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صفحه 3

صفحه  8سیاست

موافقت چين با تحريم مقام هاي 
کره شمالي

آيا می توان از انتخابات
 ايران رمان نوشت؟

صفحه 16ایران

خواننده گرامی برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان  معتبر معرفی نمائید.
به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .

صفحه6

آيا موسوي و خاتمی
ُکتك مي خورند؟ 

آیا نویسندگان کنونی و آینده ایران می توانند در 
جمله  از  سیاسی،  های  موضوع  که  هایی  داستان 
همین انتخابات ریاست جمهوری در آنها بازنمایی 
می شوند، دست ببرند. برای نمونه تعداد کاندیداها 
را سه یا پنج نفر کنند و دو نفرشان زن باشد و یکی 
شان یک جوان بسیار هوشمند از میان هموطنان 
ارمنی و مسیحی و نامی از چهار کاندیدای »عینی« 
تحریف  کار  این  اسم  آیا  نباشد؟  میان  در  کنونی 

تاریخ است؟ اگر نظریه پردازی نوین ...

 معاون سفیر چین در سازمان ملل گفت پکن 
براي اولین بار با تنبیه مقام هاي دولتي ارشد 
کره شمالي به علت سرپیچي از قطعنامه هاي 
معاون  ژنمین  لیو  کرد.  موافقت  ملل  سازمان 
نماینده چین در سازمان ملل خاطرنشان کرد 
مسدود  و  سفر  ممنوعیت  اعمال  از  دولتش 
رسمي  مقام   15 هاي  دارایي  گستره  کردن 

کره شمالي که به پیشنهاد امریکا و ...

باز هم تحفه روسی حادثه آفريد
ایران نیست، بلکه تنها  انتخاب  ایران پیوند خورده است. هواپیماي قدیمي که  نام توپولف با سقوط در 
انتخاب باقي مانده در شرایط تحریم است و البته شیریني سیاسي رابطه ایران و روسیه هم به حساب 
مي آید. بعد از انقالب و در شرایط تحریم، نوسازي ناوگان هوایي به دلیل محدودیت هاي خاص امکان پذیر 
انواع و اقسام روش هاي دور زدن تحریم ها مطرح مي شد و مسووالن به سختي مي توانستند از  نبود. 

تحریم ها عبور کنند. 
در چنین شرایطي، طبعا تولیدات شوروي سابق و روسیه فعلي با سابقه سیاسي اي که در مخالفت با غرب 

دارد بهترین انتخاب به شمار مي رفت. 
تحفه روسي 

تمام شود  تا جنگ  نبردند.  ایران  از تحریم  که  باز شد و چه سودها  اوکرایني  پاي دالل هاي روسي و 
وضعیت طوري نبود که کسي در آن شرایط به فکر نوسازي ناوگان هوایي بیفتد. جنگ هم که تمام شد 
سال ها طول کشید تا مشکالت در سایر بخش ها رفع شود و تازه نوسازي ناوگان هوایي آغاز شده بود 

که نوبت دولت مهرورز رسید. 

صداي ساز سیاست خارجي نوآورانه دولت نهم از ناوگان هوایي در مي آمد. تحریم ها بیشتر شد و همان 
آب باریکه هم قطع شد. حاال تنها صادر کننده به ایران روسیه بود، با هواپیماي قدیمي توپولف اش. دولت 
ایران گل  البته از هواپیماي روسي بدش نمي آمد و در آبان ماه 86 یکباره بحث خرید توپولف در  هم 
انداخت و البته هنوز سرنوشت آن ماجرا کامال مشخص نشده است. قدر مسلم، تحریم ایران براي هرکس 
نان نداشت، براي سمسار هاي روسي و دالل هاي اوکرایني خوب ناني داشت و البته، موقع عقد قراردادها 

صفحه 4روي فرش هاي قرمز تبعات این رخدادها مشخص نمي شود،  .... 

بسی رنج برديم در اين سال سی
که فقط رنج برده باشيم  مرسی...!



جمعه 26 تیر ماه 1388   -  شماره 105هفته نامه پرشین2

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

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 عزیزان می باشد

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

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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هفته نامه پرشين
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

و  سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر 

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - علیرضا ریاحی

مهشاد   - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  از:   با تشکر 
ترکان- قارون - رضا اَرمیا - خانم دهقانیان -  احسان 

صادقیان-

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا 

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783 - London, NW11 1GX
Tel/fax: 020 8123 2357

هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس  جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس سرافکنده و شکست 
خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود 
ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است 
در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستیم  نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان 

باشیم.*****

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

امور آگهی ها و تبليغات: 02081232357 - 07811000455

پسر صفارهرندي: 

موسوي و خاتمي روز جمعه کتك مي خورند 
 

با اشاره به احتمال حضور موسوي  سجاد صفار هرندي، پسر وزیر ارشاد اسالمي در وبالگ شخصي خود 
و خاتمي در نماز جمعه این هفته که به امامت هاشمي 
اقامه خواهد شد، آنها را تهدید کرده است  رفسنجاني 
براي  که  نکنید  شک  بیایند،  جمعه  نماز  در  اگر  که 
و  نوري  عبداهلل  خوردن  کتک  و  فحش  ماجراي  تکرار 
کساني  همچنین  آمده اند.او   ۷۷ تابستان  در  مهاجراني 
را که مي خواهند در نماز جمعه این هفته شرکت کنند 
کامل مطلب سجادصفارهرندي  متن  اولي خواند.  نماز 
این هفته تهران نیستم ولي  این شرح است: »جمعه  به 
مي رفتم.  جمعه  نماز  به  حتما  رفقا  همه  مثل  بودم  اگر 
آقاي هاشمي  امامت  به  جمعه هاي  نماز  که  مدتهاست 
است.  متفاوت  ماجرا  بار  این  ولي  نکرده ام  شرکت  را 
مي دانم که در این چند روز بحث داغ محافل و گعده هاي 
بر و بچه هاي حزب اللهي همین موضوع و مهم تر از آن 

احتماالت مختلف و شعارها و حضور موسوي و خاتمي خواهد بود. اگر موسوي و خاتمي به نماز جمعه بیایند 
شک نکنید که براي تکرار ماجراي فحش و کتک خوردن عبداهلل نوري و مهاجراني در تابستان ۷۷ آمده اند و وقتي 
که به این نیت آمده اند معلوم است که این اتفاق نباید بیفتد! همچنان که با شعار هاي تند و غیرعقالني نباید فرصت 
مظلوم نمایي و خود بهشتي بیني به کسي داده شود. حتي اگر محتواي خطبه ها بد بود که بعید است نباشد. فقط به 
نظرم دو اتفاق الزم است بیفتد. اول اینکه در صورت حضور نماز اولي ها )بر وزن راي اولي ها( هر گونه لودگي 
و خودشیریني باید میان موج خروش حزب اهلل مضمحل و منحل شود. دوم اینکه همان شعار هاي همیشگي باید 
به گونه اي ادا شود که معناي اصیل و حقیقي اش بیش از پیش مفهوم شود. این هفته در نماز جمعه شعار هایي که 
عمري است سر مي دهیم و مشت هایي که عمري است بر سقف آسمان مي کوبیم معنادارتر از همیشه است. ما اهل 
کوفه نیستیم... درباره اعاده نماز هم نمي دانم بحث فقهي و رساله اي اش چیست. اگر دلي باشد که به دل خودتان 
مربوط است. به نظر من که الزم نیست. نه هیچ کدام از ما خاک پاي قنبر، غالم wحیدر کّرار )ع( مي شویم و نه آن 
دیگران در بدکاري و بدعهدي به گرد پاي پادو هاي دشمنان فاطمه زهرا )س( مي رسند... تا به حال نشنیده ام که 

موال رکعتي از نماز هاي آن 25سال را اعاده کرده باشد! واهلل اعلم.« 

قمر آريان در 
بستر بيماري 

 قمر آریان همسر شادروان عبدالحسین 
زرین کوب روزهاي تلخي را پیش روي 
از بخش مراقبت هاي  او هم اکنون  دارد. 
ویژه بیمارستان پارس به بخش عمومي 
منتقل شده است. تاج ماه حمزه - پرستار 
خانگي قمر آریان - درباره وضعیت این 
گفت:  ایسنا،  به  پژوهشگر  و  نویسنده 
مشکل  علت  به  پیش  روز   12 آریان 
ریه و شدت سرفه و نیز به دلیل زمین 
خوردن و در پي آن سیاه  شدن پیشاني 
در  و  شد  منتقل  پارس  بیمارستان  به 
درمان  تحت  ویژه  مراقبت هاي  بخش 
قرار گرفت. او درباره همسرش مي گوید: 
هم  امروز  حتي  و  بود  نابغه اي  واقعا 
که مي خوانم،  را  کتاب هایش  از  هرکدام 
حیران مي شوم از این همه استعداد در 
کالم و تحقیق. کارهاي او بسیار عمیق 
خانه  در  که  حاال  گرفتم  تصمیم  است. 
بخوانم.  را  کتاب هایش  دور  یک  هستم، 
و  خواندم  را  ارسطو  شعر«  »فن  اول 
حیران آن  همه معلومات مستدل و مهم 
به  را جزء  ایشان  کتاب هاي  البته  شدم. 
جزء که از چاپخانه مي آمد، مي خواندم. 
واقعا  مي گوید:  همسرش  درباره  او 
هرکدام  هم  امروز  و حتي  بود  نابغه اي 
حیران  مي خوانم،  که  را  کتاب هایش  از 
کالم  در  استعداد  همه  این  از  مي شوم 
و تحقیق. کارهاي او بسیار عمیق است. 
در خانه هستم،  که  گرفتم حاال  تصمیم 
اول  بخوانم.  را  کتاب هایش  دور  یک 
»فن شعر« ارسطو را خواندم و حیران 
شدم.  مهم  و  مستدل  معلومات  آن همه 
البته کتاب هاي ایشان را جز ءبه جزء که 
از چاپخانه مي آمد، مي خواندم. در سال 
132۷ از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
به اخذ درجه لیسانس نائل شد و سپس 
گشت.  وارد  ادبیات  دکتري  دوره  در 
از محضر استادان  این دوران  تمام  در 
بدیع الزمان  زنده یادان  چون  عالمه ایي 
علي اصغر  بهمنیار،  احمد  فروزانفر، 
حکمت، جالل همایي، دکتر محمد معین، 
دکتر ذبیح اللـه صفا، دکتر حسین خطیبي 
و در زبان هاي باستاني از محضر استاد 
پورداوود، استاد مقدم و دکتر صادق کیا 
بهره مند شد. رساله دکتري خود را که 
در  آن  تاثیر  و  مسیحیت  آن  موضوع 
با   133۷ سال  در  است.  فارسي  ادب 
درجه بسیار خوب گذرانید. اولین کتاب 
این بانوي نویسنده و همسر عبدالحسین 
زرین کوب، کمال الدین بهزاد است و بعد 
شرق نزدیک در تاریخ، جهان اسالم و 
آریان  فارسي.  ادب  در  چهره مسیح )ع( 
که  بوده  کسي  اولین  است  معتقد  البته 
شکل  این  به  موضوع  این  درباره  هم 
در  او  چهره  و  مسیح )ع(  درباره  هم  و 
ادب فارسي کار کرده و معتقد است، در 
کار  هیچ  تحقیق،  آن  از  بعد  زمینه،  این 

اساسي نشده است. 

ژاله اصفهانی
ژاله اصفهانی )مستانه سلطانی( )13۰۰ شمسی، 
ایرانی  لندن(شاعر   ،2۰۰۷ نوامبر  اصفهان–28 

که به شاعر امید معروف بود.

شعرش  اولین  او 
سالگی  هفت  در  را 
سرود و در سیزده 
را  خود  نام  سالگی 
داد. تغییر  ژاله  به 
 1323 سال  در  وی 
ادبیات  دانشکد  در 
انسانی  علوم  و 
به  تهران  دانشگاه 
پرداخت  تحصیل 
مجموعه  نخستین 

با عنوان گل های خود رو را دردوران  شعرش 
کرد. در  منتشر  دانشجویی در سن 22 سالگی 
بدیع  الدین  همسرش)شمس  همراه  سالگی   25
اتحاد  به  به  بود  توده  تبریزی( که عضو حزب 
مدرک  سپس  شدند.  تبعید  شوروی  جماهیر 
لیسانس در رشته ادبیات فارسی را از دانشگاه 
 )Azerbaijan State` University( آذربایجان
از  مسکو  در   13۴۰ سال  در  و  نمود.  اتخاذ 
و  گرفت.  دکترا  مدرک  المانوسوف  دانشگاه 
 Maxim Gorky( در  سال  بیست  مدت  به 
)International Academy of Literature

به تحقیق پرداخت.در سال 135۹ بعد از انقالب، 
در سن 6۰ سالگی به ایران بازگشت و مدتی را 
لندن  به  شد  مجبور  اما  گذراند  اوین  زندان  در 

مهاجرت کند.

زاله اصفهانی دوازده مجموعه شعر منتشر نمود 
که مهمترین آنها عبارتند از: »زنده رود«)-13۴۴ 
مسکو(، البرز بی شکست )-1362لندن(، خروش 

خاموشی )-13۷۰لندن(.

اشعارش  روح  دلیل  به  که  اصفهانی  ژاله  دکتر 
نوامبر   28 روز  بود،  معروف  امید  شاعر  به 
در  بیمارستانی  در  سالگی،   86 سن  در   2۰۰۷
لندن درگذشت و اشعارش را برای آیندگان باقی 

گذاشت.

نمونه ای از اشعار این شاعر گرانقدر
 

شاد بودن هنر است
شاد کردن هنری واالتر. 

 لیک هرگز نپسندیم به خویش،
که چو یک شکلک بی جان، شب و روز ،

بی خبر از همه ، خندان باشیم.
بی غمی عیب بزرگی ست،

که دور از ما باد!
زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی ماست.

صحنه  از  و  خواند  خود  نغمۀ  کسی  هر 
رود.

صحنه پیوسته به جاست.
خّرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

-------------
پرندگاِن مهاجر در این غروِب خموش

که ابِر تیره َتن اَنداخته، به قلّۀ کوه
شما شتابزده راهِی کجا هستید

کشیده َپر به افق، تک تک و گروه گروه؟
چه شد که روی نهادید بر دیاِر دگر
چه شد که از چمِن آشنا سفر کردید

مگر چه درد و شکنجی در آشیان دیدید
که َعزِم دشت و َدَمن هاِی دورتر کردید؟

با شاعران معاصر
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سمسارهاي روس در 
صنعت هوايي ايران 

امیرهادي انواري 
 

 مشخصات فني توپولف که در قزوین سقوط کرد 
هواپیماي توپولف با سه موتور KKuznetsov N-8 براي مدل هاي -15۴
 KU 3۰-Solovievو همچنین سه موتور -B 15۴Tu وTu،A 15۴-Tu 

D در مدل 
M 15۴Tu- با وزن هواپیماي خالي عملیاتي شده ۴35۰۰ کیلوگرم در مدل 
15۴Tu- عادي و 553۰۰ کیلوگرم در مدلM 15۴Tu- قابلیت پرواز تا 
حداکثر سرعت ۹۷5 کیلومتر بر ساعت )حالت اقتصادي تر آن ۹۰۰ کیلومتر 
بر ساعت تعیین شده است( و طي مسافت )برد پروازي( 3۹۰۰ کیلومتر را 
داراست. همچنین سري توپولف 15۴ عادي تحمل حداکثر ۹۰هزار کیلوگرم 

و مدل M15۴Tu- قابلیت حمل  18۰ مسافر را دارد 

قدیمي که  پیوند خورده است. هواپیماي  ایران  با سقوط در  توپولف  نام 
انتخاب ایران نیست، بلکه تنها انتخاب باقي مانده در شرایط تحریم است و 
البته شیریني سیاسي رابطه ایران و روسیه هم به حساب مي آید. بعد از 
انقالب و در شرایط تحریم، نوسازي ناوگان هوایي به دلیل محدودیت هاي 
خاص امکان پذیر نبود. انواع و اقسام روش هاي دور زدن تحریم ها مطرح 

مي شد و مسووالن به سختي مي توانستند از تحریم ها عبور کنند. 
در چنین شرایطي، طبعا تولیدات شوروي سابق و روسیه فعلي با سابقه 

سیاسي اي که در مخالفت با غرب دارد بهترین انتخاب به شمار مي رفت. 
تحفه روسي 

پاي دالل هاي روسي و اوکرایني باز شد و چه سودها که از تحریم ایران 
نبردند. تا جنگ تمام شود وضعیت طوري نبود که کسي در آن شرایط به 
فکر نوسازي ناوگان هوایي بیفتد. جنگ هم که تمام شد سال ها طول کشید 
تا مشکالت در سایر بخش ها رفع شود و تازه نوسازي ناوگان هوایي آغاز 

شده بود که نوبت دولت مهرورز رسید. 
در  هوایي  ناوگان  از  نهم  دولت  نوآورانه  خارجي  سیاست  ساز  صداي 
تنها  حاال  شد.  قطع  هم  باریکه  آب  همان  و  شد  بیشتر  تحریم ها  مي آمد. 
صادر کننده به ایران روسیه بود، با هواپیماي قدیمي توپولف اش. دولت 
هم البته از هواپیماي روسي بدش نمي آمد و در آبان ماه 86 یکباره بحث 
خرید توپولف در ایران گل انداخت و البته هنوز سرنوشت آن ماجرا کامال 
نداشت،  نان  براي هرکس  ایران  تحریم  قدر مسلم،  است.  نشده  مشخص 
براي سمسار هاي روسي و دالل هاي اوکرایني خوب ناني داشت و البته، 
رخدادها مشخص  این  تبعات  قرمز  فرش هاي  روي  قراردادها  عقد  موقع 
از توپولف هاي روسي در  نمي شود، به جاي آن تبعات خرید و استفاده 

دشت هاي حاشیه قزوین به منصه ظهور مي رسد. 
آنها که عالقه به خرید توپولف دارند، مي گویند توپولف ارزان است! حتي 
با استدالل ارزان بودند هم که پیش برویم، باید دید در عمل این هواپیما با 
توجه به عمر مفید آن در مقایسه با سایر هواپیماها، آیا بازهم این هواپیما 
ارزان است. آیا اساسا، با توجه به خسارات ناشي از یک سانحه هوایي 

پافشاري به استفاده از این تحفه روسي توجیه پذیر است! 
شرق زدگي هوایي ها 

هواپیماهاي توپولوف15۴ و ایران 1۴۰ که تاکنون سوانح زیادي به مردم 
ایران تحمیل کرده اند، همواره به عنوان یکي از گزینه هاي مطلوب مدیران 
که  کساني  موارد،  بسیاري  در  و  مي آیند  شمار  به  ایران  در  تصمیم گیر 
از علت خریداري و اجاره هواپیما هایي که مورد تایید سازمان بین المللي 
هواپیمایي IKAO نیستند، سوال مي کنند، متهم به زد و بند با شرکت هاي 
بوئینگ و ایرباس مي شوند. اگر چه این شرکت ها حاضر به فروش مستقیم 

هواپیما به ایران نیستند. 
ناتواني خود در  هر چند مسووالن صنعت هوایي کشور سوء مدیریت و 
تامین هواپیماهاي مطمئن را به دالیلي چون تحریم نسبت مي دهند، اما در 
برابر این پرسش جوابي ندارند که چگونه برخي خطوط هوایي غیردولتي 

در ایران همچون هواپیماي در همین سال هاي تحریم موفق به خریداري 
هواپیماهاي مدرن و سالم شده اند. 

سایت »آینده« گزارش مي دهد، شرکت هاي هواپیمایي داخلي به دلیل کسر 
بودجه شدید و مشکالت مالي بسیار زیاد نمي توانند استانداردهاي هوایي 
را در باالترین سطح خود رعایت کنند، از سوي دیگر وقتي با فشار دولت 
اجازه دریافت هزینه هاي واقعي هر صندلي پروازي را پیدا نمي کنند، مجبور 

هستند که از حداقل استانداردها و پرنده هاي کهنه استفاده کنند. 
و مستهلک  کهنه  هواپیماهاي  از  زیادي  تعداد  اخیر  در چند سال  روسیه 
این  و  فروخته  یا  داده  اجاره  ایراني  شرکت هاي  به  را  توپولوف15۴ 
ایراني  طرف هاي  به  اجاره  یا  فروش  از  روسي  شرکت هاي  سودجویي 
به جاي بازنشسته کردن پرنده هاي قدیمي خودشان با شرق زدگي شدید 
شده  تبدیل  محبوب  و  تکراري  سنتي  به  ایران  هوایي  صنعت  مسووالن 

است. 
مشکل، دور زدن تحریم است 

بر اساس تحریم هاي فعلي فروش هواپیماهایي که ارزش قطعات آمریکایي 
آن بیشتر از 1۰ درصد باشد به ایران ممنوع است. احمدخرم، وزیر پیشین 
راه سال گذشته در مورد میزان تاثیر گذاري تحریم ها در ناکامي نوسازي 

ناوگان هوایي به »شهروند امروز« گفته بود: 
»از نظر من چالش اصلي ما تحریم نیست، بلکه عدم توانایي در عبور از 
تحریم و حل کردن مشکل است. قانون تحریم را باید دور زد. یک شرکت 
خارجي هواپیما را مي خرید لیزینگ مي کرد براي ایران. ما مي توانستیم با 
پرداخت  با  کنیم.  استفاده  از هواپیما  لوگوي دیگر  یا هر  لوگوي مشترک 

قسط هاي لیزینگ،  میزان مالکیت هواپیما افزایش مي یافت. 
البته آن موقع فقط از جانب آمریکا تحریم بودیم. اما حاال با تحریم بین المللي 
روبه رو هستیم و شرایط فرق کرده است. اگر قبال فشار یک اتمسفر بود 

حاال به لطف سیاست خارجي جدید 1۰۰ اتمسفر شده است. 
دستاورد سیاست خارجي دولت فعلي تبدیل شدن تحریم هاي آمریکا به 
تحریم هاي جهاني بود. اگر شرایط قبلي وجود داشت مي شد هم از تحریم 

از  کرد.  را حل  ناوبري کشوري  ناوگان سیستم  عبور کرد و هم مساله 
هم  کشور  فرودگاه هاي  خارجي  از سرمایه گذاران  دعوت  با  دیگر  سوي 
متاسفانه  برسد.  بین المللي  استانداردهاي  به  خدمات  هم  و  ساخت  در 
نیست  بین المللي  استانداردهاي  اندازه  و  حد  در  ما  فرودگاه هاي  خدمات 
خدمات  ولي  دارد  خوبي  بسیار  ساخت  فرودگاه امام  فرودگاه امام.  حتي 

فرودگاهي آن در سطح یک فرودگاه بین المللي نیست.« 
توپولف از بوئینگ گران تر است 

از  یکي  همواره  مي کنند،  توصیه  را  توپولف  خرید  همواره  که  کساني 
دالیل شان ارزاني توپولف است. اما واقعا توپولف ارزان است؟ 

دو شیوه عمده براي محاسبه قیمت یک هواپیما مي توان پیشنهاد داد. یکي 
هواپیماست.  قیمت  مقایسه  راه  ساده ترین  حال  عین  در  و  سنتي  شیوه 
نفره توپولف در  براي مثال قیمت هواپیماي 2۰۰  این روش محاسبه  در 
چنین  در  که  است  بدیهي  مي شد.  ارزیابي  ایرباس  و  بوئینگ  با  مقایسه 
شیوه اي توپولف ارزان ترین هواپیما خواهد بود. در این روش اگر براي 
مثال قیمت توپولف 35 میلیون دالر، ایرباس 6۷ میلیون دالر و بوئینگ 5۷ 
میلیون دالر باشد طبیعتا و در ظاهر توپولف ارزان تر از سایر هواپیماها 

به نظر مي رسد. 
ساعت  اساس  بر  را  خرید  و  مطالعه  مبناي  باید  هواپیما  خرید  در  اما 
اما برخي  این روش زیاد هم پیچیده نیست،  پرواز محاسبه کرد. هرچند 

از مسووالن عالقه دارند از شیوه ساده اول استفاده کنند. براساس این 
روش عمر توپولف، ۴5 هزار ساعت، ایرباس 85 هزارو بوئینگ 11۰ هزار 
ساعت پرواز است. در روش جدید بوئینگ از همه ارزان تر و توپولف از 

همه گرانتر خواهد بود. 
البته در بین مدیران مرتبط با صنعت هوایي کشور، تصوري وجود دارد 
که براساس آن باید حداکثر استفاده را )حتي تا بعد از اتمام عمر طبیعي 

یک هواپیما( از یک هواپیما ببرند. 
را  هواپیماها  ما،  از کشورهاي همسایه  برخي  در  که  است  در حالي  این 
1۰ سال پیش از پایان عمرشان از دور خارج و به کشورهاي عقب مانده 
براي  زیادي  هزینه  هواپیما  دوره  این  در  معتقدند  چراکه  مي فروشند، 

نگهداري صرف مي کند. 
ترک ها 8 سال قبل هشدار دادند 

استفاده از طیاره هاي فرسوده روسي توپولف، تنها داد مسافران ایراني را 
در نیاورده و در سال 85 بود که ترکیه هم به استفاده از این نوع هواپیما 
در ناوگان هوایي ایران واکنش نشان داد. ترکیه اعالم کرد که از این پس 
اجازه نمي دهد هواپیماهاي ایرتور ایران وارد آسمان ترکیه شوند. سازمان 
به  ایران  ایرتور  افزود هواپیماهاي مسافربري  هواپیمایي کشوري ترکیه 
دلیل نواقص و اشکاالت فني، فاقد استانداردهاي الزم هستند و در راستاي 
حفظ امنیت هوایي اجازه پرواز آنها به ترکیه داده نمي شود. این هواپیماها 
از نوع توپولف15۴ ساخت روسیه بودند. یعني همان هواپیمایي که دیروز 

در قزوین سقوط کرد. 
کار  به  آغاز  تازه  احمدي نژاد هم  هر چند در آن زمان که دولت محمود 
کالم  در  الاقل  خب،  اما  شد،  مطرح  سیاسي  بیشتر  بحث  این  بود  کرده 
ترک ها، هشدار نسبت به عواقب استفاده از این نوع هواپیما وجود داشت. 
کشوري خارجي نسبت به استفاده از این نوع هواپیما در ایران هشدار داده 
بود، اما مسووالن کشور تا کنون نسبت به خارج کردن این هواپیماهاي 

بدنام و فرسوده از ناوگان هوایي اقدامي نکرده اند. 
توپولف قزوین چه مشخصاتي داشت؟ 

سقوط  قزوین  در  توپولف  هواپیماي  فروند  یک  بود  آمده  خبرها  در 
توپولف،  از  مدل  این  بود.  نشده  اي  اشاره  آن  نوع  به  اما  است.  کرده 
که  است  جهان  در  توپولف  مدل هاي  قدیمي ترین  از  یعني»توپولف15۴« 
نزدیک  مي کند.  استفاده  آن  از  که  است  معدود کشورهایي  از  یکي  ایران 
که  است  شده  ساخته  گوناگون  مدل هاي  در  توپولف  هواپیماي   ۹۰۰ به 
ایران شرکت هاي  این تعداد 325 فروند آن مدلM15۴Tu- است. در  از 
 Mهواپیمایي ایران ایرتور، ماهان، تابان، آریا، کیش ایر و کاسپین از مدل
15۴Tu- این هواپیما استفاده مي کنند. توپولف15۴ هواپیماي مسافربري 
مناسب براي مسیرهاي متوسط هوایي که در پروازهاي داخلي روسیه و 
سایر کشورهاي شوروي سابق، همچنین تا اندازه اي در اروپاي شرقي 
و ایران به کار خود ادامه مي دهد. توپولف 15۴ مدل توسعه یافته اي از 
ایلوشین18  هواپیماهاي توپولفTu( 1۰۴-1۰۴(، آنتونف1۰ )An-1۰( و 
)ll-18( است. که در جدول هواپیماهایي که از سال 5۹ تاکنون در ایران 
سقوط کرده اند، نام هر سه این هواپیماها به چشم مي خورد. معیار طراحي 
در توسعه این سه هواپیما تا اندازه اي متفاوت بود که شامل، قابلیت پرواز 
در فرودگاه هاي کوچک و پرواز در ارتفاع باالست. براي دستیابي به این 
Kuznetsov NK-8-که  موتور  سه  از  توپولف15۴  طراحي  در  اهداف 
این موتورها نسبت  قابلیت پرواز بهتر را مي دادند استفاده شد، همچنین 

مناسبي را از نیروي جلوبرنده به وزن ایجاد مي کردند. 
قرن  نیم  حدود  یعني   1۹68 اکتبر  چهارم  در  توپولف15۴  پرواز  اولین 
براي   1۹۷1 سال  در  آن  آزمایشي  محصول  اولین  و  شد  انجام  پیش، 
 )Feb  1۹۷2( و در سال 1۹۷2  )Aeroflot( ساخته شد  ایرفلوت  شرکت 
سرویس دهي آن به صورت رسمي به شرکت هاي هواپیمایي آغاز شد. سه 
موتور مدل هاي مختلف هواپیماي توپولف گوناگون است که شامل موتور 
Kuznetsov براي مدل Tu-15۴ اولیه، نمونه بهینه سازي شده آن در مدل 
A 15۴Tu- با قدرت موتور باالتر و تحمل وزن بیشتر بهنگام بلند شدن 
و باز هم افزایش قدرت در B 15۴Tu- جهت تحمل وزن بیشتر هنگام بلند 

شدن و همچنینS 15۴Tu- نمونه هواپیماي باري   B 15۴Tu- است. 

تاواني که به خاطر سياست ها مي پردازيم 

در این قسمت بخشي از گفت و گوي مهدي نوروزیان با احمد خرم را در 
مورد خاطراتش از خرید هواپیما در دوره مسئولیتش مي خوانید: 

توصیه ها از کجا به شما شد؟ 
از طرف کساني که فکر مي کردند توپولف ارزان تر است. 

بحث ارزاني بود یا مصلحت سیاسي؟ 
مصلحت سیاسي هم بود. ما در پاسخ به کساني که فکر مي کردند توپولف 
ارزانتر است پاسخ باال را دادیم. اما مصلحت هاي سیاسي مقوله دیگري 

بود. 
توپولف با شرایط آب و هوایي ایران سازگاري دارد؟ 

این مساله بحث فني است. من اطالعي ندارم. مسلما باید در خرید هواپیما 
ما  شهرهاي  ارتفاع  زیرا  شود.  توجه  کشور  ارتفاع پروازي  شرایط  به 
باالست و درجه حرارت هم متفاوت است. به هر حال باید در نظر گرفته 
شود هواپیمایي که مي خواهد از تهران به بندرعباس بپرد باید با شرایط و 
درجه حرارت مختلف سازگاري داشته باشد. من فکر مي کنم مناسب ترین 

هواپیما با شرایط کشور بوئینگ است. 
با توجه به شرایط فعلي امکان خرید بوئینگ که وجود ندارد؟ 

هر  است.  امنیت  شوراي  مصوب  کنوني  تحریم هاي  کردم  اشاره  خیر. 
مي شود؛  روبه رو  دیگر کشورها  تنبیه  با  بشکند  باشد  کشوري خواسته 
خارجي  و  داخلي  عرصه  در  اشتباه  سیاست هاي  دلیل  به  ما  که  تاواني 

مي پردازیم. نیاز به حداقل 2۰ سال زمان است تا به نقطه اول برگردیم. 
منبع: شهروند امروز/ شماره 2۹/ تاریخ 25 آذر 1386 
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درخواست آمريکا براي 
آزادي تاجبخش 

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با ابراز نگرانی از بازداشت دوباره کیان تاجبخش 
پژوهشگر ایرانی – آمریکایي خواستار آزادی فوری وی شد.ایان کلی به خبرنگاران در واشنگتن 
گفت:»ما از گزارش ها درباره یک پژوهشگر ایرانی – آمریکایی که در ایران بازداشت شده است 
عمیقا نگران هستیم.«کیان تاجبخش روز 18 تیرماه برای دومین بار ظرف دو سال گذشته از سوی 
نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران بازداشت شد. تاجبخش در اردیبهشت ماه سال 86 نیز 
بازداشت شده و پس از تحمل چهار ماه زندان با سپردن وثیقه  ای 1۰۰ میلیون تومانی از زندان 
آزاد شده بود.وی در آن زمان به براندازی نرم و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسالمی متهم 
و اظهاراتي اعتراف گونه از وي در صداوسیما پخش شد.این پژوهشگر ایراني – آمریکایي از آن 

زمان ممنوع الخروج است. 
تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماینده موسسه »جامعه باز« و بنیاد آمریکایی »سوروس« 
در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه های ایران در امور بهداشت، 
مقابله با ایدز و اعتیاد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم بود.سخنگوی وزارت آمریکا در ادامه 
سخنان خود گفت: »ما از ایران خواسته ایم تا فورا آقای تاجبخش را آزاد کند و همچنین گذرنامه 
همه آمریکایی هایی که به اتهام هایی در ایران نگهداشته شده اند را به آنها بازگرداند.«وي به طور 
آمریکایی، اشاره کرد که اواخر سال گذشته  مشخص به نام عشاء مومنی، دانشجوی ایرانی – 
میالدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به مدت یک ماه بازداشت بود. مومنی از آن زمان به دلیل 
ضبط گذرنامه اش از سوی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران قادر به ترک کشور نیست. 

ماه  هشتم  از  که  لوینسون  رابرت  درباره  می خواهیم  ایران  از  دیگر  بار  ما  گفت:  همچنین  کلی 
مارس سال 2۰۰۷ در ایران ناپدید شده است اطالعاتی را در اختیار ما قرار دهد.رسانه هاي غربي 
مدعي اند لوینسون، مامور سابق اف بی آی برای دیداری از ایران در سال 2۰۰۷ به جزیره کیش 

سفر کرد ولی از آن زمان خبری از وی در دست نیست. 
خانواده لوینسون نیز برای کسب اطالع از سرنوشت او و همچنین گفت وگو با مقام های ایرانی به 

تهران سفر کردند ولی ایران می گوید که درباره چنین فردی اطالعاتی ندارد. 

 

»توييتر« و روزنامه نگاري شهروندي 
 

کاربران ایراني در شبکه هاي اجتماعي جهاني رکورد زدند. پس از فیلتر شدن »فیس بوک« تعداد 
و  داشت  رشد  درصد   ۷۰ روز   3 از  کمتر  در   )twitter(توییتر اجتماعي  شبکه  ایراني  کاربران 
ایرانیان در فاصله 2۴ خردادماه تا 1۰ تیر رکورد توییتر را شکستند،در این فاصله زماني به طور 

متوسط 12۰ خبر در هرساعت از سوي کاربران ایراني به این شبکه افزوده مي شد. 
پررنگ  حضور  مساله  ایرانیان«به  و  »توییتر  عنوان  با  گزارشي  در  مانیتور  ساینس  کریستین 
اینکه  از  این روزنامه کمي پس  ایراني در شبکه هاي اجتماعي پرداخته است.به گزارش  جوانان 
»فیس بوک« فیلتر شد، بیش از 1۰۰ هزار کاربري که لحظه به لحظه اخبار این روزهاي ایران را 
دنبال مي کردند به شبکه اجتماعي »توییتر«گسیل شدند و این حضور آنقدر پررنگ بود که این 
سایت را تبدیل به ویکي پدیایي براي ایرانیان و درباره ایران کرد،با این تفاوت که خبرهاي کوتاه 
تلفن هاي  در  اختالل  ایجاد  اس ام اس،  بودند.مسدود شدن سرویس  داغ  داغ  همگي  کلمه اي   1۴۰
براي  دنبال راه هایي  به  ایرانیان  تا  داد  به دست هم  فیلترینگ همه و همه دست  افزایش  همراه، 

انتشار اخبار روزهاي پرتب وتاب تابستان 88 بیفتند. 
توییتر یک شبکه ارتباط اجتماعي میان کاربران اینترنتي است که در سال 2۰۰6 در سانفرانسیسکوي 
آمریکا راه اندازي شد. محبوبیت توییتر به جایي رسیده است که رسانه قدیمي همچون سي ان ان 
نیز دست به دامان این شبکه اجتماعي شده است تا از قافله سرعت در خبررساني عقب نماند. 
اخبار  تلویزیوني  از یک شبکه  بارها زودتر  بارها و  این سایت  ایجاد صفحه اي در  با  سي ان ان 
به لیست  افزودن سي ان ان  با  این سایت مي گذارد، کاربران  اختیار کاربران  و اطالعاتش را در 
این شبکه  پیام هاي  باکس  چند  هر  مطلع شوند،  فوري  اخبار  آخرین  از  مي توانند  دوستان شان 
اینترنتي محدود است و سقف انتقال پیام هایي با حداکثر1۴۰ »کاراکتر« را دارد.در واقع این روزها 
توییتر به عنوان یکي از اصلي ترین ابزارها در روزنامه نگاري شهروندي است، توییتر این امکان 
را به شهروندان و مردم جهان مي دهد که در هر نقطه اي خود نقش یک رسانه را ایفا کنند و در 

کمترین زمان ممکن اخبار و مشاهدات خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. 
در نقش و اثرگذاري این رسانه همین بس که کشور مصر چندي پیش به واسطه این رسانه کوچک 
با باکس هاي 1۴۰ کلمه اي مجبور به عذرخواهي از دانشجویان شد. به گزارش رویترز،چندي پیش 
خبر اول توییتر سبب شد که دانشجوي مصري که از سوي گروه هاي فشار بازداشت شده بود 
در کمتر از ۴8 ساعت آزاد شود. این دانشجوي مصري که در جریان تظاهرات طرفداران گروه 
اخوان المسلمین مشغول فیلمبرداري با تلفن همراهش بود،توسط پلیس دستگیر شد.او در فرصت 
به دست آمده خیلي زود کلمه »دستگیرشدم« را با تلفن همراهش به روي این شبکه فرستاد و به 
این ترتیب دوستان او به سرعت متوجه دستگیري اش شدند و خیلي زود ماجرا رسانه اي شد و 
این دانشجو در کمتر از ۴8 ساعت آزاد شد.پس از آن نیز هنگام بمب گذاري هاي انتحاري در بمبئي 
توریست هاي جامانده از پرواز از طریق توییتر اخبار و آخرین وضعیت این شهر را بارها و بارها 
زودتر از رسانه هاي رسمي و بین المللي به روي توییتر مي فرستادند. تجربه مثبت دیگر توییتر نیز 
اتفاقي بود که براي زلزله زدگان چیني رخ داد، در زلزله بزرگ چین مردم در بخش هاي مختلف 
کشور، از موبایل براي ارسال پیامک در مورد وضعیت خود به توییتر و دیگر شبکه هاي اجتماعي 
استفاده مي کردند و این نقش مهمي در اطالع رساني در زمان بحران داشت و همه اینها مواردي 

است که توییتر را تبدیل به اصلي ترین منبع در گسترش روزنامه نگاري شهروندي کرده است. 

واکنش بازار به اخبار سیاست 

فروش نوکيا نصف شد 
 

 دوم تیرماه، خبري مبني بر فروش مخفیانه دستگاه هاي شنود توسط نوکیا به ایران منتشر شد. پس از آن، گروه ها و 
جمعیت هاي مختلف ایراني که بیشتر در اینترنت مستقر بودند نسبت به این اقدام نوکیا موضع گیري کردند و خواستار 

هیچ  هرچند  شدند.  موضوع  ابعاد  شدن  روشن 
جمعیت یا گروه رسمي در کشور هنوز نسبت به 
این اقدام نوکیا موضع گیري نکرده است اما به نظر 
خودجوش  صورت  به  کنندگان  مصرف  مي رسد 
گرفته اند.  تصمیم  نوکیا  محصوالت  درباره 
درمورد  بازار  فعاالن  گفته هاي  این حرکت،  نشان 
پس  موج  و  نوکیا  گوشي هاي  انواع  قیمت  ریزش 
از  پس  نوکیا  گوشي هاي  تعویض  و  فرستادن 
انتشار اخبار شنود است. همچنین فروش گسترده 
خرید  و  دوم  دست  صورت  به  نوکیا  گوشي هاي 
گوشي هایي با برند هاي دیگر نشانه هایي از واکنش 
نوکیاست.  اقدام  این  به  ایراني  مصرف کنندگان 
گذشته،  سال هاي  »ظرف  مي گویند:  بازار  فعاالن 
روزها  این  اما  بود  خریداران  اول  انتخاب  نوکیا 
انتخاب اول خیلي از خریداران نوکیا نیست« امکان 

تهیه گزارش رسمي از تحوالت اخیر بازارگوشي تلفن همراه وجود ندارد اما گزارش هاي میداني و اظهارنظر فروشندگان 
گوشي تلفن همراه از افت فروش نوکیا در بازارهاي تهران حکایت دارد. مردم معترض به روند شنودهاي تلفني وآنها 
که از انتشار خبر فروش نرم افزارهاي شنود توسط شرکت نوکیا نگران شده اند، ترجیح مي دهند از گوشي هاي دیگري 
استفاده کنند. این روند درحالي شدت یافته است که شرکت مخابرات ایران - سهامي عام- نیزیک روز پیش ازبرگزاري 
انتخابات ریاست جمهوري سیستم ارسال پیامک را به مدت سه هفته غیرفعال کرد ونارضایتي شدیدي  دهمین دوره 
میان مردم وسهامداران خود به وجود آورد.  به طور قطع به همین دلیل بود که مردم تهران به پیامک تبریک روز پدر 
و پاسداشت روز تولد امام علي)ع( به شیوه هاي دیگر رو آوردند. شرکت مخابرات هنوز آماري از افت فاحش ارسال 
پیامک در روز پدر منتشر نکرده اما گفته مي شود حداقل ۹۰درصد افرادي که سال گذشته در روز پدر از پیامک استفاده 
کرده اند،امسال این امکان را کنار گذاشته اند درهمین حال گزارش ها نشان مي دهد که مردم تهران درسطحي گسترده 
این  نام  که  زماني  دیگري.  دالیل  به  اما  بود  تحریم شده  هم  پیش تر  ایران  در  نوکیا  کرده اند.  کم رونق  را  نوکیا  بازار 
شرکت همچون شرکت هاي نستله، کوکاکوال، فانتا، بنتون وچند شرکت معروف دیگر در فهرست تحریم برخي گروه هاي 

دانشجویي قرار گرفت، اي بسا مردم سازي دیگر کوک کردند. 
ابزار شنود موبایل به ایران فروختیم 

از اواخر خردادماه همزمان با ناآرامي ها و موج دستگیري ها در کشور در اینترنت نیز موجي از فیلترینگ سایت هاي 
خبري، وبالگ ها، جوامع مجازي و... نیز آغاز شد و اطالع رساني بیشتر از طریق ایمیل ها صورت مي گرفت. در این 
ایام بود که خبري مبني بر شنود غیرقانوني مکالمات و دسترسي به اطالعات ایمیل ها، یل باکس ها در جوامع مجازي و 
مطالب تایپ شده در مسنجر منتشر شد. متعاقبا روز اول تیرماه، رسانه ها خبر غیر منتظره اي را منتشر کردند. شرکت 
مخابراتي نوکیا-زیمنس )NSN( فروش تجهیزات شنود مکالمات تلفن همراه به دولت ایران را تایید کرد، سخنگوي این 
شرکت گفت: »بخشIntelligent Solutions که تا ماه مارس سال جاري بخشي از شرکت نوکیا- زیمنس بود، نسخه 
محدود شده محصولي با نام Monitoring Centre را در نیمه دوم سال 2۰۰8 به ایران فروخته است.« بن روم توضیح 
داد: »امکانات محصول مذکور به کاربران آن اجازه مي دهد روي ایمیل، تماس هاي تلفني، پیام هاي متني، پیام هاي ارسال 
شده توسط ابزارهایي مانند یاهو مسنجر و شبکه هاي اجتماعي مانند فیس بوک »شنود قانوني« داشته باشند.« همین 
اظهارنظر کافي بود تا در کنار خبر افشاي تولید کننده فناوري ایجاد پارازیت در امواج شبکه هاي ماهواره اي، نسبت به 
تولید کننده اینگونه فناوري ها که آنها را به صورت مخفیانه به ایران فزروخته بودند واکنش نشان داده شود. هنوز مردم 
ایران که اکثرشان مکالمات خود را با گوشي هاي نوکیا انجام مي دادند در بهت بودند و این خبر را کامال باور نکرده 
بودند. بعد از اینکه سخنگوي شرکت فنالندي - آلماني »نوکیا زیمنس« فروش تجهیزات پیشرفته شنود تلفن را به ایران 
در سال 2۰۰8 تایید کرد، چارلز شامر سناتور دموکرات مجلس سناي آمریکا به همراه سناتور جمهوریخواه لیندسي 
گراهام در پي ارائه طرحي براي تصویب در سنا برآمدند که به موجب آن شرکت هایي که به دولت ایران ابزار پیشرفته 
شنود مکالمات تلفني و کنترل فضاي وب را فروخته اند در آمریکا مورد تحریم قرار بگیرند.این دو مدعي شدند دلیل ارائه 
این طرح خود را متوقف کردن گردش آزاد جریان اطالع رساني از سوي دولت ایران در پي اعتراضات مردمي به نتایج 
اعالم شده پس از انتخابات ریاست جمهوري مي دانند. روزنامه آمریکایي وال استریت ژورنال در آخرین هفته خردادماه 
با چاپ گزارشي نوشته بود که دولت ایران تجهیزات پیشرفته اي براي شنود مکالمات تلفني و کنترل ارتباطات اینترنتي 
شهروندان خود از شرکت سازنده تجهیزات ارتباطي فنالندي – آلماني »نوکیا زیمنس« خریداري کرده است. این دو نفر 
با اشاره به این گزارش خواستار قطع ارتباط تمامي شرکت هاي بزرگ غربي با دولت ایران شده  و افزوده اند: در حالي 
که شرکت هاي بزرگ آمریکایي قوانین تحریم ایران را رعایت مي کنند اما شرکت هاي دیگر کشورهاي غربي از جمله اروپا 
با فروش تجهیزات و انتقال تکنولوژي هاي حساس به ایران به دولت این کشور اجازه مي دهند که گردش آزاد اطالعات 
را محدود کند. در طرح دو سناتور مزبور، دولت آمریکا موظف شده است که با تهیه لیستي شرکت هایي را که در ماه ها 
و سال هاي گذشته تجهیزات پیشرفته محدود کننده آزادي گردش اطالعات را به دولت ایران فروخته اند، مشخص سازد. 
پس از این مرحله و در صورت تایید اطالعات این لیست این شرکت ها از انعقاد قرارداد با دولت آمریکا محروم مي شوند 
و شرکت هایي هم که در حال حاضر با دولت آمریکا قرارداد همکاري دارند پس از انقضاي مدت قانوني آن، از تمدید 
قرارداد خود با دولت آمریکا محروم خواهند شد. شرکت زیمنس هم اکنون بیش از 2 هزار قرارداد همکاري با دولت 
آمریکا دارد که تنها 3۰۰ مورد آن با وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( است. این شرکت تنها در سال 2۰۰۹ قراردادهایي را 
به ارزش 25۰ میلیون دالر با دولت آمریکا منعقد ساخته است، در حالي که شرکت ادغام شده فنالندي - آلماني نوکیا 

زیمنس تنها 6 قرارداد به ارزش 5 میلیون دالر با دولت آمریکا منعقد کرده است. 

سرويس ويژه برای مسافرين فرودگاه 

07956373018

گزارش
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اتفاق متنی نوشتم و از مادرم، مردم و  از این  من بالفاصله بعد 
حکم  این  صدور  به  توجه  با  ولی  کردم  عذرخواهی  همه  و  علما 
دیگر فکر نمی کنم جای عذرخواهی داشته باشد. از یک مرحله ای 
به بعد تکلیف آدم با کل سیستم روشن می شود. من قصد دارم آن 
قطعه را این بار با ارکستر ضبط کامل کنم و آن را به شخص آقای 

عباس سلیمی تقدیم می کنم. 

