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صفحه  11اقتصاد

بانک مرکزي در چند 
قدمي تحریم

هیالری نگران روابط
 کره شمالی و میانمار

صفحه 9سیاست

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 .

ادبیات

چماق چینی در برابر دموکراسی
مدیران ما پرچم هاي ایران ساخت چین روي میز خود مي گذارند و لباس شخصي ها 
– که هرگز هویت آنها بر کسي فاش نشده- با باتوم ها وشوکر هاي ساخت چین به 
»خس وخاشاک« حمله مي کنند. چیني ها ما را محاصره کرده اند و نه تنها در صنعت 
نفت ما که در بازار کوچک شاه عبدالعظیم و جانماز دوزهاي مشهد و قم هم حضور 
ایران در هیچ  دارند وبراي ما زنجیر عزاداري و کالهخود تعزیه مي سازند که جز 

جاي دیگر دنیا کاربرد ندارد.

اين روزها همه از کشتار مسلمانان در چين مي گويند اما چيني ها از مدت ها پيش بازار کاالهاي ملي و مذهبي ايران، 
پرجمعيت ترين کشور شيعه را تصاحب کرده اند. جنس چيني حتي به زير پيشاني ما شيعيان هم خزيده وما هرگز 
نفهميده ايم جانماز و مهري که با آن نماز مي خوانيم ساخت همان کشوري است که اين روزها مسلمانان را لت وپار 
مي کند. تاپيش ازاين،کفش و کيف و لباسمان چيني بود، حاال جانماز و تسبيح و مهر مکانيزه چيني هم داريم. اين 
چشم بادامي هاي پر تالش اين روزها از مهر ونماز ما هم گذشته اند وحاال دست گذاشته اند روي کاالهاي سنتي ما.کار 
به جايي رسيده که سير و رب گوجه فرنگي و نمک چيني هم سر سفره ما آمده اما تاسف بارتر اين است که مديران 
که هرگز هويت آنها بر کسي فاش  ما پرچم هاي ايران ساخت چين روي ميز خود مي گذارند و لباس شخصي ها – 
نشده- با باتوم ها وشوکر هاي ساخت چين به »خس وخاشاک« حمله مي کنند. چيني ها ما را محاصره کرده اند و نه 
تنها در صنعت نفت ما که در بازار کوچک شاه عبدالعظيم و جانماز دوزهاي مشهد و قم هم حضور دارند وبراي ما 
زنجير عزاداري و کالهخود تعزيه مي سازند که جز ايران در هيچ جاي ديگر دنيا کاربرد ندارد.کاالهاي چيني، همه جا 

هستند، از تسبيح، مهر، قليان، تنباکوي ميوه اي، پليور و دوچرخه گرفته تا ....

روشنفکران
 پشت دروازه ها 

صفحه17

این عروس کچل را کجا ببریم! 

وزير خارجه  کلينتون،  هيالري 
در  چهارشنبه  روز  متحده  اياالت 
براي  تايلند  به  خود  ورود  بدو 
شرکت در اجالس سران کشور هاي 
از  )آ.سه.آن(  آسيا  شرقي  جنوب 
نسبت  متحده  اياالت  نگراني شديد 
به همکاري  هاي مشترک ميان کره 

شمالي و ميانمار در رابطه ...

 تالش هاي سناتورهاي امريکا براي 
گسترش دامنه تحريم ها در صورت 
خودداري ايران از تعليق برنامه غني 

سازي، وارد مرحله تازه يي شد. 
بانک  گذشته  روز  ترتيب  اين  به 
بعدي  هدف  ايران  مرکزي 
اعمال  براي  امريکايي  قانونگذاران 

تحريم هاي آينده قرار گرفت ...

که  هنگامي  انقالب ها  بعضي 
اشتباه  را  روحيه ملي  روشنگران 
تعبير مي کنند به شکست مي انجامد. 
در تاريخ بشر سال هاي به خصوصي 
وجود دارد که تقريبا داراي يک هاله 
انديشه انقالب هاي  و  بوده  مقدس 
دموکراتيک عميقا به آنها گره خورده 
است. مثال چنانچه سال ۱۸۴۸ را در 

نظر گيريم بهار بوجود آمدن ... 

صفحه14

صفحه37ورزش

 تقلب آشکار در
 سازمان ورزش 

خبر  آنقدر  گذشته  روزهاي  در 
اعضاي  مرگ  پيرامون  شايعه  و 
شده  منتشر  جودو  نوجوانان  تيم 
مديران  دامن   حتي  سردرگمي  که 
فدراسيون جودو را هم گرفته است. 
اتفاقات  خالصه  بخواهيم  اگر  اما 
جمله  چند  اين  به  کنيم،  روايت  را 
مي رسيم: پس از سقوط هواپيماي...

مهاجرانی در جمع دانشجويان  دانشگاه سواس لندن در پاسخ به رسميت شناختن رئيس جمهور گفت:

صفحه6
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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آغاز اعتصاب غذای 
عده ای از ایرانیان در 

نیویورک
 

ايرانيان  از  : جمعی  فارسی  بی سی  بی   
مقيم آمريکا، در اعتراض به نتيجه انتخابات 
رياست جمهوری در ايران، وقايع پس از 
روز  از  معترضان،  عليه  خشونت  و  آن 
ساختمان  مقابل  ژوئيه   22 چهارشنبه، 
سازمان ملل متحد در نيويورک دست به 

اعتصاب غذا زده اند.
پايه  از   ، بشر  حقوق  فعال  گنجی،  اکبر 
و  است  اعتراضی  حرکت  اين  گذاران 
شماری از چهره های سرشناس سياسی 
اين  در  که  اند  کرده  اعالم  هم  فرهنگی  و 
می  شرکت  روزه  سه  غذای  اعتصاب 

کنند.
وقت  به  شب   ۸ ساعت  تا  برنامه  اين 

نيويورک ادامه خواهد داشت.

های  چهره  از  تعدادی  ايرانيان  بجز 
و  آمريکايی  متفکر  چامسکی  نوام  جمله  از  ايرانی  غير  سرشناس 

رابرت ردفورد بازيگر سينما از اين اعتصاب غذا حمايت کرده اند.
محل  در  که  فارسی  سی  بی  بی  خبرنگار  پورضيايی،  مهرنوش 

حضور  غذا  اعتصاب  برگزاری 
سيصد  حدود  که  گويد  می  دارد 
تن  بر  سبز  پيراهن  اغلب  که  نفر 
و سربند سبز  بند  مچ  يا  و  دارند 
اعتصاب  اول  روز  در  اند  بسته 

حضور داشته اند.

شهره  و  خواننده  گوگوش، 
در  نيز  ايرانی  بازيگر  آغداشلو، 
به  متحد  ملل  سازمان  مقر  مقابل 
اند.  پيوسته  کنندگان  اعتصاب 
پيشتر ابی، خواننده موسيقی پاپ 
ايرانی اعالم کرده بود که در اين 

اعتصاب غذا شرکت خواهد کرد.

روشنفکران  از  نفر  شش  و  سی 
در  کانادا  و  آمريکا  مقيم  ايرانی 
نامه ای اعالم کرده بودند که برای 

اين اعتصاب شرکت می  در  ايران"  "پشتيبانی از جنبش سبز مردم 
کنند.

آنها در بيانيه ای نوشته اند که به قصد "محکوم کردن تقلب گسترده 
بازداشت  و  مردمی  اعتراضات  رحمانه  بی  سرکوب  درانتخابات، 
غيرقانونی صدها شهروند و فعال سياسی و اجتماعی" به مدت سه 

روز دست به اعتصاب غذا می زنند.

حميد دباشی، استاد دانشگاه کلمبيا و از امضا کنندگان اين بيانيه که 
در محل برگزاری اعتصاب حضور داشت به بخش فارسی بی بی سی 
گفت: نهضت سبز، نهضتی فراگير است که فقط طرفداران 
موسوی را در برنمی گيرد و اعتصاب کنندگان در اينجا 
)نيويورک( به نمايندگی از همه ايرانيان در سراسر جهان 
دست به اعتراض زده اند و خواهان آزادی همه زندانيان 

سياسی هستند.

اکبر گنجی نيز ضمن درخواست آزادی زندانيان سياسی 
به بی بی سی گفت: خواست همه ما يک نظام دمکراتيک 

ملتزم به حقوق بشر است.
در ميان امضا کنندگان اين بيانيه نامهايی چون عبدالعلی 
بازرگان )فرزند نخست وزير دولت موقت پس از انقالب(، 
فاطمه حقيقت جو )نماينده پيشين مجلس(، حسين بشيريه 
)از  صفت  رخ  مصطفی  تهران(،  دانشگاه  سابق  )استاد 
مديران ماهنامه کيان( و مهرانگيز کار )حقوقدان و فعال 

حقوق زنان( ديده می شود.

اين  از  نيز  ديگر  فرهنگی  و  سياسی  چهره   ۱6 همچنين 
شهرنوش  چون  کسانی  اند؛  کرده  حمايت  اعتصاب 
پارسی پور )نويسنده(، عبدالکريم سروش )پژوهشگر دينی(، محسن 
مخملباف )نويسنده و کارگردان(، علی اکبر موسوی خوئينی )نماينده 

پيشين مجلس( و حسن يوسفی اشکوری )پژوهشگر دينی(.

هفته نامه پرشین
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 - عليرضا رياحی

مهشاد   - کيمياچی  بيژن  دکتر   - آرا  دکتر  از:   با تشکر 
ترکان- قارون - رضا اَرميا - خانم دهقانيان -  احسان 

صادقيان-

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

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد
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P.O. BOX 57783
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Tel/fax: 020 8123 2357

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 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 عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم 

و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02081232357 - 07811000455

توضیح ضروري 
شماره تلفن هفته نامه 

پرشين  به 
020۸۱232357 تغيير کرد

با شاعران معاصر

حمید مصدق
شد.  متولد  شهرضا  در   ۱3۱۸ بهمن  مصدق  حميد 
رفت  اصفهان  به  خانواده اش  همراه  به  بعد  سال  چند 
او در دوران  داد.  ادامه  و تحصيالت خود را در آنجا 
دبيرستان با منوچهر بديعی، هوشنگ گلشيری، محمد 
آنان  با  و  بود  مدرسه  هم  صادقی  بهرام  و  حقوقی 

دوستی و آشنايی داشت.
مصدق در ۱33۹ وارد دانشکده حقوق شد و در رشته 
بازرگانی درس خواند. از سال ۱3۴3 در رشته حقوق 
قضايی تحصيل کرد و بعد هم مدرک کارشناسی ارشد 
اقتصاد گرفت. در ۱350 در رشته فوق ليسانس حقوق 
اداری از دانشگاه ملی دانش آموخته شد و در دانشکده 
تدريس  به  کرمان  دانشگاه  و  تهران  ارتباطات  علوم 

پرداخت.
در  وکال  کانون  از  وکالت  پروانه  دريافت  ار  پس  وی 
اشتغال  وکالت  به  همواره  زندگی  بعدی  دوره های 
داشت و کار تدريس در دانشگاه های اصفهان، بيرجند 

و بهشتی را پی می گرفت.
در ۱3۴5 برای ادامه تحصيل به انگليس رفت و در زمينه 
سال  تا  پرداخت.  تحقيق  و  تحصيل  به  تحقيق  روش 
۱35۸ بيشتر به تدريس روش تحقيق اشتغال داشت و 
از ۱360 تدريس حقوق خصوصی به خصوص حقوق 
تعاون . مصدق تا پايان عمر عضو هيات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبايی بود و مدتی نيز سردبيری مجله کانون 

وکال را به عهده داشت.
بيماری  اثر  بر   ۱377 آذرماه  هشتم  در  مصدق  حميد 

قلبی در تهران درگذشت.

ديگر زمان زمانه مجنون نيست
فرهاد 

 در بيستون مراد نمی جويد 
زيرا بر آستانه خسرو 

بی تيشه ای به دست کنون سر سپرده است 
 در تلخی تداوم و تکرار لحظه ها 

 آن شور عشق 
عشق به شيرين را 

از ياد برده است 
تنهاست گردباد بيابان 

 تنهاست 
 و آهواندشت 

پکان تشنگان محبت
چه سالهاست 

ديگر سراغ مجنون 
آن دلشکسته عاشق محزون رام را 

 از باد و از درخت نمی گيرند 
زيرا که خاک خيمه ابن سالم را 

خادم ترين و عبدترين خادم 
 مجنون دلشکسته محزون است 

 در عصر ما 
 عصر تضاد عصر شگفتی

ليلی دالله محبت مجنون است 
 ای دست من به تيشه توسل جو 

 تا داستان کهنه فرهاد را 
از خاطرات خفته برانگيزی

 ای اشتياق مرگ 
 در من طلوع کن  

من اختتام قصه مجنون رام را 
 اعالم ميکنم 
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شوی اعترافات 
کلید خورد 

 در پي رايزني هاي 3ساعته کميته ويژه کميسيون امنيت ملي با وزير اطالعات، 
اعترافات بازداشت شدگان ناآرامي هاي اخير از رسانه ملي پخش مي شود. 

هر چند که پيش تر غالمحسين محسني اژه اي وزيراطالعات پخش اعترافات 
بازداشت شدگان ناآرامي هاي پس از انتخابات را منوط به توافق با قوه قضائيه 
کرده بود اما اصرارهاي هفت عضو کميته ويژه کميسيون امنيت ملي سبب 
شده اژه اي رضايت دستگاه قضايي در اين امر را ناديده گرفته و درخواست 

کميته ويژه مجلس را بپذيرد. 
رسانه ملي درحالي خود را براي پخش اعترافات بازداشت شدگان اخير آماده 
و  شدگان  بازداشت  خانواده هاي  مراجع، صاحبنظران،  از  برخي  که  مي کند 
فعاالن سياسي مکررا از روند بازجويي ها و نحوه بازداشت هاي اخير ابراز 

نگراني مي کنند. 

اين در حالي است که پخش اولين مجموعه اي از اعترافات بازداشت شدگان 
اعتراضات پس از انتخابات در شبکه هاي دولتي تلويزيون با واکنش برخي 
مراجع گروه هاي سياسي در ايران و همچنين نهاد بين المللي طرفدار حقوق 
يوسف صانعي  آيت اهلل العظمي  نظر  اظهار  امر  اين  مواجه شد. مصداق  بشر 
درباره پخش اعترافات بازداشت شدگان اخير است.اين مرجع تقليد با صدور 
از  پس  حوادث  دستگيرشدگان  خاص  شرايط  دليل  کرد:به  اعالم  بيانيه اي 
ارزش  انحصاري،  رسانه هاي  از  آنها  تلويزيوني  اعترافات  پخش  انتخابات، 
شرعي و قانوني ندارد. صانعي در بيانيه اش آورد:طي روز هاي اخير شاهد 
بر  که  بوده ايم  انحصاري  در رسانه هاي  زندانيان  از  برخي  اعترافات  پخش 
همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زنداني بودن متهمان و شرايط 
خاص آنها از نظر شرعي، قانوني و عقاليي هيچگونه ارزشي نداشته و ندارد. 
همچنين آيت اهلل العظمي عبدالکريم موسوي اردبيلي از ديگر مراجع تقليد نيز 
از خشونت ها عليه معترضان به انتخابات، شديدا انتقاد کرد. کميسيون امنيت 
بازداشت شدگان  اعترافات  پخش  اسباب  حالي  در  خارجي  سياست  و  ملي 
اخير از رسانه ملي را فراهم آورده است که خانواده هاي بازداشت شدگان در 
تماس هاي مکررشان با اعضاي اين کميته نسبت به وضعيت بازداشت شدگان 
اعالم نگراني مي کردند و خواستار رسيدگي اين کميته به روند بازجويي ها و 
محلي براي نگهداري آنان بودند، بنابراين در حالي که انتظار مي رفت بخشي 
پخش  کند،  فروکش  مذکور  کميته  وساطت  با  خانواده ها  اين  نگراني هاي  از 
اعترافات بازداشت شدگان اخير در حالي که اتهاماتشان هنوز در دادگاه ها و 
محافل قضايي رسيدگي نشده است، اسباب نگراني آنان را دو چندان خواهد 

کرد. 
در  اخير  بازداشت شدگان  از  جمعي  وکيل  و  حقوقدان  نيکبخت،  محمدصالح 
ارزيابي تصميم وزارت اطالعات براي پخش اعترافات جمعي از دستگيرشدگان 
گفت: براساس اصل 3۸ قانوني اساسي ايران که قبل از تصويب در مجلس 
خبرگان رهبري در سال 5۸ به رفراندوم گذاشته شد و  خميني آن را مطالعه 
کرد و فرمودند من هيچ خالف شرعي در اين قانون نمي بينم هرگونه شکنجه 
هيچ  ما  البته  داد:  ادامه  وي  است.  ممنوع  اطالع  يا کشف  اقرار  گرفتن  براي 
گزارشي نداريم که کسي را در اين حوادث براي گرفتن اقرار يا کسب اطالعات 
شکنجه کرده باشند نيکبخت تصريح کرد: مطابق قانون اساسي اجبار شخص 
به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگندي فاقد 

ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل بايد طبق قانون مجازات شود. 
چنين  در  هم  آن  زنداني شدن  نقش  اينکه  به  عنايت  با  افزود:  حقوقدان  اين 
شرايطي ممکن است انسان را در شرايطي قرار دهد که خود به خود و بدون 

هرگونه اجبار خاصي و فقط براي رهايي از شرايط ويژه ايي که در آن قرار 
دارد مجبور به اقرار و اعتراف شود. 

وي همچنين با اشاره به نظر حضرت علي )ع( مبني بر اينکه اقرار فرد زنداني 
فاقد ارزش است ادامه داد: از آنجا که هم در قانون اساسي و هم در شرع 
وجاهت  نمي توان  بنابراين  است  ارزش  فاقد  زنداني  فرد  از  اعتراف  اسالم 
قانوني و حتي اعتباري براي اعترافات بازداشت شدگان قائل شد. وي با بيان 
اينکه در جامعه اسالمي ما هم براي اعترافات و اقرارهايي که در زندان گرفته 
مي شود اعتباري قائل نمي شوند تاکيد کرد: مگر مي توان فردي را که تا ديروز 
مومن و آمر به معروف و ناهي از منکر بوده و در ميان مردم به نيک نامي 
مشهور بوده است را به خاطر شرکت در يک برنامه راهپيمايي يا تظاهرات به 

يک فرد ضد انقالب و خائن تبديل کرد. 
و  قانوني  مقبوليت  زندان  در  بازداشت شدگان  اقرار  کرد:  تصريح  نيکبخت 

اجتماعي ندارد. 
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ایران

فرصت یک ماهه 
اتحادیه اروپا
 به بانک ملي

بانک  چندين  تاکنون  امريکا  فشارهاي  کنار  در 
ايراني  هاي  بانک  با  مالي خود  روابط  اروپايي 
اند.  درآورده  تعليق  حالت  به  يا  کرده  قطع  را 
اتحاديه اروپا نيز به تازگي حکم تحريم فعاليت 
هاي بانک ملي را نيز صادر کرده است که البته با 
اعتراض شديد ايران مواجه شد. در همين راستا 
محمودرضا خاوري مديرعامل بانک ملي ايران 
اين اقدام اتحاديه اروپا درخصوص تحريم بانک 
ملي را بي اساس و سياسي دانست. به گفته او 
ايران مي تواند به اين تصميم اعتراض کند. به 
گفت؛  ايران  ملي  بانک  مديرعامل  ايرنا  گزارش 
فرانسه در تحريم اين بانک يک گام عقب نشست 
و خزانه داري دولت فرانسه روز جمعه گذشته 
به شعب اين بانک ابالغ کرد گشايش تامين مالي 
مشکلي  باشد،  نفعان  ذي  نفع  به  که  ملي  بانک 
صندوق  افتتاح  مراسم  حاشيه  در  او  ندارد. 
ايران در نشستي  انداز ملي  قرض الحسنه پس 
با خبرنگاران در خصوص حکم تحريم اتحاديه 
اروپا براي فعاليت هاي بانک ملي گفت؛ تحريم 
بانک ملي داراي دو بخش بانک پي ال سي )بانک 
انگليسي با مالکيت ايراني( و بانک ملي است. وي 
اظهار داشت؛ با وجودي که دليل تحريم بانک پي 
ال سي و بانک ملي مشترک بوده اما تاکنون به 
بررسي  براي  نيز  بازرسي  و  نشده  ابالغ  بانک 
است.  نکرده  مراجعه  بانک  به  بانکي  عمليات 
اروپا  اتحاديه  اقدام  اين  اينکه  بيان  با  خاوري 
و  قواعد شکلي  ايران  تجاري  عنوان شريک  به 
بر  نيز  بانک  اين  مدافعان  افزود؛  ندارد،  ماهوي 
و  کردند  دفاع  لندن  ملي  بانک  از  اساس  همين 
دادگاه متوجه تخلفات شکلي صورت گرفته شد. 
وجود  اين  با  گفت؛  ايران  ملي  بانک  مديرعامل 
اين دادگاه اعالم کرد از آنجا که مديرعامل بانک 
شود،  مي  تعيين  ملي  بانک  توسط  لندن  ملي 
حالي  در  اين  البته  و  دارد  وجود  تخلف  امکان 
است که اين امر نيز نقض مقررات اتحاديه اروپا 
است زيرا مديران عامل بانک ملي لندن به تاييد 
مراجع اتحاديه اروپا مي رسند. وي با بيان اينکه 
بانک ملي بي اساس و سياسي است و  تحريم 
مبناي قضايي ندارد، ادامه داد؛ از آنجا که ايران 
نامه يي  اين تصميم اعتراض کند،  مي تواند به 
نشدن  ابالغ  به  و  ارسال  اروپا  اتحاديه  مقر  را 
به  است.  کرده  اعتراض  نشده  ارائه  تخلفات  و 
گفته خاوري اتحاديه اروپا يک ماه فرصت براي 
اتحاديه  اين  و  ملي  بانک  بين  اطالعات  تبادل 

تعيين کرده است. 

در شهر چه چیزي 
پخش مي کنند؟ 

 پوريا عالمي 

از اين طرف فعال به خاطر تحريم چين، از قهوه چيني استفاده نمي کنيم. 
ملي  اعتماد  روزنامه  با  گفت وگويي  باهنر  محمدرضا  اون طرف  از 
گفت وگو  اين  به  امروز  شده(.  غني سازي  هسته  )با  هلو  است  کرده 

مي پردازيم: 
باهنر گفته است فضا امنيتي است و در فضاي امنيتي نقل و نبات پخش 

نمي کنند. 
سوال: در فضاي امنيتي چه چيزي پخش مي کنند؟ 

پرچم چيني پخش مي کنند. باتوم چيني پخش مي کنند. شوک الکتريکي 
فيلترينگ چيني پخش مي کنند. هواپيماي روسي  چيني پخش مي کنند. 
پخش مي کنند. شمارشگر روسي پخش مي کنند. دانشمند روسي پخش 

مي کنند. 
راه حل: نقل اروميه و نبات اصفهان و سوهان قم و کيک يزدي پخش 
و  ترک  هم  بود  شده  تقسيم  قدرت  هم  داشت؟  عيبي  چه  مي کرديد 
اصفهاني و لر و کرد و قمي و يزدي و اينا،  درکل همه، راضي بودند. 

