گزينه Power Option ميزان مصرف انرژي را بهينه 

کنيد. براي نتايج مناسب گزينه Max battery را انتخاب کنيد.

از چند برنامه به شکل همزمان استفاده نکنيد. هنگامي که   13-
دهيد  انجام  را  کار  فقط يک  بار  کنيد، هر  استفاده مي  باتري  از 
صفحه  يک  روي  که  هنگامي  برويد.  بعدي  کار  سراغ  سپس  و 
گسترده کار مي کنيد، برنامه اي ميل تان هم در حال کار است؛ 
همزمان به موسيقي هم گوش مي دهيد. ذهن تان را روي يک کار 
متمرکز کنيد. اگر اين کار را نکنيد، قبل از اينکه هيچ کاري به پايان 

برسد باتري تان خالي شده است.

-14 کارهاي ساده را از لپ تاپ تان بخواهيد. فعاليت هايي مانند 
و  ها  بازي  از  کمتر  بسيار  متن  پردازش  و  ميل  اي  کردن  چک 
پخش دي وي دي مصرف انرژي دارند. اگر هنگام مسافرت تنها 
يک باتري شارژ شده داريد، در مورد نحوه کارتان عاقالنه تر 

فکر کنيد.

بهتري  تاپ هاي  لپ  براي خودتان  داريد  را  آن  امکان  اگر   15-
خريداري کنيد چرا که هم اکنون به جايي رسيده ايم که کارخانه 
و  کنند  مي  کامل  روز  يک  هاي  باتري  از  سازنده صحبت  هاي 
لپ تاپ هاي کاربردي تري به بازار مي آيند. سعي کنيد لپ تاپ 

قديمي تان را با مدل هاي جديدتر و کاراتر جايگزين کنيد.

ذخيره  قابليت  کنيد.  خاموش  را  خودکار  ذخيره  عملکرد   16-
اما  هستند  مناسب  بسيار  اکسل  و  ورد  مايکروسافت  خودکار 
و مصرف  کند  کار  بيشتر  بايد  هارد  کار  اين  منظم  انجام  براي 
انرژي آن باال مي رود. البته اگر آن را خاموش کنيد، بهتر است 
هنگامي که باتري ضعيف است اين قابليت را دوباره روشن کنيد 
تا قبل از اينکه سيستم تان بيهوش شود کارهايتان ذخيره شوند. 
خرج  به  بيشتري  دقت  نکته  اين  از  استفاده  درخصوص  ضمنًا 

دهيد تا اطالعات تان را از دست ندهيد.

-17 ميزان انجام کارهاي گرافيکي را کاهش دهيد. شما مي توانيد 
نمايش و خاموش کردن  تغيير رزولوشن صفحه  با  را  کار  اين 
قابليت هاي تفنني گرافيک انجام دهيد. امروزه کارت هاي گرافيک 

هم اندازه يا حتي بيشتر از هارد ديسک مصرف انرژي دارد.

-18 هميشه هنگام مسافرت حداقل دو باتري شارژ شده را به 
همراه داشته باشيد.در پايان نيز به اين نکته توجه داشته باشيد 
هر چه مراقب شارژ باشيد احتمال دارد براي يک لحظه سيستم 
شما دچار مشکل شود و به نوعي هنگ کند که شما ناگزير هستيد 
بنابراين کليدي ترين کار همانا ذخيره  سيستم را خاموش کنيد 

کردن مرتب است تا دچار پشيماني نشويد.
 

آی تی
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نجات 23 کودک از چنگ 
قاچاقچيان انسان  

 مقامات پليس چين طي يک عمليات موفق شدند 23 
انسان  قاچاقچيان  چنگال  از  را  شده  ربوده  کودك 
رها کنند. رئيس اداره پليس مرکزي چين به شينهوا 
قاچاقچيان  تا 15 ساله توسط   5 اين کودکان  گفت؛ 
انسان ربوده شده بودند که همگي توسط ماموران 
پليس  ماموران  عنوان کرد؛  يافتند. وي  نجات  پليس 
منطقه »ووهان« 18 نفر را در رابطه با اين آدم ربايي 
گسترده دستگير کردند. گفته مي شود اين کودکان 
زغال  غيرقانوني  معادن  در  کارگر  عنوان  به  اکثراً 
سنگ به کار گرفته مي شوند و از 100 روز تا هشت 
سال بايد در اين معادن کار کنند. بر اساس اظهارات 
يک مقام مسوول، برخي از اين کودکان نجات يافته 
از يتيماني بودند که توسط يتيم خانه هاي سراسر 
چين به قاچاقچيان فروخته شده بودند. هر کدام از 
اين کودکان بين 7 تا 40 هزار يوآن معادل 605 تا 
شان  جنسيت  و  سن  به  بنا  پوند   540 و  هزار  سه 
فروخته مي شوند. همچنين خانواده هايي که بيش از 
سه کودك داشته باشند، کودکان خود را به صورت 
هاي  واسطه  اختيار  در  پول  گرفتن  با  داوطلبانه 
قاچاقچيان انسان قرار مي دهند. بنا بر قوانين چين، 
اگر هر خانواده چيني بيش از دو فرزند داشته باشد، 
بر کودکان،  گفته مي شود عالوه  جريمه مي شود. 
بالقوه  قربانيان  از  چين  در  نيز  زنان  و  دختران 
قاچاقچيان انسان و گروه هاي آدم ربا به شمار مي 
روند و اين زنان و دختران به مردان فقيري که قادر 
نيستند ازدواج کنند، فروخته يا براي کار در مزارع 

به روستاها فرستاده مي شوند.  

حوادث
بازگشت به آغوش خانواده 

پس از 50 سال  
  

نانوايي  از يک  اعالم کردند يک مرد که 50 سال پيش  امريکايي  مقامات 
در ايالت ميشيگان امريکا ربوده شده بود، با پيگيري مسووالن پليس و 
خانواده اش به آغوش آنها بازگشت. »استفان دامان« 52 ساله پسري که 
50 سال پيش از مقابل يک نانوايي در ايالت »ميشيگان« ربوده شده بود، با 
تالش ماموران پليس فدرال امريکا به آغوش خانواده اش بازگشت. »کوين 
مرد  اين  گفت؛  ميشيگان  ايالت  در  »ناسائو«  منطقه  پليس  رئيس  اسميت« 
سه ماه پيش به اداره پليس مراجعه کرد و مدعي شد پسري است که 50 
سال پيش ربوده شده و عالقه مند است بار ديگر نزد خانواده اصلي خود 
بازگردد. ما با رديابي و پيگيري مشخصات اين مرد که هم اکنون »استفان 
دامان« نام دارد و انجام آزمايش دي ان اي از او و پدرش به نام »جان 
بيمز« متوجه شديم اين مرد همان پسري است که 50 سال پيش ربوده 
شده بود. مادر اين مرد پس از آنکه متوجه شد او همان پسر گمشده اش 
است در حالي که اشک مي ريخت، گفت؛ در سال 1۹55 ميالدي »استفان« 
و دختر کوچک ترم را براي خريد مقابل در يک نانوايي در »ميشيگان« 
گذاشتم، اما هنگامي که از مغازه بيرون آمدم، متوجه شدم پسرم را ربوده 
تمامي  به  آن  از  پس  بود.  کالسکه  در  هنوز  دخترم  اما خوشبختانه  اند، 
کالنتري ها و اداره هاي پليس »ميشيگان« مراجعه و حتي عکس او را در 
سطح ايالت پخش کرديم، اما تالش سه ماهه پليس و ماموران فدرال بي 
نتيجه ماند و آنها پسرم را مفقودشده اعالم کردند. »جان بيمز« پدر اصلي 
از  امريکا  فدرال  اداره  ماموران  پيش  ماه  کرد؛ سه  نيز تصريح  مرد  اين 
هويت مردي خبر دادند که شبيه به پسر ما بود. پس از آن ما با مراجعه 
به اداره پليس فدرال »ميشيگان« و مطابقت دادن اسناد و مدارك مربوط 
به پسرمان که 50 سال پيش ربوده شده بود، متوجه شديم اين مرد، پسر 
ربوده شده ماست.»جري دامان« مردي که 50 سال از اين پسر نگهداري 
کرده بود نيز گفت؛ اين غيرقابل باور است، اما از اينکه پسرم »استفان« 
موفق شده پس از پنج دهه به آغوش خانواده اصلي خود بازگردد، بسيار 

خوشحالم.  

دستگيري بيوه امريکايي به اتهام آزار 
جنسي 10 مرد  

  
يک بيوه زن امريکايي به اتهام آزار جنسي 10 مرد توسط پليس اين کشور 
دستگير شد.به گزارش ايسنا اين زن 32 ساله که »والريا کي« نام دارد، 
اصالتًا روس است. او به آسوشيتدپرس گفت؛ من با استفاده از داروي 
اقدام به آزار جنسي آنها مي  اين مردان را بيهوش و سپس  خواب آور 
در حومه  و  دورافتاده  منطقه  يک  در  را  آنها  با خودروي خود  و  کردم 
نيويورك رها کرده و بار ديگر زندگي عادي خود را از سر مي گرفتم.

رئيس پليس منطقه نيويورك در اين باره گفت؛ اين 10 قرباني همگي پس 
از آنکه حالت عادي خود را به دست آوردند، مشخصات اين زن را در 
اختيار پليس مرکزي نيويورك قرار دادند و ماموران پليس در تالش هاي 
کنند.وي  را شناسايي  اين زن  ماه  از دو  گسترده خود موفق شدند پس 
خاطرنشان کرد؛ اين زن جوان سال گذشته شوهرش را در يک سانحه 
رانندگي از دست داد و پس از آن به آزار جنسي مردان پرداخت.گفته مي 
ابد محکوم  اين زن، وي به حبس  اثبات گناهکار بودن  شود در صورت 

مي شود.   

توفان سهمگين در شرق چين  
 

توفان  يک  کردند  اعالم  چين  مرکزي  غيرمترقبه  حوادث  ستاد  مقامات   
درنورديد.رئيس ستاد حوادث  را  اين کشور  ثانيه  بر  متر  با سرعت 23 
 17 ساعت  در  که  توفان  اين  گفت؛  شينهوا  به  چين  مرکزي  غيرمترقبه 
روز يکشنبه به وقت محلي آغاز شد، در ساعت 30/20 به وقت محلي به 
اوج خود رسيد و در نهايت شرق کشور به ويژه در مناطقي نظير »جين 
گزارش  در  گذاشت.  جاي  بر  فراواني  خسارات  و  درنورديد  را  جيانگ« 
اين  مرکز  زياد  احتمال  به  است؛  آمده  »گانژو«  منطقه  هواشناسي  اداره 

توفان در جنوب درياي چين پديد آمده و به سرعت به يک توفان حاره 
يي بدل شده است. ستاد حوادث غيرمترقبه چين از سه هزار ماهيگير در 
سواحل شرق کشور خواسته کشتي هاي خود را ترك کنند و به پناهگاه 
ها پناه ببرند که در اين راستا 162 هزار و 757 نفر از سکنه نزديک به 
سواحل نيز سه ساعت پيش از رسيدن اين توفان به سواحل شرقي چين 
توسط ماموران امداد و نجات به مناطق امن منتقل شدند. گفته مي شود، 
مقامات محلي بيش از 10 ميليون پيام کوتاه به کاربران تلفن همراه منطقه 

فرستاده بودند، تا آنها را از خطر اين توفان سهمگين باخبر کنند.  

تصادف زنجيره يي در مکزيك با 20 
کشته و مجروح  

 
در  يي  زنجيره  تصادف  يک  کردند  اعالم  مکزيک  فدرال  پليس  مقامات   
يکي از بزرگراه هاي شلوغ اين کشور دست کم 20 کشته و مجروح بر 
جاي گذاشت. رئيس پليس منطقه »ادنو وود« در مکزيک به آسوشيتدپرس 
گفت؛ اين حادثه روز يکشنبه در ساعت 17 به وقت محلي روي داد و علت 
يک  جلوي  هاي  چرخ  ترکيدگي  رانندگي،  يي  زنجيره  تصادف  اين  وقوع 
از اطالع  پليس پس  ون اعالم شده است. وي خاطرنشان کرد؛ ماموران 
از اين تصادف زنجيره يي به سرعت به بزرگراه »ادنو وود« اعزام و با 
خودروهايي مواجه شدند که به دليل اطالع نداشتن از وضعيت ترافيکي 
و تصادف، با سرعت به يکديگر برخورد کرده و روي يکديگر سوار شده 
بودند. در گزارش اورژانس مرکزي مکزيک نيز آمده است؛ اين تصادف 
زنجيره يي در مکزيک دست کم 12 کشته و هشت مجروح بر جاي گذاشته 

که حال سه نفر از مجروحان اين تصادف به شدت وخيم است.  

کودک شش ساله پدرش را کشت  
  

با  بازي  اعالم کردند يک کودك شش ساله هنگام  فيليپين  پليس  مقامات 
سالح پدرش به اشتباه به او شليک کرد و او را کشت. »هرموجن کاپيلي« 
رئيس پليس شهر »کوئزون« در فيليپين در مصاحبه يي با آسوشيتدپرس 
به پدرش  کاليبر 45 که متعلق  با يک سالح  اين کودك شش ساله  گفت؛ 
بود، به سمت وي شليک کرد و او را به قتل رساند. وي خاطرنشان کرد؛ 
اين حادثه درست در روز »پدر« و زماني که خانواده دور هم جمع بودند، 
اتفاق افتاد. اين مقام پليس ادامه داد؛ اين حادثه يک اشتباه بود و کودك يا 

ديگر اعضاي فاميل اين مرد 45 ساله در مرگ وي مقصر نيستند.  

11 دختر دانشجو در ترکيه کشته شدند  
 

برجا  ترکيه، 11 کشته  دانشجو در  ميني بوس حامل دختران   واژگوني 
گذاشت.ميني بوسي که گروهي از دختران دانشجو را از يک سفر تفريحي 
به »آنکارا« برمي گرداند به خاطر آنچه سرعت سرسام آور عنوان شده 
است، واژگون شد.در اين حادثه دست کم 11 مسافر در دم جان باختند 
و 13 نفر زخمي شدند. پزشکان حال برخي آسيب ديدگان را وخيم اعالم 
آنکارا  »غازي«  و  تپه«  »حاجت  هاي  دانشگاه  در  دختران  اين  اند.  کرده 

تحصيل مي کردند.  
افزايش آمار قربانيان تصادف  قطارها در امريکا 

شمار شديدترين حادثه ريلي سال هاي اخير پايتخت امريکا در حالي روبه  
افزايش است که حال چند زخمي ديگر وخيم است.به گزارش خبرگزاري ها، 
ساعت 5 بعدازظهر دوشنبه به وقت »واشنگتن« قطاري که از اين شهر به 
ايالت »مريلند« در حرکت بود ناگهان از خط خارج شد و با قطار ديگري 
برخورد کرد. امدادگران در نخستين دقايق عمليات، اجساد 6 قرباني و 70 
زخمي را بيرون کشيدند. شمار قربانيان در حالي به 10 نفر رسيده که 
نيز  اعالم نشده است. مسئوالن مترو  هنوز علت اصلي تصادف مرگبار 
از مسافر بوده که بين جان باختگان راننده  اعالم کردند هر دو قطار پر 
زن نيز به چشم مي خورد.»آدريان فنتي« - شهردار واشنگتن - نيز اعالم 
کرد: احتمال افزايش تلفات به دليل شدت حادثه وجود دارد.به گفته وي، 
ايالت  فعاليت سيستم حمل ونقل متروي شهري  اين حادثه، طي 33 سال 

واشنگتن بي سابقه بوده است. 

به  بازار و مشتريان جديد فکر کنيد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشين  

بازار کار را وسيع تر و مشتريان شما را بيشتر می کند!