 شکایت شجریان از صدا و سیما، پنج سال حبس تعزیري براي 
محسن نامجو و حاشیه هاي ارکستر ملي 

 
روزهاي عجیب و غریبي براي موسیقي ایران دارد سپري مي شود. پس از برگزاري انتخابات دهم 
ریاست جمهوري، هر روز خبرهاي متنوع و گوناگوني از لغو یا تعویق کنسرت هاي موسیقي منتشر 
مي شود. یک روز مي گویند کنسرت ارکستر ملي به رهبري فرهاد فخرالدیني لغو شده و روز دیگر 
شنیده مي شود اجراي ارکستر سمفونیک تهران به رهبري منوچهر صهبایي بدون اطالع رساني برگزار 
شده و تعداد تماشاگران از تعداد اعضاي ارکستر کمتر بوده است. از یک سو خبر مي رسد فرهاد 
فخرالدیني به دلیل اختالف با دفتر شعر و موسیقي وزارت ارشاد از رهبري ارکستر ملي انصراف داده 
و از سوي دیگر دفتر موسیقي ارشاد در خبرگزاري نزدیک به دولت »فارس« این خبر را تکذیب کرده 
و اعالم مي کند فرهاد فخرالدیني همچنان رهبر اکستر ملي است. فرهاد فخرالدیني پیرامون حواشي 
ارکستر ملي و ادامه همکاري خود با این ارکستر به مهر گفت؛ دیگر تمایلي به ادامه همکاري با ارکستر 
ملي و رهبري این مجموعه ندارم. رهبر ارکستر ملي درباره دالیل این تصمیم خود گفت؛ در حال حاضر 
ترجیح مي دهم سکوت کنم و بهتر است دالیل این امر را از دکتر خبري رئیس مرکز موسیقي وزارت 
ارشاد پیگیري کنید. دفتر موسیقي ارشاد ادامه مي دهد؛ »به جهت حجم فعالیت ها و مشغله هاي انجمن 
دفتر  کر  و گروه  ارکستر سمفونیک  ایران،  ملي  ارکستر  امور سه مجموعه  انجام  در  ایران  موسیقي 
موسیقي و ساماندهي بهتر امور اجرایي و استفاده از ظرفیت هاي مجموعه، ارکستر ملي ایران و فعالیت 
هاي استاني ارکستر ملي به بنیاد فرهنگي هنري رودکي واگذار شده است.« البته دفتر شعر و موسیقي 
اضافه مي کند؛ »هر سه مجموعه فوق الذکر )ارکستر ملي ایران، ارکستر سمفونیک تهران و گروه کر 

دفتر موسیقي( همچون گذشته تحت حمایت و سیاست هاي دفتر موسیقي معاونت هنري وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي فعالیت خواهند کرد.« از این موضوع که بگذریم خبر مي رسد محمدرضا شجریان به 
دلیل بي توجهي صدا و سیما در پخش نکردن آثارش از رسانه ملي، شکایت خود را از این سازمان به 
قوه قضائیه ارسال کرده است. اگرچه این خبر در »دل آواز« سایت رسمي محمدرضا شجریان منتشر 
نشده اما چندین سایت دیگر همچون »شجریاني ها« و »موسیقي ما« دیروز این خبر را بر خروجي 
خود ارسال کردند. در این خبر آمده است؛ »باخبر شدیم محمدرضا شجریان از طریق شکایت به قوه 
قضائیه، پیگیر عدم پخش آثارش در صدا و سیما است. شجریان در گفت وگویي اعالم کرد به دلیل 
ادامه پخش آثارش از صدا و سیما، موضوع ممنوعیت پخش صدایش را در این رسانه از راه قانوني 
پیگیري خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد نگران مشکالت احتمالي آتي نخواهد بود و موضوع را تا 
رسیدن به حق خود ادامه خواهد داد.« این خبر چنین پایان مي یابد؛ »به گفته شجریان فقط صدا و سیما 
اجازه دارد دعاي ربنا را پخش کند و پخش سایر سرودها و ترانه هاي ایشان به طور کلي برخالف 
میل او است.« خبرهایي از این دست اما به این موضوع خاتمه نمي یابد. »محسن نامجو خواننده به پنج 
سال حبس تعزیري محکوم شد.« این تیتر خبري است که خبرگزاري قرآني ایران دیروز منتشر کرد. 
این خبر در گفت وگو با عباس سلیمي قاري قرآن و معاون روابط عمومي و امور بین الملل آستان 
حضرت عبدالعظیم به موضوع شکایت از محسن نامجو به اتهام »خواندن تمسخرآمیز آیات قرآن کریم 
به صورت موزیکال« پرداخته است. البته سلیمي اعالم کرده به عنوان یک شخص حقیقي و به عنوان 
یک شهروند و از شاگردان قرآن کریم علیه این فرد اعالم جرم کرده است. این فعال قرآني تاکید کرده 
شکایت و اعالم جرم در حقیقت پیامي بسیار شفاف است براي متولیان امور فرهنگي که در راستاي 
انجام وظایف خود باید بدانند سرلوحه اولویت هاي وظایف آنان دفاع از حریم دین خداست. این قاري 
قرآن ادامه داده است؛ »اگرچه بر اساس اطالعیه هاي مندرج در جراید کثیراالنتشار و به نحو مقتضي 
مراتب ضرورت حضور محسن نامجو در دادگاه اعالم شده بود، ولي وي در دادگاه حضور نیافت و 
الیحه و دفاعیه یي نیز به دادگاه ارائه نکرد. دادگاه بعد از استماع اظهارات اینجانب و ارائه مستندات 
مجرمانه متعلق به محسن نامجو و دریافت توضیحات کتبي مفصل پس از چند روز نامبرده را به اتهام 
توهین به مقدسات، اجراي تمسخرآمیز آیات قرآن کریم و بي حرمتي نسبت به کتاب مقدس مسلمانان 
جهان به پنج سال حبس تعزیري محکوم کرد که رونوشت راي صادره نیز در 13 تیرماه به بنده ابالغ 
شد.« سلیمي مدارکي را نیز براي اثبات جرم محسن نامجو به دادگاه ارائه کرده است؛ »لوح فشرده 
حاوي سه ترانه »محسن نامجو« متضمن آیات قرآني که با آالت موسیقي و به نحوي بسیار اهانت 
آمیز و تمسخرآلود اجرا کرده بود و هیچ توجیه منطقي نیز نداشت را به عنوان مدارک و مستندات به 

دادستان عمومي و انقالب تهران ارائه کردم.«
 

روزهاي پرمخاطره موسيقي ايران 
موسيقی
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شرایط براي پیونگ یانگ سخت تر مي شود   

موافقت چين با تحريم مقام 
هاي کره شمالي  

 

 معاون سفیر چین در سازمان ملل گفت پکن براي اولین بار با تنبیه مقام هاي دولتي ارشد کره شمالي به 
علت سرپیچي از قطعنامه هاي سازمان ملل موافقت کرد. لیو ژنمین معاون نماینده چین در سازمان ملل 
خاطرنشان کرد دولتش از اعمال ممنوعیت سفر و مسدود کردن گستره دارایي هاي 15 مقام رسمي کره 
شمالي که به پیشنهاد امریکا و دیگر کشور هاي غربي به عنوان هدفي براي تحریم سازمان ملل اعالم شده، 

حمایت خواهد کرد. به گزارش شبکه خبري بلومبرگ، لیو ژنمین از اعالم نام این مقام ها امتناع کرد، اما 
اظهار داشت این مقام هاي کره شمالي سمت هاي ارشد در این کشور دارند و در حال فعالیت در امور هسته 
یي و موشکي هستند. موافقت چین با اعمال تحریم کره شمالي مسیر را براي شوراي امنیت در صدور 
قطعنامه و تحریم جدید علیه پیونگ یانگ هموار مي کند. به گفته مقام هاي سازمان ملل، روسیه نیز اخیراً 
در مقابل پذیرش اعمال تحریم ها رضایت داده است. فضلي کورمان از ترکیه که ریاست کمیته شوراي 
امنیت با هدف اعمال تحریم ها علیه کره شمالي را برعهده دارد، گفت؛ توافق هاي رسمي توسط 15 عضو 
شوراي امنیت ظرف چند روز آینده حاصل خواهد شد. لي میونگ باک رئیس جمهور کره جنوبي در پي 
این تصمیم چین گفت کره شمالي باید از برنامه هسته یي جنجالي خود دست بکشد. وي که پس از دیدار با 
»فردریک رین فیلت« نخست وزیر سوئد، در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود از تحریم هاي شوراي 
امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالي که درپي آزمایش هسته یي 25 مه این کشور اعمال شد، حمایت 
مي کند. رئیس جمهور کره جنوبي تصریح کرد اعمال این تحریم ها مي تواند به متقاعد کردن کره شمالي 
به منظور دست کشیدن این کشور از برنامه هاي هسته یي خود و بازگشت به میز مذاکره کمک کند. وي 
همچنین از تالش هاي اتحادیه اروپا و حمایت آنها از تالش براي متقاعد کردن کره شمالي به کنار گذاشتن 
برنامه هسته یي خود قدرداني کرد. مطبوعات کره جنوبي اخیراً طي گزارشي اعالم کردند کره شمالي سال 
جاري میالدي درحالي حدود ۷۰۰ میلیون دالر را صرف هزینه آزمایش هاي هسته یي و موشکي خود کرده 
است که این مبلغ مي توانست صرف کمبود مواد غذایي دست کم به مدت دو سال در این کشور فقیر شود. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از سئول، روزنامه چاسون ایلبو به نقل از مقام هاي دولتي که نام شان ذکر 
نشده است، نوشت؛ این رقم شامل حدوداً ۴3 میلیون دالر هزینه پرتاب آزمایشي پنج موشک اسکاد و دو 
موشک رودونگ است که اخیراً انجام گرفت. به نوشته این روزنامه طبق برآورد مقام هاي مذکور پرتاب 
موشک دوربرد تائه پودونگ 2 در تاریخ پنج آوریل )16 فروردین( 3۰۰ میلیون دالر و پرتاب آزمایشي 1۰ 
موشک دیگر طي هفته هاي اخیر 1۰ میلیون دالر هزینه دربر داشته است. همچنین آنان برآورد کرده اند 
آزمایش هسته یي زیرزمیني کره شمالي در تاریخ 25 مه )چهار خرداد( که دومین آزمایش این کشور از 
سال 2۰۰6 )1385ه ش( تاکنون بوده است، بین 3۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر هزینه داشته است. این روزنامه 
به نقل از مقامي که نامش ذکر نشده است، مي نویسد کره شمالي مي توانست با این مبلغ یک میلیون تن 
برنج به ارزش 3۰۰ میلیون دالر از بازارهاي بین المللي خریداري کند که این میزان برنج مي توانست مشکل 
کمبود مواد غذایي این کشور براي حدوداً یک سال را رفع کند. سازمان برنامه جهاني غذا سازمان ملل 
اعالم کرده است طبق یک بررسي که سال گذشته میالدي صورت گرفت حدود ۹ میلیون نفر از مردم کره 
شمالي که تقریبًا یک سوم جمعیت 2۴ میلیوني این کشور را شامل مي شود، نیازمند کمک براي تامین مواد 
غذایي هستند. با این اوصاف رهبر بیمار کره شمالي همچنان به بلندپروازي هاي هسته یي خود ادامه داده 
و مي گوید در صورت تصویب هرگونه قطعنامه یي علیه کشورش پاسخي دندان شکن خواهد داد. آخرین 
خبرهاي این هفته این بود که کیم جونگ ایل رهبر کره شمالي به سرطان لوزالمعده مبتال شده است. کانال 
تلویزیوني خبري واي تي ان سئول روز دوشنبه گزارش داد در تابستان گذشته حدوداً در زماني که کیم 
6۷ساله پس از یک سکته مغزي روي زمین افتاد، تشخیص داده شد که وي سرطان دارد. وضعیت جسماني 
کیم از بیم ایجاد بي ثباتي در کره شمالي در صورت مرگ وي بدون معرفي یک جانشین و در گرفتن یک 
جنگ قدرت در این کشور سخت در کانون گمانه زني هاي رسانه یي قرار دارد. هرچند گزارش ها عمدتًا 
حکایت از آن دارند که کیم جونگ اون سومین و کوچک ترین پسر کیم جونگ ایل جانشین وي خواهد شد 

ولي هیچ گونه اعالمیه یي در این زمینه در دنیاي خارج انتشار نیافته است. 

   مرگ مفتي برجسته وهابيون عربستان 
 

»عبداهلل بن جبرین« مفتي برجسته وهابیون و عضو سابق هیات علماي عربستان سعودي دوشنبه 
از  یکي  در  قمري  هجري   1353 سال  در  که  جبرین  بن  عبداهلل  درگذشت.  بیماري  اثر  بر  شب 
روستاهاي ریاض پایتخت عربستان سعودي متولد شده است، در حالي که چند روز پیش براي 
مداوا به آلمان سفر کرده بود، به دلیل ترس از پیگیري هاي حقوقي و بازداشت به خاطر فتاوي 
حمایت آمیز از تحرکات گروهک القاعده و طالبان و حمایت از اقدامات تروریستي، سفر خود را 
نیمه کاره گذاشت و به عربستان بازگشت. وي پس از فرار به عربستان، به دلیل افزایش بیماري 
جسمي خود درگذشت و قرار است امروز در قبرستان »العود« شهر ریاض به خاک سپرده شود. 
گفتني است بن جبرین همراه با چندي دیگر از مفتیان وهابي عالوه بر مهدورالدم دانستن شیعیان، 

با صدور فتاوایي خواستار انهدام حرم حضرت رسول اکرم)ص( و مراقد امامان شیعه شدند. 
  

سقوط هليکوپتر ناتو در افغانستان  
 

سقوط هلیکوپتر ناتو و کشته شدن دو سرباز ایساف در افغانستان و کشته شدن 26 نفر در شمال 
غرب پاکستان از جمله تحوالت مهم همسایگان شرقي کشورمان به شمار مي رود. به گزارش 
خبرگزاري شینهوا، مقامات ناتو دیروز سه شنبه اعالم کردند بر اثر سقوط یک بالگرد غیرنظامي 
در استان هلمند واقع در جنوب افغانستان دو نفر کشته و یک نفر مجروح شدند. همچنین گفته مي 
شود سه شنبه دو سرباز ایساف در جنوب افغانستان کشته شدند. خبر دیگر اینکه رسانه هاي 
محلي پاکستان اعالم کردند در جریان درگیري ها در شمال غرب این کشور 23 شبه نظامي و سه 
نفر از نیروهاي نظامي کشته شدند. همچنین روز گذشته دو میلیون آواره پاکستاني پس از تقریبًا 

سه ماه درگیري در مناطق شمال غربي این کشور به منازل خود در دره سوات بازگشتند. 

مذاکرات هند و پاکستان درباره تروريسم 
 

 وزراي خارجه هند و پاکستان دیروز در حاشیه نشست مصر درباره تروریسم با یکدیگر مذاکره 
کردند. به گزارش بي. بي. سي این مذاکرات در آستانه دیدار مهم و کلیدي نخست وزیران دو کشور 
در جریان نشست سران غیر متعهد ها انجام شد. یوسف رضا گیالني، نخست وزیر پاکستان پیش 
از انجام دیدار با همتاي هندي خود گفت که با قلبي باز و ذهني مثبت وارد مذاکرات خواهد شد. 
روابط میان هند و پاکستان پس از آن تیره شد که مردان مسلح در ماه نوامبر گذشته حمالت 
مشهور بمبئي را انجام دادند و تحقیقات نشان داد که این مهاجمان پاکستاني بوده اند. به دنبال 
این حمله بود که بیش از 1۷۰ نفر جان خود را از دست دادند و روابط دو طرف به سردي گرایید. 
پاکستان این ادعاي هند را رد مي کند که اقدامات مناسب و کافي براي جلوگیري از انجام حمالت 
پاکستان  در خاک  مقابل جنگجویان مستقر  در  هم  هند  است.  نداده   انجام  هند  علیه  تروریستي 
نوامبر  ماه  تروریستي  حمالت  انجام  عامل  هستند  وابسته  طیبه  لشکر  ممنوعه  گروه  به  که  را 
بمبئي در خاک  به  از طراحي حمله  که بخشي  تایید کرده  این حال  با  پاکستان  گذشته مي داند. 
پاکستان شکل گرفته  است. خبرنگاران گزارش مي دهند که وزراي خارجه هند و پاکستان اواخر 
با یکدیگر  بایکدیگر مالقات کردند و » مذاکرات خوبي درباره جزئیات تروریسم«  روز سه شنبه 
یکدیگر مذاکره و  با  بمبئي  باید درباره حادثه  باور دارند که  آنها  به گفته خبر نگاران  داشته اند. 
تحقیقات بیشتري انجام دهند تا بتوانند با تروریسم مقابله کنند. وزراي خارجه هند و پاکستان 
دو  نخست وزیران  میان  پنجشنبه  امروز  است  قرار  که  مذاکراتي  مورد سر فصل  در  است  قرار 
که  است  گفته  هند،  خارجه  امور  وزیر  کرشنا،  اس. ام.  دست یابند.  توافق  به  شود  انجام  کشور 
کشورش درخواست » پاسخي شفاف« از سوي پاکستان در مورد محاکمه کساني که در حادثه 
انجام شد، دست داشتند، شده   بمبئي و همچنین حمله به سفارت هند در کابل که سال گذشته 
است. پاکستان هم در چارچوب سیاست آغاز مذاکرات با هند اعالم کرده که هر کاري که مي  تواند 
انجام داده تا کساني را که در حادثه بمبئي دخالت داشتند تحت پیگرد قانوني قرار دهد. رحمان 
مالک، وزیر کشور پاکستان، گفته است که 15۰۰۰ شهروند پاکستاني از سال 2۰۰1 میالدي و به 
دنبال حمالت تروریستي در این کشور جان خود را از دست داده اند. او در این باره گفت:» تهدید 
تروریستي در منطقه هیچ مرزي نمي شناسد و هیچ کشوري بیش از پاکستان از این حمالت آسیب 
ندیده  است.« پاکستان همچنین اعالم کرده که محاکمه پنج مرد متهم به دست داشتن در حمله به 

هتل تاج بمبئي که ماه نوامبر گذشته انجام شد احتماال از هفته آینده آغاز خواهد شد. 

نخست وزير سابق لهستان رئيس جديد
 پارلمان اروپا شد   

 
نخست وزیر سابق لهستان به عنوان رئیس پارلمان اروپا انتخاب شد. جرمي بوزک نخست وزیر 
بریت  اوا  مقابل  با کسب 555 راي در   )EPP( اروپا  کار مردم  از حزب محافظه  لهستان  سابق 
اسونسون سوئدي با 8۹ راي پیروز و به عنوان رئیس پارلمان اروپا برگزیده شد. بوزک پس از 
انتخاب شدن به عنوان رئیس جدید پارلمان اروپا گفت؛ معتقدم انتخابم نشانه پیشرفت کشورهاي 
شرق اروپا که اکثراً در سال 2۰۰۴ به اتحادیه اروپا پیوستند، است. بوزک 6۹ساله جایگزین هانس 
گرت پوترینگ آلماني شد و تا اوایل 2۰12 در این سمت فعالیت خواهد کرد. بر اساس توافقات 
قرار است پس از سال 2۰12 ریاست پارلمان اروپا به جبهه سوسیالیست ها که رئیس آن مارتین 
شولز است، تحویل داده شود. دونالد تاسک نخست وزیر فعلي لهستان نیز ضمن تمجید از انتخاب 
بوزک خاطرنشان کرد این اقدام نشان از همگرایي اروپاست. وي گفت؛ پیروزي بوزک یک لحظه 

به یادماندني است و تایید همگرایي موثر اروپاي جدید و قدیم است.  
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 سرنوشت تکان دهنده 
کودکان مهاجر در اروپا  

 

اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهاي  در  مهاجر  کودکان  شدن  ناپدید 
ابعاد وسیعي دارد. آژانس حقوق پایه یي اتحادیه اروپا خواستار 
ساالنه  اروپا  در  شد.  کودکان  تجارت  علیه  کشورها  این  اقدام 
و  شوند  مي  فروخته  کودکان  قاچاقچیان  توسط  کودک  هزاران 
مورد سوءاستفاده قرار مي گیرند. »مرتن کیه روم« مدیر آژانس 
حقوق پایه یي اتحادیه اروپا، مورد دختر 15 ساله یي به نام »دایو« 
او  اند.  آورده  بریتانیا  به  نیجریه  از  را  او  که  کند  مي  مطرح  را 
در خانه یي مشغول به کار مي شود که کتک خوردن قسمتي از 
زندگي روزمره بوده است. دایو مسوولیت نگهداري از سه کودک 
را بر دوش داشته و تمام وظایف خانه را به تنهایي انجام مي داده 
است. در سال گذشته تنها در جزیره لمپدوسا حدود ۴۰۰ کودک 
ترین  لمپدوسا جنوبي  ناپدید شدند.  به جا گذاشتن ردپایي  بدون 
جزیره ایتالیا و منطقه اصلي ورود مهاجران است. این رقم برابر 
با یک سوم تعداد کودکاني است که در پایگاه مهاجران واقع در 
این جزیره مستقر بوده اند. به گفته کیه روم آمار دیگري حاکي از 
آن است که سال 2۰۰5 در مجارستان نزدیک به دو هزار کودک 
از مراکز پذیرش مهاجران ناپدید شده اند. کیه روم مي گوید؛ »این 
از گذشت  اروپا مي شوند و پس  به عنوان مهاجر وارد  کودکان 
مي  ناپدید  مهاجران  پذیرش  مراکز  در  آنها  نام  ثبت  از  روز  چند 
شوند. ما نمي دانیم آنها کجا به سر مي برند اما به احتمال زیاد 
آنها مجبور به گدایي یا روسپیگري مي شوند و برخي از آنها نیز 

در دام سوداگران اعضاي بدن مي افتند.«
اروپا درباره تجارت  اتحادیه  اولین گزارش  ناتواني« مولف  »نیرا 

اقدام  مهاجر،  کودکان  اسفبار  شرایط  ادامه  وجود  با  کودکان، 
کشورهایي مانند ایتالیا و مجارستان را تحسین مي کند. او تاکید 
مي کند این کشورها جزء معدود کشورهاي عضو اتحادیه اروپا 
هستند که دست کم در این مورد آمار تهیه مي کنند. »ناتواني« مي 
گوید؛ »این آمارها براي ما بسیار ارزشمند هستند. بدترین حالت 
این است که کشورها در این زمینه به ما آمار و ارقامي تحویل نمي 
دهند در صورتي که ما از وجود تجارت کودکان در این کشورها 

مطلع هستیم.« 
به عقیده »ناتواني«، وجود آمارگیري نشان مي دهد کشور مزبور 
پدیده  این  از  را جدي مي گیرد و در جهت جلوگیري  این مشکل 
نخستین گام را برداشته است. بنا به گزارش هاي آژانس حقوق 
پایه یي اتحادیه اروپا، از سال 2۰۰۰ تا به حال تنها در چهار کشور 
تجارت  با  رابطه  در  تبهکاران  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   2۷ از 
کودکان، مورد پیگرد قانوني قرار گرفته اند در حالي که این مشکل 

ابعاد بسیار وسیع تري دارد.
از  تر  قربانیان را حتي مهم  از  این آژانس حمایت  کیه روم مدیر 
او به تعداد زیادي از کشورهاي عضو  محاکمه عامالن مي داند. 
مانند  کودکان  تجارت  قربانیان  با  آنجا  در  که  کند  مي  اشاره 
که  هستند  دختراني  مثال  طور  به  شود.  مي  برخورد  خالفکاران 
براي کار کردن توسط قاچاقچیان به اروپا وارد مي شوند. آنها 
روسپیگري  و  غیرقانوني  ورود  دلیل  به  کنند،  شناسایي  اگر  را 
اندازي  ارائه چشم  خواستار  روم  کیه  دهند.  مي  انتقال  زندان  به 
براي آینده این کودکان است که دربردارنده حق اقامت و تحصیل 
آنها در کشور میزبان آنان باشد. وي مي گوید این کودکان باید 
به مراکز ویژه کودکان انتقال داده شوند. نگهداري آنها در میان 
پناهندگان بزرگسال اشتباه است. کیه روم مواردي را نام مي برد 
مراکز  کارمندان  و  پلیس  نامناسب  برخورد  دلیل  به  کودکان  که 
پناهندگي، از روي درماندگي مجبور مي شوند به تاجران انسان 

روي آورند و به آنها اعتماد کنند.
 

استيضاح نخست وزير ژاپن در پي 
تصميم به انحالل پارلمان  

 
گذشته  روز  انتخابات  در  ژاپن  حاکم  حزب  شکست  پي  در 
به  اعتماد«  راي  »عدم  طرح  دولت  مخالف  احزاب  ها،  شهرداري 

همین  در  اند.  کرده  مطرح  را  وزیر  نخست 
حزب  سخنگوي  اویکاوا«  »توشیاکي  رابطه 
لیبرال  حزب  اصلي  )رقیب  ژاپن  دموکراتیک 
در  نیز  مخالف  احزاب  دیگر  گفت؛  دموکرات( 
ارائه این طرح نقش داشته اند. طرح راي عدم 
که  شد  ارائه  آن  از  پس  آسو  تارو  به  اعتماد 
وي گفت هفته آینده پارلمان را منحل و در 3۰ 
کند.  مي  برگزار  سراسري  انتخابات  آگوست 
حزب مخالف اصلي ژاپن دیروز ) دوشنبه ( از 
ارائه طرح استیضاح نخست وزیر و کابینه وي 
به پارلمان این کشور خبر داد. آسوشیتدپرس 
به  آن  از  پس  طرح  این  داد  گزارش  توکیو  از 
نخست  آسو  تارو  که  شد  ارائه  ژاپن  پارلمان 
وزیر این کشور از تصمیم خود براي انحالل 
براي  درخواست  و  آینده  هفته  طي  پارلمان 

برگزاري انتخابات سراسري زودهنگام در تاریخ سي ام آگوست 
خبر داد. به گزارش شبکه فرانس 2۴، در پي شکست حزب آسو 
محبوبیت  میزان  شد  مشخص  توکیو،  در  محلي  انتخابات  در 

پایین ترین سطح رسیده است و به همین علت  به  نخست وزیر 
زودهنگام  انتخابات  برگزاري  و  پارلمان  انحالل  به  تصمیم  وي 
باره  این  در  توکیو  در  شبکه  این  خبرنگار  توره  ناتالي  گرفت. 
گفت؛ حزب لیبرال دموکرات به رهبري تارو آسو متحمل شکست 
این  نیز  دیگر  مناطق  همه  در  و  شد  اخیر  انتخابات  در  سنگیني 
حزب نتوانست نشان دهد حزبي قابل اعتماد است. امروزه حتي 
افراد زیادي خواهان استعفاي آسو هستند.  این حزب  در درون 
اخیر گاف هاي زیادي  این حزب در ماه هاي  رهبر 
داده و از رسوایي هاي بسیار زیادي خبر مي رسد. 
اعضاي حزب لیبرال دموکرات شخص تارو آسو را 
مسوول این بحران ها مي دانند. بحران سیاسي از دو 
زماني  از  یعني  است  آغاز شده  ژاپن  در  پیش  سال 
اکثریت  علیا  مجلس  در  مخالف  حزب  ترین  مهم  که 
را به دست آورد. حزب دموکرات ژاپن از آن هنگام 
خواهان برگزاري انتخابات پارلماني زودهنگام شده 
براي  زیادي  بخت  دانست  مي  خوبي  به  زیرا  بود 
به  را  قدرت  تارو آسو تالش کرد  اما  دارد  پیروزي 
براي  دهد؛  مي  ادامه  خبرنگار  این  کند.  حفظ  زور 
از جنگ جهاني دوم احتمال مي رود  بار پس  اولین 
حزب لیبرال دموکرات در انتخابات شکست بخورد و 
باالخره شاهد روي کار آمدن حزبي دیگر در راس 
شکست  تایمز،  روزنامه  گزارش  به  باشیم.  کشور  این  سیاست 
حزب لیبرال دموکرات در انتخابات شهرداري هاي ژاپن به ویژه 
اخیر  این حزب در 5۰ سال  توکیو دومین شکست سنگین  شهر 

محسوب مي شود. 

فرهنگ واژه ها از صمد شکارچی
پزشک جراح= فرشته مرگ!

کاسب بازاری = جراح گوش بدون دردو خونریزی!
دونده=کارمندان دولت!

تراژدی= زیرگذرخیابان زند شیراز!

آزادی قلم=برگ تسویه حساب بیمارستانها!
آزادی بیان = دادوهوار دست فروشان !

جاویدان= وعده های مسنولین!
آبکش = کارخانۀ شیر پاستوریزه فارس!

خالی=اوقات فراغت جوانان !
پیشکش= قول سردمداران!

باکالس= اتومبیل های بنیاد مستضعفان!
پرستار= فرشتۀ سالمت!

مربی فوتبال = ستاره شناس!
اتوبوس زندان مواد مخدر= ماشین حمل گوشتهای آلوده!

رمان= صف های طویل !
سارق مسلح= مامور دارایی تهران!

قصابخانه= بیمارستا نهای شهر!
ویخچال فرنگی= بندۀ حقیر!

فکر سوراخ!
وقتی باران گرفت زن به شوهرش گفت : 

عزیزم چتر را بازکن .
مرد گفت : فایده ای ندارد چون چتر سوراخ است . 

زن گفت : پس چرا آن را با خودت آوردی ؟ 
مرد گفت : آخر فکر نمی کردم باران بیاید!

سوخته 
آقای ساده لوح در اتاق زایمان بیمارستان منتظر شنیدن خبر تولد 

فرزندش بود. پرستار برای آنکه با او شوخی کند، او را پشت شیشه 
اتاق نوزادان برد و نوزاد سیاه پوستی را به او نشان داد و گفت این 

فرزند شماست . 
اما ساده لوح واکنش خاصی نشان نداد. پرستار که متعجب شده 

بود پرسید: 
هیچ تعجب نکردید؟ 

مرد ساده لوح سری جنباند و گفت : نه چرا تعجب کنم ، آخه زن من 
همیشه همه چیز را می سوزاند!

صمد شکارچی به نقل از گل آقا 

تلنُگر
صمد شکارچی 
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آخرين نرخ های ارز بانك مرکزی

 

اوپکي ها در حلقه 
بحران گرفتار شدند 

 

 سیر نزولي قیمت نفت ادامه دارد. تحلیلگران نفتي مي گویند اوپکي 
ها وضع خوبي ندارند. شاید بهتر باشد به قول رئیس اني تعارف را 
کنار بگذاریم و با قاطعیت بگوییم تولیدکنندگان نفت باید در انتظار 

یک سرماخوردگي شدید باشند.

 پائولو اسکاروني مدیر اجرایي شرکت نفتي اني ایتالیا در گفت وگو با روزنامه 
الریپوبلیکا، نفت 6۰ دالري را براي اقتصاد جهاني یک فاجعه خواند. البته این 
براي نخستین بار نیست که مدیران اني نگراني خود را از نفت کمتر از 6۰ دالر 

مطرح مي کنند. همین چند روز پیش اسکاروني به بلومبرگ نیز گفته بود اوپکي 
اند چون  ایستاده  بحران  نوار  نفت روي  تولیدکنندگان اصلي  و  ها 

یک بار دیگر روند کاهشي بهاي نفت آغاز شده است و این مي تواند سرمایه 
گذاري هاي نفتي را با مشکل مواجه کند. پیش از اسکاروني نیز اما تعدادي 
دیگر از تحلیلگران نگراني خود را از شروع دوباره کاهش بهاي نفت مطرح 
کرده بودند. با این حساب به نظر مي رسد کابوس دوباره از راه رسیده است؛ 
کابوسي که در چند ماه گذشته بر سر اقتصاد جهاني سایه انداخت و بیش از 

هر جاي دیگري تولیدکنندگان نفت را در تنگنا قرار داد. 

رفت، شاید  باال  دالر   1۴۰ مرز  تا  بهاي طالي سیاه  آنکه  از  بعد  بدون شک 
بسیاري از نفتي هاي جهان گمان نمي کردند نفت تا 35 دالر به عقب بازگردد 
و بعد از یک دوره اقبال کوتاه مدت که نفت به 65 دالر نزدیک شد، دوباره 
شاخص هاي نفتي عقبگرد را آغاز کنند. به گزارش ایلنا اکنون قیمت نفت تا 
مرز 5۹ دالر پایین آمده است و آن طور که تحلیلگران نفتي مي گویند، اوپکي 
تا  نفت  بهاي  آنکه  به رغم  ندارند. چون در دو سال گذشته  ها وضع خوبي 
1۴۰ دالر باال رفته بود اما گروه زیادي از نفتي ها سرمایه گذاري مطلوبي را 
در حوزه صنایع نفتي ثبت نکرده اند و حاال با کاهش قیمت نفت وضع آنان 
از  گروه  این  به  را  باید حق  اما  است.  دیگري  زمان  هر  از  تر  تلخ  مراتب  به 
در کشورهاي  اقتصادي  هاي  افت شاخص  امروز  داد چون  نفتي  تحلیلگران 
نفتي بیش از هر چیز حاکي از بر باد رفتن دوران شکوه بهاي طالي سیاه است 
و اکنون هر چقدر قیمت ها در بورس هاي نفتي شل شوند، مي توان گفت نفتي 
اند. بازگشت نفت از مرز 6۰  ها نیز بیشتر به بحران اقتصادي نزدیک شده 
دالر نیز دقیقًا همان نقطه بحران است که کارشناسان اقتصاد جهاني با تلخي 
از آن یاد مي کنند. البته در این میان هوگوي ونزوئالیي تنها کسي است که از 

کاهش دوباره بهاي نفت نگران نیست.

 چاوس مي گوید افت قیمت ها ونزوئال را نگران نکرده است اما تحلیلگران در 
واکنش به سخنان او دوباره یادآور شده اند هوگو خارج از محدوده واقعیت 
ها سخن مي گوید و در حال حاضر شرایط نامساعد صنایع نفتي نیاز به قیمت 
هاي باالي نفت را به وضوح نشان مي دهد مخصوصًا اینکه در چهار سال 
گذشته افزایش بهاي نفت در عین حال که نتوانسته کمکي به صنایع تولید نفت 
بکند از سوي دیگر اقتصاد داخلي بسیاري از کشورهاي نفتي را با گره هاي 
زیادي مواجه کرده است. شاید بهترین مثال براي این ادعا اقتصاد ایران باشد 
که در چند سال گذشته همزمان با گراني نفت تورم 26 درصدي و نقدینگي 
غیرمولد 18۰ هزار میلیارد توماني را نیز مزمزه کرد و از سوي دیگر با اوج 
گرفتن واردات با پدیده ورشکستگي گروهي بسیاري از صنایع نیز مواجه شد. 
به هر حال باید این واقعیت را پذیرفت که اکنون یک بار دیگر اوپکي ها در حلقه 

بحران گرفتار شده اند. 

افزايش 
نرخ بيکاري 
در انگليس 

 
  نرخ بیکاري در انگلیس به باالترین حد در طول 
دوازده سال گذشته رسید. به گزارش پرشین به 
ماه  در  انگلیس  در  بیکاري  نرخ  گاردین،  از  نقل 
سال  ژانویه  از  که  رسید  درصد   6/۷ به  گذشته 
منابع  البته  است.  بوده  بي سابقه  کنون  تا   1۹۹۷
دولتي این کشور گفته اند که تعداد متقاضیان کار 
در ماه گذشته، کمتر از حد پیش بیني شده در این 
این کشور در  ملي  آمار  دفتر  بوده است.  کشور 
این  در  بیکاري  نرخ  که  کرد  اعالم  خود  گزارش 
کشور طي دو ماه اول از فصل دوم سال جاري، 
این در حالي است که  یافت.  افزایش  ۹/۰ درصد 
افزایش نرخ بیکاري در این کشور طي سه ماهه 
نخست سال جاریدر مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، ۴/2 درصد گزارش شده است. آمار و ارقام 
حاکي  انگلیس  ملي  آمار  دفتر  سوي  از  منتشره 
است تعداد بیکاران متقاضي شغل در این کشور 
بسیار  که  نفر رسیده  به 23،8۰۰  ماه گذشته  در 
کمتر از پیش بیني تحلیلگران در این زمینه است. 
در  رقم  این  بودند  کرده  بیني  پیش  کارشناسان 
ظاهرا  اگرچه  برسد.  نفر   ۴۰،5۰۰ به  ژوئن  ماه 
نرخ بیکاري در این کشور تا حدودي تعدیل شده، 
اما این نرخ در ماه گذشته عمال رکورد باالترین 
به خود  را  انگلیس  گذشته  12 سال  بیکاري  نرخ 
اختصاص داده است. نرخ بیکاري این کشور در 
بهار سال 2۰۰8، حدود ۴/5 درصد بود. با شروع و 
تشدید بحران اقتصادي، تحلیلگران و اقتصاددانان 
پیش بیني کردند این نرخ روندي صعودي پیدا کند 

و به بیش از 1۰ درصد برسد. 

 تفاهم با عراق 
تفاهمنامه همکاري نفتي ایران و عراق دقایقي 
قبل بین معاونان وزیر نفت دو کشور امضا 
شد. معاون وزیر نفت با اشاره به وجود 25 
ایران  مرزهاي  جوار  در  عراق  نفتي  مخزن 
بیان داشت: پیش بیني مي کنیم با امضاي این 
تفاهمنامه همکاري هاي مشترک دو کشور در 

زمینه صنایع نفت و گاز توسعه یابد. 

سرويس صوتی گوگل 
برای تلفن های همراه

 google به  موسوم  گوگل  سرویس صوتی 
VoIP فناوری  از  استفاده  با  که   Voice
از طریق  قیمت  ارزان  تلفنی  تماس  برقراری 
تلفن  گوشی های  کند،  می  ممکن  را  اینترنت 
واشنگتن  از  نقل  کرد.به  تسخیر  را  همراه 
به  پیش  ماه  یک  از  که  سرویس  این  پست، 
اکنون  هم  بود،  آزمایشی عرضه شده  طور 
بر روی گوشی های مجهز به سیستم عامل 
کاربران  برای  طور  همین  و  گوگل  اندروید 

گوشی های بلک بری قابل استفاده است. 
دفتر  خودکار،  گیر  شماره  به  سرویس  این 
از  فهرستی  و  تماس  های  فهرست  کامل 
جزییات تماس های برقرار شده مجهز است. 
بلک  های  گوشی  برای  شده  طراحی  نسخه 
بری جامعیت و امکانات کمتری دارد، اما از 
کیفیت کافی برخوردار است. شنیدن و قرائت 
پیامک و  تبادل  پیامک ها،  voicemail ها و 
المللی با هزینه کم از  انجام تماس های بین 
جمله مزایای این سیستم است. عالقمندان به 
بر روی گوشی  کاربردی  برنامه  این  نصب 
http://m. آدرس  به  توانند  می  خود  های 

google.com/voice مراجعه کنند.
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نفت 59 دالر شد  
 

قیمت نفت پس از فراز و فرودهاي خود در 

دالري  حدود1۴  کاهش  و  گذشته  ماه  دو 
صبح دیروز به 5۹دالر و ۷ سنت رسید که 
پایین ترین قیمت ثبت شده نفت طي دو ماه 
بازار  تحلیلگران  مدت  این  طي  است.  اخیر 
هاي  بحران  ادامه  به  را  ها  قیمت  افت  نفت، 
و  نفت  تقاضاي  کاهش  جهان،  اقتصادي 
ورشکسته شدن چندین شرکت و کارخانه 

بزرگ در امریکا مرتبط مي دانند.

قیمت  کاهشي  روند  اگر  رسد  مي  نظر  به   
نفت  یابد کشورهاي صادرکننده  ادامه  نفت 
و  نفت  قیمت  تثبیت  براي  مجدداً  باید  اوپک 
خود  نفتي  درآمدهاي  کاهش  از  جلوگیري 
جلسه فوق العاده برگزار کرده و قیمت ها را 
افزایش دهند.  به سطح مورد رضایت خود 
روند  با  پیش  روز  سه  از  کمتر  نفت  قیمت 
نزولي و صعودي خود در حد 61 دالر ثابت 
مانده بود و نفت اعضاي اوپک نیز در همین 

رنج قیمتي به فروش مي رفت. 

 

نرخ تورم در 12 ماهه 
منتهي به خردادماه امسال 

به 5/22 درصد رسيد 
 

نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به خردادماه 1388 به 5/22 درصد رسید. 
به گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، شاخص بهاي کاال ها 
و خدمات مصرفي در مناطق شهري ایران در خردادماه 1388 نسبت 
به ماه قبل 8/1 درصد افزایش یافت. همچنین مطابق این گزارش، نرخ 
رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در خرداد 1388 نسبت 
باقي  دهد.  مي  نشان  افزایش  درصد   5/1۴ بر  بالغ   ،138۷ خرداد  به 
ماندن میزان نرخ تورم در سطح باالتر از 2۰ درصد، امید دستیابي 
به تک رقمي شدن نرخ تورم را کمرنگ و حتي غیرممکن کرده است. 
مطابق قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور) -1388 138۴(، 
نرخ تورم در سال 1388 به عنوان سال پایاني برنامه چهارم توسعه 
باید تک رقمي شده و به حدود شش درصد برسد. نرخ تورم در 12 
ماهه منتهي به خرداد سال هاي 1386 تا 1388 نشانگر روند صعودي 

تورم است. این ارقام در جدول آمده است.

کارشناسان اقتصادي کشور اصرار دولت نهم بر سیاست هاي مالي 
انبساطي، استفاده هاي مکرر دولت از حساب ذخیره ارزي و پمپاژ 
مهم  عامل  شود  مي  پولي  پایه  گسترش  باعث  که  را  پرقدرت  پول 
افزایش تورم در چند سال اخیر مي دانند. در حالي ایران نرخ تورم 
باالتر از 2۰ درصد را تجربه مي کند که میانگین نرخ تورم منطقه در 
سال 2۰۰۷ در حد 6/8 و سال 2۰۰8 کمتر از ۹/۷ درصد بوده است. 
صندوق بین المللي پول در تازه ترین گزارش خود با عنوان »دورنماي 
اقتصاد جهاني 2۰۰۹« نرخ تورم ایران در سال گذشته را 26 درصد 
با  ایران  که  آید  برمي  این گزارش چنین  از  کرد.  بیني  پیش  و  اعالم 
هشتم  مکان  خود،  افسارگسیخته  و  شدید  بسیار  تورم  نرخ  داشتن 
اول  مکان  نیز  و  آسیایي  کشورهاي  سوم  مکان  جهان،  کشورهاي 
منطقه خاورمیانه را از آن خود کرده است. در سال 2۰۰۹ میالدي نیز 
ایران مقام نگران کننده اول را از نظر داشتن باالترین نرخ تورم نصیب 
خود خواهد کرد. قابل ذکر است تورم، افزایش سطح عمومي قیمت ها 

است. تورم باعث از بین رفتن قدرت خرید واقعي و کاهش ارزش پول 
مي شود. اقتصاددانان تورم را ظالمانه ترین مالیاتي مي دانند که از 
جیب فقرا و کم درآمد ها به جیب اقشار ثروتمند و پردرآمد واریز مي 
شود. با در نظر داشتن تعریف اقتصادي تورم مي توان نتیجه گرفت 
با تورم 5/22 درصدي 12 ماهه منتهي به خردادماه 1388، کمي بیش 
از 22 درصد از قدرت خرید مردم در این ماه از بین رفته است. با 
وجود تاثیر منفي و مخرب تورم بر مقوله عدالت و اثرگذاري آن بر 
گسترش شکاف میان فقرا و ثروتمندان، کنترل تورم باید در اولویت 
قرار گیرد. اما مقامات دولت معتقدند اولویت دولت نهم، پیشبرد رشد 
است نه کنترل تورم. در عین حال در نظر داشته باشیم که معمواًل در 

ابتداي هر سال رقم کمتري را نشان مي دهد و  ایران نرخ تورم در 
در ماه هاي پایاني سال، نرخ تورم به شدت افزایش پیدا مي کند. از 
این جهت رسیدن نرخ تورم ۴/25 درصدي سال 138۷ به مرز 5/22 
درصد در خرداد 1388 نمي تواند نشان دهنده موفقیت مقامات دولتي 
در کنترل تورم باشد چرا که رکود اقتصادي حاکم بر جهان موجب 
کاهش تورم در جهان شده و نرخ تورم بسیاري از کشورها به زیر 
پنج درصد رسیده است. عالقه دولت براي کاهش تورم داخلي از راه 
تشدید کاالهاي وارداتي، اگرچه ممکن است به زیان تولید و صنایع 
داخلي باشد اما دولت بر تداوم آن اصرار دارد. جدا از این واقعیت، 
کسري بودجه چند 1۰ هزار میلیارد توماني بودجه سال 1388، اثرات 
مخرب خود را در ماه هاي پایاني سال جاري بروز خواهد داد. این 
کسري بودجه و پافشاري دولت بر سیاست هاي مالي انبساطي که از 

طریق تزریق پول بدون پشتوانه اتفاق مي افتد، دستیابي به نرخ تورم 
زیر 1۰ درصد را منتفي مي کند.

مکرر  به طور  و  همواره  اخیر  هاي  ماه  در  که  است  این  جالب  نکته 
در  این  است،  داشته  کاهش  تورم  نرخ  کنند  مي  اعالم  دولت  مقامات 
حالي است که طبق گزارش هاي بانک مرکزي ایران نرخ تورم باالتر 
از 23 درصد است و فقط نرخ رشد شاخص بهاي کاالها و خدمات 
مصرفي در مناطق شهري، به علت جمع آوري تراول چک هاي بانکي، 
به میزان چند درصد کاهش داشته و طبق این معیار نرخ رشد شاخص 
5/1۴درصد  به   1388 خردادماه  در  خدمات مصرفي  و  کاالها  بهاي 

رسیده است.

با این حال نرخ تورم اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
اساس  بر  است.  گرفته  قرار  آمار  ملي  مرکز  اعتراض  مورد  ایران 
اظهارات مقامات این مرکز، نرخ تورم محاسبه شده مرکز آمار ایران 
رقمي باالتر از نرخ تورم اعالمي بانک مرکزي است ولي بانک مرکزي 
به نرخ تورم محاسبه شده از سوي مرکز آمار بي تفاوتي نشان مي 

دهد و آن را اعالم نمي کند. 

البته نرخ تورم پایین اعالم شده بانک مرکزي علل و عواملي دارد. از 
جمله این عوامل مي توان به تغییر و دستکاري شاخص اندازه گیري 
در سال 1386به  مرکزي  بانک  این چارچوب،  در  کرد.  اشاره  تورم 
طور عملي دست به کار شد و با تغییر سال پایه و جلو آوردن آن از 
سال 13۷6 به سال 1383، تغییر دادن تعداد اقالم مورد بررسي در 
سنجش تورم به 35۹ قلم و حذف برخي اقالم مورد بررسي و افزایش 
برخي دیگر از اقالم کاالها و خدمات مصرفي موجب شد نرخ تورم 
پایین تر از حد ملموس و واقعي آن محاسبه شود. نرخ تورم اعالمي 
از سوي بانک مرکزي براي سال هاي 138۴ ، 1385، 1386 و 138۷ 
به ترتیب 1/12 ، 6/13 ، ۴ /18 ، ۴/ 25 بوده که در بازنگري این بانک، 
مقداري نرخ تورم این سال ها کاهش یافته است. ارقام تغییریافته بانک 

مرکزي در جدول ب آمده است.

این اقدام بانک مرکزي در تغییر شاخص تورم سنجي، مورد اعتراض 
نماینده اصولگراي مجلس و رئیس مرکز پژوهش هاي  احمد توکلي 
مجلس نیز قرار گرفته است. این اقتصاددان و نماینده مجلس میزان 
نرخ تورم واقعي را چند درصد باالتر از نرخ تورم اعالمي از سوي 
بانک مرکزي مي داند و نرخ تورم رسمي بانک مرکزي را غیرواقعي 

ارزیابي مي کند. 
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امير نادري برنده جايزه 
»آينده« پاريس سينما  

  جدیدترین ساخته امیر نادري کارگردان ایراني مقیم امریکا موفق به کسب جایزه »آینده« از جشنواره 
»پاریس سینما« فرانسه شد. هفتمین جشنواره فیلم پاریس سینما دوشنبه شب پایان یافت و فیلم »وگاس؛ 
براساس یک داستان واقعي« ساخته امیر نادري موفق به کسب جایزه »آینده« شد. این فیلم که نامزد 
شیر طالي جشنواره سال گذشته ونیز بود، از سوي کمپاني »سلولوئید دریمز« فرانسه در این کشور 
توزیع و پخش خواهد شد. جدیدترین ساخته امیر نادري که در جشنواره فیلم براتیسالوا اسلواکي نیز 
حضور داشته است، داستان زندگي خانوادگي مردي به نام ادي پارکر است که هرگز پول کالني به 

دست نیاورده، اما به یکباره مرد غریبه فریبکاري از راه مي رسد و...

»وگاس؛ بر اساس یک داستان واقعي« پنجمین ساخته نادري از سال 1۹۹8 پس از اقامت در امریکا 
و  نوشت  برمن  با همکاري سوزان  واقعي  ماجراي  از یک  الهام  با  را  فیلم جدیدش  فیلمنامه  او  است. 
فیلمبرداري آن پس از حدود ۹ ماه در ژوئن 2۰۰۷ به پایان رسید. نادري در فیلم تازه خود داستان یک 
خانواده فقیر امریکایي را به تصویر مي کشد که یک پسر 12 ساله دارند و در حاشیه شهر الس وگاس 
زندگي مي کنند. پدر مي کوشد پسرش زندگي و آینده یي خوب داشته باشد. روزي کسي براي خرید 

خانه محقر آنها مي آید. مارک گرینفیلد، نانسي ال اسکاال، زک تامس و... در »وگاس« بازي کرده اند. 

سوي  »آن  فیلم  به  داوران  هیات  ویژه  جایزه  دوشنبه  مراسم  در  ورایتي  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
رودخانه« از قزاقستان ساخته جرج اواشویلي تعلق گرفت. همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
به »ندیمه« از شیلي ساخته سباستین سیلوا اعطا شد که در جشنواره سال گذشته ساندنس جایزه هیات 

داوران را کسب کرده بود.

دانشنامه معتبر مجازي ویکي پدیا درباره نادري چنین مي نویسد؛ امیر نادري زاده 1325 خورشیدي 
در شهر آبادان است. او از سال 136۹ در ایاالت متحده امریکا زندگي مي کند و از کارگردانان تاثیرگذار 
و مهم سینماي ایران است. نادري از کودکي در سالن سینما و تئاتر کار مي کرد و با دیدن فیلم و 
نمایش، خواندن نقد فیلم و معاشرت با منتقدان به طور خودآموخته وارد عالم سینما شد. در ابتدا به 

عنوان عکاس در چند فیلم مهم سینماي ایران کار کرد. در سال 135۰ اولین فیلمش »خداحافظ رفیق« 
را کارگرداني کرد. توجه جشنواره هاي جهاني با فیلم دونده و آب، باد، خاک به او جلب شد. دونده از 
سوي تعدادي از منتقدان در فهرست یکي از تاثیرگذارترین فیلم هاي ربع قرن اخیر معرفي شده است. 
»ماه« فیلم دیگري از امیر نادري است. نادري گفته است 2۰ سال درباره موضوع این فیلم کار کرده و 
یک دلیل مهاجرت او از ایران به امریکا، ساختن فیلم »ماه« بوده است. پدرش پیش از تولد او فوت مي 
کند و مادرش را در شش سالگي از دست مي دهد. او همراه با برادر بزرگ ترش تحت سرپرستي خاله 
اش زندگي مي کند. کارهایي مانند تخمه فروشي جلوي در سینما، کنترلچي سالن سینما و آپاراتچي 

سینما را در آبادان تجربه مي کند.

از 12 سالگي با تماشاي فیلم هاي خارجي در سینماي آبادان، به سینما و نمایش عالقه پیدا کرد و بعد 
در تئاتر حافظ آبادان نقش هایي کوتاه از بچه ها را بازي مي کرد. با برادرش به تهران مي آید و در چند 
عکاسخانه کار مي کند. آشنایي اش با علیرضا زرین دست پاي او را به سینما باز مي کند. کار در سینما 
را با عکاسي فیلم »قیصر«، »حسن کچل« و »پنجره« آغاز کرد. شش ماه به انگلستان مي رود، سال 
135۰ کار فیلمسازي اش را با نویسندگي و کارگرداني خداحافظ رفیق در ایران شروع مي کند. توقیف 
فیلم »آب، باد، خاک« و دو فیلم مستند »جست وجو1« و »جست وجو 2« در تصمیم نادري به مهاجرت 
از ایران، بي تاثیر نبوده اما او دلیل اصلي مهاجرتش را هدف همیشگي اش در ساخت فیلم، در خارج از 

ایران عنوان کرده است. از دیگر فیلم هاي نادري مي توان به دیوار صوتي )2۰۰5(، ماراتن )2۰۰2(، آ، 
ب، ث... منهتن )1۹۹۷(، منهتن از روي شماره )1۹۹3(، برنده )1۹8۴(، دونده )1363( و... اشاره کرد. 

امیر نادري افتخار هاي زیادي در کارنامه خود دارد. جایزه بهترین کارگرداني براي فیلم هاي تنگنا و 
تنگسیر از ششمین جشنواره فیلم سپاس 1352، جایزه براي فیلم انتظار از جشنواره بین المللي فیلم 
هاي کودکان و نوجوانان کن 1353)1۹۷۴(، جایزه بهترین فیلم براي فیلم دونده از جشنواره بین المللي 
سه قاره نانت در سال 1365 )1۹86(، جایزه منتقدان بین المللي براي فیلم دونده از جشنواره ملبورن در 
سال 1366 )1۹8۷(، جایزه ویژه هیات داوران براي فیلم آب ، باد ، خاک از جشنواره سیدني در سال 
136۹ )1۹۹۰(، جایزه براي فیلم آب ، باد ، خاک از جشنواره جیفوني در سال 136۹ )1۹۹۰(، جایزه 
منتقدان روبرتو روسلیني براي فیلم دیوار صوتي از جشنواره فیلم رم 2۰۰5، جایزه عصاي سفید براي 
فیلم دیوار صوتي از جشنواره فیلم تورین 2۰۰5، نامزد دریافت جایزه شیرطالیي از شصت و پنجمین 
فیلم  براي   ،SIGNIS کاتولیک  فیلم  منتقدان  ویژه  تقدیر  فیلم وگاس 2۰۰8،  براي  ونیز  فیلم  جشنواره 
وگاس؛ بر اساس یک داستان واقعي، جشنواره فیلم ونیز، 2۰۰8، جایزه بهترین فیلم ، انجمن فیلمسازان 
جوان ایتالیا ، براي فیلم وگاس؛ بر اساس یک داستان واقعي ، جشنواره فیلم ونیز 2۰۰8 از جمله آنها 
هستند. در سال 2۰۰8 نیز به مناسبت سي امین سال برگزاري جشنواره فیلم سه قاره نانت، از امیر 

نادري و کارگردان هاي دیگري که دو بار بالن طالیي این جشنواره را برده اند، تقدیر شد. 