باهنر جان! يعني اينقدر جنس چيني خوب جواب داده است؟ 
باهنر: کشيدن ترمز قطار احمدي نژاد، عبارتي براي دو سال پيش بود. 
سوال: يعني دانشمندان جوان در اين دو سال به فناوري اي دست پيدا 

کرده اند که قطار احمدي نژاد ديگر ترمز نمي خواهد؟ ما نمي دانيم! 
يعني دو سال پيش ترمز قطار احمدي نژاد را کشيديد هنوز دارد بوکس 

باد مي کند؟ 
يعني واقعا روي اين قطار ترمز هم نصب کرده اند؟ ما نمي دانيم. 

باهنر: بنده عرض کردم سياه و سفيد ماجرا را گنده نکنيم. 
سوال: يعني اگر رنگي باشد بايد ماجرا را گنده کنيم؟ يعني اگر سياه 
و سفيد بود بايد ماجرا را کوچک کنيم؟ در کل چطوري بايد؟ اون وقت 

اصال واژه »گنده« ارزش ادبي دارد يا سياسي؟ ما نمي دانيم. 
که  بود  مطرح  احمدي نژاد  منفي  آراي  بودن  باال  بحث  البته  باهنر:... 

مناظره ها آراي منفي او را جبران کرد. 
حاال هي تقصيرها را فقط بيندازيد گردن آقا عزت اهلل ضرغامي. )عزت 

جان شرمنده! نگو اين ممدرضا هم در جريان بوده.( 
باهنر: احمدي نژاد پول نفت را سر سفره ها برد، ]بحثي که محقق شد[ 

احمدي نژاد بخش عمده اي از راي اش را اينگونه جمع کرد. 
است؟  يعني  نفتي  پول ها  يعني  است؟  بوده  نفتي  راي ها  يعني  سوال: 

راي ها را سر سفره جمع کرده اند؟ 
باهنر: مردم مي ديدند که احمدي نژاد پول ها را داده است و به همين خاطر 

به او راي دادند. 
يعني  است؟  داده  خودش  احمدي نژاد  را  پول  يعني   :۱ سوال 
پول توجيبي اش را داده است؟ يعني اينقدر پولدار است؟ يعني آقا خاتمي 
امداد  و آقا رفسنجاني پول ملت را نمي دادند و مردم مي رفتند کميته 
ما  مي گرفتند؟  پول  مي دهد  را  خارجي  دختران  جهيزيه  دارد  االن  که 

نمي دانيم. 
سوال 2: يعني احمدي نژاد پول داده است؟ يعني مردم به خاطر پول به 

او راي دادند؟ )محمدرضا جان! نگو اين حرف ها را برادر.( 
باهنر: در راهپيمايي ميدان انقالب تا ميدان آزادي مردم گل مي گفتند 

و گل مي شنفتند. 
سوال: يعني شما به اينترنت وصل نمي شويد؟! يعني عکس آن آقاهه را 
نديديد؟ يعني تلويزيون شما بعد از ميدان آزادي را نشان نداد؟ آنتن 

را بچرخان برادر. 
باهنر: ما صداي ضبط شده ايشان را داريم. 

اين چيزها را دانلود مي کني؟ چرا  فيلترشکن داري؟ يعني راحت  يعني 
شادي هاي مان را با هم تقسيم نکنيم؟ آدرس فيلترشکن ات چيست؟ 

آقا باهنر! در کل آيا شما هنرمندي؟ 
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آگهی استخدام
GEM TV  جهت ساخت برنامه های خود در 

لندن، افراد زير را به همکاری دعوت می کند:
مجری خانم و آقا مسلط به فن بيان

نويسنده
)Final Cut Pro ( اديتور

دوبلور
افراد متقاضی می توانند مشخصات خود رابه انضمام 

سوابق  شغلی و تحصيلی يه ايميل آدرس زير ارسال نمايند 
 recruitment@gemonline.tv:

Production Manager
 

همچنين  جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد 
با تلفن  ۴۴6۴  ۸۸3۸ 020تماس حاصل نماييد.

چرا شعار مي دهند 
مرگ بر روسیه؟ 

 

آيت اهلل   امامت  به  تهران  اخير  جمعه  نماز  از  پس  که  تحليلي  در  ريانووستي  روسي  خبرگزاري 
است.اين  کرده  متهم  نظام  ارشد  مقامات  با  تقابل  به  را  داد، هاشمي  ارائه  هاشمي رفسنجاني 
انتخابات اخير رياست جمهوري  خبرگزاري مهندس ميرحسين موسوي نامزد معترض به نتايج 
انتخابات يا  را مهره اي از جانب  هاشمي خوانده و مي نويسد: رفسنجاني به طور مستقيم درباره 
نامزد اپوزيسيوني خويش يعني مير حسين موسوي سخني به ميان نياورد اما از حکومت خواست 
که رسانه هاي گروهي را آزاد کند. در اين مطلب با اشاره به شعار »مرگ بر روسيه« و »مرگ بر 
چين« که به دفعات از سوي هزاران معترض به نتايج انتخابات در نماز جمعه تهران سر داده شد 
مي نويسد: »هنگامي که  هاشمي رفسنجاني مقامات چيني را محکوم کرد که اخيرا قيام مسلمانان 
اويغوري در سين کيانگ را سرکوب کرده اند، مردم در پاسخ شعار »مرگ بر چين!« را سر دادند.

آنها  اخيرا ميان تظاهرکنندگان محبوب شده شعار عليه روسيه است.  از شعارهايي که  اما يکي 
شعارهاي »مرگ بر روسيه!«، »روسيه! ما را به حال خود رها کن!« و حتي »مرگ بر پوتين!« سر 
مي دهند. ويدئوهاي مربوط به اين قضايا را به راحتي مي توان در سايت »Youtube« پيدا کرد. به 
عقيده معترضان ايراني، روسيه متحد اصلي و حامي دولت کنوني ايران است. به عالوه آنها به اين 
مساله توجه دارند که مسکو جزو اولين کشورهايي بود که پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست 
جمهوري را به وي تبريک گفت و بعد از انتخابات نيز رئيس جمهور ايران براي شرکت در اجالس 
سازمان همکاري هاي شانگهاي در يکاترينبورگ، به روسيه سفر کرد.« »شيرين اديباني« نيز در 
مقاله اي براي پايگاه خبري-تحليلي »اسلون« به تحليل از اوضاع اخير در ايران و موج انزجار نسبت 
به روسيه پرداخت.به گزارش ريانووستي در اين مقاله آمده است:»اکبر هاشمي رفسنجاني يکي از 
برجسته ترين چهره هاي سياسي ايران هنگام موعظه در نماز جمعه چند بار مردم را فراخواند که 
هيچ شعاري ندهند. اما فضاي اطراف آن پر از بسيجي هايي بود که هر از گاهي شعارهاي معمول 
با  فرياد مي زدند. جمعيت »سبز«  را  انگليس!«  بر  بر اسرائيل!«، »مرگ  بر آمريکا!«، »مرگ  »مرگ 
شنيدن شعارها شروع مي کرد به فرياد زدن »مرگ بر روسيه!«. پس از آن همين شعارها را جمعيت 
ادامه داد. صدها نفر فرياد مي زدند »روسيه حيا کن، کشورمو رها کن«. در  مردم در خيابان ها 
يک جا نيز پرچم روسيه را آتش زدند. اما چنين تنفري ناگهاني نسبت به روسيه از کجا پيدا شد؟ 
بيانيه اي در  تهران طي روزهاي 20 و 2۱ ژوئن، »مهدي کروبي«  از درگيري هاي  بالفاصله پس 
سايت رسمي حزب خود منتشر کرد. او در آن دولت را فراخوانده بود که تعرض به معترضان را 
متوقف کرده و بازداشت شدگان را آزاد کند. در اين بيانيه چنين گفته شده بود: »شما پليس ها را به 
همسايه شمالي فرستاديد تا در آنجا آموزش ببينند که چگونه تظاهرکنندگان را مورد ضرب وشتم 
قرار دهند و با گاز اشک آور آنان را متفرق کنند«. همسايه شمالي، روسيه است. همزمان شايعاتي 
منتشر شد که نيروهاي ويژه روسيه در متفرق سازي تظاهرات دست دارند و »مشاورين« روس 
در دولت ايران خدمت مي کنند. در Facebook گروهي به نام »مخالفين مامورين روسي در ايران« 
ايجاد شد.به عقيده نويسنده،مردم معمولي ايران هميشه نظر مثبتي نسبت به روسيه داشتند و اين 
موج شديد نارضايتي پايه و اساسي جدي دارد. در درجه اول، روسيه يکي از اولين کشورهايي 
بود که انتخاب مجدد »محمود احمدي نژاد« را تبريک گفت. احمدي نژاد بالفاصله پس از انتخاب خود 
عازم روسيه شد که در آنجا در يکاترينبورگ »ديميتري مدودف« رئيس جمهور روسيه در برابر 
دوربين با او دست داد )ديدار احمدي نژاد نه از روسيه و بلکه به منظور شرکت در اجالس سران 
سازمان همکاري شانگهاي بود که ايران در آن حکم ناظر را دارد و طبق پروتکل ميزبان ملزم به 
دست دادن به ميهمان است(. عالوه بر اين روسيه همچنان راه اندازي نيروگاه اتمي ايران در بوشهر 
را به درازا کشانده است. ايرانيان مي فهمند که مساله تنها در برنامه هسته اي و فشار بين المللي 
نيست. به نفع روسيه است که برگي برنده در دست داشته باشد تا با کمک آن بتواند به امتيازات 
سياسي و اقتصادي دست يابد.مي توان گفت که اين اعتراضات، نه عليه روسيه و بلکه عليه »روابط 
بسيار گرم« بين دولت هاي ايران و روسيه هستند. اما اصل »اقدام عکس« نيز در اينجا کاربرد دارد: 
دولت ايران به غرب دشنام مي دهد و به روسيه کاري ندارد. پس حتما چيزي پشت اين است، حال 
تقسيم  به طور مساوي  ايراني  در شعارهاي  »مرگ«  اکنون  بدين ترتيب  کنيم.  برعکس عمل  بياييد 
شده است. سايت بي بي سي نيز در تحليلي از واکنش روسيه به شعار مرگ بر روسيه از سوي 
ايران نوشت که وزارت امور خارجه روسيه در واکنش به اين  انتخابات در  معترضان به نتايج 
شعار گفته است که شعار مرگ بر روسيه نظر مردم ايران نيست و از سوي تعدادي انگشت شمار 
از معترضان به نتايج انتخابات سر داده شده است.بي بي سي اشاره نکرده که واکنش مزبور از 

سوي کدام مقام روسي ابراز شده است. 

روزنامه نگاران همچنان در 
وضعیت بالتکلیف 

 
 بازداشت روزنامه نگاران و فعاالن سياسي در ايران از ناآرامي هاي پس از انتخابات آغاز شد، با دستگيري 
و  بازداشت هشت زن روزنامه نگار  به  امروز  به  تا  به طوري که  يافت  بيشتري  اهميت  زنان روزنامه نگار 

سميه  بازداشتي،  زنان  اين  جمله  از  است.  يافته  ادامه  وبالگ نويس 
اول  نيمه شب  پارلماني است که در  نصرتي روزنامه نگار و خبرنگار 
به  شد.  دستگير  تهران  در  منزلش  در  امنيتي  ماموران  توسط  تيرماه 
يکشنبه  نيمه شب  امنيت  پليس  ماموران  روزنامه نگار،  اين  گفته همسر 
و  ملي  کارت  رفتند و گذرنامه،  اين روزنامه نگار  منزل  به  تيرماه  اول 
ساير وسايل شخصي مرتبط به امور روزنامه نگاري وي و همسرش 
او مي گويد: در حال حاضر  اميررضا پرحلم همسر  را توقيف کردند. 
مدت 3۱ روز است که از وضعيت سميه اطالع چنداني در دست نيست 
و به غير از يک تماس کوتاه آن هم دو روز پس از دستگيري، هيچ گونه 
تماس ديگري از سوي او با خانواده اش برقرار نشده است. خانواده اين 
وي  سرنوشت  اطالع از  براي  فزاينده اي  تالش هاي  نيز  روزنامه نگار 
انجام داده اند اما ا ين اقدامات تاکنون هيچ   نتيجه مشخصي در بر نداشته 
است. همسر سميه نصرتي مي گويد: »سميه به لحاظ وضعيت جسمي 
ضعيف است و هنگام بازداشت او بيمار بود و نگهداري طوالني وي 

ممکن است صدمات جدي بر حال عمومي وي وارد آورد.« با اين حال 
خانواده اين روزنامه نگار اميدوارند که مسووالن امر توجه بيشتري به وضعيت زنان بازداشتي از جمله 
سميه داشته باشند. به گفته همسر و خانواده سميه، با وجود همه تالش ها براي کسب اجازه به منظور 
انجام يک مالقات کوتاه، اين امر تاکنون ميسر نشده و عمال همه راه ها براي کسب اطمينان از سالمت وي 

تقريبا با بن بست مواجه شده است.

 همسر اين روزنامه نگار مي گويد: »ما نامه مفصلي خطاب به مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي 
کل کشور و يکي از اعضاي کميته پيگيري وضعيت بازداشت شدگان نوشته که اين نامه نگاري نيز نتيجه اي 
دربرنداشته است.« يکي از فعاالن سياسي نزديک به مهدي کروبي نيز در تماس با خانواده سميه نصرتي 
گفته که در خصوص بازداشت وي نکات الزم را به دبيرکل حزب اعتماد ملي گفته و ايشان قرار است در 
ديدار با مسووالن در خصوص روشن شدن وضعيت اين روزنامه نگار صحبت کند. سميه نصرتي فعاليت 
مردم ساالري،  روزنامه هاي  پارلماني  خبرنگار  عنوان  به  تاکنون  کرده و  آغاز   7۹ سال  از  را  مطبوعاتي 

حيات نو، تهران امروز، جهان صنعت و چند خبرگزاري از جمله »سينا« مشغول به فعاليت بوده است. 
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پرسش  این  به  پاسخ  در  سروش  دکتر 
حکومت  حاکمیت  تحت  اصالحات  آیا  که 
این   « گفت:  برد  می  جایی  به  راه  اسالمی 
بعد  و  کند  چاهی  که  است  کنی  چاه  قصه 
او  به  و  بریزد  کجا  را  خاکش  که  پرسید 
این خاکها را در  گفتند چاه دیگری بکند و 
آن بریزد؛ چنین شد که او همه عمرش چاه 
کند. ما که نمی توانیم همه عمرمان را مدام 
انقالب کنیم. کسی انقالب نمی کند، انقالب 
می شود. ما باید اصالح کنیم و فکر نکنید 

اصالحات معنای کمی دارد.«

شنبه  ۱۸ ژوئن دانشگاه سوس شاهد نشستی با حضور اهل قلم 
و انديشه و خيل چشمگير دانشجويان و محققان ايرانی و خارجی 
عبدالکريم سروش،  دکتر  آقايان  از  بودند  عبارت  بود. سخنرانان 
فرخ نگهداری، مسعود بهنود و دکتر عطااهلل مهاجرانی که يک به يک 
در خصوص مسايل سياسی اجتماعی اخير ايران دقايقی صحبت 
کردند و سپس به پاسخگويی پرسشهای حضار پرداختند. در اين 
نشست که فضايی صميمانه داشت نکته های ارزشمند و قابل تأملی 
ابراز خشنودی  ضمن   – اول  دکتر سروش - سخنران  بيان شد. 
فرخ  در جوار  انقالب  از  از سالهای گذشته  از حضور مجدد پس 
نگهداری و بيان مقدمه در وصف دلسردی حاکم بر فضای ايران 
»وقتی  افزود:  بود،  داده  روی  نيز  مرداد   2۸ کودتای  از  پس  که 
جامعه انسانی تقسيم بندی می شود و معادله و مبادله شکل می 
گيرد، قدرت سياسی هم متولد می شود که فی نفسه شر نيست بلکه 
توانند  نمی  آدميان  اما  کند؛  می  که خدمت  است  خدمتگزار خوبی 
مرکب قدرت را رها کنند و در مقابل اين قدرت طلبی دو راه بيشتر 
درويشی  دولت  دنبال  به  و  کنيم  رها  را  آن  صوفيانه  يا  نداريم: 
برويم مثل حافظ و موالنا؛ ويا قدر آن را بدانيم و برای مهار کردن 
آن تدبير کنيم. تمام علوم سياسی و اجتماعی يا فلسفه سياسيت 
شکل گرفته اند چون نمی توان قدرت را رها کرد يا تسليم آن شد. 
تئوری قديمی برای مهار قدرت عدالت است. يعنی حاکم بايد عادل 
باشد. حال عدالت چيست، قصه پر گفتگو و مجادله انگيزی است. 
انديشه درباره  فيلسوفان متافيزيکی ويا سياسی کمترين گفتار و 
عدالت را داشته اند و کمترين حساسيت هم از آن ديده شده است. 
در ايران عدل شد گناه کبيره نکردن و اصرار به گناه صغيره نيز 
نداشتن. نظريه مشروعيت نيز که بهتر است کلمه حقانيت برای آن 
اين  بايد  نشيند  می  قدرت  مرکب  بر  که  يعنی کسی  برود،  کار  به 
مسند حق او باشد و بعد برسيم به اين سؤال که آيا به عدالت رفتار 
خواهد کرد يا نه. باز اين پرسش که آيا حق از آن مردم است يا 
از آن خداوند، دو انديشه کالن در باب حقانيت را مطرح می کند. 
احقاق حقانيت  برای  بود  اروپا تالشی  در  کليسا  قدرت  فروپاشی 
الکتريسيته و انرژی  مردم. بزرگترين کشف بشريت که از کشف 
اتمی کمتر نبوده، کشف حقوق طبيعی انسان است. يعنی آدمی به 
گرفت.  او  از  توان  نمی  که  دارد  حقوقی  است  آدمی  اينکه  مجرد 
بيشترين گزند قدرت از تمرکز قدرت در دست يک نفر حاصل می 
انتخابات و مطبوعات آزاد همه برای مهار  شود. داشتن پارلمان، 
مرکب قدرت الزم است. مشروطيت به دنبال تفکيک قدرت رفت ولی 
از حقانيت باز ماند. مفهوم حق در ميان ما آنچنان که بايد ريشه دار 
نشد. تا دروان کنونی آنچه فوق العاده اهميت دارد همين انتخابات 

که  دانم  می  خجسته  معصيت  يک  را  اخير  اتفاقات  اين  من  است. 
چشم مردم را به حقوقشان باز کرد. اگر فقط همين نتيجه حاصل 

شده باشد که مفهوم حق را درک کنيم و اين اصيل ترين سرمايه 
را از آن خود بدانيم بايد تمام اين وقايع تلخ را خجسته ديد چون 
همين حوادث تلخ موجب بيداری انسان می شود.« وی در پاسخ به 
اين پرسش که آيا اصالحات تحت حاکميت حکومت اسالمی راه به 
جايی می برد گفت: » اين قصه چاه کنی است که چاهی کند و بعد 
پرسيد که خاکش را کجا بريزد و به او گفتند چاه ديگری بکند و 
اين خاکها را در آن بريزد؛ چنين شد که او همه عمرش چاه کند. ما 
که نمی توانيم همه عمرمان را مدام انقالب کنيم. کسی انقالب نمی 
بايد اصالح کنيم و فکر نکنيد اصالحات  انقالب می شود. ما  کند، 

معنای کمی دارد.«
قبل از آغاز سخنانش از حضار  سخنران دوم –  فرخ نگهداری – 
اعتراض به حاکميت جائر و ريخته شدن خون  خواست که برای 
ندا آقاسلطان و دهها فرزند گمنام وطن که پرپر  اعرابی،  سهراب 
شده اند بايستند و سکوت کنند. او سپس اينگونه آغاز کرد: »تلخی 
هايی که دکتر سروش به آنها اشاره کردند رخ داد. در اوايل انقالب 
وقتی از در مناظره هايی که بعد جايش را به اعدام و کشتار داد، 
بيرون می آمدم خود را تنها می ديدم. ما را خس و خاشاک می 
ناميدند اما اکنون می بينيد که آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت. 
فروغ می گفت رويای من تولد ديگری است، دستهايم را در باغچه 
می کارم، سبز خواهد شد، سبز خواهد شد. ايران يکپارچه با اميدی 
اما  کند  ارزانی  لبخند  به مخالفان خود  تا  بود  پا خواسته  به  سبز 
حکام جائر آن را برنتافتند و سکوت مردم را به گلوله بستند. ما 
اينجا جمع شده ايم که ببينيم آيا اميدی هست؟ قبل از شروعی تازه 
بايد خود را تعريف کنيم و ببينيم چه می خواهيم. اين جنبش سبز 
حرکتی است برای صلح. هدف ما اين است که هر کس نوع زندگی 
خود را انتخاب کند و ترس را از خود بيرون کند؛ اگر کسی شما را 
می ترساند بدانيد که هدفش غير از صلح است. هدف دوم احترام 
و  علمها  بايد  گذاشت؛  کنار  را  گذشته  بايد  است.  همديگر  رأی  به 
نشانها را زمين گذاشت؛ هر کس که از حق و کرامت صندوق رأی 
يار خودمان بشماريم. خونهای زيادی ريخته شده و  سخن گفت 
خون نفرت ايجاد می کند. اگر بخواهيم اين سبزی تحقق بيابد حتی 
بايد بپذيريم. هر  از ما گفت  اگر رهبر جائر هم کالمی در حمايت 
کس چشمها را شست و جوری ديگر به آرای ما نگاه کند او را با 
آغوش باز بپذيريم. حمايش رأی نياز به حمايت دارد تا صندوق 
تعبير  از خودماست. هر کس  ما  قدرت  باشد.  الخطاب  رأی فصل 
را  جنبش  که  هستند  مردم  دارد.  شبهه  و  شک  جای  کند  ديگری 
هدايت می کنند. صندوق مبنای حل اختالف ما با گروههای ديگر 
است. تکيه ما بايد بر خودمان باشد. با خود می انديشم که قاتل 
می  نور  هاله  و  جمکران  چاه  ياد  به  بعد  کيست؛  اعرابی  سهراب 
افتم؛ می گويم اگر کسانی نباشند که چاه جمکران بخرند، جمکران 
فروشان هم نخواهند بود. جمکران فروشان و هاله نور بينان همان 
قاتالن سهرابها هستند. آيا می توان قتل سهراب را به جهل نسبت 
با رأی  اگر بتوانيم رابطه ای را که سهراب با رستم داشت،  داد؟ 
دهندگان به احمدی نژاد داشته باشيم، از اين بحران خارج خواهيم 

شد. متأسفانه رستم نمی دانست که سهراب را می کشد.«

اولين  تاريخی  روايت  به  را  خود  کوتاه  سخنرانی  بهنود  مسعود 
انتخابات ايران از زبان مخبرالسلطنه پرداخت و دامه داد:» در هيچ 

دوره ای عين رأی ما از صندوق بيرون نيامده ولی زياد ناراحت 
نبايد بود چون همه دنيا همينطور است.« او بخصوص در انتها تأکيد 
احتماالت  و  بشکنيد  داوطلبانه  را  تان  اميد صددرصدی  که  کرد:» 