کشف 50 ميليون دالر
 تقلبي در ايران  

 
 فرمانده پليس بوکان از توابع آذربايجان غربي گفت 
يک شبکه حرفه يي جعل اسکناس ايراني و خارجي 
متالشي شد. به گزارش ايسکانيوز سرهنگ »جانفدا« 
اعالم کرد؛ پليس آگاهي بوکان با دريافت خبري مبني 
اينکه چند مجرم حرفه يي، شبکه جعل اسکناس  بر 
ايراني و خارجي تشکيل داده اند رسيدگي تخصصي 

به پرونده را در دستور کار خود قرار داد.
وي اضافه کرد؛ کارآگاهان پس از کشف سرنخ ها و 
جمع آوري مدرك هاي دادگاه پسند، مخفيگاه جاعالن 
محاصره  را  آنجا  و  شناسايي  روستا  يک  در  را 
نفر  با دستگيري دو  ادامه داد؛  ناجا  کردند.اين مقام 
از تبهکاران، افزون بر 50 ميليون دالر جعلي امريکا، 
يک هزار و 740 قطعه چک پول تقلبي به ارزش يک 
ميليارد و 220 ميليون ريال، 340 قطعه اسکناس تقلبي 
افغانستان و... به همراه دستگاه هاي ديجيتالي جعل 
به دست آمد. اين محموله در سقف خانه روستايي جا 
سازي شده بود و هم اکنون تحقيق گسترده ماموران 

براي دستگيري ساير اعضاي شبکه ادامه دارد 

در نيويورک اتفاق افتاد 
 21 کشته در تصادف زنجيره يي 50 خودرو پليس 
نيويورك از وقوع يک تصادف زنجيره يي خودرو در 
اين کشور و کشته شدن 21 تن و مجروح شدن 12 
نفر در بزرگراهي در اين ايالت خبر داد. رئيس پليس 
به آسوشيتدپرس گفت؛ علت اصلي وقوع  نيويورك 
اين تصادف واژگون شدن يک کاميون حامل شيشه 
هاي نوشابه گزارش شده است. با اين حال، تحقيقات 
يي  زنجيره  تصادف  اين  وقوع  چگونگي  مورد  در 
پليس  رانندگي  و  راهنمايي  کارشناسان  توسط 
نيويورك ادامه دارد. حال سه نفر از 12 مجروح اين 

حادثه رانندگي وخيم گزارش شده است.  
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حوادث
درخواست جدايي 

سه روز بعد از 
ازدواج 

 
ازدواجش  جشن  از  پس  روز  سه  نوعروس  يک 
هاي  دخالت  خاطر  به  تا  رفت  خانواده  دادگاه  به 

مادرشوهرش از همسرش جدا شود.
به گزارش خبرنگار ما اين زن جوان که نگين نام 
گريست،  مي  شدت  به  که  حالي  در  ديروز  دارد 
بازگو  با  تا  رساند  خانواده  دادگاه  به  را  خود 
او  از دادگاه بخواهد حکم طالق  کردن مشکالتش 
قاضي  مقابل  آنکه  از  پس  زن  اين  کند.  را صادر 
گرفت،  قرار   268 شعبه  رئيس  عموزادي  حسن 
گفت؛ چهار سال قبل در دانشگاه با ساسان آشنا 
خوبي  رابطه  و  بوديم  همکالسي  هم  با  ما  شدم. 
معمولي  کاماًل  ارتباط  اين  اول  هاي  ترم  داشتيم. 
بود اما در ترم هاي آخر وقتي چند پروژه مشترك 
با هم برداشتيم، رابطه مان نزديک تر شد تا اينکه 
از  بعد  گرفتيم  تصميم  و  شديم  مند  عالقه  هم  به 
تحصيل مان با هم ازدواج کنيم. به تدريج خانواده 
هايمان نيز از رابطه ما باخبر شدند و با اين وصلت 
موافقت کردند. سرانجام سه شب پيش طبق برنامه 
ريزي قبلي جشن عروسي مان برگزار شد. مهمان 
هاي زيادي از هر دو خانواده آمده بودند و مراسم 
باشکوهي برپا شد. در طول اين جشن هيچ مشکلي 
مادر  رفتارهاي  آن  پايان  با  ولي  نداشت  وجود 

ساسان باعث ناراحتي برخي از مهمانان ما شد.

که  بودند  آورده  گل  سبد  چندين  ما  هاي  فاميل 
مادرشوهرم  اما  ببريم  مان  خانه  به  ما  بود  قرار 
آنها را به خانه خودشان برد. همچنين از قبل من 
و ساسان مسيري را براي رفتن به خانه در نظر 
گرفته بوديم ولي مادرشوهرم اين مسير را تغيير 
داد و ما به دلخواه او و از يک خيابان ديگر به خانه 

رفتيم. وقتي
از من  او  اعتراض کردم،  باره به شوهرم  اين  در 
پايان  اين  اما  نزنم  حرفي  و  باشم  آرام  خواست 
پاتختي  مراسم  در  عروسي  فرداي  و  نبود  ماجرا 

هم دخالت هاي مادرشوهرم ادامه داشت.
هاي  دخالت  درباره  هم  باز  داد؛  ادامه  زن  اين 
هيچ  او  اما  دادم  تذکر  ساسان  به  مادرشوهرم 
کاري نکرد و گفت بايد اين وضعيت را تحمل کنم و 
وي نمي تواند برخالف تصميم هاي مادرش حرفي 
بزند. من هم ديگر طاقت نياوردم و در حالي که دو 
روز از عروسي ام مي گذشت، به خانه پدرم رفتم 
و تصميم گرفتم از شوهرم طالق بگيرم.چهار سال 
دوستي فرصت خوبي بود تا ساسان را بشناسم 
گيري  تصميم  خودش  براي  نتواند  که  مردي  اما 
کند و در همه چيز متکي به مادرش باشد، به درد 
زندگي نمي خورد. نگين ادامه داد؛ مهريه من 700 
سکه بهار آزادي است اما حاضرم در مقابل جدايي 
از شوهرم آن را ببخشم. در پي اين اظهارات قاضي 
عموزادي نوعروس را به خويشتنداري دعوت کرد 
و از او خواست براي جدايي عجله نکند اما او حرف 
هاي قاضي را نپذيرفت و گفت تحت هيچ شرايطي 
حاضر نيست به خانه شوهرش برگردد. بنابراين 
به خاطر پافشاري اين زن براي جدايي از همسرش 
قاضي با ارسال احضاريه براي شوهر او رسيدگي 

به پرونده را به جلسه يي ديگر موکول کرد. 

دختر دانشجو در دام شيطان
دختر دانشجو زماني که براي خريد خودروي مورد عالقه اش به محل مالقات مي رفت، نمي دانست در 

دام شيطاني مرد هزار چهره گرفتار مي شود. 
به گزارش خبرنگار ما، يکشنبه – 31 خرداد – دختر دانشجو با مراجعه به دادسراي جنايي کرج با طرح 

شکايتي راز جنايت سياه يک تبهکار را فاش کرد. 
نيلوفر به بازپرس شعبه دوم دادسرا گفت: هفته گذشته تصميم گرفتم با همه پس اندازم يک خودروي 
رنو بخرم، به همين خاطر به محل فروش خودروها در کرج رفتم. با دقت به دنبال خودروي دلخواهم 
بودم که با يک دالل ماشين به نام »امير« آشنا شدم، او با چرب زباني گفت مي تواند در مدت کوتاهي يک 
ماشين سالم با قيمت مناسب پيدا کند. در حالي که خيلي زود فريب حرف هايش را خورده بودم شماره 
تلفن همراهم را به او دادم و قرار شد پس از پيدا کردن خودروي مناسب با من تماس بگيرد. او هر 
روز به بهانه هاي مختلف با من تماس مي گرفت تا اين که سه شنبه گفت که يکي از دوستانش خودروي 
با قيمت مناسب بفروشد، من هم با خوشحالي براي ديدن ماشين  »رنو«يي دارد که مي خواهد آن را 
ظهر پنجشنبه با او قرار گذاشتم. پس از رسيدن به محل قرار با خودروي امير راهي حصارك شديم 
تا اين که او مقابل خانه اي توقف کرد. در حالي که به رفتارش مشکوك شده بودم، خواستم برگردم که 
ناگهان او کاردي از جيبش بيرون آورد و با تهديد مرا به داخل خانه کشاند و مورد آزار و اذيت قرار 
داد. او سپس مرا نيمه جان در نزديکي خانه رها کرد و گريخت. در حالي که تصميم داشتم همان روز 
موضوع را با خانواده ام در ميان بگذارم، بالفاصله امير تلفني تماس گرفت و گفت از صحنه آزار و اذيتم 
فيلمبرداري کرده است. نمي دانستم چه کار کنم. اگر موضوع را به کسي مي گفتم او فيلم را در شهر 

پخش مي کرد و آبرويم مي رفت، بنابراين پس از دو روز سکوت سرانجام ماجرا را به پدر و مادرم گفتم 
و با راهنمايي آنها براي شکايت به دادسرا آمدم.پس از اين شکايت و با توجه به حساسيت موضوع، 
بازپرس علي صمدي، به گروهي از مأموران مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي استان تهران مأموريت 
داد مرد شيطان صفت را دستگير کنند.آنها در نخستين گام با کمک شاکي به چهره نگاري از متهم فراري 
پرداخته و در ادامه آلبوم مجرمان حرفه اي را بررسي کردند اما هيچ ردي از او به دست نيامد.در ادامه 
کارآگاهان محل هاي تردد او را زير نظر گرفته و پس از چند روز تعقيب و مراقبت او را در کمالشهر کرج 
شناسايي کردند. بررسي هاي پليس نشان مي داد، امير تبعه افغانستان است که خود را ايراني معرفي 
مي کرد. سرانجام شامگاه سه شنبه متهم پس از دستگيري، براي تحقيقات به اداره پليس منتقل شد. او 
ابتدا منکر اتهامش شد اما پس از روبه رو شدن با شاکي لب به اعتراف گشود و به فريب و آزار و اذيت 
دختر دانشجو اعتراف کرد.»امير« با انکار فيلمبرداري از نيلوفر – شاکي – گفت: روز حادثه در خانه تنها 
بودم و براي اين که دختر جوان را از شکايت منصرف کنم به دروغ ادعا کردم دوستم فيلمبرداري کرده 
است.بازپرس جنايي کرج پس از پايان بازجويي ها، متهم را براي تحقيقات بيشتر در اختيار کارآگاهان 

پليس آگاهي استان تهران قرار داد. 

هشدار پليسي 
يک مقام پليس در اين رابطه با اعالم هشدار جدي گفت: هموطنان براي خريد يا فروش خانه و يا خودرو 
بايد به مراکز معتبر و داراي مجوز مراجعه کنند و فريب وعده هاي وسوسه کننده دالالن فاقد مکان و 
هويت مشخص را نخورند. زنان و دختران نيز در صورت گرفتار شدن در دام تبهکاران شيطان صفت 
بايد بالفاصله موضوع را به پليس اطالع دهند و مطمئن باشند روند رسيدگي به پرونده آنها به صورت 
اين  تهديدهاي  به  دادن  تن  در صورت  باشند  داشته  توجه  ديگر  از سوي  مي شود.  پيگيري  محرمانه 

مجرمان آنها همچنان به سوءاستفاده هاي مختلف خود ادامه مي دهند.

جنجال ارثيه يك ميليون دالري تاجر ايراني
خانواده مرد ثروتمند ايراني مقيم دانمارك براي دريافت ارثيه يک ميليون دالري وي به دادگستري شهر آلبورك شکايت 
کردند افشين در 22 سالگي براي ادامه تحصيل به لندن سفر کرد و چندي بعد همزمان با تحصيل، در يک شرکت تجاري 
ترخيص کاال نيز مشغول کار شد. وي که پس از چند سال موفقيت هايي در تحصيل و تجارت به دست آورده بود، با يک 
دختر انگليسي ازدواج کرد. اما زندگي مشترك شان يک سال بيشتر دوام نداشت و آنها از هم جدا شدند.افشين پس از ۹ 
سال زندگي در لندن با عزيمت به شهر تورنتو در کانادا با کمک دو کانادايي يک شرکت بزرگ حمل کاال راه اندازي کرد.

وي که طي 10 سال زندگي در کانادا هر از گاهي براي تجارت به کشورهاي اروپايي از جمله دانمارك نيز سفر مي کرد، در 
همين ايام با دختري به نام»لوسينا« آشنا شد و به او پيشنهاد ازدواج داد. او پس از دريافت جواب مثبت سهام شرکتش را 
به دو شريک کانادايي اش فروخت و با سرمايه قابل توجهي به دانمارك نقل مکان کرد.افشين و همسرش در سال 1۹74 در 
شهر آلبورك ـ دانمارك ـ زندگي جديدي را آغاز کردند، اما مرد ايراني پس از دو سال به دليل اختالف هاي شديد خانوادگي 
با پرداخت همه حق و حقوق همسرش او را طالق داد و سال ها در اين کشور تنها زندگي کرد البته او هر از گاهي با پدر 
و مادرش در ايران نيز در تماس تلفني بود. تا اين که روز سوم دسامبر 1۹۹1 همسايه هاي افشين در تماس با پليس از 
انتشار بوي تعفن از خانه وياليي مرد ايراني خبر دادند. مأموران پليس پس از ورود به خانه مورد نظر و جست وجوي خانه 
وياليي در يکي از اتاق ها با پيکر بي جان تاجر ايراني روبه رو شدند که چند روزي از مرگش گذشته بود. مأموران در جريان 
بازرسي اتاق ها از گاوصندوق خانه مقداري اسناد و مدارك مالي شرکت، حدود 155 هزار دالر امريکا و وصيتنامه وي را 
يافتند. پس از بررسي وصيتنامه مشخص شد مرد ثروتمند وصيت کرده همه اموال و دارايي اش به ارزش يک ميليون دالر 
به يک مرکز خيريه بخشيده تا به نفع کودکان و سالمندان بي سرپرست هزينه شود. با اين حال مأموران پليس با دستور 
دادستان محلي شهر آلبورك به تحقيق درباره علت مرگ تاجر ايراني پرداختند. تا اين که کارشناسان پزشکي قانوني پس 
از آزمايش هاي الزم اعالم کردند »افشين« براثر سکته قلبي فوت کرده است.بدين ترتيب دادگاه به استناد گزارش دادستان، 

پليس و پزشکي قانوني و براساس وصيتنامه تاجر ايراني حکم انتقال اموال و دارايي او به مرکز خيريه را صادر کرد. 
با گذشت 18 سال از مرگ تاجر ايراني يکي از خواهران ناتني وي در جريان سفر به دانمارك براي عيادت مادر يکي از 
دوستان شوهرش به مرکز خيريه اي مراجعه کرده بود که ناگهان در دفتر رئيس مرکز لوحي را ديد که در آن شهردار 
آلبورك از يک ايراني به خاطر بخشيدن ثروتش به اين مرکز تقدير کرده بود. او پس از تحقيق در اين باره متوجه شد مرد 
ايراني ـ برادرش ـ افشين بوده است. بنابراين بالفاصله با خواهرش در تهران تماس گرفت و او را نيز در جريان قرار داد.

سپس دو خواهر با مراجعه به يک وکيل دادگستري در تهران از او خواستند از طريق وزارت امور خارجه و براساس قانون 
ارث کشور و احکام شرعي ايران به دادگستري دانمارك شکايت کند تا بخشي از ارثيه برادر ناتني خود را پس بگيرند. 

وکيل دو خواهر که براي پيگيري پرونده به دانمارك سفر کرده پس از بازگشت به کشور در اين باره گفت: در حال حاضر 
پرونده اي در اين زمينه تشکيل شده و در دانمارك تحت رسيدگي است. ضمن اين که براي قضات دادگاه و دادستان توضيح 
دادم براساس قوانين شرعي و قضايي ايران، وصيتنامه اي که وصيت کننده اش در قيد حيات نباشد و در آن همه اموال به 
محلي سپرده شده باشد، قابل اجرا نيست و بايد دو سوم آن به وارثان مرحوم بازگردانده شود.دادستان و قضات دادگاه 

نيز هم اکنون در حال تحقيق و بررسي دقيق پرونده و موارد مطرح شده هستند.
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به مادر گفته بودند 
دخترش مرده است 

]حميده گودرزي[ 

هميشه حس غريبي به من مي گفت دخترم در گوشه اي از اين دنياي بزرگ چشم انتظارم است. به همين 
دليل با وجود تحمل سختي ها و دشواري هاي فراوان، همچنان به آينده و ديدار دخترم اميدوار بودم. 