30نما
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دو جایزه براي »بیست« در جشنواره کارلووي واري 
 

تماشاگران به 
درخواست کاهاني به 

طور ايستاده مردم 
ايران را تشويق کردند 
چهل و چهارمین جشنواره بین المللي فیلم کارلووي واري با 
اهداي جایزه گوي بلورین بهترین فیلم به »فرشته کنار دریا« 
به کارگرداني فردریک دومون و جایزه ویژه هیات داوران به 
»بیست« عبدالرضا کاهاني به پایان رسید. معتبرترین رویداد 

سینمایي منطقه اروپاي مرکزي و شرقي که از 12 تیرماه در 
شنبه  بود،  شده  آغاز  چک  جمهوري  واري  کارلووي  شهر 
شب با اهداي جوایز به برگزیدگان رشته هاي مختلف به کار 
خود پایان داد و گوي بلورین بهترین فیلم به فیلمي از بلژیک 
و کانادا اهدا شد. دومون فیلمساز بلژیکي که با »فرشته کنار 
دریا« همراه با 13 فیلم دیگر از جمله »بیست« کاهاني براي 
مي  رقابت  واري  کارلووي  جشنواره  بزرگ  جایزه  دریافت 
کرد، این جایزه را به همراه 3۰ هزار دالر پول نقد از آن خود 
کرد. فیلم داستان کودکي تلخ یک پسر نوجوان و رابطه اش 
هیات  همچنین  است.  سختگیر  اما  داشتني  دوست  پدري  با 
داوران کارلووي واري به ریاست کلودي اوسار »بیست« را 
پول  دالر  هزار   2۰ همراه  به  ویژه  جایزه  دریافت  شایسته 
نقد دانست. نیکي کریمي، رودریگو پال، سرگئي دوورتسوي، 
اعضاي  توران  کنت  و  زاچاریاس  ایوان  وي،  بونه  ماریا 
هیات داوران بودند. کاهاني پس از دریافت جایزه آن را به 
مردم ایران تقدیم کرد و از حاضران خواست مردم ایران را 
ایستاده تشویق کنند.به گزارش پرشین  به  نقل از خبرگزاری 
ها از سوي دیگر اما فیلم »بیست« به کارگرداني »عبدالرضا 
کاهاني« جایزه »کلیساي جهاني« را نیز از جشنواره کارلووي 
واري دریافت کرد. »بیست« موفق شد عالوه بر جایزه ویژه 
هیات داوران، جایزه »کلیساي جهاني« را نیز به دست آورد. 
هیات داوران جایزه کلیساي جهاني براي بهترین فیلم معنوي 
جشنواره، در بیانیه خود اعالم کرد؛ »فرهنگ و واقعیات روز 
ایران به شکلي برجسته در این فیلم جالب توجه و معاصر 
به تصویر کشیده شده است.« در ادامه این بیانیه آمده است؛ 
»قصه فیلم در یک سالن غذاخوري کوچک روي مي دهد که 
در آن شخصیت هاي فیلم توانایي انساني خود در مقابله با 
چالش ها و برجسته سازي روح انساني در حل این مصائب 
را با بهره گیري از جسارت، عشق و امید به تماشاگر منتقل 
مي کنند. زنان در این فیلم به عنوان مادر، همسر و فرزندان 

شان به ویژه با مهر و قوت انساني دیده مي شوند.«
بهترین  جایزه  شد؛  اهدا  ترتیب  این  به  هم  ها  جایزه  سایر 

کارگردان به آندریاس درسن آلماني براي کمدي »ویسکي با 
ودکا« رسید و پاپریکا استین دانمارکي براي بازي در درام 
»تشویق« و الیویه گورمه بلژیکي براي »فرشته کنار دریا« و 
برگزیده  بازیگران  »ارواح سرد«  براي  امریکایي  پل جاماتي 
زن و مرد لقب گرفتند. در این بخش از فیلیپ گاباچ بازیگر 15 
ساله »خوکچه ها« نیز تقدیر شد.هیات داوران بخش مستند 
کارلووي واري جایزه خود را به مارکو اشکوب مستندساز 
جشنواره  این  در  هم  پیش  سال  سه  که  کرد  اهدا  اسلواک 
مستندساز  تایمونر  اوندي  از  بخش  این  در  بود.  درخشیده 
 3۰ از  کمتر  مستندهاي  بخش  در  شد.  تقدیر  هم  امریکایي 
هند  آلمان،  تولید مشترک  »واگا«  به  اصلي  جایزه  هم  دقیقه 
و پاکستان رسید. در بخش رقابتي شرق غرب جایزه اصلي 
داوران به فیلم روسي »اتاق و نصفي« به کارگرداني آندري 
خرژانفسکي اهدا شد و جان مالکوویچ بازیگر امریکایي در 
واري  کارلووي  چهارم  و  چهل  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
گوي بلورین مشارکت هنري در دنیاي سینما را دریافت کرد. 
مدیران  از  را  جایزه  همین  پیش  روز  چند  هم  هوپر  ایزابل 

واري 2۰۰۹ شب  کارلووي  بود. جشنواره  گرفته  جشنواره 
به  خورد«  تکان  که  »قایقي  سینمایي  فیلم  نمایش  با  گذشته 
کارگرداني ریچارد کرتیس به پایان رسید و چهل و پنجمین 
دوره این رویداد معتبر سینمایي از دوم تا دهم ژوئیه 2۰1۰ 
در جمهوري چک برگزار مي شود.کاهاني در روزهایي که 
فیلمش در کارلووي واري اکران شد، از موفقیت »بیست« گفت؛ 
»در هر دو جلسه نمایش فیلم سالن کاماًل پربود. خوشبختانه 
قرار  تاثیر  تحت  فیلم  تراژدي  و  لحظات طنز  در  تماشاگران 
مي گرفتند، ارتباط خوبي با »بیست« برقرار کردند و نمایش 
هاي موفقي در این جشنواره داشتیم. فضاي فیلمسازي در 
ایران، بازي بازیگران، پرداختن به زندگي قشر پایین جامعه، 
هاي  بین شخصیت  رابطه  محدود،  لوکیشن  در  فیلمبرداري 
شان  درباره  که  بود  مسائلي  و...  انساني  موضوع  داستان، 
سوال شد.« کاهاني ادامه داد؛ »آنها »بیست« را فیلمي ساده 
و  دارد  جزییات  بر  زیاد  تاکید  که  کردند  توصیف  روان  و 
مخاطب با صحنه هاي ساکن و آرام فیلم که اشاره به وضعیت 
شخصیت ها دارد، ارتباط برقرار مي کرد.«فیلم موفق کاهاني 
پس از این جشنواره در جشنواره فیلم تابستاني »ورشو« با 

حضور عبدالرضا کاهاني به نمایش درخواهد آمد.
 2۰ است  قرار  که  است  پذیرایي  تاالر  یک  داستان  »بیست« 
روز دیگر تعطیل شود و کارکنان این تاالر باید در روزهاي 
و  بیست  در  فیلم  این  نیفتد.  اتفاق  این  کنند  تالش  باقیمانده 
هفتمین جشنواره فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن و 
مرد مکمل را براي مهتاب کرامتي و علیرضا خمسه و دیپلم 
به همراه داشت.  کاهاني  براي  را  بهترین کارگرداني  افتخار 
»بیست« به تهیه کنندگي پوران درخشنده بر مبناي فیلمنامه 
یي از حسین مهکام و کاهاني ساخته شده و پرویز پرستویي، 
حبیب رضایي، مهران احمدي و فرشته صدر عرفایي دیگر 
نام  به  بلند  فیلم  دو  کارگرداني  هستند.کاهاني  آن  بازیگران 
هاي »آدم« و »آنجا« را نیز در کارنامه خود دارد که به دلیل 
اکران  هرگز  ارشاد،  وزارت  سوي  از  مجوز  نشدن  صادر 

نشدند. »بیست« بهار امسال در سینماها اکران شد. 
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 نمايشگاه عکس 10 سينماگر 
ايراني در پنج شهر دنيا 

 
برجسته  سینماگر   1۰ حضور  با  دیجیتال  عکاسي  نمایشگاه   
برگزار  دنیا  بزرگ  شهر  چهار  و  تهران  در  ایران  سینماي 
مي شود. سامان سالور یکي از فیلمسازان شرکت کننده در این 
با  نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: به زودي نمایشگاه عکسي 
تقوایي،  ناصر  مهرجویي،  داریوش  چون  فیلمسازاني  حضور 
کریمي،  نیکي  معتمدآریا،  فاطمه  جبلي،  حمید  کیانیان،  رضا 
بزرگ  و چهار شهر  تهران  در  و...  اکبري  مانیا  بایرام فضلي، 
دنیا برگزار مي شود. وي در ادامه افزود: در این نمایشگاه از هر 
فیلمساز 1۰ عکس به نمایش گذاشته و زمان و مکان برپایي آن 
متعاقبا اعالم مي شود. البته تا هفته آینده من 1۰ اثر انتخابي با 

موضوع آزاد را به دفتر این نمایشگاه ارسال مي کنم. 
کارگردان »ترانه تنهایي تهران« با اشاره به عالقه خود به حرفه 
عکاسي گفت: از برپایي این نمایشگاه و حضور اساتید برجسته 
سینما که دغدغه عکاسي دارند بسیار خوشحالم و امیدوارم این 
شروع خوبي براي حضور فیلمسازان در عرصه تجسمي باشد. 
خوشبختانه برگزارکنندگان این نمایشگاه نگاه حرفه اي را دنبال 

مي کنند، به همین دلیل مي توان به نتیجه آن امیدوار بود. 
مشغول  افزود:  خود  سینمایي  فعالیت  درباره  همچنین  سالور 
که  هستم  کبیسه«  »سال  سینمایي  فیلم  نهایي  بازنویسي 
امیدوارم تا اواخر تیرماه به پایان برسد. این یک فیلم با موضوع 
زنان است و کامال شهري و بیشتر صحنه هاي آن در خیابان 

فیلمبرداري مي شود. 

نمايش عکس هاي »اميرشهاب 
رضويان« در تورنتو  

 
عکس هاي امیرشهاب رضویان در مراسم افتتاح گالري عکس 

»سایان« در تورنتو به نمایش 
عکس  نمایشگاه  آید.  درمي 
با  رضویان  امیرشهاب  هاي 
روز  از  ایران  زنان  موضوع 
افتتاح  برنامه  در  تیرماه   2۷
شهر  در  »سایان«  گالري 
شود.  مي  برپا  کانادا  تورنتو 
رضویان  نمایشگاه  این  در 
تعدادي از عکس هایش را که 

در طول پنج سال گذشته با موضوع زنان ایراني عکاسي کرده، 
به نمایش مي گذارد. گالري سایان قرار است به صورت مداوم 
برگزارکننده نمایشگاه هاي عکس هنرمندان کشورهاي مختلف 
باشد. این نمایشگاه از روز شنبه 2۷ تیرماه تا 2۴ مرداد 138۷ 

)18 جوالي تا 15 آگوست 2۰۰۹( در این گالري برپاست. 
سفري 10 روزه که اسکاري ها را تکان داد 

 

چهار ماه بعد از سفر اعضاي بلندپایه آکادمي اسکار و در راس آنها سید گانیس به ایران،  سفرنامه این اعضا در وب سایت رسمي آکادمي 
اسکار قرار گرفت. سید گانیس رئیس آکادمي اسکار که اوایل ماه مارس در صدر هیاتي بلندپایه به ایران سفر کرده بود، پیش از این در 
گفت وگو با نشریه فارین پالیسي از میهمان نوازي و استقبال گرم ایراني ها در طول این سفر تمجید کرده بود و حاال او و همکارانش معتقدند 
این سفر 1۰ روزه دنیاي آنها را تکان داده است. به گزارش ایسنا، ویلیام هوربرگ، از اعضاي هیات رئیسه آکادمي اسکار در سفرنامه مزبور 
که تحت عنوان »سفر به اصفهان« نوشته است، خاطرات حضور 1۰ روزه هیات اسکار در ایران را در معرض مطالعه میلیون ها مراجعه کننده 
اولین گروه هنرمندان غربي بودیم که بعد  ابتداي گزارش خود آورده است: »ما  جهاني وب سایت آکادمي اسکار قرار داده است. وي در 
جلسات  و  فیلم  نمایش  برنامه هاي  و  برگزاري سري سمینارها  با  تا  بودیم  سینما  خانه  میهمان  و  کردیم  تهران سفر  به  ایران،  انقالب  از 

پرسش وپاسخ درباره هنر و صنعت فیلمسازي، بتوانیم با مشکالت و توانایي هاي فیلمسازان ایراني از نزدیک آشنا شویم.

 مطمئنا میان سینماي ایران و سینماي جهان تفاوت هایي است. در ایران شرایط کار متفاوت است.«او در ادامه آورده است: »تقریبا اکثر مردم 
ایران شگفت زده شدند. حتي فرانک پیرسون و فیل رابینسون )مسووالن اجراي برنامه سفر اعضاي آکادمي به کشورهاي  از سفر ما به 
مختلف( نیز پیش بیني نمي کردند این سفر انجام شود. آنچه ۹ ماه قبل از سفر ما به ایران غیرممکن مي نمود، ناگهان رنگ واقعیت به خود گرفت 
و این به لطف اراده و تالش رئیس پروژه و کمک برخي مقامات غیردولتي ایران بود که ما توانستیم نیمه شب 28 فوریه 2۰۰۹ وارد فرودگاه 
تهران شویم.« هوربرگ در بخش دیگر سفرنامه آورده است: »توصیف همه اتفاقات این سفر 1۰ روزه در یک گزارش مقدور نیست. اما از 

شیرین ترین آنها مي توانم به مراسم نمایش فیلم »لوک خوش دست« فرانک پیرسون اشاره کنم.

 ترجمه  آهنگ هاي Eminem براي طرفداران او در وسط میدان نقش جهان اصفهان که من و آنت بنینگ انجام مي دادیم نیز براي بسیار جالب 
بود.«در ادامه مي خوانیم: »تالش دسته جمعي ما هنگام بازگشت از اصفهان به تهران که داخل خودرو در خیال مان، طرح فیلمي را مي ریختیم 
که روزي با بازگشت به ایران خواهیم ساخت یا نمایش فیلم جدید اصغر فرهادي - »درباره الي«- که واقعا ما را شگفت زده کرد از دیگر 
خاطرات شیرین این سفر است.« هوربرگ در نوشته است: »تجربه ما حضور در ایران، از فرهنگ آن، از سینماي کیارستمي، از اشعار حافظ، 
از رسانه هایي که هریک به نوعي انگیزه ما از سفر به ایران را انعکاس مي دادند، همگي شگفت انگیز بودند.«تهیه کننده فیلم هاي »کوهستان سرد« 
و »بادبادک باز« همچنین نوشته است: »به جرات باید بگویم ایران پیچیده ترین کشوري است که من تاکنون دیده ام و از بابت سفر به آنجا 
واقعا خوشبخت هستم. در هیچ کجاي دنیا مردم طبقه عادي چنین استقبال گرمي در خیابان از ما نداشتند؛ به طوري که ما جمله »دوستتان 
داریم« را بارها از زبان آنها شنیدیم.« هوربرگ در پایان مي نویسد: »انگیزه شناخت و آشنایي با نقاط مشترک مان با هنرمندان، بازیگران و 
فیلمسازان ایراني دقیقا همان چیزي بود که ما را به ایران کشاند و از این نقطه نظر، این سفر 1۰ روزه دنیاي ما را تکان داد. سفر ما به اصفهان 

و بازگشت به خانه یک موفقیت غیرقابل  وصف است.« 

 استقبال از عکس هاي کاوه گلستان 

در آمستردام 
 

 کاوه گلستان سابقه بیش از دو دهه عکاسي در ایران در طي انقالب و بعد از آن تا زمان مرگش در سال 2۰۰3 دارد. عکس هایي که او 
طي سال هاي فعالیت عکاسي اش گرفته، از خالل آتش و آشفتگي گرفته شده اند. این روزها بنیاد پرنس کالوس هلند، میزبان نمایشگاهي از 

اواخر  تا  نمایشگاه  است.  این عکاس مطرح خبري شده  آثار 
نمایشگاه  افتتاح  اینجاست  جالب  و  دارد  ادامه  آگوست  ماه 
با  ایران،  ریاست جمهوري  انتخابات  از  بعد  روزهاي  در 
این  شد.  مواجه  ایران  عکاسي  دوستداران  خوب  استقبال 
روزها عالقه مندان وقایع ایران از سراسر جهان به آمستردام 
در مورد  بیشتر  گلستان  کاوه  از خالل عکس هاي  تا  مي آیند 
عکاس  تنها  گلستان  تایمز،  نیویورک  نوشته  به  بدانند.  ایران 
خبري ایران است که از سال 1۹۷5 تا 2۰۰3 تداوم مشخصي 
و  مجالت  در  کاوه  عکس هاي  مي شود.  مشاهده  او  کار  در 
ماندني  یاد  به  عکس هایي  شده اند؛  چاپ  جهان  روزنامه هاي 
کشمکش هاي  جنگ،  انقالب،  از  تکان دهنده  حال  عین  در  و 
آدم هاي  به  کاوه  اجتماعي  نگاه  حال  عین  در  و...  کردستان 
افراد ترسیم  اینگونه  از  در حاشیه یا خاص، پرتره اي خاص 
کرده است. در عکس هاي نمایشگاه اخیر کاوه در آمستردام 
تصاویر این آدم ها هم روي دیوار رفته است؛ آدم هایي با نگاه 
پرسشگر، دردمند و شاید بي اعتنا به لنز دوربین. آنها گاهي 

نگاه هایي متکبرانه دارند، گاه شرمنده اند و گاه نگران و حتي هراسان. کاوه با این عکس ها حقیقت آدم هاي کشور خود را از قاب دوربین به 
تصویر کشیده است. کار برگزاري این نمایشگاه را هنگامه گلستان، همسر کاوه بر عهده داشته. این عکس ها پیش از این در قالب نمایشگاهي 
دیگر در روتردام به نمایش گذاشته شده بودند. در حاشیه این نمایشگاه هم کتاب کاوه گلستان: ثبت حقیقت در ایران عرضه مي شود. این 
نمایشگاه تا روز 31 آگوست )نهم شهریور( دایر خواهد بود. فعالیت رسمي بنیاد پرنس کالوس براي اهداي جایزه از سال 1۹۹۷ و با حمایت 
وزارت امور خارجه هلند آغاز شده است. در دوره هاي گذشته، هنرمندان ایراني هم جزو برندگان بوده اند؛ رضا عابدیني، گرافیست در سال 
2۰۰6 برنده جایزه اصلي شد و در سال هاي دیگر، رخشان بني اعتماد جایزه اي را به خود اختصاص داد. هدف اهداي این جایزه، گسترش 
آگاهي هاي عمومي در زمینه فرهنگ و تبلیغ تبادل میان فرهنگ ها و همچنین پشتیباني از پروژه هاي هنري و اجتماعي اعالم شده است. پرنس 
کالوس، همسر ملکه بئاتریس، ملکه هلند بود که در سال 2۰۰2 درگذشت. این شاهزاده  آلماني تبار براي فعالیت هاي روشنفکرانه و فرهنگي – 
اجتماعي اش در بین مردم بسیار محبوب بود. گفتني است آثار کاوه گلستان آبان سال گذشته هم در گالري ال اس اي لندن به نمایش درآمد که 
آن زمان به عقیده رویترز آثار گلستان آنچنان که خود مي گفت مانند یک سیلي بر صورت مخاطب اثر خواهد گذاشت. گلستان طي روزهاي 
انقالب به عنوان یکي از مهمترین عکاسان فعال در ایران با مطبوعات غربي به همکاري پرداخت و اولین تصاویر انقالب توسط عکس هاي او 
در اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گرفت. گلستان دریافت کننده معتبرترین جایزه مطبوعاتي جهان شده بود. کاوه گلستان طي پوشش خبري 

جنگ آمریکا و عراق در سال 2۰۰3 در منطقه کفري و کالر کردستان عراق روي مین رفت و در دم جان سپرد. 
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موافقان و مخالفان رشد جمعيت جهان 
 

در 11 ژوئیه سال 1۹8۷ جمعیت جهان از مرز پنج میلیارد گذشت. دفتر بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد به 
خاطر مطرح کردن مشکالتي که با رشد جمعیت در جهان پدید مي آید، در سال 1۹8۹ یازدهم ژوئیه 

برآوردهاي  است.  نفر  میلیارد   8/6 زمین  کره  کنوني  نهادجمعیت  نام  جمعیت«  جهاني  »روز  را  تیر(   2۰(
سازمان ملل متحد براي جمعیت آینده جهان متفاوتند. اگر جلوي تولید مثل بي رویه کنوني گرفته نشود، 
مي توان انتظار داشت در سال 2۰5۰ میالدي جمعیت جهان به مرز 11 میلیارد نفر برسد، اما در صورتي 
که کنترل بیشتري بر افزایش جمعیت بشود، این امید هست که شمار مردم کره زمین در سال 2۰5۰ تنها به 
مرز هشت میلیارد نفر برسد. سازمان ملل متحد اکنون بر آماري متکي است که حد وسط میان این دو آمار 
را نشان مي دهد؛ 1/ ۹ میلیارد نفر در سال 2۰5۰. اما این آماري عام است. رشد جمعیت در سال 2۰5۰ در 
بسیاري از کشورهاي غربي بسیار پایین خواهد ماند، در عوض جمعیت بسیاري از کشورهاي توسعه نیافته 
مثل نیجر، سومالي و سیرالئون دوبرابر تعداد کنوني خواهد شد. در هند که جمعیت در سال 2۰۰۰ رسمًا از 
مرز یک میلیارد گذشت، در سال 2۰۰8 به یک میلیارد و صد میلیون نفر رسید. جمعیت هند در سال 2۰5۰ به 
6/1 میلیارد نفر خواهد رسید و مقام پرجمعیت ترین کشور جهان را از چین گرفته و از آن خود خواهد کرد. 
در چنین شرایطي ا ست که سازمان ملل متحد براي کنترل جمعیت جهان هدف هایي را تنظیم کرده است؛ 
هدف هایي مثل ریشه کني فقر و گرسنگي، دستیابي به تحصیالت اولیه همگاني، پیش بردن تساوي جنسیتي 
و توانمند سازي زنان، کاهش مرگ کودکان، بهبود سالمت مادران، تنظیم خانواده، مبارزه با بیماري ایدز، 
ماالریا و بیماري هاي دیگر، تضمین پایداري محیط زیست و دستیابي به یک مشارکت جهاني براي توسعه. 
اگرچه استفاده از روش هاي پیشگیري از بارداري و اطالعات مربوط به آن در سطح جهان به شدت افزایش 
یافته و به نظر مي رسد در سال هاي آینده این روند با شدت بیشتري جریان یابد، اما بودجه اختصاص یافته 
به تنظیم خانواده در بسیاري از کشورها نه تنها کافي نبوده، که کاهش نیز یافته است. هنوز ۷6 میلیون زن 
در سراسر جهان ناخواسته باردار مي شوند و بیشتر آنان در کشورهاي توسعه نیافته هستند. کارشناسان 
بر این نظرند که اگر با اقداماتي جلوي همین بارداري هاي ناخواسته گرفته شود، روند افزایش جمعیت جهان 
تا یک سوم کاهش مي یابد. افزایش سن ازدواج، تحصیل دختران، افزایش استفاده از روش هاي پیشگیري 
از بارداري، افزایش آگاهي از مسائل جنسي و بهداشت باروري مي توانند در تنظیم خانواده نقش بسزایي 
داشته باشند. اگر سن ازدواج و اولین بارداري زنان افزایش یابد، هم به جمعیت جهان با این شدت افزوده 
نمي شود، و هم این امکان مهیا مي شود که زنان آموزش بیشتري ببینند و نسبت به آینده خود آگاه تر 

شوند.

 گورکن مست دردسرساز شد  
 

پلیس برلین اعالم کردند یک گورکن که   مقامات 
مست کرده و باعث بروز ترافیک هشت ساعته در 
یکي از بزرگراه هاي شهر شده بود، توسط پلیس به 
دام افتاد و به باغ وحش »برلین« منتقل شد. رئیس 
پلیس منطقه »گوسالر« در آلمان در مصاحبه یي 
از حضور یک گورکن  ما زماني  با رویترز گفت؛ 
مست در بزرگراه منطقه باخبر شدیم که یک راننده 
با مرکز فوریت هاي پلیس تماس گرفت. این مقام 
مسوول افزود؛ پس از آن ماموران پلیس به منطقه 
اعزام شده و موفق شدند این گورکن را که به دلیل 
دام  به  بود،  کرده  مست  شدت  به  انگور  خوردن 
بیندازند و ترافیک هشت ساعته یي را که به وجود 
آورده بود، رفع کنند. به گزارش ایسنا این گورکن 
مست سرانجام توسط ماموران آتش نشاني و با 
تالش ماموران پلیس منطقه »گوسالر« به دام افتاد 

و به باغ وحش برلین منتقل شد.  

مار بواي سه متري در 
يك منزل مسکوني  

 
 مقامات آتش نشاني در ایالت »آریزونا« در امریکا 
مار  یک  تالش،  ساعت  چهار  از  پس  شدند  موفق 
به دام  بواي سه متري را در یک منزل مسکوني 
در  »آریزونا«  ایالتي  نشاني  آتش  رئیس  بیندازند. 
این  با خبرگزاري یونایتدپرس گفت؛  مصاحبه یي 
منزل  وارد  عجیبي  طرز  به  متري  سه  بواي  مار 
مسکوني یک خانواده پنج نفره در منطقه »یوما« در 
این ایالت شده بود و به دلیل آنکه این نوع مارها 
این منزل مسکوني به  سمي هستند، تمامي سکنه 
مسوول  مقام  این  بودند.  شده  ترس  دچار  شدت 
این مار سه متري در  افزود؛ هنگامي که حضور 
هم  شد،  داده  گزارش  ما  به  مسکوني  منزل  این 
ماموران پلیس و هم ماموران آتش نشاني به محل 
خزنده  این  شدند  موفق  سرانجام  و  شدند  اعزام 
مورد  در  تحقیقات  بیندازند.  دام  به  را  پیکر  غول 
این رویداد توسط ماموران پلیس در حال بررسي 

است.  

 کودک چيني با جويدن 

طناب دوردستانش از چنگ 
آدم ربايان فرار کرد  

  
مقامات پلیس چین اعالم کردند یک پسربچه شش 
ساله با جویدن طناب دور دستانش از چنگ آدم 
ربایان فرار کرد. رئیس پلیس دهکده »یانگ تیان« 
در استان »شانگ ژي« در چین در مصاحبه یي با 
خبرگزاري شینهوا گفت؛ این پسربچه شش ساله 
با جویدن طناب دور دستانش از چنگ دو آدم ربا 
که او را ربوده بودند، فرار کرد و با رساندن خود 
این  اختفاي  محل  پلیس،  ایستگاه  ترین  نزدیک  به 
دو آدم ربا را لو داد. این مقام مسوول افزود؛ این 
پسر بچه بسیار باهوش و زیرک بود که توانست 
کند. همچنین وي  فرار  ربا  آدم  دو  این  از چنگال 
به ماموران پلیس گفت این دو مرد او را در حالي 
که در نزدیکي خانه اش مشغول بازي بود، سوار 
بر موتورسیکلت کرده و او را به کوهستان هاي 
به  را  او  داشتند  قصد  و  کردند  منتقل  اطراف 

قاچاقچیان انسان بفروشند که او فرار کرد.  
 

خوردن 68 هات داگ 
در 10 دقيقه  

 
با خوردن  امریکا  کالیفرنیاي  ایالت  اهل  یک مرد   
68 هات داگ تنها در 1۰ دقیقه رکورد جدیدي را 
به نام خود ثبت کرد. »جویي چست نات« که اهل 
در مسابقه  برنده شدن  با  امریکاست،  کالیفرنیاي 
کتاب  در  را  خود  نام  خوردن،  داگ  هات  جهاني 
در  مرد  این  رساند.  ثبت  به  گینس  رکوردهاي 
مصاحبه یي با خبرگزاري شینهوا گفت؛ من براي 
برنده  المللي  بین  این مسابقه  در  متوالي  دو سال 
داگ در 11  با خوردن 5۹ هات  پیش  شدم. سال 
دقیقه و امسال نیز با خوردن 68 هات داگ در 1۰ 

به  گینس  رکوردهاي  کتاب  در  را  نام خود  دقیقه 
ثبت رساندم. گفته مي شود این مسابقه هر ساله 
و  کند  مي  از سراسر جهان جذب  را  نفر  هزاران 
باعث شور و شوق فراوان در ایالت کالیفرنیا مي 

شود.  

اهداي خون براي 
دويستمين بار  

  
»مارگرت دلفینو« ۹۰ ساله در هفته یي که گذشت 
سال  از  او  کرد.  اهدا  خون  بار  دویستمین  براي 
1۹5۴ خون اهدا مي کرده است، اما از سال 2۰۰1 
تا 2۰۰6 به دلیل درمان سرطان تخمدان وقفه در 
این کار او ایجاد شد، اما انگار خیال ندارد به این 
زودي ها از اهداي خون دست بردارد. خانواده این 
پیرزن از این کار او حمایت کرده و »مارگرت« نیز 

آنها و دیگران را به اهداي خونتشویق مي کند.   

حاکم دوبي عضو 
فيس بوک شد  

  
و  دوبي  حاکم  مکتوم«  آل  راشد  بن  »محمد  شیخ 
امارات متحده عربي، روز گذشته  پادشاه  معاون 
به  و  بوک عضو شد  فیس  الکترونیکي  در سایت 
این ترتیب اطالعات شخصي و خانوادگي خود را 
در اختیار عالقه مندان سراسر جهان گذاشت. گفته 
مي شود بالفاصله پس از عضو شدن حاکم دوبي 
در این سایت بین المللي، تعداد زیادي از کاربران 
اینترنتي در سراسر جهان براي برقراري رابطه و 
به اصطالح دوست شدن با وي ابراز تمایل کردند. 
کاربران  این  از  زیادي  تعداد  درخواست  نیز  او 
لیست دوستان خود  به  را  آنان  نام  پذیرفت و  را 
افزود. شیخ »محمد بن راشد آل مکتوم« در صفحه 
عالقه  ام  خانواده  افراد  دیگر  و  من  نوشته؛  خود 
زیادي به اسب و شترسواري داریم. بیابان را هم 

خیلي دوست داریم و عاشق شعر هستیم.  

مقامات عربستان نمي 
خواهند زن ها مستقل باشند  

 
 یک گروه حامي حقوق بشر، مقامات عربستان 
به  نیستند  حاضر  که  کرده  متهم  را  سعودي 
سنت قیم بودن مردان این کشور در قبال زن 
ها  زن  سیستم،  این  براساس  دهند.  پایان  ها 
فعالیتي  هرگونه  انجام  براي  کشور  این  در 
هستند.  وابسته  خود  مرد  بستگان  اجازه  به 
اصول  این  از  یکي  جامعه،  در  زنان  نقش 
این  در  حاکم  مذهبي  قوانین  براساس  است. 
گونه  هیچ  که  مرداني  از  باید  ها  زن  کشور، 
باشند. حفظ  ندارند، جدا  آنها  با  خویشاوندي 
از  عربستان سعودي  جامعه  در  زنان  نجابت 
اهمیت زیادي برخوردار است و چنانچه زني 
از این سنت حاکم بر جامعه تخطي کند، تمامي 
قرار مي دهد.  تاثیر  اعضاي خانواده را تحت 
به زنان در این کشور اجازه رانندگي داده نمي 
شود و زنان کمتر از ۴5 سال باید براي سفر 
کردن اجازه بستگان مرد خود را داشته باشند.
ها،  براي زن  امکان تحصیل و کار کردن هم 
تنها با اجازه مردان صورت مي گیرد. بعضي 
از زن هاي سعودي ضمن احترام به حمایتي 
که از جانب مردها از آنها مي شود، مي گویند 
اجتماعي زن  انکار حقوق  به معناي  نباید  این 
ها باشد. مقامات عربستان سعودي مي گویند 
و  نیست  اسالم  الزامات  از  مردان،  بودن  قیم 
آنها براي پایان دادن به این سنت قدیمي تالش 
حامي  هاي  گروه  مقابل  در  اما  کرد.  خواهند 
این  در  زیادي  پیشرفت  معتقدند  بشر  حقوق 
زمینه صورت نگرفته است. به گفته آنها هنوز 
هم در عربستان سعودي شواهدي وجود دارد 
کار،  براي  سعودي  زنان  دهد  مي  نشان  که 
سفر، تحصیل، ازدواج و حتي دریافت مراقبت 
هاي پزشکي نیاز به اجازه بستگان مرد خود 

دارند.  

ناجيان پورشه
امیرنشین قطر قصد دارد با پرداخت هفت میلیارد یورو بخشي از سهام کارخانه اتومبیل سازي پورشه را 
خریداري کند. در صورت انجام این معامله، کارخانه پورشه از بدهکاري رهایي مي یابد. به گزارش خبرگزاري 
آلمان امیرنشین قطر پیشنهاد خرید سهام پورشه به میزان هفت میلیارد یورو را داده است. طبق این گزارش 
و به نقل از محافل بانکي، این »پیشنهاد نهایي« قطر است. کارخانه اتومبیل سازي پورشه در صورت واگذاري 
سهام خود تقریبًا دیگر بدهي نخواهد داشت. پیش از اعالم این خبر در روز جمعه گذشته اعالم شد هیات مدیره 
پورشه قصد دارد در روز 23 ژوئیه یک اجالس از پیش تعیین نشده برگزار کند. گفته مي شود در این اجالس 
قرار است در مورد آینده پورشه بحث و گفت وگو شود. یکي دیگر از موضوعات این نشست، رایزني در مورد 
اتومبیل سازي فولکس  فروش تقریبًا نیمي از سهام کارخانه پورشه به کنسرن فولکس واگن است. کنسرن 
واگن براي خرید ۹/۴۹ درصد از سهام پورشه تاکنون مبلغ سه میلیارد یورو پیشنهاد کرده است. به رغم اینکه 
فولکس واگن پیشنهاد خود را تا چهار میلیارد یورو نیز باال برد، ویندلین ویدکینگ مدیر پورشه این میزان را 
کم مي داند و خواستار پذیرش پیشنهاد قطر شده است. کارخانه پورشه بعد از دولت محلي ایالت نیدرزاکسن 
بزرگ ترین سهامدار کنسرن فولکس واگن است. این کارخانه براي خرید اکثریت سهام کنسرن فولکس واگن و 
دستیابي به پول نقد 1۰ میلیارد یورویي آن، ۹ میلیارد یورو پول قرض کرده بود که اکنون در شرایط بحران 
اقتصاد جهاني، بار این بدهي بر ترازنامه مالي این کارخانه سنگیني مي کند. پیش از این اقدام ترازنامه مالي 
پورشه هفت میلیارد و 5۰۰ میلیون یورو فروش نشان مي داد که 2/۴ میلیارد یورو آن سود خالص بوده است. 
البته الزم به یادآوري است کنسرن اتومبیل سازي فولکس واگن در سال گذشته میالدي شش میلیون اتومبیل 
تولید کرده و 1۰۰ میلیارد یورو فروش داشته که سود حاصل از آن چهار میلیارد و 6۰۰ میلیون یورو است. 
کنسرن فولکس واگن 3۷۰ هزار کارگر و کارمند دارد. این کنسرن در مجموع ۹ مارک اتومبیل در 6۰ کارخانه 
خود در سراسر جهان تولید مي کند. ولفگانگ پورشه نوه پسري فردیناند پورشه، مخترع و سازنده این اتومبیل 
است. وي در حال حاضر رئیس شوراي ناظر بر پورشه است. از سوي دیگر مدیر عامل کنسرن فولکس واگن 
فردیناند پي اژ است. پي اژ نوه دختري فردیناند پورشه است. او در سال 1۹63 کار خود را در پورشه آغاز 

کرد و اکنون مدیر کنسرن فولکس واگن یکي از بزرگ ترین کنسرن هاي اتومبیل سازي جهان است. 
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آيا می توان از 
انتخابات ايران 

رمان نوشت؟
فتح اهلل بی نیاز

 پیش درآمد 
آیا نویسندگان کنونی و آینده ایران می توانند در داستان هایی که 
موضوع های سیاسی، از جمله همین انتخابات ریاست جمهوری در 
کاندیداها  تعداد  نمونه  برای  ببرند.  بازنمایی می شوند، دست  آنها 
را سه یا پنج نفر کنند و دو نفرشان زن باشد و یکی شان یک جوان 
بسیار هوشمند از میان هموطنان ارمنی و مسیحی و نامی از چهار 
کار تحریف  این  اسم  آیا  نباشد؟  میان  در  کاندیدای »عینی« کنونی 
تاریخ است؟ اگر نظریه پردازی نوین ادبی بگوید تحریف نیست و 
نویسنده به عنوان مورخ ظاهر شده است، چه؟ اگر نویسنده بگوید 
عینیت مورد مشاهده و تجربه او فقط بخشی از واقعیت کل، از جمله 
جهان ذهنی او بوده است، چه؟ مقاله زیر سعی می کند این پاسخ را 

به شکل مختصر )با توجه به محدودیت ها( جواب دهد. 
یکی از گرایش های ادبی غو فرهنگیف دهه های اخیر جهان تمرکز 
روی موقعیت تاریخی است. در این رویکرد، نگاه تاریخی نه به عنوان 
پس زمینه متن که جزء الینفک آن تلقی می شود. در ایران متاسفانه 
است،  نشده  مقوله  این  روی  نظری  لحاظ  به  چندانی  کار  امروز  تا 
فقط در ترجمه یکی از کتاب های راجر وبستر موسوم به »درآمدی 
بر پژوهش نظریه ادبی« مختصری درباره آن دیده می شود و نیز 
مقاله یی از آقای حسین پاینده در نامه فرهنگستان شماره 3/۷ تحت 
عنوان »تاریخ به منزله داستان« چاپ شده است که ضمن توضیح 
این رویکرد، آن را به شکل کاربردی به خواننده آموزش داده است. 

1( رمان تاریخی؛ با کسب اجازه از خواننده می خواهم ضمن حرکت از 
ساده به مرکب و از مشخص به مجرد، و ذکر مثال های ضروری در حد 
امکان به توضیح این مقوله مهم یعنی »ادبیات به مثابه تاریخ« بپردازم. 
ابتدا از رمان تاریخی شروع می کنم؛ بدون شک بعضی از خوانندگان 
از والتر اسکات،  داستان هایی همچون »بینوایان« از هوگو، »آیوانهو« 
»دو شهر« از چارلز دیکنز و »جنگ و صلح« از تولستوی را خوانده یا 
تاریخی خوانده می شوند،  ها  داستان  این  اند.  دیده  را  آنها  های  فیلم 
چون شخصیت های داستانی در زمان و مکان مشخص در رخدادهای 
تاریخی معین و قابل استنادی دستخوش فعل و انفعاالت شده اند و به 
تاریخی شرکت کرده  امری  در  منفعل  یا  فعال  به شکل  عنوان کنشگر 
اند. در این نوع داستان ها حتی اگر قدرتمندان و ستمگران یا توده های 
جهل زده به دقت بازنمایی شده و نویسنده جانب حق و عدالت را گرفته 
باشد- مانند رمان »یاد پانچو ویال« نوشته مارتین گوسمان )مکزیکی(- 
باز ما با داستان تاریخی معمولی روبه رو هستیم. یعنی روایت تاریخی 
تمام  و  است  نکرده  تاریخ  خود  جایگزین  را  ادبیات  نویسنده  و  است، 
تخیل خود را که در قالب شخصیت ها و رخدادها و فضاها نمود پیدا 

می کند، در تاریخ حل می سازد و در خدمت آن قرار می دهد. 
البته تردیدی نیست که »داستان« از نظر زمانی بر خود واقعه تاریخی 
و  مرگ  گرسنگی،  آوارگی،  نمونه  برای  کند.  می  پیدا  تاریخ سیطره  و 
بیماری مردم در ایام جنگ با بیگانگان در جنگ دوم جهانی )مثاًل »ارتش 
سایه ها« اثر ژوزف کسل( یا جنگ داخلی روسیه )مثاًل »دکتر ژیواگو« 
اثر بوریس پاسترناک( همه و همه امور واقع هستند و از نظر ما خواننده 
ها، امر واقع، رخ داده شده و تاریخی شده است، درحالی که داستان یا 
آمیزه واقع گرایی و تخیل )عنصر دروغین( یک نویسنده که به لحاظ 
ساختگی  است،  »ساخته«شده  امری  زیباشناسی،  و  شناخت  تئوری 
بودنش را حفظ می کند. به عبارت دیگر، در دستگاه مختصات هستی 
که  درحالی  است،  پذیرفته«  »پایان  موجودیتش  داده شده،  رخ  امر  ما، 
تقابل و تضاد  انسان وجود دارد و در زندگی  تا زمانی که  »داستان« 
هست )بین خیر و شر، خشونت و مدارا، عشق و نفرت و...( تداوم پیدا 
آحاد جامعه  بستر ذهنی  در  دلیل جنگ دوم جهانی  به همین  کند.  می 
بشری »تمام« شده است و حتی بیشتر مردم دنیا از آن بی اطالع اند، 
اما داستان های »قطار به موقع رسید« از هاینریش بïل و »از اینجا تا 
ابدیت« از جیمز جونز به لحاظ حافظه تاریخی »تمام« نشده اند؛ همین 
گونه است جنگ داخلی اسپانیا و رمان »زنگ ها برای که به صدا درمی 

آیند« اثر همینگوی یا »امید« نوشته آندره مالرو. 
در رمان های تاریخی قرن نوزدهم، نوشته های تاریخی و داستان های 
بعد  اما آن گونه که کمی  متقابلی روی همدیگر داشتند.  تاثیر  تاریخی 
می بینیم، امروزه این امر مقبول منتقدان عرصه نقد نو و نویسندگان 

نیست. 

از رمان هایی که »نوشتار  به آن دسته  اگر  تاریخی؛  2( جایگاه رمان 
تاریخی« خوانده می شوند، دقت شود، متوجه می شویم بخش بیشتر به 
چیزی نظر دارد که گذشته است یا به زبان نظری معنایی از »گذشتگی« 
به خود می گیرد؛ یعنی زمان گذشته یی که موجودیت داشته است. از 
این قرار، عرصه رخداد و کنش و شخصیت هایش مستقل از زبانی است 
که برای روایت آن به کار رفته است. پس این زبان نیست که آن را می 
سازد، بلکه خود گذشته است که به وسیله زبان بازتاب یافته است. از 
این نکته به سرعت درمی یابیم در چنین واقعیت هایی، بین علت ها و 
انگیزه ها، مکان ها و ارائه های مشخص و باالخره صورت های تثبیت 
شده »حقیقت« تاریخی پیوند تنگاتنگی وجود دارد. در اینجا تاریخ نقش 
پس زمینه را در ادبیات بر عهده دارد و در دو جهت به کار می رود؛ 
اول اینکه ماده اولیه متن را تشکیل می دهد، دوم اینکه به وجوه ظاهراً 
واقعی تر و حقیقی تر تاریخ عنصری هم از تخیل می افزاید و شماری 
از پدیده ها ساخته ذهن نویسنده اند. البته در تحلیل نهایی همواره جنبه 
واقع گرایی غتاریخیف بر وجوه ساخته و پرداخته تخیل برتری کیفی و 
کمی دارد. به بیان ساده رمان نویس همان گونه به تاریخ نگاه می کند 
و می نویسد که مورخ. هر دو بر گذشته واقعًا موجود تاکید می کنند نه 
شکستن آن و پی ریزی چیزی نو و برخاسته از ذهنیتی ادبی- فلسفی. 
3( امروز؛ ادبیات به مثابه تاریخ نه رمان تاریخی؛ ادبیات به مثابه تاریخ 
در یک جمله یعنی روایتی که زبان و تخیل نویسنده بر واقعیت پیشی 
و  غیرمحتمل  بسا  چه  و  غاحتمالی  های  ناشنیده  و  ها  نادیده  و  گیرد 

استعاریف را بر واقعیت احاطه کند. به بیان ساده خود نویسنده، تاریخ 
فرانسوی«  نامه  »وصیت  رمان  از  توان  می  مثال  برای  سازد.  می  را 
از  یکی  را  آن  که  برد  نام  االصل(  )روسی  فرانسوی  مکین  آندره  اثر 
شاهکارهای جهانی دانسته اند. داستان، تاریخ را در زندگی فردی یک 
زن مستحیل می کند. در این رمان چنان جهانی از جفا و جنایت نسبت 
می شود  کشیده  تصویر  به  غیرخودی  و  از سوی خودی  زن  این  به 
از  امور تاریخی.  نه  او می دهد  که خواننده نقش اول را به شخصیت 
چشم این زن است که به تاریخ نگاه می شود و نگاه او به جنگ است 
غیرمحق  یا  محق  پدیده،  یا  فرد  آن  یا  این  و  نویسد،  می  را  تاریخ  که 
جلوه داده می شوند. همین گونه است رمان »دختر برگر« نوشته نادین 
گوردیمر غسفیدپوستف از آفریقای جنوبی. در این رمان که به لحاظ 
قوم  و  نژادپرستی  و شوم  منحط  پدیده  نیست،  هم  فرم ساختارشکن 
کشی از دریچه زندگی، عشق، دغدغه ها، دلخوشی ها و تنهایی های یک 
دختر سفیدپوست روایت می شود.»ظاهر داستان اصاًل کاری با تاریخ 
ندارد«، اما الیه های دوم و سوم رمان به نحوی تحسین انگیز »دوره 
یی از تاریخ کشور آفریقای جنوبی و آسیب شناسی نژادپرستی« را از 
منظر یک شهروند معمولی، آن هم زن، و به طور اخص یک زن ستم 
محیط  در  داستان  که  درحالی  کند؛  می  بازنمایی  کشیده  رنج  و  دیده 
هم  خبری  و  گذرد  می  انگلستان  و  فرانسه  در  بعضًا  و  سفیدپوستان 
از رویدادهای تکان دهنده ----همچون اعمال شجاعانه رابین هود و 
آیوانهو- نیست. اینجا خود شخصیت معمولی )در واقع خانم گوردیمر( 
متون  یا  تاریخ  خود  معمول  جریان  نه  نویسد،  می  را  تاریخ  که  است 

مورخ ها. 
ادبیات به مثابه تاریخ به ساختارشکنی در امر تاریخ نیز نظر دارد، و 
امروزه حتی سهم عمده را به خود اختصاص داده است. برای نمونه 
نشانه  و  نویسنده  اثر  بائودولینو«   « و  سرخ«  گل  »نام  پرآوازه  رمان 
»تاریخ  و  ریس«  ریکاردو  مرگ  »سال  یا  اکو  امبرتو  ایتالیایی  شناس 
یا  ساراماگو  ژوزه  پرتغالی  داستانسرای  نوشته  لیسبون«  محاصره 
»آخرین حرف های معروف« نوشته تیموتی فیندلی نویسنده کانادایی. 
در این روایت ها ساختار تاریخ درهم می ریزد و نویسنده تاریخ دیگری 
برای ما می نویسد و به این ترتیب حقایق دیگری را پیش روی ما می 

گذارد؛ اما بدون قطعیت رمان تاریخی یا تاریخ نگاری سنتی. 
نمونه دیگر، کاربرد التقاط، مغالطه، اغراق و نقیضه در تاریخ است. در 
از مردم  از دویست هزار«  »بیش  مارکز  اثر  تنهایی«  رمان »صد سال 
دهکده ماکوندو به دست نظامی های وابسته به شرکت موز کشته می 
شوند، اما هر کس که چند کالس سواد داشته باشد، می فهمد این حرف 

دروغ محض است، چون آن زمان شاید لس آنجلس هم دویست هزار 
جمعیت نداشت، چه رسد به دهکوره یی در کشور کلمبیا. در واقعیت 
شاید تعداد کشته ها از پنج نفر تجاوز نکرده است، اما نویسنده »خودش 
ادبی غتخیلف می گوید چنین  این دروغ  با  تاریخ را می نویسد« یعنی 
آمد.  یا روزی پیش خواهد  بود  تاریخ پیش آمده  اتفاقی روزگاری در 
در  اندونزی  در  سوهارتو  ژنرال  فرمان  به  چپگرا  میلیون  یک  کشتن 
کودتای سال 1۹65کشتارهای چندهزاری صدام حسین در عراق و ده 
ها مورد دیگر در جهان غیردموکراتیک نشان می دهند مارکز به عنوان 
نویسنده از تاریخ جلو افتاده است- هرچند متاسفانه به لحاظ ایدئولوژیک 
و سیاسی از ستایشگران اردوگاه ستمگر لنینی- استالینیستی شوروی 
بود. بی دلیل نیست که هیدن وایت- که یکی از نظریه پردازانی است که 
در این مقوله زیاد کار کرده است می گوید؛ »اگر تاریخ و داستان را فقط 
به شکل ساخته هایی زبانی در نظر بگیریم، جداسازی آنها از همدیگر 
کار چندان ساده یی نخواهد بود.« از بستر همین جمله پرمعنا است که 
به اعتقاد او و صاحب نظرهایی همچون او می رسیم مبنی بر اینکه اگر 
نویسنده پس زمینه تاریخی را به حالت نوعی متن تبدیل کند و به آن 
خصوصیت کیفی و نوشتاری ببخشد، و معنای تازه یی از تاریخ ارائه 
دهد، و به زبان نقش درخوری بدهد، در آن صورت ادبیات به صورت 
گفتمان تاریخی درمی آید و ما ادبیات را به مثابه تاریخ ارائه داده ایم 
چنین  البته  تاریخ.  خدمت  در  ابزاری  عنوان  به  یا  تاریخ  از  بخشی  نه 
رویکردی به معنای نفی تاریخ، از میان برداشتن آن یا حتی تضعیف آن 
نیست، بلکه شیوه نوینی است برای بازنمایی آنچه روزگاری در تاریخ 

اتفاق افتاده است. 
عینی  مورد  در  را  مورخان  ادعای  ساختارشکنانه  موضعی  از  وایت 
بودن روایت شان رد می کند. او بر این باور است که به دلیل محدود 
وارگی  متن  دام  در  ناچار  به  ساختار،  قالب  در  ها  روایت  این  ماندن 
اسیرند؛ »سخن ما همواره درصدد این است که از داده هایمان فاصله 
بگیرد و به سوی ساختارهای خودآگاهانه حرکت کند؛ چیزی که قالب 
کسانی  آثار  بررسی  با  وایت  است.«  مذکور  های  داده  از  ما  دریافت 
یا  عینی  معرفت  که  رسد  می  نتیجه  این  به  فروید،  و  مارکس  همچون 
واقعیت تاریخی مشخص همواره در چارچوب صنایع لفظی چهارگانه 
عمده )استعاره، طنز، مجاز و مجاز مïرسل )مجاز جزء به کل(( شکل 
می گیرد. به عبارت دیگر تفکر تاریخی فقط در چارچوب صنایع لفظی 

امکان پذیر است نه خارج از آن. 
لیندا هاچن آرای خود را بیشتر معطوف به داستان های پست مدرنیستی 
و به طور اخص »فراداستان تاریخ نگارانه« می کند؛ یعنی آن آثاری که 
همه شخصیت ها و رخدادهای ظاهری خود را از تاریخ شناخته شده 
دریافت می کنند، اما آنها را با تحریف، قصه پردازی و جعل به شکل 
دیگری ارائه می دهند. به این ترتیب متنی که پدید می آید بیانگر داستانی 
تاریخ است. در چنین متنی چهره نویسنده و عمل نوشتن  شدن خود 
برجسته می شود و اصول داستان نویسی به کلی تغییر می کند بدون 
اینکه صناعت خودنگری صورت گیرد. از این قرار چنین متنی فاصله 
بین تاریخ و داستان را انکار می کند و ما را به این نکته مهم رهنمون 
می شود که تاریخ را تنها می شود به وسیله روایت یا شکل های مختلف 

بازنمایی بشناسیم. از این منظر، تمام تاریخ گونه یی ادبیات است. 
در روایت مورد نظر هاچن، شخصیت ها شخصًا تاریخ را کشف می 
کنند یا از نظر داستانی، آن را برمی سازند. به اتکای همین امکان هم 
به  چیزی  چنین  که  نیست  تردیدی  گیرند.  می  فاصله  قربانی  نقش  از 
مدد انواع بازی های داستانی حاصل می شود، اما این بازی ها موجب 
امکانات  از  با استفاده  تاریخ نمی شوند، فقط  تاریخی و  تقلیل واقعیت 
بازاندیشی فراداستانی در عرصه وجه سیاسی امر واقع و امر تاریخی 

نمود پیدا می کنند. 
کوور،  رابرت  نوشته  گیر«  همه  »حریق  های  رمان  نمونه  برای  هاچن 
نوشته  »رگتایم«  و  دانیال«  »کتاب  توماس،  ام.  د.  اثر  سفید«  »هتل 
دکتروف، »پرت و پال« نوشته ایشمائیل رید و »هوس« اثر جان فاولز 
را نام می برد. در شماری از این آثار مفروضات رمان های تاریخی به 
چالش کشیده می شود و نسبت به مقوله های پذیرفته شده تاریخ و نیز 

داستان تاریخی تردید نشان داده می شود. 
منتقدانی همچون باربارا فولی و دومینک الکاپرا، همسو با هیدن وایت 
بر این باورند که تاثیر متن های تاریخی و متن های داستانی بر یکدیگر 
و اصواًل هرگونه ارجاعی، دستخوش تحول شده است؛ چون ذهنیت و 
هویت و نیز داللت های ایدئولوژیک هر متنی محل تردید است- به همان 
ترتیب که اعتماد بشر نسبت به نظریه های معرفت شناسی پوزیتیویستی 

و آمپریستی دچار تزلزل شده است. 
۴( ادبیات از نگاه تاریخ؛ حال ممکن است از خود بپرسیم اگر نگاه ادبیات 
به تاریخ تغییر کرده است، آیا نگاه تاریخ هم به ادبیات دستخوش تحول 
شده است و تاریخ ادبیات با تعریف جدیدش که بعداً به آن می پردازیم، 
متقاباًل چه توقعی از ادبیات دارد و آن را در عرصه تاریخ چگونه می 

نگرد. 
یی  و سابقه  می شود  ترازبندی  نگرش  چهار  در  گرایی سنتی؛  تاریخ 
دیرین دارد. در قرن 1۹ میالدی یک رویکرد بر این باور بود که تاریخ 
حوزه  دیگر  رویکرد  و  است  فرهنگی  تاریخ  مجموعه  از  بخشی  ادبی 
تاریخ ادبی را از دیگر حوزه ها جدا می کرد و آن را در انحصار نخبه 
نقش  و  هر کشور سهم  ادبیات  تاریخ  در  بود  معتقد  و  دانست  می  ها 

عمده، از آن نوابغ است. 
تاریخ گرایی سنتی را می توان در سرفصل های زیر خالصه کرد. وجه 
مشترک هر چهار رویکرد این است که به حاکمیت تاریخ بر زندگی و 

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد
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سرنوشت بشر گردن می نهند، سنت و گذشته را مقدس می شمردند و پژوهش علمی تاریخ را امکان پذیر می دانند. باور هر چهار رویکرد 
این است که »تاریخ توصیف گذشته قابل شناخت است نه ساختن گذشته یی غیرقابل شناخت و تعین ناپذیر.« 

الف( تاریخ گرایی متافیزیکی؛ این دیدگاه بر اساس آرای هگل بر این باور است که اثر ادبی بیان شاعرانه یک لحظه در روایت تاریخ است. 
ب( تاریخ گرایی زیباشناسانه؛ بر اساس این دیدگاه، اثر ادبی بازتاب و بیان فرهنگ نیست، بلکه روشی است برای خلق ارزش ها و معانی 

فرهنگی. 
ج(تاریخ گرایی با رویکرد ملی گرایی؛ در این رویکرد نسبی گرا، اثر ادبی همچون روح ملی یک فرهنگ ارزیابی می شود. 