ديگر راهم در نظر بگيريد تا موجب سرخوردگی تان نشود.«
اينگونه  را  خود  مسير  از  انقالبيون  انحراف  علت  مهاجرانی  دکتر 
تشريح کرد:» انقالبيون با آرمانگرايی آغاز می کنند تا اگر انقالب 
پيروز شد آن آرمانها تحقق يابد اما بعد از انقالب اين آرمانگراييها 
به حفظ وضعيت موجود می انجامد و به جای فدايی آزادی، مردم و 
هدف، قدرت مالک می شود. درکی که حاکميت از قدرت دارد مبنای 
انجام انتخابات می شود؛ انتخاباتی که مردم پرشور و هيجان در 
آن شرکت کنند، فضا هرچه پر رونقتر و گرمتر باشد ولی نتيجه 
آن احمدی نژاد باشد؛ به اين دليل که حاکميت درک خود را بهتر 
از مردم می داند.« وی اختالف ريشه ای خطبه آقای هاشمی را با 
خطبه آقای خامنه ای تفاوت حاکميت بر مبنای مردم يا خدا دانست 
در  شمرد:»  بر  اينچنين  را  مردم  مبنای  بر  حاکميت  ويژگی  ده  و 
دارند؛  نظر  اظهار  حق  مردم  نيست؛  مردم  بين  تفاوت  جمهوريت 
زمامداران وکالت مردم را دارند نه اوليايی ايشان را؛ مردم زمامدار 
زمامداران  است؛  موقتی  زمامداری  شارع؛  نه  کند  می  انتخاب  را 
در قبال جان و مال مردم مسئولند؛ قانون مالک است؛ فقيه شرط 
حکومت نيست؛ جمهوريت قرارداد سياسی است بين مردم و دولت 
و نه قراردادی دينی و شرعی؛ در جمهوری عقد جمعی مبناست و 
اين  اقدام برای مشروط کردن قدرت بود و  نه فردی. مشروطيت 
استبداد کنار زده شود.  از  تا نوع ديگری  انتخابات فرصتی است 
مسير آزادی دوی صدمتر نيست بلکه دوی استقامت امدادی است. 
کسی که در مسير آزادی فداکاری می کند هدفدار است. پيش رفتن 
در اين مسير نا اميدی ندارد. اين آتش را بايد روشن نگه داشت. 
بايد حضور مداوم  تقلبها همين دلزدگی است.  اين  اهداف  از  يکی 

داشت. حتی اگر مدام بر سندان هم بکوبيد فتح الباب شود.
دکتر مهاجرانی در پاسخ به نگرانی از به رسميت شناختن احمدی 
شخصيتهای  ويا  نژاد  احمدی  شده  لغو  خارجی  سفرهای  نژاد، 
که  شد  آور  ياد  و  برشمرد  را  ايران  به  کشورها  ديگر  سياسی 
هنوز هيچکس حتی آقای مصباح يزدی پيروزی او را تبريک نگفته 
است. همچنين پيش بينی کرد که خود حزب حاکم به دليل موانع 
از  گوناگون  های  بهانه  به  است  ممکن  دارد  که  محدوديتهايی  و 
حضور احمدی نژاد در عرصه های حساس جلوگيری کند. وی با 
ذکر مثالی چنين آورد:» در گذشته وقتی کسی را نمی توانستند در 
انظار بياورند به کنايه می گفتند اين عروس کچل را کجا ببريم.« 
وی همچنان حساب کشی کردن از زمامداران را دليل هوشياری 
جامعه و ضامن دمکراسی دانست:» مثاًل مجلس خبرگان که رهبری 
را منصوب می کند بايد او را احضار کند و از او حساب کشی کند 
نه اينکه مجلس خبرگان به حضور رهبری شرف ياب شوند و از 

او رهنمون بگيرند.«
الزم به ذکر است که در اين جلسه تنی چند از مسلمانان اهل سنت 

و مليتهای کشورهای همسايه ايران نيز حضور داشتند.
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نخست وزیر ژاپن مجلس نمایندگان 
را منحل کرد 

 تارو آسو نخست وزير ژاپن روز سه شنبه به طور رسمي مجلس 
نمايندگان اين کشور را براي برگزاري انتخابات سراسري منحل 
علني  نشست  جريان  در  آسو  توکيو،  از  ايرنا  گزارش  به  کرد. 
ديروز، انحالل مجلس ۴۸0 نفري و پرقدرت نمايندگان را که اکثريت 
کرسي هاي در آن در اختيار احزاب ائتالفي حاکم است، اعالم کرد. 
اعضاي هيات دولت ژاپن بعدازظهر ديروز به وقت محلي بار ديگر 
جلسه تشکيل دادند و طرح پيشنهادي تارو آسو رهبر حزب حاکم 
ليبرال دموکراتيک و نخست وزير ژاپن را براي برگزاري انتخابات 
شهريور(  )هشتم  ميالدي  جاري  سال  آگوست   30 در  سراسري 
مورد بررسي و تصويب قرار دادند. هرچند به دنبال انحالل مجلس 
نمايندگان احزاب ژاپني فعاليت هاي انتخاباتي خود را از هم اکنون 
آغاز کرده اند اما با تصويب اين طرح، رقابت هاي رسمي انتخاباتي 
در ژاپن از روز ۱۸ آگوست )27 مردادماه( در سراسر اين کشور 
آغاز خواهد شد. به اين ترتيب احزاب ائتالفي حاکم آماده مي شوند 
به رهبري حزب دموکراتيک بزرگ ترين حزب  با احزاب مخالف 
مخالف دولت و دومين قدرت سياسي ژاپن که پيش بيني ها حاکي 
از پيروزي اين حزب در انتخابات آتي مجلس نمايندگان است، به 
رقابت بپردازند. انحالل مجلس نمايندگان ژاپن در حالي از سوي 
تارو آسو نخست وزير ژاپن صورت گرفت که احزاب مخالف به 
رهبري حزب دموکراتيک بزرگ ترين حزب مخالف دولت و دومين 
اين کشور طي دو سال گذشته همواره  قدرت بزرگ سياسي در 
دولت را تحت فشار گذاشته و درخواست انحالل مجلس را کردند. 

 

  افزایش فشارهاي بین المللي و 

نگراني ها درباره هندوراس 
 

با بي نتيجه ماندن مذاکرات پايان تنش هاي سياسي در هندوراس و ايجاد 
بن بست سياسي و بروز خشونت ها در اين کشور، فشارهاي بين المللي 
براي حصول يک راه حل در خصوص بحران سياسي هندوراس افزايش 
يافته است. حاميان مانوئل زاليا رئيس جمهور برکنارشده هندوراس متعهد 
به ادامه اعتراضات خود شدند و زاليا تاکيد کرد چه توافق حاصل شود 
و چه نشود وي به هندوراس بازخواهد گشت. به رغم انزواي روزافزون 
بين المللي و تماس تلفني بسيار قاطعانه وزير امور خارجه امريکا،روبرتو 
ميچلتي رئيس دولت موقت هندوراس همچنان تاکيد دارد مانوئل زاليا که 
به زعم وي قانون اساسي را نه يک بار بلکه چندين بار نقض کرده حق 
اسکار  پيشنهاد  ميچلتي  روبرتو  نمايندگان  ندارد.  را  قدرت  به  بازگشت 
مبني  را  هندوراس  بحران  ميانجيگر  و  کاستاريکا  رئيس جمهور  آرياس 
بر بازگشت زاليا به عنوان رئيس جمهور دولت »آشتي« به کشورش رد 
کردند. آرياس برنده جايزه صلح نوبل پس از آن هشدار داد هندوراس 
در آستانه يک جنگ داخلي قرار دارد و خواستار ازسرگيري گفت وگوها 
ليبرال  حزب  رئيس  رينا  ادواردو  کارلوس  شد.  وقفه  ساعت   27 از  پس 
هندوراس که زاليا و ميچلتي هر دو عضو آن هستند، گفت؛ زاليا طي اقدام 
ارتش که مورد حمايت دادگاه ها و کنگره هندوراس قرار گرفت در تاريخ 
2۸ژوئن عزل و تبعيد شد. خوزه کاستيلو سفير کاستاريکا در سازمان 
در  اين سازمان  العاده  فوق  در جريان يک نشست  امريکايي  کشورهاي 
بحران  اين  ميانجيگري  کرد؛  تاکيد  هندوراس  بحران  درباره  واشنگتن 
سقوط نکرده است. اتحاديه اروپا نيز طي يک افزايش فشار جدي 5/65 

ميليون يورو از کمک هاي ارسالي به هندوراس را معلق کرد. 

کشف یک شبکه 
تروریستي در لبنان

از  تن   ۱0 و  کشف  کشور  اين  در  را  تروريستي  شبکه  يک  لبنان  ارتش 
اعضاي آن را بازداشت کرد. فرماندهي ارتش لبنان روز سه شنبه با اعالم 
اين موضوع افزود؛ اين شبکه درصدد انجام اقدامات تروريستي بود. بر 
اساس بيانيه ارتش لبنان اين شبکه برخي افراد تحت پيگرد را در اردوگاه 
هاي فلسطيني با مدارک جعلي به خارج از لبنان مي فرستاد و به برخي 
افراد شبکه هاي تروريستي نيز پناه مي داد. تهيه هويت هاي جعلي، خارج 
کردن غيرقانوني اموال، برنامه ريزي براي اقدامات تروريستي در خارج 
لبنان و تدارک برنامه هايي براي مراقبت و کنترل نيروهاي سازمان  از 
ملل در جنوب لبنان موسوم به يونيفل نيز از ديگر تالش هاي اين گروه 
بوده است. اعضاي اين گروه براي تامين منابع مالي خود اقدام به سرقت 
بر  گذاشتن  براي سرپوش  و  کردند  ها مي  ها و صرافي  از طالفروشي 
اقدامات خود، نام موسسات و نهادهاي خصوصي را مورد سوءاستفاده 
قرار مي دادند. در يک خبر ديگر گفته شد فرستاده رئيس جمهوري امريکا 
است.  شده  بيروت  وارد  محرمانه  طور  به  پيش  روز  دو  خاورميانه  به 
ميچل قرار است با ميشل سليمان رئيس جمهوري لبنان ديدار و گفت وگو 
کند. منابع ديپلماتيک در لبنان اعالم کردند هدف ميچل از سفر به لبنان 
دو موضوع تشکيل کابينه جديد لبنان و مسائل مربوط به آغاز گفت وگو 
بين لبنان و اسرائيل است که از دهه ۱۹۹0 راکد شده است. در يک خبر 
قبال  در  کامل کشورش  تعهد  بر  لبنان  وزير  نخست  ديگر سعد حريري 
بان  نماينده  ويليامز،  مايکل  با  ديدار  در  وي  کرد.  تاکيد   ۱70۱ قطعنامه 
قطعنامه  هاي  بند  کامل  اجراي  لبنان،  در  ملل  سازمان  دبيرکل  مون  کي 
جنوب  در  يونيفل  نيروهاي  کرد؛  تاکيد  حريري  شد.  خواستار  را   ۱70۱
لبنان نيروهاي دوست لبنان هستند که به مسووليت هاي اساسي خود در 
چارچوب تضمين حاکميت لبنان و اجراي قطعنامه ۱70۱ عمل مي کنند. 
وي بار ديگر بر لزوم هماهنگي مداوم ميان نيروهاي يونيفل و ارتش لبنان 

در اجراي اين قطعنامه و حمايت از غيرنظاميان لبنان تاکيد کرد.

دیدار مبارک و سارکوزي  
  

رئيس جمهور فرانسه برگزاري يک کنفرانس بين المللي جهت پيشبرد فرآيند 
صلح خاورميانه را خواستار شد. نيکال سارکوزي رئيس جمهور فرانسه در 
ديدار با حسني مبارک، همتاي مصري اش در پاريس برگزاري يک کنفرانس 
بين المللي صلح جهت پيشبرد فرآيند به تعليق در آمده صلح بين فلسطينيان و 
اسرائيل را مهم و ضروري دانست. بر اساس گزارش بيانيه رياست جمهوري 
فرانسه، سارکوزي همچنين بر ضرورت اتخاذ گام هاي مناسب جهت وادار 
براي  مذاکرات  ميز  به  بازگشت  به  پرونده صلح  ربط  ذي  هاي  کردن طرف 
حل و فصل مسالمت آميز بحران تاکيد کرد. رئيس جمهور مصر نيز در جمع 
در  جلو  به  رو  هاي  گام  اتخاذ  ضرورت  بر  مشابه  موضعي  در  خبرنگاران 
فرآيند صلح خاورميانه تاکيد کرد. وي بدون اشاره به برگزاري کنفرانس بين 
المللي صلح گفت؛ ما مي توانيم گام هايي را در راستاي تالش هاي در حال 

جريان براي تحقق صلح اتخاذ کنيم.   

بلر؛ موگابه را سرنگون مي کنم  
 

نخست وزير سابق انگليس اظهار کرد وي همان طور که با کمک امريکا 
رابرت  دولت  کند  مي  تالش  اکنون  کرد،  سرنگون  را  حکومت صدام 
موگابه را به چنين سرنوشتي مبتال کند. توني بلر نخست وزير سابق 
انگليس، در گفت وگو با پايگاه اينترنتي اشترن، ضمن روشن ساختن 
اصول سياست خارجي خود گفت؛ اگر ابزار سرنگوني رابرت موگابه 
ديکتاتور زيمبابوه را داشته باشم، وي را سرنگون خواهم کرد. بلر در 
تشريح يکي از خط مشي ها و اصول سياست خارجي خود گفت؛ اگر 
کاري را بتواني انجام دهي پس بايد آ ن را عملي کني. نخست وزير 
انگليس براي مثال در همين راستا به سرنگوني دولت موگابه  سابق 
اشاره کرد و گفت؛ براي مثال اگر کسي اين امکان را داشته باشد که 
کند. وي  را عملي  اقدام  اين  بايد  کند،  را سرنگون  زيمبابوه  ديکتاتور 
گفت؛ موگابه کشورش را سرنگون کرد و انسان هاي بسياري کشته 

شدند؛ افرادي که نبايد کشته مي شدند.   

دست داشتن دحالن در ترور عرفات  
 

 در پي افشاگري هاي فاروق القدومي مبني بر دخالت محمود عباس 
رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين و محمد دحالن در ترور عرفات، 
روزنامه الشرق قطر نيز در شماره ديروز خود با انتشار نامه دحالن 
اين روزنامه  داد.  اين ترور خبر  از دخالت وي در  به شائول موفاز، 
قطري در شماره ديروز خود نوشت؛ نامه محمد دحالن وزير سابق 
امور امنيتي دولت محمود عباس رئيس تشکيالت خودگردان فلسطين، 
در تاريخ ۱3 ژوئيه سال 2003 به شائول موفاز رئيس ستاد مشترک 
ارتش دولت وقت آريل شارون ارسال شد. دحالن در اين نامه نوشت؛ 

مي خواهيم قتل عرفات به شيوه ما انجام شود.   

محکومیت به اتهام سوزاندن 119 مسلمان  
 يک دادگاه جنايات جنگي سازمان ملل يک صرب بوسنيايي را به اتهام 
گناهکار   ۱۹۹2 در سال  خانه  دو  در  مسلمانان  و سوزاندن  عام  قتل 
جنگي  جنايات  دادگاه  يوگسالو  قاضي  رابينسون  پاتريک  شناخت. 
اظهار داشت؛ زنده سوزاندن ۱۱۹ مسلمان در يکي از شهرهاي شرقي 
قبال  در  تواند  مي  فرد  يک  که  است  اقدامي  ترين  غيرانساني  بوسني 
و  ابد  حبس  به  را  لوکيچ  ميالن  قاضي  اين  دهد.  انجام  خود  نوع  هم 
پسرعموي وي سردوژه لوکيچ را به 30 سال زندان محکوم کرد. به 
گزارش آسوشيتدپرس، رابينسون خاطرنشان کرد؛ ميالن لوکيچ متهم 
اصلي اين فجايع است، زيرا قربانيان را داخل خانه ها هدايت کرده و 

سپس خانه ها را به آتش کشيده است.  
 

برگزاري مانور مشترک روسیه و چین  
 

 خبرگزاري هاي روسيه گزارش دادند روسيه و چين در يک مانور 
جدايي  و  تروريستي  هاي  فعاليت  با  مقابله  هدف  با  مشترک  نظامي 
از  نقل  به  نووستي  خبرگزاري  کردند.  نژادي شرکت   - قومي  طلبان 
گزارش  روسيه  ارتش  مشترک  ستاد  رئيس  ماکارو  نيکالي  ژنرال 
داد؛ اين مانور پنج روزه در نزديکي مرزهاي مشترک دو کشور بايد 
المللي نشان بدهد که روسيه و چين منابع الزم براي  به مجامع بين 
تضمين ثبات و امنيت در منطقه را در اختيار دارند. وي تاکيد کرد؛ اين 
مانور با هدف آماده ساختن نيروهاي نظامي براي مقابله مشترک با 
خبرگزاري  گزارش  براساس  است.  مان  منطقه  در  امنيتي  تهديدهاي 
آسوشيتدپرس، بيش از ۱300 نيرو از هر طرف در اين مانور با عنوان 
ماموريت صلح 200۹ شرکت کرده اند. همچنين بيش از 22 هواپيماي 
روسي و ۴0 هواپيماي چيني از جمله چند جنگنده نظامي، هلي کوپتر و 

هواپيماي ترابري در اين مانور شرکت دارند.  
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هیالري نگران روابط
 کره شمالي و میانمار است 

 
 

هيالري کلينتون، وزير خارجه اياالت متحده روز چهارشنبه در بدو ورود خود به تايلند براي شرکت در اجالس سران کشور هاي جنوب 
شرقي آسيا )آ.سه.آن( از نگراني شديد اياالت متحده نسبت به همکاري  هاي مشترک ميان کره شمالي و ميانمار در رابطه با بحث تکنولوژي 

هسته اي صحبت کرد. کلينتون پس از ورود به پايتخت تايلند مورد استقبال »آبيسيت وجاجيوا« نخست وزير اين کشور قرار گرفت. 
فرانسه  امور خارجه  فرانسه، وزير  به گزارش خبرگزاري 
پس از سفر پنج روزه خود به هند در حالي وارد کشور 
تايلند شد که پيش تر اعالم کرده بود که اياالت متحده قصد 
امنيت هر چه بيشتر در منطقه  ايجاد  تا در راستاي  دارد 
کشور  هاي  با  آ.سه. آن  سران  اجالس  در  را  خود  پيمان 
در  هيالري  بخشد.اما  تحکيم  آسيا  شرقي  جنوب  مناطق 
ابراز  با  اين کشور،  همان لحظات نخستين ورود خود به 
با ميانمار در رابطه  از همکاري کره شمالي  نگراني شديد 
با بحث تکنولوژي هسته اي گفت: در صورت تحقق چنين 
منطقه  در  بيشتري  تهديد  هاي  بروز  شاهد  مطمئنا  امري 
خواهيم بود.هيالري گفت: مطمئنا اين موضوع نيز تهديدي 

جدي براي امنيت منطقه محسوب مي شود. 
متحده  اياالت  خارجه  امور  وزير  که  است  حالي  در  اين 
قصد دارد تا ديداري را نيز با همتايان روس،چين،ژاپن و 
کره جنوبي خود در راستاي آغاز مذاکرات چند جانبه در 

رابطه با بحث کره شمالي و تحديد هسته اي آن براي منطقه برگزار کنند. 
هيالري در مصاحبه با تلويزيون ملي تايلند گفت: ما در رابطه با انتقال و گسترش فناوري هسته اي، آنچه که در حال حاضر نيز در حال 
رخ دادن است،بسيار نگران هستيم. وزير امور خارجه اياالت متحده،پيش از اين نيز روز سه شنبه اعالم کرده بود که اياالت متحده شديدا 
نگران همکاري  هاي نظامي ميان اين دو کشور بوده و معتقد است که اين نوع همکاري ها ثبات منطقه را بر هم خواهد زد. وزيرخارجه 
آمريکا همچنين در بانکوک، پايتخت تايلند اعالم کرد: پيمان تفاهم و همکاري آ.سه.آن را امضا خواهد کرد. اين پيمان تعهدي براي حل 

صلح آميز مناقشات منطقه است که تاکنون توسط دهها کشور خارج از سازمان ۱0 کشوري آ.سه.آن به امضا رسيده است. 
اين در حالي است که ميانمار و کره شمالي هر دو  در حال حاضر جزو کشور هايي هستند که از سوي جهانيان منزوي شده و در تحريم 
اقتصادي به سر مي برند.هيالري کلينتون اعالم کرده است که قصد دارد تا در اين دو روز حضور خود در تايلند و شرکت در نشست 
سران کشور  هاي جنوب شرقي آسيا بيشتر تمرکز خود را روي موضوع اين دو کشور داشته باشد. وي در اين سفر همچنين قصد دارد 
با مقام هاي تايلند ديدار و با آنان درباره گسترش همکاري هاي دو جانبه گفت وگو کند.هيالري در تايلند اعالم کرد: اياالت متحده همچنين 
قصد دارد در روزها و ماه هاي آتي زمينه  هاي همکاري بيشتر با کشور هاي آ.سه.آن را بررسي کرده و به مهم ترين مسائل با همکاري 
شرکاي اصلي خود در منطقه يعني ژاپن، کره جنوبي، استراليا و نيز تايلند و فيليپين بپردازد. وي گفت: ما براي تداوم بازسازي اقتصادي 

و سرمايه گذاري  هاي تجاري به همکاري هايمان در منطقه ادامه مي دهيم. 
به گفته وي، امروز آينده کشورها و ملت ها بيش از گذشته به هم مرتبط شده و اين مساله درباره همکاري هاي آمريکا با کشور هاي آسياي 
جنوب شرقي نيز صادق است. اما در اين ميان وزراي خارجه کشور هاي عضو اتحاديه جنوب شرقي آسيا نيز روز گذشته کره شمالي را 
به پذيرش کامل قطعنامه  هاي شوراي امنيت سازمان  ملل فرا خواندند. چهل و دومين نشست وزراي امور خارجه آ.سه.آن در بيانيه پاياني 
خود آورده است: ما از همه طرف  هاي درگير مي خواهيم تا هر چه زودتر به روند مذاکرات شش جانبه بازگشته و تعهدات مورد پذيرش 
خود در دوره  هاي قبلي مذاکرات را به طور کامل به اجرا گذارند. در اين بيانيه تاکيد شده است: اين مذاکرات بايد ساز و کار اصلي برقراري 
صلح و ثبات در شبه جزيره کره باقي بماند. اعضاي آ.سه.آن همچنين همايش اين اتحاديه که شامل اعضاي خود و نيز هر شش عضو 
مذاکرات شش جانبه هسته اي کره شمالي مي باشد را محل مناسبي براي اجراي نقشي مثبت و فعال در پيشبرد صلح و ثبات در شبه 

جزيره کره دانسته است. 

اتحاديه کشور هاي جنوب شرق آسيا در بيانيه خود همه کشور هاي شرکت کننده را به ايفاي نقشي سازنده در اين رابطه فرا خوانده است. 
اين در حالي است که امروز نيز به دنبال خاتمه نشست وزراي خارجه اين کشورها،سران آ.سه.آن اجالس رسمي خود را آغاز مي کند و 

در اين نشست هم ميانمار و هم کره شمالي حضور خواهند داشت. 
شرکت وزير خارجه اياالت متحده در نشست سران آ.سه.آن درست بعد از پيمان دوستي واشنگتن با کشور هاي منطقه جنوب شرقي آسيا 
صورت مي گيرد،چرا که روابط کشور هاي اين منطقه پس از جنگ اياالت متحده در منطقه عراق و افغانستان تا حدودي تيره شده بود. اما 
در اين ميان نيز شماري از مخالفان دولت تايلند همزمان با سفر هيالري کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا به اين کشور اقدام به برپايي 

تظاهرات در مقابل ساختمان نخست وزيري اين کشور کردند. 
شانزدهمين نشست منطقه اي کشور هاي عضو آ.سه.آن در روز هاي بيست و يکم تا بيست و سوم ماه جوالي برگزار مي شود. کشور هاي 

برونئي، کامبوج، اندونزي، الئوس، مالزي، ميانمار، فيليپين، تايلند و ويتنام جزو کشور هاي عضو اين مجمع هستند. 