در تمام اين سالها شوهرم و برادرش تنها افرادي بودند که از سرنوشت مبهم »ليال«ي من اطالع داشتند، 
با اين وجود مهر سکوت بر لبانشان زده بودند. هر بار هم که از آنها در باره سرنوشت جگرگوشه ام 
مي پرسيدم مي گفتند: او بر اثر بيماري در بيمارستان جان باخته است. اما بيماري ليال طوري نبود که 
منجر به مرگش شود. با اين حال من سالها براي يافتن دخترم صبر و تالش کردم تا اين که حقيقت 

آشکار شد. 
17ساله بودم که يک روز وقتي از مدرسه به خانه آمدم در کمال ناباوري از مادرم شنيدم که همسايه مان 
بود و  بزرگتر  از من  او سه سال  »فرامرز« خواستگاري کرده است.  براي پسرش  از من  مهري خانم 
همانند دو برادر بزرگترش در کارگاه نجاري پدرش کار مي کرد. آنها از وضع مالي مناسبي برخوردار 
بودند به همين خاطر همه اهل محل آنها را با چشم ديگري مي ديدند. روز خواستگاري من و مادرم از 
صحبت هاي »مهري خانم« فهميديم که او هيچ عالقه اي به اين وصلت ندارد و فقط به خاطر اصرارهاي 
بسياري مي داد و  اهميت  به تحصيل من  که  پدرم  ديگر  از سوي  است.  آمده  به خواستگاري  پسرش 
ادامه تحصيل دارد و  با من نمي ديد گفت که دخترم قصد  براي زندگي  نيز فرد مناسبي  را  »فرامرز« 
خواستگارم را جواب کرد. اما مدتي بعد به خاطر پافشاري فرامرز و خانواده اش و چند تن از اهالي محل، 
پدرم به ناچار رضايت داد و ما پاي سفره عقد نشستيم. بعد از برگزاري مراسم عروسي به درخواست 
را  آنها زندگي مشترکمان  نزد  تا همانند دو عروس ديگر خانواده  پدر و مادر شوهرم مجبور شديم 
آغاز کنيم. از آنجا که عروس کوچک خانواده بودم تمام مسئوليت هاي خانه، از نظافت گرفته تا آشپزي 
برعهده من بود و هر بار هم که اشتباهي از من سر مي زد عالوه بر اين که از سوي شوهرم به شدت 
کتک مي خوردم مورد شماتت خانواده اش هم قرار مي گرفتم. اگر هم اعتراض مي کردم شوهرم فقط به 
طرفداري از خانواده اش مي پرداخت و به آنها اجازه مي داد درباره تمام مسائل خصوصي زندگي مان 
تصميم گيري کنند. بدين ترتيب، با اين اميد که گذشت زمان وضعيت را بهتر مي کند به ناچار سالها با 
شرايط بسيار سخت زندگي کردم. حتي وقتي فرزند چهارمم – ليال- نيز به دنيا آمد اين وضعيت هيچ 

تغييري نکرد. 
سرانجام شدت بدرفتاري ها و برخوردهاي توهين آميز خانواده شوهرم به جايي رسيد که تصميم گرفتم 

با زورگويي هاي خانواده شوهرم مقابله کنم. به همين خاطر هر روز مشاجره و درگيري داشتيم. »ليال« 
6 ماهه بود که من و مادرشوهرم بر سر موضوعي با هم درگير شديم. دختر کوچولويم در آغوشم بود 
که مادرشوهر عصباني ام به طرفم حمله کرد و ضربه محکمي به من کوبيد که ناگهان »ليال« از دستانم 

رها و نقش زمين شد. دقايقي بعد وقتي گريه هاي بي امانش پايان نيافت او را به بيمارستان رساندم. 
پزشکان هم بعد از معاينه گفتند او قطع نخاع شده است. در حالي که غم و غصه همه وجودم را فرا گرفته 
بود شوهرم و خانواده اش بي تفاوت به همه مسائل از من خواستند »ليال« را سر راه بگذارم يا او را به 
بهزيستي بسپارم. اما به هيچ عنوان حاضر نبودم جگرگوشه ام را از خودم جدا کنم. حدود ۹ سال به 
همين شکل و با سختي هاي فراوان گذشت تا اين که به خاطر بيماري شديد روانه بيمارستان شدم. چند 
روز بعد وقتي به خانه بازگشتم، متوجه شدم اثري از دخترم »ليال« نيست. همسرم گفت: »ليال« بيمار 
شده و در بيمارستان است. با شنيدن اين خبر دلشوره عجيبي تمام وجودم را فرا گرفت. همان موقع از 
شوهرم خواستم مرا نزد دخترم ببرد. اما او گفت: »ليال« به زودي مرخص مي شود. روز بعدکه سراغ 
دختر بيمارم را گرفتم فرامرز باچرب زباني گفت »ليال« را به بيمارستان ديگري انتقال داده است. او تا 
چند روز بهانه تراشي مي کرد. تا اين که يک روز برادر شوهرم »فريبرز« نزد من آمد و گفت: »زماني که 

در بيمارستان بودم ليال فوت کرده و آنها نيز او را دفن کرده اند.« 
من که با شنيدن اين موضوع به شدت شوکه بودم مثل ديوانه ها اشک مي ريختم. به طوري که دچار 
افسردگي شديد شده و تحت درمان قرار گرفتم. هر بار هم که از شوهرم مي خواستم مرا به مزار دخترم 
ببرد، سر باز مي زد. سالها گذشت و من همچنان ديوانه وار به دخترم فکر مي کردم. شوهرم نيز بي 
آن که به من و ناراحتي هايم توجهي داشته باشد همچنان رفتارهاي تحکم آميز و مغرورانه اش را ادامه 

مي داد. 
با وجود اين که بعد از سالها به خانه اي مستقل و جدا از خانواده شوهرم نقل مکان کرده بوديم شوهرم 
3 پسرم که صاحب همسر و فرزند بودند را مجبور کرد با ما زندگي کنند. او پيوسته با عروس هايمان 
با  به مقابله  قادر  بيمار بودم  از دست دادن دخترم به شدت  نيز که به خاطر  بدرفتاري مي کرد. من 
زورگويي ها و بدرفتاري هايش نبودم. تا اين که چند روز قبل شوهرم در حالي که بر سر موضوعي 
با عروس بزرگم درگير شده بود تهديد کرد او را نيز همانند »ليال« خواهد کشت. من که با شنيدن اين 
حرف به شدت شوکه بودم و از سوي ديگر از رفتارهاي بد شوهرم و خانواده اش به ستوه آمده بودم 
تصميم گرفتم تا انتقام تمام سال هاي سخت زندگي و چشم انتظاري هايم را بگيرم. بدين ترتيب، موضوع 
را با برادرم در ميان گذاشته و همراه او به اداره دهم پليس آگاهي تهران رفته و از شوهر و برادر 
شوهرم به اتهام قتل دخترم شکايت کردم. سپس با دستور قضايي شوهرم و برادرش بازداشت شدند 

و در بازرسي از خانه برادرشوهرم شناسنامه »ليال« کشف شد. 
آنها از همان ابتدا منکر هر گونه جرمي شدند و گفتند که »ليال« را به خاطر مشکالت جسماني اش در 
بيمارستان رها کرده اند. اما در تحقيقات مأموران مشخص شد آن روز هيچ کودکي در بيمارستان رها 
نشده است. بدين ترتيب، تحقيقات ادامه داشت تا اين که »فريبرز« سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: 
از سوي ديگر همسر  بيمارش»ليال« در خانه به شدت رنج مي برد.  از وجود دختر  برادرم  »آن زمان 
برادرم نيز تمام توانش را براي مراقبت از او گذاشته بود. وقتي او بيمار شد، من و برادرم فرصت را 
براي از بين بردن »ليال« مناسب ديديم. به همين خاطر ابتدا تصميم گرفتيم او را به قتل برسانيم. اما به 

خاطر عذاب وجدان، »ليال« را به بهزيستي سپرديم و هر چند وقت يک بار هم به او سر مي زديم.« 
به  را  دنيا  کردم  احساس  است،  زنده  دخترم  فهميدم  وقتي  برادرشوهرم  حرف هاي  شنيدن  از  پس 
مرکز  به  مأموران  و  همراه همسرم  ادعاهايشان  براي روشن شدن صحت  بالفاصله  بخشيده اند.  من 
نگهداري از دخترم رفته و در کمال ناباوري پس از سالها چشم انتظاري و بي قراري دخترم را در آغوش 

کشيدم. 

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقيم  زبانان  فارسی  ديگر  و  ايرانی  هموطنان  به  کمک  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بريتانيا اعالم می داريم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمايت 
از معلولين ايرانی برای حل مشکالت ايرانيان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدين  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  ديگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعيين وقت مالقات خصوصی با خانم 
فريال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ کننده: خانم نسيم رنجبر 
خدمات انجمن رايگان می باشد. 

لطفا پيام ما را به دوستان خود ابالغ نماييد و در صورت تمايل کمك مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نماييد

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street   Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW 
Sort Code: 20-90-56         Account No: 90260878

حق طبيعی کمك کنندگان مالی می دانيم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خيريه انگلستان را بازبين نمايند.
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد کنيد 

انواع شيرينهای خشك و تازه ،آجيل ،آبميوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

سی دی و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا ميابی در

يك جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران 

36 CAP HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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اين حق شماست که به ازای کمترين پرداخت ممکن،
 بيشترين دريافت ممکن را داشته باشيد.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشين شما را به حق تان نزديك تر می کند!

آنچه باید 
درباره 

فر کردن 
موها بدانیم

اگر از مدل موهايتان خسته شده باشيد، شايد 
بعد از رنگ و مش و صاف کردن موهايتان 

به فکر فر کردن آنها بيفتيد.

اگر از مدل موهايتان خسته شده باشيد، شايد بعد از رنگ و 
مش و صاف کردن موهايتان به فکر فر کردن آنها بيفتيد. در 
اين صورت اگر اهل آوردن هزار بال به موهايتان باشيد حتما 
فر شيميايی را انتخاب می کنيد ولی اگر نمی خواهيد موهايتان 
زياد آسيب ببينند، توصيه ما اين است که سراغ بيگودی و يا 

فر گرم برويد... 
رفته  آرايشگاه  به  موهايتان  ماهه  شش  کردن  فر  برای  اگر 

باشيد، بايد منتظر يک جنگ شيميايی تمام عيار بين موهايتان با مواد شيميايی باشيد. برای فر کردن 
موها در آرايشگاه از ماده شيميايی به نام پرمننت استفاده می شود. در مرحله اول پل های شيميايی 
گوگردی طوری شکسته می شوند که موی پيچيده شده در بيگودی شکل فر مورد نظر را بپذيرد. در 
مرحله دوم پيوندها درحالت پيچيده جديد مو قرار می گيرند که بعد با استفاده از يک محلول خنثی کننده، 
ابتدا موی شستشو شده در بيگودی مخصوص پيچيده  مو در حالت فری »سفت و ثابت« می گردد. 
می شود. قطر لوله؛ طرز قرار گرفتن آنها در سر و تعداد به کار برده شده  آنها، تراکم فرها و مدل 
نهايی مو را مشخص می کند. وقتی همه بيگودی ها سرجای خود قرار گرفت، هر بيگودی با محلول فر 
آغشته می گردد چون محلول فر پوست را تحريک می کند، بايد دقت شود که با پوست ناحيه مجاور 

تماس پيدا نکند. 
محلول فر معموال حدود 10 تا 20 دقيقه روی مو می ماند. اين مدت زمان با در نظر گرفتن شرايط مو، 
قدرت محلول فر، درجه حرارت محيط و تعداد بيگودی های فر به طور دقيق تعيين می گردد. پس از آنکه 
موی پيچيده شده به طور کامل آب کشی شد، هر بيگودی را با محلول خنثی کننده آغشته می کنند. پس 

از چند دقيقه موها با آب، آب کشی شده و بيگودی ها برداشته می شوند. 
● از بيگودی های ديروز تا بابليس های امروز 

امروزه بيگودی های الکتريکی رايج ترين وسيله فر هستند. اکثر مردم از روش سنتی »شستن و مدل 
دادن و خشک کردن« راضی نيستند. به جای آن موهايشان را خشک می کنند و سپس برای فر کردن از 
بيگودی های الکتريکی يا فر داغ استفاده می کنند. بيگودی های الکتريکی معموال لوله های سفت پالستيکی 
در دو سه اندازه مختلف هستند و در جعبه های 20 تا 24تايی قرار دارند. لوله های بيگودی با سطح 
دندانه دار و يا صاف و مسطح هستند. لوله های صاف برای موها بهترند زيرا موقع برداشتن از روی 
موها امکان گره خوردن آنها کم است. در اکثر مدل ها، رول ها از طريق المنت فلزی که دارای روکش 
می شوند.  گرم  برق  جريان  وسيله  به  گرفته اند،  قرار  رول  درون  عمودی  طور  به  و  بوده  پالستيکی 
دستگاه بيگودی الکتريکی دارای کليد قطع و وصل است. هنگامی که تا درجه مشخصی گرم شد، به  
طور اتوماتيک قطع می گردد. بعضی ها يک فيوز اطمينان حرارتی نيز دارند که از گرم شدن خيلی زياد 

استوانه که باعث سوختن يا آسيب  ديدن مو می گردد، جلوگيری می کند. 
پالستيکی  محفظه  در  آب  کمی  هرگاه  که  شده اند  ساخته  طوری  الکتريکی  بيگودی  لوله های  برخی 
مخصوص بريزيم، آ  ب را به صورت بخار توفنده درمی آورد. وقتی رول گرم شد، آب بخار می شود 
و با فشار در لوله ها نفوذ می کند. بخار، اندکی رطوبت به مو اضافه می کند که با گردش خود، به مدل 
دادن موقتی مو کمک می کند. »بابليس« جديدترين نوع بيگودی های الکتريکی است و ميله پالستيکی بلند 
و قابل انعطافی است که مو را دور آن می پيچند. »بابليس ها« بيشتر از رول معمولی، فر و استحکام به 

مو می دهند. 
● فر داغ الکتريکی 

فرگرم الکتريکی امروزه بعد از سشوار رايج ترين وسيله فر کردن مو است. زندگی مدرن که شستشوهای 
مکرر مو را ضروری نموده فرصتی برای مراجعه هفتگی به سالن های آرايشی نمی گذارد. به همين دليل 
اين فرها طرفداران زيادی پيدا کرده اند. گرمای ناشی از فر داغ برخی از پيوندهای هيدروژن ضعيف 

مو را تجزيه نموده و حالت موجی موقتی به آن می دهد. اکثر فرهای 
داغ، درجه باال و متوسط دارند. درجه پايين تر، مو و پوست سر را 
کمتر می سوزاند ولی فر سفتی ايجاد نمی کند. بيگودی های فر داغ از 
بيگودی های الکتريکی گرم ترند و در صورت بی توجهی ممکن است 
پوست سر آسيب ببيند. معموال جای نگرانی برای آسيب مو وجود 
محض  به  و  هستند  گرما  کنترل  درجه  به  مجهز  اکثرا  زيرا  ندارد 
رسيدن گرما به درجه ای که مو را آسيب برساند )حدود 100 درجه 
سانتی گراد( دستگاه خاموش می گردد. بيگودی های فر داغ با سطح 
است  دندانه دار ممکن  نوع  با  دندانه دار موجودند.  يا سطوح  صاف 
اکثر بيگودی های فر داغ به  مو گره  بخورد و به مو آسيب برسد. 
صورت دو يا چند حلقه ای و در دو اندازه کوچک و بزرگ و هر دو 

هم با سطح صاف و با سطح دندانه دار موجود هستند. 
● مراقبت از موهای فر 

موهای فر شده دچارتخريب ساختمانی شده اند. به هم خوردن اليه 
خارجی مو )کوتيکول( که خاصيت انعکاسی زيادی دارد، يکی از اين 
اين به هم خوردگی با شدت واکنش شيميايی  تغييرات است. شدت 
کاسته  آن  درخشندگی  از  و  آمده  نظر  به  زبر  مو،  است.  متناسب 
آرايش  سختی  به  دست نخورده  موهای  با  مقايسه  در  و  می گردد 
ومرتب می گردد. سلول های کوتيکول مو از جا کنده يا بلند می شوند 
که اين امر باعث گيرکردن و گره خوردن موها می گردد. توان مو کم 
شده و نيروی الکترواستاتيک آن افزايش می يابد و باعث می شود که 
مرتب نمودن آن مشکل گردد. در نقاط مرطوب، موهای منفذدار، آب 
بيشتری جذب می نمايند. که موقتا مو را سنگين تر نموده و آن را بد 
حالت می کند. چنين موهايی بايد با شامپوهای نسبتا اسيدی شسته 
شوند. اين شامپوها موقعی که موها خيس هستند کمتر از شامپوهای 
قليايی مو را متورم می کنند و با خواباندن موقتی کوتيکول برآمده، 
منافذ سطح مو را کمتر می کنند. استفاده از نرم کننده برای آب کشی 
مو را صاف می کند و مو راحت تر شانه می گردد و تجمع بارالکتريکی 

را که باعث پف کردن مو می گردد، کم می کند.

خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد

Make up Artist
Mr Nisham

با سابقه 5 سال  کار در سينما و تلويزيون ايران
طراحی چهره و ابرو و ارايش عروس و

 گريم عروس و داماد

با تعيين وقت قبلی در تمام نقاط انگلستان

هديه نيشام به عروس و داماد

همراه عروس و داماد رايگان

07856930717



41
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 5 تیر ماه 1388   -  شماره 102

ترجمه: سميه مقصودعلي

13 توصيه براي انتخاب 
کت و شلوار مناسب

کارشناسان کليد طاليي باز شدن درهاي يک ارتباط تجاري موفق را نخستين ديدار مي دانند. تاکنون 
بررسي هاي بي شماري انجام شده که نشان داده است در اولين ديدار اگر نظر فرد مقابل به شما جلب 
شود مي توان به گسترده شدن روابط اميد داشت. در همين ديدار است که مخاطب بدون داشتن سابقه 
ذهني از خصوصيات اخالقي و اجتماعي و ميزان قدرت کاري، بر پايه آنچه در ظاهر شما مي بيند، در 
خصوص آنچه نمي بيند )مثل توان ارتباطي و اقتصادي شما( تصميم مي گيرد. آقايان با دانستن نکاتي 

در خصوص نحوه پوشش خود مي توانند در اين زمينه موفق تر باشند...
همان طور که مي دانيد کت و شلوار، لباسي کالسيک و بهترين پوشش براي ورود به محيط هاي جدي، 

رسمي و دريافت اعتبار خاص اجتماعي است. پوششي که انتخاب درست آن در تناسب با اندام، فصل 
و موقعيتي که قرار است در آن وارد شويد، اهميت زيادي دارد. براي انتخاب يک کت و شلوار مناسب 
ابتدا بايد به شکل اندام خود توجه کنيد. قاعدتا داشتن قد بلند و شانه هاي پهن براي مردان دو ويژگي 
مهم خوش اندامي به شمار مي رود اما عموما همه مردان چنين خصوصياتي را ندارند. پس براي اينکه 
با پوششي مناسب به ظاهر، قد بلندتر و شانه پهن تر به نظر بياييد بايد نکاتي را در انتخاب رنگ و مدل 

کت و شلوار در نظر بگيريد:

1 هرگز پيراهن تنگ و چسبان نپوشيد و از پيراهن هايي استفاده کنيد که براي اندام شما اندکي آزاد و 
گشاد باشد تا موجب بزرگ تر جلوه دادن قفسه سينه شما شود اما اين آزادي نبايد به حدي باشد که 

لباس را از فرم خارج کند و شما در آن شناور شويد.
2 در هنگام انتخاب کت، مدلي را برگزينيد که طول آن تا زير ران شما امتداد داشته باشد، نه بيشتر و 

نه کمتر!