د ( تاریخ گرایی پوزیتیویستی؛ بر اساس این دیدگاه، اثر ادبی همچون یک ابزار علمی نگریسته می شود و تحلیلگر می تواند با بررسی این 
ابزار از ویژگی های تاریخی یک دوره مشخص آگاهی یابد. به این نگرش تاریخ گرایی ناتورالیستی هم گفته می شود. 

5( تاریخ گرایی نوین؛ تردیدی نیست که کسانی مانند لویی آلتوسر و ریموند ویلیامز به عنوان گشاینده راه شکل گیری تاریخ گرایی نوین 
زحمات زیادی کشیدند، اما نخستین بار وسلی موریس بود که در سال 1۹۷2 این اصطالح را برای نوع خاصی از نقد ادبی به کار برد. این نقد 
بر آرای اندیشمندان عرصه تاریخ، مانند وان وایک بروک و ورنون ال پارینگتون در امریکا و ویلهم دیلتای و لئوپلد فون رانکه در آلمان متکی 
بود؛ هرچند که شارح و مروج چنین نگره یی استفان گرین پالت بود؛ بدون اینکه بخواهیم از اعتبار کارهای کسانی چون جاناتان گلدبرگ 
و لویی مونترو کم کنیم. بی شک آرای میشل فوکو نیز در شکل گیری این دیدگاه نقش مهمی دارد. بعدها منتقدان شناخته شده یی همچون 
جروم مک گان، فرانک لنتری چیا و جاناتان دولیمور به جمع اندیشمندان این وادی پیوستند و با مقاالت متعدد خود بینش تاریخ گرایی نوین 

را ژرفا و وسعت بیشتری بخشیدند. 
تاریخ گرایی نوین امروزه دیدگاه های مختلف تاریخ گرایی سنتی را مردود می شمرد و بر این باور است که تاریخ را باید به شیوه تازه یی 
نگریست؛ به گونه یی که گویی یک متن است و مشاهده گر در حال گفتمان با تاریخ است و خود دارد یک متن)تاریخ( می نگارد. برای درک 

دقیق این معنا باید ابتدا ترمینولوژی این دیدگاه را بشناسیم. 
6( ترمینولوژی تاریخ گرایی نوین؛ برای شناخت تاریخ گرایی نوین ضرورت دارد با مقوله های بنیادین آن آشنا شویم. بدیهی است که در 
مورد هر یک از این مفاهیم کلیدی می توان چندین صفحه نوشت، ولی محدودیت ما را بر آن می دارد که در حال حاضر فقط به شرح موجز 

آنها بسنده کنیم. 
الف( تاریخ؛ در تاریخ گرایی نوین، تاریخ رخدادهای گذشته نیست، بلکه »روایت مورخ« از رخدادهای گذشته است. گذشته هیچ گاه به صورت 
ناب به ما منتقل نمی شود بلکه به شکل بازنمایی به ما انتقال می یابد. دوم اینکه هیچ مورخی نمی تواند مدعی شود مطالعات تاریخی اش 
عینی است، زیرا گذشته یک واقعیت عینی نیست بلکه چیزی ذهنی است. به عبارت دیگر مورخ ها بر اساس متن های تاریخی و نیز تاویل های 
خود از آنها گذشته را می سازند. سوم اینکه دوره های تاریخی یکپارچه و یگانه نیستند. مقوله یی به نام تاریخ کلی معنا ندارد. هر آنچه که 
هست، تاریخ های جدا از هم و در بعضی موارد ناسازگار با یکدیگر است. فرهنگ واحد فقط اسطوره یی است که به تاریخ تحمیل شده است. 
چهارم اینکه به دلیل فقدان تاریخ ثابت و پایداری که عهده دار نقش پس زمینه برای پیش زمینه ادبیات باشد، رابطه ادبیات و تاریخ باید مورد 
بازبینی دوباره قرار گیرد. نکته مهم اینکه تاریخ خود پیش زمینه می شود و رابطه سنتی بین پیش زمینه و پس زمینه منتفی می شود. پنجم 
اینکه ترازبندی متن های ادبی موسوم به متون نخبه گرا و متعالی از یک سو و متون عامه پسند و نوشتارهای حقوقدان ها و مورخ ها و 

دانشمندان از سوی دیگر منتفی می شود. 
ب ( گفتمان؛ گفتمان مقوله یی است که نگاه به جهان را شامل می شود؛ از علم، صنعت، تاریخ، فلسفه اخالق و جامعه شناسی گرفته تا هنر، 
ادبیات، الهیات و حقوق. اینها مدام در تعامل با یکدیگرند و بر هم تاثیر می گذارند. گاهی له و زمانی علیه این یا آن گفتمان اند. گفتمان ها 
همچون محورهایی هستند که در موقعیتی با هم موازی و در وضعیتی دیگر متقاطع می شوند. یک زمان عامل ثبات دیگری اند و زمانی 
موجب ناپایداری آن. اما در تمامی موقعیت ها، جدا از کم و کیف خود به موجودیت تاریخی - فرهنگی عصر واکنش نشان می دهند؛ از این 
رو آنها را نمی توان ترازبندی کرد. با چنین نگاهی، هر گفتمانی چیزی می شود غیرخودجوش، ناخودبسنده و غیرقائم به ذات و همواره 

مرتبط و متکی به دیگر گفتمان ها. 
ج (متن؛ تاریخ گرایی نوین تاریخی شدن متن و متن شدن تاریخ است. اجازه بدهید این سخن لویی مونترو را بیشتر بررسی کنیم. در تاریخ 
گرایی نوین تعبیر جدیدی از متن و زمینه متن وجود دارد؛ بدون اینکه آنها را مرزبندی کند. نکته بسیار مهم دیگر اینکه متن ها ترازبندی نمی 
شوند و نمره خوب و بد و متوسط به آنها تعلق نمی گیرد، چون رده بندی معنایی ندارد. برای نمونه با چنین رویکردی میان متن های نخبه و 
عام و عامه پسند، مجاز و غیرمجاز، تخیلی و علمی و هنری و حقوقی، برتری و اولویتی در میان نیست. هیچ متنی خودبسنده و قائم به ذات 
نیست و هر متنی همچنان که در رابطه و تعامل با دیگر متن هاست، در تعامل با تاریخ و جامعه نیز هست؛ چون خود جامعه و فراتر از آن 
کل هستی یک متن است؛ ولی متنی با پیچیدگی ها و پیچ و خم ها و فراز و فرودهای بی شمار. در چنین متنی )جهانی( است که ادبیات )در 
معنای کلی آن( در روندها و فعل و انفعاالت تاریخی وارد عمل می شود و در تعامل با فرهنگ به معناسازی می پردازد. برای نمونه معنای 

تازه یی از ظلم یا عدالت در یک دوره معین به ما عرضه می کند. 

د(الگوی معرفتی؛ بر اساس الگوی معرفتی در تاریخ گرایی نوین، تاریخ یک پدیده خطی نیست، آغاز و فرجام قطعی و مشخص ندارد، به سوی 
هدف خاصی حرکت نمی کند و نمی توان آن را با زنجیره یی از علت و معلول ها که در مقوله »جبر تاریخی« متبلور می شوند، توضیح داد 
و تبیین کرد. میشل فوکو که خود »الگوی معرفتی« را مطرح کرده بود، بر این باور بود که تاریخ رابطه و پیوند پیچیده و سلسله وار گفتمان 
هایی است که تعامل شان تصادفی نیست. این تعامل تحت کنترل الگوی وحدت بخشی است که الگوی معرفتی خوانده می شود. در هر دوره 
الگوی معرفتی معینی وجود دارد؛ چون برحسب آنچه از واقعیت دریافت می کند، اصول اخالقی و رفتاری خاص خود را پدید می آورد. از 
این قرار چنین الگوهایی نه ارزشمندند نه فاقد ارزش، نه اخالقی اند نه ضداخالقی. و چون هر انسانی به هر حال تحت تاثیر الگوهای معرفتی 

دوره خویش است لذا نمی تواند بینشی عینی درباره دوره تاریخی خود داشته باشد. 
و( قدرت؛ بر مبنای الگوی معرفتی تاریخ گرایی نوین، تاریخ شکلی از قدرت است. با توجه به اینکه نوع نگاه انسان ها و دوره های تاریخی 
تابع الگوی معرفتی است، تاریخ به مثابه تحلیل قدرت های پیچیده است که تعیین کننده گفتمان ها و رخدادهای هر دوره یی هستند و تعامل 
بین قدرت و گفتمان ها مستمر است. جهان واقعی عرصه جنگ قدرت هاست، اما در همین جهان، گفتمان ها هم تولید می شوند. و قدرت به 
نوبه خود از گفتمان ها نشات می گیرد. پس، سخن گفتن از گفتمان حقیقی بیهوده است، فقط می توان گفت کدام گفتمان ها از قدرت بیشتری 
برخوردارند و کدام یک در پایین ترین نقطه طیف قدرت قرار می گیرند. بی دلیل نیست که در هر دوره یی مردم آن فلسفه یی را حقیقت می 

دانند که فلسفه حکومت کنندگان است. 

مراسم طناب کشي  
  

پایان  به  را  کشي«  طناب  »مراسم  رمان  اولیه  نگارش  قیصري  مجید 
رساند. »مراسم طناب کشي« حول و حوش جنگ ایران و عراق روي 
مي دهد اما شخصیت اصلي اثر یک سرباز عراقي است و بخش عمده 
داستان در شهر نجف اتفاق مي افتد. این برنده جایزه رمان مهرگان، 
سال گذشته دو رمان »شماس شامي« از طرف نشر افق و »دیگر اسمت 
را عوض نکن« را از طرف نشر چشمه منتشر کرد. »شماس شامي« که 
واقعه کربال را از زاویه یي تازه روایت مي کند به مرحله نیمه نهایي 
جایزه ادبي روزي روزگاري راه یافت. قیصري که به خاطر مجموعه 
و  نویسندگان  جایزه  برگزیدگان  جزء  سرگردان«  »گوساله  داستان 
مجموعه  پنجم  چاپ  انتشار  از  همچنین  نیز هست،  مطبوعات  منتقدان 

داستان »دختر گلفروش« در نشر سوره مهر خبر داد.   

رکسانا نيستم اگر “  
»رکسانا  داستان  مترجم مجموعه  و  نویس  داستان  طباطبایي  ناهید    
نیستم اگر...« شامل هفت داستان کوتاه را به نشر چشمه تحویل داد. 
»ستاره  نام  به  داستاني  مجموعه  گذشته  سال  که  نویس  داستان  این 
سینما« را از او خواندیم همچنین از تجدید چاپ »حضور آبي مینا« و 
»با نوجواني خویش« توسط نشر چشمه خبر داد. »۴۰ سالگي« رمان 
کوتاه و موفق این نویسنده هم به چاپ پنجم رسید. علیرضا رئیسیان 
کارگردان سینما مشغول ساختن اقتباس سینمایي این فیلم با حضور 
»راه  کتاب  پیش  سال  یک  از  بیش  طباطبایي  ناهید  است.  حاتمي  لیال 
از  است  سوئیسي  جهانگرد  دو  سفرنامه  ترجمه  که  را  دنیا«  رسم  و 
طرف نشر شهاب به ارشاد سپرد اما هنوز نتیجه بررسي آن مشخص 
نشده است. این دو جهانگرد 8۰ سال پیش به ایران سفر کردند. »گزین 
گویه هاي ویرجینیا وولف« دیگر ترجمه ناهید طباطبایي است که در 
نمایشگاه امسال از طرف نشر نگاه به بازار عرضه شد. این نویسنده 
و  »ویس  بازآفریني  پارسه  نشر  کبود  گنبد  زیر  در مجموعه  همچنین 

رامین « را برعهده داشته که به زودي منتشر مي شود.  

جايزه ادبی »پورا بلپر« برگزار شد
بهترین  معرفی  منظور  به  که هرسال  »بلپر«  کتاب  جایزه تصویرگری 
نویسنده و تصویرگر حوزه کتاب برگزار می شود، برندگان این دوره 
ترغیب  و  تشویق  منظور  به  هر سال  که  جایزه  این  را شناخت.  خود 
هر چه بیشتر نویسندگان و تصویرگران حوزه کتاب صورت می گیرد 
امسال با حضور نویسندگان جوان و تصویرگران صاحب نام از آمریکا 
و اروپا برگزار شد. جایزه برترین نویسنده این دوره از جایزه »پورا 
انگل« به خاطر نگارش  بلپر« در بخش بهترین نویسنده به »مارگریت 
»مارگریت  اهدا شد.  کوبا«  برای  آزادی  »درخت محصور؛ شعر  کتاب 
از  زیبایی  بسیار  ادبی  قطعات  شامل  که  مجموعه  این  این  در  انگل« 
مبارزات و مقاومت های مردم کوبا است. تصویرهایی را در در قالب 
نثر از زمانی که کوبا در مقابل اسپانیا اعالم استقالل کرد و در این راه 
مقاومت های مردمی بسیاری از خود نشان داد، ارائه کرده  ست. کتاب 
»درخت محصور؛ شعر آزادی برای کوبا« با همکاری انتشارات »هنری 
تصویرگری  بخش  در  است.  منتشر شده  انگلیسی  زبان  به  و  هولت« 
جایزه »پورا بلپر« نیز کتاب »فقط این بار« با تصویرگری »یونی مورال« 
موفق شد تا جایزه بهترین طراحی جلد این دوره از جایزه »بلپر« را از 
آن خود کند. »یونی مورال« که خودش این کتاب را به رشته تحریر در 
آورده است در این اثر داستان پسربچه ایی را به تصویر می کشد که 
از دوستانش دچار درگیری  برای یکی  تولد  بهترین هدیه  یافتن  برای 

ذهنی است.   

    نامه های جالل آل احمد 

شامل  پیداست  عنوانش  از  که  همانطور  »نامه های جالل آل احمد«  کتاب 
دهباشی«  »علی  به کوشش  که  است  نویسنده  این  نامه های  از  بخشی 
جمع آوری و توسط موسسه انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. نثر 
»جالل« در این نامه ها هم زیبایی خاص خود را دارد و برخی از آنها 

اسنادی مهم در تاریخ ادبیات این کشور به شمار می رود. 

ُمَوّرخ 
منتشر  نویني«  »ژاله  ترجمه  کاستووا«  »الیزابت  نوشته  »مورخ«  رمان 
جمله  از  رسیده  چاپ  به  کاروان  انتشارات  توسط  که  کتاب  این  شد. 
رمان هاي مدرن گوتیکسي است که مخاطبان فراواني در سراسر جهان 
شخصیت  »دراکوال«  حضور  رمان  این  جذابیت هاي  جمله  از  داشته. 

ترسناک ادبیات در این رمان است. 

 

کوتاه از ادبيات 

هايکوهاي سياهان آمريکا در ايران 
 

منتشر  بهنام  علیرضا  کوشش  به  آمریکا  سیاهان  از  هایکوهاي  گزیده اي  شامل  سیاه«  »هایکوي 
مي شود. به گزارش ایسنا، این مجموعه  هایکوهاي 1۰ سیاهپوست آمریکایي را که در فاصله دهه 6۰ 
میالدي تا امروز سروده شده اند، دربر مي گیرد. به گفته بهنام، این  هایکوها ویژگي هاي خاص خود را 
دارند و بیش از آنکه از طبیعت الهام گرفته باشند، از زندگي شهري الهام گرفته اند و موسیقي بلوز 
سیاهان تاثیر زیادي روي شعرهاي این شاعران داشته است. او ترجمه این اثر را به پایان رسانده 
و آن را به نشر مینا سپرده است.این مترجم پیش تر، »هایکوهاي نسل بیت« را که شاعرانش به 
فرهنگ شرقي توجه ویژه اي داشتند و عالقه مند بودند که مباني سنت شرقي را وارد فرهنگ آمریکا 
کنند، به فارسي ترجمه کرده است. اما »عاشقانه هاي شاعر گمنام« مجموعه اي مشتمل بر نوشته هاي 
و  نویسنده  این  داستان هاي  و  نمایشنامه ها، شعرها  او شامل:  از 21سالگي  قبل  براتیگان  ریچارد 
شاعر آمریکایي، به اضافه یک ضمیمه شامل گزیده اي از 8 دفتر حرفه اي که بعد از آن منتشر کرده 
است، با ترجمه بهنام در انتظار دریافت مجوز انتشار است. از سوي دیگر، علیرضا بهنام مجموعه 
شعر »دانه هاي برف در کسوف تابستان« را براي انتشار آماده کرده است که گزیده اي از چهار 
مجموعه شعر منتشرشده به اضافه شعرهاي دهه ۷۰ اوست که تا کنون منتشر نشده اند. همچنین 1۰ 

تا 12 شعر جدید شاعر در این مجموعه آمده است. 

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

اعتراف 
احتماال اولین چیزی که بعد 
لندن«  »جک  نام  شنیدن  از 
»سپیددندان«  بیاید  ذهن  به 
همه  شاید  هرچند،  باشد. 
»جان  او  واقعی  نام  ندانند 
»جک  و  بود  گریفیث« 
بیش  مستعار  نامی  لندن« 
عنوان  »اعتراف«  نبود. 
از  است  داستانی  مجموعه 
که  آمریکایی،  نویسنده  این 
توسط »اصغرمهدی زادگان« 
موسسه  و  شده  ترجمه 
به  را  آن  نگاه  انتشارات 

چاپ رسانده.
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گزارش

۴۷۴ سال از مرگ توماس مور گذشت 

لطفا براي باال رفتن 
دست مرا بگيريد

 سعید پویان فر 

توماس مور حقوقدان، وکیل دادگستری و سیاستمدار و دولتمرد انگلیسي در سال 1۴۷8 میالدی در لندن به دنیا آمد. 
اجداد مور ونیزی االصل بودند و چندین نسل پیشتر اما به انگلستان مهاجرت کرده بودند. مورزیرک و بذله گو بود و از 
هوش فلسفی خوبی هم برخوردار بود. مدت زیادی از دوران کودکی مور در خانه اسقف اعظم کانتربری سپری شد، اما 
بعدها به آکسفورد رفت تا وکیل بشود. تحصیالت مقدماتی را در مدرسه سنت آنتونی لندن گذراند و برای ادامه تحصیالت 
بود که روانه آکسفورد شد. تخصصش در بازخوانی متون و ادبیات یونان باستان شد. 21 ساله بود و محصل آکسفورد 
که در آنجا با اراسموس–از کلیسای کاتولیک رادیکال- آشنا شد و بسیار تحت تاثیر او و نگاه اومانیستی اش قرار گرفت و 
بر اساس همین تاثیرپذیری علیه مارتین لوتر و نهضت پروتستان او نیز مقاله می نوشت و بحث راه می انداخت. اراسموس 

نیز البته بعدها در توصیف شخصیت مور گفت که »طبیعت چه چیزی مالیمتر، 
مطبوع تر و خوشتر از نبوغ توماس مور آفرید؟« 

مور اما همچنانکه گفته شد یک سیاستمدار نیز بود آنچنانکه در سال 15۰۴ در 
انتخاب شد. یک دهه بعد در  سن 26 سالگی به نمایندگی مجلس عوام پارلمان 
توماس مور«  »ِسر  را دریافت کرد و  مقام شوالیه  از هنری هشتم  سال 151۴ 
نام گرفت شد. در سال 151۷ میالدی وارد دربار شد و وزیر، مترجم، نویسنده 
سخنرانی ها، دیپلمات ارشد و مشاور و محرم اسرار هنری هشتم بود. چند سال 
بعد شوالیه شد و بعد رئیس مجلس عوام انگلیس و بعد هم رئیس مجلس اعیان. 
او به این ترتیب در زمره دوستان و مشاوران هنری هشتم پادشاه وقت انگلستان 
درآمد و هنری هشتم در سال 152۹ وی را به عنوان صدراعظم یعنی باالترین 
این ترتیب  به  مور  کرد.  معرفی  و  برگزید  سلطنت  مقام  از  پس  مقام،  صاحب 
روابط  رسید.  صدراعظمي انگلستان  مقام  به  که  بود  غیرروحاني  فرد  نخستین 
او و پادشاه اما از جایی رو به تیرگی گذاشت که وی حاضر نشد پادشاه را به 
این کشور به رسمیت بشناسد و طالق غیرقانوني  عنوان رئیس کل کلیساهاي 
همسرش را تایید کند و به این ترتیب در ششم جوالی سال 1535 به جرم خیانت 
گردن زده شد. ماجرا نیز از آن قرار بود که هنري هشتم پادشاه وقت انگلستان 
که پاپ طالق هاي پي د رپي و ازدواج هاي مکرر او را غیرشرعي اعالم کرده بود 
اگرچه کلیساي انگلستان را تحت ریاست خود و مستقل اعالم کرد اما بسیاري 
از مردم و مقام هاي انگلیسي از جمله توماس مور حاضر به پذیرش آن نشدند. 
به دستور پادشاه، پارلمان الیحه ای را از نظر گذراند که به واسطه آن پادشاه 
یا ملکه بریتانیا به ریاست کل کلیسای انگلیکن می رسید و یک خلع ید تاریخی از 
کلیسای کاتولیک ُرم صورت می گرفت. این اقدام صورت گرفت اما مور که یک 
کاتولیک معتقد بود در 1532 میالدی از نخست وزیری استعفا کرد و همچنین پس 
از آن نیز حاضر نشد در مراسم دعاي رئیس جدید کلیساي آنگلیکن شرکت کند. 
اینچنین بود که هنري هشتم دستور داد توماس مور را در برج لندن زنداني کنند. 
توماس مور 15 ماه مقاومت کرد و تسلیم نظر پادشاه که خواسته بود سوگند 
نشد.  بپذیرد  انگلستان  کلیساي  بر  را  ریاست وي  و  کند  یاد  را  او  به  وفاداري 

سرانجام اما دادگاه سلطنتي توماس مور را به اتهام خیانت محکوم و حکم گردن زدن او با تبر را در مالء عام صادر کرد. 
نقل است که مور قبل از اعدام، هنگامي که مي خواست از پله هاي سکوي اعدام باال رود با طنز به جالد گفت: »لطفا براي باال 
رفتن دست مرا بگیرید، زیرا براي پایین آمدن خودم از پس از این کار برمي آیم.« همچنین مور مبلغی را به عنوان اجرت 

به جالد داد و گفت: »به خاطر کاری که انجام می دهی ناراحت نباش، چون من را به مالقات خدایم می فرستی.« 
مور را بسیاری با کتاب آرمانشهر یا مدینه فاضله او که یک اثر تحقیقي سیاسي و فلسفی است، می شناسند. او این کتاب 
را در سال 1516 میالدي به زبان التین تالیف کرد. کلمه یوتوپیا از یک سو شکل التین کلمه ای است که در یونانی به 
معنی »جای خوب« است و از سوی دیگر کنار هم گذاشتن معنی کلمات به کار رفته در آن، معنی »ناکجاآباد« را می دهد. 
آرمان شهر-  این تناقض معنایی انگار می خواهد به ما بقبوالند که این جامعه ایده آل واقعا وجود ندارد.شهر یوتوپیا – 
یک جزیره هاللي شکل و یک شهر تصوري بود. در این جزیره مطابق طرح تخیلی مور، 5۴ شهر بنا شده بود و طرح 
ومعیارهاي همه شهرها نیز تقریبا شبیه هم بود. نزدیکترین شهرها در فاصله ۴۰ کیلومتري قرار گرفته بود و دورترین 

آنها نیز فاصله زیادي از یکدیگر نداشتند. 
نشان  جمعیت  افزایش  به  تمایلي  مسوول  وسازمان هاي  نبود  بیشتر  نفر  هزار  شش  از  هم  یوتوپیا  شهرهاي  جمعیت 
و  مي خوردند  غذا  شیپور  با صداي  و  هم  با  آنها  مي کردند.  زندگي  اجتماعي  به صورت  آرمانشهر  ساکنان  نمي دادند. 
دسته جمعي شروع به کار مي کردند و البته کار روزانه بیش از 6 ساعت وقت آنها را نمي گرفت.در آرمانشهر هر چه وجود 
داشت متعلق به همه مردم بود.آرمانشهر توماس مور صرفا یک داستان وحکایت نیست بل رساله اي است درباره آمال 
و آرزوهاي نامتناهي انسان از زندگي در جهاني که در آن از دردها وشکنجه ها و سرگشتگي هاي این دنیا خبري نیست. 
یوتوپیای مور مناسبات منظم و منطقی جامعه ای را به نمایش می گذارد که در آن خبری از مالکیت خصوصی نیست اما 
تساهل دینی در آن وجود دارد. یوتوپیا بر نیاز اجتماع به نظم –به جای آزادی- تاکید می کند و در آن پیروان ادیان مختلف 
با آرامش زندگی می کنند. اما مور بی دین ها را از این جامعه کنار می گذارد و چنین استدالل می کند که هر کس به خدا یا 
زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشته باشد قابل اعتماد هم نیست چون به هیچ قدرت یا اصلی در درون خود وفادار نیست. 
خیلی ها معتقدند آنچه مور در یوتوپیا شرح می دهد واقعا جامعه ایده آل خودش نیست، اما او می خواهد با ارائه تصویر این 
جامعه آرمانی، سکویی بسازد برای بحث جدی در خصوص معضالت وقت اروپا و نظم بخشیدن به سیاست های آشفته 

آن زمان. این آرمان شهر درواقع در مقابل واقعیت های زندگی و حکمرانی در اروپا قرار می گرفت. 
اما با وجود انتشار این کتاب، مور همچنان مدافع سرسخت سنت های کاتولیک باقی ماند. او علیه ارتداد مقاله می نوشت، 
 جلوی انتشار کتاب های خالف عرف-و به خصوص کتاب های پروتستان ها- را می گرفت و حتی وظیفه سوال و جواب 
کردن از ملحدین را به عهده گرفت. مور معتقد بود که الحاد نوعی بیماری خطرناک است که صلح و اتحاد کلیسا و جامعه 
را به خطر می اندازد. او به شدت با عقاید مارتین لوتر و پیروانش مخالف بود؛ کتاب های آنها را می سوزاند و مانع ورود 
این کتاب ها به انگلیس می شد. به هرحال اما ایده های مور برای یک آرمانشهر در بسیاری از وعده های مارکسیستی و 
سوسیالیستی نیز به تفصیل مطرح شد و البته بنا بر تجربیات کمونیستی، بعدها بسیاری از اندیشمندان لیبرال، نقدهایی 

جدی بر اندیشه آرمانشهری و یوتوپیایی وارد ساختند. 

ناکجا آباد کجاست؟ 
 

کیوان یحیي

 اتوپیا)Utopia( یا با عنوان کامل آن »در باب حالت یک جمهوري و یک جزیره نوین 
آرمانشهر«، نام کتابي است که در سال 1516 به قلم »سر توماس مور« به چاپ رسید. 
کتاب که در اصل به زبان التین نوشته شده است، چارچوبي روایتي است که در ابتدا به 
تشریح یک جامعه جزیره اي افسانه اي و بیان مذاهب و سنت هاي اجتماعي و سیاسي آن 
مي پردازد. نام این جزیر از واژه هاي یوناني )ou( نا و )tópos( مکان برگرفته شده است 
و معناي آن در فرهنگ التیني معناي »ناکجاآباد« را به ذهن متبادر مي نماید. در زبان 
 )eu( در معناي »مکان مناسب« که متضمن ضمیر Euotopiaانگلیسي نیز این کلمه با لغت
-مناسب- مي باشد، بکار مي رود. برخي معتقدند این اسم بر این نکته تأکید مي ورزد که 
در حالي که آرمانشهر مي تواند گونه اي از جامعه متکامل باشد، در نهایت امر، پدیده اي 
دست نیافتني است. با وجود داللت هاي ضمني مدرن تر واژه 
»آرمانشهر«، این نکته به طور گسترده اي از جانب بسیاري از 
صاحب نظران پذیرفته شده است که جامعه اي که مور در اثر 
خود به تبیین آن مي پردازد، في الواقع »جامعه متکامل« وي 
نیست. بلکه وي بر آن بود که از تمایز میان ایده هاي سیاسي 
زمانه  آشوب ناک  سیاست  و  مجازي«  »سرزمین  نامعمول 
خود بسان سکویي استفاده نماید که از روي آن به بحث در 

مورد سوژه هاي اجتماعي موجود در اروپا بپردازد. 

نخست،  کتاب  است؛  یافته  تشکیل  جلد  دو  از  مذکور  کتاب 
توماس  میان  نوشتاري  تناظري  با  مشاور«،  »گفت وگوي 
مور و چند نفر از افرادي که وي در اقلیم خویش با ایشان 
شهرداري  کارمند  گیلس  پیتر  مي شود:  آغاز  مي کند،  دیدار 
پنجم.  چارلز  رایزن  بوسلیدن  جروم  و  بلژیک  در  آنتورپ 
افراد  میان  ارتباطات  که  است  برگزیده  را  مورنامه هایي 
خیالي  سرزمین  نمودن  باورپذیرتر  منظور  به  را  حقیقي 
الفبا  از  نمونه هایي  همچنین  نامه ها  این  نماید.  بیان  خویش، 
و مبادي آرمانشهر و ویژگي هاي ابتدایي آن را دربردارند. 
به  تا  داد  اجازه  مور  به  کتاب  این  در  رافائل  با  مباحثه اي 
بحث در باب گونه اي از بیماري هاي نویني که اروپا را متاثر 
ساخته بود از جمله گرایش پادشاهان به آغاز جنگ افروزي 
و مجاهدت هاي بي ثمر آغشته به خون بپردازد. وي در انتقاد 
از به کاربردن اعدام به منظور مجازات عمل سرقت مي گوید 
که سارقین ممکن است به منظور از بین بردن شاهدان عمل 
کشتار  به  باشد، دست  یکسان  عمل  مجازات  چنانچه  خود، 
بزنند)مجازات قتل و سرقت(. او بسیاري از مشکالت سرقت 
را در نتیجه زمینه گسترش فقر و محنت مردماني مي داند که 

به زراعت و دامداري مشغولند. 

اما کتاب دوم، »مباحثه پیرامون آرمانشهر« نام دارد. آرمانشهر در جهان نوین قرار گرفته 
است و مور سفر هاي رافائل را با سفر هاي دریایي اکتشافي و حقیقي »آمریگو وسپوچي« 
پیوند مي زند. وي اظهار مي دارد که رافائل یکي از 2۴ مردان وسپوچي مي باشد، که طي 
سفرهاي متناوب خود جزیره آرمانشهر را مي یابد، جایي که وي پنج سال را مصروف 
مشاهده سنت هاي بومیان آنجا مي نماید. بنابر سخن مور، جزیره آرمانشهر: »... دویست 
مایل دور تر از بخش میاني قرار دارد، جایي که از پهناورترین گستره برخوردار است 
و هیچ جا باریک تر از آن نیست به جز مناطق کشیده شده در دو سوي آنکه در آنجاها 
به تدریج نوک تیز مي شوند. این نواحي انتهایي به طور مدور انحنا مي یابند، چنانچه اگر 
دایره اي را به محیط 5۰۰ مایل دور آن بکشیم، جزیره به صورت هاللي شکل درست به 
شکل ماه نو درمي آید«. »آماروت« شهر مرکزي آن درست در میانه جزیره هاللي شکل 
واقع شده است. 3۰ خانوار در آنجا گردهم آمده اند که توسط یک ناظر مدیریت مي شوند. 
هر شهر داراي شهرداري است که از سوي طبقات مختلف انتخاب مي شود. هر خانوار 
بین 1۰ تا 16 فرد بالغ و بزرگسال دارد و مردم در میان خانوارها و شهرها به گونه اي 
بازتوزیع مي شوند که اعداد را مساوي نگاه دارند. اگر جزیره با مشکل فوران جمعیت 
مواجه گردید، کلوني ها روي قاره اصلي جزیره قرار خواهند گرفت. به صورت آلترناتیو 
مي آید.  به عمل  دعوت  آرمانشهر  کلوني هاي  در  عضویت  براي  قاره  بومیان  از  نیز، 
به  مي توانند  نباشند،  اقامت  به  مایل  مدتي  از  بیش  یا  و  نپسندیدند  را  آنجا  چنانچه  اما 
سرزمین خود بازگردند. در آرمانشهر، به متقاضیان اتانازي از سوي ایاالت آن رخصت 
اعتقادهاي  همچنین  دارند.  ازدواج  حق  روحاني  مجتهدان  و  کشیش ها  و  مي شود  داده 
سیاره پرستان،  خورشیدپرستان،  ماه پرستان،  است:  برقرار  جزیره  در  متفاوتي  دیني 
نیاکان پرستان و نیز یکتاپرستان همگي مجاز به زندگي و برخورداري از حقوق قانوني 

به شرط مداراي با یکدیگر مي باشند. 
منابع: 

 More’s Utopia: The English Translation thereof by Raphe Robynson. .1
 ”second edition, 1556, in ”Eutopism

 Anthony Kenny, an illustration of western philosophy,Blackwell  .2
 Publishing,2۰۰6
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انقالبي که به فرزندان 
خود پشت کرد 

 
 

مریم شباني 

دموکراسي فرانسوي بازمانده 2۰۰ سال مبارزه مردمي است که خیابان را عرصه سیاست ورزي خویش 
ساخته بودند. مردمي که پایان سلطنت را با اعدام لویي شانزدهم به جشن نشستند و هلهله جمهوریخواهي 
برآوردند و زماني بعدتر بر چکمه هاي ناپلئون بناپارت بوسه زدند و فریاد »زنده باد امپراتور« سردادند. با 
این همه اما در تجربه دموکراسي خواهي فرانسویان نه سلطنت فروغي جاودانه یافت و نه وسوسه فاشیسم 
داستان صیقل  فرانسوي  ایجاد کرد. دموکراسي  پایه هاي حکومتي دموکرات  نازیسم خللي دربرساختن  و 

خوردن آرمان هایي است که انقالب کبیر فرانسه به ظهور رساند: »آزادي، برابري و برادري«. 
سقوط زندان باستیل در 1۴ ژوئیه 1۷8۹ را تنها مردم فرانسه به جشن ننشستند که در سرزمیني آنسوتر 
هگل- فیلسوف آلماني- و دوستانش به میمنت انقالب نوشیدند و دست بر دست کوبیدند و به شکرانه آنچه 
»طلوع باشکوه خورشید« مي نامیدند، درختي به نشانه آزادي بازیافته کاشتند تا سرور خود از این رویداد 
را نشانه اي باقي گذارند. انقالبیون فرانسوي سقوط باستیل را فوران آزادي در دنیاي نو توصیف کردند، 
توصیفي که گویي چندان هم بیراه نبود چراکه ایمانوئل کانت – جمهوریخواه آلماني – که به نظم شهره بود 
نیز با شنیدن اخبار مربوط به انقالب فرانسه پیاده روي روزانه خود را به سامان نرساند تا اینچنین با نگارش 
رساله اي ماندگار شادماني خود از این رویداد را به زبان آورد: »انقالبي که در این روزگار شاهد وقوع آن 
در میان ملتي سرشار از هوش و ذکاوت هستیم در روح تمامي ناظران بي طرف عالقه اي تا سرحد اشتیاق 
برخواهد انگیخت.« رهاورد اولیه انقالب 1۷8۹ تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه بود. لویي شانزدهم 
که براي مقابله با اعیان فرانسوي به دامان طبقه سوم پناه برده بود با تشکیل مجلس ملي و تدوین قانون 
اساسي موافقت کرد. به این ترتیب اولین قانون اساسي فرانسه با تکیه بر » اعالمیه حقوق بشر و شهروند« 
انقالبیون آمریکایي 1۷۷6 در کسب حقوق و  از  انقالبیون فرانسوي نگاشته شد تا فرانسویان گامي فراتر 
آزادي هاي سیاسي برداشته باشند. مقاومت لویي شانزدهم در مقابل اجراي قانون اساسي و مقابله دربار با 
مصوبات مجلس قانونگذاري اما خیلي زود به عمر سلطنت مشروطه پایان داد. مجلس برآمده از دل انقالب) 
کنوانسیون( راي به اعدام لویي شانزدهم داد تا توده هاي ناراضي را به تحکیم انقالب امیدوار گرداند. به این 
ترتیب بود که فرانسه پاي در عرصه جمهوري نهاد. ایمانوئل کانت آلماني دعوت انقالبیون فرانسوي براي 
همراهي در تدوین قانون اساسي اولین جمهوري فرانسه را نپذیرفت تا این قانون هرچه بیشتر مبتني بر افکار 
»روسو« تدوین شود. اما نه اعدام لویي شانزدهم و همسرش »ماري آنتوانت« پایه هاي تحکیم دموکراسي 
برآمده از دل انقالب را محکم کرد و نه قانون اساسي جدید به آرمان دموکراتیک انقالبیون فرصت ظهور داد. 
شوراي رهبري 5 نفره برآمده از دل قانون اساسي تنها جاده عبور دیکتاتوري را هموار کرد تا »ماکسیمیلیان 
دو روبسپیر« سازمان یافته ترین حکومت ترور دولتي را بنیان گذارد. به این ترتیب انقالب فرانسه نیز خیلي 
زود حقیقت این گفته که »انقالب به فرزندان خود پشت مي کند« را به تصویر کشید. روبسپیر که دیگر جز 
»گیوتین« آرماني در انقالب براي خود تعریف نمي کرد و دشمنانش او را متعصب خون آشام مي نامیدند اما 
سال هاي آغازین انقالب یکي از مدافعان سرسخت حقوق فردي بود. او بود که در مقام یک عضو مجلس در 
سال 1۷8۹ اعطاي حقوق مدني به پروتستان ها و یهودیان را خواستار شده بود: » چگونه مي توانید یهودیان 
را به خاطر آزار و اذیتي که در بعضي کشورها برآنان رفته است گناهکار بدانید. این تعقیب و آزارها جنایاتي 
ملي اند که ما باید با بازگرداندن حقوق غیرقابل انکار انسان به آنها به جبران آن بپردازیم؛ حقوقي که هیچ 
قدرتي نمي تواند آنها را از آن محروم کند... همه کساني که در فرانسه به دنیا آمده اند و اقامت دارند اعضاي 

یک پیکره واحد سیاسي اند که ملت فرانسه نامیده مي شود؛به عبارت دیگر آنها شهروندان فرانسوي اند.« 
جمهوري اول فرانسه هفت سال دوام آورد. نارضایتي ها از هیات مدیره 5 نفره باال گرفت و »بي جامگان« 
ناراضي باردیگر خیابان هاي پاریس را به اشغال خود درآوردند. سي یس با همراهي بخش هایي از حکومت 
فرمانده  بناپارت،  ناپلئون  رهبري  براي  راه  تا  نهاد  بنا  را  دنیا  پارلماني  کودتاي  اولین  پایه هاي  جمهوري 
امپراتوري  فرانسه هموار شود. روز 18 برومر 1۷۹۹مجلس ملي منحل شد و  نام آشنا و جوان جنگ هاي 
ناپلئون بناپارت بر خرابه هاي بازمانده از جمهوري اول منزل گزید. ناپلئون به ایاالت سفر مي کرد و فریادهاي 
یاد  به  کسي  دیگر  امپراتوري  در حکومت  مي شنید.  با رضایت  را  بي جامگان  و  دهقانان  امپراتور  زنده باد 
به  اعتقاد خود  از  اینچنین  تا  بود  ایستاده  مجلس  نمایندگان  مقابل  در  بناپارت  پیش تر  که چندي  نمي آورد 
جمهوري سخن بگوید: »خواست ما جمهوري مبتني بر آزادي حقیقي، آزادي مدني و نمایندگي ملي است و 
من سوگند مي خورم که چنین جمهوري اي خواهیم داشت. «مبتني برچنین نگاهي است که وقتي در شامگاه 
1۷ برومر و شب 18 برومر، سي یس از ناآرامي هاي محله هاي توده نشین خبر مي دهد و بازداشت 2۰ نفر 
از نمایندگان را پیشنهاد مي کند، ناپلئون بناپارت از توسل به حرکت هاي غیرقانوني سرباز مي زند. بناپارت 
خواهان شورش پارلماني است. او مي خواهد بدون زیرپاگذاشتن قانون و توسل به خشونت، قدرت مدني 
نیروهاي پلیس کمک گیرد بازهم پاسخ رد مي دهد.  از  او پیشنهاد مي شود که  به  را در دست گیرد. وقتي 
بناپارت فقط در فکر افزودن بر اعتبار و افتخار خود است. و چقدر خوب اگر این اعتبار در زیر لواي قانون 
هنوز  برومر   18 همچنانکه  ماست؛  از عصر  انساني  اما  قرن هجدهم  3۰ ساله  ناپلئون  را نصیب شود!  او 
الگوي هر کودتاي پارلماني است. مهم ترین تفاوت میان طرح کودتاي بناپارتي با سایر کودتاهاي کالسیک 
و افتخارآفرین تنها در یک نکته نهفته است: قانوني جلوه کردن. گویي تنها با توسل به ظاهر قانون مي توان 
مردمي را که آرمانشان حاکمیت قانون است، فریب داد. از همین رو است که متاخرین بناپارت را نخستین 
کودتاي 18  کردند، چراکه  قدرت معرفي  قبضه  هنر  نوین  و درک  میان درک کالسیک  تفاوت  آشکارکننده 
برومر نخستین کودتایي است که تاکتیک نوین انقالب را مطرح مي کند. 15 سال امپراتوري ناپلئون بناپارت 
اما سرانجام زماني به انتها رسید که امپراتور شیرازه اداره کشور را رها کرد و گام در راه کشورگشایي 
نهاد. اتحاد ارتش هاي اروپایي برضد ناپلئون، سقوط اولین امپراتوري فرانسه را در ماه هاي پایاني 181۴ 
رقم زد و بازگشت سلطنت در فرانسه را به نظاره نشست. ناپلئون به جزیره سنت الن تبعید شد تا در تنهایي، 

اشتباهات دوران حکومتداري خویش را به تفکر نشیند. 
کنت دو پروانس با نام لویي هجدهم در سال1815 سلطنت را در فرانسه احیا کرد تا به مدت 15 سال او و 
جانشینش شارل دهم تاریک ترین دوران سیاسي فرانسه را به تصویر کشند. مقاومت سرسختانه این دو 
نفر در برابر اقدامات اصالح طلبانه آتش انقالب را در سال 183۰ روشن کرد. بحران اقتصادي دهه 2۰ باز 
هم در نقش پاشنه آشیل حکومتداري دیکتاتورها ظاهر شد و لویي فیلیپ نیمه لیبرال، سلطنت فرانسه را به 
ارث برد. لویي فیلیپ اما آن هنگام که رشد اقتصادي و توسعه صنعتي را براي کشور به ارمغان آورد شاید 
هیچگاه گمان آن نمي برد که عمر نظام سلطنتي فرانسه با فرار او و برقراري جمهوري دوم به پایان برسد. 

سال 18۴8 آتش انقالب در بسیاري از کشورهاي اروپا روشن شد. انقالب فوریه 18۴8 در فرانسه اما در 
سایه حکومتي موقت برقراري سازوکارهاي دموکراتیک قدرت را به همراه آورد. قانون اساسي جمهوري 
دوم نویدبخش پیروزي قطعي دموکراسي در فرانسه بود اما اشتباه هاي حکومت موقت و تسلیم شدن در 
برابر تهدیدهاي سوسیالیست ها و ملي کردن کارخانجات، ناآرامي هایي را دامن زد که نتیجه این شورش ها 
در انتخاب لویي ناپلئون- برادرزاده ناپلئون بناپارت- به عنوان اولین رئیس جمهور تاریخ فرانسه نمایان شد. 
این انتخاب اما نشاني بود از بیزاري مردم فرانسه از هرج و مرج و نیاز آنها به آرامش و نظم حتي در قالبي 
از دیکتاتوري. انقالب دوم فرانسه اگرچه به استقرار جمهوري دوم و وداع با سلطنت در سرزمین فرانک ها 
ساخت.  زودهنگام  یأسي  و  سرخوردگي  دچار  را  آن  تیزبین  شاهدان  انقالب  این  دورنماي  اما  شد  منجر 
دوتوکویل- از نظریه پردازان لیبرالیسم- که بعدها به مقام وزارت در کابینه لویي ناپلئون نیز رسید، در روز 
انقالب -2۴ فوریه- با بیاني حاکي از ناامیدي و ازپاافتادگي احساس خود را بیان مي کند: » در سي ام ژوئیه 
183۰ به هنگام طلوع آفتاب، من در بلوار بیروني قصر ورساي به کالسکه هاي پادشاه، شارل دهم، برخورد 
کردم که هنوز هیچ نشده نشانه اي سلطنتي را از روي آن تراشیده بودند. و دنبال هم، و با حالت عزا آهسته 
راه مي رفتند. من از دیدن این منظره نتوانسته بودم جلوي ریزش اشک هاي خود را بگیرم. اما این بار    ]یعني 
در 18۴8[ تاثرات من از نوعي دیگر اما شدیدتر بود. هردو انقالب مرا اندوهگین کرده بود، لکن تاثرات ناشي 
این  اما  براي شارل نوعي محبت موروثي در خود احساس مي کردم.  بود. من  تلختر  انقالب دوم بسي  از 
پادشاه از آن جهت سقوط کرد که حقوقي را که در نظر من گرامي بودند زیرپا نهاده بود و من امیدوار بودم 
که با سقوط او آزادي کشورم شعله ورتر شود نه خاموش. اما امروز]18۴8[ به نظر مي رسد که آن آزادي 

مرده است.« 
نشانه هاي یاس دوتوکویل خیلي زود آشکار شد؛ آن هنگام که لویي بناپارت همزمان با سفر به شهرها ودر 
امپراتوري«، راه سلف خود پیش گرفت و زمینه هاي  ناپلئون سوم« و »زنده باد  باد  سایه فریادهاي »زنده 
کودتاي پارلماني نویني را فراهم کرد. 2 دسامبر 1851 روز خداحافظي با جمهوري دوم بود. لویي ناپلئون 
با راي مستقیم مردم فرانسه، مجلس را منحل کرد و به عنوان رئیس جمهور 1۰ ساله فرانسه انتخاب شد. 
بدین ترتیب 5۰ سال پس از کودتاي ناپلئون بناپارت، این کارل مارکس، بود که امپرتوري لویي ناپلئون را 
کردند  انقالب  وقتي  از  فرانسویان   « مي نامید:  بناپارت  ناپلئون  کودتاي  از  کاریکاتوري  و  طنزگونه  تکرار 
و  براین مدعاست  انتخابات 1۰ دسامبر 18۴8 شاهدي  ناپلئوني خود جدا شوند.  از خاطره هاي  نتوانستند 
جواب شان 2 دسامبر 1851 بود. آن چیزي که گیرشان آمد فقط کاریکاتوري از ناپلئون پیر نبود بلکه خود 
ناپلئون پیر بود.« مارکس براي نشان دادن شباهت کودتاي عمو و برادرزاده حتي کتاب مشهور خود درباره 
دوران امپراتوري دوم فرانسه را »هیجدهم برومر لویي بناپارت« نامید. مارکس اگرچه فرانسوي نبود، اما 
در مقام ناظري تیزبین هیچگاه نتوانست ناخشنودي خود از ربوده شدن انقالب توسط دیکتاتوري را پنهان 
کند؛ ناخشنودي اي که با بیاني اینچنین، حکومت لویي بناپارت را به ریشخند مي گیرد: » انقالب فوریه حمله اي 
نامنتظر بود که جامعه کهن را غافلگیر کرد. مردم این ضرب و شست را همچون رویدادي تاریخي گشاینده 
دوراني جدید تلقي کردند. تا 2 دسامبر که انقالب با تردستي ربوده شد و به جاي آنکه جامعه محتواي تازه اي 
پیدا کند دولت به کهن ترین قالب بازگشت؛ بادآورده را باد مي برد« دوران 18 ساله امپراتوري لویي ناپلئون 
نیز همچون ناپلئون بزرگ با حمله قواي ارتش پروس به فرانسه خاتمه یافت تا نقطه اي متفاوت در این تکرار 

طنزگونه تاریخ برجاي نماند. سقوط لویي ناپلئون، اعالم جمهوري سوم فرانسه را به دنبال آورد. 
خود  جمهوري  این  اساسي  قانون  چراکه  مي خوانند  فرانسوي  پایدار  دموکراسي  آغاز  را  سوم  جمهوري 
محصول توافق نیروهاي متضاد سیاسي بود. جمهوري سوم طلیعه نظام حزبي در فرانسه را آشکار کرد 
آن هنگام که قانون اساسي جمهوري انتخاب رئیس جمهور را برعهده مجمع ملي نهاد و در گذار از جمهوري 
سوم است که سلطنت طلبان براي همیشه از صحنه سیاسي فرانسه حذف مي شوند. جمهوري سوم فرانسه 
65 سال دوام آورد اگرچه عمر متوسط حکومت هاي این جمهوري 8 ماه بود و فرانسویان ورود و خروج 
1۰۷ کابینه را دراین مدت به نظاره نشستند همچنانکه رقابت احزاب چپ و راست نیز دراین دوران صورتي 
مشخص یافت. جمهوري سوم فرانسه در خالل جنگ جهاني اول پایدار ماند اما حمله هیتلر به فرانسه در 
جنگ جهاني دوم وداع با جمهوري سوم را رقم زد. مارشال)فیلیپ( پتن به ریاست جمهوري فرانسه انتخاب 
شد. پتن افسانه جمهوري را پایان بخشید و از »دولت فرانسه« در مقابل جمهوري سخن به میان آورد. تمامي 
ارگان هاي دموکراتیک منحل شد و مردم فرانسه مارشال پتن 8۰ ساله را به ریاست جمهوري انتخاب کردند. 
پتن حکومت خود را »ویشي« نام نهاد و آزاد از کنترل پارلمان حکمراني نویني را در فرانسه آغاز کرد. بدین 
ترتیب فرانسویان در دوجبهه مجبور به جنگ بودند؛ جنگ با هیتلر و پتن. دوران حکومتداري پتن و دولت 
ویشي او تنها چهارسال دوام آورد و همزمان با پیاده شدن نیروهاي متفقین در نرماندي)شمال فرانسه( 
و آزادسازي این کشور مارشال پتن محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکمي که البته توسط مارشال دوگل 

تعلیق شد. 
دوگل،  مارشال  توسط  تشکیل مجلس موسسان  همه پرسي  به  مردم  فراخوني  با  فرانسه  جمهوري چهارم 
در 1۹۴6 پایه گذاري شد. دوگل به ریاست دولت موقت انتخاب شد اما خیلي زود اختالف میان او و احزاب 
سوسیالیست، دوگل را مجبور به استعفا کرد. جمهوري چهارم نظامي مبتني بر همزیستي سه حزب عمده 
کمونیست، سوسیالیست و جمهوریخواه بود و اینچنین بود که بروز اختالف هاي سیاسي خیلي زود وحدت 
این احزاب را با چالش مواجه کرد و درسال 1۹58 جمهوري پنجم فرانسه ظهور کرد. جناح راست نظامي 
فرانسه که تا آن زمان ناپلئون اول، لویي ناپلئون و مارشال پتن را به جامعه فرانسه عرضه کرده بود، این 
بار مارشال پتن را بعد از 12 سال کناره گیري از قدرت از آستین خارج شاخت. بازهم تاریخ تکرار مي شد 
اگرچه شاید فرانسویان هیچگاه گمان نمي کردند که دوگل هم جا پاي پتن بگذارد، اما این اتفاق افتاد. »مانس 
اشپربر« تصویر پتن و دوگل در ذهن مردم فرانسه را اینچنین شرح مي هد: » در آوریل 1۹۴۴ اندکي پیش از 
پیاده شدن متفقین در نرماندي، و کمي پیش از پیاده شدن متفقین در آفریقا و ایتالیا مارشال پتن به پاریس 
آمد و همه مردم از او استقبال کردند. این در پاریس به تاریخ آوریل 1۹۴۴ بود. اما در ماه اوت 1۹۴۴ دوگل 
به پاریس آمد. تعداد اشخاصي که از او استقبال کردند، آنچنان زیاد بود که مي باید همان هایي بوده باشند که 
اندکي پیش از آن، به پیشباز پتن رفته بودند. اصوال نیاز به استقبال رفتن در وجود آدم ها بسیار شدیدتر از 

این است که مهم باشد به استقبال چه کسي مي روند.« 
قوام دموکراسي فرانسوي اما در جمهوري پنجم نمود یافت آن هنگام که دوگل تجدیدنظر در قانون اساسي 
را به راي گذاشت و راي 53 درصدي مخالفت مردمي را درمقابل خود دید. همچنانکه آشوب هاي ماه مه 
در  پاي  فرانسه  و  نشد  اینچنین  اما  منجر شود،  دوگل  حکومت  به سرنگوني  تا  مي رفت  اگرچه  نیز   1۹68
دوران جمهوري دیگري نگذاشت. مردم فرانسه اما در 1۹6۹به دوگل، قهرمان جنگ جهاني دوم، نجات دهنده 
فرانسه از جنگ الجزایر و ثبات بخش کشور که از حدود حریم خود پافراتر مي نهاد »نه« گفت تا برانتخاب 
»دوگلي محدود« براي حکومتگري تاکید کرده باشند. ژنرال دوگل اما مفهوم این »نه« را به خوبي درک کرد 
و فرداي همان روز در سال 1۹6۹استعفا داد تا فرانسه شاهد پایان حیات سیاسي ژنرال دوگل باشد. در 
جمهوري پنجم فرانسه قوام دموکراسي هیچگاه اجازه نداد تا حرکت سینوسي بازگشت به گذشته تکرار شود، 
همچنانکه داستان اصالح قانون اساسي هاي ناکارآمد نیز به فراموشي سپرده شد تا فرانسویان خیالشان از 

بابت دموکراسي فرانسوي راحت شود. 
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دکتر علیرضا احمدوند - نقش عضویت در یک گروه براي رسیدن به موفقیت

بيا
 من و تو ما بشيم

کرد:  تعریف  این گونه  مي توان  را  »گروه«  کلي  به صورت 
با  که  مختلف  تجارب  یا  سالیق  سنین،  از  آدم ها  از  مجموعه اي 

هدفي دور هم جمع مي شوند و قصد دارند که با تالش و کوشش، 
براي رسیدن به آن هدف فعالیت کنند. عضویت در گروه هم به 
همین معني است که هر کدام از ما، وارد گروهي شویم که هدف 
کارهایشان با آنچه در ذهن ما مي گذرد، سازگار و هماهنگ باشد. 
در این مطلب کوتاه قصد بر آن است که به شما بگوییم عضویت 
در گروه )براي خودتان، اطرافیان یا فرزندان( چه مزایایي دارد و 
چگونه مي تواند در رسیدن به موفقیت هاي آتي به شما کمک کند. 