هفته نامه پرشین از همکاری تعداد 
محدودی دانشجوی داوطلب جهت 

تهیه گزارش استقبال می کند

02081232357

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

DSS پذيرفته می شود
با تمامی امکانات

07980482735

آیا میدانید از صمد خان!
آيا ميدانيد که برای تهيه شير خشک يک گاو را آنقدر کتک می زنند 

تا شيرش خشک شود!
آيا ميدانيد که فقط ۴0درصد سوختگی ها براثر بی احتياطی و 60 

درصد آن برااثر گرانی اجناس می باشد !
آيا ميدانيد که فروشگاههای معتبر جهان نوشابه خانواده را به افراد 

مجرد نمی فروشند !
نشان  جهان  کننده  سفيد  های  مايع  از  درصد   ۹0 که  ميدانيد  آيا 

استاندارد از شاخ آفريقا را دارند!
آيا ميدانيد که سرعت ماشين در جاده و اتوبان به عقل راننده بستگی 
بيشتر  ماشين  باشد سرعت  کمتر  راننده  عقل  چه  هر  يعنی   ، دارد 

است !
، يعنی هرچه دلشان می  آيا ميدانيد که خانم ها مثل راديو هستند 

خواهد می گويند ولی هر چه بگويی نمی شنوند!

آيا ميدانيد که بيشترين پول شوئی توسط خانمهای خانه دار و کد 
بانو انجام ميگرد!

آيا ميدانيد که ۹5درص از زالوها در ايران زندگی می کنند و آزادانه 
زاد و ولد می نمايند!

آيا ميدانيد که هر ساله در کشور ما چندين ميليون نفراز جمله بيار 
و غيربيکار برسرکار می روند !

آيا ميدانيد که دنيا سالن انتظار ما آدميان است و ما مسافران آن !

آيا ميدانيد که بسياری از کاسب های ايرانی بهترين جراحان گوش 
بدون درد و خونريزی هستند!

آيا ميدانيد که وعده های مسئولين به مردم بی پناه ايران جاويدان 
خواهد ماند !

آيا ميدانيد که بزرگترين تراژدی استان فارس ، زيرگذر خيابان زند 
شيراز است !

آيا ميدانيد که تمام بدبختيها برای داماد مادر مرده است ولی همه 
چيز به عروس نسبت می دهند مثال می گويند : ماشين عروس ، گل 
پاگشای   ، ، روز عروسی  ، شب عروسی  ، کارت عروسی  عروس 

عروس ، مجله عروس و.... بيچاره داماد !

راه رفتن خواب می  ايران توی  از مردم  ميدانيد که ۴0 درصد  آيا 
بينند و 60 درصد انها توی خواب راه ميروند !

، کم  ، کم سرعت  آيا ميدانيد که خانم ها مثل موتور گازی هستند 
طاقت و پرسروصدا!

آيا ميدانيد که با کالس ترين اتومبيل ها در ايران متعلق به مديران و 
مسئولين بنياد مستضعفين است !

آيا ميدانيد که نويسنده اين مطالب از بس خنک می باشد گل يخ به 
سينه اش می زند !

تلنُگر
صمد شکارچی 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

 

پیش بیني 
سازمان هاي مختلف 

از بهاي نفت 
 

 روسيه، اوپک و تعدادي از سازمان هاي ديگر پيش بيني خود از قيمت نفت در 
سال  هاي آينده را ارائه داده اند. )در پيش بيني ها به مسائلي پرداخته که در آن 

با نفت چند دالر اقتصاد جهان از بحران عبور مي کند.( 
پيش بيني روسيه 

اقتصادي  اجتماعي -  از تحوالت  دولت روسيه در ۱3 ژوئيه پيش بيني خود 
پيش بيني،  اين  ارائه کرده است. طبق  را  تا 20۱2  در فاصله سال هاي 20۱0 
روسيه انتظار دارد با فرض اينکه نفت خام اورال اين کشور به طور ميانگين به 
بشکه اي 55 دالر در هر بشکه در سال آينده برسد، بتواند بر بحران اقتصادي 

غلبه کند. 
با اين حال اگر نفت خام اين کشور به 60 دالر در هر بشکه در سال 20۱0 

برسد، دولت مسکو انتظار دارد که سريعتر از بحران اقتصادي رهايي يابد. 
پيش بيني اوپک 

اوپک نيز در ۱۴ ژوئيه در گزارشي پيش بيني کرد که درخواست ها براي نفت 
در سال 20۱0 افزايش خواهد يافت بنابراين بهاي نفت نيز متعاقب آن افزايش 

مي يابد. 
اين در حالي است که درخواست ها از رقم پنج سال پيش از بحران اقتصادي 
زماني که درخواست ها 6/۱ ميليون بشکه در هر روز افزايش مي يافت، بسيار 

کمتر خواهد بود. 
اوپک همچنين پيش بيني کرده که مصرف جهاني نفت نيز در سال آينده افزايش 
خواهد يافت. اوپک با ايجاد محدوديت در توليد نفت اعضايش بهاي جهاني نفت 

را ثابت نگه داشته است. 
چشم انداز خوشبينانه تر براي مصرف نفت مبحثي است که افزايش توليد را 
به همراه خواهد آورد و واردکنندگان نفت درخواست هاي بيشتري از اوپک 

خواهند داشت. 
سازمان بين المللي انرژي نيز پيش بيني کرده که مصرف نفت در 

سال 20۱0، ۱/۴ ميليون بشکه در هر روز افزايش خواهد يافت. 
کاالي  اين  بهاي  و  نفت  براي  درخواست ها  مورد  در  اوپک  اخير  پيش بيني 
گرانبها براساس تمامي تحوالت اقتصادي اخير بوده است؛ بدين ترتيب پايان 
رکود اقتصادي در سال 20۱0 با رشد اقتصادي و افزايش مصرف نفت همراه 

خواهد بود. 
 20۱0 سال  در  اقتصادي  رشد  بيشترين  با  هند  و  چين  که  شده  پيش بيني 
روبه رو خواهند شد. بنابراين اوپک اميدوار است که اين دو اقتصاد مهم جهان 

بيشترين سهم را در افزايش مصرف نفت جهان داشته باشند. 
در پيش بيني اوپک عنوان شده است که درخواست ها براي نفت در کشورهاي 
صنعتي پيشرفته در آغاز روند بهبودي شرايط اقتصادي در بهترين شرايط 

قرار خواهد داشت. 
درست است که اوپک پيش بيني افزايش درخواست ها براي نفت را اعالم کرده 
اما اين موضوع را اعالم نکرده که بهاي نفت تا چه حد افزايش خواهد يافت. با 
اين حال آنچه مشخص است اين است که اوپک به افزايش بهاي نفت در سال 

20۱0 به طور آشکار اشاره کرده است. 
البته پيش بيني بهاي نفت وظيفه سرمايه گذاران بزرگ در بازارهاي آينده نفتي 

است. 
پيش بيني بانک هاي آمريکايي 

اخيرا بهاي جهاني نفت از جمله نفت خام اورال روسيه بار ديگر افزايش يافت. 
American ban Goldman Sachs،در  اخير  پيش بيني  براساس  همچنين 
اياالت متحده آمريکا   WTI( اينترميديت  آينده نفت خام )وست تگزاس  سال 

به طور ميانگين در هر بشکه به ۹0 دالر خواهد رسيد. 
همچنين مورگان استانلي ديگر بانک اياالت متحده آمريکا اخيرا بهاي نفت خام 
وست تگزاس اينترميديت اين کشور را در سال آينده بين 65 تا ۸5 دالر در هر 

بشکه پيش بيني کرده است. 
آينده  اوليه( در سال  بانک معتقدند که هزينه مواد خام )مواد  اين  تحليلگران 
با  همزمان  کردن  ريسک  براي  سرمايه گذاران  گرايش  چون  مي يابد  افزايش 

بهبود شرايط اقتصادي در جهان بيشتر خواهد شد. 
اعالم  خود  پيش بيني  محافظه کارانه ترين  در  نيز  آلمان   »Deutsche« بانک 
سال  در  آمريکا  متحده  اياالت  اينترميديت  تگزاس  وست  نفت  بهاي  که  کرد 
نوسان  نيز  تحليلگران  برخي  رسيد.  خواهد  بشکه  هر  در  دالر   55 به  آينده 
فرانسوي  بانک  پيش بيني کرده اند.  نفت  بهاي جهاني  در  را  ناگهاني و سريع 
BNP Paribas نيز پيش بيني کرده که در ماه آگوست بهاي نفت وست تگزاس 
اينترميديت اياالت متحده آمريکا به بشکه اي ۴5 دالر کاهش مي يابد اما سپس 

بار ديگر به 60 دالر در هر بشکه خواهد رسيد. 

منبع: نووستي - الگ ميتيايف 

ارزانترین 
کشورهای 
اروپایی 

معرفی شدند
 

اين در حالي است که در گزارشي ديگر ارزان 
ترين کشور اروپا هم معرفي شد؛ مقدونيه که 
نامزد عضويت در اتحاديه اروپا است ارزان 
ترين کشور اين قاره محسوب مي شود. به 
ايزوستيا  روسي  اينترنتي  روزنامه  از  نقل 
قيمت  که  استات  يورو  آمار  آژانس  گزارش 
دو هزار و پانصد قلم کاال و خدمات را در 37 
کشور اروپايي مقايسه کرده، نشان مي دهد 
قيمت ها در مقدونيه 53 درصد از شاخص 

متوسط قيمت ها در اروپا پايين تر است. 

کشورهاي  ميان  در  گزارش  اين  اساس  بر 
ترين  ارزان  بلغارستان  اروپا  اتحاديه  عضو 
درصد   ۴۹ آن  در  ها  قيمت  و  است  کشور 
تر  پايين  قاره  اين  در  ها  قيمت  متوسط  از 
آن  از  حاکي  همچنين  گزارش  اين  است. 
گران  نروژ  و  دانمارک  کشورهاي  که  است 
در  ها  قيمت  هستند.  اروپا  کشورهاي  ترين 
دانمارک ۴۱ درصد و در نروژ 3۹ درصد از 

متوسط قيمت هاي اروپايي باالتر است.

اتحاديه  عضو  کشور   27 در  تحقيق  اين   
سازمان  اين  در  عضويت  نامزد  سه  اروپا، 
يعني ترکيه، مقدونيه و کرواسي، سه کشور 
يعني  آزاد  تجارت  اروپايي  انجمن  عضو 
کشور  چهار  و  سوئيس  و  نروژ  ايسلند، 
بوسني  آلباني،  يعني  غربي  بالکان  در  واقع 
و هرزگوين، صربستان و مونته نگرو انجام 
در  جديد  تحقيقات  حال  عين  در  است.  شده 
مي  نشان  اروپا  در  قيمت  افزايش  با  رابطه 
در  گران  کشور  از سه  يکي  نيز  فنالند  دهد 
در  گران  کشور  اولين  است.  اروپا  اتحاديه 
اروپا دانمارک و دومين کشور ايرلند است. 
آخرين آمارگيري از سوي اتحاديه اروپا در 
سال 200۸ به عمل آمد. نتايج به دست آمده 
نشان مي دهد در فنالند کيفيت مواد غذايي در 
سطح بااليي قرار دارد. با اين حال دانمارک با 
۱۴۱درصد ميانگين اروپا گران ترين کشور، 
دومين  اروپا  ميانگين  ۱27درصد  با  ايرلند 
کشور و فنالند با ۱25درصد ميانگين اروپا 
در رده سوم گران ترين کشورهاي اتحاديه 

اروپا جاي دارد. 

به  نسبت  فنالند  در  پوشاک  قيمت  ميانگين 
مواد غذايي، و همچنين هزينه رستوران در 
از  بعد  است.  بوده  باالتر  گذشته  هاي  سال 
اروپا  اتحاديه  کشورهاي  ترين  گران  فنالند 
شناخته  ليتواني  و  روماني  بلغارستان، 
کشورهاي  که  است  حالي  در  اين  اند.  شده 
اسکانديناوي و شمال اروپا در صدر ليست 
سالم ترين کشورهاي داراي سيستم اداري 

و مالي جهان مي درخشند. 

با  سوئد  و  نيوزيلند  دانمارک،  کشورهاي 
کسب ۹/۴3 امتياز و شاخص يک به صورت 
در  اداري  فساد  کمترين  داراي  مشترک 
جهان بوده و مقام اول به عنوان سالم ترين 
کشورهاي جهان را به خود اختصاص داده 

اند.
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در طرح جديد سناي امريکا براي اعمال فشار عليه ايران عنوان شد 

 بانک مرکزي در 

چند قدمي تحریم 
 

گسترش  براي  امريکا  سناتورهاي  هاي  تالش   
از  ايران  خودداري  صورت  در  ها  تحريم  دامنه 
يي  تازه  مرحله  وارد  سازي،  غني  برنامه  تعليق 

شد. 
به اين ترتيب روز گذشته بانک مرکزي ايران هدف بعدي قانونگذاران 
اين طريق  از  تا  قرار گرفت  آينده  هاي  تحريم  اعمال  براي  امريکايي 
براي متقاعد  ديپلماتيک واشنگتن  به بن بست رسيدن تالش هاي  از 

ساختن تهران در برون رفت از مناقشه اتمي فعلي جلوگيري کنند.

اين اقدام سناي امريکا پس از آن صورت گرفت که پيشتر بانک هاي 
ملي، صادرات و سپه به دنبال صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت و 
اعمال محدوديت هاي بين المللي عليه ايران در ليست فهرست تحريم 
ها قرار گرفته بودند. البته برخي از اين تحريم ها از جمله تحريم بانک 
سپه در حالي به صورت يکجانبه توسط اياالت متحده اعمال شد که 
تهران  امنيت عليه  برنامه هاي محدوديت سازي شوراي  در دستور 

نبود.

به هر حال در سال هاي گذشته کاخ سفيد محدوديت هايي را براي 
معامالت تجاري و مالي با تهران به اجرا گذاشته است که سطح اين 
محدوديت ها در سه سال اخير و بعد از قطعنامه هاي شوراي امنيت 
سازمان ملل در زمينه پرونده هسته يي ايران افزايش يافته است. اما 
اين بار سناتورهاي امريکا با مضاعف ساختن فشارهاي خود بر دولت 
اوباما بر شدت تحريم ها افزوده و محدويت ها را تا بانک مرکزي نيز 
بار  امريکا  اوباما رئيس جمهور  پيش  البته چندي  اند.  داده  گسترش 
ديگر تحريم ها عليه تهران را تمديد کرده بود اما ظاهراً با وقايع اخير 

کاخ  مقامات  خرداد   22 انتخابات  از  پس  ايران 

سفيد با حساسيت هاي بيشتري تحوالت جاري ايران را پيگيري کرده 
و با کافي ندانستن محدوديت هاي اعمال شده براي متقاعد ساختن 
تهران جهت تعليق غني سازي درصددند زمينه تحقق خواسته خود 
اساس  بر همين  فراهم سازند.  است،  تعليق غني سازي  که همان  را 
روز گذشته چند سناتور امريکايي فشار بر رئيس جمهوري امريکا را 
افزايش داده تا در صورت مخالفت ايران با تعليق برنامه غني سازي 
تا اواخر سال ميالدي جاري براي اعمال تحريم هاي شديدتر مقدمه 
چيني کند. البته طرح تازه نمايندگان سناي امريکا به عنوان متممي بر 
طرح بودجه مخارج ساالنه نظامي اضافه شده است. به اين ترتيب جان 
کايل و جان مک کين سناتورهاي جمهوريخواه، جوزف ليبرمن سناتور 
مستقل و اوان بي سناتور دموکرات، باراک اوباما رئيس جمهوري را 
ايران  ترغيب کردند تحريم هايي را براي هدف گرفتن بانک مرکزي 
در صورت به بن بست خوردن تالش هاي ديپلماتيک آماده کند. اين 
قانونگذاران طرحي را معرفي کرده اند که از رئيس جمهوري امريکا 
مي خواهد در صورتي که ايران پيشنهاد او براي گفت وگوي مستقيم 
در مورد برنامه اتمي را تا زمان اجالس گروه 20 در اواخر سپتامبر 
اورانيوم خودداري کند، عليه  از توقف برنامه غني سازي  يا  نپذيرد 
اينکه  از  نظر  »صرف  گفت؛  کايل  جان  شود.  عمل  وارد  کشور  آن 
کسي اعتقاد داشته باشد »تعامل« مستقيم با تهران دستاوردي خواهد 
افزود؛  او  دارد.«  اساسي  اهميت  زمان  که  نيست  نه، شکي  يا  داشت 
ايراني ها آن را صرف تکميل يک سالح  »هر يک روز که مي گذرد 
اتمي و ذخيره مواد ساخت سالح اتمي مي کنند.« ليبرمن گفت او از 
پيشنهاد گفت وگوي مستقيم با ايران حمايت مي کند اما اخطار داد که 
»ايراني ها بايد درک کنند اين پيشنهادي با زمان محدود است«. مک 
کين گفت؛ »اين متمم نشان مي دهد ايران بايد به زودي براي تغيير 
مسير تصميم بگيرد، يا به خاطر ادامه سرپيچي از جامعه بين الملل 
با تحريم هاي شديد روبه رو شود.« او افزود اگر »مقام هاي ايراني 
آماده  کنگره  وقت  آن  نباشند،  مذاکره  و  ميز  پشت  نشستن  به  مايل 
صدور مجوز تحريم هاي اقتصادي شديدتري خواهد بود«. »اوان بي« 
ديگر سناتور دموکرات نيز با تکرار اين ادعا گفت اگر مقام هاي ايراني 
تمايلي به نشستن بر سر ميز مذاکره نداشته باشند کنگره امريکا آماده 
است تحريم هاي اقتصادي فلج کننده يي را عليه اين کشور تصويب 
کند. اين تحرکات در شرايطي از سوي اياالت متحده صورت مي گيرد 
که هشت قدرت عمده اقتصادي جهان در اجالس جي هشت در ايتاليا 
توافق کردند همکاري ايران در مورد برنامه اتمي اش را در جريان 

اجالس گروه 20 در شهريورماه بررسي کنند.
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 گزارش نگراني از تشدید 
بیکاري در امریکا به کنگره رفت 

 
رئيس فدرال رزرو امريکا تاکيد کرد گرچه چشم 
انداز بلندمدت شرايط اقتصادي امريکا رو به بهبود 
است ولي بايد براي جلوگيري از افزايش بيکاري 
و مقابله با بحران بيکاري سياست هاي حمايتي 
به گزارش آسوشيتدپرس،  اتخاذ شود.  بيشتري 
و  رشد  بيکاري  بحران  کرد  تصريح  برنانک  بن 
رونق اقتصادي امريکا را به شدت با تهديد جدي 
عملکرد  گزارش  که  وي  است.  کرده  رو  روبه 
کرد،  مي  ارائه  کنگره  به  را  امريکا  اقتصادي 
رشد  به  نسبت  کارشناسان  نگراني  درخصوص 
فزاينده تورم نيز گفت؛ مطمئن هستم فدرال رزرو 
مي تواند با اجراي سياست هاي مناسب پولي و 
مالي، به موقع از افزايش تورم جلوگيري کند. وي 
افزود شرايط بازارهاي مالي امريکا بهتر شده و 
پيشرفت هاي خوبي نيز در زمينه هاي اقتصادي 
داشته ايم. به رغم اين نشانه ها و آمارهاي مثبت، 
نرخ بيکاري همچنان باال است و به روند صعودي 
هاي  هزينه  که  حالي  در  دهد.  مي  ادامه  خود 
مصرفي خانوار در حال تثبيت است، نرخ بيکاري 
تا سال 20۱۱ افزايش خواهد يافت و اين موجب 
امريکا  اقتصاد  اعتماد مصرفي در  شکننده شدن 
با  مقابله  براي  تاکنون  رزرو  فدرال  شد.  خواهد 
به  را  بانکي  بهره  نرخ  مالي،  و  اقتصادي  بحران 
نزديک صفر درصد کاهش داده، تراز مالي خود 
را با دو برابر افزايش به دو تريليون دالر رسانده 
و تاکنون ميلياردها دالر به سيستم اقتصادي و 
اقتصاددانان  از  برخي  است.  کرده  تزريق  مالي 
بر  نقدينگي  رشد  و  تزريق  آثار  نگران  شدت  به 
نرخ تورم امريکا هستند. برنانک در اين خصوص 
گفت؛ فدرال رزرو ابزار و سالح هاي الزم براي 
جمع آوري نقدينگي از بازار پول و سرمايه را در 
در  است  آماده  کاماًل  رزرو  فدرال  دارد.  اختيار 
از  و  استفاده  خروج  استراتژي  از  نياز  صورت 

اجراي بسته محرک اقتصادي جلوگيري کند. 

30 هزار نفر در پارس جنوبي 
بیکار شدند 

 
در حالي مسووالن ارشد نفت هرگونه تعليق فعاليت در پارس جنوبي 
و  بيکار شدند  پارس جنوبي  در  نفر  هزار   30 که  کنند  مي  تکذيب  را 
سرپرست اداره خدمات اشتغال و روابط کار در سازمان منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس در جلسه کارگروه اشتغال استان بوشهر معتقد 
است 25 هزار نفر نيروي بيکار روي دست شان مانده است. به گزارش 
هفته نامه خليج فارس حجت االسالم عبداهلل حاجياني مي گويد؛ پس از 
اتمام فازهاي 6 تا ۸ و ۹ و ۱0 پارس جنوبي 30 هزار نفر بيکار شدند 
و براي شروع فازهاي ۱5 و ۱6، سه هزار و ۹۸0 نفر و فازهاي ۱7 و 
۱۸، هزار و 372 نفر و فاز ۱2 نيز ۸05 نفر نيرو مشغول به کار هستند 
و در واقع در مجموع 30 هزار نفر نيرو بيکار شدند و فقط پنج هزار 
نفر آنها مشغول به کار شده اند. او مي افزايد؛ 25 هزار نفر از نيروهاي 
بيکارشده فازهاي قبلي در انتظار اشتغال هستند که نيروهاي جديدي 

نيز به آنها اضافه شدند. 
 