3 شلوار راسته ساده بهترين انتخاب براي بلندتر و درشت تر نشان دادن افراد الغر و کوتاه قد است. 
پايين تنگ مي شوند، فرد را الغر و کوتاه جلوه  باال گشاد و در  از  يا شلوارهايي که  شلوارهاي تنگ 

مي دهند.

4 انتخاب پارچه هايي با طرح هاي عمودي به بلندتر نشان دادن اندام شما کمک مي کند. پاچه پاکتي قد را 
کوتاه تر نشان مي دهد و پاچه هاي راسته قد را کشيده تر مي کنند.

5 اگر مايل ايد در قسمت باالتنه درشت تر به نظر بياييد، از کت هاي داراي اليه و همچنين اپل هاي کوچک 
استفاده کنيد. اليه کت کمي به حجم اندام شما مي افزايد. از اپل هاي بزرگ تر در کت بپرهيزيد زيرا حجمي 

درشت و ناهماهنگ ايجاد خواهند کرد و شانه هايتان تناسبي با ساير اندام هايتان نخواهد داشت.

6 انتخاب پارچه هاي ضخيم روشي است که حجم اندام باريک و الغر را پر مي کند. به خصوص در 
فصل هاي سرد با پوشيدن چند اليه لباس مثل جليقه، کت و پيراهن، ژاکت پشمي و پلور، درشت تر و 

چاق تر ظاهر شويد. 

7 اگر الغر هستيد و سينه الغري داريد، از پوشيدن پيراهن هاي يقه باز خودداري کنيد. 

8 آستين هاي کت بايد مچ دست شما را بپوشاند و تقريبا يک سانتي متر از آستين پيراهنتان از زير کت 
خارج شود.

۹ انتخاب لباس تک رنگ يعني پيراهن و شلوار هم رنگ از دو بخش شدن اندام شما جلوگيري مي کند 
و شما را قدبلندتر نشان مي دهد البته رنگ تيره هم به بلندي قد کمک مي کند و وجود نيز همين تاثير را 

دارد.

10 براي آنکه کشيده تر به نظر بياييد، کمربند را هم رنگ شلوار انتخاب کنيد تا بدن شما را به دو بخش 
نکند.

کمک  شما  قد  شدن  بلندتر  به  کفش  درون  کفي  دادن  قرار  يا  پاشنه دار  کمي  کفش هاي  پوشيدن   11
مي کند.

12 هميشه قد بلندي مايه زيبايي نيست. بيش از حد بلند بودن هم از جذابيت ظاهري مي کاهد. پس اگر قد 
بلندي داريد، با انتخاب کت بلند به کشيدگي اندام خود نيفزاييد.

13 انتخاب شلوار پاکتي، کت دو دگمه و رنگ هاي روشن موجب افزايش پهناي اندام و کاهش کشيدگي 
مي شود. آقايان قد بلند توجه داشته باشند به جاي کفش هاي نوك تيز، کفش هاي پنجه گرد به پا کنند تا 

متناسب تر به نظر برسند.
منبع: فيگارو

يوگا برای خانم ها
07984180830
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جدول و سرگرمی

فال هفته
فروردين ماه : بعد از مدتهای طوالني متوجه خواهيد 
شد که کسي که مورد اعتماد شما بوده است نسبت به 
شما احساسي عاشقانه دارد . عجوالنه قضاوت نکنيد و 
برای قبول اين احساس بزرگ سعي کنيد تالش مثبتي 
بخصوصي  تغيير  است  ممکن  مالي  موقعيت   . بکنيد 
 . نمود  نخواهد  ايجاد  نيز  نگراني  ولي  باشد  نداشته 
موقعيت سفری چند روزه و تفريحي را از دست ندهيد 
شد  خواهيد  خوشحال  العاده  فوق  ها  بچه  طرف  از   .
بر  توانست  نخواهند  تالششان  تمام  با  نيز  متاهلين  و 

سوءتفاهمات غلبه نمايند .

ارديبهشت ماه : مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي 
به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان موفقيتي را که 
اين  است  ممکن   . بياوريد  بدست  است  تان  شايسته 
موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد . بهر صورت اگر 
نباشيد  غرورتان  شکستن  نگران  داريد  بکمک  احتياج 
با جان و  افرادی که عالرغم توقعتان  زيرا که هستند 
دل حاضر بکمک و همکاری با شما ميباشند . در روابط 
عشقي و زناشوئي بهبودی بيشتری احساس خواهيد 
نمود . متاهلين بهتر است همفکری بيشتر با همسرشان 

داشته باشند .

خرداد ماه : اکنون که احساس ميکنيد آرامش بيشتری 
به  مربوط  نگرانيهای  اغلب  و  نموده  پيدا  زندگي  در 
خانواده و سالمتي بپايان رسيده است ، بهتر است همه 
انرژيتان را صرف بهبودی بيشتر موقعيت اجتماعي و 
رشته فعاليتتان صرف نمائيد . عشق همچنان بهترين 
زناشوئي  زندگي  در  و  بود  خواهد  شما  پشتيبان 
جشنهای  به   . نمود  خواهيد  تجربه  بينظير  آرامشي 
يا  و  کودکي  دوران  دوستان  و  شده  دعوت  متعددی 

تحصيلي را مالقات خواهيد نمود .

 تير ماه : بعد از چند سال تالش مداوم ، اکنون وقت 
استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد داشت 
فعاليتهايي  انواع  در  شدن  مشغول  برای  کافي  وقت   .
، خواهيد داشت  اند  بوده  فکرتان  قبل در  از مدتها  که 
و خواهيد توانست وقت بيشتری را با دوستان به شب 
با  مدتي  برای  ميخواهيد  شايد   . بگذرانيد  داری  زنده 
خود بوده و به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر 
عشق  با  رابطه  در  نگرانيتان  آخرين   ، هستيد  مجرد 
خواهد بود . متاهلين نيز سعي کنيد در مقابل ناماليمات 
روابط زناشوئي صبوری و تحمل بيشتری نشان دهيد 
رضايت  و  مثبتي  بسيار  تغييرات  پول  با  رابطه  در   .

بخشي را تجربه خواهيد نمود . 

 مرداد ماه : موضوع مهم مالي که از مدتها قبل فکرتان 
و  روشن  کامال  دوره  اين  در   ، بود  ساخته  نگران  را 
. از طرف ديگر ، دوست و يا يکي از  حل خواهد شد 
سعي  و  نموده  پيدا  قانوني  گرفتاری  خانواده  اقوام 
خواهد نمود که شما را نيز آلوده سازد . در اين مورد 
با اعتماد ننمودن بديگران ميتوانيد خودتان را گرفتار 
دعوت  متعددی  های  ها و جشن  مهماني  به   . نسازيد 
. مجردين  نمود  پيدا خواهيد  دوستان جديدی  و  شده 
همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافقهای 
رضايت بخشي خواهند رسيد و متاهلين در به انجام 
رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراکت و همکاری 

آغاز خواهند نمود . گمشده ای را بعد از ساليان طوالني 
پيدا خواهيد نمود .

با  نمود که  از سياره زهره تشکر  بايد   : ماه  شهريور 
تولدتان  نقشه  احساسي  قسمت  در  خود  جدی  بازی 
فوق  زناشوئي  و  عشقي  روابط  برای  را  دوره  اين   ،
مطمئنا”   ، هستيد  مجرد  اگر   . ساخت  خواهد  العاده 
گرفتار روابط احساسي چندگانه گشته و ممکن است 
در ابتدا از اين موضوع احساس غرور نيز بکنيد ولي 
اگر نتوانيد در انتخاب جدی يکي از آنها مصمم باشيد 
ناراحتي  نيز  ديگران  برای  بلکه  خود  برای  تنها  نه   ،
ايجاد خواهيد نمود . متاهلين نگراني نداشته و بيشتر 
تمرکزشان روی کار و فعاليت و مسائل مالي خواهد 
گشت . امکان جدائي با همسر بخاطر يک سفر شغلي 
وجود دارد . خانمها کادو دريافت خواهند کرد . بيشتر 

به ورزشهای سبک بپردازيد .

 مهر ماه : برای درصدی باال از متولدين اين ماه ، عشق 
اين  بعضي  برای  البته شايد  است  بوده  دردسرآفرين 
برخي  برای  ولي  باشد  پرهيجان  و  شيرين  دردسرها 
مشکل ساز و مانع زندگي راحت . بهر حال با توجه به 
همين مسئله دختر خانمها و خانم های متولد اين ماه 
اکثريت زندگي خود را بر مبنای عشق بنا ميکنند ، آنها 
گرچه   ، ندارد  دوام  عشق  بدون  پيماني  هيچ  معتقدند 
اند  باخته  را  عمر خود  از  دليل سالياني  بهمين  برخي 

ولي حداقل دل به روحانيت و پاکي عشق بسته اند .

اکثر  فداکاری  و  مهرباني  و  قلبي  خوش   : ماه  آبان   
متولدين اين ماه سبب شده ، خيلي راهها برويشان باز و 
بعضي ها نيز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه 
آن دسته  به   ، ميشوند  دوم خيلي زود شناخته  گروه 
و  غيبت  و  بدگويي  مسير  به  ندانسته  که  افراد  اين  از 
تراشي کشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر  دشمن 
مسير خود را تغيير بدهند وگرنه به دردسرهايي دچار 
ايي خوشحال کننده  نامه  اين هفته  . آخر  خواهند شد 

بدستان خواهد رسيد .

 آذر ماه : زوجهای اين ماه نبايد اجازه بدهند بعضي از 
آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت کنند و يا بعنوان 
مشاور سبب بهم ريختن شيرازه زندگي شان شوند . 
اصوال دخالت در زندگي آدم ها اگر توسط نزديکترين 
بتواند  شايد  گيرد  صورت  ها  وابسته  دلسوزترين  و 
بدست  قضيه  وقتي  ولي  رساند  ياری  مسائل  حل  در 
آدمهای غير مسئول مي افتد همه چيز بهم ميريزد در 
اين  متولدين  از  زندگي چهل درصد  در  ثروت  حاليکه 
گاه  مادی  مسائل  مجموع  در  و  دارد  مهمي  نقش  ماه 
نقش حياتي ايفا ميکند ، اين گروه پيوندهای خود را با 

مسائلي عاطفي و احساسي و معنوی قطع ميکنند .

اي  مقدمه  اين  و  زياد ميشود،  : زحمت شما  ماه   دی 
برای حرکتتان در يک مسير دلخواه است . فعاليتهاي 
اطرافيان  به  را  شما  وجودی  اصل  ميتواند  فرهنگي 
بشناساند، ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند . 
اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را 
کمي به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود . به طور 
کلي طالع شما در زمينه امور عاطفي و فرهنگي روشن 
است . يک نفر خيال دارد شما را متوجه خودش کند، با 

چشماني باز اطراف خود را بنگريد .

سفید بازی را شروع می کند و در 
2 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Qa3+       Rd6   Qxd6# 

 سفید بازی را شروع می کند و در3
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل :
Rf8+       Bxf8   Nf6+       Kh8   f7++ 
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صبر کنيد ازدواج نکنيد!!!
، احساس و گفتار خود روش و برنامه ای  اگر برای رفتار 
العمل  ديگران عکس  به  نسبت  واکنشی  و  منفعالنه  و  نداريد 

نشان می دهيد...
اگر چنين هستيد و ويژگی های زير را داريد، صبر کنيد، ازدواج نکنيد: 

1( اگر در خانواده پدری و زندگی مجردی خود ، مسئوليت کاری را به عهده نمی گيريد يا در مسئوليت 
محوله تعلل می ورزيد. ) تنبلی و بی مسئوليتی( 

2( اگر با پدر، مادر، برادر و خواهر خود ) که به نظر شما غير منطقی بوده يا اخالق دلخواه شما را ندارند( 
ارتباط سازنده و راضی کننده نداريد و نتوانسته ايد تعامل قابل قبولی ايجاد نمائيد. )عدم تعامل و ارتباط 

اجتماعی صحيح با ديگران( 
3( اگر در زندگی ، مرتب شغل خود را عوض کرده ايد، با دوستان زيادی به خاطر مشکالتی قطع رابطه 
نموده ايد، رشته تحصيلی خود را تغيير داده يا ترك تحصيل کرده ايد، عالئق خود را نيمه کاره رها کرده 

ايد و ثبات فکری ، احساسی و رفتاری نداريد.) عدم ثبات فکری، احساسی و رفتاری( 
4( اگر تصور می کنيد ؛ افکار ، احساس و رفتار همسرتان را در آينده به دلخواه خود تغيير می دهيد. 

)خطای شناختی( 
5( اگر به دنبال همسر مناسبی هستيد به نحوی که در زندگی مشترکتان در آينده با هيچ گونه مشکلی 

مواجه نشويد. )خطای شناختی( 
6( اگر در پی کسب لذت و عالئق خود ، کارها و مسئوليت هايتان بر دوش ديگران قرار می گيرد. )اصالت 

لذت، و عدم مسئوليت پذيری( 
7( اگر فقط منطق و طرز نگرش خويش را قبول داريد و در برابر ديگران حالت دفاعی يا حالت تهاجمی 

)واکنش  نيستيد.  ديگران  رفتار  و  احساس   ، افکار  درك  به  قادر  و  گيريد  می 

دفاعی و خود ميان بينی( 
8( اگر نقاط ضعف و نقاط قوت خود را به صورت شفاف نمی بينيد. )عدم خودآگاهی( 

۹( اگر تا کنون با نظرات، انتقادات و پيشنهادات ديگران، تغييری در رفتار های شما ايجاد نشده است. 
)عدم مديريت خود يا خود مديريتی( 

در  ارتباط صميمی  مانع  شما  دوستان  ارتباط  و   ، دوستانه  ارتباط  مانع  شما  کاری  مسائل  اگر   )10
خانواده ) خانواده پدری( می شود يا مسائل و مشکالت شخصی شما در تمام حوزه های زندگيتان تاثير 

می گذارد و در هم تنيده می گردد. )مشکل در تقسيم وظايف و تعارض نقش ها( 
11( اگر به هيچ وجه قادر به تغيير برنامه های از قبل طراحی شده خود نيستيد) حتی اگر شرايط تغيير 

کند( و بسيار متعصب ، خشک و غير قابل انعطاف هستيد. ) عدم انعطاف پذيری الزم( 
12( اگر قادر به درك احساسات ، رفتار و افکار خانواده ، دوستان و همکارانتان)که متفاوت از شما عمل 

می کنند(، نمی باشيد. )عدم اگاهی اجتماعی( 
13( اگر بيشتر به جای گوش کردن ، صحبت می کنيد و بيشتر از آنکه سعی کنيد ديگران را بفهميد ، 

سعی داريد که ديگران شما را درك کنند. )عدم مديريت رابطه( 
14( اگر بسيار هيجان طلب هستيد و صرفًا ، هيجانات شما را به سويی می کشاند و قادر به تعويق 

انداختن خواسته هايتان نيستيد. )خود يا اگو ضعيف ، هوش هيجانی پائين( 
15( اگر برای رفتار ، احساس و گفتار خود روش و برنامه ای نداريد و منفعالنه و واکنشی نسبت به 

ديگران عکس العمل نشان می دهيد.) رفتار بی تعقل يا انعکاسی، مشکل در شيوه حل مسئله( 
16( اگر عادت داريد به جای حل مشکالت از آنها فرار کنيد يا اجتناب بورزيد يا واکنش شما به مسائل 

بی تفاوتی هست. )پاسخ اجتنابی به رويدادها( 
گوشه  بدبين،  احساساتی،  وابسته،  گر،  ، سرزنش  غرغرو  فردی  شما  ديگران،  نگاه  آينه  در  اگر   )17
گير، پرخاشگر، دمدمی مزاج، خودخواه، گوشت تلخ، غمگين يا تکانشی ) کسی که يکباره بدون مقدمه 
)اختالل  آئيد.  می  نظر  به  نمی سنجد(  را  آن  پيامدهای  و  زند  می  عملی  به  احساس دست  از روی  و 

شخصيت( 
18( اگر فکر می کنيد، از ميان چند ميليارد ساکنين کره زمين ، فقط و فقط يک شخص مناسب شماست 
و ارزش ازدواج دارد و در غير اين صورت زندگی شما بی معنا شده و بايد بميريد يا تا آخر عمر مجرد 

بمانيد.) خطای شناختی ، عدم کنترل احساس ، هوش هيجانی ضعيف( 
1۹( اگر بدون اينکه خود را دقيقاً  ارزيابی کنيد و بشناسيد ، دنبال همسر مناسب می گرديد. ) عدم شناخت 

خود( 
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تماس  حاصل نمائيد 

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نياز روزمره 
تعدادی  هرهفته  شما  ی 
هفته  نيازمنديهای  در  آگهی 

نامه پرشين چاپ ميشود.
اين  از آنجايی که وظيفه ی 
به  رسانی  اطالع  رسانه 
دردادوستد  سهولت  منظور 
مسئوليتی  لذا  باشد،  می 
درباره ی محتوای آگهی ها 

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمينان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.