ضمن آنکه به برخي از نکات منفي نیز اشاره خواهیم کرد...
ما انسان ها ذاتا زندگي مان فردي نیست و جنبه هاي اجتماعي بسیار 
متعدد و متنوعي دارد. از همان ابتداي تولد و دوران کودکي، هر کدام 
از ما در گروهي به نام خانواده حضور داریم که چند عضو دارد و 
هر کدام از اعضا در کنار یکدیگر مشغول به فعالیت هستند. وظایف 
مختلفي دارند و به ما در رشد و نمو کمک مي کنند. به همین ترتیب 
زماني که دوران تحصیل آغاز مي شود و در مقاطع مختلف وارد 
مدرسه مي شویم، عمال به گروه هاي بزرگ تر و متنوع تر پیوسته ایم. 
این قضیه در دانشگاه، محیط کار و کل جامعه، به شکل هاي مختلف 
و در ابعاد گوناگون جریان دارد. پس عمال هر کدام از ما در مقاطع 
مختلف زندگي مان، عضو گروه هاي گوناگوني هستیم اما صحبت ما 
در این مطلب، اشاره به عضویت فعاالنه و هوشمندانه در گروه هایي 
دارد که با دانش، سلیقه، مهارت و تجربه ما سازگاري دارد و قرار 
است با پیوستن به آن گروه، در دستیابي به موفقیت هاي آینده، بهتر 

و قوي تر عمل کنیم.
گروه ها؛ انواع و اقسام

افراد در جامعه، به دالیل مختلف و اهداف گوناگون دور هم جمع 
مي شوند و گروه تشکیل مي دهند. این اهداف و علل، در سنین مختلف 
و در شرایط مختلف جامعه هم مي تواند فرق کند. اما اکثر گروه هایي 

که دور و برمان مي بینیم، به یکي از اهداف زیر تشکیل شده اند:
گروه دوستان و رفقا: مجموعه اي از افرد هم فکر که از قبل با هم 
زمینه آشنایي داشته اند و به همین دلیل دور هم جمع شده اند و هر 
مرور  هم،  دور  نشست هاي  در  را  گذشته  خاطرات  گاهي،  چند  از 
و  جمعي  روحیه  حفظ  گروه ها،  این  خاصیت  عمده ترین  مي کنند. 
کسب انرژي و نشاط براي رفع استرس ها و خستگي ها و همچنین 

تالش بیشتر است.

گروه هاي علمي: معموال در دوران تحصیل یا پس از آن، در مقاطع 
مختلف )چه در دبیرستان و چه دانشگاه(، عضویت در این گروه ها 
مطرح مي شود. گروه هاي علمي معموال یک یا چند موضوع و حوزه 
علوم کاربردي یا علوم پایه را انتخاب و درباره آنها مطالعه، بحث، 
خارجي،  زبان  کامپیوتر،  علوم  )مثال  مي کنند.  تمرین  یا  و  تحقیق 
را  گروه هایي  بهترین  از  یکي  بتوان  شاید  و...(.  بیولوژیک  علوم 
که افراد بهتر است عضویت در آنها را مدنظر داشته باشند،همین 
گروه هاي علمي دانست چون به رشد فردي و همچنین رشد جامعه 

بسیار کمک مي کنند.
بسیار  اجتماعي  گروه هاي  اهداف  فرهنگي اجتماعي:  گروه هاي 
زمینه هاي  در  آموزشي  فعالیت هاي  از  است.  مختلف  و  متنوع 
اجتماعي )مثل ایجاد مهارت، ایجاد شغل، آموزش زنان و کودکان، 
و  خانوادگي  مسایل  حل  و  مشکالت  رفع  ارتباطي،  مهارت هاي 
و  با عرف  متناسب  فرهنگي  فعالیت هاي  تا  گرفته  دیگر(  بسیاري 

شرایط جامعه.
فعالیت ها و  نام آن مشخص است که چه  از  گروه هاي ورزشي: 

اهدافي را دنبال مي کنند.
گروه هاي مذهبي: با فعالیت هاي متمرکز بر دانسته ها و مهارت هاي 

دیني.

گروه هاي خیریه: یکي از بهترین گروه هاي اختصاصي )که برخي 

کارهاي  در  که  مي دانند(  فرهنگي  اجتماعي  گروه هاي  جزو  را  آن 
خدمت رساني داوطلبانه به نیازمندان، بیماران و افراد فقیر و مبتال به 
مشکالت فعالیت مي کنند. عضویت در یکي از این گروه ها به تناسب 
عالقه افراد حتما توصیه مي شود. گروه هاي دیگري را نیز مي توان 
اصلي ترین و  ولي  انجام مي دهند  فعالیت هاي مختلفي  که  کرد  ذکر 
هم  و  مي شوند  یافت  فراواني  به  جامعه  در  که  گروه ها  مهم ترین 
عضویت در هر کدام از آنها، مزایاي خوبي به همراه دارد، گروه هاي 

فوق بود.

پيش شرط هاي موفقيت گروه
داشته  دنبال  به  را  مفید  اثرات  این  گروه،  در  اینکه عضویت  براي 
باشد، یک سري شرط و شروطي الزم است. در غیر این صورت، 
دنبال  به  موفقیت آمیزي  دستاورد  است  ممکن  گروه،  در  حضور 

نداشته باشد:
نیاز به هدایت یک مربي یا مسوول: هر گروهي براي آنکه بتواند به 
اهداف خود دست پیدا کند، نیازمند یک مربي، مسوول یا هدایت گر 
وجود  مسوولیت پذیري  و  عالقه مند  باتجربه،  فرد  چنین  اگر  است. 
داشته باشد، مي تواند اعضاي گروه را به سمت دستیابي به اهداف، 
را  این صورت و چنانچه اعضاي گروه کسي  کند. در غیر  هدایت 
براي رهبري و مربي گري نداشته باشند، احتمال بسیار زیادي هست 

که به نتیجه خوبي نرسند.
سازگاري با عالیق و سلیقه فرد: اگر عضویت در گروه، به اجبار 
یا بدون در نظر گرفتن عالقه، سلیقه و یا اهمیت موضوع براي فرد 
نخواهد  همراه  به  مطلوبي  نتیجه  درنهایت  باشد،  گرفته  صورت 
داشت. این قضیه، خصوصا براي نوجوانان و جواناني که نیازمند 
راهنمایي براي عضویت در یک گروه هستند صدق مي کند چرا که 
درنهایت  نیست،  خوشایندشان  که  کنند  فعالیت  گروه هایي  در  اگر 
نتیجه خوبي نخواهند گرفت و آن وقت تجربیات ناخوشایند آن را به 

موارد دیگر نیز تعمیم خواهند داد.
در  عضویت  فرهنگي:  و  اجتماعي  علمي،  نظر  از  بودن  پذیرفته 
سازگار  جامعه  فرهنگي  و  اجتماعي  علمي،  عرف  با  که  گروه هایي 
نباشند، فرد را دچار مشکل مي کنند و در آینده او را دچار مسایلي 
خواهند کرد که از دستاوردهاي کار خود در گروه، بي بهره خواهد 
ماند. براي جمع بندي باید گفت که عضویت در گروه )به عنوان یک 
ارتقاي تجربه و  جامعه کوچک(، مزایاي بسیار زیادي در رشد و 
مهارت هر کدام از ما در رسیدن به اهداف مورد نظرمان دارد. آنچه 
مهم است، انتخاب هوشمندانه یک گروه براي عضویت در آن، تالش 
براي هدایت هدفمند و همچنین حرکت در مسیر اهداف مشترک و 

مورد توافق اعضا است تا نتیجه خوبي در نهایت حاصل شود.

روانشناسی
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يوکوهاما، 
بزرگ ترين 
شهر اقماری 

جهان
ترجمه و تالیف: جهانگیر چراتی

 3 از  بیش  با  ژاپن  در  شهری  یوکوهاما 
غرب  در  سکنه  نفر  هزار   600 و  میلیون 
بزرگ  شهر  با  و  شده  واقع  توکیو  خلیج 
خط   6 دارد.  فاصله  کیلومتر   30 توکیو 
راه آهن و 6 بزرگراه این دو شهر را به هم 

متصل می کنند.

نفر  هزار   6۰۰ و  میلیون   3 از  بیش  با  ژاپن  در  یوکوهاما شهری 
سکنه در غرب خلیج توکیو واقع شده و با شهر بزرگ توکیو 3۰ 
کیلومتر فاصله دارد. 6 خط راه آهن و 6 بزرگراه این دو شهر را به 

هم متصل می کنند. 
یوکوهاما در منطقه کانتو در جزیره اصلی هونشو قرار دارد و یک 

مرکز مهم تجاری به شمار می آید. 
یوکوهاما در واقع بزرگ ترین شهر اقماری توکیو و جهان است. با 
پایان انزوای ژاپن در اواخر قرن نوزدهم، یوکوهاما به بندری مهم 
در ژاپن تبدیل شد و امروز به همراه کوبه، اوزاکا، ناگویا، هاکاتا، 

توکیو و چیبا، در شمار بنادر اصلی ژاپن قرار دارد. 
یوکوهاما از جمله معدود شهرهای ژاپن به شمار می رود که جمعیت 
چند فرهنگی و چند نژادی دارند. در سال های اخیر بیشتر مهاجران 

به ژاپن، به این شهر وارد شده اند. 
در  است  بوده  ماهیگیری  روستایی  متمادی  قرن های  یوکوهاما 
بندر  این  به  آمریکایی  سال های 1۹53 و 1۹5۴ چند کشتی جنگی 
با  برخورد  هرگونه  از  جلوگیری  برای  ژاپنی ها  اما  کردند  تجاوز 
معاهده  این  براساس  رساندند.  امضا  به  صلح  معاهده  آمریکا 
بندر  تا  یافتند  اجازه  خارجی  کشورهای  دیگر  و  آمریکایی ها 
ماهیگیری  بندر  ترتیب  این  به  باشد.  باز  آنها  روی  به  یوکوهاما 
کوچک یوکوهاما چهره تازه ای یافت و در 2 ژوئن 185۹ به عنوان 

بندری بین المللی گشایش یافت. 
ابریشم و شریک  دادوستد  بعد یوکوهاما مرکز  به  از سال 1868 
کشورهای  دیگر  بازرگانان  پای  کم کم  شد.  انگلیس  اصلی  تجاری 
اروپایی غربی به یوکوهاما باز شد و در سال 18۷۰ اولین روزنامه 
ژاپن در همین شهر انتشار یافت. نکته جالب این که در سال 18۷2 

خیابان های شهر یوکوهاما با چراغ های گازی روشن شدند. 
اولین راه آهن ژاپن هم در این شهر ساخته شد که تا شیناکاوا امتداد 

داشت. 
● گذر از حوادث تلخ 

یوکوهاما از اوایل قرن بیستم در مسیر رشد سریع صنعتی قرار 
تازه ای  کارخانه های  کاوازاکی  سمت  به  شهر  شمال  در  گرفت. 
شد.  ژاپن  اصلی  صنعتی  مراکز  از  یوکوهاما  و  کردند  تاسیس 
یوکوهاما  به  ژاپن،  ثروتمند  و  بازرگان  خانواده های  از  بسیاری 
رفتند و آنجا کارخانه هایی را راه اندازی کردند. شهر یوکوهاما در 
کانتو روبه رو شد که  فاجعه بزرگ زلزله  با  اول سپتامبر 1۹23 
بخش اعظم آن ویران گشت. این زلزله بیش از 3۰ هزار کشته و ۴8 
هزار مجروح داشت. جمعیت یوکوهاما پیش از فاجعه، ۴3۴ هزار نفر 
بود. پس از آن حادثه، مردم شهر با همتی چشمگیر، به بازسازی 
شهر خود پرداختند. اما چند سال بعد، دوباره شهر ویران شد. این 
بار آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم، یوکوهاما را بمباران کردند 
که بین ۷ تا 8 هزار نفر کشته شدند. بمباران در بیست و نهم 1۹۴5 
صورت گرفت و امروز از آن به عنوان حمله هوایی بزرگ یوکوهاما 

یاد می شود. 
به  آن  وسعت  و  کشید  طول  دقیقه   ۹ و  ساعت  یک  هوایی  حمله 

در  در سال 1۹51  تخریب شد.  که 3۴ درصد شهر  بود  اندازه ای 
خالل جنگ کره، نیروی دریایی آمریکا از یوکوهاما به عنوان بندر 

تدارکاتی استفاده کرد. 
● شهرک چینی 

از  شدند.  راه اندازی   1۹۷2 سال  در  یوکوهاما  تراموای  و  مترو 
بیشتری  سال های دهه 1۹8۰ توسعه و پیشرفت یوکوهاما شتاب 
گرفت و بویژه با آغاز به کار بندرگاه تازه شهر به نام بندر آینده 

21 تجارت شهر رونق بیشتری یافت. 
بلندترین برج در ژاپن بود،  در سال 1۹۹3 برج میناتو میرایی که 

در یوکوهاما افتتاح شد. برگزاری بازی نهایی جام جهانی 2۰۰2 در 
ورزشگاه بین المللی یوکوهاما بر شهرت و اهمیت شهر افزود. قرار 
است امسال یعنی سال 2۰۰۹ میالدی مراسم ویژه ای در یوکوهاما 
یوکوهاما  بندر  گشایش  سالگرد  یکصدوپنجاهمین  مناسبت  به 

برگزار شود. 
یوکوهاما جاهای دیدنی زیادی دارد که یکی از آنها، ورزشگاه جام 
جهانی است که معماری پیشرفته و زیبایی دارد. برج دریای شهر 
در حوالی بندر تاریخی کانایی، از دیگر جاهای بسیار دیدنی است 
که در شب ها تمام آن نورانی می شود. شهر چینی های یوکوهاما 

نیز خیلی دیدنی است. 
این شهر، بزرگ ترین شهرک چینی ها در ژاپن و یکی از بزرگ ترین 
مرکز  یوکوهاما،  خرید  مراکز  است.  جهان  در  چینی  شهرک های 
تجاری ابریشم، و فروشگاه های چینی ها، کره ای ها، و تایلندی ها هم 

جاهایی برای دیدن هستند. 
چند  شماست.  روی  پیش  دریا  زیبای  چشم انداز  بوستان  این  از 
رستوران سنتی ژاپنی در نزدیکی بوستان وجود دارد که همواره 
زیباترین  از  یکی  که  یاماشیتا  بوستان  دارند.  زیادی  مشتریان 
بوستان های ژاپن است، در یوکوهاما قرار دارد. بوستان دیگری به 

نام یوکوهاما در نزدیکی ورزشگاه شهر قرار دارد. 
ورزشگاه بیس بال یوکوهاما از دیدنی های ورزشی شهر است که 
برگزاری  مکان  ورزشگاه  این  دارد.  تماشایی  منظره ای  اطراف  از 
بازی های خانگی تیم بیس بال یوکوهاماست. در چهارم فوریه 1۹۷8 
گشایش یافت و گنجایش 2۰ هزار تماشاگر را دارد. این ورزشگاه 
و  وقتی روی سکوها  است.  باز  تا 11 شب  از 11 صبح  روز  هر 
صندلی های ورزشگاه نشسته اید، می توانید چشم انداز برج شهر و 
بندرگاه یوکوهاما را ببینید. از شهرک چینی های یوکوهاما با چند 

دقیقه پیاده روی به وررزشگاه می رسید. 
● جاذبه های گردشگری 

شهر یوکوهاما فقط برای گردشگران خارجی جاذبه ندارد، بلکه در 
روزهای تعطیل شمار زیادی از شهروندان توکیو برای گردش و 
استراحت به یوکوها می روند. این شهر آنقدر دیدنی دارد که حتی 
اگر چند روز آنجا بمانید، جاها و مکان های تازه می بینید. از جاهایی 
تاریخی،  پل  است.  شهر  دریایی  برج  دارد،  زیاد  بازدیدکننده  که 
و  هونگاکوجی  معبد  الیس مان،  کاخ  بریتانیا،  خانه  تایا،  غارهای 

عبادتگاه کانایاما برخی دیگر از جاهای دیدنی یوکوهاست. 
همان  یا  نیسان  ورزشگاه  شهر  دیدنی های  مشهورترین  از  یکی 
ورزشگاه  نام  حاال  ورزشگاه  این  است.  جهانی  جام  ورزشگاه 
بین المللی یوکوهاما را بر خود دارد و نوبنیاد است. این ورزشگاه 
بزرگ و باشکوه با هزینه ای بالغ بر 6۰ میلیارد ین برای جام جهانی 
2۰۰2 ساخته شد و در اول مارس 1۹۹8 گشایش یافت. ورزشگاه 
بین المللی یوکوها، ۷232۷ نفر گنجایش دارد. تیم یوکوهاما مارینوس 
که در زمره تیم های جی. لیگ است، بازی های خانگی اش را در این 

ورزشگاه برگزار می کند. 
آنجا  ژاپن در سال 1۹۹8 در  پنجاه و سومین جشنواره ورزشی 

برگزار شده است. 
در جام جهانی 2۰۰2، سه مسابقه از مرحله اول و بازی نهایی بین 
کسب  با  برزیل  که  شد  برگزار  ورزشگاه  این  در  برزیل  و  آلمان 
بعد  به   2۰۰3 سال  از  شد.  جام جهانی  برنده  بر صفر   2 پیروزی 
ورزشگاه یوکوهاما محل برگزاری مسابقات جام باشگاه های جهان 
بوده که پیش از آن جام بین قاره ای برگزار می شده است. در سال 
2۰۰5، جام بین قاره ای جای خود را به جام باشگاه های جهان داد 

که به جام جهانی باشگاهی مشهور شده. 
از آنجا که گردشگران بسیار زیادی به یوکوهاما سفر می کنند و این 
شهر از مهم ترین کانون های گردشگری در جهان است، مسووالن 
احداث  می کنند.  تالش  پیوسته  آن  جاذبه های  افزایش  برای  شهر 
اماکن ورزشی متنوع با نگاه تفریحی و سرگرمی یکی از کارهایی 

است که خوب انجام شده است. 
شهر  این  در  است.  ژاپن  در  ورزشی  رشته   1۷ مرکز  یوکوهاما 
که  زیبا هست  و  مجهز  ورزشی  مکان های  انواع  بخواهد  دلتان  تا 
سرپوشیده،  و  روباز  استخرهای  است.  عالقه مندان  دسترس  در 
باغ های تنیس با زمین های متعدد و ورزشگاه ها و سالن های کوچک 
و بزرگ ورزشی، زمینه را برای رونق انواع فعالیت های ورزشی 
فراهم کرده است. از آنجا که یوکوهاما شهری بندری است، انواع 
و  قایق سواری  دارد.  زیادی  طرفداران  آنجا  در  آبی  ورزش های 
قایقرانی، ماهیگیری و شنا در ماه های مختلف سال رونق دارند. از 
ورزش های آبی که بگذریم، جا دارد به فوتبال اشاره کنیم. فوتبال 
در این شهر روز به روز محبوب تر می شود. برگزاری جام جهانی 
2۰۰2 و جام باشگاه های جهان، بازار فوتبال را در یوکوهاما گرم 
و گرم تر کرده است. هر بار تیم فوتبال یوکوهاما مسابقه می دهد، 
ده ها هزار نفر به ورزشگاه می روند. به علت محبوبیت فوتبال در 
یوکوهاما و امکانات ورزشی شهر و ورزشگاه بین المللی یوکوهاما، 
تیم ملی ژاپن، بسیاری از دیدارهای حساس و مهم خود را در شهر 

یوکوهاما برگزار می کند.
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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

همه چيز درباره 
آنفلوانزای خوکی

حمیدرضا قائدامینی 
منبع اطالعات وآمار: سایت سازمان بهداشت جهانی

آنفلوانزا مبتال می شوند، اما  خوک ها نیز مانند انسان ها به 
ویروس آنفلوانزای خوکی )H۱N۱( مشابه ویروس آنفلوانزای 
انسانی نیست و در حالت عادی این ویروس باعث ابتال انسان 
ها به این بیماری نمی شود، فقط در گذشته موارد بسیار کمی 
از ابتال به این بیماری در افرادی که در تماس نزدیک با این 

حیوانات بوده اند گزارش شده است.

   آنفلوانزای خوکی چیست؟ 
خوک ها نیز مانند انسان ها به آنفلوانزا مبتال می شوند، اما ویروس 
آنفلوانزای خوکی )H1N1( مشابه ویروس آنفلوانزای انسانی نیست 
و در حالت عادی این ویروس باعث ابتال انسان ها به این بیماری 
نمی شود، فقط در گذشته موارد بسیار کمی از ابتال به این بیماری 
در افرادی که در تماس نزدیک با این حیوانات بوده اند گزارش شده 
است. اما جدیدا یک نوع جدید از این ویروس در اثر جهش ژنتیکی 
به  عین حال  در  و  کند  می  مبتال  را  ها  انسان  که  است  ایجاد شده 
ترتیب  این  به  و  کند  می  دیگر سرایت  انسان  به  انسانی  از  راحتی 
افرادی که هیچ گونه تماسی با این حیوانات ندارند نیز در معرض 

ابتال قرار می گیرند. 

 عالئم ابتال به آنفلوانزای خوکی چیست؟ 
عالئم آنفلوانزای خوکی بسیار شبیه به آنفلوانزای معمولی است و 
شامل تب، سرفه، گلودرد، بدن درد، سردرد، لرز و خستگی است و 
در بعضی افراد تهوع و استفراغ هم گزارش شده است. این بیماری 
باشید  داشته  یاد  به  باشد.  همراه  نیز  دیگری  عالئم  با  است  ممکن 
که هیچ پزشکی فقط از روی عالئم بالینی قادر به تشخیص قطعی 
انجام تست  با  فقط  نیست و تشخیص قطعی آن  آنفلوانزای خوکی 

البراتواری ممکن است. 

 آنفلوانزای خوکی چگونه از فردی به فرد دیگر سرایت می کند؟ 
ویروس آنفلوانزای خوکی دقیقا مشابه آنفلوانزای معمولی سرایت 
لمس  یا  و  آلوده  فرد  با  تماس  طریق  از  است  ممکن  کند. شما  می 
و  اند  لمس شده  افراد  این  توسط  قبال  که  اشیایی  و  کردن سطوح 
سپس دست زدن به چشم و دهان و بینی خود به این بیماری مبتال 

شوید. در یک فرد آلوده، انتشار این ویروس به محیط از یک روز 
قبل از شروع عالئم بیماری آغاز می شود و تا یک هفته پس از ابتال 

ادامه می یابد. 

 تا کنون چند نفر به این بیماری مبتال شده اند؟ 
طبق  اما  کند  می  تغییر  لحظه  هر  بیماری  این  به  مبتال  افراد  تعداد 
آخرین اطالعات تا تاریخ 28 آپریل 2۰۰۹ تعداد 6۴ مورد ابتال انسان 
است  ثبت رسیده  به  آمریکا  متحده  ایاالت  در  فقط  ویروس  این  به 
و در کشورهایی مانند مکزیک، اسپانیا، سویس، چین و برزیل نیز 
مواردی از ابتال به این بیماری گزارش شده است. آخرین آمار ابتال 

به این بیماری را در پی نوشت های همین مطلب دنبال کنید. 

 آنفلوانزای خوکی چگونه درمان می شود؟ 
و   Tamiflu ویروس  داروهای ضد  به  خوکی  آنفلوانزای  ویروس 
Relenza حساس است و این داروها به خوبی بیماری آنفلوانزای 
خوکی را مهار می کنند. این داروها بهترین اثربخشی را زمانی دارند 

که در ۴8 ساعت اول ابتال به این بیماری مصرف شوند. 

 آیا واکسنی برای جلوگیری از ابتال به این بیماری وجود دارد؟ 

یک  کند  مبتال می  را  ها  انسان  که  آنفلوانزای خوکی  خیر. ویروس 
نشده  آن ساخته  برای  واکسنی  کنون  تا  و  است  کامال جدید  گونه 
است و ساخت واکسنی برای پیشگیری از ابتال به این بیماری ممکن 

است چندین ماه به طول بیانجامد. 

 بیماری آنفلوانزای خوکی تا چه اندازه خطرناک است؟ 
شدت و میزان خطر این بیماری در افراد مختلف متفاوت است. به 
طوری که در Mexico منجر به مرگ تعدادی از مبتالیان شده، در 
حالی که در افرادی دیگر بدون دریافت داروی ضدویروس، بیماری 
خود به خود بهبود یافته است. واقعیت این است که این ویروس دائما 
در حال تغییر ژنتیکی است و ممکن است درآینده خطرناک تر شود 
و یا از خطر آن کاسته شود. دانشمندان در حال تحقیق بر روی این 

موضوع هستند. 

پیشگیری  خوکی  آنفلوانزای  بیماری  به  ابتال  از  توان  می  چگونه   
کنیم؟ 

دستان خود را به طور مرتب با آب و صابون بشویید، مخصوصا 
زمانی که عطسه یا سرفه می کنید و یا وقتی که از بیرون به خانه 

باز می گردید. 
هستند  آلوده  که  هایی  انسان  یا  و  ها  خوک  با  نزدیک  تماس  از 

بپرهیزید. 
از دست زدن به اشیا و سطوحی که ممکن است آلوده باشند،مخصوصا 
در اماکن عمومی بپرهیزید.)مانند میز های کافی شاپ ها و رستوران 

ها، دستگیره درب وسائل حمل و نقل عمومی، نرده ها و …( 
از دست زدن به دهان، بینی و چشمان خود بپرهیزید.

سلول مصنوعي مغز ابداع شد  
 
 

محققان سوئدي با یاري گرفتن از نوعي پالستیک رسانا موفق 
انتقال  توانایي  که  شدند  مغز  مصنوعي  هاي  سلول  تولید  به 
از  آینده یي نزدیک  پیام هاي مغزي را داشته و مي توان در 
آن در درمان انواع بیماري هاي عصبي استفاده کرد. محققان 
موسسه کارولینسکا در سوئد با استفاده از قطعه یي کوچک 
و پالستیکي با توانایي انتقال جریان الکتریسیته موفق شدند با 
عملکردي مشابه عملکرد سلول هاي عصبي، پیامي را از مغز 
کنترل  براي  طبیعي  صورت  به  مغزي  هاي  پیام  دهند.  انتقال 
عملکرد اندام هاي مختلف حیاتي بسیار ضروري به شمار مي 
روند. این سلول ها با نام الکترودهاي انتقال دهنده در آزمایش 
توانستند توانایي شنیداري را در یک خوک کنترل کنند. سلول 
انتقال دهنده هاي عصبي یا شیمیایي را  هاي عصبي در مغز 
آزاد کرده و مورد استفاده قرار مي دهند تا بتوانند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند یا به عبارتي بتوانند با یکدیگر صحبت کنند. 
سلول هاي مصنوعي جدید نیز توانایي انجام چنین فرآیندي را 
داشته و از پتانسیل باالیي براي استفاده در شیوه هاي درماني 
برخوردار است. محققان معتقدند توانایي انتقال میزان دقیقي از 
انتقال دهنده هاي عصبي توسط این سلول ها امکان تصحیح 
واسطه  به  که  را  مغزي  سیگنال  کننده  ارسال  هاي  سیستم 
خواهد  وجود  به  اند  شده  اختالل  دچار  عصبي  هاي  بیماري 
آورد. برنامه آینده در رابطه با استفاده از سلول الکترودهاي 
انتقال دهنده تولید واحدهاي کوچکي از آنها است تا بتوان این 
این  از  حاضر  حال  در  داد.  قرار  انسان  بدن  در  را  ها  سلول 
شیوه براي کنترل و درمان ناشنوایي، صرع و پارکینسون در 
سطح آزمایشگاهي استفاده مي شود. به گزارش مهر طي سال 
اخیر محققان دانشگاه آشتون انگلستان نیز با استفاده از سلول 
هاي تومورهاي سرطاني و برنامه ریزي مجدد آنها موفق به 
سیستم  مشابه  عملکري  که  بودند  شده  مصنوعي  مغز  ارائه 

عصبي انسان داشته است.  

قهوه ،آلزايمر را به تعويق 
می اندازد

متخصصان می گویند مصرف قهوه ضمن کاهش احتمال ابتال 
به بیماری آلزایمر، از شدت بیماری می کاهد. 

، مصرف  نتایج یک تحقیق جدید  بر اساس  ایسنا،  به گزارش 
تاخیر  به  را  آلزایمر  بیماری  پیشرفت  می تواند  قهوه  روزانه 
کردند:  تاکید  دهد.محققان  کاهش  را  بیماری  عالئم  یا  بیندازد 
این اولین تحقیقی است که رابطه مستقیم بین مصرف کافئین و 

تاثیر آن را روی بیماری آلزایمر نشان می دهد.
که  موش هایی  به  وقتی  که  دریافتند  محققان  آزمایش  یک  در 
داده شود،  کافئین  حاوی  آب  هستند،  آلزایمر  به  ابتال  مستعد 
در تست های حافظه  آنها  ذهنی  عملکرد  ماه   2 از گذشت  پس 
بهبود پیدا می کند و علت آن است که با مصرف کافئین از میزان 

پالک های مخرب در مغز کاسته می شود.
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سالمت

آی تی
حمالت اينترنتي عليه پايگاه هاي دولتي 

امريکا و کره  
 

هفته  از  که  جنوبي  کره  و  امریکا  دولت  اینترنتي  هاي  پایگاه  علیه  مستقیم  حمالت  موج 
امنیتي مواجه  با مشکالت  را  اینترنت  از کاربران عادي  بود، بسیاري  آغاز شده  گذشته 
کرد. کارشناسان امنیتي پاندا هشدار دادند انتشار ابزار هدایت و اجراي این حمالت در 
محدوده وسیعي از فضاي اینترنت مي تواند موجب حذف ناخواسته اطالعات و داده هاي 
مهم در رایانه هایي باشد که به علت عدم توجه به مالحظات امنیتي به شدت آسیب پذیر 
هستند. در حمالت اخیر به پایگاه هاي اینترنتي ایاالت متحده و کره جنوبي، شبکه یي از 
5۰هزار رایانه آلوده و تحت فرمان هکرها به کار گرفته شدند که ایجاد اختالل در سیستم 
هاي رایانه یي کاخ سفید و روزنامه واشنگتن پست، تنها بخشي از مشکالت کالن امنیتي 
آن اعالم شده است. انتشار گسترده عامل این حمالت که یک کرم رایانه یي بسیار جدید 
با عنوان Dozer / W32است، تهدیدي عمده علیه شبکه هاي محلي کوچک تر و نیز رایانه 
هاي خانگي محسوب مي شود که معمواًل از تمهیدات حفاظتي ضعیف تري استفاده مي 
کنند. به کاربران اینترنت و مدیران شبکه هاي محلي توصیه شده است براي کاهش احتمال 
مواجهه ناخواسته با این حمالت، همواره برنامه هاي امنیتي و سیستم هاي عامل خود را 

به روز نگه دارند.  

کناره گيري رئيس گوگل از هيات
 مديره اپل  

 
اشمیت  اریک  اعالم شد  اعالم خبر عرضه سیستم عامل کروم توسط گوگل،  دنبال  به   
رئیس گوگل در مورد نقش و جایگاه خود در هیات مدیره شرکت اپل با مسووالن این 
شرکت به بحث خواهد پرداخت. اشمیت از سال 2۰۰6 در هیات مدیره اپل عضویت داشته، 
به طراحي سیستم عامل مکینتاش  با توجه  با جدي شدن عرضه کروم و  ولي همزمان 
توسط اپل، حضور همزمان اشمیت در شرکت اپل توجیه خود را از دست داده و به نظر 
مي رسد وي باید تنها منافع یکي از این دو شرکت را در نظر گرفته و براي تحقق یکي 
از شش سال  اذعان کرده  اظهاراتي جالب  تازگي در  به  آنها تالش کند. رئیس گوگل  از 
با آن موافق  اما وي  پیش تاکنون بحث عرضه سیستم عامل توسط گوگل مطرح بوده، 
نبوده است. اما پس از برخي مشورت ها با لري پیج و سرگئي برین دو بنیانگذار گوگل 
با آن موافقت کرده است. وي تصریح کرده عرضه سیستم عامل کروم گوگل بازي را در 
دنیاي سیستم عامل ها تغییر خواهد داد. اشمیت به این نکته هم اشاره کرده که عرضه 
این سیستم عامل به معناي رقابت با مایکروسافت نیست و هدف اصلي از این کار افزایش 

فروش نوت بوک ها است.  

مجهز شدن تلفن همراه به شتاب سنج  
  

شرکت پژوهش بازار iSuppli در گزارش جدیدي پیش بیني کرد تا سال 2۰1۰ حدود یک 
سوم از تلفن هاي همراه از سیستم هاي میکروالکترومکانیکي استفاده مي کنند که در تلفن 
هاي آیفون و پالم پري به کار رفته اند. به گفته یکي از تحلیلگران ارشد iSuppli، در حالي 
که شمار اندکي از کاربران آیفون مي دانند شتاب سنج ها چیستند اما دیگران تنها مي دانند 

هنگامي که تلفن خود را برمي گردانند صفحه آن نیز به آن سمت مي چرخد.
از گوشي  در 38 درصد  تلفن همراه،  بزرگ  میان سازندگان  در  این گزارش،  اساس  بر 
 18 و  است  شده  گرفته  کار  به  سنج  شتاب  جاري  میالدي  سال  ابتداي  از  نوکیا  هاي 
داراي  اند  تاکنون در سال 2۰۰۹ معرفي شده  نیز که  اریکسون  از 1۹ مدل سوني  مدل 
از  کنندگان  استفاده  به جمع  نیز  ال جي  و  اند. سامسونگ  بوده  حسگرهاي شتاب سنج 
سیستم هاي میکروالکترومکانیکي پیوسته و از شتاب سنج ها استفاده مي کنند. طبق پیش 
بیني iSuppli، بازار حسگرهاي سیستم هاي میکروالکترومکانیکي براي تلفن هاي همراه 
بین سال 2۰۰8 تا 2۰13 بیش از سه برابر خواهد شد و درآمد از محل فروش انواع این 
سیستم ها براي تلفن ها از ۹/۴6۰ میلیون دالر در سال 2۰۰8 به 6/1 میلیارد دالر در سال 

2۰13 افزایش خواهد یافت.  

هجوم کاربران به سوي بازي هاي 
کامپيوتري ارزان  

  
بر اساس نتایج حاصل از بررسي هاي جدید شرکت تحقیقاتي comScore، آن دسته از 
یافتن جریان  ادامه  با  امریکایي که به بازي هاي رایانه یي عالقه زیادي دارند،  کاربران 
بحران اقتصادي سعي مي کنند بازي هاي ارزان قیمت را خریداري کنند و استفاده از این 
بازي ها را کنار نگذارند. در ماه مه سال جاري میالدي بیش از 8۷ میلیون کاربر امریکایي 
این رقم نسبت به  اینترنتي مخصوص بازي هاي رایانه یي سر زدند که  به سایت هاي 
افزایش 22درصدي را  قبل  بازي هاي رایانه یي در ماه  به سایت هاي  میزان مراجعات 
افتد که بحران اقتصادي باعث  اتفاق مي  افزایش مراجعات در حالي  این  نشان مي دهد. 
فناوري هاي جدید شده است و در عین حال، عالقه  انگیزه کاربران براي خرید  کاهش 

مندان همچنان سعي مي کنند

 بازي هاي ارزان قیمت را براي خود خریداري کنند. میزان رشد مراجعه کاربران به بازي 
هاي رایانه یي نسبت به رشد کلي جمعیت آنالین امریکا 1۰ برابر بیشتر است و به گفته 
»ادوارد هانتر« مدیر مرکز بازي هاي رایانه یي شرکت تحقیقاتي comScore، از هر دو 
کاربر آنالین امریکایي یک کاربر سراغ بازي هاي رایانه یي آنالین مي رود. او توضیح داد؛ 
»بازي هاي آنالین به یکي از پرمخاطب ترین فناوري ها در سال گذشته تبدیل شده اند.« 
بازي  براي  ترین سایت  محبوب  اینترنتيYahoo! Gamesرا  مرکز   comScore شرکت 
هاي آنالین مي داند. تعداد مراجعه به این سایت در ماه مه سال جاري میالدي نسبت به 

مدت مشابه سال قبل با 6 درصد افزایش به 1۹/۴ میلیون کاربر رسیده است.  

بهینه سازي فایل هاي پي دي اف چگونه صورت مي گیرد 

هشت گام 
تا هدف 

 
اگر با کامپیوتر سروکار داشته باشید، 

حتمًا بارها و بارها نام فایل هاي 
پي دي اف را شنیده اید. یکي از 
مزیت هاي کلي این نوع فایل ها 
این است که تقریبًا هر نوع داده 
نگراني  بدون  توان  مي  را  یي 
فایل  این  درون  آنها،  تغییر  از 
ها قرار داد. همچنین محتویات 
کسي  هر  توسط  ها  فایل  این 
 Acrobat Reader برنامه  که 
را داشته باشد، به راحتي قابل 
دسترسي است اما به این نکته 
توجه داشته باشید که استفاده 
نمي  هم  همیشه  روش  این  از 
تواند مشکل گشاي شما باشد، 
این  حجم  وقتي  مثال  طور  به 

مي  زیاد  اندازه  بي  ها  فایل  نوع 
شود، دیگر استفاده و انتقال آنها کار آساني نخواهد بود و این امر 
وقتي دردسرسازتر مي شود که شما باید فایل پي دي اف خود 
را بدون از دست دادن کیفیت محتواي آنها، به فرد مورد نظر یا 
رایانه مقصد انتقال دهید تا او بتواند به راحتي از فایل شما استفاده 
کند. ساخت فایل پي دي اف با برنامه هاي گوناگوني میسر است. 
بیشتر برنامه هاي نشر رومیزي و برنامه هاي گرافیکي و برخي 
برنامه هاي پردازشگر متون مي توانند این نوع فایل را بسازند. اما 
اگر برنامه یي که هم اکنون از آن استفاده مي کنید، به طور عادي 
 Acrobat برنامه  تهیه  با  توانید  نیست، مي  آنها  به ساخت  قادر 
Reader این فایل ها را به راحتي بسازید. با هر نرم افزاري که 
فایل پي دي اف را مي سازید، باید به سه مورد اندازه فایل، کیفیت 
و قابلیت فشرده سازي توجه کنید تا بتوانید بهترین پي دي اف را 
بسازید. به همین علت در این مطلب سعي داریم روش هاي مختلف 

را براي بهینه سازي این فایل ها به شما معرفي کنیم.

گام اول انتخاب درست

اگر شما با مفاهیمي از قبیل وضوح تصویر، تغییر حجم تصویر 
هنگام تبدیل نوع آن، و فشرده سازي آشنا باشید، خواهید توانست 
با انتخاب یک Preset مناسب در برنامه خود یک فایل بهینه ایجاد 
کنید، مثاًل برنامه Adobe In Desingn هفت خروجي Preset را 

از صفحه نمایش تا انتشار به شما معرفي مي کند. 

گام دوم انتخاب خروجي 

درست  تنظیم  دار،  عکس  اسناد  در  حساس  و  مهم  مساله  یک 
وضوح تصویر است که در کیفیت و حجم فایل پي دي اف تاثیر 
بسزایي دارد. شما باید بدانید خروجي نهایي فایل پي دي اف شما 
در  را  آن  کاربر  است  قرار  تنها  آیا  بود؟  به چه صورت خواهد 
ها،  رایانه  کند. صفحات  را چاپ  آن  باید  یا  ببیند  نمایش  صفحه 
اغلب تصاویر با وضوح dpi ۷2 را خوب نشان مي دهند و این 
وضوح حجم زیادي را نیز اشغال نمي کند. ولي در مقایسه با آنها، 
اسناد  اگر  که  دارند.  باالتر  یا   dpi 3۰۰ برابر  چاپگرها خروجي 
کنیم، تصاویر  با همان وضوح dpi ۷2 چاپ  را  دار خود  عکس 
به صورت نقطه به نقطه و غیرشفاف چاپ خواهند شد. اگر هم 
وضوح تصویر را تا dpi 3۰۰ باال مي برید، مقدار قابل توجهي به 
حجم فایل شما افزوده مي شود. اگر فایل پي دي اف شما براي 
استفاده در صفحه نمایش ساخته مي شود، قبل از آنکه اقدام به 
پخش آن کنید، بهتر است آنها را چاپ و کیفیت آنها را ارزیابي 
کنید. اگر واقعًا به کیفیت باالي چاپ احتیاج دارید، بهتر است دو 
نسخه از یک پي دي اف تهیه کنید؛ یکي براي صفحه نمایش که 
حجم کمتري دارد و دیگري براي چاپ که حجم بیشتر و کیفیت 

بهتري دارد. 

گام سوم فشرده سازي 

تواند  مي  تصاویر  حاوي  هاي  فایل  در  تصویرها  کردن  فشرده 
این  فایل را کم کنید.  اینکه حجم  تا  باشد  کمک خوبي براي شما 
ساخت  برنامه  هاي  خروجي  از  یک  هر  که  دارد  وجود  امکان 
را  آنها   Acrobat خود  داخل  بعداً  یا  کنید  فشرده  را  محتویات 
کنید،  اگر شما در دو مرحله تصویرتان را فشرده  کنید.  فشرده 

رسد،  مي  نظر  به  فایل  حجم  کاستن  براي  خوبي  ترفند  اینکه  با 
قابل مالحظه  کیفیت  افت  فایل شما  کار سبب مي شود  این  ولي 
یي پیدا کند بنابراین بهتر است فایل خود را تنها در تولید پي دي 
اف نهایي فشرده کنید. بهترین راه هم براي تولید فایل تولید فایل 
نهایي استفاده از ابزارهاي معمولي خود برنامه ساخت محتویات 
است که مي توان از آن استفاده کرد یا خود Acrobat یا بدون 
فشرده سازي از برنامه ساخت محتویات پي دي اف تان بگیرید و 

بعد در نهایت در Acrobat آن را فشرده کنید. 

گام چهارم تصاوير خاکستري

طیف  تصاویر  از  استفاده 
خاکستري به جاي تصاویر رنگي 
حجم  از  درصد   25 تا  تواند  مي 
مطمئن  اگر  کند.  کم  را  شما  فایل 
تنها  شما  فایل  خروجي  هستید 
هاي  رنگ  از  است،  نمایش  صفحه 
شود  مي  باعث  کار  این  کنید.  استفاده   RGB
از  درصد   5۰ تقریبًا   CMYK هاي  رنگ  برخالف 

حجم فایل شما کاسته شود. 

گام پنجم جلوگيري از افزايش حجم

Acrobats PDF Optimizer مي تواند براي شما 
یک Space Audit انجام دهد که در نهایت لیستي 
از تمام اجزاي سازنده فایل تان با مقدار حجم آنها 
و درصد اشغال فضاي آنها را روبه روي خود 
خواهید دید. بنابراین مي توانید اجزایي که فضاي 
بیشتري را اشغال کرده اند شناسایي کنید. براي 
این کار کافي است به بخش AdvacedPDF Optimizer بروید 

و بعد روي کلید »Audit Space« کلیک کنید. 

گام ششم فونت هاي رايج

در متون فایل هاي پي دي اف، غالبًا از فونت هایي استفاده مي 
شود که مي توانند فضاي زیادي را اشغال کنند. شما مي توانید 
آنها را با فونت هاي مناسب عوض کنید و به ازاي هر فونت ۴۰ 
فونت  مقصد  کامپیوتر  اگر  اما  بکاهید.  فایل  حجم  از  کیلوبایت 
انتخابي شما را نداشته باشد، Acrobat از یک جایگزین براي آن 
استفاده خواهد کرد که عالوه بر اینکه در مواردي نتیجه مطلوب 
یا تحریف پي  تغییر ناخواسته  نخواهد داشت، ممکن است باعث 
دي اف شما نیز بشود. پیشنهاد مي شود از فونت هاي رایجي مثل 
Arial و Times Roman استفاده کنید تا با خیال آسوده تري 

پي دي اف خود را انتشار دهید. 

گام هفتم سازگاري فراموش نشود

در Adobe ابزارهاي پیشرفته تري براي کم کردن حجم فایل ها 
وجود دارد که در هر نسخه از Adobe این ابزارها بهینه تر شده 
اند و مي توانند مقدار بیشتري از حجم فایل را کم کنند، اما نکته 
قابل توجه این است که کاربران پي دي اف شما همواره باید از 
آن  به  بتوانند  تا  کنند  استفاده  افزار  نرم  این  هاي  نسخه  آخرین 
مراجعه کنند. اگر با پیش فرض هاي خود با برنامه Acrobat به 
ساخت فایل پي دي اف اقدام کنید، ممکن است در نهایت سندي 
براي شما ساخته شود که تمام کاربران نتوانند آن را بخوانند و 

در استفاده از بخشي از آن دچار مشکل شوند. 

گام هشتم فايل هاي چندرسانه يي

اگر مي خواهید فایل صوتي یا ویدئویي را درون فایل پي دي اف 
جاگذاري کنید، الزم است آنها را با بیشترین حالت فشرده سازي 
با نرم  این کار  Streaming( کوچک کنید.  انجام )در حالت  قابل 
 Microsoft Windows Media یا Quick Time افزارهایي مثل
قابل انجام است. در فایل هاي صوتي سخنراني مي توانید سرعت 
رمزگذاري را تا 8۴Kbps پایین بیاورید و افت کیفیت قابل مالحظه 
حجم  زیاد  کاهش  باعث  کار  این  البته  نکنید.  احساس  هم  را  یي 
فایل صوتي خواهد شد. در حالي که فایل هاي موسیقي حداقل به 
سرعت 6۹Kbps براي داشتن کمترین کیفیت نیاز دارند، فایل هاي 
ویدئویي نیز با سرعت 3۰۰ تا ۴۰۰Kbps رمزنگاري مي شوند که 
در این حالت شما وضوح 2۴۰32۰x را خواهید داشت. اما کمتر 
از 2۰۰Kbps کیفیت تصویر افت قابل مالحظه یي خواهد داشت. 
با اینکه شما با این روش ها مي توانید از مقدار حجم این فایل ها 
بکاهید اما در نهایت با اضافه کردن آنها به فایل پي دي اف، باعث 

افزایش زیاد حجم آن خواهید شد. 