 ذخایر ایران بیش از 14 میلیارد 
دالر کاهش مي یابد 

 
کرد  اعالم  خود  گزارش  ترين  تازه  در  اکونوميست  اطالعات  واحد 
ميليارد   ۱۴ از  بيش  کاهش  جاري  سال  در  طال  جز  به  ايران  ذخاير 

به  داشت.  خواهد  دالري 
اکونوميست  ايسنا  گزارش 
ژوئن  ماه  گزارش  در 
ذخاير  ميزان  خود   200۹
سال  در  طال  جز  به  ايران 
و  ميليارد   ۹6 را  گذشته 
30۹ ميليون دالر برآورد و 
پيش بيني کرد اين ميزان با 
ميليون   250 و  ميليارد   ۱۴
دالر کاهش در سال جاري 

به ۸2 ميليارد و 5۹ ميليون دالر برسد. به اعتقاد اکونوميست در سال 
بود و طي  ميزان ذخاير خارجي خود  بيشترين  گذشته کشور شاهد 
سال جاري و سال آينده ميزان اين ذخاير روند نزولي به خود خواهد 

گرفت. 
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30نما
شکارچي گوزن؛ 30 سال بعد 

بهترین 
سال هاي 

زندگي ما 
 مسعود ثابتي 

 حاال پس از گذشت سه دهه از ساخته شدن شاهکار مايکل چيمينو، 
فيلم هاي زيرگونه جنگ  از فروکش کردن تب ساخته شدن  و پس 
ويتنام، شايد راحت تر بتوان اثبات کرد که چرا شکارچي گوزن فيلم 
برآيند همه آن آثاري است که مي خواستند مخاطب را در کابوس 
اولين  از  يکي  چيمينو  کنند.  شريک  شرقي  جنوب  آسياي  جنگ 
از  تغزلي اش  روايت  بستر  را  ويتنام  جنگ  که  بود  کارگردان هايي 
تراژدي روياي آمريکايي در مفهوم کلي اش قرار داد و نيز آخرين 
آنها. نکته کنايه آميزي است که مورخين سينمايي در دسته بندي هاي 
خود شکارچي گوزن را در رده »فيلم هاي ويتنامي« قرار نمي دهند، 
به  نظر شاهدان جنگ ربط چنداني  به  فيلم  اين  که  استدالل  اين  با 
ويتنام ندارد. از اينک آخرالزمان و جوخه و غالف تمام فلزي و تپه 
همبرگر و... هم که بگذريم، حتي فيلمي مثل بازگشت به خانه )هال 
تا  دارد  به کل دهه ۱۹60  نگاهي نوستالژيک  بيشتر  اشبي( هم که 
شکارچي گوزن، مي توان بررسي کرد که چرا چنين داوري درباره 
اين اثر عظيم صورت گرفته و اينکه چطور غنا و تاثيرگذاري بي مانند 
شکارچي گوزن نشأت گرفته از همان مولفه هايي است که عده اي با 

بهره گيري از آنها زبان به انتقاد از آن گشوده اند. 
در سطح ظاهري  فيلم حداقل  که  کرد  اينجا شروع  از  بتوان  شايد 
فيلم  کجاي  هيچ  در  نيست.  ويتنام  در  آمريکا  نظامي  دخالت  منتقد 
در  و  نمي رود  سوال  زير  ويتنام  در  آمريکا  حضور  مشروعيت 
طول سه ساعت مدت زمان نمايش فيلم بر صحنه هاي جنگ و نبرد 
کم ترين سهم را دارند، و تازه همين صحنه ها هم به گونه اي پرداخت 

شده اند که در آن هيچ سرباز آمريکايي دست به جنايتي از آنگونه 
که مثال در غالف تمام فلزي يا جوخه ديده ايم دست نمي زند. کار تا 
جايي پيش مي رود که در نخستين فصل مربوط به ويتنام يک سرباز 
ويتنام جنوبي نارنجکي به داخل پناهگاه چند ويتنامي مي اندازد و 
آنجا را منفجر مي کند و البته صريح تراز همه سکانس رولت روسي 
مي کنند.  آن  بازي  به  مجبور  را  خود  اسراي  ويت کنگ ها  که  است 
همدلي تماشاگر از ابتدا تا انتهاي فيلم با سه قهرمان آمريکايي است 
در شکل گيري  دراماتيک چنداني  نقش  ويتنامي  و  ويتنام  اصوال  و 
اين ويژگي ها دليل راست گرايي  اما  تاثيرگذاري آن ندارند.  درام و 
از طريق  فيلم نيستند که هيچ، چيمينو موفق شده  افراطي بودن  و 
تبديل فاجعه ويتنام به يک نماد خالصه شده در بازي رولت روسي 
تاثيري بر مخاطب بگذارد که شدتش شايد کمتر نظيري در فيلم هاي 
اين ژانر داشته باشد. هرچند اشکال عمده اي که اغلب از فيلم گرفته 
مي شود، مربوط به فصل هاي مربوط به بازي رولت روسي است: 
از طرفين را  قمار وحشتناکي که در آن يک گلوله سرنوشت يکي 

مشخص مي کند. 
گفته اند که ويت کنگ ها اسراي خود را مجبور به اين بازي نمي کرده اند 
غيرواقعي  و  غيرمنصفانه  نگاهي  تصاوير،  اين  نمايش  با  فيلم  و 
داشته است. اما نکته اينجاست که بايد به شيوه رابين وود در تحليل 
درخشانش از اين فيلم، در تعريف مان از واژه رئاليسم تجديدنظر 
کنيم و نه آنچه را که در واقعيت اتفاق افتاده، که آن چيزي را که 
دنياي  در  که  را  آنچه  و  بدانيم؛  رئاليستي  مي رسد  نظر  به  واقعي 
خودبسنده فيلم کامال باورپذير و معقول جلوه مي کند. در شکارچي 
نمادين  پيوند  در  نه تنها  روسي  رولت  به  مربوط  فصل هاي  گوزن 
)رابرت  مايکل  توسط  گوزن  شکار  به  مربوط  آئيني  فصل هاي  با 
دونيرو( است، که با تعيين سرنوشت فرد با يک گلوله در کوهستان، 
آن  بر  ويتنام  به  شخصيت ها  اعزام  از  پيش  شکار  فصل  در  که 
تاکيد مي شود، يادآور حضور دهشت پنهان اين بازي در کليرتون 
پنسيلوانيا نيز هست. چيمينو با اينکه هيچ جا تاکيدي بر نامشروع 
پررنگي  تاکيدهاي  با  اما  نمي کند،  ويتنام  در  آمريکا  بودن حضور 
نمادگرايي  با  و  آمريکا  در  اين حضور  دهشت  تاثيرهاي  بر  مبني 
هنرمندانه اش در بخش هاي مربوط به بازي رولت روسي، جايگاه 
خود را به عنوان يک منتقد هنرمند تثبيت مي کند. امروز ثابت شده که 

ويت کنگ ها اسراي خود را مجبور به اين بازي نمي کرده اند. 
اما اگر روزي ديگر خالف اين ثابت شود، نه چيزي از ارزش هاي آن 
کم و نه چيزي به آن افزوده مي شود. طرد شکارچي گوزن از اين 
اشتباه هايي است که يک منتقد مي تواند  از بزرگ ترين  طريق، يکي 

مرتکب شود. 
گوزن،  از شکارچي  خود  مفصل  و  درخشان  تحليل  در  رابين وود 
از  همه جانبه اش  بررسي  و  نگذارده  باقي  ناگفته  را  نکته اي  تقريبا 
اين فيلم، متن او را به صورت خود بسنده، تبديل به يک اثر هنري 
مي تواند  تنها  مي ماند  باقي  ما  براي  که  چيزي  است.  کرده  مستقل 
اشاره هايي باشد به داليل قدرت و نيرومندي ساختارهاي عاطفي 
به زيرشاخه جنگ ويتنام، هيچ  فيلم هاي مربوط  فيلم. در  و حسي 
و  عميق  و  عاطفي  و  انساني  تاثير  که  ندارم  را سراغ  ديگري  فيلم 
تکان دهنده شکارچي گوزن را داشته باشد. چيمينو با کم ترين تاکيد 
بر خود جنگ و بيشتر با نظر به حواشي آن و سرنوشت آدم هاي 
استون،  اوليور  چون  فيلمسازاني  از  فرسنگ ها  جنگ،  با  درگير 
کاپوال، کوبريک و... پيشي مي گيرد و حتي شايد بتوان گفت روايت 
او از جنگ در کل تاريخ سينماي جنگ، اگر نه بي نظير که کم نظير 
است. نقاط عطف فيلم، فصل هاي دهشتناک رولت روسي است که 
را  مخاطب  است  قرار  که  است  چيزي  آن  همه  فشرده  و  عصاره 
از  جلوه هايي  که  کنيد  دقت  و  کند  ويتنام شريک  جنگ  دهشت  در 
بازي گذشته از دو فصل شخصي که بر آن تاکيد مي شود، از همان 
ابتدا در کليرتون وجود دارد. از همان فصل ابتدايي فيلم بر مراسم 
شکار و آئين »کشتن با يک گلوله« تاکيد مي شود و پس از نخستين 
بخش مربوط به ويتنام که در آن سه قهرمان اصلي فيلم وارد اين 
مي شود:  تاکيد  آن  بر  دوم  در سکانس شکار  باز  مي شوند،  بازي 
هنگامي که مايکل )رابرت دونيرو(، اسلحه را بر شقيقه استن )جان 
کزل( مي گذارد تا او را از جر و بحث با دوستانش بازدارد و اينکه 
بازي جديدي ياد گرفته که به جاي جر و بحث، مي تواند آن را با او 
بازي کند. در واقع دوزخ ويتنام از همان ابتدا در کليرتون پنسيلوانيا 
)بخوانيد آمريکا( حضور دارد و فيلم در فصل افتتاحيه، هنگامي که 

شخصيت هاي اصلي در کارخانه فوالد مشغول به کارند بر آن تاکيد 
پررنگ تري هم دارد. در اين فصل مايکل مشغول گشودن آتش با 
ابزاري است که از لوازم کارش است. درست شبيه همان آتشي که 
در اولين بخش مربوط به ويتنام به روي يک ويتنامي مي گشايد که 
چند هموطن خود را کشته است. با مثال هاي متعددي از اين دست 
ادامه اي بر آن  مي توان ثابت کرد که فيلم جنگ ويتنام را دنباله و 
کليرتون  در  آغاز  همان  از  که  داده  قرار  پنهاني  پريشاني  و  جنگ 
وجود داشته است. عده اي سکانس عروسي طوالني فيلم را بديلي از 
سکانس رقص کلمنتاين عزيزم )جان فورد( يا مجلس عروسي فيلم 
يوزپلنگ )لوکينو ويسکونتي( دانسته و حتي بعضي ها آن را بيش از 
حد طوالني و خسته کننده دانسته اند. در حالي که برخالف مراسم 
رقص فيلم فورد و ويسکونتي، آنچه در اينجا جريان دارد يک هرج 
و مرج کامل است. به قول رابين وود رقص با هويت اوکرايني در 
نهايت جاي خود را به رقصي مي دهد که هيچ هويتي ندارد و حتي 
فراتر از آن، طنين فاجعه در اينجا هم نمود دارد. پيش از اينکه نيک 
)کريستوفرواگن( جانش را، استيو پاهايش را مايکل و ديگران روح 
به مراسم  با ورود يک کاله سبز  بدهند،  از دست  را  و روان شان 
عروسي که از ويتنام بازگشته و در کنجي خلوت کرده و حاضر به 
صحبت با کسي نيست، وجه پيشگويانه آنچه قرار است بر سر اين 
سه شخصيت بيايد شکل مي گيرد. نشانه هاي ظريف تري هم وجود 
دارند مثل ريختن قطره هاي قرمز نوشيدني بر لباس سفيد عروس 
دارد،  داللت  او  بودن  تر دامن  بر  اينکه  از  گذشته  که  آنجال،  يعني 
مي آفريند.  هم  ديگري  معناي ضمني  آيين ها  و  باورها  به  توجه  با 
مي تواند  و  نيست  خوش يمن  عروسي  لباس  بر  نوشيدني  چکيدن 
هشدار پيشگويانه اي باشد از اينکه استيو پاهايش را از دست خواهد 
داد. حتي پس از جنگ و هنگامي که استيو در آسايشگاه است، باز 
هم سرگرمي او بازي اي است که در آسايشگاه به راه انداخته اند و 
کامال بر شانس و اقبال استوار است. چيمينو هيچگاه به صراحت 
جنگ ويتنام را محکوم نمي کند، اما با نشانه هايي که در فيلمش بر 
آنها تاکيد مي کند طرفدار اين جنگ هم به نظر نمي رسد. در واقع او 
اگر  است.  آمريکايي  روياي  معصوميت  رفتن  کف  از  مرثيه سراي 
خيلي  نمي کردند،  بازي  روسي  رولت  خود  اسراي  با  ويت کنگ ها 
ساده مي توانيم ويتنامي هاي فيلم را ويت کنگ محسوب نکنيم بلکه 
کرده اند.  پيدا  اين شکل تجسم  به  که  بدانيم  از وضعيتي  نمادهايي 
يا  آنکه که مثل مثال استون  از  بيش  آنچه که مسلم است، چيمينو 
آمريکا  حال  به  دل  باشد،  ويتنامي ها  مصائب  دلمشغول  کوبريک 
مساله اي  درگير  را  خود  بي دليل  که  مي سوزاند  آمريکايي هايي  و 
کرده اند که به قول کريستوفرواگن ربطي به آنها ندارد. شايد اين 
موضعگيري و اين شيوه بيان به مذاق عده اي خوش نيايد. اما آنچه 
که به شکارچي گوزن غنا مي بخشد، ساختار بي نهايت دقيق فرمال 
و هنرمندانه آن و نهادپردازي هاي کوبنده و معماري بي نظيري است 
که همگي هماهنگ با يکديگر مانع از آن شده اند که اين ديدگاه تا حدي 
افراطي به کار زائل کردن تاثير حسي و عاطفي عميق و بي مانند فيلم 
بيايد. ضمن اينکه اگر چيمينو مدافع ارزش ها و بنيان هاي آمريکايي 
است و اگر دل به حال آمريکايي هايي مي سوزاند که در ويتنام جسم 
فيلم  در  که  آمريکايي  منظور  قطعا  دادند،  کف  از  را  خود  روح  و 
نماي  اولين  در  که  کاميوني  فوالد،  کارخانه  آتش  نيست.  مي بينيم 
که  قاب صحنه رد مي شود، خورشيدي  از  تهديدگر  با حالتي  فيلم 
زير ابر مات شده، درگيري بين مايکل و استن در مراسم شکار )که 
در دومين مراسم شکار شکل شديدتري به خود مي گيرد( و... همه 
حاکي از اين اند که دوزخ ويتنام از قبل در آمريکا وجود داشته است. 
سرود »آمريکاي زيبا« که شخصيت هاي فيلم در پايان مي خوانند، 
قطعا آن آمريکايي را ستايش نمي کند که نيک را کشته، پاهاي استيو 
را از او گرفته و مايکل را به زمين زده است )در تيتراژ پاياني فيلم 
که تصوير شخصيت هاي اصلي نشان داده مي شود، نمايي از مايکل 
که در مجلس عروسي زمين مي خورد و فيکس مي شود( همين است 
که شکارچي گوزن بيش از آنکه فيلمي در تاييد يا رد جنگ ويتنام 
باشد، مرثيه اي تغزلي است بر از کف رفتن ارزش هاي آمريکايي و 
باليي که جنگ – هر جنگي – مي تواند بر سر آدم ها بياورد. از اين 
لحاظ شکارچي گوزن بيش از آنکه فيلمي جنگي باشد، مثل بازگشت 
به خانه )هال اشبي( نوستالژي دوراني از کف رفته را دارد که به 
دست آوردنش ديگر آسان به نظر نمي رسد. از اين لحاظ کارکرد 

تاريخي فيلم همچنان به قوت خود باقي است. 
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30نما

»پي یرس برازنان«
 در دنیاي آریستوکرات ها 

با  و  لحني کمدي  با  را  تازه اش »شکارچي«  فيلم  »استنلي توچي« 
کنار  در  فيلم  اين  در  برازنان  مي سازد.  برازنان«  »پي يرس  بازي 
فيلم  داستان  مي کند.  بازي  مور«  »جولين  و  کالرسن«  »پاتريشيا 
در دل يک جامعه سطح باالي نيويورکي اتفاق مي افتد که گرفتار 

مسائل آريستوکراتي است. 

انتشار نخستین عکس هاي 
»شاهزاده پارسي« 

پارسي: شن هاي  »شاهزاده  سينمايي  پروژه  از  عکس ها  نخستين 
شد.به  منتشر  گيلنهال«  »جيک  چون  بازيگراني  با حضور  زمان« 
»والت  فيلمسازي  محصول شرکت  که  پروژه  اين  ايسنا،  گزارش 
ديزني« است براي اکران در 2۸ مه  اوايل خرداد سال 20۱0 ميالدي 

آماده مي شود. بن کينگزلي هم بازيگر اين فيلم است. 

کارگردان ایراني نامزد 
»یوزپلنگ طالیي«  

 
برگزارکنندگان جشنواره فيلم لوکارنو سوئد روز گذشته فيلم هاي 
حاضر در بخش هاي مختلف اين رويداد سينمايي معتبر را اعالم 
از ۱5 کشور حضور  فيلم   ۱۸ الملل  بين  رقابت  در بخش  کردند. 
خواهند داشت که در اين ميان هفت فيلمساز اول ديده مي شوند. 
در اين بخش، فيلم »مرزهاي آبي« ساخته بابک جاللي، کارگردان 
که  است  طاليي«  »يوزپلنگ  دريافت  نامزد  انگليس  مقيم  ايراني 
امسال  ايران  سينماي  است.  انگليس  و  ايتاليا  مشترک  محصول 

نامزدي براي دريافت جايزه اول لوکارنو ندارد. 
  

جرج لوکاس پردرآمدترین 
سینماگر مرد هالیوود  

 
امريکايي  سرشناس  کننده  تهيه  و  کارگردان  لوکاس  جرج 
اقتصادي  مجله  گرفت.  نام  هاليوود  مرد  سينماگر  پردرآمدترين 
ژوئن  به  منتهي  ماه   ۱2 در  کرد  اعالم  گزارشي  در  »فوربس« 
پردرآمدترين  دالر،  ۱70ميليون  درآمد  با  لوکاس  200۹جرج 
سينماگر هاليوودي بوده است. در اين فهرست، حضور فيلمسازان 
»استيون  که  طوري  به  است  تر  پررنگ  بازيگران  با  مقايسه  در 
و  دارد  قرار  دوم  رتبه  در  دالر  درآمد ۱50ميليون  با  اسپيلبرگ« 
دالر  ۱00ميليون  با  نيز  سرشناس  کننده  تهيه  بروکيمر«  »جري 

درآمد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. 

 

? نیکالس کیج تبهکار در
»زنبور سبز«؛ 

کمپاني »کلمبيا پيکچرز« در حال مذاکرات اوليه با »نيکالس کيج« 
براي حضور در فيلم »زنبور سبز« است تا در نقش يک گنگستر 
تبهکار بازي کند. به گزارش ورايتي، در اين فيلم همچنين »کامرون 
دياز« در نقش يک خبرنگار بازي خواهد کرد. اين فيلم به کارگرداني 

»ميشل گوندري« تابستان سال آينده اکران خواهد شد.

»هري پاتر« نویسنده مي شود 
دانيل رادکليف، بازيگر نقش »هري پاتر« فعاليت نويسندگي خود را 
آغاز کرده است. او پيش از اين نيز کتابي را با نام مستعار منتشر 
کرده بود. ستاره ۱۹ ساله هري پاتر در حالي مي خواهد استعداد 
خود را به عنوان نويسنده آزمايش کند که قصد دارد هويت خود 

را در مقابل عموم مردم مخفي نگه دارد.

درحاشيه فيلم »دشمنان جامعه« 

آخرین مرد بد 
افسانه اي 

 
 )Heat( »به سال ۱۹۸۱ و »مخمصه )Thief( »هر کس فيلم »دزد 
به سال ۱۹۹5 را از مايکل مان ديده باشد به درستي مي داند که 
 Heist( او فيلمسازي مسلط و متبحر در ساخت يک فيلم دزدي
اين  چرا  که  داشت  نبايد  ترديدي  هيچ  بنابراين  است.   )movie
يعني  بانک  سارق  قصه  بزرگترين  سراغ  کارگردان  نويسنده، 
»جان دلينجر« رفته است. قصه اي که به دهه ۱۹30 برمي گردد 
و زماني که اکثريت آمريکايي ها گرفتار يأس و نوميدي بودند 
و دلينجر توانست گيج کننده ترين جرم و جنايت را در آن دوره 
يک  شکل  به  که  بود  هم  خاطر  همين  به  شايد  دهد.  صورت 
قهرمان ملي محلي درآمد. جسارت او آن چيزي بود که براي 
به  دستبرد  مي شد:  تلقي  رويا  نوعي  حقيقت  در  آدم ها  بيشتر 
بانک ها و دستيابي به ثروتي که در آن روزگار براي يک کارگر 
يا آدم عادي امري محال به نظر مي رسيد. مايکل مان خودش در 
شيکاگو بزرگ شد و در واقع جايي که دلينجر سرقت هاي عمده 
بانک را در آنجا انجام داد. فکر و ايده ساختن فيلمي در اين باره 
سال ها براي او به طول انجاميد. مان با خنده مي گويد: »بيوگراف 
تياتر ـ جايي که دلينجر از پا درآمد ـ براي من خاطره انگيز بود 
زيرا با همسرم در همان محل قرار مي گذاشتيم تقريبا حدود 30 
مايکل  که  است  زماني  مقارن   70 دهه  به  پيش.«بازگشت  سال 
مان فيلمنامه اي در خصوص اولين روزهاي اف بي آي نگاشت، 
همان موقع که گنگسترهايي چون دلينجر تحت تعقيب بودند. او 
مي افزايد: »هيچ خبري نشد و کسي فيلمنامه را نپسنديد اما فکر 
ساخت چنين موضوعي در ذهن من سال ها باقي ماند.« عنوان 
آن فيلمنامه »دشمن جامعه« )Public Enemy( بود. جاني دپ 
افسانه اي  دزد  اين  نقش  مي خواست  دلش  سال  سال هاي  هم 
دوران  در  که  بود  او هم جزو کساني  پدربزرگ  کند.  بازي  را 
ممنوعيت مشروبات الکلي در جاده هاي کنتاکي از دست پليس ها 
مي گريخت. براي او هم گنگسترهايي مثل دلينجر يک جور ياغي 
با  خيلي ها  است  »ممکن  مي گويد:  دپ  مي شد.  محسوب  ايده آل 
رابين هود  يک  واقعي اش  زندگي  در  او  ولي  باشند  مخالف  من 
ثروتمندان مي دزديد و  از  دلينجر  اين خاطر که  به  بود.« شايد 
دلينجر را  بازي در نقش  بنابراين وقتي مان  فقرا مي رسيد.  به 
به او پيشنهاد داد، نيازي به تفکر و تصميم گيري نداشت. فيلم 