مکانيك سيار در شمال لندن

تعمير انواع اتومبيلهای
 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

يك ون با وسايل مارکت
بفروش ميرسد

07919958540

مغازه فروشی با قيمت 
استثنايی

فروش 3 دهنه مغازه 
در جنوب شرقی لندن 

هفته ای 250 پوند 
قیمت 7000 پوند

07545063841

Studio Flat
استوديو فلت و اطاق 
برای اجاره در منطقه 

Brondesbury با دستگاه 
لباسشويی نزديک کويين پارك 

No DSS
لطفا CV خود را جهت تماس با شما ارسال نمائيد

smad110@yahoo.com

فروش سالن آرايش

07853140738

یک مغازه آرایشگری
با لیز 18 ساله با رنت و ریت مناسب

Camden Road در منطقه
بفروش می رسد
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پاسپورت  ملي پوشان سبز در دفتر کار مهدي تاج 

»نذر حضرت ابوالفضل« يا حاميان موسوی؟
دو روز از بازگشت ملي پوشان ايران از سئول گذشته و هنوز کسي نمي داند در وقت استراحت بين دو نيمه بازي با کره جنوبي 
چه اتفاقاتي در رختکن تيم ملي افتاده است. »نذر حضرت ابوالفضل« که منصور پورحيدري و مهدي تاج ماجرا را با آن توجيه 
کردند چندان قابل قبول نيست؛ که اگر قابل قبول بود، دست کم در چند روز گذشته يکي از شش ملي پوشي که در بازي با 
کره جنوبي مچ بند سبز داشتند، از انگيزه شان حرف مي زدند. تماشاگراني که يکشنبه شب در شبکه خبر برنامه »پارازيت« را 
تماشا مي کردند، به چشم شان ديدند که با وجود اصرار زياد داوود عابدي گزارشگر شبکه خبر، جواد نکونام اصال به گفت وگو 

با او رضايت نداد. اتفاقي عجيب که حتي داوود عابدي هم از آن تعجب نکرد و از رفتار نکونام عصباني شد. اما حاال که دو 
روز از بازگشت تيم ملي گذشته، ديگر کسي از تماشاي فيلم آن گزارش تعجب نمي کند. هر شش ملي پوشي که در بازي با 
البته از اين جمع مهدي  کره جنوبي مچ بند سبز به دست داشتند، با وجود بازگشت تيم ملي به تهران سکوت اختيار کردند. 
مهدوي کيا از سئول مستقيم به آلمان بازگشت و پنج ملي پوش ديگر در تهران هستند. جالب اينجاست پنج ملي پوشي که در 
تهران هستند، حتي در پاسخ به خبرنگاران معتبر هم از گفت وگو عذرخواهي مي کنند و آن را به فرصت ديگري موکول مي کنند. 
حتي مهدوي کيا هم که در فرانکفورت است در دو روز گذشته چند باري تماس تلفني خبرنگاران را بدون اينکه به گفت وگويي 
ختم شود، پاسخ داد و گفت وگو با آنان را به فرصت ديگري انداخت. کنار هم گذاشتن اين اتفاقات تنها به يک خروجي مي رسد 
و آن احتمال باالي صحت شايعه »ممنوع المصاحبه بودن« شش ملي پوش سبز ايران است. در تاييد اين خبر همين بس که تا 
االن مديران فدراسيون فوتبال آن را تکذيب نکردند و البته روز گذشته هم پس از اينکه خبرنگار اعتمادملي اين موضوع را با 
مهدي تاج، نايب رئيس فدراسيون فوتبال در ميان گذاشت، او بدون اينکه جوابي به اين ابهام دهد، گوشي را قطع کرد و پس از آن 
ديگر به تماس هاي تلفني پاسخ نداد. البته شايعات پيرامون تيم ملي به اين ختم مي شد. گويا با وجود گذشت دو روز از بازگشت 
تيم ملي به تهران هنوز پاسپورت هاي بازيکنان را به آنها پس ندادند. تاييديه اين خبر را مي توانيد از تک تک ملي پوشان بگيريد. 
فدراسيون با گرو نگه داشتن پاسپورت ملي پوشان فعال مانع از خروج آنها از ايران شده است. از جمع ملي پوشاني که همراه 
تيم ملي به کره جنوبي رفتند، تنها مهدوي کيا به ايران برنگشته که او هم با استفاده از پاسپورت آلماني اين کار را کرده. جالب 
اينکه پاسپورت ايراني مهدوي کيا در گروکشي عجيب فدراسيون فوتبال در اختيار مهدي تاج است و هنوز به او تحويل ندادند. 
اين در حالي است که در روزهاي گذشته سايت هاي اينترنتي حامي احمدي نژاد از خداحافظي قريب الوقوع چهار بازيکن تيم ملي 
مهدوي کيا، کريمي، هاشميان و کعبي خبر دادند. البته از اين جمع چهار نفره، سه بازيکن در جمع ملي پوشان سبز ايران بودند و 
وحيد  هاشميان هم با اينکه از ابتداي بازي در زمين نبود اما روي نيمکت مچ بند سبز به دست بسته بود. شبکه خبر ايران اولين 
سايت اينترنتي بود که درگزارشي به قلم يکي از روزنامه نگاران روزنامه ايران از اين اتفاق خبر داد. البته روز بعد هم سايت 
اينترنتي تابناك روي اين موضوع مانور داد. جالب اينجاست اين سايت هاي اينترنتي در وضعي از خداحافظي اين چهار بازيکن 
از تيم ملي به خاطر کهولت سن نام مي برند که حسين کعبي تنها 24 سال سن داد. اين را هم بايد اضافه کرد که جواد نکونام و 
مسعودشجاعي به قدري در تيم ملي ايران تاثير گذار هستند که مديران فدراسيون فوتبال نمي دانند، با چه سناريويي مي توانند 

ماجراي مچ بندهاي سبز را جبران کنند. 

به ياد داشته 
باشيد فقط از 
صرافی های 

معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود 
استفاده نمائيد

ورزشی ايران و جهان

نکونام هفته آينده 
»ويارئالي« مي شود 

 

به رغم اينکه جواد نکونام هافبک ايراني اوساسونا در روزهاي گذشته عنوان 
کرد در اوساسونا باقي مي ماند، اما از اسپانيا خبر مي رسد مدير برنامه هاي 
نکونام در حال حاضر مسوول باشگاه ويارئال است و هفته آينده اين هافبک 
ملي پوش به جمع زيردريايي هاي زرد )لقب ويارئال( ملحق خواهد شد. هفته 
گذشته خبرهايي منتشر شد مبني بر اينکه چند تيم اسپانيايي از جمله ويارئال و 
اسپانيول خواهان به خدمت گرفتن نکونام هستند و به نظر مي رسد مسووالن 
ويارئال که يکي از تيم هاي مطرح اسپانيا به شمار مي رود، توانسته اند نظر 
مساعد اوساسونا و اين بازيکن را جلب کنند. اين انتقال هفته آينده نهايي مي 
اوساسونا  به  يورو  ميليون  پنج  ايراني  هافبک  اين  براي جذب  ويارئال  شود. 
پرداخت مي کند و سه ميليون يورو هم به خود نکونام مي رسد. به اين ترتيب 
جواد نکونام به گران ترين بازيکن تاريخ فوتبال ايران تبديل خواهد شد. نکونام 
پس از صعود نکردن تيم ملي به جام جهاني هم اکنون در تهران به سر مي برد 
و هفته آينده براي عقد قرارداد با ويارئال عازم اسپانيا مي شود. اين بازيکن 
سال 2006 به اوساسونا پيوست و در همان اولين سال حضورش در اين تيم 
اين تيم به دست آورد. وي فصل  ثابتي در  بسيار خوش درخشيد و جايگاه 
2007-2008 را به علت آسيب ديدگي از دست داد، اما در فصل گذشته عملکرد 
بسيار درخشاني از خود ارائه کرد و يکي از ارکان اصلي تيمش بود. نکونام با 
زدن هشت گل نقش ويژه يي هم در سقوط نکردن اوساسونا به دسته دوم ايفا 
کرد. از آنجا که ويارئال تيم بزرگ تر و سرشناس تري نسبت به اوساسونا 

است اين انتقال يک پيشرفت براي اين هافبک 2۹ ساله به شمار مي رود. 

خداحافظي کاپيتان هاي تيم ملي فوتبال 
 2010 جهاني  جام  به  رسيدن  در  ايران  فوتبال  ملي  تيم  ازناکامي  پس 
آفريقاي جنوبي علي کريمي و مهدي مهدوي کيا دو کاپيتان ملي پوش با سابقه 
کشورمان با اعالم خداحافظي از تيم ملي کفش هايشان را آويختند. علي کريمي 
در  قطبي  افشين  آمدن  کار  روي  از  پس  ملي  تيم  به  او  دوباره  بازگشت  که 
اين که ديدار مقابل  با اعالم  افتاد روز گذشته  اتفاق  تيم ملي  رأس کادر فني 
ملي  تيم  به  که  گفت: جوان هايي  است،  بوده  او  ملي  بازي  آخرين  کره جنوبي 

مي آيند مي توانند نتايج خوبي براي فوتبال ايران کسب کنند. 
بازيکن شماره 8 تيم پرسپوليس همچنين درباره تيم باشگاهي آينده خود نيز 
گفت: هنوز از پرسپوليس پيشنهادي دريافت نکرده ام و تا روز شنبه هفته آينده 
گفته  حال  همين  در  ماند.  خواهم  پرسپوليس  باشگاه  مسئوالن  تماس  منتظر 
مي شود علي کريمي از دو تيم استيل آذين و االهلي امارات پيشنهادات خوبي 

دريافت کرده است و به نظر مي رسد با توجه به اختالفاتي که او در طول فصل 
گذشته با عباس انصاري فرد داشت شانس حضور دوباره اش در پرسپوليس 

کم باشد. 
■ تلخ ترين خاطره 

مهدي مهدوي کيا کاپيتان ملي کشورمان دومين بازيکني بود که روز گذشته 
هميشه  اينکه  اعالم  با  کرد. وي  اعالم  ملي  تيم  از  را  خداحافظي هميشگي اش 
را  تيم ملي  پيراهن  اعتقاد داشته است گفت: 13 سال است که  به جوانگرايي 
به تن کرده ام و خيلي ناراحتم که تيم ملي از راهيابي به جام جهاني بازماند 
پايان  از  قبل  من  باشيم.  ايراني  ميليونها  براي  شادي  پيام آور  نتوانستيم  و 
بازي هاي تيم ملي در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني گفته بودم در صورتي 
که تيم ملي به جام جهاني صعود کند و مربيان خواهان ادامه حضور من درتيم 
ملي باشند در خدمت تيم کشورم خواهم بود و در صورت عدم راهيابي تيم 
ملي به جام جهاني، از تيم ملي خداحافظي خواهم کرد. مهدوي کيا بار ديگر با 
اعالم رسمي خداحافظي از تيم ملي گفت: بازي با کره جنوبي آخرين و تلخ ترين 

خاطره بازي من در تيم ملي بود. 
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ورزش ايران
فيفا بازيکنان ايران را تنبيه نمي کند  

 
با توجه به اينکه بستن مچ بندهاي سبز توسط بازيکنان تيم ملي فوتبال 
ايران بدون توضيحات بعدي عالمت سوالي را در اذهان بينندگان مسابقه 
با کره جنوبي در سراسر جهان ايجاد نمي کرده، بازيکنان ايراني مستحق 
تنبيه انضباطي نيستند. به گزارش سايت ورزشي گل، همان طور که علي 
کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال گفته است بازيکنان تيم هاي ملي حق 

ندارند در مسابقات عقيده يي- سياسي يا 
مذهبي - را ترويج کنند، اما برخالف انتظار او کميته انضباطي فيفا هيچ 
يک از بازيکنان تيم ملي را که در بازي مقابل کره جنوبي مچ بند سبز 
به دست بسته بودند، تنبيه نخواهد کرد. اين خبر که از مقر کنفدراسيون 
آسيا در مالزي به سايت گل رسيده است، حکايت از اين دارد که با توجه 
به اينکه استفاده شش بازيکن تيم ملي از مچ بند يک نشانه مفهومي بوده 
که در ساير نقاط جهان به خودي خود تبليغ خاصي به حساب نمي آيد، 
البته  شد.  نخواهد  ملي  بازيکن  شش  گريبانگير  خارجي  محروميت  هيچ 
فدراسيون فوتبال ايران شديداً از رفتار اين بازيکنان گله مند است و آن 

را حرکتي در جهت از دست رفتن تمرکز ارزيابي مي کند.  

اردوي تيم فوتبال بانوان در ويتنام لغو شد  
  

اردوي تيم فوتبال بانوان کشورمان پيش از شرکت در مسابقات مقدماتي 
جام ملت هاي زنان آسيا در ويتنام لغو شد. تيم فوتبال بانوان ايران که 
خود را براي حضور در مرحله مقدماتي مسابقات جام ملت هاي آسيا در 
تايلند آماده مي کند، پس از لغو اردوي اروپايي خود در نروژ، قرار بود 
به منظور آشنايي با شرايط آب و هوايي و برگزاري يک ديدار تدارکاتي، 
اردوي کوتاه مدتي را در کشور ويتنام برپا کند که اين اردو به دليل نبود 
ديدار  زمان  با  ميزبان  تيم  مخالفت  و  ويتنام  پايتخت  به  مستقيم  پرواز 
تدارکاتي مقابل تيم بانوان ويتنام لغو شد. به اين ترتيب تيم فوتبال بانوان 
کشورمان بدون برگزاري اردو و ديدارهاي تدارکاتي با تيم هاي خارجي 
روز 11 تيرماه براي شرکت در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا 
در مسابقات  بانوان کشورمان  فوتبال  ملي  تيم  تايلند خواهد شد.  عازم 
مقدماتي جام ملت هاي زنان آسيا با تيم هاي تايلند )ميزبان مسابقات( 
و ازبکستان هم گروه است. به گفته فريده شجاعي رئيس کميته بانوان 
فدراسيون فوتبال با لغو سفر تيم بانوان به ويتنام برگزاري چند ديدار 
قرار  تيم  اين  کار  در دستور  داخلي  باشگاهي  هاي  تيم  مقابل  تدارکاتي 
خواهد گرفت. وي اضافه کرد؛ تيم فوتبال بانوان روز پنجشنبه با ملوان و 
طي هفته آينده احتمااًل مقابل تيم عقاب مازندران به ميدان خواهد رفت.  

 

حذف ايران دومين رخداد مهم فوتبال آسيا  
 

 از نگاه کاربران سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا حذف ايران از مسابقات 
است.  بوده  آسيا  فوتبال  مهم  اتفاق  2010دومين  جهاني  جام  مقدماتي 
سايت AFC با طرح سوالي با اين مضمون که »مهم ترين اتفاق فوتبال 
آسيا کدام است؟« از کاربران خود خواسته از ميان گزينه هاي موجود 
از  درصد   ·³/´ نظرسنجي  اين  در  دهند.  راي  خود  نظر  مورد  گزينه  به 
کاربران سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا صعود کره شمالي پس از ´´ 
سال به جام جهاني را مهم ترين اتفاق رقابت هاي انتخابي جام جهاني 
2010 دانسته اند و ³/²¸ درصد از کاربران حذف ايران را دومين اتفاق 
مهم ارزيابي کرده اند. راهيابي عربستان به ديدار پلي آف، صعود ژاپن 
به عنوان نخستين تيم به جام جهاني، هفتمين حضور کره جنوبي در جام 
جهاني و نخستين حضور آسيايي استراليا در جام جهاني در رده هاي 

بعدي اين نظرسنجي اينترنتي قرار گرفته اند.  