در مجموع باید گفت استفاده از روش هاي ارائه شده، شما را به 
سمتي هدایت خواهد کرد که بتوانید در نهایت یک فایل پي دي اف 
خوب و با کیفیت و در حجمي کم به کاربر خود انتقال دهید که 

هنگام استفاده از این فایل ها با هیچ مشکلي مواجه نشود.
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افت تحصيلي در 
کودکان مهاجر  

 
 نتایج تحقیقات جدید نشان مي دهد کودکاني 
که والدین مهاجر دارند، بیشتر از همساالن 
از  اخراج  یا  تحصیلي  افت  با  خود  دیگر 
براساس  شوند.  مي  مواجه  تحصیل  محل 
میالدي   2۰۰۷ هاي  سال  طي  که  تحقیقاتي 
دانش  و  کودکان  روي  میالدي   2۰۰8 و 
این موضوع  انجام شد،  اتریش  آموزان در 
مشخص شد که ۷/51 درصد از محصالن 
کودکان  درصد   ۹/56 دبستان،  مقطع  در 
در  نیز  درصد   8/56 و  راهنمایي  مقطع  در 
مقطع دبیرستان به دلیل آنکه والدین مهاجر 
زندگي  مهاجر  هاي  خانواده  در  و  داشته 
مي کنند، دچار افت تحصیلي شده اند. گفته 
اجدادشان  که  هم  کودکاني  حتي  شود  مي 
بیشتر  درصد   3/21 بودند،  مهاجران  جزء 
افت  دچار  کشور  همان  بومي  کودکان  از 
محققان  گفته  به  شوند.  مي  تحصیلي 
شود  مي  باعث  والدین  مهاجرت  آموزش، 
کودکان در یک محیط خارج از منطقه محل 
سکونت بومي خود رشد کرده و با مشکالت 
با دیگران،  ایجاد ارتباط  بسیاري در زمینه 

تحصیل و زندگي آینده مواجه شوند.   

فيل هاي ماشين شور  
 

یک باغ وحش در ایالت »اورگان« در امریکا 
درآمد  و  کند  بازدیدکننده جذب  آنکه  براي 
شستن  براي  ها  فیل  از  درآورد،  بیشتري 
خودروها استفاده مي کند. »دان ون اسالیک« 
مدیر اجرایي باغ وحش ایالت »اورگان« در 
بي  با شبکه خبري  یي  امریکا در مصاحبه 
بي سي عنوان کرد؛ تنها با پرداخت 2۰ دالر 
توانند خودروهاي خود  بازدیدکنندگان مي 
شور،  ماشین  هاي  فیل  از  استفاده  با  را 
کرد؛  اضافه  مسوول  مقام  این  بشویند. 
فیل هاي این باغ وحش، خرطوم هاي خود 
را روي  آن  فشار،  با  و  از آب کرده  پر  را 
خودروهاي بازدید کنندگان مي پاشند البته 
یک نفر نیز با یک اسفنج و کف ابتدا خودرو 
با ریختن آب روي  ها  فیل  را مي شوید و 
امروزه  پاکیزه مي کنند.  را  آنها  خودروها، 
با  مبارزه  براي  از هر روشي  ها  امریکایي 
در  ویژه  به  جهان  در  که  اقتصادي  بحران 
این کشور همه گیر شده، استفاده مي کنند 

تا پولي به دست بیاورند.  
 

عروس دريايي غول 
پيکر در سواحل ژاپن  

 
یک  کشف  از  ژاپن  دولتي  هاي  رسانه   
این  سواحل  در  پیکر  غول  دریایي  عروس 
علوم  پژوهشکده  رئیس  دادند.  خبر  کشور 
دریایي دانشگاه توکیو در ژاپن در مصاحبه 
گفت؛  آسوشیتدپرس  خبرگزاري  با  یي 
به  آب  اعماق  در  زني  گشت  حین  محققان 
برخورد  پیکر  غول  دریایي  عروس  یک 
کردند. وي افزود؛ این عروس دریایي غول 
پیکر 2۰۰ کیلوگرم وزن دارد و طول آن به 
بیش از دو متر مي رسد. گفته مي شود این 
عروس دریایي غول پیکر به تورهاي ماهي 
آسیب  شدت  به  ژاپن  سواحل  در  گیري 
رسانده و به دلیل اینکه بیش از حد معمول 
بزرگ است، هنگامي که از کنار ماهي هاي 
داخل تورها عبور مي کند، آنها را مي کشد 
که  کند  مي  ها  ماهي  بدن  وارد  را  و سمي 
در نتیجه این ماهي ها غیر قابل استفاده مي 
شوند. محققان و دانشمندان دانشگاه علوم 

زیستي توکیو براي اینکه این عروس دریایي 
غول پیکر را از محدوده زندگي ماهیان دور 
کنند، از نوعي امواج صوتي استفاده کردند، 
اما تاکنون به نتیجه یي قابل مالحظه دست 
درخواست  ماهیگیران  از  تنها  و  اند  نیافته 
کرده اند تا اطالع ثانوي فعالیت ماهي گیري 
خود را تعطیل کنند، تا راه حلي براي انتقال 
این عروس دریایي از آب هاي ژاپن به یک 

آکواریوم بیابند.   

مقامات عربستان
 نمي خواهند زن ها 

مستقل باشند  
 

مقامات  بشر،  حقوق  حامي  گروه  یک   
عربستان سعودي را متهم کرده که حاضر 
نیستند به سنت قیم بودن مردان این کشور 
این  براساس  دهند.  پایان  ها  زن  قبال  در 
انجام  براي  کشور  این  در  ها  زن  سیستم، 
مرد  بستگان  اجازه  به  فعالیتي  هرگونه 
خود وابسته هستند. نقش زنان در جامعه، 
قوانین  براساس  است.  اصول  این  از  یکي 
مذهبي حاکم در این کشور، زن ها باید از 
آنها  با  خویشاوندي  گونه  هیچ  که  مرداني 
در  زنان  نجابت  حفظ  باشند.  جدا  ندارند، 
اهمیت زیادي  از  جامعه عربستان سعودي 
برخوردار است و چنانچه زني از این سنت 
حاکم بر جامعه تخطي کند، تمامي اعضاي 
خانواده را تحت تاثیر قرار مي دهد. به زنان 
در این کشور اجازه رانندگي داده نمي شود 
سفر  براي  باید  سال   ۴5 از  کمتر  زنان  و 
داشته  را  خود  مرد  بستگان  اجازه  کردن 
باشند.امکان تحصیل و کار کردن هم براي 
مي  صورت  مردان  اجازه  با  تنها  ها،  زن 
ضمن  سعودي  هاي  زن  از  بعضي  گیرد. 
از  مردها  جانب  از  که  حمایتي  به  احترام 
آنها مي شود، مي گویند این نباید به معناي 
انکار حقوق اجتماعي زن ها باشد. مقامات 
بودن  قیم  گویند  مي  سعودي  عربستان 
مردان، از الزامات اسالم نیست و آنها براي 
پایان دادن به این سنت قدیمي تالش خواهند 
اما در مقابل گروه هاي حامي حقوق  کرد. 
بشر معتقدند پیشرفت زیادي در این زمینه 
هنوز  آنها  گفته  به  است.  نگرفته  صورت 
وجود  شواهدي  سعودي  عربستان  در  هم 
دارد که نشان مي دهد زنان سعودي براي 
کار، سفر، تحصیل، ازدواج و حتي دریافت 
مراقبت هاي پزشکي نیاز به اجازه بستگان 

مرد خود دارند.  

 توکيو، گران ترين

 شهر جهان 
 

از گران  تازه ترین فهرست منتشرشده  در 
پایتخت ژاپن،  ترین شهرهاي جهان، توکیو 
و جاي مسکو  کرده  را کسب  نخست  رتبه 
است.  گرفته  گذشته  سال  فهرست  در  را 
باعث  ژاپن  پول  واحد  ین  ارزش  افزایش 
ارائه  در صدر جدول  ژاپني  دو شهر  شده 
گیرند.  قرار  مرسر  شرکت  طرف  از  شده 
یازدهم  فهرست سال 2۰۰8  در  که  اوزاکا، 
بود، امسال در رده دوم قرار گرفته است. 
بریتانیا،  پول  واحد  پوند،  ارزش  کاهش  اما 
شهر لندن را که سال گذشته سومین شهر 
شانزدهم  رتبه  در  امسال  بود،  دنیا  گران 

قرار داده است. 
و  کارمندان  که  چندملیتي  هاي  شرکت 
کارگران شان را به کشورهاي مختلف مي 
تحقیقات  کاربران  ترین  اصلي  از  فرستند 
تهیه  در  این شرکت  هستند.  مرسر  شرکت 
جمله  از  عامل   2۰۰ از  بیش  خود  فهرست 
غذایي  مواد  و  نقل  و  حمل  مسکن،  مخارج 

فهرست شهر  این  در  است.  کرده  لحاظ  را 
اصلي  محک  و  معیار  عنوان  به  نیویورک 
برآوردها در نظر گرفته شده است. در میان 
1۴3 شهر در فهرست گران ترین ها، شهر 
آفریقاي  شهر  ترین  بزرگ  ژوهانسبورگ، 
با  است.  کرده  کسب  را  آخر  رتبه  جنوبي، 
سي  بي  بي  خبرنگار  فیشر  جونا  حال  این 
در ژوهانسبورگ مي گوید از نظر ساکنان 
محلي مخارج زندگي در حال افزایش است 
و حتي کاالهاي اساسي همچون نان هم به 
وضوح گران تر شده است. اما رولند بویرک 
خبرنگار بي بي سي در ژاپن مي گوید کسب 
عنوان گران ترین شهر جهان توسط توکیو، 
چندان باعث تعجب ساکنان این شهر نشده، 
چرا که آنها باید براي خرید یک هندوانه 15 
دالر خرج کنند و یک انبه را 25 دالر بخرند. 
با  زیادي  هاي  تفاوت   2۰۰۹ سال  فهرست 
لیست سال گذشته دارد و دلیل آن نوسان 
پي  در  کشورها  پول  ارزش  شدید  هاي 
این  اقتصادي عنوان شده است. در  بحران 
سقوط  بیشترین  اروپایي،  شهرهاي  میان 
بوده  شاهد  ها  ترین  گران  فهرست  در  را 
سي  مکان  از  لهستان  پایتخت  ورشو  اند. 
و پنجمین به رتبه صد و سیزدهمین نزول 
در  بیرمنگام  و  گالسکو  شهرهاي  و  کرده 

بریتانیا نیز ده ها رتبه سقوط کرده اند. 
  

اتهام پرداخت »حق 
السکوت« به قرباني 
شکنجه در انگليس 

 
عضو  عنوان  به  که  بریتانیا  تبعه  یک 
شده،  محکوم  حبس  به  القاعده  سازمان 
بریتانیا  داخلي  امنیت  و  اطالعات  سازمان 
به تالش  پلیس آن کشور را  )اًم آ ي 5( و 
نظم  و  دادرسي  جریان  در  اخالل  براي 
قضایي متهم کرده است. رنگزیب احمد گفته 
امنیت  و  اطالعات  سازمان  ماموران  است 
پاکستان  در  او  شکنجه  در  بریتانیا  داخلي 
امنیتي  ماموران  گفته  او  اند.  داشته  دست 
مبني  خود  شکایت  اگر  بودند  گفته  او  به 
بر شکنجه شدن را پس بگیرد، مدت حبس 
کاهش  نظر  تجدید  دادگاه  در رسیدگي  اش 
خواهد یافت. وکالي رنگزیب احمد با ارسال 
نامه یي به اداره دادستاني در خصوص این 
کرده  بریتانیا شکایت  امنیتي  دستگاه  اقدام 
اند. این در حالي است که سازمان اطالعات 
اند  گفته  دو  هر  پلیس  و  داخلي  امنیت  و 
روزنامه  اند.  نکرده  رفتار  قانون  از  فراتر 
گاردین نیز در صفحه اول شماره روز سه 
شنبه خود مفصاًل به این موضوع پرداخته 
است. به نوشته گاردین، نگراني بین المللي 
شکنجه  در  بریتانیا  دخالت  خصوص  در 
افزایش  دیگر  کشورهاي  در  بازداشتیان 
ویژه  گزارشگر  شینین  مارتین  است.  یافته 
بشر  حقوق  امور  در  متحد  ملل  سازمان 
اخیراً گفته است ماموران اطالعاتي بریتانیا 
از افرادي در پاکستان بازجویي کرده بودند 
پاکستان  امنیت  سازمان  بازداشت  در  که 
ویژه  گزارشگر  اند.  بوده  شکنجه  تحت  و 
گفته  بشر  حقوق  امور  در  ملل  سازمان 
است بازجویي از اشخاص تحت شکنجه در 
کشورهاي خارجي را مي توان از مصادیق 
تلقي  بریتانیا  توسط  شکنجه  ضمني  تایید 
کرد. گاردین نوشته است توني بلر نخست 
وزیر سابق بریتانیا، از سیاست بازجویي از 
این در  بوده است  آگاه  افراد تحت شکنجه 
حالي است که سخنگوي توني بلر در پاسخ 
را  از شکنجه  استفاده  گفته وي  گاردین  به 

تجویز نکرده است. 
 

گوناگون
 تبليغات انتخاباتي منبع اشتغال و 

درآمد جوانان افغان 
 

ریاست  انتخابات  دور  دومین  نامزدهاي  انتخاباتي  مبارزات 

فراهم  کار  زمینه  بیکار  براي هزاران جوان  افغانستان  جمهوري 
مدارس  آموزان  دانش  جوانان،  این  بیشتر  شمار  است.  کرده 
در  کار  از  آنها  از  شماري  و  هستند  ها  دانشگاه  دانشجویان  و 
اند. در همایشي که در  انتخاباتي صاحب درآمد شده  ستادهاي 
یکي از هتل هاي شهر کابل از سوي یکي از نامزدهاي انتخابات 
ریاست جمهوري برگزار شده بود، شماري از جوانان با شور و 
هیجان عکس هاي این نامزد را نصب مي کردند، شعار مي دادند 
و کف مي زدند. خیراهلل یکي از این جوانان گفت دانش آموز کالس 
دوازدهم است و در اوقات بیکاري با جوانان دیگر همراه مي شود 

و کارهاي تبلیغاتي نامزد مورد نظر خود را انجام مي دهد. 
نصب  را  دکتر  آقاي  پوسترهاي  که  است  این  ما  »کار  گفت؛  او 
مي کنیم، در مدرسه ها تبلیغ مي کنیم و البته به مراکز آموزشي 
فاضل  رویم.«  مي  هم  خصوصي  هاي  مکتب  و  خصوصي 
نامزد  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتي  دفتر  از مسووالن  یکي  سنچارکي 
این  به  کار  براي  جوان  صدها  گفت  جمهوري  ریاست  انتخابات 
دفتر مراجعه کرده اند. آقاي سنچارکي گفت؛ »بعد از هشت سال 
به میدان  و تحوالتي که در کشور صورت گرفته، نسل جدیدي 
آمده است که چیزهاي تازه مي خواهد، اصالحات مي خواهد و 
تغییرات مي خواهد.« او افزود؛ »به همین دلیل طیف هاي وسیعي 
از جوانان، که شامل دانشجویان و دانش آموزان مکاتب مي شوند 
و همچنان طیف هاي وسیعي از نهادهاي فرهنگي و رسانه یي که 
در جامعه مدني و بخش هاي مختلف جامعه فعالند، به انتخابات 
روي آورده اند. ما با موج عظیم و گسترده یي از نسل جوان روبه 
رو هستیم.«یکي دیگر از مسووالن ستاد انتخاباتي آقاي عبداهلل، 
که نخواست نامش فاش شود، گفت بیش از شش هزار جوان تنها 
در شهر کابل براي تبلیغات در این ستاد استخدام شده اند. البته 
در والیت هاي دیگر افغانستان هم جوانان به استخدام ستادهاي 
انتخاباتي درآمده اند و براي نامزدها تبلیغ مي کنند. پیر سید شاه 
مسوول ستاد انتخاباتي حامد کرزي در والیت خوست، در جنوب 
شرق افغانستان گفت؛ »یک تعداد جوانان بیکار باسواد و بي سواد 
از برکت مبارزات انتخاباتي در این دفتر گماشته شده و صاحب 
حقوق شده اند.« با این همه پرسش اساسي این است که آیا عالقه 
مندي به نامزدها و برنامه هاي انتخاباتي آنها، این جوانان را وارد 

کارزار انتخاباتي کرده است یا فقر و بیکاري؟
عتیق اهلل مطمئن جواني در ستاد انتخاباتي میرویس یاسیني گفت؛ 
»در بخش فرهنگي دفتر آقاي یاسیني کار مي کنم. با کار کردن 
از  و  شود  مي  بیشتر  ما  تجربه  طرف  یک  از  ها  زمینه  این  در 
طرف دیگر نفع اقتصادي نیز براي ما دارد.« اما فروزان فنا دیگر 
نامزد انتخابات ریاست جمهوري گفت توان پرداخت پول به چنین 
افرادي را ندارد. فنا گفت شماري از جوانان به طور داوطلبانه در 
کنار او جمع شده اند. فنا گفت؛ »درست است که عده یي از جوانان 
در کنار ما هستند، اما آنها را براي کار مشخصي استخدام نکرده 
ایم. آنها لطف کرده اند با ما در نصب پوستر و بعضي کارهاي 
دیگر همکاري مي کنند.« اشرف غني احمدزي دیگر نامزد انتخابات 
مختلف  طبقات  از  جوان  هزاران  گوید  مي  هم  ریاست جمهوري 
برند.  او را پیش مي  تبلیغاتي  به گونه داوطلبانه کارهاي  جامعه 
احمدزي گفت؛ »اکثریت مطلق آنها، که شمار آنها از 1۰ هزار نفر 
تجاوز مي کند، رضاکارانه کار مي کنند؛ حرکت خودجوش است. 

خوشبختانه در هر 3۴ والیت افغانستان نمایندگي داریم.«
با این حال کمیسیون انتخابات افغانستان مي گوید درباره تعداد 
افرادي که در استخدام ستادهاي انتخاباتي درمي آیند و همچنین 
مقدار حقوقي که به آنها پرداخت مي شود »نظر و برنامه خاصي« 

ندارد. 
منبع؛ بي بي سي
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700 سکه، 
بهاي اشتباه تلفني  

 
مردي که با اشتباه گرفتن یک شماره تلفن با دختري 
آشنا شده و با او ازدواج کرده بود در پي شکایت همسرش 
به دادگاه خانواده رفت.این مرد که به خاطر مطالبه مهریه 
احضار  دو  شماره  خانواده  دادگاه  به  همسرش  توسط 
شده بود با طرح دادخواست تقسیط مهریه گفت؛ پنج سال 
پیش هنگامي که مي خواستم شماره منزل مادرم را بگیرم 
چند  از  پس  و  گرفتم  را  پریا  خانه  تلفن  شماره  اشتباهي 
به وي  با هم حرف زدیم، احساس کردم  دقیقه کوتاه که 
عالقه مند شده ام و این تماس ها آنقدر ادامه یافت تا براي 
خواستگاري به منزل شان رفتم و با قبول مهریه ۷۰۰سکه 
یي زندگي مشترک مان را آغاز کردیم ولي اکنون پس از 
گذشت پنج سال پریا مهریه اش را به اجرا گذاشته که توان 
پرداخت آن را ندارم.قاضي شعبه پس از ثبت اظهارات مرد 
جوان از همسرش خواست توضیحات خود را ارائه دهد. 
زن جوان گفت؛ شوهرم تاجر است و ملکي به ارزش ۴۰۰ 
میلیون تومان در خیابان دولت و سرمایه هاي دیگري دارد 
دادگاه  کند.قاضي  پرداخت  یکجا  را  ام  مهریه  تواند  مي  و 
پس از اینکه مرد جوان اموالش را اعالم کرد رسیدگي به 
پرونده آنان را براي اخذ تصمیم به جلسه دیگري موکول 

کرد. 

خواستگار سمج روانه زندان شد
بازپرس  به  اظهاراتش  در   - متهم   - سمج  خواستگار 
شدم  آشنا  شاکي  خواهر  با  قبل  سال   6 گفت:  رنگ  آمیز 
ازدواج  به  و تصمیم  به هم عالقه مند شدیم  آن  از  و پس 
گرفتیم، تا این که ۴ ماه قبل او طي تماس هاي تلفني و چند 
مرتبه مالقات بیان کرد خانواده اش راضي به این وصلت 
نیست و به همین دلیل نمي تواند با من ازدواج کند و باید او 

را براي همیشه فراموش کنم. 
با شنیدن این حرف ها شوکه شدم و از او خواستم 
اجازه دهد با خانواده اش صحبت کنم که بي فایده بود. 
متهم ادامه داد: دختر مورد عالقه ام جواب تلفن هایم 
را نمي داد. بدون او زندگي برایم بي معنا بود و اجازه 
نداشتم حتي براي دیدن او به محل کارش بروم. از 
دوري او طاقت نیاوردم و 2 ماهي را بي آن که دختر 
کارش  محل  حوالي  در  متوجه شود،  عالقه ام  مورد 
نگاه  دور  از  دقایقي  براي  را  او  و  مي زدم  پرسه 
از همکارانش متوجه شد و  یکي  این که  تا  مي کردم، 

من لو رفتم.
فاصله  در  گرفتم  تصمیم  آن  از  پس  افزود:  متهم 

دورتري بایستم و او را با دوربین نگاه کنم.
بنابراین، از یک هفته قبل پس از خارج شدن از محل کارم 
به حوالي محل کار دختر مورد عالقه ام مي رفتم و با پنهان 
بود،  شدن پشت یک درخت که در مجاورت محل کارش 
اضافه  مي گرفتم.وي  نظر  تحت  را  او  شکاري  دوربین  با 
کرد: عاقبت شب حادثه در حالي که دفتر کار دختر مورد 
عالقه ام را زیرنظر داشتم برادرش در خیابان متوجه من 
شد و با دوستانش به من حمله کردند و کتکم زدند.باور 

کنيد، 
خانواده اش  و  دختر  این  براي  مزاحمت  قصد  من 
با او  او را دوست دارم و مي خواهم  را ندارم، فقط 

ازدواج کنم، حتي اگر سال ها در زندان بمانم.
قانوني  قرار  با  این گزارش، خواستگار سمج  بر  بنا 
روانه زندان شد تا تحقیقات تکمیلي از وي صورت 

بگیرد.

حوادث
مصرف مشروبات الکلی تقلبی باعث 

مرگ 72 نفر  در هند شد
 ۷2 باعث مرگ  هند،   " "احمد آباد  در شهر  تقلبی  الکلی  مصرف مشروب 
نفر شد و احتمال مرگ تعداد دیگری نیز وجود دارد.در حالی که از روز 
گذشته حداقل ۷2 نفر در اثر مصرف این مشروبات جان خود را از دست 
داده اند، مرگ و میر متوقف نشده و تعداد دیگری نیز در حال اغما به سر 
می برند و احتمال مرگ آنان زیاد است.بنابر خبر پلیس احمدآباد یکی از 
شهرهای ایالت گجرات هند، در این ارتباط تاکنون یک مشروب فروشی 
این باره اعالم  در منطقه مظنون شناسایی شده است. پلیس حیدرآباد در 
الکلی را در  کرد: این کارخانه مشروب سازی بیش ترین فروش مشروب 
از توابع حیدرآباد دارد.بر اساس این گزارش، بنابر  منطقه " ماجور گم " 
خبر پلیس هند در میان مسموم شدگان منتقل شده به بیمارستان 6 افسر 
پلیس و دو مقام ارشد اداری نیز وجود دارند که در وضعیت اغما به سر 
برای  تحقیق  که گروه  کرده  اعالم  ایالتی  می برند. در همین حال حکومت 
بررسی حادثه و شناسایی عامل فروشنده مشروبات الکلی تشکیل شده 
بلکه در  ارتباط  این  تنها در  نه  را  نوامبر گزارش  تا 3۰  این گروه  است. 

خصوص فروش مشروبات الکلی به انجام خواهد رساند. 

کشف و مصادره بيش از 2 هزار و 959 
کيلوگرم مواد مخدر در تاجيکستان

“ویس الدین عظمت اف “   دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران 
از  ماه گذشته سال جاری میالدی   6 آژانس مذکور طی  کارمندان  گفت: 
قاچاقچیان در حجم 2 هزار و ۹5۹ کیلو و 516 گر م مواد مخدر، از جمله 
مصادره  و  کشف  مخدر  مواد  انواع  دیگر  و  هروئین  کیلو   652 از  بیش 
کرده اند.وی افزود: در این مدت توسط این نهاد انتظامی تاجیکستان 86 
قاچاقچیان 81 پرونده کیفری  مورد قاچاق مواد مخدر کشف شده علیه 

گشوده  و از این تعداد 6۷ پرونده روانه دادگاه شده  است.
به گفته معاون رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در 6 ماه 
سال جاری میالدی به طور مشترک با نهاد های مربوطه افغانی 1۷ عملیات 
از ۷1۰ کیلو مواد مخدر مصادره  انجام و بیش  مشترک ضد قاچاقچیان 
شده است.”ویس الدین عظمت اف “ تصریح کرد: طی این علمیات مشترک 
اسلحه،  توجه  قابل  تعداد  و  بازداشت  قاچاقچی   21 افغانستان  قلمرو  در 
مهمات و مواد منفجره نوع تراتیل کشف شد.کارشناسان مسایل منطقه  در 
تاجیکستان میزان باالی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به دیگر کشورها 
را به افزایش میدان کشت خشخاش و تولید انواع مختلف مواد مخدر در 
این کشور نسبت می دهند.آمار موجود و تأیید شده توسط سازمان های 
بین المللی نشان می دهد که حضور نیروهای آمریکای و ناتو در افغانستان 
انگیزه های جدیدی برای توسعه کشت و قاچاق مواد مخدررا ایجاد کرده 

همسایه های افغانستان را با چالش های جدید امنیتی رو به رو کرده است.

افزايش خودکشی در ميان 
نظاميان آمريکايی

آمار خودکشی در میان نظامیان آمریکایی در سال 2۰۰۹ میالدی احتمااًل 
از رکورد سال قبل نیز خواهد گذشت.بر اساس آمارهایی که وزارت دفاع 
نخست  ماهه   6 در  خودکشی  موارد  شمار  کرد  منتشر  پنج شنبه  آمریکا 
سال 2۰۰۹ میالدی به 88 مورد رسیده است. این در حالی است که آمار 
در  آمار  بود. این  رسیده  مورد   6۷ به  میالدی  قبل  سال  نخست  ماهه   6
موارد  عنوان رکورد  به  میالدی  که سال 2۰۰8  است  منتشر شده  حالی 
خودکشی در بین نظامیان آمریکایی اعالم شد. پنتاگون با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد در بین موارد اعالم شده از ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن سال 

گذشته میالدی 5۴ مورد خودکشی در بین نظامیان آمریکایی تأیید شده و 
3۴ مورد دیگر نیز در دست تحقیق است. در ۹۰ درصد موارد، خودکشی 
بین  در  خودکشی  مورد   128 میالدی  گذشته  سال  است. در  شده  تأیید 
نظامیان آمریکایی گزارش شد. استرس های ناشی از خشونت ها در عراق 
و افغانستان و همچنین مأموریت های مکرر و طوالنی در این کشورها به 

عنوان عامل اصلی افزایش موارد خودکشی در نظر گرفته شده است. 
به گزارش سایت پلیس،  ارتش آمریکا با توجه به افزایش موارد خودکشی 
از خودکشی  پیشگیری  برای  را  برنامه هایی  این کشور  نظامیان  بین  در 
اجرا  به  روانی  و  درگیر مشکالت روحی  و همچنین شناسایی سربازان 

گذاشته است.    

کشف محموله 2 ميليون 
دالری حشيش در امارات

  پلیس امارات دیروز  از کشف و ضبط ۷3۴ کیلو گرم حشیش به ارزش 
2 میلیون دالر از 2 قاچاقچی خارجی خبر داد.   به گفته پلیس این مقدار 
حشیش که در محموله پوست پنهان و از یکی از فدراسیون های امارات 
منتقل شده بود در مصفا نزدیک ابوظبی کشف شده است.   پلیس بدون 
آسیا  شرق  جنوب  اهل  آن ها  کرد  اعالم  قاچاقچی   2 هویت  کردن  فاش 
هستند.   یکی از دو قاچاقچی دستگیر و نفر دوم، رئیس یکی از شبکه های 
قاچاق مواد مخدر، موفق شد امارات را ترک کند.   این دومین کشف بزرگ 
نیز ۴  اوایل  ژوئن  به شمار می رود.    امارات در یک ماه  مواد مخدر در 
قاچاقچی مواد مخدر از منطقه جنوب شرق آسیا، موفق شدند بیش از ۴1 
کیلو گرم هروئین خالص به ارزش 5 میلیون و ۴۰۰ هزار دالر وارد این 
کشور کنند.   بر اساس قوانین امارات،  قاچاق مواد مخدر در این کشور 
مجازات مرگ دارد و شماری خارجی در سال های اخیر به اعدام محکوم 
شده اند. هیچ  یک از این احکام اجرا نشده و اغلب به حبس ابد تبدیل شده 
است.  بیش تر جمعیت ابو ظبی و دبی، دو عضو اصلی امارات عربی متحده، 

خارجی و عمدتًا اهل جنوب شرق آسیا هستند. 

300 متر با خودرو پريدند!
خبرگزاری آلمان از برایزباخ گزارش داد، راننده این خودرو که با سرعت 
باال در حال رانندگی بود، نتوانست کنترل فرمان را در یک پیچ حفظ کند و 
به همین خاطر خودرو به آسمان پرتاب شد.پلیس اعالم کرد، این خودرو 
از روی اتوبان عبور کرد و در یک مزرعه ذرت فرود آمد.راننده خودرو 
جراحت سطحی برداشته است. دو سرنشین دیگر خودرو به شدت مجروح 

شدند و به همین خاطر در بیمارستان بستری هستند

کشف محموله 2 ميليون دالری حشيش 
در امارات

  
ارزش  به  کیلو گرم حشیش  از کشف و ضبط ۷3۴  دیروز   امارات  پلیس 
2 میلیون دالر از 2 قاچاقچی خارجی خبر داد.   به گفته پلیس این مقدار 
حشیش که در محموله پوست پنهان و از یکی از فدراسیون های امارات 
منتقل شده بود در مصفا نزدیک ابوظبی کشف شده است.   پلیس بدون 
آسیا  شرق  جنوب  اهل  آن ها  کرد  اعالم  قاچاقچی   2 هویت  کردن  فاش 
هستند.   یکی از دو قاچاقچی دستگیر و نفر دوم، رئیس یکی از شبکه های 
قاچاق مواد مخدر، موفق شد امارات را ترک کند.   این دومین کشف بزرگ 
نیز ۴  اوایل  ژوئن  به شمار می رود.    امارات در یک ماه  مواد مخدر در 
قاچاقچی مواد مخدر از منطقه جنوب شرق آسیا، موفق شدند بیش از ۴1 
کیلو گرم هروئین خالص به ارزش 5 میلیون و ۴۰۰ هزار دالر وارد این 
کشور کنند.   بر اساس قوانین امارات،  قاچاق مواد مخدر در این کشور 
مجازات مرگ دارد و شماری خارجی در سال های اخیر به اعدام محکوم 
شده اند. هیچ  یک از این احکام اجرا نشده و اغلب به حبس ابد تبدیل شده 
است.  بیش تر جمعیت ابو ظبی و دبی، دو عضو اصلی امارات عربی متحده، 

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!
020 8123 2357- 07811000455 
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حوادث
نجات معجزه آساي 21 مسافر

 در يك تصادف مهيب  
               

زنده  بودند  کرده  ترک  تهران  مقصد  به  را  دوشنبه رشت  شامگاه  که  اتوبوس  یک  مسافران   
ماندن خود را مدیون معجزه یي بزرگ هستند. این اتوبوس بامداد دیروز مقابل شهرک اکباتان 

با یک دستگاه کامیون به شدت برخورد کرد و واژگون شد. ابعاد این حادثه به حدي بود که 
امدادگران اورژانس و آتش نشاني براي نجات جان 21 حادثه دیده، عملیاتي نفسگیر را انجام 
دادند.روابط عمومي سازمان آتش نشاني تهران ساعت وقوع این حادثه را ۴۰/۴ بامداد دیروز 
اعالم و به نقل از عطاءاهلل شیشه معاون منطقه ۴ عملیات آتش نشاني که در محل حادثه حضور 
انحراف  با  اتوبوس  کامیون و سپس  ابتدا  این تصادف  پي  داشت، خاطرنشان کرده است؛ در 
به حاشیه فضاي سبز مقابل شهرک اکباتان واژگون شد. شدت برخورد به حدي بود که اتاق 
کامیون کاماًل متالشي شد و 1۷ نفر از سرنشینان اتوبوس نیز در اتاق آن گرفتار شدند. »شیشه« 
درباره عملیات امدادي گفت؛ با توجه به اینکه اتوبوس در شیب هاي فضاي سبز قرار گرفته بود 
آتش نشانان با استفاده از ابزار ویژه مانع سقوط آن شدند و در اتوبوس را باز و مسافران 
را خارج کردند. همزمان با این اقدام گروه دیگري نیز اتاقک متالشي شده کامیون را با قیچي 
هیدرولیکي بریدند و دو سرنشین گرفتار شده آن را نجات دادند.روابط عمومي اورژانس تهران 
نیز خاطرنشان کرد؛ اولین آمبوالنس هشت دقیقه پس از حادثه به زیر پل شهید ستاري، مقابل 
شهرک اکباتان رسید و اقدامات اولیه درماني را براي مصدومان آغاز کرد. بنا بر اعالم اورژانس 
این تصادف 21 مجروح بر جا گذاشت که هفت تن از آنان به بیمارستان رسول اکرم)ص(، 1۰ 
نفر به بیمارستان فیاض بخش و چهار مجروح نیز به بیمارستان شریعتي منتقل شدند که از 
این تعداد حال سه مصدوم وخیم است. در عین حال سرهنگ میربهرستي رئیس کنترل ترافیک 
راهور ناجا از ایجاد ترافیک سنگین در پي این حادثه خبر داد و تقصیر تصادف را متوجه راننده 

اتوبوس دانست. 

به  از رشت  ایران-11 ۷25ع15 متعلق به تعاوني 5 ترمینال غرب  اتوبوس به شماره  او گفت؛ 
سمت تهران در حرکت بود که این حادثه رخ داد و بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد علت 

تصادف بي توجهي به جلو که ناشي از خستگي و خواب آلودگي راننده اتوبوس بوده، است.
به گفته شاهدان عیني ترافیک ناشي از این حادثه به دلیل طوالني شدن عملیات امداد و پاکسازي 

محل تا ساعات اولیه صبح نیز ادامه داشت. 

  

مرگ اسرارآميز قهرمان پيشين بوکس دنيا 
 

تجسس پلیس برزیل براي کشف کلید معماي مرگ »آرتورو گاتي« قهرمان پیشین بوکس دنیا آغاز شد. »گاتي« 
38 ساله که ملیت ایتالیایي داشت و در کانادا زندگي مي کرد . جمعه گذشته به همراه همسر و فرزندش براي 
گذراندن تعطیالت به شهر »پورتو گالینهاس« برزیل رفت. قهرمان پیشین بوکس دنیا اما به طرز اسرارآمیزي 
درون هتلي که در آن ساکن شده بود جان سپرد و پلیس و پزشکي قانوني را با معماي پیچیده اي رو به رو کرد. 
گفته مي شود »گاتي« هنگام مرگ، در اتاقش تنها بود و هیچگونه آثار زخم و درگیري روي جنازه اش دیده نشد. 
هم اکنون رازگشایي پرونده روي سه فرضیه جنایت، خودکشي یا مرگ طبیعي متمرکز است. این ورزشکار 
پرآوازه در سال هاي 2۰۰۴ و 2۰۰۷ قهرمان بوکس دنیا شده بود. »گاتي« دو سال پیش در شرایطي با مشتزني 
حرفه اي خداحافظي کرد که پزشکان، نسبت به مصرف مواد نیروزا به او هشدار داده بودند. گزارش ایسکانیوز 
اویبوال«  »جیمز  زنده شد.  مشتزني  دیگر  قهرمان  یک  خونین  وداع  خاطره  ورزشکار،  این  مرگ  با  مي افزاید، 
قهرمان پیشین بوکس حرفه اي سنگین وزن جهان که نیجریه اي تبار و به »غول مهربان« معروف بود در شمال 
غرب »لندن« هدف گلوله قرار گرفت. او هنگام هشدار به سه جوان به خاطر کشیدن سیگار در اطراف باشگاه 
»شاتو 6« خیابان »فولهام« با برخورد غیر منتظره یکي از آنان رو به رو شد و به خون غلتید. سر و پاي »جیمز« 
در تیراندازي به شدت آسیب دید و او با کمک دوستانش به بیمارستان برده شد.گروه پزشکي، نهم مرداد 1386 
پس از چهار روز مراقبت ویژه اعالم کرد که قهرمان ۴۷ ساله جان باخته است. »اویبوال« 1۹86سال میالدي 
گردن آویز )مدال( برنز بوکس حرفه اي کشورهاي مشترک المنافع شده بود. او 1۹۹3 میالدي نیز قهرمان بوکس 
سنگین وزن حرفه اي جهان )WBO( شد و سه سال بعد با این ورزش خداحافظي کرد. »اویبوال« بعدها به حرفه 
نگهباني از باشگاه هاي انگلیس رو آورد و سرانجام پرونده زندگي اش با خون، مهر شد. 21 شهریور 138۷ نیز 
قهرمان 3۷ ساله بوکس آمریکا در بیابان، جان سپرد و جنازه اش پس از چند شبانه روز پیدا شد.»اون تانر« 
بوکس  پیشین  تمام کرد.ستاره  بنزین  که  بود  رفته  بیابان هاي »سن دیه گو«  به  براي گردش و موتورسواري 
آمریکا که موبایلش را با خود نبرده بود ناچار شد در هواي بسیار گرم با پاي پیاده به چادر برگردد اما راه را 

گم کرد و سرگردان شد.»اون تانر« که گرما امانش را بریده بود طاقت نیاورد و تسلیم مرگ شد. 

کالهبرداري 52 ميليون توماني با 
يك دسته گل 

 
 مرد شیادي که با اجراي یک نقشه حساب شده به خواستگاري زني رفته و توانسته بود با جلب اعتماد وي 52 

میلیون تومان کالهبرداري کند، بازداشت شد. 
پرونده این ماجرا چندي قبل با شکایت زني به نام سپیده در شعبه هشتم دادسراي ناحیه چهار تهران گشوده 
شد. زن جواني که به شدت گریه مي کرد وقتي مقابل بازپرس جواد میري قرار گرفت ماجرا را این طور شرح 
داد؛ من در یک شرکت خصوصي کار مي کنم. در محل کارم افراد مختلفي رفت و آمد دارند که بیشتر آنها مرد 
هستند. حدود یک سال قبل مرد شیک پوشي که براي کاري به محل کارم آمده بود به من ابراز عالقه کرد و 
گفت دوست دارد با من بیشتر آشنا شود. من که آن زمان تازه از شوهر اولم طالق گرفته بودم وقتي رفتار 
مودبانه آن مرد را دیدم پیشنهادش را براي آشنایي بیشتر قبول کردم و چندین بار با او به گردش و تفریح 
رفتم. او که سلیمان نام دارد پس از چندین بار رفت و آمد و در شرایطي که یک ماه از آشنایي مان مي گذشت،از 
من خواستگاري کرد. در مدت آشنایي رفتار سلیمان به دلم نشسته بود و احساس مي کردم پس از تجربه 
تلخ ازدواج اولم ازدواج با او بتواند زندگي خوبي برایم رقم بزند. بنابراین به خواستگارم جواب مثبت دادم و 
از آن به بعد ارتباط مان نزدیک تر و صمیمي تر شد. او به من قول داد تا چند ماه دیگر مرا عقد کند و پس از 
برگزاري یک جشن مفصل به خانه مشترک مان برویم. دیگر روزهاي تلخ گذشته رو به پایان بود و احساس 
مي کردم خوشبختي به استقبالم آمده است. سلیمان هر روز عصر با یک شاخه گل به محل کارم مي آمد و من 
را به آپارتمانم مي رساند. روزهاي خوبي بود اما هر وقت از سلیمان درباره عقدمان مي پرسیدم او مي گفت 
چند کار نیمه تمام دارد که پس از انجام آنها وقت نشستن پاي سفره عقد است. با این رویاها و آرزوها رابطه 
ام با خواستگارم ادامه داشت تا اینکه روزي او با من تماس گرفت و گفت باید موضوع مهمي را با من در میان 
بگذارد. وقتي فوراً نزد وي رفتم او گفت موقعیت مناسبي براي خریدن یک آپارتمان نصیبش شده است اما پول 
کافي براي این کار ندارد. سلیمان گفت براي خریدن آپارتمان 52 میلیون تومان احتیاج دارد و در صورتي که 
من این پول را به وي بدهم او یک ماه بعد پولم را پس خواهد داد. سپیده ادامه داد؛ من از آنجا که به سلیمان 
اعتماد کاملي پیدا کرده بودم و قرار بود مدتي بعد به عقدش درآیم این پول را به او دادم تا مشکلش برطرف 
شود. از این ماجرا چند ماه گذشت و من هم حساسیت زیادي در این باره به خرج ندادم و حتي دیگر سراغ پولم 
را هم از سلیمان نگرفتم. اما مدتي بعد رفتارهاي نامزدم تغییر کرد و او دیگر برایم گل نمي آورد و کمتر با من 
تماس مي گرفت. روزي به این موضوع شک و او را تعقیب کردم. رفتار سلیمان مشکوک به نظر مي رسید و 
نشان مي داد مسائل زیادي را از من پنهان کرده است. احساس خوبي نداشتم و فکر مي کردم قرار است اتفاق 
بدي بیفتد. سرانجام پس از مدتي تحت نظر گرفتن سلیمان فهمیدم او مردي متاهل و داراي دو فرزند است. 
او در این مدت مدام برایم نقش بازي کرده و با این کارش فقط براي پول هایم نقشه کشیده بود. وقتي ماجرا 
را به سلیمان گفتم او جواب داد مي خواهد از همسرش جدا شود و من باید کمي صبر کنم. حتي وقتي متوجه 
شد من قصد دارم از او شکایت کنم همسرش را سراغم فرستاد تا مانعم شود. زن سلیمان به من گفت تا چند 
هفته دیگر از شوهرش طالق مي گیرد تا من با او ازدواج کنم. حرف هاي این زن توانست تا حدودي مرا آرام 
کند اما چندي بعد فهمیدم این کار فقط ترفندي براي منصرف کردن من از شکایت بود. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم با اقدام قانوني کار را یکسره کنم. سلیمان این بار وقتي فهمید قصد دارم شکایت کنم مرا تهدید کرد که 
در این صورت هیچ وقت به پولم نخواهم رسید. به دنبال ثبت اظهارات این زن صبح دیروز خواستگارش به 
دادسرا فراخوانده شد تا در برابر گفته هاي او از خود دفاع کند. متهم در این باره گفت؛ من نمي خواستم سپیده 
را فریب دهم و واقعًا به او عالقه داشتم و مي خواستم به زودي از همسرم جدا شوم و با او ازدواج کنم اما 

سپیده حرف هایم را باور نکرد.
من یک بار دچار مشکل مالي شدم و از زن مورد عالقه ام 52 میلیون تومان پول قرض گرفتم اما به قولم عمل 
کردم و دو ماه بعد پولش را طي دو فقره چک به او پس دادم و حرف هایش را درباره کالهبرداري قبول ندارم. 
بنا بر این گزارش بازپرس پرونده پس از بررسي شواهد و مدارک موجود متهم را با صدور قرار قانوني روانه 

زندان کرد. 

  

بازگشايي پرونده مرگ مرموز کارمند ايراني 
سفارت امريکا  

  
پرونده مرگ مشکوک کارمند ایراني سفارت امریکا در تهران با به دست آمدن برخي شواهد 
پس از گذشت 3۴ سال از وقوع حادثه بازگشایي شد. به گزارش ایسنا صبح دیروز فردي با 
مراجعه به شعبه ویژه قتل دادسراي امور جنایي تهران به محمدحسین شاملو بازپرس شعبه 
اول گفت؛ پدر من به نام »هوشنگ« از سال ۴5 تا سال 5۴ در سفارت امریکا کار مي کرد. او 
اواخر سال 5۴ به طرز مشکوکي در سفارت فوت شد و آن زمان هر چقدر مادرم تالش کرد با 
پیگیري هاي قضایي راز این مرگ را کشف کند، با تهدید برخي افراد مواجه شد. وي ادامه داد؛ 
پس از مدتي مادرم پیگیري هاي خود را متوقف کرد تا اینکه هفته قبل یکي از دوستان پدرم پس 
از سال ها به ایران آمد و ما با هم مالقات کردیم. در این مالقات، او مدعي شد پدرم توسط یکي 
از دیپلمات هاي امریکایي در سفارت به قتل رسید و آن زمان برخي افراد نمي خواستند این 
موضوع فاش شود. این شخص از بازپرس ویژه قتل خواست با تحقیقات خود زوایاي پنهان این 
حادثه را مشخص کند. بازپرس شاملو در این زمینه گفت؛ شاکي ادعا مي کند علت مرگ پدرش 
پارگي ریه، کبد و شکستگي دنده ها بوده است. در حال حاضر فرد مطلع که به خانواده متوفي 
اعالم کرده پدرشان به قتل رسیده است، به دادسرا احضار شده تا تحقیقات از وي انجام شود. 
بازپرس ویژه قتل تهران همچنین پرونده بالیني متوفي را که در بایگاني پزشکي قانوني موجود 

است، براي بررسي و مطالعه خواستار شد. 
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انتقام تلخ 
خرداد سال ۷۹ در اداره آگاهي مشغول بررسي پرونده اي بودم که از کشف جسد مرد ناشناس در یک 
خانه قدیمي باخبر شدم. سریع همراه یکي از همکاران راهي محل مورد نظر شدیم. بوي تعفن در فضاي 
خانه قدیمي پیچیده بود. با راهنمایي مأمور کالنتري به سوي محل رها کردن جسد در زیرزمین نمناک 

رفتیم. دست و پاهاي مرد ناشناس با یک رشته طناب آبي بسته شده بود. 
پس از حضور قاضي جنایي و بررسي هاي مقدماتي جسد به پزشکي قانوني منتقل شد. 

در بازرسي خانه هم هیچ مورد مشکوکي مشاهده نشد و فقط یک موتوسیکلت در گوشه حیاط جلب 
توجه مي کرد. براي به دست آوردن سرنخي براي کشف جنایت به تحقیق از صاحبخانه پرداختیم. 

او در بازجویي ها گفت: »یک سال قبل خانه را به چهار تبعه افغاني اجاره دادم و آنها آخر هر ماه به 
مغازه ام آمده و اجاره خانه را پرداخت مي کردند. اما ماه قبل که نیامدند، نگران شده و چند بار به خانه 

رفتم. اما با در بسته روبه رو شدم. 
وقتي وارد خانه شدم در زیرزمین متروکه با جسد متعفن روبه رو شده و وحشتزده پلیس را خبر کردم. 
وقتي عکس هاي مقتول را به پیرمرد –صاحبخانه- نشان دادم او نتوانست هویت جسد را شناسایي کند. 
با این وجود تنها سرنخ ما موتوسیکلت کشف شده در حیاط بود. بالفاصله شماره پالک موتور را از 
راهنمایي و رانندگي استعالم کرده و از این طریق سعید »مالک« را شناسایي کردیم. مرد جوان که از 
پیدا شدن موتوسیکلتش در خانه قدیمي تعجب کرده بود در بازجویي ها گفت: این موتور را چهار سال 

قبل خریدم. پس از چند ماه نیاز به پول داشتم که برادرم کریم آن را خرید. 
در حالي که تصور مي کردم هویت مقتول شناسایي شده عکس مقتول را به وي نشان دادم. اما سعید 

پس از مشاهده عکس، جسد را شناسایي نکرد. 
در این میان اظهارات و حرف هاي مرد جوان شک مرا برانگیخته بود. زیرا احساس مي کردم سعید تالش 
مي کند موضوعي را از من مخفي کند. در ادامه از قاضي پرونده خواستم از جسد و پدر »سعید« آزمایش 
دي ان اي صورت گیرد. که با موافقت قاضي این آزمایش انجام شد. پزشکان نیز پس از بررسي نتایج 
اعالم کردند، جسد متعلق به کریم است. تحقیقات ما هم نشان مي داد کریم صاحب یک قهوه خانه در 

شرق تهران است که از یک ماه قبل به شکل مرموزي ناپدید شده بود. 
پس از حضور در قهوه خانه به بازجویي از کارگران پرداختم. تا این که سرانجام یکي از آنها سرنخ 
کشف جنایت را دراختیارم گذاشت. »آقا سعید چندباري با یک مرد غریبه که لباس بلوچ ها را مي پوشید 
به قهوه خانه آمد. یک هفته قبل از ناپدید شدن صاحب کارم، مرد بلوچ باز هم به قهوه خانه آمد و مشغول 

صحبت با او شد. 
از  مي کرد  تهدید  را  کریم  که  حالي  در  ناشناس  مرد  و  درگیر شده  هم  با  آنها  دقیقه  چند  از  پس  اما 

قهوه خانه بیرون رفت. بالفاصله با دستور قاضي، سعید را دستگیر و به اداره ویژه قتل پلیس آگاهي 
ادعاهاي دروغ سعي  با  ابتدایي حرف هاي قبلي اش را تکرار کرد و  او در بازجویي هاي  منتقل کردیم. 
داشت مسیر تحقیقات را تغییر دهد اما پس از چند ساعت لب به اعتراف گشود و مشخص شد کریم 

قرباني یک معامله موادمخدر شده است. 
از  مرد جوان گفت: »هرازگاهي براي خرید چاي و پارچه به سیستان و بلوچستان مي رفتم. در یکي 

سفرهایم با مرد بلوچي به نام »ستار« آشنا شدم. او از قاچاقچیان حرفه اي موادمخدر بود. 
بنابراین طبق توافق قرار شد برایش موادمخدر به تهران بیاورم و تحویل واسطه ها بدهم. براي انتقال 

هر محموله هم دستمزد خوبي مي گرفتم. 
اما در آخرین سفر راهزنان سد راهم شده و 3۰۰کیلو تریاک را از من سرقت کردند. هر چه براي »ستار« 
توضیح دادم او قبول نکرد و با تهدید گفت اگر پول مواد یا محموله را ندهم مرا مي کشد. من هم از 
ترس فرار کردم. او هم براي انتقام برادرم را گروگان گرفت. اما جرأت نداشتم خودم را نشان دهم که 

سرانجام او قرباني اختالف موادمخدر ما شد.« 
با شناسایي هویت قاتل روند رسیدگي به این پرونده وارد مرحله تازه اي شد. با انجام تحقیقات گسترده 
رد قاتل را در زاهدان به دست آورده و با دریافت نیابت قضایي، راهي آنجا شدیم. پس از هماهنگي با 

مسئوالن پلیس آگاهي زاهدان تجسس براي یافتن قاتل فراري آغاز شد. 
سرانجام پس از یک هفته تالش شبانه روزي، مخفیگاه »ستار« شناسایي و آنجا را به محاصره درآوردیم. 

به دلیل اینکه مي دانستیم او مسلح است تصمیم گرفتیم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیرش کنیم. 
بنابراین نیمه هاي شب وارد خانه شده و او را در خواب دستگیر کردیم قبل از اینکه بتواند از اسلحه  کنار 
دستش استفاده کند. مرد جنایتکار پس از انتقال به اداره آگاهي منکر ارتکاب قتل شد اما وقتي با دالیل و 

شواهد علمي علیه خود روبه رو شد لب به اعتراف گشود و به قتل و قاچاق موادمخدر اعتراف کرد. 
ستار پس از محاکمه به قصاص محکوم شد که سحرگاه یک روز سرد زمستاني به دار مجازات آویخته 

شد. 

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

مقیم  زبانان  فارسی  دیگر  و  ایرانی  هموطنان  به  کمک  و  خدمات  سلسله  بدنبال 
بریتانیا اعالم می داریم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی انجمن حمایت 
از معلولین ایرانی برای حل مشکالت ایرانیان و فارسی زبانان در امور اختالفات 
همسر  انتخاب  و  ازدواج   ، بالعکس  و  فرزندان  با  والدین  ارتباطات   ، خانوادگی 
و  خانوادگی  مشکالت  دیگر  و  وسواس   ، اضطراب   ، سرخوردگی   ، افسردگی   ،
روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعیین وقت مالقات خصوصی با خانم 
فریال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه 

درمانی با آدرسهای زیر تماس برقرار نمائید.  