جنايات  و  سرقت ها  و  گنگستر  آن  بيوگرافي  ظاهرا  مايکل مان 
اوست با يک ستاره بزرگ خوش چهره و محبوب در قالبش و 
مسلسل دستي تامسون که از او در نخستين روزهاي اف بي آي 
دشمن شماره يک جامعه را مي ساخت، ليکن بيشتر داستان به 
رابطه با دشمن و رقيبش مي پردازد. از جمله کريستين بيل به 
نقش »ملوين پرويس« که مامور پسر طاليي جي. ادگار هوور 
براي سازمان حکم  »او  بيل مي گويد:  - رئيس اف بي آي -بود. 
کالرک گيبل را داشت. با وجودي که در آن سوي قانون و نقطه 
يکديگر شباهت  به  لحاظي  از  معهذا  داشت  جاي  دلينجر  مقابل 
داشتند. پرويس در زمان خودش صاحب بهترين اتومبيل بود و 
هر روز به همراه شوفر به سر کار مي رفت. امروز او به مثابه 
کسي که بيش از هر مامور ديگري در تاريخ بيشترين دشمنان 
بين برده، معروف است.« شک نيست که در بين  از  جامعه را 
قهرمانان،  مافوق  و  سينما  حقه هاي  از  پر  و  تخيلي  آثار  انبوه 
با  مان  مايکل  فيلمند.  افکت هاي  اسپشل  حقيقت  در  بيل  و  دپ 
فيلم هايش ]از »آخرين موهاک ها« گرفته تا »نفوذي«[ نشان داده 
است که مي تواند بازيگرش را وا دارد عميقا به درون شخصيت 
محوله نفوذ کند. هنگامي دپ با چمداني واقعي که دلينجر طي 
مي گويد  مان  مي شود،  مواجهه  گذاشته  جا  فرارهايش  از  يکي 
بازيگر همچون کودکي که در يک مغازه شيريني فروشي است 
عکس العمل نشان مي دهد. او حتي از لباس هاي اصلي دلينجر هم 
در فيلم بهره گرفته است. همچنين مايکل مان در مورد کريستين 
بيل معتقد است: »2۴ ساعت در روز و 7 روز در هفته درون 
او فيلم هاي خبري دوران  شخصيت محوله زندگي مي کند.« به 
قديم را نشان داده و حتي به ديدار پسر پرويس در کاروليناي 
اما  نه  يا  بوده  »نمي دانم الزم  بيل مي گويد:  است.  رفته  جنوبي 
حال،  اين  با  گرفت.«  ناديده  نمي شود  پس  آنجاست  در  وقتي 
»ما  مي گويد:  بيل  ندارد.  وجود  آنقدرها  بيل  و  دپ  رويارويي 
فقط چند صحنه کوتاه با يکديگريم. در واقع شايد يکي. جاني به 
صورت سايه روشني است که من به او شليک مي کنم.« فقط يک 
صحنه؟ مانند همان صحنه رابرت دونيرو و آل پاچينو در فيلم 
»مخمصه«؟ بيل اضافه مي کند: »خب، اشتباه نکنيد. فيلم درباره 
نداشته  ديگري  بنابراين تصور  است. من مکمل هستم.  دلينجر 
باشيد.« اگر به هر جهت ما دپ و بيل را آنگونه که مي خواهيم 
در برابر هم نمي بينيم، ولي يکي از صحنه هاي مطلوب را با آن 
دو شاهديم وقتي واقعه ناگوار حمله اف بي آي به سال ۱۹3۴ به 
مسافرخانه »ليتل بوهيميا« در شمال ويسکانسين، دوباره سازي 
شده است. مايکل مان با مهارت هميشگي در فضاي اصلي نشان 
مي دهد که چگونه دلينجر از دست پرويس و مردانش مي گريزد. 
حتي اينک که ماه ها از ساخت آن مي گذرد، کريستين بيل به ياد 
مي آورد: »من گلوله هاي بسياري به درون جنگل و در نيمه هاي 
شب شليک کردم، باور کنيد هنوز مزه و طعم فلز و آهن را در 

دهانم حس مي کنم.« 
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چيني ها حتي جانماز  ما را تامين مي کنند 

پرچم چیني 
ایران 

 
 اميرهادي انواري 

اين روزها همه از کشتار مسلمانان در چين مي گويند اما چيني ها از مدت ها 
ايران، پرجمعيت ترين کشور شيعه را  پيش بازار کاالهاي ملي و مذهبي 
تصاحب کرده اند. جنس چيني حتي به زير پيشاني ما شيعيان هم خزيده 
ساخت  مي خوانيم  نماز  آن  با  که  مهري  و  جانماز  نفهميده ايم  هرگز  وما 
تاپيش  مي کند.  وپار  لت  را  اين روزها مسلمانان  که  است  همان کشوري 
مهر  و  تسبيح  و  جانماز  حاال  بود،  چيني  لباسمان  و  کيف  و  ازاين،کفش 
مکانيزه چيني هم داريم. اين چشم بادامي هاي پر تالش اين روزها از مهر 

ونماز ما هم گذشته اند وحاال دست گذاشته اند روي کاالهاي سنتي ما.کار 
به جايي رسيده که سير و رب گوجه فرنگي و نمک چيني هم سر سفره 
ايران ساخت  ما آمده اما تاسف بارتر اين است که مديران ما پرچم هاي 
چين روي ميز خود مي گذارند و لباس شخصي ها – که هرگز هويت آنها بر 
کسي فاش نشده- با باتوم ها وشوکر هاي ساخت چين به »خس وخاشاک« 
نفت  تنها در صنعت  نه  و  را محاصره کرده اند  ما  حمله مي کنند. چيني ها 
ما که در بازار کوچک شاه عبدالعظيم و جانماز دوزهاي مشهد و قم هم 
حضور دارند وبراي ما زنجير عزاداري و کالهخود تعزيه مي سازند که جز 
ايران در هيچ جاي ديگر دنيا کاربرد ندارد.کاالهاي چيني، همه جا هستند، 
از تسبيح، مهر، قليان، تنباکوي ميوه اي، پليور و دوچرخه گرفته تا لباس 
زير و وسايل پيشگيري از بارداري، همه چيز در ايران چيني »هم« دارد، 
حتي »پرچم ايران« چيني هم داريم! هرچقدر کاالهاي اروپايي و آمريکايي 
در ايران ناياب و گرانقيمت هستند، در عوض جنس چيني همه رقم، ارزان. 
توليدکنندگان کوچک  بال،  ملي،  اگر کفش  بزنيد،  بازارهاي کفش  به  سري 
کفش ورشکست شده اند يا در آستانه ورشکستگي هستند، در عوض هر 
روز يک برند که حتي آرم آن کپي استپ از کشور دوست و برادر »چين« 
پول  هرجاکه  و...  شهر  پايين  شهر،  باالي  تهران،  قشم،  کيش،  ايران،  در 
باشد افتتاح مي شود. خيلي از کشورهاي توسعه يافته ورود کاالهاي بي 
کيفيت چيني، تازه از نوع درجه يک آن را ممنوع کردند، اين در حالي است 
که اجناس درجه دو و سه که چين نمي تواند به کشورهاي توسعه يافته 
و بعضا درحال توسعه صادر کند را گمرک ايران با آغوش باز پذيراست. 
کاش الاقل جنس چيني خوب بود، بدبختي آنجاست که اجناس درجه دو و 
سه که چين نمي تواند به اروپا و آمريکا صادر کند، از بازار ايران سر در 
مي آورد. و مسووالن هم سکوت معناداري کردند. موضوع تا آنجا ادامه 
پيدا مي کند که با بخشنامه برخي اجناس بنجل چيني از گمرک رد مي شود 
و در اين بين آنچه به جايي نمي رسد فرياد حقوق مصرف کننده است که 

جنس را به نام ايتاليا مي خرد در حالي که چيني است. 
شعارهاي جديد 

اما روزي که شنيديم در نماز  اين روزها گوش ما به شعار عادت کرده 
کرديم. شده،تعجب  داده  شعار  کمونيستي  سابقا  کشور  دو  عليه  جمعه 
به  تا  تهران حاضر شد  نماز جمعه  اکبرهاشمي رفسنجاني در  روزي که 
کشور  دو  عليه  تهراني  نمازگزاران  دهد،بعضي  پايان  طوالني اش  غيبت 
روسيه وچين شعار دادند.درحاشيه نماز جمعه آن روز،مردم بحثي قديمي 
را پيش کشيدند که قبل ازآن، هم دراينترنت دنبال شده بود وهم از سوي 
ايراني بارها شنيده بوديم. آن روز مردم که تعدادشان کم  توليدکنندگان 
نبود،براي نخستين بار به صورت گسترده،از تحريم کاالهاي چيني سخن 

وفعاالن  اقتصادي  تشکل هاي  توسط  بارها  ازاين  پيش  که  گفتند.بحثي 
بخش خصوصي مطرح شده بود.به اين ترتيب به نظر مي رسد مردم براي 
نخستين بار کنار تشکل هاي اقتصادي وتوليدي قرار گرفته اند تا کاالهاي 
کنند.اين  تحريم  را  مي کند  سرکوبگري  دولتش  که  کشوري  کيفيت  بي 
درحالي است که سايه کاالها وسياست والگوي چيني،بدجوري بر زندگي 

ما سايه افکنده است. 

 Made In China :پرچم ايران
و  فستيوال ها  در  که  کوچکي  پرچم هاي  است،  معمول  دنيا  جاي  همه   
حس  دهنده  نشان  تا  مي دهند  بزرگترها  و  بچه ها  دست  به  راهپيمايي ها 
ميهن دوستي ايشان باشد. در پرچم سه رنگ ايران هم نشانه هاي ميهن 
دوستي هست، هم نشاني از اسالم. اما نکته آنکه در پايه پرچم، نام سازنده 
روزها خوب  اين  را  چين   .»made in china« بود:  قيد شده  »چين«  آن 
مي شناسيم. کشوري که حاکمانش مسلمانان را مي کشند و مراجع ايران هم 
نسبت به بي تفاوتي مقامات چين اين روزها مدام هشدار مي دهند. مباحث 
ايدئولوژيک سر جاي خود، کشوري که مقامات ايران پرچم ايران را براي 
استفاده در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقالب اسالمي از آن وارد مي کنند، 
کمر توليدکنندگان داخلي را هم شکسته و حاال نشان سه رنگ ميهن دوستي 
ما از چين وارد مي شود. به نظر نمي رسد ساخت اين پرچم هاي کوچک نياز 
به تکنولوژي خارق العاده اي داشته باشد که توليدکنندگان داخلي از آن بي 

نصيب مانده باشند و باالجبار بايد از چين وارد شود. 

 Made In China :باتوم و شوک الکتريکي
نامتعادل، صنايع  متعادل،  توسعه  ايران مدل  در  که  نيست  البته مشخص 
اما کشورهاي  استفاده است  يا... کدام مدل مورد  مادر  جايگزين، صنايع 
الاقل  تا  مي کنند  تالش  باشند،  توسعه  به  رو  که  حال  هر  در  جهان سوم 
بخشي از نيازهاي ساده خود را که به تکنولوژي هاي انحصاري نياز ندارد، 
خودشان توليد کنند. در اين مسير براي پاگرفتن اين حرکت، دولت تا حدي 
واردات  کردن  ممنوع  يا  واردات  تعرفه هاي  مثل  قوانين  پاره اي  وضع  با 
بايستند.  سرپا  تا  مي دهد  مهلت  داخلي  کنندگان  توليد  به  کاالها  برخي 
باتوم ها عموما يا پالستيکي يا فوالدي هستند. برخي از آنها ساختار کمي 
پيچيده اي دارد براي مصارف خاص. در ايران گاهي از باتوم هاي چوبي 
هم استفاده مي شود. با اين شرايط جاي سوال است که آيا ايران که در 
نياز دارد  ايا واقعا  نانوتکنولوژي به دستاوردهايي جهاني رسيده،  زمينه 
از چين وسايل ضد شورش و دفاع شخصي وارد کند؟! وسايل چيني مثل 
شوکرها، اسپري هاي اشک آور و... قابل قبول هستند اما باتوم و دستبند 
باشد  برايتان جالب  اين حال شايد  با  نيستند.  پيچيده اي  ديگر وسيله هاي 
که بدانيد انواع وسايل ضد شورش، دفاع شخصي و باتوم هاي چيني در 
بازار داخل وجود دارند. با اين توضيح که طي چند سال اخير شرکت هاي 
وسايل  تا  کردند  پيدا  اجازه  تخصصي  صورت  به  معدودي  خصوصي 
توسط شرکت هايي  وسايل  اين  کنند.  وارد  کشور  به  را  دفاعي  و  نظامي 
مراحل  طي  با  خاصي  مراکز  و  نهادها  به  تنها  و  وارد  کشور  به  خاص 
الزم فروخته مي شوند. شوکر هاي چيني حدودا ۴00 الي 500هزارتومان و 

باتوم ها هم در پيشرفته ترين انواع)فنري( ۱5 هزار تومان قيمت دارند. 

ساخت  ایران  پرچم هاي  ما  مدیران 
و  مي گذارند  خود  میز  روي  چین 
هویت  هرگز  که   – لباس شخصي ها 
آنها بر کسي فاش نشده- با باتوم ها 
»خس  به  چین  ساخت  وشوکر هاي 
چیني ها  مي کنند.  حمله  وخاشاک« 
ما را محاصره کرده اند و نه تنها در 
بازار کوچک  در  که  ما  نفت  صنعت 
دوزهاي  جانماز  و  عبدالعظیم  شاه 
مشهد و قم هم حضور دارند وبراي 
ما زنجیر عزاداري و کالهخود تعزیه 
مي سازند که جز ایران در هیچ جاي 

دیگر دنیا کاربرد ندارد.

 Made In China :وسايل تعزيه
از سازهايي مثل تبل که در دسته هاي عزاداري بگذريم، آنها اکثرا چيني 
است.  جالب  عزاداري  و سنتي  ريز  کاالهاي  به  چيني ها  ورود  اما  هستند 
شرکت هاي چيني از »کالهخود« مراسم تعزيه گرفته تا »حلقه هاي فلزي« 
زنجير را توليد و عرضه مي کنند که قيمت هاي مناسب و کيفيت هاي مشابه 
با انواع توليد داخل آنها سبب شده تا ميزان استقبال مردم از اين کاالها 
بيشتر شود.چيني ها توليدات خود را حداقل 20 درصد ارزان تر از توليدات 
ايراني عرضه مي کنند، مثال انواع زنجير بچه گانه چيني)جهت استفاده در 
بين  نيز  آن  بزرگ  نوع  و  تومان   ۱000 تا   500 بين  محرم(  عزاداري هاي 

2500 تا ۴000 تومان عرضه مي شود، در صورتي که نوع ايراني اين کاالها 
بين 20 تا 50 درصد گران تر هستند.»فانوس هاي چيني« براي استفاده در 
چلچراغ هاي دسته هاي عزاداري امام حسين)ع( هم مشابه چيني دارد. اين 
فانوس هاي الکترونيکي به دليل قيمت مناسب در ايام محرم و صفر بسيار 
مورد توجه هيات هاي عزاداري قرار مي گيرند. حتي هيکلي )کمربند حمل 
چلچراغ( که تا چند سال قبل از همدان وارد بازارهاي مصرف مي شد طي 
يکي دو سال گذشته با چرم هاي مصنوعي چيني در دسته هاي عزاداري 

استفاده مي شود. 
 Made In China :مهرهاي رکعت شمار

اکثر  کنار  در  همچنين  قم،  و  مشهد  خصوص  به  مقدس  شهرهاي  در 
نظير  مذهبي  کاالهاي خاص  فروش  به  فروشگاه هاي خاصي  امامزاده ها، 
ترين  اصلي  از  که  مهر  انواع  دارند.  اختصاص  و...  جانماز  تسبيح،  مهر، 
ساخته  مقدس  مشهد  خاک  از  يا  مي روند  شمار  به  بازارها  اين  کاالهاي 
کربال  مقدس  سرزمين  خاک  از  يا  بوده  داخل  توليد  طبيعتا  که  مي شوند 
وارد  به کشور  و  توليد  عراق  در کشور  فروشندگان،  گفته  به  که  هستند 
مي شوند. حدودا از يک دهه اخير »مهر کربال« در بازار هاي حاشيه اماکن 
مقدس به صورت گسترده وارد شد. پيش از آن نيز اين مهر ها که از تربت 
ايران که از اصلي ترين  مقدس سرزمين کربال ساخته مي شدند، در بازار 
مصرف کنندگان اين کاال به شمار مي رود، وجود داشت اما با تغييرات و 
دست  اين  ورود  کشور،  مرز هاي  در  محدوديت ها  برخي  شدن  برداشته 
کاالها به کشور با سهولت بيشتري انجام شد. هم اکنون مهر هاي هوشمند 
يا رکعت شمار - دسته اي از مهر ها که با سازوکار خاص خود، مناسب 
براي افراد سالمند و »کثيرالشک« هستند که عالوه بر مهر بودن، موجب از 
بين رفتن شک در نماز هم مي شوند - که محصول يک دهه اخير بوده و 

عمدتا چيني هستند در تمام بازارها وجود دارند. 
 Made In China :سجاده و تسبيح

بازهم چيني ها. جانماز و سجاده عمدتاً  در ايران و به خصوص در دو شهر 
توليد  به  اين شهرها کارگاه هاي متعددي  توليد مي شوند. در  قم و مشهد 
که عرضه سجاده هاي  است  مدتي  اما  دارد  اختصاص  و سجاده  جانماز 
چيني که سفري بوده و بسيارمورد توجه شرکت هاي تبليغاتي قرار گرفته 
داده  قرار  تاثير  تحت  را  ايراني  سجاده هاي  و  جانماز  بازار  اندکي  است 
است. جانماز و سجاده در انواع مختلف و از جنس پارچه هاي مختلف و 
انواع  دوخت هاي متفاوت در اين بازارها وجود دارند. به طور کلي قيمت 
جانماز و سجاده، براساس نوع پارچه و اندازه و دوخت سجاده و جانماز 
به طور متوسط از يک هزار تا ۱0 هزار تومان متغير است. تسبيح ها نيز در 
چهار دسته سنگي، گلي، چوبي و پالستيکي وجود دارند که در بازار تمامي 
اين تسبيح ها، نمونه هاي ايراني،چيني و ترکي به چشم مي خورد که طبيعتا 

قيمت نوع چيني ارزان تر و به تبع آن پرفروش تر است. 
ماست، پنير، خامه: Made In China )يا چيني ها رقيب گاوهاي ايران( 

اي کاش فقط اجناسي از اين دست بود. انگار در ايران »گاو« هم نداريم! 
واردات بي رويه و بي دروپيکر شير خشک که با آن ماست و لبنيات درست 
مي کردند فروردين ماه همين امسال صداي دامپروران داخلي را درآورد. 
ماجرا از اين قرار بود که دامداران به دليل افزايش قيمت نهاده هاي مورد 
نياز خود، قيمت شير توليدي شان افزايش يافت. دولت هم به واردات شير 
آورد.  روي  نيوزيلند  و  چين  مثل  کشورهايي  از  انبوه  حجم  در  خشک 
دامداراني که در آستانه ورشکستگي قرار داشتند مي گفتند: کارخانه داران 
کيلو   ۱0 با  شيرخشک  کيلو  هر  کردن  مخلوط  با  لبني(  مواد  )توليدکننده 
آب آن را به قيمت 250 تومان تهيه مي کنند و نيازي به خريد شير تازه 
از دامداران احساس نمي  کنند. مصرف کننده بخت برگشته ايراني، هر شب 
سر ميز شام قاشق هاي ماستي که شبيه بستني کش مي آيد را در دهان 
مي گذارد، شک مي کند که مزه ماست فرق کرده، روي پاکت را نگاه مي کند 
نوشته: »تهيه شده با شير تازه گاو« و خبر ندارد، گاو مزبور چشمانش 

بادامي بوده و شيرش خشک! 
واردات با چه توجيهي؟ 

يا  همتراز  تکنولوژي هاي  ساير  و  ديجيتال  بازارهاي  در  که  است  بديهي 
دست  به  ديگر  سياستگذاران  و  مسووالن  غفلت  در  که  فرش  صادرات 
ذکر  به  تعمدا  گزارش  اين  در  اما  دارند.  حضور  چيني ها  افتاده،  چيني ها 
تکنولوژي خاصي استفاده نشده و  از  آنها  مواردي پرداخته شده که در 
تماما در داخل ايران ظرفيت توليد آنها وجود دارد. نکته جالب آنکه چين از 
يک طرف مسلمانان را در کشور خودش سرکوب و از طرف ديگر بازار 
کشورهاي اسالمي نظير ايران را به دست گرفته است. اين در حالي است 
که شايد در بخش هاي خاصي واردات برخي کاالها براي جمهوري اسالمي 
ايران ضروري و واردات آنها از چين به صرفه باشد. اما به نظر نمي رسد 
پيچيده اي  کاالهاي  و...  تسبيح  باتوم،  ايران،  پارچه اي  و  پالستيکي  پرچم 

باشند که کشورما ناگزير از واردات آنها باشد. 
* در اين گزارش از آرشيو سايت خبري آينده و روزنامه سرمايه استفاده 

شده است. 
خالصه گزارش 

انواع وسايل ضد شورش، دفاع شخصي و باتوم هاي چيني در بازار داخل 
وجود دارند 

شرکت هاي چيني از »کالهخود« مراسم تعزيه گرفته تا »حلقه هاي فلزي« 
زنجير را توليد و عرضه مي کنند 

انواع زنجير بچه گانه چيني)جهت استفاده در عزاداري هاي محرم( بين 500 
عرضه  تومان   ۴000 تا   2500 بين  نيز  آن  بزرگ  نوع  و  تومان   ۱000 تا 

مي شود 
مهر هاي هوشمند يا رکعت شمار - دسته اي از مهر ها که با سازوکار خاص 
بر مهر  که عالوه  »کثيرالشک« هستند  و  افراد سالمند  براي  مناسب  خود 
بودن، موجب از بين رفتن شک در نماز هم مي شوند - که محصول يک 

دهه اخير بوده و عمدتا چيني هستند 
بسيارمورد  و  بوده  سفري  که  چيني  سجاده هاي  عرضه  که  است  مدتي 
بازار جانماز و سجاده هاي  اندکي  تبليغاتي قرار گرفته  توجه شرکت هاي 

ايراني را تحت تاثير قرار داده است 

اقتصاد
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اخبار هنری

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

کافه پیانو برگشت خورد 
 

در روزهاي بعد از انتخابات بازار کتاب ايران شاهد يک اتفاق 
نادر بود که همچنان ادامه دارد. بعد از اعالم موضع سياسي 
هزاران  پيانو«  »کافه  پرفروش  رمان  نويسنده  جعفري  فرهاد 
هاي»کافه  نسخه  کتاب،  اين  دارندگان  و  خوانندگان  از  نفر 
پيانو« خود را به فروشگاه نشر چشمه پس دادند. هفته گذشته 
خوانندگان شهرستاني هم به اين حرکت پيوستند و کتاب هاي 
از  پيروي  به  اقدام ظاهراً  اين  ارسال کردند.  تهران  به  را  خود 
اولين  پيانو«  کافه   « اينترنتي صورت گرفته است.  دعوت هاي 
بار در نمايشگاه کتاب سال ۸7 منتشر شد و ظرف يک سال به 
بيش از 20 چاپ رسيد. اين رمان همچنين در نظرخواهي سال 
گذشته روزنامه اعتماد از منتقدان و نويسندگان به عنوان رمان 
برگزيده سال انتخاب شد اما اعالم موضع اين نويسنده درباره 
گذاشت.  تاثير  رمان  اين  از خوانندگان  گروهي  روي  انتخابات 
از نامه ها و  گفته مي شود دومين کتاب جعفري مجموعه يي 
اي ميل هايي است که اين نويسنده بعد از انتشار رمان » کافه 

پيانو« دريافت کرده است. 