دژاگه تنها براي تيم ملي آلمان بازي مي کند  
  

اشکان دژاگه در آينده براي تيم ملي آلمان به ميدان خواهد رفت. بازيکن 
ايراني تبار ولفسبورگ که هم اکنون همراه با تيم ملي زير 21 ساله هاي 
آلمان در رقابت هاي قهرماني اروپا در سوئد شرکت دارد، گفت در آينده 
براي تيم ملي بزرگساالن آلمان به ميدان خواهد رفت. اين بازيکن 22ساله 
درباره احتمال حضورش در تيم ملي ايران براساس قوانين فدراسيون 
پي  در  قوانين  تغيير  از  پيش  ايران  است  »بديهي  گفت؛  فوتبال  جهاني 
حضور من در تيم ملي ايران بود اما من با خانواده و مدير برنامه هايم 
در اين باره گفت وگو کردم و خيلي زود تصميم گرفتم به پيشنهاد ايران 

پاسخ منفي بدهم. اين تصميم همچنان پابرجا خواهد ماند.«  

ورزشی ايران و جهان
تاپ مولر 2/1 ميليون دالر مي خواهد 

 هنري ميشل گزينه جديد پرسپوليس 
 

شنبه عباس انصاري فرد قويًا اعالم کرد  سرمربي پرسپوليس معرفي مي شود و از بين »لوکا پرزوويچ« کروات و »کالوس تاپ 
فرداي  آن  از  هم  روز  اما سه  گرفت،  عهده خواهد  بر  را  قرمزها  هدايت  يکي  آلماني  مولر« 
مديرعامل پرسپوليس گذشته و هنوز سرمربي پرسپوليس معرفي نشده است. در اين شرايط 
که گفته مي شود پرسپوليسي ها هنوز به جمع بندي نرسيده اند که تاپ مولر يا پرزوويچ 
را انتخاب کنند، ديروز خبر رسيد هنري ميشل فرانسوي هم در جمع گزينه هاي پرسپوليس 
قرار گرفته است و حاال انصاري فرد بايد بين اين سه مربي با يکي به توافق برسد. بر خالف 
مذاکرات با پرزوويچ و تاپ مولر که به صورت حضوري در تهران انجام شد، مذاکرات با 
هنري ميشل تلفني صورت گرفته است. هنري ميشل از دو مربي قبلي سرشناس تر است و 
در چند جام جهاني حضور داشته. او در جام جهاني 1۹86 مربي فرانسه و در جام جهاني 
1۹۹8 مربي مراکش بود. به نظر مي رسد شرايط پرزوويچ و تاپ مولر نتوانسته نظر مساعد 
مسووالن پرسپوليس را جلب کند و به همين دليل آنها به فکر استخدام هنري ميشل افتادند. 
آنچه باعث شده پرسپوليسي ها نتوانند با تاپ مولر به توافق برسند مسائل مالي است. گفته 
مي شود تاپ مولر براي يک سال مبلغ يک ميليون و 200 هزار دالر از پرسپوليس خواسته 

و انصاري فرد و همکارانش با درخواست اين مربي آلماني موافقت نکردند و از تاپ مولر خواستند با مبلغي کمتر با پرسپوليس 
قرارداد ببندد. قرار است امروز تاپ مولر به پيشنهاد پرسپوليس جواب بدهد و اگر از مبلغ قبلي خود پايين تر نيايد حضور او در 
پرسپوليس منتفي مي شود. در اين ميان خبرگزاري مهر درباره پيشنهاد سنگين تاپ مولر به پرسپوليس گزارش داد که اين مربي 
چندي پيش حاضر بود با مبلغ 650 هزار دالر به مس کرمان برود و در ابتداي مذاکراتش با پرسپوليس هم مبلغ مورد نظرش 800 
هزار دالر بود، اما در طول مذاکراتش با مديران پرسپوليس به يکباره مبلغ درخواستي اش را به يک ميليون و 200 هزار دالر افزايش 
داد. مطمئنًا با اين مبلغ نجومي مي توان مربياني را به مراتب صاحب نام تر از تاپ مولر هم به ايران آورد و پرداخت چنين پولي به 
تاپ مولر به هيچ وجه منطقي نيست. به همين دليل است که پرسپوليسي ها هم حين مذاکره با تاپ مولر و پرزوويچ باب مذاکره با 
مربيان ديگري همچون ميشل را هم باز کرده اند. احتمااًل پرسپوليسي ها به دنبال اين هستند تا به هر شکلي با يک مربي بزرگ مثل 

تاپ مولر يا ميشل قرارداد ببندند، اما به نظر مي رسد نهايتًا همين پرزوويچ نصيب شان شود. 
ابومسلم که از مذاکره با ژان تيگانا و هريستو استويچکوف شروع کرد و به ناصر پورمهدي رسيد، معلوم نيست پرسپوليسي ها 

هم از دنيزلي و تاپ مولر به کدام مربي مي رسند. 
خبر ديگر در مورد پرسپوليس اين است که مارکو دستيار برزيلي افشين قطبي به دليل عدم دريافت مطالباتش از اين باشگاه به 
فيفا شکايت کرده، اين در حالي است که طلب مارکو از پرسپوليس تنها 44 هزار دالر است. همچنين خبر مي رسد سازمان تربيت 
بدني براي فصل آينده بودجه يي چهار ميليارد توماني براي پرسپوليس در نظر گرفته که به زودي5/2 ميليارد آن در اختيار باشگاه 

قرار مي گيرد.

نگاهي به انگليس، قدرقدرت رقابت هاي زير 21 سال اروپا 
 

پايان خوش حق 
من است 

 
ديويد هينتر

انگليس گويي از روز پيدايش فوتبال براي رده هاي پايه تعريفي 
در نظر نگرفته است.

فوتبال باشگاهي اين کشور زيبايي حسرت برانگيزي دارد، اما 
در رده ملي اوضاع کاماًل متفاوت به نظر مي رسد. هم اکنون 
بزرگ  دستاورد  تنها  واقع  در  و  قهرماني  آخرين  از  سال   43
براي  سطر  اين  خواندن  با  اگر  اما  گذرد  مي  انگليس  ملي  تيم 
سه شيرها متاسف شديد، حتمًا از موجوديت تيم زير 21 سال 
اين کشور اطالع خاصي نداريد، اگر نتايج دو گروه سني فوق 
تيم  افتخارات  تفاوت  کنيم، متوجه مي شويم  مقايسه  با هم  را 
بزرگساالن جزيره در قياس با تيم جوانان اين کشور به اندازه 
فاصله افتخارات برزيل و آلمان با مهم ترين جوخه ملي جزيره 
نشينان است. البته دستور کاهش فاصله از همين امروز ابالغ 
شده و مردان استيوارت پيرس اولين قدم ها را نيز برداشته اند. 
مکان  هالمشتاد  در  بيمارستاني  کنار  و جور  استاديومي جمع 
انگليس در دور سوم مرحله  آلمان و  مناسبي براي جدال داغ 
اروپا بود. آلمان تصور مي  گروهي رقابت هاي زير 21 سال 
برتري  و  اسپانيا  توقف  اندازه  به  انگليس  دادن  شکست  کرد 
حال  اين  با  نباشد،  دشوار   )B گروه  هاي  تيم  )ديگر  فنالند  بر 
مانند  هايي  نام ستاره  به محض شنيدن  ابتدايي  لحظات  همان 
اندازه  و  حد  در  بزرگي  مربي  البته  و  ميلنر  جيمز  ولکات،  تئو 
هاي استيوارت پيرس به اشتباه خود پي برد. به هر حال حتي 
ديرينه  دشمن  با  رويارويي  هنگام  نيز  بازيکنان  ترين  ضعيف 
فوق العاده قوي مي شوند؛ چه رسد به بازيکنان تشنه انگليس 
رقيب  پايه  هاي  رقابت  در  قهرماني  طلسم  شکستن  براي  که 
ديرينه يي چون آلمان را فراروي خود مي ديدند. پيرس براي 
اتخاذ  يي  ويژه  تدابير  گروهي  مرحله  حريف  آخرين  با  مقابله 

نکرد. برتري در دو بازي قبلي صعود آنها را قطعي کرده بود و 
شايد به همين دليل فقط يکي از بازيکنان حاضر در جدال هاي 
قبلي شانس حضور در ميدان را يافت. در اين جمع، سه نفر طي 
اولين تجربه شرکت در رقابت هاي زير 21 سال با نمايش بي 
تجربگي خود انگليس را به دردسر انداختند. مايکل مانسينه در 
ادامه نمايش هاي ضعيف به کاسترو اجازه داد گل اول آلمان 
را به ثمر برساند هرچند انگليس خيلي زود کنترل اوضاع را در 
دست گرفت و سرانجام هم گل تساوي را به ثمر رساند. روند 
بازي شاگردان پيرس خيلي از تيم ها را ترسانده و از طرفي 
پرسه  ها  رقابت  برگزاري  استاديوم هاي محل  اطراف  در  اگر 
بزنيد، عالقه به شکست دار و دسته »رودول« را ملموس مي 
ايتاليا، هيچ  يابيد. نام رقيب نيمه نهايي اهميتي ندارد. سوئد يا 
بايد  هرچند  انگليس شوند  آرزوهاي  راه  توانند سد  نمي  کدام 
از  ها  رقابت  دوره  پنج  قهرمان  ايتاليا  با  رويارويي  عدم  بابت 
خداوند سپاسگزاري کرد. مسلمًا سوئد ميزبان در نيمه نهايي 
دردسرهاي زيادي به وجود مي آورد. نمايندگان جوان تيم سوم 
ايتالياي  مقابل  اما  کردند  خرد  را  بالروس   1۹۹4 جهاني  جام 
انگليس بسيار  تيم زير 21 سال  10نفره کم آوردند. مهاجمان 
قدرتمند هستند، با اين حال اشتباهات فردي مدافعان آزاردهنده 
جلوه مي کند. البته پيرس بارها گفته روحيه خوب تيمي و جو 
مناسب اردو هر نقطه ضعفي را پوشش مي دهد. شايد همين 
نزديکي تفاوت هاي کيفي را به حداقل رساند به حدي که هر 23 
به  را  بازي  فرصت  مختلف  مقاطع  تيم طي  در  بازيکن حاضر 
مقابل  دست آوردند. هر چقدر موآمبا در پست هافبک دفاعي 
اسپانيا ضعيف ظاهر شد، رودول در نقش مشابه، طي نخستين 
انساني  امتحان خوبي پس داد. عالوه بر نيروي  ثابت  حضور 
پيرس  ديگر عامل موفقيت  تعويض هاي شجاعانه هم  فراوان، 
تلقي مي شود. به طور مثال او هنگام 10نفره شدن تيمش در 
بازي با سوئد، ولکات را به عنوان مهاجم دوم به بازي فراخواند 
تا بلکه مهاجم آرسنال مانند نبرد مقابل اسپانيا بار ديگر شيرين 
کاري کند. تئو ندرخشيد اما کماکان سوگلي تيم به حساب مي 
آيد. غير از آگبنالهور مصدوم همه بازيکنان تيم زير 21 سال 
انگليس سرحال و آماده هستند و به اين ترتيب آقاي سرمربي 
که دو سال پيش پس از تجربه سومين شکستش در ضربات 
پنالتي آسيب ديدگي را معضل بزرگ سه شيرها خوانده بود، 
بهانه يي براي عدم قهرماني ندارد. مردم جزيره حق دارند پس 

از سال ها يک پايان خوش فوتبالي را جشن بگيرند. ندارند؟

نويسنده تايمز 
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ورزش جهان
 بنزما در ليون مي ماند  

 
مدير برنامه هاي مهاجم تيم ملي فوتبال فرانسه گفت؛ بنزما هيچ جا نخواهد 
رفت و کماکان براي ليون بازي خواهد کرد.کريم جزيري اظهار داشت؛ اخباري 
که حکايت از توافق و عقد قرارداد ميان بنزما و باشگاه منچستريونايتد دارد، 
درست نيست. کريم در تعطيالت تابستاني به سر مي برد. بنزما مي خواهد 
پافشاري مي کند. جزيري  اين مساله  بر  او  بماند.  ليون  آينده هم در  فصل 
عنوان کرد؛ اين بازيکن معتقد است در فاصله يک سال تا شروع رقابت هاي 
جام جهاني درست نيست که تيم باشگاهي خود را عوض کند. او در اين باره 

خوب فکر کرده و تصميم گرفته است.  

پويول؛ مي خواهم در بارسلونا 
بازنشسته شوم  

 
 کاپيتان بارسلونا پس از جلسه با الپورتا از اراده جدي خود براي بازنشستگي 
در بارسلونا خبر داد. کارلس پويول گفت؛ بيشتر مدافعان در تيم خود مي 
مانند و معمواًل پيشنهاد خاصي در زمان بازيگري خود ندارند اما من در چند 
را رد کرده  آنها  و همه  ام  داشته  پيشنهاد خوب  سال گذشته حداقل چهار 
ام. وي افزود؛ مديون بارسلونا هستم و مي خواهم در همين تيم بازنشسته 
شوم. مديرعامل باشگاه بارسلونا نيز از اينکه چنين تصميمي گرفته ام بسيار 

خوشحال است.  

مشتري بعدي رونالدو بايد 200 ميليون 
يورو بپردازد  

  
رئال مادريد براي به خدمت گرفتن کريستيانو رونالدو بايد ۹4 ميليون يورو 
به منچستريونايتد بپردازد. اين تيم اسپانيايي دوست ندارد بازيکن تازه وارد 
پرتغالي اش را به راحتي از دست بدهد. از همين رو تنها در صورتي اجازه 
تيم ديگري شود که 200 ميليون يورو به حسابش  مي دهد رونالدو راهي 
از ديگري  اين روزها رکوردها را يکي پس  واريز شود.کريستيانو رونالدو 
مي شکند.مهاجم تيم ملي پرتغال در حالي از شياطين سرخ جدا شد و به رئال 
مادريد پيوست که رقم بي سابقه يي برايش پرداخت شد. او از اين گذشته در 
رئال مادريد حقوق بي سابقه يي را نيز دريافت خواهد کرد.به نوشته روزنامه 
در  دارد  نظر  در  مادريد  رئال  باشگاه  رئيس  پرز  فلورنتينو  آاس  اسپانيايي 
قرارداد اين بازيکن شرطي را بگنجاند که براساس آن مشتري بعدي رونالدو 

بايد به رئال 200 ميليون يورو پرداخت کند.  
 

اوون؛ مي خواهم از نيوکاسل جدا شوم  
  

به  نيوکاسل  بازيکن  که  وجودي  با  گفت؛  انگليس  فوتبال  باسابقه  مهاجم 
شمار مي آيم، ولي مي خواهم از اين تيم جدا شوم. هنوز بازيکن نيوکاسل 

محسوب مي شوم. البته اين حالت 
حداکثر براي دو تا سه هفته ديگر 
را  خود  تصميم  زيرا  بود  خواهد 
براي ترك نيوکاسل گرفته ام.وي 
ها  تيم  از  زيادي  شمار  افزود؛ 
من  به  آنان  هستند.  من  خواهان 
دادند.  توجهي  جالب  پيشنهادات 
اين پيشنهادات شامل چند تيم ليگ 
مي  انگليس  از  خارج  نيز  و  برتر 
قهرمان  رسيدن  پل  امريکا  شود. 

اروپا به فينال 
خود  بخت  اروپا  فوتبال  قهرمان 
نهايي  ديدار  به  راهيابي  براي  را 
جام کنفدراسيون ها مقابل امريکا 
در  که  اسپانيا  آزمايد.تيم  مي 
برابر  پيکارها  اين  گروهي  مرحله 
نيوزيلند، عراق و آفريقاي جنوبي 

به سه برد رسيد و با ۹ امتياز به مرحله نيمه نهايي اين جام راه يافت، امروز 
)چهارشنبه( در ورزشگاه فري استيت به مصاف امريکا در مرحله نيمه نهايي 
مي رود که از گروه دوم همراه با افت و خيز هايي صعود کرد. حريف مردان 
ويسنته دل بوسکه ابتدا در گروه دوم مقابل ايتاليا و برزيل دو شکست را 
متحمل شد اما در آخرين بازي مصر را شکست داد که با سه امتياز همين 
ديدار، جواز صعود را کسب کرد.ديگر ديدار مرحله نيمه نهايي ميان آفريقاي 
جنوبي و برزيل روز پنجشنبه انجام خواهد شد. مسابقات جام کنفدراسيون 
ها به ميزباني آفريقاي جنوبي، ميزبان جام جهاني 2010 در حال برگزاري 

است.  

مقصد نهايي تبس؟  
 

غول هاي فوتبال 
دنيا به دنبال 
جذب کارليتو 

 
شدن  جدا  اعالم  ضمن  يي  بيانيه  طي  منچستريونايتد  باشگاه 
بازيکن  اين  دوساله  خدمات  و  زحمات  از  يونايتد  از  تبس 
آرژانتيني تشکر و آرزوي موفقيت براي او کرد.اما موفقيت او 
در چه باشگاهي ادامه خواهد يافت؟ تبس به کدام باشگاه ملحق 
خواهد شد؟ شرايط باشگاه هايي که تبس را مي خواهند، چگونه 
است؟ آيا تبس مي تواند موفقيت خودش را در باشگاهي غير 
از يونايتد تکرار کند؟اما باشگاه هايي که علني و غيرعلني دنبال 

تبس هستند احتمااًل اين چنين است؛

چلسي

نظر مي  به  او هستند.  دنبال  آنچلوتي شديداً  و  باشگاه چلسي 
به  منچستر  باشگاه  به  نسبت  بيشتري  دستمزد  چلسي  رسد 

بازيکن آرژانتيني بدهد.