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 

اجاره فلت يك خوابه
یک فلت یک خوابه روبروی Kilburn St جهت اجاره

DSS پذیرفته می شود
با تمامی امکانات

07980482735
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمينان و اعتماد خريد کنيد 

انواع شيرينهای خشك و تازه ، شيرينی تر و انواع سفارشات زولبيا و باميه، 
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 

انواع سفارشات کيك عروسی و تولد پذيرفته می شود
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا ميابی در

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

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

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

 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!

ترجمه: سمیه مقصودعلي

از اين 8 کار بپرهيز، 
خانم عزيز!

آیا تا به حال شده در حالي که گمان مي کردید لحظات فوق العاده خوبي در 
کنار همسرتان دارید، ناگهان او عصباني شده و شروع به ایراد گرفتن از شما 

کند؟ متاسفانه اغلب خانم ها عاداتي دارند که مردها را ناراحت مي کند..

مي خواهیم 8 نمونه از همین عادات را در آستانه روز پدر با هم مرور کنیم:.

1 جاروبرقي کشيدن در وقتي 
که وقتش نيست!

از  همسرتان  است،  شب   8 ساعت 
روي  و  برگشته  خانه  به  کار  محل 
تماشاي  و  استراحت  حال  در  کاناپه 
حال  به  تا  که  شما  است.  تلویزیون 
مشغول امور دیگر منزل و رسیدگي 
این فرصت  بوده اید حال  به کودکان 
را پیدا کرده اید که خانه را کمي جارو 
بکشید، پس با کمال احترام از همسر 
را  کودکان  دقیقه اي  مي خواهید  خود 
زیر نظر بگیرد و پاهایش را بلند کند 
متوجه  اما  بکشید  جارو  را  خانه  تا 
عصبانیت همسرتان مي شوید.بهترین 
راه این است که به او حق داده و جارو 

کشیدن را به فردا موکول کنید.

او  که  موقعي  کردن  غرغر   2
دارد فوتبال مي بيند

از  اما شما  تیم مورد عالقه همسرتان پخش مي شود.  تلویزیون مسابقه فوتبال  از  از ظهر  امروز بعد 
فوتبال یا تیم مورد عالقه او متنفرید، بنابراین مدام در حالي که او در حال تماشاي تلویزیون است در 
خانه راه مي روید، غرغر مي کنید و از تیم او یا حتي تماشاي فوتبالش ایراد مي گیرید. او که از کار شما 
همسرتان  از عکس العمل  نباید  باشید.  بخواهد ساکت  از شما  محترمانه  کامال  است  ممکن  کالفه شده 
ناراحت شوید. فراموش نکنید در یک خانواده هر کسي حق دارد به عالیق خود مشغول شود، اگر شما 

فوتبال دوست ندارید بهتر است آن ساعت براي گردش با دوستان تان قرار بگذارید یا به خرید بروید.

3 بگو منو دوست داري بگو
به رستوران رفته اید و ساعات بسیار خوبي را با هم گذرانده اید. حال به خانه برمي گردید و در کنار 
همسرتان که مشغول تماشاي تلویزیون است مي نشینید و شروع مي کنید به پرسیدن سواالت رمانتیک 
نظیر »چه قدر من رو دوست داري؟« ممکن است ابتدا همسرتان با گفتن یک یا دو جمله احساسش را 
به شما بیان مي کند اما اگر سواالت ادامه یابد، ساکت شود و شما گمان کنید به شما بي عالقه است یا 

حوصله تان را ندارد. پرسیدن سواالت عاشقانه خوب است اما هر چیز زماني دارد. 

4 کي بود؟ چي بود؟ کجا بودي؟

»کي بود زنگ زد؟« »چي مي خواست؟« »خوب تو بهش چه گفتي؟«
گاهي اوقات زنان بدون آنکه منظور خاصي داشته باشند، همسرانشان را بیش از حد سوال پیچ مي کنند. 
در اینجاست که صبر همسران ممکن است تمام شود. فراموش نکنید بهترین کار این است که هرگز 
خیلي در کارهاي همسرتان دخالت نکنید. اجازه دهید هر فردي زندگي شخصي خود را داشته باشد. 
وقتي اجازه مي دهید همسرتان در زندگي شخصي اش رازهایي را براي خود نگه دارد، زندگي مشترک 

شما باثبات تر خواهد بود. 

5 ادب کردن شوهر

به  که  مي کنند  یادآوري  او  به  مدام  مثال  مي کنند.  برخورد  کودکان  مثل  خود  همسران  با  زنان  گاهي 
دندانپزشک مراجعه کند. فراموش نکند نان بخرد. روغن ماشین  را چک کند و... این حرف ها تنها مي تواند 
سبب عصباني شدن همسرتان شود. او ازدواج نکرده تا کسي همانند مادرش مدام او را نصیحت کند. 
اگر کاري را فراموش مي کند تنها یک بار به او گوشزد کنید و قبل از آنکه نظرتان را در مورد کاري 

بدهید، منتظر شوید تا خود او درباره آن صحبت کند یا نظرتان را بخواهد. 

6 افتادن از آن طرف بام 

مدام به همسرتان زنگ مي زنید، مي خواهید تنها با او بیرون بروید و دوري اش را نمي توانید تحمل کنید؟ 
مردان شاید در ماه هاي اول ازدواج این روند را تحمل کند اما بعد از این عادت شما عصباني خواهند شد. 
اجازه بدهید ساعاتي از روز را به حال خودش باشد و همراه با همکارانش ساعاتي را خوش بگذراند. 

7 االن ميام!

ساعت 8 به تولد یکي از دوستان همسرتان دعوت شده اید و با آنکه همسرتان نیم ساعت است آماده 
روي کاناپه نشسته. شما هنوز به دنبال این هستید که چه روسري با پیراهن تان جور است و او مدام 
تکرار مي کند که زود باش، همین لباس خوب است و... تا آنکه در نهایت از دست شما عصباني مي شود. 
بهترین کار این است که شما یک یا دو ساعت پیش از ساعت مقرر انجام کارهاي خود را آغاز کنید تا 

وقتي او آماده مي شود شما دیگر کاري براي انجام دادن نداشته باشید. 

8 انتقاد از مادرشوهر
»مادرت را خیلي دوست دارم ولي بهتر بود قبل از آنکه بیان حداقل اول زنگ مي زدند.« شاید حق با شما 
باشد ولي حتي یک انتقاد محترمانه از مادر همسرتان ممکن است او را ناراحت کند. اگر مي خواهید در 

دید همسرتان و خانواده اش بهترین باشید هرگز از مادر همسرتان ایراد نگیرد. 
madam figaro:منبع
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مژگان کریمي - توصیه هاي غذایي دکتر علي کشاورز به آنها که گرفتگي 
عضالت، امانشان را بریده

اين رژيم، 
عضالت شما را 
 تقويت مي کند

موقع پیاده روي، موقع ورزش، و حتي گاهي موقع استراحت، ممکن است 
با  است  ممکن  عضالني تان  گرفتگي هاي  این  گاهي  و  بگیرد  عضالت تان 
درد شدیدي همراه شود که بعضا قابل تحمل نیست. اما اصال چرا دچار 

گرفتگي عضالني مي  شویم و آیا این گرفتگي ها 
با برنامه غذایي ما ارتباطي دارند یا نه؟ با دکتر 
علي کشاورز، متخصص تغذیه، در همین رابطه 

حرف زده ایم...
و  ورزشکاران  در  بیشتر  که  عضالني  گرفتگي 
اتفاق مي افتد، زماني رخ مي دهد  باردار  مادران 
آن  در  و  شده  شدید  اسپاسم  دچار  عضله  که 
کشاورز،  علي  دکتر  مي ماند.  باقي  وضعیت 
مي گوید:  درماني،  رژیم  و  تغذیه  متخصص 
»مغز از طریق اعصاب، پیام هایي را به عضالت 
به  اعصاب  از  پیام ها  این  وقتي  مي فرستد. 
عضالت رسید یکسري فرآیند مرتبط با حرکت 
مواد معدني در داخل و خارج عضله به انقباض 
از آنجا که سدیم و کلسیم  آنها منجر مي شود. 
عضالني  سلول هاي  خارج  در  معمول  طور  به 
قرار دارند و پتاسیم در داخل سلول است، وقتي 
پیام از مغز به عضله مي رسد، کلسیم به داخل 
منتقل  خارج  به  پتاسیم  و  عضالني  سلول هاي 
در  الکتریکي  فعالیت  یک  به  عمل  این  مي شوند. 
طول عضله مي انجامد که انقباض عضله حاصل 
آن است. حال اگر تعادل این امالح به هم بخورد، 
یعني کاهش یا افزایش غیر معمول کلسیم، سدیم 
و پتاسیم در خون )عوامل شروع انقباض عضله 
و جلوگیري از بازگشت آن به وضع اول  شود( 
دقیقًا موجب شکل گیري چیزي خواهد بوده که 

ما به آن مي گوییم گرفتگي عضله.«

گرفتگي عضالني؛ چرا و به چه علت؟

دکتر کشاورز درباره عوامل ایجاد کننده گرفتگي مي افزاید: »همان طور که 
گفتم در صورت به هم خوردن نسبت کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم یا 
افزایش مقدار کلسیم خون نسبت به سایر فاکتورها، گرفتگي عضالت اتفاق 
مي افتد. به عالوه موارد دیگري از قبیل مصرف برخي داروهاي خاص نظیر 
داروهاي ادرارآور، ورزش کردن به دلیل تجمع اسیدالکتیک و بارداري به 
علت اینکه نسبت مواد معدني در خون به هم مي خورد و مصرف زیاد از 
حد برخي موادغذایي از قبیل لبنیات و موادغذایي که حاوي کلسیم، سدیم 
هستند یا مصرف کم میوه و سبزي مي توانند در بروز گرفتگي عضالني 

دخالت داشته باشند.«

مشکل زنان باردار
به  عضالني  گرفتگي  بارداري  دوران  در  زنان  شایع  مشکالت  از  یکي 
خصوص در اندام تحتاني است که مصرف ریزمغذي ها راه حل آن است. 
دکتر کشاورز در این باره مي گوید: »اختالل در خون رساني اندام هاي تحتاني، 
عدم تعادل بین جذب و دفع الکترولیت ها و ویتامین ها و عدم دریافت کافي 

امالح، مادر باردار را مستعد اسپاسم یا همان گرفتگي عضالني مي کند.«
زنان  در  حالت  این  از  پیشگیري  در  مهم  نکته  »اما  مي افزاید:  ادامه  در  او 
باردار این است که عادات غلط غذایي شان را به عنوان اولین قدم، اصالح 
تغذیه شان  و  نخورند  غذا  براساس هوس  باردار  مادران  آنکه  یعني  کنند، 
به گونه اي باشد که نیازهاي روزانه شان برطرف شود. اصالح رفتارهاي 
غذایي و مصرف همه گروه ها در پیشگیري از بروز این گرفتگي ها موثر 
است زیرا مادر باردار برحسب وزن قبل از بارداري، قد و استخوان بندي 
نیاز به مواد غذایي مشخصي دارد و روند افزایش وزن نشان دهنده تغذیه 
ویژه  توجه  دوران  این  در  غذایي  برنامه  به  باید  بنابراین  اوست  خوب 

داشت.«
بهترين توصيه هاي غذايي 

تقسیم  عمده  گروه   ۴ به  دارند  که  تغذیه اي  ارزش  اساس  بر  غذایي  مواد 
مي شوند که هر وعده حداقل باید 3 گروه از این ۴ گروه را در بر بگیرد: 

• گروه نان و غالت که منبع انرژي هستند؛
• گروه لبنیات که پروتئین و کلسیم آنها بسیار بوده و با هیچ گروه دیگري 
قابل مقایسه نیست )این گروه  حاوي ویتامین B2 هم هست(. مصرف این 
گروه از مواد غذایي بسیار توصیه مي شود چرا که در صورت عدم دریافت، 
گرفتگي  اصلي  عامل  که  مي شویم   B2 ویتامین  و  کلسیم  کمبود  دچار 

عضالني شناخته شده اند؛ 

• گروه گوشت  و ماهي که حاوي پروتئین و آهن بوده و عدم مصرف شان 
سبب کمبود ویتامین B12 و کم خوني مي شود؛

• و گروه چهارم که شامل میوه و سبزیجات است، هم موجب دریافت فیبر 
مي شود و هم انواع ویتامین ها و امالح را به بدن مي رساند. 

دکتر کشاورز خاطرنشان مي کند: »حال اگر این چهار گروه مواد غذایي را 
به اندازه استفاده نکنیم یا به نسبت کم یا زیاد مصرف کنیم، تعادل امالح 
و مواد معدني موجود در خون و سلول هاي بدن به هم خورده و گرفتگي 

عضالني پیش مي آید بنابراین اصالح رژیم غذایي راه حل اصلي است.«

 E مکمل  ويتامين
از  پیشگیري  براي  غذایي  مکمل هاي  لزوم مصرف  درباره  کشاورز  دکتر 
گرفتگي عضالت مي گوید: »اگر رژیم غذایي تان صحیح باشد، یعني از همه 
مصرف  به  نیازي  دیگر  کنید  مصرف  شد،  توصیه  که  غذایي  گروه هاي 
مکمل ها از جمله ویتامین E نیست. اما در ورزشکاران به دلیل اینکه شب 
قبل از مسابقه مواد نشاسته اي و قندي بیشتري مصرف مي کنند که ذخایر 
گلیکوژن شان باال برود، در حین مسابقه سوخت ناقص و به دنبال آن مواد 
سمي در بدن تولید مي شود و براي از بین بردن این مواد و خنثي کردن 

آنها ممکن است توصیه شود مکمل هاي غذایي حاوي ویتامین E، مصرف 
روغن هاي  مغزها،  انواع  ویتامین،  این  غني  منابع  که  نکنید  فراموش  کنند. 
گیاهي مثل روغن سویا، بادام، گردو، فندق، ذرت، دانه کتان و زیتون معرفي 

شده است.«
خالصه اين که

غذایي چرب  رژیم  که  چرا  دهید  کاهش  را  این که مصرف چربي  خالصه 
سبب کاهش جذب منیزیم و افزایش احتمالي دفع آن مي شود. 

مصرف قند را هم کم کنید چون خوردن مواد غذایي شیرین بدن را وادار 
مي کند تا منیزیم را جهت متابولیزه کردن مواد قندي مصرف کند و کمبود 
این ماده معدني شکل گیرد. و به عنوان توصیه آخر هم باید گفت که یا به 
به حداقل  را  یا مصرفشان  کنید  قطع  را  گازدار  نوشابه هاي  کلي مصرف 
و  کلسیم  ذخایر  و  هستند  فسفات  حاوي  نوشیدني ها  این  زیرا  برسانید 

منیزیم را کاهش مي دهند.
رئیس مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد 
ابتال به تب مالت در کشور طي سال گذشته نسبت به سال 86 خبر داد و 
گفت؛ »در سال 86 حدود 23 هزار مورد ابتال به تب مالت داشتیم که این 
آمار در سال گذشته به 1۷ هزار و ۹۰۰ نفر کاهش یافت.« دکتر »محمدمهدي 
هاي  بیماري  با  مبارزه  جهاني  روز  مناسبت  به  خبري  نشست  در  گویا« 
مشترک انسان و دام با اعالم کاهش موارد بیماري تب مالت و سالک در 
به  انسان  در  نوپدید  هاي  بیماري  درصد   ۷۰ »حدود  داشت؛  اظهار  ایران 
نوعي از حیوان منتقل شده است.« وي با عنوان این مطلب که در سال هاي 
اخیر تالش زیادي براي کنترل و کاهش موارد بیماري هاي مشترک بین 
انسان و دام در دنیا و در ایران صورت گرفته است، افزود؛ »به عنوان نمونه 
موارد تب مالت در انسان طي سال 86 در ایران حدود 23 هزار نفر بود 
که سال گذشته این آمار با شش هزار مورد کاهش به 1۷هزار و ۹۰۰ نفر 
رسید.« »گویا« در عین حال تاکید کرد؛ »البته تا کنترل کامل تب مالت راه 
درازي در پیش داریم و وضع فعلي دلخواه وزارت بهداشت نیست.« رئیس 
مرکز مدیریت بیماري هاي واگیر وزارت بهداشت در ادامه به بیماري سالک 
که از شش سال پیش در منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقي وجود دارد، 
اشاره کرد و افزود؛ »در ایران نیز دو منطقه اصفهان و بم با شیوع بیشتر 
این  اهمیت  به  توجه  »با  گفت؛  ادامه  در  گویا  هستند.«  مواجه  بیماري  این 
بیماري که زخم هاي آن آسیب جدي به پوست و سالمت روحي افراد وارد 
مي کند، برنامه کنترل سالک از دو سال پیش اجرا شد که نتایج آن بیش از 
انتظار ما بود.« وي افزود؛ »در این مدت توانستیم شیوع سالک در اصفهان 
را حدود 5۰ درصد کاهش دهیم که در خوشبینانه ترین حالت پیش بیني ما 

کاهش 25 درصدي موارد ابتال به این بیماري بود.«  

 
کاهش عالئم آلزايمر با مصرف کافئين  

 
 پژوهشگران امریکایي با آزمایش روي موش ها دریافتند کافئین موجود 
بروز  عامل  که  را  پروتئیني  غیرعادي  حد چشمگیري سطوح  تا  قهوه  در 
بیماري آلزایمر است کاهش مي دهد. محققان دانشگاه فلوریداي جنوبي به 
موش هاي پیري که عالئم بیماري آلزایمر در آنها ایجاد شده بود معادل پنج 
فنجان قهوه در روز کافئین دادند. در این آزمایش ها مشخص شد مصرف 
را  آلزایمر  از  ناشي  اختالالت حافظه یي  تا حد چشمگیري  روزانه کافئین 
بهبود بخشیده است. این دانشمندان نشان دادند کافئین در سنین سالمندي، 
سطوح غیرعادي پروتئین هایي را که با بیماري آلزایمر در ارتباط هستند 
هم در مغز و هم در خون کاهش مي دهد. این محققان در این خصوص 
اظهار داشتند؛ »یافته هاي جدید ما نشان مي دهد کافئین موجود در قهوه 
پیشرفت  مراحل  در  آلزایمر  براي  مناسب  درمان  یک  عنوان  به  تواند  مي 
بیماري باشد به خصوص که به اعتقاد بیشتر مردم کافئین یک داروي امن 
است که به راحتي وارد مغز مي شود.« به گزارش مهر آزمایش روي 55 
موش اصالح ژنتیکي شده پیر نشان داد کافئین 
خون  در  را  آمیلوئید«  »بتا  پروتئین  سرعت  به 
کاهش مي دهد و بالفاصله اثرات این کاهش در 
مغز ظاهر مي شود. کاهش این پروتئین موجب 
افزایش قدرت شناختي و بازگشت حافظه موش 
پیر شد به طوري که پس از انجام آزمایش هاي 
هاي  موش  حافظه  اختالل  که  تایید شد  رفتاري 
بین 18 تا 1۹ ماه )برابر با سن حدود ۷۰ سالگي 
بهبود  درصد   5۰ میزان  به  حداکثر  انسان(  در 
یافته است. در این بررسي ها موش هاي مبتال به 
آلزایمر به سه گروه تقسیم شدند. به گروه اول 
روزانه 5۰۰ میلي گرم کافئین معادل پنج فنجان 
قهوه، به گروه دوم روزانه 1۴ فنجان چاي و به 
رقیق  هاي  نوشیدني  از  فنجان   2۰ سوم  گروه 

دیگر داده مي شد.  
 

ترس از امتحان واگيردار است  
  

امتحان  از  ترس  دریافتند  آلماني  پژوهشگران 
رایحه یي دارد که حتي در سطح ناخودآگاه افراد 
واگیردار  تواند  مي  و  شود  مي  احساس  دیگر 
سال  آخر  امتحانات  فصل  به  توجه  با  باشد. 
گروهي از دانشمندان دانشگاه دوسلدورف آلمان 
دانش  و  دانشجویان  است  غیرممکن  دریافتند 
یک  یا  امتحان  هاي  شب  ترس  بتوانند  آموزان 
گفته  به  کنند.  مخفي  را  کنکور  مثل  مهم  آزمون 
و  دارد  بو  تنها  نه  امتحان  از  ترس  محققان  این 
مي توان رایحه آن را بو کشید بلکه مي تواند مسري باشد و پس از آنکه 
توسط سطح ناخودآگاه افراد دیگر حس شد به آنها نیز منتقل شود. در این 
بررسي ها، رفتار ۴۹ دانشجو مورد پژوهش قرار گرفت و مشخص شد نه 
تنها حیوانات بلکه حتي انسان نیز مي تواند بدون اینکه نیاز به حرف زدن 
خصوص  به  ارتباط  برقراري  این  کند.  برقرار  ارتباط  خود  بدن  با  باشد 
ساطع  بدن  از  که  ها(  فرومون  به  )موسوم  شیمیایي  هاي  پیام  طریق  از 
مي شود، انجام مي شود. »فرومون« ماده یي شیمیایي است که بوي بدن 
جانوران را مي سازد. بنابراین به نظر مي رسد ترس، موادي را آزاد مي 
کند که اضطراب را انتقال مي دهند و زماني که تنفس مي شوند قدرت درک 
را تحریک کرده و به این ترتیب موجب مي شوند تشویش و اضطراب به 

دیگران منتقل شود.  

يوگا برای خانم ها
07984180830
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فال هفته

اوج می  به  نفر  با یک  ارتباط شما  فروردین:  متولدین 
رسد. همه چیز به خوبی پیش می رود و نتیجه خوبی 
فعالیت  پروژه  و  طرح  یک  مورد  در  داشت.  خواهد 
بسیاری انجام می دهید و شرایط را به خوبی بررسی 
می کنید. رابطه ای جدید شاید شروع بدی داشته باشد 
همه چیز درست می شود. سعی  زمان  با گذشت  اما 
کنید از دست افرادی که شما را اذیت می کنند نرنجید.
همچنان در تکاپو هستید و نقشه ها و طرح های مختلف 
میکشد و گاهی آنها را عوض میکنید. متوجه شده اید 
که تالش االن در آینده جواب می دهد اما این موضوع 
نمی  احتمااًل  میکنید؟  اثبات  دیگران  برای  چطور  را 
نگران  را  بنابراین خودتان  کنید  متوجه  را  آنها  توانید 

این موضوع نکنید.

هم  و  است  تیزبین  شما  اردیبهشت: چشمان  متولدین 
دانید.این  می  را  ها  آن  قوت  نقاط  هم  و  ضعف  نقاط 
تر  بینانه  واقع  دیدگاهی  تا  شود  می  سبب  موضوع 
داشته باشید.اگر اطرافیان به وظایف خود عمل نکنند و 
به تذکر شما اهمیت ندهند باید برای همیشه از زندگی 
تان خارج شوند. اجاز دهید دیگران هم از افکارتان با 
آنها   . گیرند  می  قرار  تاثیر  تحت  شوند.احتمااًل  خبر 
این موضوع  و  می شوند  قضاوت خوب شما  متوجه 

بسیار ارزشمند است .

متولدین خرداد: شاید یک نفر شما را بسیار مادی بداند 
قبضهای  بتوانید  باید  بپذیریم شما  را  حقیقت  باید  اما 
تان را پرداخت کنید، هم چنین زمانی که مجبور شوید 
می توانید مصمم و کاردان تر هم باشید. خوشبختانه 
زیرا  کنید  کار  خیلی  آینده  روز  چند  در  نیست  الزم 
مالی  و  مسائل شخصی  در  را  شما  شانس  ستارگان 

باال می برند.

 متولدین تیر: اگر بعضی از نقشه های تان متوفق مانده 
است ، متوجه می شوید که حداقل یکی از آنها در حال 
اجراست . شاید بخواهید موقعیت را بررسی کنید زیرا 
فرصتی دارید تا در حال حاضر تغییراتی ایجاد کنید.
با  را  خودتان  که  است  این  از خصوصیات شما  یکی 
از  یکی  یا  با دوست  امروز  اما  دهید  شرایط وفق می 
اعضای خانواده برخورد پیدا می کنید مخصوصًا اگر 
ارزش هایتان زیر سوال برود. زمانی که مهم است بر 
تفاوت هایتان را  بتوانید  پافشاری کنید. شاید  نظرتان 

بپذیرید و با هم دوست بمانید.

متولدین مرداد: ممکن است تمام کارهایی که در طول 
چند روز اخیر انجام داده اید، شما را خسته و کوفته 
کرده ولی امروز می خواهید که دنیا را ساده بگیرید. 
هم چنین از این که از افرادی که کارها را سخت می 
طبیعتًا  و  برد  خواهید  لذت  بسیار  کنید،  دوری  گیرند، 
که خوش مشرب،  افرادی کشیده می شوید  به سمت 
نیاز  که  را  آرامشی  آنها  آرامند.  و  مالیم  و  هماهنگ 
کرد  خواهند  خاطرنشان  و  داد  خواهند  به شما  دارید 
که زندگی این نیست که همواره احساس کنی در حال 

تالش برای باال رفتن از سرباالیی کوهی می باشید.

پردازی  رویا  به  ای  عالقه  امروز  شهریور:  متولدین 
کاری  مسائل  شوید.در  نمی  جدا  حقیقت  از  ندارید 
با  دانید که  ایده های جالبی دارید.می  خالق هستید و 
که  گویند  می  ها  ستاره  کنید.  رفتار  همکارتان چطور 
شما در حال حاضر ساعات خوشی را نمی گذرانید و 
متاسفانه امروز هم یکی از آن روزهایی است که صبر 
شما را تا درجه آخر، مورد آزمایش قرار می دهد. خبر 

خوش این است که اوضاع رو به بهبود است، اما اول 
باید با کمبود انرژی تان مبارزه کنید و با شک مرتب 
غر نزنید که پروژه اخیر شما یک نوع وقت تلف کردن 
می باشد. برای مدتی از آن کنار بکشید چرا که در حال 
به هر  دارید، نسبت  قرار  به آن  نزدیک  حاضر بسیار 

گونه تصمیم مطلع باشید.

جذاب  بسیار  ای  زمینه  هر  در  امروز  مهر:  متولدین   
این امر را کاماًل نشان می دهید. به نظر می رسید و 

نظر  مورد  قاطی شوید،بیشتر  مردم  با  بیشتر  چه  هر 
شود  تمام  روز  که  این  از  وقبل  گرفت  خواهید  قرار 
دنبال  به  شد.اگر  خواهند  شما  جذب  بسیاری  افراد 
بیابید عشقی که  توانید آن را  عشق هستید،اکنون می 
همه رویاهای رمانتیک شما را زنده می کند واما شما 
مهرماهی هایی که در حال حاضر شخص مورد عالقه 
خود را یافته اید،در این زمان روی ابرهای رمانتیک به 

پرواز در خواهید آمد.

توجه  جزئیات  و  ریز  نکات  به  امروز  آبان:  متولدین   
کنید و همه چیز را به خوبی بررسی کنید.اگر قرادادی 
همدیگر  نظرات  و  نکات  از  کنید  حتمًا سعی  بندید  می 
دقت  اگر  بدانید.زیرا  را  چیز  همه  و  شوید  خبر  با 
تفریح کنید و  با مشکل روبرو می شوید.امروز  نکنید 
عاشقانه  احساسات  برای  ببرید.امشب  لذت  زندگی  از 
مفهومی  کردن  استراحت  است.امروز  بسیارمناسب 
ندارد چون ذهنتان شلوغ و پراز ایده های هیجان انگیز 
چنین  که  نیستید  کسی  تنها  شما  خوشبختانه  است. 
هستید و کافی است نگاهی به دوستان و افراد خانواده 
بیاندازید. ستاره ها در ضمن شما را وادار می کند که 
حرف خود را بزنید و نکته تان را خیلی به آن اعتقاد 
دارید ثابت کنید پس اگر حرفی برای گفتن دارید عقب 

نشینی نکنید.

 متولدین آذر: گرچه دیگران از شما انتظارات و خواسته 
هایی دارند، شما به خوش روئی آنها را قبول می کنید. 
این واقعیت که امروز حساسیت بیشتری نسبت به یک 
شخص خاص حس می کنید به شما احساس همدردی 
بیشتر نسبت به او می دهد تا مواقع عادی. آذری عزیز، 
این در طبیعت شما نیست که به مدت طوالنی از چیزی 
مردم  خدمت  در  آزادی  به  را  خود  پس  بکشید،  رنج 
بگذارید بدون توقع داشتن از آنها و این را راهی برای 

تشکر از زندگی بدانید.

د متولدین دی: درست زمانی که فکر می کنید شخصی 
می  زده  شگفت  را  شما  ها  آن  شناسید،  می  واقعًا  را 
آور  تعجب  شنوید،  می  امروز  که  را  چزهایی  کنند. 
تان  دوستانه  خوب  بروابط  بر  کنید  سعی  اما  هستند 
اثر نگذارید. در هر صورت، هر کدام زا ما رازی برای 
خودمان داریم.کمی عصبی هستید. اگر عاقل باشید، به 
کسل  کارهای  حتی  کنید  می  رسیدگی  دنیوی  مسائل 
دارید  تمامی  نیمه  کارهای  که  مطمئنم  روزمره.  کننده 
که می توانید جذب آن ها شوید و سرتان را گرم می 
کنند. کارهای خسته کننده فرصتی می دهند تا فکر کنید 

این طور نیست؟

د متولدین بهمن: شما شخصی هستید که بیشتر مواقع 
بسیار واضح صحبت می کنید و اکنون ستارگان شما 
بیان  واضح  کاماًل  را  افکارتان  تا  کنند  می  تشویق  را 
کنید. اما مهم است که زیاده روی نکرده و بیش از حد 
امتحان  را  توانید مسیری  اگر می  نکنید.  الزم صحبت 
ای  العاده  ادامه دهید.سیارات روز فوق  را  کنید و آن 
را برایتان فراهم می کنند تا تصمیمات خاصی بگیرید 
چون می توانید همه چیز را به وضوح ببینید. برخی از 
شما قصد دارید به یکی از ارتباطات دوستانه جدی تر 
نگاه کنید در حالیکه هنوز آمادگی این کار را ندارید. به 

دیگران نشان می دهید که تا چه اندازه تسلیم هستید.

جوانک  با  سختی  اوقات  که  اولیایی  اسفند:  متولدین   
ها داشته اند اخیراً پی می برند که آنها بطور ناگهانی 
خیلی بیشتر دارای حس همکاری شده اند آنها مشاهده 
خواهند کرد که سرانجام حس را خواهند دید. مشروط 
شاید  بمانید.  باقی  سازگار  و  حوصله  با  اینکه  بر 
رفتار  یک  با  کوچکتان  های  محبوب  به  بخواهید  شما 
در  بخواهید  را  امروز  بدهید.شاید  جایزه  مخصوص 
ورق  بگذرانید  نشده  اشغال  های  موقعیت  کردن  تمیز 
هستید  که  جایی  هستید  خوشحال  اگر  حتی  ورق  به 
سیارات به هم می پیوندند تا وقتی در راهشان ایجاد 
کنند که خیلی بهتر از آن است که بتوان از دست داد.
صحبت درباره آن با شریک زندگی تان اجازه می دهد 

که بدانید که او چه قدر پشتیبان شماست.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و
 آگهی دهندگان معرفی نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه های اين نشريه از سوی آگهی دهندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ايرانی  تامين می شود .
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جدال در خانواده بانوي آهنین به اوج حساسیت رسید 

تاچر دخترش را از ارث 
محروم کرده است؟ 

انگلیس در چنین سني  تاچر 83 ساله، نخست وزیر اسبق  شاید مارگارت 
نه تنها از نظر جسمي بلکه از نظر روحي و رواني نیز دچار ضعف و سستي 
شده باشد اما کامال محرز است که هنوز انرژي فراواني در وجود »بانوي 

دستش  هم اکنون  که  وجودي  با  او  زیرا  است.  باقي مانده  بریتانیا  آهنین« 
در آتل قرار دارد و براي مداواي شکستگي استخوان بازوي چپش در اثر 
سقوط، 1۷ روز را نیز در بیمارستان سپري کرده، همچنان احساس نشاط 
و سرزندگي مي کند و در پاسخ به این سوال دخترش، کارول: »مامان حالت 

کامال خوب است؟« مي گوید: »چرا نباید خوب باشم؟« 
در  واقع  منزلش  از  ندارد  قصد  ثانوي  اطالع  تا  پیر  بارونس  حال  این  با 
از ساختمان شماره 1۰ خیابان  کوتاه  دیداري  براي  لندن حتي  بلگرویاي 
و  او در سال 1۹۹۰  که  )کاخ نخست وزیري( خارج شود، مکاني  داونینگ 
پس از 11 سال خدمت در سمت نخست وزیري اشک ریزان آن را ترک کرد. 
خانم تاچر حتي ضیافت ناهار 26 جوالي خود را با همکاران سابقش در 
هیات دولت که قرار بود در موزه کارتون لندن برگزار شود، لغو کرده تا 
مانع وخامت آسیب دیدگي بازویش شود. این در حالي است که تاچر اغلب 
اوقات فراغت خود را با اعضاي سابق کابینه اش سپري مي کرد چرا که آنها 
براي او که از حافظه دراز مدت شگفت انگیزي برخوردار و اینک دچار زوال 
عقل شده یادآور دوران افسانه اي اقتدارش در سال هاي 1۹۷۹ تا 1۹۹۰ و 

همچنین مایه تسلي بسیار وي هستند. 
سال گذشته کارول 56 ساله که همواره احساس مي کند، مادرش به مارک، 
از  پرده  کتاب خاطرات خود  در  بها مي دهد  او  از  بیشتر  دوقلویش  برادر 

جزئیات پنهان بیماري زوال عقل تاچر برداشت. 
را  جمالتش  نیست  قادر  »مادرم  است:  نوشته  خود  خاطرات  کتاب  در  او 
که  کرده  فراموش  حتي  و  مي کند  زندگي  کجا  نمي داند  برساند،  پایان  به 
را  فاني  دار  پانکراس  علت سرطان  به  و   2۰۰3 سال  در  دنیس  همسرش 
وداع گفته است به طوري که من مجبورم بارها و بارها این واقعه ناگوار را 
به او یادآور شوم و هرگاه این خبر را به مادرم مي دادم، آهي مي کشید و 
مي گفت آیا هنگام مرگش ما همه پیش او بودیم؟ زوال عقل مانند یک صاعقه 
به سراغ مادر آمد. باورم نمي شود، او که همواره داراي حافظه بسیار قوي 

بود، در به یادآوري مسائل آنقدر دچار فراموشي و مشکل شده باشد.« 
کارول مي افزاید: »مادرم تا سال 2۰۰۰ همه چیز را به خاطر داشت و مي شد 
از آن زمان  اما  او مراجعه کرد؛  به  اطمینان  قابل  مثل یک مرجع جامع و 
فراموش  را  مطالب  از  بسیاري  و  شده  حواس  اختالل  دچار  وي  تاکنون 
مي کند. با این حال او هنوز هم وقتي از طریق تلویزیون به اخبار مهم پي 
مي برد ناخودآگاه و بالدرنگ به سراغ تلفن مي رود. غافل از اینکه مسوولیت 
نیز پیش  اوقات  این مشکالت برعهده فرد دیگري است.گاهي  به  رسیدگي 
مي آید که مادر خود را در قالب بانوي آهنین حس مي کند، از جمله زماني 
که از او در مورد میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور شوروي سوال 

مي شود!« 
این در حالي است که پزشکان بیمارستان سنت توماس لندن نیز در سال 
2۰۰1 و به دنبال سکته مغزي تاچر به وي توصیه کردند که بهتر است از 
فعالیت ها و سخنراني هاي عمومي اش بکاهد و گفته مي شود در حال حاضر 

نیز یک پرستار به طور 2۴ ساعته از وي مراقبت مي کند. 
با اینکه بسیار دردناک است که دختر خود تاچر پرده از چنین حقایق تلخي 
بي مهري  نوعي  به  و  بردارد  بریتانیا  زن  نخست وزیر  نخستین  مورد  در 
روحي  شرایط  به  توجه  با  اما  مي شود،  محسوب  مادرش  به  نسبت  وي 
ناخوشایند تاچر هنوز مشخص نیست که آیا او به طور کامل از محتواي 

کتاب کارول اطالع یافته یا خیر؟ 
براساس اظهارات دوستان نزدیک تاچر در مورد وضعیت روحي و رواني 
وي، حتي اگر این چهره شاخص دنیاي سیاست انگلستان از جزئیات کامل 
کتاب دخترش نیز مطلع شده باشد باز هم از وي کدورتي به دل نگرفته 
است، زیرا قطعا به علت اختاللي که به سبب سکته هاي مغزي در حافظه 
این  با  است.  کرده  فراموش  را  آنها  بي درنگ  شده  ایجاد  وي  کوتاه مدت 
حال اخیرا شایعه شده است، تاچر از اینکه دخترش به ندرت او را مالقات 
مي کند، بسیار ناراحت است و در ماه گذشته نیز که در بیمارستان بستري 
بوده و همواره ِسرمارک تاچر آخرین اخبار را در مورد وضعیت سالمتي 

مادرش به اطالع عموم مي رسانده کارول حتي کوچکترین شتاب و تالشي 
براي دیدار تاچر انجام نداده است که البته این شایعه شدیدا از جانب کارول 

تکذیب شده است. 
از آنجا که »ِسر مارک تاچر« که دو دقیقه از خواهرش کارول بزرگتر است، 
توانست میلیون ها پوند را از محل فراهم کردن قراردادهاي بین المللي که 
به  به دست آورد و  امضا مي رساند،  به  انگلستان  نام  به  را  آنها  مادرش 
دنبال فوت پدرش نیز لقب باروني وي را به ارث برد این شایعه که خانم 
تاچر، کارول را که هنوز هم یک روزنامه نگار قراردادي و البته موفق است، 
از پیش  او را از وصیتنامه خود حذف کرده، بیش  از ارث محروم و نام 

قوت گرفته است. 
کارول در پاسخ به این سوال خبرنگاران که: »آیا داستان این وصیتنامه 
صحت دارد؟« گفت: »نه من از مفاد وصیتنامه مادرم خبر دارم نه شما و 
نه هیچ کس دیگر. مردم حق دارند هرگونه که دوست دارند پول هایشان را 
به مصرف برسانند و پس از مرگشان نیز براي هر کس که مایلند به ارث 
بگذارند. تنها نکته مهم در مورد مارگارت تاچر فعال بازوي چپ وي است 

که در آتل قرار دارد.« 
با این وجود »جان ویتینگدال« از حزب محافظه کار و منشي سیاسي سابق 
خانم تاچر مي گوید: »هنوز هم هر 6 یا 8 هفته یک بار با خانم تاچر مالقات 
مي کنم و این حرف ها را باور ندارم. همه ما مي دانیم که او یک سکته خفیف 

مغزي کرده؛ اما این به معني اختالل مشاعر نیست.« 
ادامه افزود: »هنوز هم مي توان با او درباره  این هم حزبي خانم تاچر در 
مسائل سیاسي جهان صحبت کرد و استفاده از لفظ »زوال عقل و اختالل 

مشاعر« براي بیان مشکل حافظه خانم تاچر اغراق آمیز است.« 
به رغم اینکه تاچر، نخستین رهبر سیاسي بریتانیا که در سه دوره متوالي 
مجبور  پیش  سال   1۹ یافت  دست  پیروزي  به  نخست وزیري  انتخابات 
و  محبوب  چهره هاي  جزو  هم  هنوز  اما  شد  این سمت  از  کناره گیري  به 
شاخص بسیاري از اعضاي جناح راست حزب محافظه  کار انگلیس به شمار 

مي رود. 
مارگارت تاچر که بیش از یک دهه رهبري حزب محافظه کار کشورش را 

عهده دار بود، در 13 اکتبر 1۹25 در »گرانتهام« شهر کوچکي واقع در 15۰ 
کیلومتري شمال لندن دیده به جهان گشود. پدر و مادرش صاحب یک مغازه 
دانشکده  از  را  هنر  لیسانس  ابتدا  مارگارت  ولي  بودند  خواروبارفروشي 
تحصیالت  و حقوق  رشته شیمي  دو  در  و سپس  کرد  دریافت  آکسفورد 
دانشگاهي خود را ادامه داد و از هر دو رشته مذکور فارغ التحصیل شد. 
او بعدها به ریاست گروه فارغ التحصیالن عضو حزب محافظه کار دانشگاه 
ثروتمند  از مدیران  تاچر«  با »دنیس  نیز  انتخاب شد، در 1۹51  آکسفورد 
صنایع نفت انگلیس ازدواج کرد و از آن پس به »مارگارت تاچر« شهرت 
برادر  مارک،  و سر  کارول  جمله  از  فرزند  ازدواج سه  این  یافت. حاصل 
دوقلوي وي بود. مارگارت مدتي صاحب شغل وکالت در دادگستري بود. 
در 1۹5۹ به نمایندگي مجلس عوام انگلیس انتخاب شد و در دولت حزب 
محافظه کار در 1۹۷۰ سمت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت. 
در  بار  نخستین  این  شد.  انتخاب  محافظه کار  حزب  رهبري  به   1۹۷5 در 
تاریخ انگلستان بود که یک زن رهبر یک حزب بزرگ سیاسي در این کشور 
انتخابات  این حزب در  مي شد. او در سوم مه 1۹۷۹ و به دنبال پیروزي 
پارلماني به نخست وزیري انگلستان انتخاب شد. تاچر در نهم ژوئن 1۹83 
براي بار دوم و در 11 ژوئن 1۹8۷ براي سومین دوره پیاپي در این سمت 
ابقا شد. او این سمت را تا 22 نوامبر 1۹۹۰ بر عهده داشت و سپس در پي 
11 سال نخست وزیري و 15 سال رهبري حزب محافظه کار از مقام خود 
استعفا و آن را به »جان میجر« وزیر دارایي کابینه خود سپرد. تاچر بعد از 
کناره گیري از نخست وزیري به عنوان نماینده حزب محافظه کار در پارلمان 

باقي ماند و به فعالیت هاي سیاسي خود ادامه داد. 
گفتني است، حدود ۷۰۰ هزار نفر در انگلیس به انواع زوال عقلي و آلزایمر و 
کاهش قواي حافظه مبتال هستند و دولت این کشور قصد دارد پزشکان را 
آموزش دهد تا بتوانند با تشخیص زود هنگام عالئم این بیماري ناتوان کننده 
آمارها  کنند.  هدایت  دولتي  مشخص  مراکز  و  متخصصان  به  را  بیماران 
نشان مي دهند که ظرف 3۰ سال آینده، شمار مبتالیان به زوال عقلي در 

انگلیس دو برابر خواهد شد. 
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  birmingham@persianweekly.co.uk ایمیل:  و    0۷۷35032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائید 

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره 
تعدادی  هرهفته  شما  ی 
هفته  نیازمندیهای  در  آگهی 

نامه پرشین چاپ میشود.
این  از آنجایی که وظیفه ی 
به  رسانی  اطالع  رسانه 
دردادوستد  سهولت  منظور 
مسئولیتی  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

فال قهوه 
حضوری و غیابی   

075 2673 2118

Cameron Joinery
به تعدادی نجار 
ماهر و با سابقه 

نيازمنديم

075 9593 9425

 van driver
needed

به تعدادی آگهی پخش کن نيازمنديم

0208 537 1541 - 2

فروش سالن آرايش

07853140738

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

Camden Road در منطقه
بفروش می رسد

نيازمنديها
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برانکو تهديد به مرگ شد 
 

الشعاع  تحت  پرسپولیس  در  ایوانکوویچ  برانکو  حضور  ماجراي 
یک  در  پرسپولیس  مسووالن  از  یکي  گرفت.  قرار  عجیب  خبر  یک 
به مرگ کرده  تهدید  را  برانکو  باورنکردني مدعي شد  گفت وگوي 
گفته  فاش شود،  نامش  نخواسته  که  فرد  این  نیاید.  ایران  به  تا  اند 
است؛ »برانکو ایوانکوویچ به این دلیل به ایران نمي آید که از طرف 
وابستگان به برخي اعضاي سابق باشگاه تهدید شده است پاي خود 
متفاوت  اخبار  توجه  قابل  خبر  این  کنار  در  نگذارد.«  ایران  در  را 
این مربي صراحتًا  اینکه  با  دیگري هم درباره برانکو منتشر شده. 
اعالم کرده عالقه ندارد به ایران بیاید باز هم عده یي مربي اسبق تیم 
ملي را گزینه اصلي مربیگري پرسپولیس مي دانند و منتظر ورود او 
به تهران هستند. داستان انتخاب سرمربي خارجي براي پرسپولیس 
آنقدر طوالني شده که حتي سروصداي بازیکنان این تیم را هم در 
آورده است. حتي چند بازیکن از جمله مهدي شیري و سپهر حیدري 
در مصاحبه هاي خود عنوان کرده اند از شرایط موجود خسته شده 
اند و با توجه به فاصله کمي که تا شروع لیگ مانده بهتر است یک 

بازیکنان  تمرینات  انتخاب شود.  پرسپولیس  براي  ایراني  سرمربي 
پرسپولیس همچنان بدون سرمربي و زیر نظر احمدرضا عابدزاده 
و حسین عبدي پیگیري مي شود و در این اوضاع نابسامان این تیم 
امروز عازم ترکیه مي شود. انصاري فرد گفته بود حداکثر امروز 
سرمربي این تیم معرفي خواهد شد اما بعید است چنین اتفاقي رخ 
دهد. درباره مدیریت پرسپولیس نیز همچنان ابهامات زیادي وجود 
دارد. با اینکه انتظار مي رفت حبیب کاشاني جاي عباس انصاري فرد 
را بگیرد، اما کاشاني براي حضور در پرسپولیس تردیدهایي دارد. 
از آنجا که نفرات پرسپولیس را کاشاني انتخاب نکرده و فاصله کمي 
هم تا شروع لیگ مانده، این عضو شوراي شهر تهران نگران است 
است  حالي  در  این  کند.  برآورده  را  هواداران  انتظارات  نتواند  که 
احتمال حضور علي سعیدلو و حسین هدایتي در جمع مدیران  که 
پرسپولیس بسیار زیاد است. سعیدلو تمایل دارد به همراه هدایتي 
دست  به  را  تیم  این  مدیریت  و  پرسپولیس شوند  وارد  کاشاني  و 
بگیرند. هر روز مي گذرد و نه سرمربي پرسپولیس مشخص مي 
شود و نه مدیران این تیم از بالتکلیفي درمي آیند. این در حالي است 

که این تیم باید 15 مرداد به مصاف مس کرمان برود. 

ورزشی ايران و جهان

مجوز دومین سال حضور در ان بي اي صادر شد 
 

تمديد قرارداد ممفيس 
با حامد حدادي 

 
مدیران باشگاه ممفیس گریزلیز به طور رسمي خواستار تمدید 

قرارداد بازیکن آسیایي و ایراني خود تا سال 2۰13 شدند. حامد 
حدادي ملي پوش دو متر و هجده سانتیمتري بسکتبال کشورمان 
پس از پایان بازي هاي المپیک پکن به عنوان اولین بسکتبالیست 
سال  نخستین  در  او  پیوست.  گریزلیز  ممفیس  تیم  به  ایراني 
 NBA حضورش در امریکا رفت و آمدهاي متعددي را در لیگ
)لیگ حرفه یي بسکتبال امریکا( و دي - لیگ داشت و در مجموع 
توانست در دي- لیگ 1۹ بازي براي تیمش در رقابت هاي حرفه 
یي امریکا انجام دهد. حامد حدادي فصل گذشته با تالش و نتایج 
درخشان درصدد بود نظر سرمربي تیمش را جلب کند و مجوز 
دومین حضور متوالي خود را در مسابقات NBA بگیرد غافل از 
آنکه مدیران باشگاه ممفیس در ازاي پرداخت 6/1 میلیون دالر 
خواستار در اختیار داشتن او تا سال 2۰13 هستند. ملي پوش 
بسکتبال کشورمان دوشنبه گذشته نخستین دیدار خود را براي 
ممفیس در رقابت هاي لیگ تابستاني مقابل »اوکالها ماسیتي« 
انجام داد. او با 16 دقیقه حضورش در زمین موفق به کسب پنج 
امتیاز شد. حدادي از ادامه حضورش در لیگ بسکتبال حرفه یي 
امریکا ابراز خرسندي مي کند و در خصوص این مسابقات مي 
گوید؛ »بازیکنان حاضر در لیگ تابستاني بسیار بلندباال و سریع 
هستند. آنها پرش هاي خوبي دارند. با این حال من قادرم خودم 
را با این نوع بازي فیزیکي تطبیق دهم. این چیزي نیست که از 
پس انجام آن برنیایم. بازي مي کنم تا ببینم در آینده چه اتفاقي 
مي افتد.« تنها بازیکن ایراني شاغل در لیگ NBA قصد دارد با 
کار و تالش سخت و زیاد براي هموطنانش افتخارآفریني کند و 
معتقد است در حال حاضر نوع نگاه ایرانیان نسبت به او تغییر 

کرده است.

داخلي  هاي  روزنامه  نکردن  توجه  از  پیش  چندي  تا  حدادي 
)یا توجه آنها تنها به شکست و ناموفقیت هاي او( گالیه کرده 
ابراز  به خود  ایرانیان  توجه  و  از موقعیت خود  اکنون  اما  بود 
خرسندي مي کند؛ »هموطنانم در ایران واکنشي از نوع ویژه و 
خاص نسبت به من داشتند. من انتظار چنین واکنشي را از سوي 
آنها را  نگاه   NBA فکر مي کنم حضور در  نداشتم.  هموطنانم 
نسبت به من تغییر داده است.« قابل توجه است حامد حدادي در 
اینکه کدام  نظرسنجي سایت باشگاه ممفیس گریزلیز در مورد 
بازیکن تماشایي ترین عملکرد را در رقابت هاي تابستاني خواهد 
داشت رتبه سوم را از میان چهار گزینه به دست آورده است. 
پیش از او »هاشم تابیت« و »دیمار کارول« رتبه اول و دوم را 

کسب کردند. 