پيش از اکران »ضدمسيح« در انگليس 
 

فون تریر؛ از واکنش هاي منفي لذت مي برم 
 

الرس فون ترير کارگردان دانمارکي برنده نخل طالي کن اعالم کرد اعتراضات و انتقادات شديد نسبت به فيلم »ضدمسيح«، مانند موسيقي 
مضامين  علت  به  کن  جشنواره  در  اکران  زمان  از  ترير«،  فون  »الرس  ساخته  آخرين  »ضدمسيح«  جنجالي  فيلم  اوست.  هاي  گوش  براي 
غيراخالقي و خشونت آميز آن، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. اکران اين فيلم در حالي از روز جمعه در انگلستان آغاز خواهد شد که رده 
سني باالي ۱۸ سال براي آن تعيين شده است. با وجود تمام اين انتقادات، »فون ترير« در دفاع از »ضدمسيح« گفت؛ »احساس خوبي نسبت 
به واکنش هاي منفي در مورد اين فيلم دارم. اگر قبل از کن مي پرسيدند بهترين استقبال از فيلم چيست، همين واکنش ها را مي گفتم.« او به 
هاليوودريپورتر گفت؛ »اينکه مردم با يک حس خاص از سالن سينما خارج مي شوند، براي من بسيار خوشايند است.« فون ترير که به او لقب 
»جوان سرکش سينماي معاصر« را داده اند، با اشاره به اينکه حتي يک نقد کارشناسانه از »ضدمسيح« را نخوانده است، گفت؛ »فيلم من مثل يک 
کودک است که بايد زندگي خودش را بکند. من به اين نقدها اهميتي نمي دهم.« برنده نخل طالي کن با ابراز ترديد از موفقيت فيلمش در گيشه 
سينماها گفت؛ »من واقعًا نمي دانم چگونه فيلم هايم را از لحاظ تجاري به موفقيت برسانم. هردفعه به خودم اطمينان مي دهم فيلمم پرفروش 
مي شود، اما شکست مفتضحانه مي خورد.« کارگردان فيلم هاي »شکست موج ها«، » رقصنده در تاريکي« و »داگ ويل« فيلم »ضدمسيح« را 
بهترين اثر کارنامه سينمايي اش به علت به تصوير کشيدن دوران افسردگي اش مي داند که واقعًا يک اثر تجربي بوده است. به گزارش ايسنا 
فون ترير با تاکيد بر اينکه هنگام ساخت فيلم هايش اصاًل به تماشاگر فکر نمي کند، گفت؛ »من به خودم به عنوان يک تماشاگر فکر مي کنم و 
اگر خودم آن را بپسندم، اميدوار مي شوم که بقيه مردم هم از آن استقبال کنند.« ضدمسيح در شصت ودومين جشنواره فيلم کن به عنوان 

»ازدواج گريزترين« فيلم شناخته شد. 

کنسرت هاي اروپایي محمدرضا شجریان برگزار مي شود  
 

 محمدعلي رفيعي مدير برنامه هاي هنري محمدرضا شجريان و گروه شهناز در گفت وگو با ايلنا ضمن تشريح فعاليت هاي اين گروه، برنامه 
کنسرت هاي محمدرضا شجريان و گروه شهناز را در اروپا اعالم کرد. گروه شهناز به سرپرستي مجيد درخشاني و همراهي محمدرضا 
شجريان شهريور )سپتامبر( سال جاري با حضور در شهرهاي پاريس، فرانکفورت، استکهلم، زوريخ و اشتوتگارت کنسرت برگزار مي کند. 
محمدعلي رفيعي ادامه داد؛ »محمدرضا شجريان به همراه گروه شهناز و به سرپرستي مجيد درخشاني ۴ سپتامبر در فرانکفورت کنسرت 
برگزار مي کند و 5 سپتامبر 200۹، در سالن فيالرمونيک کلن به اجراي برنامه خواهد پرداخت.« او ادامه داد؛ »گروه شهناز به همراه استاد 
شجريان، 7 سپتامبر 200۹ در هانوفر، ۱2 سپتامبر در گوتبرگ، ۱3 سپتامبر در استکهلم، ۱5 سپتامبر در برلين، ۱۸ سپتامبر در زوريخ، ۱۹ 
سپتامبر در اشتوتگارت، 2۱ سپتامبر در پاريس، 22 سپتامبر در رن و 26 سپتامبر در آمستردام کنسرت برگزار مي کند و استاد شجريان 
در اين کنسرت ها قطعاتي را در دستگاه شور و همايون اجرا مي کند.« پيش از اين قرار بود کنسرت شجريان و گروه شهناز در تهران نيز 

برگزار شود که به زمان ديگري موکول شد.  

 

جایزه ادبي »هارولد پینتر«
 راه اندازي مي شود  

 
انجمن ادبي »پن« انگلستان جايزه 
نام  به  و  افتخار  به  جديدي  ادبي 
نويس  پينتر-نمايشنامه  هارولد 
 2005- سال  ادبيات  نوبل  برنده 
ادبي  انجمن  کند.  مي  اندازي  راه 
ادبي  جايزه  اين  کرد،  اعالم  پن 
براي تقدير از نويسنده يي خواهد 
بود که به قول هارولد پينتر، »نگاه 
تزلزل ناپذير و مصممي به جهان 
حقيقت  توصيف  براي  و  دارد 
از  ما،  جوامع  و  زندگي  واقعي 
اراده انديشمندانه قوي برخوردار 

است.« به گزارش ايسنا اين جايزه ادبي که پن/ پينتر نام خواهد 
داشت، به صورت ساالنه برگزار مي شود و بدون محدوديت 
در ژانر، به نويسنده خالقي اعطا مي شود که داراي نبوغ ادبي 
چشمگيري باشد. به گزارش روزنامه گاردين، آنتونيا فراسر- 
اولين  در  داوران  هيات  اعضاي  از  يکي  پينتر-  هارولد  همسر 
دوره اين جايزه يک هزار پوندي خواهد بود، که اولين مراسم 

اعطاي آن روز ۱۴اکتبر برگزار خواهد شد. 

فیلمسازان چیني از حضور در جشنواره »ملبورن« محروم شدند 
 

به دنبال اعمال فشار دولت چين، سه اثر مستند از فيلمسازان چيني از جشنواره فيلم ملبورن کنار گذاشته شدند. برگزارکنندگان جشنواره 
ملبورن روز گذشته اعالم کردند، سه فيلم مستند از کارگردانان چيني به درخواست مقامات دولت چين از برنامه اين جشنواره کنار گذاشته 
اقليتي در جشنواره ملبورن نمايش  شدند. »۱0 شرط عشق«، »يک رودخانه برايم گريه کن« و »زندگي کامل« به دليل مضامين سياسي و 
نخواهند يافت. به گزارش ايسنا به نقل از هاليوود ريپورتر، همچنين گفته مي شود، عوامل فيلم »دادخواست« ديگر فيلم چيني نيز خواهان خروج 
فيلم شان از جشنواره ملبورن شده اند که در اين صورت سينماي چين هيچ فيلمي در ملبورن نخواهد داشت. جشنواره ملبورن اواخر هفته 
گذشته با اعالم کناره گيري »کن لوچ« خبرساز شده بود. کارگردان صاحب نام سينماي جهان و برنده نخل طالي کن در اعتراض به حمايت 

مالي رژيم صهيونيستي از اين جشنواره، جديدترين فيلم اش را از اين فستيوال خارج کرد. 

اجراي عمومي نمایش »گاو« در آلمان 
 

نمايش » گاو«، توليد مرکز تئاتر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در سال ۸5،تابستان امسال در شهر لودويکس هافن کشور آلمان به 
روي صحنه رفت. به گزارش سايت ايران تئاتر در اين سفر که به دعوت کمپاني kitz صورت گرفته بود، حامد زحمتکش، مهدي فرشيدي سپهر، 

مريم خاکسار تهراني و همچنين آنالي شکوري، نوشين آغاز، محمد تهراني و ماني زحمتکش گروه اجرايي را همراهي کردند. 
 insel( فرهنگي  تابستان  عنوان  تحت  ويژه اي  برنامه  قالب  در  لودويکس هافن  شهر  مردم  عموم  و  مدارس  دانش آموزان  براي  نمايش  اين 
summer( تعداد هشت اجرا داشت که با استقبال چشمگيري مواجه شد. اين اولين حضور يک نمايش کودک خارجي در برنامه »تابستان 
فرهنگي« کشور آلمان بود. نمايش گاو به زبان آلماني و در دو نوبت ۹ و ۱۱ صبح در يک سالن نمايش سيار در کنار رود راين روي صحنه 
رفت. الزم به ذکر است شبکه swr2 آلمان با پخش صحنه هايي از نمايش، مصاحبه ۴0 دقيقه اي با گروه اجرايي در ارتباط با نمايش مذکور و 
همچنين وضعيت تئاتر کودک در ايران ترتيب داد. حامد زحمتکش و مهدي فرشيدي سپهر پس از اين سفر خود را براي توليد مشترک نمايشي 

با کمپاني kitz در ماه اکتبر)مهر ماه( آماده مي کنند. 

نویسنده »اجاق سرد آنجال« درگذشت 
 

فرانک مک کورت - نويسنده سرشناس آمريکايي - ايرلندي - در سن 7۸ سالگي درگذشت. 
به گزارش ايسنا، فرانک مک کورت نويسنده برنده جايزه پوليتزر بود که با رمان معروف »اجاق سرد آنجال« به شهرت جهاني رسيد. مک کورت 
اين اواخر به علت ابتال به بيماري مننژيت و همچنين سرطان در بيمارستان بستري بود. تا اواسط دهه 60، مک کورت شهرتي بيشتر از يک 
آموزگار خالق در نيويورک نداشت؛ اما پس از آنکه توانست به کمک يکي از دوستانش خاطرات دوران کودکي و فقر خانوادگي اش در ايرلند 
را در کتابي با نام »خاکستر آنجال« به چاپ برساند، به يک باره شهرتي جهاني به دست آورد. به گزارش آسوشيتدپرس، »اجاق سرد آنجال« در 
30 کشور و به 25 زبان دنيا از جمله فارسي ترجمه شده است. اين کتاب فروش ميليوني به دست آورد و جايزه ادبي پوليتزر و جايزه انجمن 

ملي منتقدان کتاب آمريکا را کسب کرد و حتي فيلمي اقتباسي از آن به سينما آمد. 
پس از اين اثر، مک کورت کتاب »تيس« را نوشت که بازگشت او را به نيويورک در دهه ۴0 حکايت مي کرد. او پس از آن »مرد معلم« را نوشت. 

گفته مي شود تنها در آمريکاي شمالي بيش از ۱0 ميليون جلد از کتاب هاي اين نويسنده به فروش رفته اند. 
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اسماعيل فصيح درگذشت 
 

زنده یاد فصیح چندي پیش 
از ممیزي آثارش انتقاد 

کرده بود 
 

اسماعيل فصيح عصر پنجشنبه، 25 تيرماه در تهران و بيمارستان شرکت نفت به دليل مشکل عروق 
مغزي در 75سالگي درگذشت . شهريار فصيح فرزند اسماعيل فصيح در گفت وگو با ايلنا با اعالم اين 
مطلب افزود؛ »ايشان دو سال پيش دچار خونريزي مغزي شدند و دو هفته نيز در بيمارستان شرکت 
نفت بستري بودند و سپس از بيمارستان مرخص شدند.« وي ادامه داد؛ »سه شنبه هفته گذشته مجدد 
دچار خونريزي شد و بعد از دو هفته بستري در بيمارستان عصر روز پنجشنبه 25 تيرماه در تهران 

اين  پيکر  تشييع  زمان  درباره  او  درگذشت.«  مغزي  دليل مشکل عروق  به  نفت  بيمارستان شرکت  و 
نويسنده و برگزاري مراسم يادبود گفت؛ »در حال هماهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هستيم 
و به احتمال فراوان مراسم تشييع در روز دوشنبه 2۹ تيرماه برگزار مي شود و مراسم يادبود نيز روز 
چهارشنبه يک مردادماه برگزار مي شود.« فرح عدالت همسر اين نويسنده نيز با تاييد اين خبر گفت؛ 
»فصيح از روز دوشنبه ۱5 تيرماه مصادف با ۱3 رجب به دليل مشکل عروق مغزي به بخش آي سي يو 
بيمارستان منتقل شد که پس از انجام سي تي اسکن و سپري کردن شش روز در اين بخش، سه روز 
را هم در بخش عمومي بيمارستان سپري کرد؛ اما از ساعت ۱0 صبح روز گذشته، وضعيت او رو به 
وخامت گذاشت و ساعت دو بعدازظهر دوباره به آي سي يو منتقل شد، ولي ساعت شش بعدازظهر دار 
فاني را وداع گفت.« به گفته همسر اين نويسنده، بنا به خواسته خود فصيح که همواره نيز بر آن تاکيد 

داشت، مراسم پرتشريفاتي برگزار نخواهد شد. اسماعيل فصيح ـ رمان نويس و 

مترجم - در دوم اسفندماه سال ۱3۱3 در محله درخونگاه تهران )شهيد اکبرنژاد فعلي ـ نزديک بازار 
تهران( متولد شد. به گفته خودش بچه چهاردهمي يا شانزدهمي يک کاسب چهارراه گلوبندک است. 
دوم  پايان کشيده شدن جنگ جهاني  تا  که حدوداً  دبستان عنصري  در  را  ابتدايي  دوران تحصيالت 
در ايران طول مي کشد و سپس در دبيرستان رهنما، به انجام رساند. فصيح در سال ۱35۹ با سمت 

استاديار دانشکده نفت آبادان بازنشسته شد.

اين نويسنده در سه حوزه رمان، مجموعه داستان و ترجمه دست به قلم زده بود. رمان هاي او عبارتند 
از؛ شراب خام )۱3۴7(، دل کور )۱35۱(، داستان جاويد )۱35۹(، ثريا در اغما )۱363(، ترجمه انگليسي 
در لندن )۱۹۸5(، ترجمه عربي در قاهره )۱۹۹7(، درد سياوش )۱36۴(، زمستان 62 )۱366(، ترجمه 
آلماني )۱۹۸۸(، شهباز و جغدان )۱36۹(، فرار فروهر )۱372(، باده کهن )۱373(، اسير زمان )۱373(، 
پناه بر حافظ )۱375(، کشته عشق )۱376(، طشت خون )۱376(، بازگشت به درخونگاه )۱377(، کمدي 
تراژدي پارس )۱377(، الله برافروخت )۱377(، نامه يي به دنيا )۱37۹(، در انتظار )۱37۹( و گردابي 
چنين هائل )۱3۸۱(. و مجموعه داستان هايش نيز از اين قرار است؛ خاک آشنا )۱3۴۹(، ديدار در هند 
نمادهاي مشوش )۱36۹(.  برگزيده داستان ها )۱366( و  )۱353(، عقد و داستان هاي ديگر )۱357(، 
ترجمه هاي وي نيز به اين شرح است؛ وضعيت آخر، بازي ها، ماندن در وضعيت آخر، استادان داستان، 
رستم نامه، خودشناسي به روش يونگ، تحليل رفتار متقابل در روان درماني و شکسپير. فصيح چندان 
عالقه يي به گفت وگو با رسانه ها از خود نشان نمي داد. او چندي پيش در گفت وگويي در اين باره 
گفت؛ »اين پرهيز از مصاحبه، واقعيتي است. نويسنده کارش را روي کاغذ مي آورد و مي دهد ناشر 
آثارم  اگر من بخواهم درباره  چاپ مي کند. هر چه هست، همان جا در کتاب ها و نوشته هاست و 

صحبت کنم، مثل کار همينگوي مي شود که مثاًل براي هر صفحه يي پاورقي مي دهد و به خواننده مي 
گويد اشتباه نکني، مقصود من اين است. پس هر چه هست، در کتاب ها و نوشته هاي يک نويسنده است 

و هر خواننده يي برداشت خود را دارد.« 
زنده ياد فصيح تاکيد کرد؛ »بنابراين بايد گذاشت تا کار مورد قضاوت تاريخ قرار گيرد. رمان هاي »دل 
کور« و »داستان جاويد« االن به چاپ هاي ۱0 و ۱۱ رسيده اند. هر چه هست، درون کتاب هاست؛ برخي 
از داستان ها را من خودم نمي دانم چطور در ذهنم شکل گرفته و بيرون آمده است که وقتي آنها را مي 
خوانم، گاهي حتي گريه ام مي گيرد و گريه مي کنم. پس ترجيح مي دهم کار من به عنوان يک نويسنده، 
حرف خودش را در مغز خواننده احساس کند.« فصيح درباره اينکه زماني قرار بوده بهمن فرمان آرا 
از روي برخي داستان هايش فيلم بسازد، توضيح داد؛ »فرمان آرا وقتي داستان هايم را خواند، وجه 
تصويري بودن شان برايش بسيار جالب بود. آشنايي او با آثار من همان طور که خودش گفته، از 
»زمستان 62« شروع شده است. او گفته بود مي خواست آن را فيلم کند و يکي از داليلي که به ايران 
برگشته تا فيلم بسازد، عشق ساختن »زمستان 62« بوده است. او سناريوهايي از سه کتاب داستان 
جاويد، زمستان 62 و باده کهن مي نويسد، اما هر سه تقريبًا بدون هيچ صحبتي و حتي اصالحيه يي، 
رد مي شوند.« او ادامه داد؛ »هيچ کدام از اينها اجازه فيلم شدن ندارند و خالصه کار را که به وزارت 
ارشاد دادند، جواب منفي بود، حتي به باده کهن که عرفان اسالمي است، هم اجازه ندادند.« اين رمان 
نويس متذکر شد؛ »از »شراب خام« قبل از انقالب سريالي در ۱3 اپيزود تهيه شد ۹ قسمتش هم اجرا 
شد؛ ولي االن در آرشيو شبکه 2 دارد خاک مي خورد. يادم هست که نقش جالل آريان را داوود رشيدي 
و نقش ناصر تجدد را هم پرويز فني زاده بازي کردند. به هر حال همه اينها به اوايل سال 55 و بعد از 
آن رسيد و همگي رفتند در خاکستر تاريخ.« فصيح در ادامه درباره مميزي آثارش توضيح داد؛ »اولين 
چاپ »شراب خام« را که انتشارات فرانکلين منتشر کرد بدون سانسور بود. چاپ دوم را هم اميرکبير 

در سال ۴۹ درآورد، 
دست نخورده ولي بعد از انقالب اجازه چاپش را تا سال ۱370 ندادند که بعد نشر البرز با سانسور 
20 صفحه، آن را منتشر کرد. اين روند که به خيلي از کتاب هايم اجازه چاپ ندادند، ادامه داشت و من 
چند کارم را در امريکا به واسطه يکي از دوستانم در واشنگتن دي سي منتشر کردم، ولي ناگهان ۸-7 
سال بعد يکدفعه اينجا اجازه دادند و هيچ سانسوري هم پيش نيامد و »زمستان 62« بعد از ۱6 سال 
دوباره چاپ شد.« به گزارش ايسنا فصيح درباره مميزي مورد اشاره اش هم گفت؛ »نمي دانم، اما شايد 
بسته به کارکنان و جوي که در وزارت ارشاد است، اين مميزي ها يا عدم مميزي ها صورت بگيرد 
مثاًل درباره »زمستان 62« من اين طور احساس مي کردم که مي گفتند مطابق اصول شهادت در انقالب 
اسالمي نيست. ولي خب کتاب بعدها منتشر شد و به فروش هم رفت.« اسماعيل فصيح در پايان عنوان 
کرد؛ »خيلي دوست دارم از کتاب هايم فيلم بسازند ولي متاسفانه انگار روي کتاب هايم طلسم طالع 
نحسي خورده و وقتي به چهار کتاب اجازه ندادند، ديگر کسي نمي رود طرفش و االن ديگر چه کسي 
مي تواند »داستان جاويد« را فيلم کند که قهرمان آن يک زرتشتي است يا »ثريا در اغما« و جالل آريان 
را در پاريس نشان دهد؟ شايد اگر هم فيلم بشوند، ديگر هيچ کدام شان حالت فيلم را نداشته باشند مگر 
مثاًل »زمستان 62« که داستان هشت سال جنگ است يا »اسير زمان« که داستان انقالب اسالمي است 

و اينکه اصاًل چطور اتفاق افتاد.« 

براهني در تهران  
 

براي آخرين بار در  اين رمان که  از 20سال تجديد چاپ شد.  بعد   رمان »رازهاي سرزمين من« 
از  بعد  باالخره  تا  مي شد  دست  به  دست  کهنه فروشي ها  در  سال ها  بود.  شده  چاپ   ۱366 سال 
فرآيندي توانست مجوز چاپ گرفته و در چند روز گذشته توزيع شد. براهني اين رمان درخشان 
را در اوايل دهه 60 نوشت و ماجراي آن از شهريور سال ۱320 آغاز شده در اواخر سال ۱357 
به پايان مي رسد. رمان هشت راوي متفاوت دارد که همه آنها نسبت به آنچه در فضاي سياسي و 
اجتماعي ايران مي گذرد، روايت هاي خود را دارند. در واقع براهني در اين رمان ۱300 صفحه اي 
تالش کرده فراز و فرودهاي تاريخ ايران را از زاويه ديد خاص خودش روايت کند. مخصوصا فصل 
بسيار طوالني روايت )قول( حسين ميرزا که در فاصله زماني دي تا بهمن 57 روايت مي شود و پر 
ضرباهنگ و نفس گير است. رضا براهني که بسياري او را يکي از مهم ترين رمان نويسان آوانگارد 
ايران مي دانند تا به امروز چند رمان منتشر کرده که از آنها مي تونان به »چاه به چاه«، »بعد از 
عروسي چه گذشت«، »آواز کشتگان«، »رازهاي سرزمين من« و رمان منحصر به فرد »آزاده خانوم 
آثار  اين  اکثر  که  کرد  اشاره  دوم[«  ]چاپ  شريفي  دکتر  آشوويتس خصوصي  يا  نويسنده اش  و 
ناياب بوده و به تازگي در حال تجديد چاپ شدن هستند. براهني در حوزه نقد ادبي و شعر نيز نام 
برجسته اي است و نقدهاي او در کتاب هاي مختلفي مانند »طال در مس«، »کيميا و خاک«، »گزارش 
به نسل بي سن فردا« و... جمع آوري شده. از مجموعه شعرهاي مشهور او نيز مي توان به »خطاب 
به پروانه ها يا چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم«، »اسماعيل«، »ظل اهلل« و... اشاره کرد. براهني به 
سال ۱3۱۴ در تبريز متولد شده و بعد از اخذ دکتراي ادبيات انگليسي از دانشگاه استانبول، سال ها 
به تدريس در دانشگاه، کارگاه هاي شعر و داستان و روزنامه نگاري مشغول بود که به داليلي در 
ايران به کانادا مهاجرت کرد. براهني در کانادا آثاري را آماده چاپ کرده که  از  اواسط دهه 70 
مهم ترين آنها رمان ها و شعرهاي تازه او هستند. »رازهاي سرزمين من« به تازگي به زبان فرانسه 
نيز ترجمه شده و در آنتولوژي شاعران مهم قرن بيستم آثاري از براهني نيز انتخاب و چاپ شده 
است. براهني در زمان پهلوي دوم به دليل فعاليت هاي سياسي اش ناچار به مهاجرت از ايران شد، 
اما بعد از پيروزي انقالب به کشور بازگشت و با تاسيس کارگاه شعر و داستان خود شاگردان 
زيادي را تربيت کرد. دانش تئوريک او در حوزه نقد ادبي نيز باعث ايجاد جرياني اينچنيني در نقد 
ايران شد. تجديد چاپ »رازهاي سرزمين من« از سوي انتشارات نگاه شايد مهم ترين خبر ادبي اين 
روزهاي عجيب باشد. اين رمان دوجلدي روايت قدرت است و جان و براهني در يک رمان بسيار 
خواندني توانسته تکه هايي از تاريخ ايران را بازآفريني کند. طبق شنيده ها گويا انتشارات نگاه قصد 
دارد کتاب مشهور ديگر دکتر براهني يعني »قصه نويسي« را که آن هم مانند بيشتر آثار دکتر ناياب 
است، تجديد چاپ کند. »رازهاي سرزمين من« در دو جلد و با قيمت ۱۸500 تومان چاپ شده. در 
انتهاي کتاب و به انتخاب براهني نقدها و يادداشت هاي برگزيده درباره  اين رمان کنار هم آمده که 
شامل آثاري از بهروز شيدا، رضا سيدحسيني، جواد مجابي، اکبر رادي و مهدي يزداني خرم است. 
در عين حال بعد از ترجمه اين رمان به فرانسه، مراحل ترجمه آن به انگليسي نيز در حال اتمام است 

و قرار است به زودي چاپ شود. 
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ستایش واتیکان از وایلد 
روزنامه رسمي واتيکان از اسکار وايلد به علت دانش باالي او ستايش 
کرده است. پيش تر واتيکان اين نويسنده را به دليل انحرافات اخالقي 
مذمت مي کرد. کتابي درباره اسکار وايلد اخيرا منتشر شده که نشان 
و  است  نداشته  انگليس  کليساي  به  اعتقادي  هيچ  ظاهر  در  او  مي دهد 

همواره براي اذيت کردن جامعه محافظه کار انگليس تالش کرده بود. 