منچسترسيتي

اين باشگاه از لحاظ مالي کم نمي آورد. آنها هر چقدر بخواهند، 
وستهام  و  کورينتيانس  سابق  مهاجم  جذب  براي  توانند  مي 
به  منچسترسيتي  به  رفتن  با  تبس  شايد  اما  بپردازند.  يونايتد 
مقامات يونايتد نشان دهد چقدر هواداران منچستريونايتد او را 
دوست دارند.احتمااًل مارك هيوز سرمربي من سيتي بعد از به 

خدمت گرفتن گرت بري و احتمااًل سانتاکروز، تبس را هم جذب 
خواهد کرد.

ليورپول

نايب قهرمان ليگ برتر بدون اينکه پيشنهادي به تبس بدهد براي 
خريد او ابراز عالقه کرد. اما با سيستمي که رافائل بنيتس در 
پيش مي گيرد و مهاجماني مثل رابي کين و پيتر کراوچ را به 
راحتي فروخت، سخت مي توان گفت تبس به آنفيلد برود. ضمن 
اينکه اکثراً بر اين عقيده هستند که ليورپول دنبال کارلوس تبس 

نيست.

اينتر

مورينيو حدود يک سال است که به دنبال جذب اين مهاجم است. 
او آدريانو را از دست داده و زالتان هم شديداً مورد توجه غول 
هاي فوتبال دنيا قرار گرفته و احتمااًل از باشگاه جدا خواهد شد. 
پس فرصت مناسبي براي تبس خواهد بود که در باشگاه بزرگي 

جاي ثابتي براي خود دست و پا کند.

رئال مادريد

فلورنتينو پرز هنوز وارد باشگاه نشده دو بار رکورد گران قيمت 
اينکه  ضمن  رونالدو.  کريس  و  کاکا  شکست؛  را  بازيکن  ترين 
دارد. رفتن کارلوس  فرانک ريبري را هم مد نظر  داويد ويا و 

تبس به آنجا واقعًا ديوانگي محض است،

بارسلونا

شايد بارسلونا براي تبس بهتر از رئال مادريد باشد. اتوئو از 
تيم جدا خواهد شد. اما سيستم بارسلونا که 4-3-3 است شايد 
براي تبس خوب نباشد. به نظر مي رسد تبس در 4-4-2 خيلي 
بهتر از سيستم4-3-3 بازي کند چرا که اين سيستم بارسلونا 
به راستي براي او تازگي خواهد داشت. اما شايد وجود ليونل 

مسي در نوکمپ نقطه قوتي بر رفتن تبس به آنجا باشد. 
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Easy Volleyball Pool In 
World Championship
   
Iran volleyball team was drawn in Pool B of the 2009 FIVB Men’s Junior World Championship.
The 2009 FIVB Men’s Junior World Championship is scheduled to take place from July 31 to August 9 in Pune, 
India. 
Iran, the bronze medalist in 2007 has been drawn into an easy Pool with China, Egypt (10th-place finisher in the 
last edition) and Belgium, Mehr News Agency said.
The Preliminary round will have a total 24 matches, with the first- and second-place finishers in each pool moving 
on to Pools E and F in the second round.
Results of the Drawing:
Pool A: Tunisia, United States, Belarus and India
Pool B: Iran, China, Egypt and Belgium
Pool C: Greece, Cuba, Argentina and France
Pool D: Russia, Poland, Canada and Brazil

Match schedule for the preliminary round:
July 31
Pool A: Tunisia vs. India, USA vs. Belarus
Pool B: Iran vs. Belgium, China vs. Egypt
Pool C: Greece vs. France, Cuba vs. Argentina
Pool D: Russia vs. Brazil, Poland vs. Canada
August 1
Pool A: India vs. Belarus, Tunisia vs. USA
Pool B: Belgium vs. Egypt, Iran vs. China
Pool C: France vs. Argentina, Greece vs. Cuba
Pool D: Brazil vs. Canada, Russia vs. Poland
August 2
Pool A: USA vs. India, Belarus vs. Tunisia
Pool B: China vs. Belgium, Egypt vs. Iran
Pool C: Cuba vs. France, Argentina vs. Greece
Pool D: Poland vs. Brazil, Canada vs. Russia
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dutch Upset Iran 
Holland managed a surprise 4-3 win over Iran to win the International Futsal Championship in Hangzhou, 
Zhejiang Province, China on Sunday.
According to Xinhua, Holland won the four-nation tournament with two wins and a loss. Japan finished runner-
up with a win and two draws, while Iran and China came third and fourth, respectively.
Ab Zouthane broke the deadlock in the eighth minute, before Iran leveled through their ace striker Shahram 
Sharifzadeh at the end of the first period. 
Dennis Selbach and Jamal El-Ghannouti made it 3-1 with two fine counter attack efforts in the second half. Iran 
rallied and equalized with goals from Shahram and Mostafa Tayyebi. But the Dutchmen grabbed the winner from 
a sharp penalty kick by Ghannouti in the 38th minute.
Iran’s Amid Hamadi was sent off on 35 minutes for a foul on a Dutch player.
 

Iran finishes 3rd in World Junior Weightlifting 
Championship
BUCHAREST, Romania - Iran finished in third place at the 35th Men 
World Junior Weightlifting Championship on late Sunday. 
Iranian weightlifters seized three gold medals, one silver and four 
bronzes. Russia and China finished first and second respectively. 
Two-time Olympic gold medalist and current Iran’s coach, Hossein 
Rezazadeh said, “The competition level was very high and a total of 
44 countries participated in the tournament. Some countries such as 
Russia, Kazakhstan, Poland, Ukraine and South Korea took part in the 
competition with their best lifters.” 

The competition was held from June 12 to 21 in Bucharest, Romania 

PERSIAN SPORT

Iran heading for FIBA U-19 
World Championship
IrIran’s under nineteen basketball team will leave Tehran on Satur-
day to take part in the 9th FIBA U19 World Championship to be 
held in Auckland, New Zealand, from July 2 to 12. 
Iran was drawn in Group B with the three-time world basketball ti-
tle holder U.S., Egypt and France. 
The 2009 FIBA U19 World Championship features 16 national 
teams comprised of athletes 19-years-old or younger (born on or 
after Jan. 1, 1990) that qualified through their FIBA zone tourna-
ments. 

Qotbi Apologizes 
For World Cup Failure
Iran’s manager Afshin Qotbi has apologized to Iranians for the coun-
try’s national soccer team’s failure to qualify for the 2010 World 
Cup. 

“I take responsibility for the failure and apologize to the Iranian 
people for failing to take the soccer squad to the 2010 World Cup,“ 
Qotbi said at a press conference at Iran’s Football Federation (IFF) 
on Sunday, Presstv wrote. 
“Unfortunately, we had just nine minutes to qualify for South Af-
rica’s World Cup, but we lost the chance in such a short time,“ he 
added. 
“I want all Iranians to know that we did whatever we could, but we 
could not finish successfully,“ said Qotbi
Manchester United player Park Ji-sung poured cold water on the 
Iranians’ hopes when he scored the equalizer against Iran in the 
eighty first minute in Seoul on June 17. 
To add insult to injury, the match between Saudi Arabia and North 
Korea at King Fahad stadium in Riyadh controversially resulted in a 
goalless draw on the same day to hold Iran in the fourth place posi-
tion of the Asian Group B. 

“If Iran’s soccer squad wanted to be successful, it had to start work-
ing a long time ago as there are lots of weak points,“ he explained. 
Qotbi further pointed out that he has submitted his program for the 
next four years to the IFF and intends to stay on coaching the Ira-
nian side. 

The 46-year-old Qotbi was hired specifically for the last three World 
Cup qualifiers against the United Arab Emirates, North Korea, and 
South Korea. His team gained five points from the three games, and 
eventually failed to qualify. 

Iran’s football has a bright path, he said adding “I have prepared a 
four-year plan which Iran’s Football Federation has called for, ac-
cording to the plan arranged in full details Iran can not only go to 
2014 World Cup, but also it can attend the second round of the 
matches and stand first in 2011 Asian Cup,“ ISNA quoted him as 
saying.
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Art & Culture

Iran’s “Heiran” to compete in 
two international film festivals
The Iranian movie “Heiran” by director Shalizeh Arefpur is to com-
pete in two international film festivals in Toronto and Hamburg. 
The 17th Filmfest Hamburg takes place from September 24 to Oc-
tober 3, and Toronto International Film Festival runs from Septem-
ber 10 to 19. 
A rural girl named Mahi falls in love with an Afghan migrant “Hei-
ran” and marries Heiran despite her family’s disapproval. 
Baran Kowsari, Mehrdad Sadiqian, late Khosro Shakibaii, Farhad 
Aslani and Jaleh Sameti star in the movie. 
Director assistant Rakhshan Bani-Etemad, sound recorder Sasan 
Nakhaei, and screenwriter Arefpur and Naghmeh Samini are among 
the cast members. 
“Heiran” was an entry to the 27th Fajr Film Festival and was nomi-
nated for best actress, best music and best director in the first fea-
ture film section. 

Photo: Mehrdad Seddiqian and Baran Kowsari in a scene of “Hei-
ran” 

Iranian student’s 
poster selected 
for Summer 
Universiade in 
Belgrade
A poster designed by Iranian student 
Mojtaba Alizadeh was selected for the 
2009 Summer Universiade in Bel-
grade, Serbia. 

The Summer Universiade is a large 
sporting event, which have been or-
ganized by the International Univer-
sity Sports Federation (FISU). 
Alizadeh’s poster will be officially un-

veiled during the opening ceremony 
of the 25th Summer Universiade, 
which will take place from July 1 to 
12. 
Roque Teixeira from Portugal stood 
at second place while Chenxin Zheng 
from China won third place. 

The winners will receive 2500, 1500, 
and 1000 euros respectively. They 
each will also be awarded a FISU Cer-
tificate of Excellence. 

The FISU Poster Design Contest win-
ners were selected during the Execu-
tive Committee meeting held in Brus-
sels on May 23. However they were 
announced on June 11. 

The FISU poster design contest was 
held from December 2008 to April 
2009 for university students across 
the globe in order to commemorate 
the 60th anniversary of FISU and the 
50th anniversary of the Universiade. 

Intl. Islamic University of 
Malaysia to host seminar on 
Ibn Arabi
 The International Islamic University of Malaysia (IIUM) will host 
a one-day seminar on the Muslim philosopher Ibn Arabi on today. 
Iran’s cultural attaché’s office in Malaysia will hold the event which 
will be attended by Iranian and Malaysian university professors. 
“We have tried our best to develop cultural ties between our two 
countries and to exchange cultural experiences,” Iran’s cultural at-
taché in Kuala Lumpur Mohammad Hassan Vahedi mentioned. 
This is the third joint cultural event to be held at this university and 
it will be hosting additional programs in the near future, he said. 
Mystic, philosopher, poet, sage, Muhammad Ibn Arabi is one of the 
world’s great spiritual teachers. Known as Muhyiddin (the Reviver 
of Religion) and the Shaykh al-Akbar (the Greatest Master), He 
wrote over 350 works including “The Ringtones of Wisdom,” “The 
Meccan Illuminations” and “The Holy Spirit in the Counseling of 
the Soul.” 
Ibn Arabi believed in the unity of all religions and taught different 
prophets all came with the same essential truth. 
. The conference which is themed on ’Libraries Create Futures: 
Building on Cultural Heritage’ will be held from August 23 to 27 in 
Milan, Mehr News Agency reported.
The paper will be presented by Kousha from Tehran University and 
Abdoli from Iran’s National Library and Archives (INLA).
The paper to be presented at the conference is titled ’Methodolo-
gies for Open Access Repositories Citation Impact Assessment: A 
Case Study in IFLA Annual Conference Papers’.

Poetry Congress Planned 
Thirty poets from 30 countries will participate in a congress entitled 
ÔInteraction Between Iranian and International PoetsÕ scheduled 
for October 19 in Tehran.
According to Mehr News Agency, Mostafa Omidi, an official with 
Culture and Islamic Guidance Ministry, said Iranian literary figures 
and their foreign counterparts will deliver lectures at Vahdat Hall as 
well as Allameh and Tarbiat Modarres universities.
ÒWe have contacted all our cultural centers and embassies at Per-
sian Gulf littoral states and called for cooperation in this regard,Ó 
Omidi said.Isfahan and Shiraz will also host the week-long event 
which includes several programs such as poetry recitation on the 
eventÕs sidelines. 

Aminpour Anthology Published
  A collection of poems by the late Iranian poet Qeisar Aminpour 
has been recently published by IranÕs Association of Poets.
According to ISNA, the book includes quatrains and sonnets select-
ed from his anthologies, including ÔIn the Valley of SunÕ, ÔThe 
Grammar of LoveÕ and ÔFlowers Are All SunflowersÕ.
Aminpour was born in 1958 in the southern Iranian city of Dezful. 
He received a PhD from Tehran University in 1997. 
In 2002, he became a member of the Academy of Persian Language 
and Literature. 
His works include ÔThe Respiration of MorningÕ, ÔIn the SunÕs 
AlleyÕ and ÔSudden MirrorsÕ.
Aminpour died of heart failure in Tehran in October 2007 at 48.

Monajatnameh Translation Available in Spain 
The Spanish translation of ’Monajatnameh’ by renowned classical Iranian poet Khajeh Abdollah Ansari (1006-1088) is now available in 
Spain’s bookstores. 
Spanish scholar Clara Janes Nadal and Iranian Ahmad Taheri completed the transla-
tion of Monajatnameh, and the book was recently published with the cooperation of 
Iran’s Al-Hoda Publications, Mehr News Agency said. 
Khajeh Abdollah Ansari was a famous Persian poet and Sufi who lived in the 11th cen-
tury in Herat (then Khorasan, now a city of Afghanistan). He is known as the Pious of 
Herat, as he lived and died in Herat city. 
The 98-page book contains an introduction by Clara Janes which reads, “Books writ-
ten by Khajeh Abdollah Ansari has surly influenced the writers after him.“
“There isn’t much information about the Sheikh in Spanish and this book can help 
introduce him to the Spanish world more,“ said Taheri, adding that several sources in 
Persian were used for the translation.
Clara Janes Nadal (Barcelona, 1940) is a Spanish poet, writer and translator. Janes is 
regarded as one of the great poets of contemporary Spanish literature. Janes and Taheri have previously translated works by Hafez, Rumi, 
Nima Yushij and Sohrab Sepehri.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 29)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

                                             
Radio Ardebill was established in 1973.  Its locally pro-
duced programs are limited and therefore, it rebroad-
casts Tehran’s Program I and II from 6:00 AM to 12:00 
midnight.
           
Radio Khash was established in 1976.  The station has 
two 1-kilowatt transmitters.  This station rebroadcasts 
Tehran Program I and Radio Zahedan’s programs as 
well as its own locally produced programs.  Installation 
of two additional transmitters has boosted its coverage.

Radio Taibad was established in 1976.  This station has 
two 100-kilowatt transmitters at its disposal.  Radio 
Taibad receives its programs from Tehran and Mashhad 
and rebroadcasts them for local listeners as well as for 
those listeners in Afghanistan.  Radio Taibad also broad-
casts it own locally produced programs.

Radio Iranshahr was established in 1976.  This station 
has a 10-kilowatt transmitter.  This station primarily 
rebroadcasts programs received from Tehran Program 
I and Radio Kerman’s produced programs as well as 
some of its own locally produced programs.  There are 
additional 10-kilowatt transmitters installed for its op-
erations.

End of Part II

IRANICA

Qara Kelisa to Exhibit 
Armenian Art
  Iran’s West Azarbai-
jan province will hold 
an exhibition of art-
works created by the 
country’s Armenian 
artists at Qara Kelisa. 
The event, to be held 
from July 22 to 26, 
will display handi-
crafts and artistic 
creations themed 
’church’. 
Organized by West Azarbaijan’s Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Department, the exhibition will commemorate the 
martyrdom of one of the apostles of Jesus (PBUH), Saint Thad-
deus, who built Qara Kelisa (Black Church) in 68 CE, Presstv re-
ported. 
Every year, scores of Armenians, Assyrians and Catholics from 
Iran and other countries visit the church to commemorate the 
martyrdom of Saint Thaddeus and his followers. 
Perched on a mountain ridge south of the city of Maku, Qara 
Kelisa is one of the oldest and most notable surviving Christian 
monuments of Iran and carries great significance for the country’s 
Armenian Orthodox community. 
Armenians believe the church is the world’s first church and was 
built by Saint Thaddeus, after he traveled to Armenia, then part of 
the Persian Empire, to preach the teachings of Christ. 
Qara Kelisa has been registered as the ninth Iranian historical-
cultural heritage site on the United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization’s World Heritage List.