 

اجراي برنامه »90« در هاله يي از ابهام 
 

قائم مقام مدیر شبکه 3 از پخش زودهنگام برنامه ۹۰ خبر مي دهد؛ »برنامه ۹۰ با قدرتي بیشتر و محکم تر از گذشته پخش مي شود. در 
تالش هستیم در صورت امکان حتي یک هفته زودتر از 15 مرداد که لیگ برتر آغاز مي شود پخش برنامه ۹۰ را شروع کنیم چرا که تاثیر 
برنامه ۹۰ در ارتقاي سطح فرهنگ و بحث فني فوتبال در کشور کاماًل مشهود است.« »هاشم رضایت« قائم مقام مدیر شبکه 3 در حالي از 
پخش برنامه ۹۰ خبر مي دهد که عادل فردوسي پور هنوز تصمیم خود را در ساخت و اجراي این برنامه نگرفته است. پس از پایان لیگ 
برتر هشتم و مسابقات جام حذفي شایعاتي در خصوص خداحافظي برنامه ۹۰ شنیده مي شد. در همان روزهاي پایاني محدودیت هاي 
زیادي براي برنامه فردوسي پور به وجود آمد و همین امر موجب نارضایتي عادل فردوسي پور شد. محدودیت هایي مثل قطع پیامک ها، 
عدم اجازه ورود دوربین برنامه ۹۰ به محافل ورزشي و... این برنامه را از تب و تاب انداخت. همین مساله موجب شد تهیه کننده برنامه ۹۰ 
براي بازگشت برنامه اش دچار تردید شود. اما نکته قابل توجه اینجاست که او هیچ صحبتي در مورد »آمدن« یا »نیامدن« خود نکرده است 
و در نظر دارد پس از انجام مذاکرات با مسووالن شبکه تصمیم نهایي خود را بگیرد. به گفته هاشم رضایت برنامه ۹۰ بدون هیچ تعدیل و 
ممیزي از نیمه مرداد ماه و با اجراي فردوسي پور پخش مي شود. این در حالي است که تنها 2۰ روز به آغاز نهمین دوره لیگ برتر باشگاه 
هاي کشور باقي مانده است و تا کنون عادل فردوسي پور با مسووالن شبکه نشستي نداشته و براي شروع برنامه خود هیچ اقدامي نکرده 
است. غیبت نسبتًا طوالني فردوسي پور در شبکه 3 باعث شد شایعات بسیاري شنیده شود تا جایي که برخي حضور نداشتن او را به مسائل 
سیاسي و انتخابات ربط دهند. هر چند ظاهراً این شایعات هیچ صحتي ندارد اما با این وجود رضایت توضیح مي دهد؛ »هر سال پس از پایان 
لیگ برتر آقاي فردوسي پور به مرخصي مي روند و امسال نیز در مرخصي هستند و فقط براي گزارش چند مسابقه فوتبال به شبکه آمدند.« 
در میان این هیاهو و شایعات، شنیده مي شد برنامه »رخصت« جایگزین برنامه »۹۰« شده است اما هاشم رضایت این موضوع را تکذیب مي 
کند؛ »برنامه رخصت اختصاص به فوتبال ندارد و درباره مشکالت سایر ورزش ها بحث مي شود و پخش این برنامه ربطي به پخش نشدن 

برنامه ۹۰ ندارد.« 
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ورزش ايران
  

از مربيان فوتبال آزمون زبان انگليسي گرفته مي شود  
انگلیسي    کمیته آموزش فدراسیون فوتبال قصد دارد از مربیان امتحان زبان 
بگیرد. دانستن زبان دوم در فوتبال حرفه یي در دنیاي امروز یکي از نکات قابل 
توجه براي پیشرفت مربیان به حساب مي آید. لزوم درک و ایجاد توسعه در این 
مورد به حدي است که کشورهاي عربي عضو فیفا توانستند بر اساس قدرت و 
نفوذ خود در کنار چهار زبان انگلیسي، فرانسوي، آلماني و اسپانیایي، زبان عربي 
را هم به عنوان یکي از زبان هاي بین المللي فوتبال در فیفا جاي دهند. بنابراین 
کمیته آموزش در گام اول قصد دارد براي ارتقاي سطح معلومات مربیان در دي 
از مربیان در دوره و سطوح مختلف  انگلیسي را  ماه سال جاري آزمون زبان 
براي  توانند  مي  مربیان  شود.  مي  داده  مربیان  این  به  مدرک  پایان  در  بگیرد. 
آشنایي با اصطالحات فوتبالي کتابچه یي را که کمیته آموزش آن را تهیه کرده با 

مراجعه به فدراسیون بگیرند و تا روز امتحان خود را آماده کنند.
   

وحيد هاشميان گلزني کرد  
  وحید هاشمیان دوشنبه شب در دیدار دوستانه مقابل تیم اف سي ویل سوئیس 
با  بوخوم  تیم  شد،  برگزار  در سوئیس  که  تدارکاتي  دیدار  این  در  کرد.  گلزني 
نتیجه سه بر یک مقابل اف سي ویل به برتري رسید. براي یاران مارسل کولر، 
جوئل اپاله )8(، وحید هاشمیان )11( و میمون آزائوآ )2۹( گلزني کردند. تک گل 
تیم سوئیسي را کیم در دقیقه 2۷ وارد دروازه بوخوم کرد.تیم فوتبال بوخوم در 
نخستین دیدار تدارکاتي خود روز پنجشنبه در اردوي سوئیس با نتیجه چهار بر 
دو مقابل سنت گالن به پیروزي رسیده است. هاشمیان در آن دیدار به مدت 28 
دقیقه براي بوخوم به میدان رفت. وحید هاشمیان هفته گذشته پس از 5۰ بازي و 

به ثمر رساندن 13 گل، از تیم ملي فوتبال ایران خداحافظي کرد.  
 

هادي ساعي به يونان رفت  
  

هادي ساعي دارنده دو مدال طال و یک برنز تکواندو المپیک )برنز2۰۰۰- سیدني، 
المللي  بین  نشست  دومین  در  براي شرکت  پکن(  طال2۰۰8-  و  آتن  طال2۰۰۴- 
المپیک به کشور یونان سفر کرد. این نشست از امروز با حضور  مدال آوران 
المپیاي یونان آغاز  المپیکي از کشورهاي مختلف جهان در شهر  5۰ مدال آور 
مي شود. نشست بین المللي مدال آوران المپیک پنج روز به طول مي انجامد که 
در آن همچون گذشته به موضوع رسمي المپیزم پرداخته مي شود. در نشست 
اجتماعي  و  یي  حرفه  زندگي  نحوه  المپیزم  مباحث  به  پرداختن  به  عالوه  فوق 
ورزشکاران در دوران قهرماني، مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي نخستین 
بار است که یک نماینده از کشورمان در آن حضور دارد. در دور گذشته نیز از 
سوي ایران علیرضا رضایي براي شرکت در نشست فوق معرفي شده بود که 
به دلیل صادر نشدن ویزا از سوي کشور میزبان نتوانست راهي نشست مدال 

آوران المپیک شود.  
 يك مربي برزيلي براي تيم هاي پايه پرسپوليس   

همایون بهزادي رئیس کمیته فني پرسپولیس از استخدام یک مربي برزیلي براي 
نظارت و برنامه ریزي بر تیم هاي پایه پرسپولیس خبر داد. بهزادي که خود در 
مدرسه فوتبالش به تربیت بازیکنان جوان و نوجوان مشغول است، این حرکت 
را یک کار تازه در رده فوتبال پایه ارزیابي کرد. به عقیده بهزادي که از شرایط 
کلي فوتبال پایه در ایران به خصوص باشگاه پرسپولیس گله مند بود، این کار به 
ساماندهي پرورش استعدادها در پرسپولیس کمک مي کند. باشگاه پرسپولیس 
در دهه هاي گذشته هرگز در رده هاي پایه موفقیتي به دست نیاورده و اداره 
تیم ها در شرایطي انجام شده که مربیان رده هاي پایه به دنبال درآمد و دریافت 
پول از کساني بوده اند که فرزندان شان را براي بازي فوتبال به این باشگاه مي 
فرستادند. از نام این مربي برزیلي هنوز اطالعي دریافت نکرده ایم، بدون 

شک حضور او به قرارداد با دو بازیکن برزیلي مربوط است.
  

رحمتي به تيم فوتبال سپاهان پيوست  
پیوست.  به سپاهان  داخلي  قرارداد  عقد  با  ایران  فوتبال  ملي  تیم  بان    دروازه 
چند  ایران  فوتبال  ملي  تیم  هاي  بازي  در  درخشش  از  پس  رحمتي  سیدمهدي 
انجام صحبت  از  پیوست. رحمتي پس  به سپاهان  اما سرانجام  پیشنهاد داشت 
هاي نهایي با مدیرعامل سپاهان، قرارداد دوساله یي را با این تیم امضا کرد تا در 

نهمین دوره مسابقات لیگ برتر ایران زردپوشان اصفهاني را همراهي کند.
  

 سرقت از بازيکنان تيم فوتبال اميد ايران  
 

به  »کایزرچیف«  تیم  با  رویارویي  براي  که  ایران  امید  فوتبال  تیم  بازیکنان 
نماندند.  امان  در  این کشور  از شر سارقان  بودند،  کرده  آفریقاي جنوبي سفر 
تیم فوتبال امید ایران شنبه گذشته با تیم »کایزرچیف« قهرمان مسابقات فوتبال 
جام حذفي باشگاه هاي آفریقاي جنوبي روبه رو شد. رویارویي با این تیم در 
ورزشگاه »وداکوم« شهر ژوهانسبورگ آفریقاي جنوبي آن هم در حضور 15 
با  ایران جذابیت هایي داشت که  امید  تیم  بازیکنان  هزار تماشاگر مشتاق براي 
به وسایل  آفریقایي  گرایید. سارقان  تلخي  به  آنها  براي  بازي  یي  اتفاق حاشیه 
پنج نفر از بازیکنان تیم امید فوتبال کشورمان دستبرد زدند و مبلغي را که به 
عنوان پاداش از سوي مسووالن تیم به آنها پرداخت شده بود، سرقت کردند. در 
مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها نیز از برخي بازیکنان تیم هاي حاضر در 

این مسابقات سرقت شده بود.  
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جواد: 
خائن 

شماييد 
 

بازیکن ایراني تیم فوتبال اوساسونا از این تیم جدا نخواهد شد و پیشنهاد ویارئال 
را رد مي کند.جواد نکونام بازیکن تیم فوتبال اوساسونا با اعالم این خبر به انتقاد 

شدید از برخي رسانه ها پرداخت؛ »خائن کساني هستند که مطالبي را علیه فوتبال ایران و 
بازیکنان تیم ملي مي نویسند.«انتقاد نکونام به رسانه ها در حالي صورت مي گیرد 

که برخي مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي پس از ناکامي تیم ملي در راهیابي 
به جام جهاني از خداحافظي مهدوي کیا، هاشمیان و کریمي گالیه و

 آنها را به »خیانت« متهم کرده بودند.

خداحافظي غریبانه ملي پوشان

به زعم نکونام تمامي بازیکنان فوتبال ملي ایران از سال هاي گذشته تاکنون غریبانه از فوتبال خداحافظي کردند؛ »براي کدام 
یک از آنها بازي خداحافظي گذاشتیم؟«کاپیتان تیم ملي در همین راستا از فدراسیون فوتبال درخواست مي کند در یک فرصت 
مناسب مراسمي را جهت تقدیر از بازیکنان گذشته و کنوني برگزار کند؛ »از فدراسیون مي خواهم در زماني مناسب که امکان 
حضور بازیکنان لژیونر هم وجود داشته باشد، در نیم فصل مراسم تقدیر از بازیکنان گذشته و فعلي را برگزار کند تا به صورت 
آبرومندانه یي از این بازیکنان تقدیر و تشکر شود.«او این کار را دلگرمي براي بازیکنان تازه کار مي داند و معتقد است اگر از 
بازیکنان قدیمي قدرداني شود دلگرمي و انگیزه خوبي براي بازیکنان دیگر است؛ »اگر ما این کار را انجام ندهیم بازیکنان جوان که 

تازه اول راه هستند انگیزه چنداني براي ورود به دنیاي فوتبال پیدا نمي کنند.

 امیدوارم مراسمي با آبرو و با حضور فوتبالي ها برگزار شود و از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران که در سال هاي گذشته و 
همچنین در ماه اخیر از تیم ملي خداحافظي کردند، تقدیر و قدرداني شود.«

انصراف از یک پیشنهاد

پس از عدم راهیابي تیم ملي به جام جهاني و به وقوع نپیوستن رویاي بازیکنان تیم ملي شاید یک پیشنهاد خوب از سوي یک تیم 
اسپانیایي شرایط تازه یي را به وجود آورد.

این اتفاق چندي پیش )پس از بازگشت تیم ملي از مسابقات مقدماتي جام جهاني( براي جواد نکونام بازیکن تیم اوساسونا رخ داد.
در همان روزها خبر از حضور احتمالي نکونام در ترکیب تیم ویارئال شنیده مي شد.

این باشگاه پیشنهادي جهت جذب این بازیکن داد و قرار بود نکونام و مدیر برنامه هایش پس از بررسي شرایط جواب قطعي خود 
را به آنها بدهند. اما تاکنون این باشگاه اسپانیایي هیچ پاسخ قطعي دریافت نکرده است.بازیکن ایراني تیم فوتبال اوساسونا در این 
رابطه خبر مي دهد؛ »به احتمال فراوان از این تیم جدا نخواهم شد و فصل آینده را هم در اوساسونا حضور خواهم داشت.«نکونام 
در حال حاضر در تهران به سر مي برد و باید تا چند روز آینده براي حضور در تمرینات اوساسونا به اسپانیا برگردد؛ »درباره 

پیشنهاد دوباره ویارئال و روند مذاکرات اطالعي ندارم. 

باید تا چند روز آینده براي حضور در تمرینات اوساسونا به اسپانیا بازگردم. مدیر برنامه هایم در حال مذاکره با مسووالن 
باشگاه ویارئال است. اما به احتمال فراوان از اوساسونا جدا نخواهم شد و احتمال حضورم در ویارئال بسیار کم است.«جواد 
نکونام جدایي از تیم اوساسونا را بسیار دشوار مي داند و تصمیم دارد فوتبالش را در این تیم ادامه دهد. ضمن اینکه او به یارگیري 

اوساسونا در فصل نقل و انتقاالت بسیار امید دارد و تصور مي کند این تیم در فصل پیش رو تیم قدرتمندي خواهد بود.
 

موافقت AFC با ميزباني اصفهان  
  

عباس ترابیان از موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا براي میزباني اصفهان در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه هاي این 
قاره خبر داد. علي کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان که براي شرکت در برخي اجالس هاي کنفدراسیون فوتبال آسیا 
راهي کواالالمپور مالزي شده بود، به دنبال مالقات با محمدبن همام رئیس AFC موافقت وي را براي میزباني اصفهان در نخستین 
دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه هاي آسیا جلب کرد. عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال با اعالم این خبر افزود؛ ما مدارک خود 
را که نشان دهنده آمادگي اصفهان براي میزباني در مسابقات جام باشگاه هاي آسیا بود در اختیار آقاي کفاشیان قرار دادیم تا به 
مسووالن AFC ارائه کنند. ظاهراً مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط ایران را پذیرفته و موافقت کرده اند مسابقات فوتسال 
قهرماني باشگاه هاي آسیا در اصفهان برگزار شود. وي در ادامه افزود؛ زمان برگزاري مسابقات فوتسال قهرماني باشگاه هاي 
آسیا مشخص نیست و در آینده یي نزدیک با هماهنگي فدراسیون فوتبال آسیا و AFC زماني مناسب براي برگزاري این رقابت ها 
تعیین مي شود. مسووالن کنفدراسیون فوتبال آسیا با این بهانه که اوضاع داخلي ایران ناآرام است مسابقات فوتسال جام باشگاه 

هاي آسیا در اصفهان را به تعویق انداختند.  
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ورزش جهان
بکام به همسرش جزيره هديه داد  

  
منچستریونایتد  هاي  تیم  در  سابقه حضور  که  انگلیس  جنجالي  همیشه  بازیکن 
انگلیس، رئال مادرید اسپانیا و این اواخر آ ث میالن ایتالیا را داشته است، سعي 
تیم  انگلیسي  ستاره  دهد.  همسرش  به  گذشته  به  نسبت  متفاوت  یي  هدیه  کرد 
فوتبال لس آنجلس گاالکسي امریکا به مناسبت سالگرد ازدواج خود اقامت در یک 
جزیره را به همسرش هدیه داد.دیوید بکام به مناسبت دهمین سالگرد ازدواجش 
با ویکتوریا ، هدیه یي متفاوت براي وي در نظر گرفت که شامل اقامت اختصاصي 
در جزیره یي از مجموعه جزایر زیشل بود.وي و ویکتوریا به همراه سه فرزند 
به  و  کرده  استفاده  این جزیره  زیباي  طبیعت  از  یادشده  مدت  در  پسر خویش 
انواع ورزش ها از جمله گلف، تنیس و قایقراني به صورت اختصاصي پرداختند.
بکام که سال گذشته به خاطر عالقه زیاد همسرش به شکالت، در روز سالگرد 
ازدواجش 3۰۰ بسته شکالت با مارک هاي گوناگون هدیه داده بود، امسال کاماًل 
به خرج افتاد، زیرا طبق این گزارش بابت اجاره این جزیره براي مدت 1۰ روز، 

115 هزار یورو پرداخت کرد.  

 اخراج »پريرا« از فلوميننزه  
  

برزیل  فلومیننزه  اولي  دسته  فوتبال  تیم  در  مربیگري  از  پریرا  آلبرتو  کارلوس 
برکنار شد.سران این باشگاه شناخته شده برزیل پس از آنکه تیم فوتبال شان 
در رقابت برابر سانتو اندره با یک گل مغلوب شدند و پنجمین باخت پیاپي خود 
را در رقابت ها تجربه کردند، به همکاري با سرمربي خود پایان دادند. خبر قطع 
همکاري »فلو« و »پریرا« در حالي منتشر شد که این مربي روز پیش گفته بود مي 
خواهد کارش را در این باشگاه دنبال کند. پریرا که برزیل را در جام جهاني 1۹۹۴ 
امریکا به قهرماني رساند، در ماه مارس سال جاري هدایت فلومیننزه را برعهده 
گرفته بود. او پیش از این هم سه بار در این تیم کار کرده بود. این مربي برجسته 
که سابقه کار در کشورهاي حوزه خلیج فارس را نیز دارد، آوریل 2۰۰8 به دلیل 
گرفتاري هاي خانوادگي و بیماري همسرش از هدایت تیم ملي آفریقاي جنوبي، 
میزبان جام جهاني پیش رو کناره گیري کرده است. فلومیننزه با نتایج بد هفته 

هاي اخیرش با خطر سقوط به رقابت هاي دسته پایین تر روبه رو شده است.  

 معارفه شش هزار نفري ناکامورا  

معرفي  اسپانیول  هواداران  به  گذشته  شب  ژاپني  بازیکن  ناکامورا  شونسوکه   
شد.ناکامورا که پیش از این در تیم سلتیک اسکاتلند حضور داشت، با حضور در 
ورزشگاه اسپانیول به هواداران این باشگاه اسپانیایي معرفي شد. در این مراسم 
شش هزار هوادار اسپانیولي حضور داشتند و 3۰۰ خبرنگار و عکاس این مراسم 
را پوشش خبري و تصویري دادند. ناکامورا 31 ساله با قرارداد یک میلیون و 
»مي  گفت؛  اش  معارفه  مراسم  در  او  پیوست.  اسپانیول  به  یورویي  هزار   2۰۰
خواهم از همه کساني که شرایط را براي حضور من در اینجا فراهم کردند، تشکر 
کنم. افتخار مي کنم چنین استقبالي از من شد، البته این فشار بیشتري به من وارد 
مي کند. من باید کیفیت خودم را در همه زمینه ها باال ببرم، به ویژه باید خودم 
را با فوتبال سرعتي اینجا مطابقت بدهم.« ناکامورا با وجود داشتن پیشنهاد از 
تیم یوکوهاما مارینوس اسپانیول را برگزید. او درباره این انتخاب گفت؛ »هرکس 
مي داند این یک آرزو براي من بود که بتوانم در لیگ اسپانیا بازي کنم. اسپانیول 
برایم یک انتخاب جذاب بود و احساس کردم آنها واقعًا به من نیاز دارند و مي 

خواهند من به اینجا بیایم.«  
 

شش بازيکن ليگ برتر ايدزي هستند  
 

 دو روزنامه انگلیسي از ابتالي چند بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال انگلیس 
انگیز  بحث  گزارشي  در  اکسپرس  دادند.روزنامه  خبر  )ایدز(   HIV ویروس  به 
عنوان کرد شش بازیکن شاغل در لیگ برتر مبتال به ویروس ایدز شده اند. این 
روزنامه که به طور معمول گزارش هایي جنجالي و حاشیه یي منتشر مي کند، 
نامي از بازیکنان آلوده شده به ویروس ایدز نبرده است. حتي هیچ نام و نشاني 
از باشگاهي که در آن عضو هستند، در این گزارش ذکر نشده است.در گزارشي 
مشابه که از سوي روزنامه سان منتشر شده، این نشریه بدون هیچ اشاره یي به 
نام بازیکنان و باشگاه، عنوان کرده این شش بازیکن عضو سه تیم باالي جدول 

لیگ برتر بودند.  

کريس رونالدو مصدوم شد  
 
 

منابع خبري انگلیسي از انتقال رونالدو به واحد آب درماني و ماساژ نوشته اند 
اما روزنامه ها و سایت هاي مادریدي هیچ اشاره یي به این موضوع نکرده اند.
مهاجم پرتغالي رئال مادرید در تمرینات سنگین دیروز این تیم در اردوي ایرلند 
از ناحیه کشاله پاي چپ آسیب دیده و  مصدوم شده است.کریستیانو رونالدو 
نتوانست تیمش را در تمرینات دیروز در اردوي ایرلند همراهي کند.منابع خبري 
انگلیسي از انتقال رونالدو به واحد آب درماني و ماساژ نوشته اند اما روزنامه 
ها و سایت هاي مادریدي هیچ اشاره یي به این موضوع نداشته اند.انتشار خبر 
آسیب دیدگي رونالدو هر چند در حد شایعه بوده اما تصویري از وي در حال 
خروج لنگ لنگان از زمین تمرین حامیان مالي رئال مادرید را نیز به شدت نگران 

کرده است.  

 2۰ فوتبالیست گران قیمت نقل و انتقاالت اروپا 
 

از توليد
 به مصرف 

 

انتقال   2۰ کنید  مي  مشاهده  که  فهرستي 
اروپا بین دو فصل -2۰۰۹ بزرگ فوتبال 

به  باید  البته  است.  و 2۰1۰-2۰۰۹   2۰۰8
این فهرست انتقال بنزما از لیون به رئال، 
و  منچستر  به  نیوکاسل  از  اوون  مایکل 
داویدویا از والنسیا به بارسا را هم اضافه 

کرد. 
-1 کریستیانو رونالدو

از منچستریونایتد به رئال مادرید)۹3 میلیون یورو(
تیم  به  سرانجام  اروپا  طالي  توپ  برنده  و  دنیا  سال  بازیکن 
بستري  که  اللیگا  در  رسد  مي  نظر  به  و  پیوست  رویاهایش 
بیشتر  است،  تکنیکي  بازیکنان  درخشش  براي  هموارتر 

بدرخشد.

-2 یوان گورکف
از میالن به بوردو) 15 میلیون یورو(

فرانسوي  این  دادن  دست  از  خاطر  به  زودي  به  میالن  شاید 
جوان پشیمان شود. او فصل قبل که به طور قرضي در بوردو 
کرد  کمک  و  بخشید  تیم  این  به  یي  تازه  جان  کرد  مي  بازي 

قهرمان فرانسه شود.

-3 مائورو زاراته
از السد به التزیو)25 میلیون یورو(

ستاره آرژانتیني فصل قبل که به طور قرضي در پایتخت ایتالیا 
بازي مي کرد عصاي دست آبي پوشان در راه قهرماني جام 
او  یافت.  هواداران  میان  در  گسترده  محبوبیتي  و  شد  حذفي 

اکنون قراردادش را قطعي کرده است.

-۴ کاکا
از میالن به رئال مادرید ) 2/6۷ میلیون یورو(

اگر کاکاي  اما  ابهاماتي درباره میزان آمادگي اش وجود دارد 
2۷ساله در اوج باشد آن وقت رئال در آسمان ها سیر خواهد 

کرد.

-5 گرت بري
از استون ویال به منچسترسیتي) 1۴ میلیون یورو(

جمله  از  داشته؛  خوب  خرید  چند  تابستان  این  منچسترسیتي 
روکه سانتاکروز اما بري خرید بسیار مثمرثمري خواهد بود و 
همان مهره یي است که سیتي در میانه میدان نیاز داشته است.

-6 دیه گو
از وردربرمن به یوونتوس) 5/2۴ میلیون یورو(

یووه دو سال است که دنبال یک هافبک بازي ساز مي گردد و 
اکنون یک برزیلي باتجربه را جانشین پاول ندود مي کند.

-۷ رائول آلبیول
از والنسیا به رئال مادرید ) 15 میلیون یورو(

رائول آلبیول در طول حرفه اش هرجا رفته، ناکام نمانده. مدافع 
جوان تیم ملي اسپانیا در سانتیاگو برنابئو هم روند سابق را 

پي خواهد گرفت.

-8 مارکو موتا
از اودینزه به رم) 5/3 میلیون یورو(

از ژانویه به طور  ایتالیا است و  موتا بهترین مدافع راست در 
زیر  بازیکن  این  درخشید.  خوش  و  پیوست  رم  به  قرضي 

21ساله هاي ایتالیا اکنون قرارداد دائمي بسته است.

-۹ آناتولي تیموشچوک
از زنیط سنت پترزبورگ به بایرن مونیخ)11 میلیون یورو(

یکي از بهترین هافبک هاي دفاعي اروپاست و مي تواند جانشین 
شایسته یي براي زي روبرتو باشد.

1o-گلن جانسون
از پورتسموث به لیورپول) 5/2۰ میلیون یورو(

پول زیادي است براي یک مدافع اما این روزها مدافعان خوب 
لیگ برتري، گران قیمت هستند. لیورپول مدت ها دنبال یک دفاع 

راست خوب مي گشت.

-11 سرجو فلوکاري
از آتاالنتا به جنوا) یک میلیون یورو(

یک مهاجم که به زودي سري A را تکان خواهد داد. شاید جنوا، 
دیه گو میلیتو را به اینتر فروخته باشد اما فلوکاري از پس پر 

کردن جاي او برمي آید.

-12 آنتونیو والنسیا
از ویگان به منچستریونایتد) ۹/18 میلیون یورو(

و  بود  بزرگ  باشگاه  یک  به  او  پیوستن  از  حرف  ها  مدت 
قرار  اکوادوري  این  درآورد.  منچستریونایتد  از  سر  سرانجام 

است در اولدترافورد جاي رونالدو را بگیرد.

-13 الیسئو
از ماالگا به التزیو) یک میلیون یورو(

یکي از بهترین خریدهاي تابستان، آن هم یک میلیون یورو. او 
سریع ترین بازیکني است که تا به حال دیده اید.

-1۴ فابیو کاناوارو
از رئال مادرید به یوونتوس) بازیکن آزاد(

از قله آمادگي فاصله  شاید نزدیک به 36 سال داشته باشد و 
بازیکني است که یوونتوس در دفاع کم  اما همان  گرفته باشد 
مي  سامان  و  سر  تیم  دفاع  خط  به  کار  کهنه  مدافع  این  دارد. 
دهد و این گونه یوونتوس بخت افزون تري براي فتح اسکودتو 

خواهد یافت.

-15 رامیرز
از کروزیرو به بنفیکا) 5/۷ میلیون یورو(

در جام کنفدراسیون ها نشان داد چه استعداد شگرفي دارد و 
احتمااًل مدیران کروزیرو انگشت حسرت گزیده اند که چرا براي 

فروش او بعد از این رقابت ها صبر نکرده اند.

-16 مارکو دي وایو
از جنوا به بولونیا) بازیکن آزاد(

که  نداشت  تعجب  جاي  و  زد  بولونیا  براي  گل   2۴ قبل  فصل 
یکسره  را  اش  قرارداد قرضي  آزاد  بازیکن  عنوان  به  تابستان 
کرد. شاید بتوان ادعا کرد دي وایو فصل قبل یک تنه بولونیا را 

از سقوط نجات داد.

-1۷ دیه گو میلیتو
از جنوا به اینتر ) 22 میلیون یورو(

میلیتو هر جا بازي کرده، تضمین شده، گل زده است. حاال در 
کنار زالتان ابراهیموویچ چه زوجي تشکیل خواهد داد.

-18 دانیل پرانیچ
از هیرنوین به بایرن مونیخ) ۷/۷ میلیون یورو(

پرانیچ سال ها در هیرنفین بازي مي کرد و منطقي بود که گام 
بعدي در حرفه اش این باشد. او کیفیت سمت چپ بایرن را باال 

خواهد برد.

-1۹ لوئیس خیمنس
از اینتر به وستهام) قرضي(

وستهام.  مربي  زوال  فرانکو  جان  توسط  استادانه  خرید  یک 
اگر  و  دارد  را  بزرگ  هاي  باشگاه  در  بازي  استعداد  خیمنس 

آمادگي اش را حفظ کند، در لندن ستاره خواهد شد.

-2۰ ادسون برافید
از توئنته به بایرن مونیخ) دو میلیون یورو(

این  هاي  از خرید  تا  چند  و  بایرن شده  مربي  گال  فن  لوئیس 
باشگاه از هلند آمده اند که فن گان فصل قبل در آن مربیگري 
کرده است. برافید 26ساله پارسال در لیگ هلند نظرها را جلب 
به  نیاز  که  بیاید  ها  به کمک مونیخي  است  قادر  اکنون  و  کرد 

ترمیم دفاع شان دارند.
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Haddadi: I want to 
make Iranians proud

LAS VEGAS - Iranian Memphis Grizzlies basketball player Hamed Haddadi reiterated he is going to 
make Iranians proud with a good performance in NBA. 
“I want to exhibit some pride as the first Iranian player in the NBA,” Haddadi said. “I look forward 
to working hard and playing hard, and making my fellow countrymen proud. 
“Hopefully, I’ll last a while in the league. It’s been a little hard for me, this transition. My intensity 
at this level isn’t where it needs to be, but I’m working hard on getting it there.” 

Memphis inked Haddadi, 24, to a contract in August, after he led everyone in rebounds and blocked 
shots at the Beijing Olympics 2008. With 16.6 points and 11.2 rebounds, he was the lone Olympian 
to average a double-double. 

“Basketball was easy for me in Iran,” he told Las Vegas Sun. “Here, it is faster than in Iran and Asia. 
Here, I need to take time and think. I’ll do better.” 
The 7-foot-2, 260-pound center played 19 games for the Grizzlies last season and he continues to 
make the transition to the size and speed of the NBA. 
“They’re taller and faster here,” Haddadi said. “Everyone jumps high. But I’ll be able to acclimate 
myself to the physical play. It’s nothing the refs need to do for me.I’ll do it for myself. The calls will 
come. I’ll just play and see what happens.” 

Haddadi averaged 2.5 points and 2.5 rebounds in his brief tenure with the Grizzlies last season, 
when he made about $1.6 million. Memphis is interested in keeping Haddadi through 2013 

PERSIAN SPORT

Moradi Snatches Gold
Iran’s sprinter Sajjad Moradi snatched the gold medal in the 
men’s 800m run at the 25th World University Games held in 
Belgrade, Serbia. 
The Iranian athlete managed to win the gold medal in 
1:48.02 at the Red Star Belgrade stadium on the final day of 
the Universiade on Sunday, Presstv wrote. 
Serbian runner Goran Nava took the silver in 1:48.06, 
while Fabiano Peanha of Brazil stood in the third place in 
1:48.07. 
Another Iranian runner, Ehsan Mohajer-Shojaei was kicked 
out in the semifinal of the event. 
Twenty six-year-old Moradi is an Iranian middle distance 
runner who specializes in the 800 meters. He has a personal 
best of 1:44.74, which is also the Iranian national record. 
About 9,000 athletes, coaches and officials from 143 coun-
tries and regions took part in the 2009 Summer Universiade 
officially, which raised its curtain on July 1, 2009 with a 
spectacular opening ceremony.

Nekounam denies his 
passport was confiscated 
by Iran FA

The midfield sensation has shot down rumors that he has 
run into trouble with his country’s football federation 
Rumors abound that Javad Nekounam’s return to Osasuna 
has been put in jeopardy after his passport was withheld fol-
lowing a World Cup qualifying match for Iran against South 
Korea back in June. 
Speaking to an Iranian news agency, Nekounam has vehe-
mently denied that he criticized the country’s football fed-
eration (FFIRI) or that his passport had been confiscated 
after he, along with several other team-mates, wore green 
wristbands. 
“Since my return from South Korea, I have not said a single 
word about the FFIRI or about the national team,” he told 
ISNA. 
“I only said one thing about Villarreal, but sadly, the media 
have published fake interviews. For example, there have 
been reports that my passport has been confiscated by the 
FFIRI, which is simply not true.” 
Nekounam is expected to return to Pamplona shortly to 
begin pre-season training with Osasuna. Despite transfer 
speculation earlier in the summer, there have been no fur-
ther rumors of the 28-year-old leaving the Reyno de Nav-
arra. 

(Source: Goal.com) 



43
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین جمعه 26 تیر ماه 1388   -  شماره 105

Art & Culture
’Twenty’ Wins Karlovy 
Jury Prize 
Abdorreza Kahani’s ’Twenty’ won the jury special award 
at the 44th Karlovy Vary International Film Festival in the 
Czech Republic on Saturday. Kahani presented his award to 
the people of Iran and asked all the audience to applaud the 
Iranian people.The tragicomic film ’Twenty’ is Kahani’s third 
production and was an entry to the competition section of 
the festival, Mehr News Agency wrote.Kahani along with 
actress Mahtab Keramati and film editor Shima Monfared 
attended the screening session of the film in the Czech spa 
town of Karlovy Vary last week and took part in the question 
and answer panel held after the screening.Starring Parviz 
Parastouei and Mahtab Karamati, ’Twenty’ focuses on a 
once-popular reception hall now reduced to catering for the 
funeral service, whose workers are struggling to preserve 
it.Actress Niki Karimi was selected for the Grand Jury of the 
festival. She was also holding a series of workshops during 
the program. The Crystal Globe of the festival went to the 
film ’Angel at Sea’ directed by Frederic Dumont. The award 
was presented by American actor and filmmaker John Mal-
kovich.The Independent Camera Award of the festival went 
to the Irish film ’Eamon’ by Margaret Corkery. 
The prize Europa Cinemas Label was granted to the Danish 
film ’Applause’ by Martin Pieter Zandvliet. 
The Award of International Film Critics went to the Serbia 
and Croatia co-production ’Will Not Stop There’ by Vinko 
Bresan. The Karlovy Vary International Film Festival opened 
on July 3 and ran until July 11. The award-winning Iranian 
film ’About Elly,’ a drama by director Asghar Farhadi was also 
screened in the festival’s Horizons, a section dedicated to 
the latest productions from around the world.

Stem Cells to 
HelpTreat Infertility 
Human sperm have been created using embryonic stem cells 
for the first time in a development that will lead researchers 
to a better understanding of the causes of infertility. 
Researchers led by Iranian Professor Karim Nayernia at 
Newcastle University and the NorthEast England Stem Cell 
Institute (NESCI) have developed a new technique that has 
made the creation of human sperm possible in the laborato-
ry, Physorg reported. Professor Nayernia says this is an im-
portant development as it will allow researchers to study in 
detail how sperm forms and lead to a better understanding 
of infertility in men--why it happens and what is causing it. 
“This understanding could help us develop new ways to help 
couples suffering infertility so they can have a child which is 
genetically their own,“ he said. “It will also allow scientists 
to study how cells involved in reproduction are affected by 
toxins. For example, why young boys with leukemia who 
undergo chemotherapy can become infertile for life--and 
possibly lead us to a solution.“ The team also believes that 
studying the process of forming sperm could lead to a bet-
ter understanding of how genetic diseases are passed on. 
In the technique developed at Newcastle, stem cells with 
XY chromosomes (male) were developed into germline stem 
cells that were then prompted to complete meiosis--cell divi-
sion with halving of the chromosome set. In contrast, stem 
cells with XX chromosomes (female) were prompted to form 
early stage sperm, spermatagonia, but did not progress fur-
ther. This demonstrates to researchers that the genes on 
a Y chromosome are essential for meiosis and for sperm 
maturation. “While we can understand that some people 
may have concerns, this does not mean that humans can 
be produced ’in a dish’ and we have no intention of doing 
this. This work is a way of investigating why some people 
are infertile and the reasons behind it. If we have a better 
understanding of what’s going on, it could lead to new ways 
of treating infertility,“ adds Prof. Nayernia. 

Farshchian calls Azerbaijan 
Museum a source for researchers
Master of Persian painting Mahmud Farshchian regards Azerbaijan Museum in Tabriz as a place full of 
new and unique ideas for artists and researchers. 
Farshchian visited various sections of the museum on Tuesday. He observed different historical eras 

and the process of change in art and culture and recommended that students of art and human sci-
ences should pay a visit to the museum during their summer vacations. 

“The designs and patterns on the collections preserved in the museum are so beautiful and distinc-
tive. Even those interested in modern art can find the root of modern art in the collections. They can 
analyze the artworks and increase their knowledge,” he explained. 
The master believed that the current position of the art of miniature in the country is improving and 
said, “Over the past few years, there have been substantial efforts to promote Persian painting, and 
large number of people and youth are showing more interest in this art form and this causes great 
hope.” 
He called Iran’s art a large complex issue and said, “Painting in Iran found its way onto the walls of 
caves some 10,000 years ago and on pottery for the past 5,000 years. It has bestowed an artistic life 
upon people in every era since then. Miniatures represent the continuation of this life.” 

Farshchian later expressed his hope that the youth would strive to develop art in their lives and that 
Iranian art would find its rightful status in the world. 
Azerbaijan Museum is located near Kabud Mosque. Its underground level is home to sculptures by 
modern artist Ahad Hosseini. The first floor displays objects dating back to ancient time, and the 
second floor is home to rare collections of coins. 
Farshchian was born in 1930 in Isfahan, a city renowned for its art and skilled artists, and studied 
painting under the supervision of Haj Mirza Aqa Emami and Isa Bahadori. He later traveled to Europe 
where he studied painting and conducted research in museums for several years. 
After returning to Iran, he taught painting and miniatures, and created works of art that are now 
regarded as masterpieces. 
His masterpieces have been hosted by numerous museums and exhibitions worldwide. He is rec-
ognized as the most important modernizing influence in the field of miniatures. His name has been 
registered on Britain’s list of 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st century and collectors feel it 
a great honor to possess one of his creations. 

To reach your Persian audience
talk to "Persian Weekly" first.
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Intl. companies eye 
“Tehran 2121” distribution deal

Bahram Azimi’s animation “Tehran 2121” has attracted the attention of world distribution compa-
nies due to its presence at the Annecy 2009 in France. 
Several film companies, including Japan’s King Records and the Poland’s filmograf, have shown 
interest in buying the film for screening, the director Bahram Azimi told FNA. 
The film, previously named “Tehran 1500”, participated in the French International Animation Film 
Festival “Annecy” which was held from June 8 to 13. 
Sponsored by the Art and Cultural Organization of Tehran Municipality, the science fiction comedy 
animation features Tehran in 2121. 
“For the world participation, we changed the name of the film from ‘Tehran 1500’ to ‘Tehran 2121’ 
and converted the date from Solar Hijra calendar to the Christian calendar,” he added. 
The film will go on screen at international festivals with French, English and Arabic subtitles, Azimi 
said. 
The film will participate in the Puchon International Student Animation Festival which will be held 
from November 6 to 10, 2009 in South Korea, he said. 
Azimi used the rotoscoping technique for the animation which is a technique in which animators 
trace over live-action film movement, frame by frame, for use in animated films. 
Bahram Radan, Mehran Modiri, Gohar Kheirandish, Mahtab Nasirpur, Mohammadreza Sharifinia, 
Habib Rezaii, and Hesam Navvab-Safavi starred in the animation. 
“Tehran 2121” is the third project in which Iranian animators have used the rotoscoping tech-
nique. “The Dawn Bird”, a documentary on the political activities of Ayatollah Hassan Modarres, 
and “Cell Phone”, an action film starring Reza Kianian and Alireza Shjanuri, have previously been 
made by this technique. 

U.S. translator working 
on bestselling Iranian 
novel “Da”

U.S. translator Paul Sprachman signed a contract with the 
Sureh-Mehr Publications for translation of the Iranian bestsell-
ing novel “Da”. 
Written by Seyyedeh Azam Hosseini, “Da” contains recollec-
tions by Zahra Hosseini of the time when the Iraqi army cap-
tured Khorramshahr in the early days of the 1980-1988 Iran-
Iraq war. 

“We also conduct negotiations with Turkish and Urdu transla-
tors for other versions of the book which have not come to 
any conclusion yet,” the director of publications Mohammad 
Hamzehzadeh told MNA. 
The foreign publishers and the distributors of the book will be 
designated after completion of the translation, he added. 
Some parts of the book will be shortened in consideration of 
the destination language and the cultural climate of that coun-
try, he mentioned. 
“Da” is a true-life story of a teenager who experienced the 
early days of the war in Khorramshahr. In the dialect of Khor-
ramshahr “da” means “mother”. 
Sprachman has previously translated the Iranian novels “Chess 
with the Doomsday Machine” by Habib Ahmadzadeh, “Bearing 
270 Degrees” by Ahmad Dehqan and “Esmaeil” by Amirhos-
sein Fardi into English. 

Big Ben 
Clocks Up 
150th Anniv. 
Big Ben, one of London’s most 
familiar landmarks, celebrated 
the 150th anniversary of its first 
chiming on Saturday. The Great 
Bell, housed in Saint Stephen’s 
Tower, has been interrupted 
only occasionally.

Biggest Encyclopedia in Iran
Iran’s National Library and Documents Organization bought a copy of the big-
gest encyclopedia in the world titled ’Mosouat Al-Tashriaat Al-Arabia’.
 
Compiled by Muhammad bin Younes, a Libyan legal expert, the 20-volume 
collection covers all the laws, bills, judiciary norms and decrees issued by 
governmental institutes in Arabic countries, IRNA wrote. 

The encyclopedia can serve as a scientific resource for the researchers and 
students studying different courses such as law, jurisprudence, political sci-
ences, international relations and Middle East studies. 

The encyclopedia has been recorded as the biggest one by the Guinness World 
Records.
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IRANICA

Perfumery 
in Iran
Cultivation of sweet smelling plants and flowers, and 
preparing perfumes, oils, creams, ’qalieh’ (musk and 
ambergris) and incenses were widespread in ancient 
Iran. Hence, it would be a pity for Iran not to be 
among the main producers of the best perfumes in 
the world. 
Plants and flowers, perfumes and aromas have al-
ways attracted the attention of Iranians since ancient 
times, Iranchamber reported. 

Ancient Sources
According to stone inscriptions of Achaemenian 
periods at Persepolis as well as Greek, Roman and 
Pahlavi sources, clear indications can be found about 
Iranians’ attention to, and interest in, various kinds 
of perfumes and sweet aromas. 
In stone images of Persepolis, Darius is shown sitting 
on a chair with two scent bottles or incense bones 
in front of him, and Xerxes standing behind him with 
flowers in his left hand. These flowers are probably 
lily of the valley or narcissus which were abundant 
in Fars province, and which are mentioned in Islamic 
sources. 
Other images show the Iranian monarch holding a 
flower in his left hand or an Iranian lady with a flower 
in front of her face. Without any doubt, these flowers 
had beautiful colors and aroma which attracted the 
attention of Iranian men and women. 
In addition, there is a wealth of sources and docu-
mentary evidence in support of Iranians’ deep at-
tachment to various kinds of plants, sweet smelling 
flowers, preparations of perfumes, fragrant materials 
and a variety of incenses. 
According to Will Durant and western sources, Irani-
ans were the first manufacturers of various kinds of 
perfumes, discoverers of cosmetic powders. 
The invention of sweet smelling essences or cosmet-

ic creams is also attributed to Iranians. 
The cultivation of many perfumed flowers and plants, 
which was prevalent in ancient times, continued af-
ter the advent Islam. 
   

Heritage
The equipment and installations for obtaining rose-
water and perfumes were abundant in many towns 
and villages, and their sweet smelling products were 
exported to remote corners of the world. 
Today some of these traditional methods for obtain-
ing perfumes from flowers still prevail, as they have 
been handed down generations.
In Fars province, for instance, various kinds of sweet 
smelling flowers and plants were grown. Iranian and 
Muslim geographers of 4th century have mentioned 
that a variety of flower species were grown by gar-
deners in ancient times. The author of “Hodood-ul-
Alam“ (Boundaries of the World) mentions a flower 
in Shiraz called “esporghami“ which is more popu-
larly known as narcissus. 
Moqaddasi, the author, adds that the flower has a 
rose-leaf like petal and an interior like that of narcis-
sus eye. 
Abu Reihan Birouni has described this beautiful and 
sweet-smelling Iranian flower in the same way. In 
the writer’s opinion, this flower is probably the same 
as that held by Darius and Xerxes. 
During the Achaemenian period, in addition to per-
fume and sweet smelling cosmetics, some materials 
and incenses were also prepared to give a pleasant 
odor to the atmosphere. 
According to Herodotus, when Xerxes wanted to 
pass through Dardanel Strait, his troops burned vari-
ous kinds of sweet smelling materials and scattered 
branches of myrtle. 
Darius’ infantry was 10,000 strong, all of whom 
were crowned by sweet smelling flowers and myrtle 
leaves, which were called ’tiar’ by Iranians. 
While describing Xerxes’ battles, Herodotus refers to 
the arrival of his courier in Susa and writes: “Arches 
made of myrtle leaves were built on the road, and 
perfumes and aloes wood were burnt to give a good 
aroma to the atmosphere.“ 
During the Sassanid period, preparation of various 
kinds of perfumes and water extracted from flowers 
(like rosewater, sweetbrier or eglantine water) was 
prevalent. 
According to Jahaz (160-255 AH), the Sassanid kings 
were selective in their use of perfumes, aromas and 
incenses, such that their companions and relatives 
were not allowed to use the same perfumes and aro-
matic materials used by kings. Jahaz adds that when 
Ardeshir Babakan put crowns on his head, Iranians 
were not entitled to decorate their caps and hats by 
means of flowers, because the cap would look like 
a crown. 

Origin of Perfumery
According to the writings of the sage of Toos, rec-
ognition of flowers and sweet smelling plants, and 
preparation of perfume are among the works of Jam-
shid, the Pishdadi king. 
Tabari says Jamshid was the original maker of per-
fumes. He gathered many things, including aromatic 
materials, from seas, mountains and deserts. “After 
getting hold of these amazing things, people ob-
served the Norouz festivities.“ 
Bal’ami also says it was Jamshid who used sweet 
smelling plants and aromas. In Norouz-Nameh, 
Khayyam reminds us that Jamshid got hold of musk, 
ambergris, myrrh, camphor, saffron and other sweet 

smelling plants. 
Salabi Neishabouri ibn Balkhi ibn Mobarakshah also 
attributed the discovery of perfume and the art of 
perfumery to Jamshid. 
In the year 520, an Iranian historian attributed the 
discovery of perfumes and aromatic materials to 
Manouchehr, another Pishdadi king, and has quoted 
the derivation of the word Boustan (park, garden) 
in the following words: “Manouchehr brought many 
blossoms, flowers and basils from mountains and 
deserts to towns and cities. He ordered a well to 
be built. When it blossomed forth and exuded good 
smell, he called it Boustan.“

Customs
Khosrow Parviz had issued orders that his letters 
should be written on pieces of paper perfumed with 
rosewater and saffron. His palaces were also scented 
by means of perfumes suitable for festivities. 
Iranian orators and writers of the post-Islamic period 
have described the spraying of perfumes in royal re-
ceptions and festivities. Daqiqi Tousi, when describ-
ing the triumphal return of Goshtasb to Balkh (the 
capital of Iran during Satiric period) quotes Goshtasb 
as ordering that fires should be lighted and myrrh 
and ambergris be ignited.
When describing Esfandiar’s ascension to the throne, 
Daqiqi says: “In front of him, myrrh was burnt. It 
looked as if fire was lit.“ 

The sage of Tous also mentions the spraying of per-
fume. In those days, saffron like myrrh and amber-
gris was burnt to aromatize the space. For example, 
in accordance with Ferdowsi’s epic poems, when Fer-
eydoun triumphed over Zahhak, he put the crown on 
his head and ordered that fire should be set alight 
with ambergris and saffron. 

According to the history of Qom, bestowal of coins 
and saffron was widespread in Qom during the 1st 
century AH. Esfandiari Kateb writes that in the 6th 
century, the king of Mazandaran, following the an-
cient tradition, organized a magnificent reception 
and decorators threw tons of sweet basil, flowers, 
violets and venture while a servant burnt myrrh, am-
bergris and saffron in a golden censer. 

Beihaqi, describing the reception of Mahmoud 
Ghaznavi, refers to the scattering of flowers by pret-
ty girls. “One day it happened that when the Emir 
was in Firouzi Garden (in Ghaznain), so many flowers 
were showered that they could not be counted.“   
 
There are many documentary evidences about the 
cultivation of flowers, preparation of various per-
fumes, scents and incenses, aromatizing spaces and 
presentation of flowers in ancient Iran and during 
the post-Islamic period. 

References have also been found about Iranians us-
ing names of persons and places for flowers. For 
example, Gardizi says in 433 AH, the forefather of 
Ahmad bin Soheil, an Iranian, hailed from a village 
of Marv known as Kamkar. Gradually this name was 
given to a variety of flower which is quite red.“ 
An Ardebili draper narrates the story of flower pick-
ing by Sheikh Safieddin Ardebili and its presentation 
to Sheikh Zahed Gilani in 7th century. He says: “He 
stepped forward and gave a bunch of flowers to 
Sheikh Zahed.“ 
Presentation of flowers or sweet smelling fruits has 
been widespread since ancient times. 
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Five police officers 
injured in Northern 
Ireland 
Five police officers have been injured during 
violence linked to Northern Ireland’s march-
ing season. 
A trio came under attack from youths who 
hurled stones, masonry and six petrol bombs 
at them in Rasharkin, County Antrim. 
Separate disturbances at the nationalist Ar-
doyne shop front flashpoint in north Belfast 
saw one police woman hurt and more mis-
siles thrown.   
And officers came under further attack with 
missiles during a security operation in Ar-
magh. 
They were dealing with a bomb which ex-
ploded in the Friary Road area of the city ear-
lier. Police said four people were arrested for 
public order offenses and minor disturbances 
with several petrol bombs thrown but no in-
juries. 
There were two cars stolen but police and 
local representatives are working to restore 
calm. 
A policeman was injured during disturbances 
in Londonderry linked to a parade there. 
There were minor clashes in the Diamond 
area of the city and police are still dealing 
with a separate incident at Butcher’s Gate. 
The Police Service of Northern Ireland (PSNI) 
said officers had arrested one man in connec-
tion with the Rasharkin incident.

(Source: Telegraph.co.uk) 
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In Iran, six journalists arrested, 
one sentenced to jail

Crashed plane’s black 
boxes recovered
Two black boxes of a passenger plane, which crashed near the Iranian city 
of Qazvin, have been found and search is underway to find the third one, 
an official has said. 

Ahmad Majidi, Head 
of the Crisis Working 
Group of Iran's Road 
and Transportation 
Ministry, told IRNA 
that experts from 
Iran's Civil Aviation 
Organization (CAO) 
have recovered the 
two boxes. 

Majidi noted that the 
black boxes of the 
Tupolev plane were heavily damaged but experts are trying to retrieve 
data from them. 

"If efforts to retrieve data from the boxes fail, they will be sent back to the 
country that has produced them so that they could be repaired in order to 
find the reason behind the crash," he said. 

He said that the plane was smashed into pieces after the crash. 
All the 168 people aboard the plane, including 151 passengers and 15 
crew members, were killed in the crash. 

Seven passengers were foreigners from Armenia and Georgia and all the 
other passengers were Iranians. 

New York, July 13, 2009--The Iranian 
authorities have arrested six more 

journalists--cementing the country's 
position as the world's worst jailer of 
journalists--and sentenced another 
on Sunday to eight years in prison, 
the Committee to Protect Journalists 
said today.
A revolutionary court in Tehran con-
victed Saeed Matin-Pour  of having 
"relations with foreigners and propa-

gating against the regime," accord-
ing to local news reports, and sent 
him immediately to Evin Prison. 

Matin-Pour  was initially arraested in 
May 2007 and released on bail after 
nine months. The journalist worked 
for Yar Pag and Mouj Bidari newspa-
pers in Azaerbaijan province, west-
ern Iran, in additing to writing his 
own blog, according to local news 
reports.
"We condemn the harsh sentence 
given to Saeed Matin-Pour on vague 
accusations and call on the court of 
appeal to overturn it," said CPJ Mid-
dle East and North Africa Program 
Coordinator Mohamed Abdel Dayem. 
"We call on the Iranian authorities to 
halt their campaign against journal-
ists and free those who remain be-
hind bars."

At least 31 journalists, including 
those below, have been imprisoned 
since Iran held its June 12 presiden-
tial elections. At least six other jour-
nalists were in detention prior to the 
disputed elections. 

Of the journalists currently behind 
bars, 16 work primarily for print pub-
lications, four for online publications, 
two for television stations, eight are 
primarily bloggers, and an additional 
seven are freelancers or with un-
known affiliations.

Among those detained is a freelance 
photographer for Getty Images, Ma-
jid Saeedi. "We at Getty Images are 
working toward his safe and quick 
release," said the photo agency's co-
founder and CEO, Jonathan Klein, in 
a statement.

Since President Mahmoud Ahmed-
inejad won a disputed election, au-
thorities have arrested thousands 
of protesters and dozens of journal-
ists. Most of the detained  journalists 
work for the local media, although 
one of them, Maziar Bahari, is a re-
porter Newsweek, according to CPJ 
research. 
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