Persian Carpets Well 
Received Worldwide
 
The annual export of three million square meters of Persian car-
pets to foreign countries indicates that they have been well re-
ceived across the world. 
Stating the above, managing director of Carpet Joint Stock Com-
pany, Jalaleddin Bassam, said most parts of the world such as South 
America, East Asia and Africa can be viewed as target markets for 
Iran, IRNA reported.
Describing Persian carpet as a global forerunner, he added that 
creativity and innovation in line with promoting the quality of 
Persian carpet can help end the stagnation in some markets.
Carpet is an essential part of Persian art and culture. Carpet weav-
ing is undoubtedly one of the most distinguished manifestations of 
Persian culture and art, and dates back to ancient Persia. In 2008, 
Iran’s exports of hand-woven carpets earned $420 million. There 
are 1.2 million weavers in Iran producing carpets for domestic and 
foreign markets. 

In recent times, Iranian carpets have faced fierce competition from 
other countries producing fakes of the original Iranian designs as 
well as cheaper substitutes.

The art of carpet weaving existed in Iran since ancient times, ac-
cording to evidence and the opinion of experts. The 2,500-year-
old Pazyryk carpet dating back to 500 BC from the Achaemenid 
period is an example.
The first documented evidence of the existence of Persian carpets 
came from Chinese texts dating back to the Sassanid period (224-
641 CE).

3 Tabriz Monuments Registered 
Three monuments in Tabriz, East Azarbaijan 
province, have been registered on the National 
Heritage List. 
Announcing this, Torab Mohammadi, the head 
of the provincial department of Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and Tourism Organi-
zation, said these monuments include two 
mosques and a caravansary dating back to 
Pahlavi and Safavid eras respectively, IRNA 
reported.Hazrat Fatemeh (SA) Mosque lo-
cated on Tarbiat Street and Molla Karbalaei 
Ali Mosque have been registered. A total of 
1,400 monuments has been identified in East 
Azarbaijan province, 300 of which have been 
registered on the National Heritage List.

Iran Inside Out: 
An Art Exhibition 
in New York
Iran Inside Out is about a personal language of creative 
expression emerging from a geographical divide 
within a generation of contemporary Iranian artists. 

For those artists inside Iran, knowing how to avoid 
self-censorship while eluding government censors 
is crucial to the continued existence of their art 
practice. For the artists living outside Iran, presenting 
themselves through the lens of “universality” seems to 
be a more pressing concern in their attempt to assert 
an “unlabeled” artist-status within the predominantly 
western dialectics of the contemporary art milieu. 
Common to both, however, is the desire to establish 
an individual artistic identity free from the stigma of 
“stereotype” and “locality”. This has led to a process 
of deconstruction and reinvention of self and art; 
a process that oscillates between openness and 
seclusion, dialogue and separatism between those on 
the inside and those on the outside. Yet, through this 
search for a new language regardless of orientation, 
one element stands strong: the recurrent references, 
sometimes ambiguous, often nostalgic and on 
occasion aggressively political to Iran the country, 
the past, that which is lost and that which could be 
found. Iran Inside Out looks into the intimate means 
through which each of the artists represented here 
manages to reconcile their immediate circumstances 
with their search for individual artistic expression. 
Iran Inside Out, the Chelsea Art Museum’s upcoming 
summer show, is one of several exhibitions and 
events that fall underneath CAM’s new 2008 -2009 
initiative “The East West Project”. A forum of public 
events will compliment the exhibition and include 
films screenings by younger award winning Iranian 
filmmakers, theatre performances, music recitals 
and panel discussions in collaboration with Leila 
Taghinia-Milani Heller Gallery New York, ArteEast, 
Asia Contemporary Art Week, and Queen’s 
Museum.
Iran Inside Out is the second of several exhibition 
programs featuring Iranian artists. It is the Chelsea 
Art Museum’s goal to house within its premises a 
permanent foundation dedicated to Iranian Art and 
Culture.
Latest event info only available at contact info (if 
provided). Kodoom.com is not responsible for any 
changes made in the above information. 
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US Imports Double
Iran imports from the United States almost doubled in the first four months of 
2009, compared with the same period last year. 

Imports from the US during January to April totaled $96 million, according 
to an Associated Press analysis of US government trade data compiled by the 
World Institute for Strategic Economic Research in Holyoke, Massachusetts. 
Bill Reinsch, president of the National Foreign Trade Council, a business group 
in Washington, said that although the rise in exports came in the first months 
of Barack Obama’s presidency, he has not taken any practical measures to create 
more opportunities for US businesses in Iran. 

The US exported $51 million in goods to Iran in the same period last year and 
$27 million in the first four months of 2007. Soybeans, wheat and medical sup-
plies are among the top exports this year, the AP report said. 
Tehran and Washington have had no diplomatic relations for nearly three dec-
ades. 

In April 1995, Bill Clinton’s administration put an embargo on the dealings of 
US companies with Iran. Obama has extended the sanctions for another year. 
The latest trade figures reflect an increase in Iran’s agricultural imports over the 
past year, said Bill Reinsch, president of the National Foreign Trade Council. “I 
wouldn’t read too much into it as far as trends are concerned.“
Reinsch said he is hearing from more businesses interested in Iran. But beyond 
an effort by the Obama administration to encourage talks with Iran, he hasn’t 
seen any policy changes that would lead to more opportunities for US busi-
nesses.

Several countries have been more than willing to do business with Iran. Those 
exporting more than $1 billion in goods to Iran last year included China, $8 bil-
lion; Germany, $5.7 billion; Italy, $3.2 billion; France, $2.6 billion; and Japan, 
$1.9 billion.
That compares with about $747 million in exports to Iran by Britain, $689 mil-
lion by Belgium, about $685 million by Spain and $683 million by the US.
It can be difficult to stop even sensitive goods and technology from making 
their way to another country. It is common for Iran and other sanctioned coun-
tries to use transshipment points such as the United Arab Emirates to try to 
obtain US goods.
The value of US exports to Iran rose exponentially under Bush. In 2001, Bush’s 
first year in office, they totaled just $8.3 million, a tiny fraction of last year’s 
number.

Exports during the Bush years included a range of agricultural products and 
medical supplies, but some more surprising items also made it to Iran, fur cloth-
ing, sculptures, perfume, musical instruments and military apparel.
This year, besides medical and dental supplies and agricultural products such 
as grain, US exports to Iran included about $154,000 worth of horses and re-
lated products, possibly for bone meal; $87,000 worth of household and toilet 
articles; about $25,000 in instant print film; $8,790 in newspapers; and about 
$2,800 in books. The sanctions exempt certain cultural items.
The publicly available government trade data doesn’t identify exporters or say 
exactly what they shipped. The AP requested that information under the Free-
dom of Information Act in 2005 and still is waiting for the Treasury Depart-
ment to provide it.

To reach your Persian audience
talk to "Persian Weekly" first.

ECONOMEY

Iran Tensions Add to 
Global Risk 

Tensions in Iran  have added to risks facing the world economy and underline the need for 
strengthening the global financial system, European Central Bank President Jean-Claude Tri-
chet said.
“Any additional geo-strategic tension is obviously an extra risk for the international economy,“ 
he told Europe 1 radio. The unrest over Iran’s disputed election could hurt investor confidence, 
he said, according to Reuters.
“What’s happened is very recent so there hasn’t been any impact on the international economy 
yet but it’s obviously a risk factor,“ Trichet said. “You can talk about Iran as part of a wider analy-
sis that would be associated with risks for the oil markets, not just because of Iran but because 
of the whole region.“
Trichet said the uncertainty underlined the need for the tighter controls agreed by countries in 
the Group of 20 rich and emerging nations.
“We have to live with these risks and reinforce the solidity of the international economy, rein-
force the solidity of international finance and so I think it’s an additional argument for moving 
quickly,“ he said. “We shouldn’t dramatize things. We should follow what is happening with 
a lot of attention, be as responsible as possible and reinforce the solidity of the international 
system.“According to him, political instability and social unrest in Iran poses a risk to global 
economic growth, although the European Central Bank expects the global economy to moder-
ate its slide over the remainder of the year and resume climbing in 2010.
The risks include loss of trust in the economy on the part of the investors, economic decision 
makers and consumers.Trichet repeated that abundant uncertainties notwithstanding, the ECB 
expects the global economy to recover next year. “We expect a slowing in the decline of activity. 
The first quarter was very bad; the following quarters will be less bad, until the end of the year 
when one can expect pretty much stability in terms of activity. We should record a resumption 
of positive activity over the course of next year.“ 
But he cautioned that governments must gradually address their bloated budget deficits as the 
economic recovery gathers pace next year. Indeed, he said, “we have reached a point where 
governments cannot increase their accumulated debt.“ He said it is essential to assure long-term 
price stability and maintain the confidence of the markets and the general population. It is also 
necessary to find the right mix of spending cuts and tax increases to bring government finances 
back into equilibrium, following the massive recent spending to recharge economic growth. 
Indeed, governments have sufficiently addressed, with great determination, the economic crisis 
with their emergency measures, he said. “I think we don’t need to decide on additional ele-
ments, neither to reinforce the strength of international financial system, nor in the activation 
of the economy via the budgetary channel, in a significant way. It is necessary to implement the 
(G-20) decisions that are extremely important as quickly as possible. The speed of execution is 
fundamental,“ he concluded. 
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Iran

Neda Agha Sultan Video Still All Over Net Iran reports 
first case of 
swine flu
Iran on Monday confirmed first case of swine 
flu in the country, announcing that a 16-year-
old adolescent living in the U.S. tested positive 
for the H1N1 virus upon arrival in Tehran. 

Iranian ministry of health announced that the 
patient was tested last week when entering 
Iran while he suffered from respiratory infec-
tion and after some tests it showed positive for 
the swine flu type A. 

The ministry advised Iranians to avoid unnec-
essary trips to countries with reported cases of 
the H1N1, including the U.S., Mexico, Can-
ada, the Philippines, Thailand and a number 
of European countries, including the UK and 
Germany. 

It also urged the Iranian people to observe the 
rules of hygiene and avoid close contact with 
patients. 

The disease is reported in 84 countries of the 
world, including seven neighboring countries 
of Iran. 

The drug for curing the disease is named Os-
eltamivir, an antiviral drug that is used in the 
treatment and prophylaxis of both Influenza 
virus A and Influenza virus B which is now be-
ing produced in Iran. 

Swine flu is a contagious respiratory disease 
which is a mixture of bird, pig and human 
genes. The virus can spread to people who 
have contact with infected pigs. It spreads 
when an infected person coughs or sneezes 
around someone else. People can become in-
fected by touching something with the flu vi-
rus on it and then touching their mouth, nose, 
or eyes. 

People can’t get swine flu from eating pork or 
pork products. Eating properly cooked pork is 
safe. Cooking meat to an internal temperature 
of 160°F kills viruses and bacteria. 

Symptoms of swine flu are similar to the com-
mon flu: fever, cough, sore throat, body aches, 
headache, chills and fatigue, and sometimes 
diarrhea and vomiting. Swine flu also can 
cause pneumonia, which can make it hard to 
breathe. 

The Neda Agha Sultan tragedy 
is still not getting wiped off the 
minds of people. . It is sheer viola-
tion of human rights that have got 
people around the world talking. In 
a democratic society, this sort of a 
happening is not really expected. 
Since the time the video showing 
Neda’s death hit the cyber world, 
people have been shocked at how a 
peaceful demonstration could turn 
so ugly in a matter of minutes. Peo-
ple in Iran have been protesting and 
demonstrating against the election 

results and demand a re- election.
The video of the death of Neda 
Agha Sultan was captured by a 
bystander who recorded it with a 
phone camera. The 2 minute clip 
shows the young girl tilting to the 
ground after being shot in the chest. 
The blood rushes towards her face 
and covers it, when she collapses on 
the ground. In the background her 
teacher is heard screaming, unable 
to help his student in any way and 
feeling helpless at his own helpless-
ness. The doctor who had rushed 

to the spot to help her had later said 
that she was beyond help. The im-
pact of the shot had been so great, 
that it had burst inside the girl’s 
chest, killing her immediately. Neda 
Agha Sultan has become the face of 
the Iranian protest and struggle.
Iran has allegedly banned the me-
morial service of young Neda, who 
is being termed as the nation’s An-
gel of Peace. The Iranian authori-
ties have sent a circular to mosques 
forbidding group praying for Neda 
in all cases.

Iran police arrest 457 in post-vote riot
Protesters stage rally in Tehran on Saturday to cry foul over what they call 'vote-rigging' in Iran's presidential election. Despite warn-
ings against illegal gathering, 
Iran's police arrested 457 in 
the post-election violence that 
erupted in Iranian capital city 
of Tehran on Saturday. 
""Iran's police arrested 457 
people who have caused inse-
curity, disrupted public order 
and clashed with police around 
Tehran's Enqelab square on 
Saturday,"" Iran's police said in 
a statement. 

The statement came after at 
least 13 people were killed 
and 20 wounded in post-vote 
unrest in the Iranian capital on 
Saturday. 
According to authorities, the 
casualties occurred after some 
'terrorist elements' infiltrated 
the rallies staged in protest at 
the result of the June 12 presi-
dential election, which saw Mahmoud Ahmadinejad win a second term in office with a significant majority of 63 percent of the 
votes. 
The statement read that the arrested vandals destroyed public properties, broke windows of banks and shops and caused trouble 
for the people. 

In separate incidents, armed terrorists set fire to a mosque and attacks were also made on two gas stations and a military post. 
Presidential contenders Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi have rejected the result as fraudulent, demanding an annulment 
of the election. 0
Police officials say they have successfully managed to restore security in the main streets of Tehran, adding that calm has returned 
to the Iranian capital. 



جمعه 5 تیر ماه 1388   -  شماره 102هفته نامه پرشین54

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

 

We are a group of interested  
individuals who would like to educate the 
Iranian community about life in  
the UK in order to help them integrate into 
their new country of residence through 
culture, art, entertainment,  
articles and personal stories and also the 
purpose of our weekly newspaper is to 
promote the fascination of Iranian culture 
by exposing the audience to rich  
traditions in Persian celebrations, literature, 
cinema, art, poetry, music, and etc.  
In addition, we provide a common website 
for more than 3 million Iranian profession-
als outside Iran. Persian weekly is a non-
political, non-religious newspaper that  
encourages anyone who is interested in Per-
sian culture to contribute with the Persian 
Weekly Newspaper. You can also contribute 
through your article, opinion, photographs 
and any other ideas you might have.

Editor-in-Chief:  A.Najafi (020 8453 7350)
Designers: Alireza Ryahi, A.Zarafshan 

Writers: Dr Kimiachi, Dr Ara, Dr Nourozi  

Website: www.persianweekly.co.uk 
Email: info@persianweekly.co.uk 
Address: Lord Business Centre 
     2 Floor Unit 20 
    665 North Circular Road 
    London NW2 7AX 
    Tel:  020 8453 7350 
    Fax: 020 8453 7351

Special Thanks to: 
Dr. Bijan Kimiachi 
NUJ (National Union Journalist)  
Avesta Iranian School 

Print:
Web Print UK Ltd.

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for everyone by 
taking your copy of Persian Weekly Newspaper with you, 
when you leave

When you have finished with this 
magazine please recycle it.

IRAN

 Protestors are expected to gather
again outside the Iranian embassy

Protestors are expected to gather again 
outside the Iranian embassy in Lon-
don during the following week as the 
political crisis in Iran continues. 

Many Iranians living in London voted 
by absentee ballot in Friday’s election. 
But the protesters who turned out in 
front of the embassy Friday said they 
didn’t think the votes were legitimately 
counted. 

Presidential candidate Mir Hossein 
Mousavi was defeated in presidential 
elections held over last week but his 
supporters are challenging the result, 
which handed a win to incumbent 
Mahmoud Ahmadinejad.

Last weekend about 1000 protestors 
gathered in front of the Iranian Em-
bassy in London in a peaceful protest 
against the election and to support 
Tehran demonstrations.

Farbod one the organizer of the recent 
protests in London revealed to the 
“Persian Weekly” reporter that four 
days ago few well-known Iranians who 
are living in the UK for over 30 years, 
tried hardly to cancel the protests but 
they didn’t succeed until today. He 

also added that these people employ 
all their capabilities to make division 
between young organisers and they try 
to manipulate people by giving them 

wrong messages and making them 
confused about the dates of gatherings 
in front of the embassy. 
Farbod did not declare that what is 
their purpose behind this act.

Farbod also noted that the Iranian citi-
zen in the UK will stay to gather and 
keep gathering in front of the embassy 
as long as Iranians in Iran are under 

pressure and losing their lives in the 
streets and are arrested by the authori-
ties. In their recent protests, many of 
the demonstrators held up placards 

with Neda Agha sultan’s picture when 
she was shot at an anti-government 
protest in Tehran.

In this course on Sunday in Birming-
ham at least 250 Iranian protest had 
gathered in Victoria square to support 
Iran demonstrations
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