رباعیات ابن سینا 
سعيد سعيد پور پس از انتشار غزليات حافظ به انگليسي، ترجمه انگليسي 
»رباعيات ابن سينا« را منتشر مي کند. به گزارش ايسنا، به گفته  مترجم، 
بعضي از اين رباعيات جزو رباعيات سرگردان هستند و بعضي ديگر 
رباعيات انتسابي هستند که معلوم نيست به او تعلق دارند يا نه و گفته 

مي شود، بعضي از اين رباعيات به خيام متعلق اند. 

شعرهاي لینا سرون 
سعيد آذين گزيده اي از شعرهاي لينا سرون، شاعر مکزيکي را با نام 
»رنگ هاي زمان« به فارسي ترجمه مي کند که اولين کتاب منتشرشده از 
اين شاعر مکزيکي در ايران خواهد بود. آذين به مهر گفت: پس از اينکه 
کتاب حاضر را سرون برايم ارسال کرد کار ترجمه آن را آغاز کرده ام 

و تقريبا روبه پايان است. 

انتشار خاطرات اسماعیل فصیح 
عدالت  مي شود.فرح  چاپ  نبودش  در  فصيح  اسماعيل  خاطرات  کتاب 
- همسر اين نويسنده فقيد - در اين باره به ايسنا، گفت: اين کتاب تنها 
اثر چاپ نشده فصيح است که آن را با وجود ناتواني جسمي، به اصرار 
برخي از دوستانش نوشت و خيلي دوست داشت تا انتشارش را ببيند،  

اما نشد. 

»جن گیر« به روایت نریماني 
کوروش نريماني قصد دارد نمايش »جن گير« را آبان ماه سال جاري در 
تاالر قشقايي مجموعه تئاترشهر به صحنه ببرد. اين نمايش و کارگردان 
تئاتر به ايسنا، گفت: براساس آخرين گفت وگويي که با تئاترشهر داشتيم، 
قرار شد نمايش آبان ماه به صحنه برود. نريماني بعد از مدت ها اين بار 

قصد دارد يکي از متون خودش را به صحنه بياورد. 

فروش 31 میلیون دالري کریستي در 
نیویورک 

Post-War و معاصر خانه حراج کريستي در نيويورک  فروش آثار 
نيويورک  گزارش  داشت.به  دنبال  به  را  دالر  ميليون   3۱ مناسب  رقم 
تايمز، در اين حراج اثري از پيتر دويگ با عنوان »تفريحگاه شب« که در 
سال ۱۹۹۸ به پايان رسيده به عنوان يکي از گران ترين آثار اين حراج 

به مبلغ 3 ميليون پوند چکش خورد. 

داستان هاي محبوب درویشیان 
افسانه هاي  »فرهنگ  بيستم  جلد  و  تازه  رمان  روي  کردن  کار  همراه 
مردم ايران«، علي اشرف درويشيان جلد هفتم »داستان هاي محبوب من« 
را به پايان رساند. به گزارش ايسنا، جلد هفتم اين مجموعه که توسط 
نشر چشمه منتشر خواهد شد، داستان هاي سال ۱300 تا ۱33۹ را در 
برمي گيرد که رضا خندان مهابادي نقد هايي را روي آنها نوشته است. 

اقتباس داستاني از آستین 
يک ناشر آمريکايي قصد دارد تا دومين اقتباس داستاني ترسناک را از 
رمان »عقل و احساس« جين آستين منتشر کند. به گزارش فارس، اين 
رمان، »عقل و احساس و هيوالهاي دريايي« نام دارد و ناشرش معتقد 
است اين رمان با رمان »سمبل گمشده« دن براون رقابت خواهد کرد. هر 

دو رمان ۱5 سپتامبر سال جاري منتشر خواهند شد. 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

روشنفکران
 پشت دروازه ها 

 

آدام کي رش / برگردان: علي محمد طباطبايي 

 بعضي انقالب ها هنگامي که روشنگران روحيه ملي را اشتباه تعبير مي کنند 
به شکست مي انجامد. در تاريخ بشر سال هاي به خصوصي وجود دارد 
انديشه انقالب هاي دموکراتيک  و  بوده  هاله مقدس  داراي يک  تقريبا  که 
عميقا به آنها گره خورده است. مثال چنانچه سال ۱۸۴۸ را در نظر گيريم 
بهار بوجود آمدن ملت هاي جديد و برپا داشتن سنگرهاي خياباني در 
تاريخ  به  اگر  يا  و  يادمان مي آورد  به  را  ونيز  و  فرانکفورت  و  پاريس 
سال ۱۹۸۹ بازگرديم با فروريزي کمونيسم در برلين شرقي و پراگ و 
ورشو روبه رو مي شويم. انسان هاي اندکي وجود دارند که داراي چنين 
خاطرات جنون آميزي از سال هاي ميان ۱۹05 و ۱۹۱5 باشند، سال هايي 
که ما معموال آنها را بيشتر با بحران هاي بي شمار همراه مي دانيم که به 
جنگ اول جهاني منجر شدند. اکنون آنگونه که چارلز کورزمان در کتاب 
واقع  به  سال ها  آن  مي آورد.  ما  خاطر  به  دموکراسي«  »انکار  جديدش 
از يک چهارم  انقالب هاي دموکراتيک بودند... و بيش  از  شاهد »موجي 

جمعيت جهان را به اين ترتيب تلف کردند.« 
اين موج در واقع با انقالب ۱۹05 روسيه و هنگامي که تزار نيکوالي دوم 
آغاز  گرديد  مردم خود  به  پارلمان  و  اساسي  قانون  اعطاي  به  مجبور 
در  که  کردند  وادار  را  عثماني  امپراتوري  ترک هاي جوان سلطان  شد. 
۱۹0۸ با يک قانون اساسي موافقت کند. پادشاهي پرتغال در ۱۹۱۹ به 
جمهوري تبديل شد. در مکزيک به سال ۱۹۱۱ رژيم 30 ساله پورفيريو 
دياز سرنگون شد و پادشاهي باستاني چين در ۱۹۱2 جاي خود را به 

دولت جمهوري تحت حکومت سون يات سن داد. 
اين حرکت هاي دموکراتيک تمامي جهان را در برگرفت و روشنفکراني 
سرمشق  يکديگر  از  عميقا  داشتند  قرار  جنبش ها  اين  راس  در  که 
مي گرفتند. تبحر و استادي که کورزمان در دامنه گسترده اي از منابع و 
زبان ها دارد او را در ايجاد ارتباط هاي حيرت انگيز ميان اين جنبش ها 
موفق کرده است: بعضي از شورشيان در پرتغال نام خود را ترک هاي 
جوان گذارده بودند. در همان حالي که روزنامه هاي عثماني به ترک ها 
اين وجود آنگونه  با  تا »مانند روس ها مبارزه کنند«.  توصيه مي کردند 
در  که  مليت گرا  انقالبي  از جنبش هاي  بسياري  مي نويسد  کورزمان  که 
دوره واحدي روي دادند به نظر مي رسد که »به موازات دسته هاي ديگري 
از انقالب هاي دموکراتيک قرار داشتند، مثال جريان هايي که تحت تاثير 
انقالب فرانسه به سال ۱7۸۹، شورش هاي ۱۸۴۸... و  از  امواج حاصل 

جنبش هاي دموکراتيک از اواخر قرن بيستم به راه افتاده بودند. 
اين  دارد  اشارت  آن  بر  کورزمان  کتاب  عنوان  که  آنگونه  همه  اين  با 
آورده  خاطر  به  بشر  تاريخ  در  شکوهمندي  فصل  عنوان  به  انقالب ها 
که  خواه  دموکراسي  سياسي  فعاالن  آنها  از  هرکدام  در  نمي شوند. 
نکشيد  طولي  بودند،  آورده  دست  به  چشمگيري  نخستين  موفقيت هاي 
که تسليم کشمکش ها، خصومت ها و بي تفاوتي شدند و صحنه را براي 
دوما  با   ۱۹05 در  ابتدا  که  تزار  کردند.  خالي  ضدانقالبي  کودتاهاي 
موافقت کرده بود هنگامي که خطر ايجاد يک انقالب سپري شد به نحو 
موثري اقدامات دوما را بي اثر کرد و حکومت خودکامه روسيه دوباره 
در ۱۹07 بر کشور مسلط شد. در ترکيه ترک هاي جوان خودشان بساط 
دموکراسي را برچيدند و ترجيح دادند که براي نوسازي حکومت درحال 
زوال عثماني از شيوه هاي استبدادي بهره گيرند. فرانسيسکو مادرو که 
يک  توسط   ۱۹۱3 در  خودش  بود،  کرده  سرنگون  مکزيک  در  را  دياز 

فرمانده نظامي به نام ويکتوريانو هوورتا از قدرت به زير کشيده شده 
به  را  نحوي مشابه جاي خود  به  نيز  يات سن  قتل رسيد. سون  به  و 
ژنرال نيرومند يوان شيکاي داد و به اين ترتيب کشور به سوي دهه ها 
جنگ داخلي رهنمون شد. هرچند در پرتغال جمهوري به  رغم کودتاهاي 
پي درپي و تهاجمات سلطنت طلبان همچنان باقي ماند تا آنکه باالخره در 

۱۹25 جاي خود را به نظام ديکتاتوري تحويل داد. 
کورزمان که استاد جامعه شناسي در دانشگاه کاروليناي شمالي است 
هدفش صرفا بازگوکردن داستان اين انقالب ها نيست )البته از آنجا که 
بيشتر آمريکايي ها از آنها بي خبرند، اين کتاب مي توانست مقدار بيشتري 
مقايسه اي  بررسي  کورزمان  واقع  در  باشد(.  داشته  روايت گونه  جنبه 
مواردي از آنها را در اين کتاب به عهده گرفته و در جست وجوي آن 
بوده است که الگويي به دست دهد که چگونه انقالب هاي دموکراتيک به 
اين است که نظريه هاي  او  ناکام مي مانند. دريافت  يا  موفقيت مي رسند 
مارکسيستي رايج درباره انقالب که بر منازعه طبقاتي مبتني هستند براي 
توضيح رويدادهايي که در ميانه سال هاي ۱۹05 تا ۱۹۱5 رخ داده است 
دموکراسي  ليبرال  کالسيک،  مارکسيسم  ديدگاه  در  نمي باشند.  کافي 
بيان سياسي قدرت اقتصادي در حال طلوع طبقه متوسط شهري است. 
بورژوازي با نيروهاي ارتجاعي )مالکان بزرگ و نظاميان( دست و پنجه 
نرم مي کند و در اين پيکار از حمايت ناپايدار کارگران پيشرو برخوردار 
کورزمان  که  آنگونه   ۱۹۱5 تا   ۱۹05 ميان  انقالب هاي  در  ليکن  است. 
انجام  به  منسجم  به طور  را  نقش خود  »اين شخصيت ها  مي دهد  نشان 
نمي رسانند... و چنانچه بر اساس متن هاي علمي اجتماعي کالسيک مورد 
قضاوت قرار گيرند انقالب هاي دموکراتيک اين دوره آش شله قلمکاري 

بيشتر نبوده اند. 
اصلي اش  که شخصيت  مي نويسد  متفاوتي  متن  کورزمان  آن  جاي  به 
است:  ايدئولوژيک  حرفه اي  گروهي  بلکه  سياسي  اجتماعي  طبقه  نه 
روشنفکران. او در هر کشوري گروه هايي از روشنفکران خود را دستچين 
کرده مي يابد که خودشان را به عنوان آورندگان فلسفه روشنگري براي 
درايفوس  ماجراي  که  روشنفکراني  مي کنند.  تلقي  عقب مانده  توده هاي 
الهامي براي آنها شده بود و ماجرايي که در واقع نشانگر ظهور  منبع 
روشنفکران فرانسوي به مثابه نيروي سياسي آزادي بخش است در اين 
کشورهاي نه چندان پيشرفته خودشان را با غرور و سربلندي با آنچه 
معاصر  انديشه  در  گرايش  پيشرفته ترين  عنوان  به  را  آنها  کورزمان 
مي شناسد، يکي مي گيرند: اولين آنها دموکراسي و دومينش اثبات گرايي 
که  روشنفکران  است.  جامعه  شناخت  براي  علمي  خرد  از  استفاده  يا 
تحت تاثير برداشت خود از حقوق طبيعي و سرنوشت تاريخي جرات و 
جسارت يافته اند و گاهي گروهي بسيار کوچک بيشتر نيستند از پس آن 
بر مي آيند که خود را به عنوان طبقه اي اجتماعي اما با قدرتي بيشتر از 

آنچه که استحقاق يک رهبري انقالبي را داشته باشند، نشان دهند. 
بيشتر موارد در هر شش کشور  در  تفاوت ها  تمامي  به  رغم  کورزمان 
اين تحرک ها و جنب وجوش ها را دنبال مي کند. در روسيه روشنفکران يا 
به قول خودشان intelligentsia تعدادشان به صدها هزار مي رسيد و 
شامل ثروتمندان ليبرال، دانشجويان، دکترها، حقوقدانان و آموزگاران 
بودند. با اين وجود در هيچ کدام از اين کشورها روشنفکران چنان قشر 
وسيعي نبودند تا بتوانند قدرت را شخصا به دست آورند. آنها مجبور 
به ياري گرفتن از ديگر گروه هاي ناراضي ار رژيم بودند. به اين ترتيب 
انقالب روسيه فقط بعد از تقريبا يک سال تمام بلوا و آشوب به موفقيت 
و  زدند  اعتصاب  به  آهن دست  راه  کارگران  آنکه  از  پس  يعني  رسيد، 
ارتش تزار را )که پس از جنگ فاجعه آميز ميان روسيه و ژاپن در هر 
که  اما همين  کردند.  گير  به سر مي برد( زمين  حال وضعيت آشفته اي 
روشنفکران در بيشتر موارد فقط تعداد اندکي قدرت را در اختيار گرفتند، 
آشکار شد که برنامه هايشان براي کساني که از آنها پشتيباني مي کردند 
روشنفکران  برنامه هاي  از  ثروتمندان  نيست.  توجه  جالب  هم  آنقدر ها 
براي آموزش عمومي خشنود نبودند، زيرا الزمه آنها ماليات هاي بيشتر 
بود آن هم در حالي که مردم فقير از يافتن متحدان سابق خود که براي 
آنها دست به متوقف کردن اعتصاب ها و خلع سالح شورشيان مي زدند 
وحشت داشتند. در اين ميان قدرت هاي بزرگ از جمله دموکراسي هايي 
مانند ايالت متحده، بريتانياي کبير و فرانسه بيشتر ترجيح مي دادند تا 
دموکراسي  يک  با  تا  کنند  برقرار  روابط  استبدادي  پايدار  رژيم  يک  با 
متزلزل. دير يا زود و در بيشتر اين شش مورد زودتر رژيم قبلي دست 
به حمله متقابل زده و دموکرات ها در خود کشور يا در خارج از آن ديگر 

متحداني را نمي يافتند. 
انجاميدند  به شکست   ۱۹۱5 تا   ۱۹05 ميان  انقالب هاي  به طور خالصه 
بها  حد  از  زياده  را  مردم  توسط  دموکراتيک  زيرا روشنفکران حمايت 
داده و در عين حال چالش هايي که دموکراسي با آنها روبه رو مي شود 
مطالب  روشنفکران  اين  باره  در  کورزمان  بودند.  گرفته  دست کم  را 
مي دهد  نظر  اين گونه  دفعات  به  و  مي نويسد  ناخوشايندي  و  نيش دار 
ليبرال مانند مطبوعات آزاد و آموزش و پرورش  که چنين ارزش هاي 
امروزي صرفا منافع تنگ و محدود طبقه اي است که براي امرار معاش 
خود مجبور به نوشتن و درس دادن است. بنابراين آيا شور و اشتياق 
دموکراتيک براي اين ارزش ها واقعا نمونه هايي از هژموني در مفهومي 
گرامشياني )Gramscian( است به همان نحوي که کورزمان مدعي آن 
است: »پذيرش عالئق و منافع گروه حاکم گويي که آنها عالئق و منافع کل 
جامعه است«؟ اگر چنين باشد درک آن دشوار است که چرا همانگونه که 
کورزمان نيز در آخرين فصل کتابش اعتراف مي کند اين حقوق تبديل به 
هدف انقالب هاي پس از ۱۹۸۹ در اروپاي شرقي شدند که نه فقط توسط 
روشنفکران که حتي توسط کارگراني از جنبش هايي مانند همبستگي دنبال 
مي شدند. روشنفکران ميان دوره ۱۹05 تا ۱۹۱5 همانگونه که کورزمان 
به روشني نشان مي دهد در باره آمادگي مردم براي دموکراسي دچار 
خطا شده بودند. در واقع آنها از زمانه خود جلوتر بودند و اين بداقبالي 

نه فقط براي خودشان که براي کشورهايشان بود. 
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لشک کوالکوفسکي در ۸۱ سالگي از دنيا رفت 

فیلسوف همیشه منتقد 
 

 آمنه شيرافکن 

لشک کوالکوفسکي فيلسوف لهستاني غالبا به خاطر نقد منصفانه و مستندش به جريان مارکسيسم در ميان 

انديشمندان سياسي مطرح است. تفکر منتقدانه او تنها به جريان مارکسيسم ختم نمي شود بلکه او در ادامه راه 
ليبراليسم عنوان مي کند. کوالکوفسکي روز جمعه ۱7 ژوئيه در سن ۸۱  همچنان نقدهايي به سرمايه داري و 
سالگي در انگلستان درگذشت. نام او بعد از توجه جريان هاي اصلي مارکسيسم در ايران براي اهل انديشه 
شناخته تر شد. گفت وگو با عباس ميالني مترجم آثار او به فارسي با هدف بررسي ابعاد انديشه او به ويژه 

چرايي نقدش به جريان چپ ص 

به عنوان مترجم يکي از کتاب هاي اصلي کوالکوفسکي )جريان هاي اصلي مارکسيسم( با او ديدار داشته ايد. او 
درباره ايران و اينکه کتابش به فارسي ترجمه شده بود، چه مي گفت؟ 

تقريبا تا همين اواخر با او مکاتبه داشتم، اگرچه تا حدودي بينايي اش را از دست داده بود. براي ترجمه کتاب 
جريان هاي اصلي مارکسيسم به فارسي به ديدارش رفتم. از ترجمه کتاب استقبال کرد به ويژه آنکه کتاب او 
به زبان هاي آلماني، لهستان، چيني و فرانسه هم ترجمه شده بود و ترجمه اثر به فارسي که به گفته او زبان 
جمعيت محدودي از مردمان جهان است، او را خشنود کرده بود. مدام پيگير چاپ نسخه هاي مختلف جريان هاي 
اصلي مارکسيسم در ايران بود. زماني که قصد داشتم کتابش را به فارسي برگردانم نزد او رفتم و اينکه در 
ايران کپي رايت وجود ندارد را با او در ميان گذاشتم و اين نکته را به او گفتم که از ترجمه و انتشار کتاب به 
فارسي چيزي عايدش نخواهد شد اما او با روي گشاده پذيراي ترجمه کتاب به فارسي شد و همان موقع براي 
من نامه اي نوشت که عالقه مند است، کتابش ترجمه شود.وقتي ترجمه جلد يک و دو کتابش به اتمام رسيد نزد 

او رفتم. او گفت که ترجمه اين کتاب به فارسي نشان دهنده غناي فکري جامعه ايران است. 
در ديدارهايتان درباره وضعيت سياسي ايران به نکته اي اشاره کرده بود؟ 

درباره اينکه او به مسائل ايران عالقه مند بود، شکي نيست، مدام از آنهايي که به ايران آمد و شد داشتند از 
تحوالت اجتماعي و سياسي کشور مي پرسيد و اخبار مربوط به ايران را دنبال مي کرد و هميشه طالب دسترسي 
به اطالعات تازه از ايران بود اما او برخالف خيلي ها که به مسائل ايران واقف نيستند و به راحتي اظهارنظر 
او شاهد  از  ايران چيزي نمي گفت، چنانچه پيش تر  انديشمند درباره وضعيت  مي کنند هيچگاه در کسوت يک 
بوديم که انديشمندان مختلف از جمله فوکو با اينکه چندان به تاريخ و مسائل تحوالت سياسي- اجتماعي ايران 
واقف نبودند، پيش بيني هايي درباره وضعيت سياسي ايران انجام داده بودند حتي بعد از اتفاقات سياسي اخير 
در ايران هم متاسفانه مي بينيم که برخي افراد که هيچ شناخت جامعي از وضعيت سياسي-اجتماعي و تاريخ 

تحوالت ايران ندارند به راحتي به تحليل مسائل و رخدادهاي کشورمان مي پردازند. 
نقد او از مارکسيسم، گفتمان منتقدانه تازه اي در نقد جريان چپ در جهان به وجود آورد. او به شکل خاص به 

چه محورها و شاخص هايي از جريان مارکسيسم نقد داشت؟ 
او اگرچه منتقد مارکسيسم است اما به خوبي نکات مثبت ارزشمندي اين جريان فکري را هم برشمرد به گونه اي 
که به خوبي تحليل هاي او درباره تاثير اقتصاد بر سياست و مفهوم ازخودبيگانگي را مورد بررسي قرار داد. 
انديشه  از  اينکه ازخودبيگانگي مورد نظر مارکس دستمايه بسياري از جريان هاي فکري زمان او شد آنچه، 
مارکس جوان تراوش کرده بود. اما نقد اصلي و محوري کوالکوفسکي بر جريان چپ اين بود که وقتي هر 
جريان فکري بخواهد يقين کاذبي را دنبال کند و آن يقين کاذب را علم مطلق بداند و بخواهد بر اساس مسائل 
مندرج در آن حکومت کند، چاره اي جز پناه بردن به حکومت استبدادي نيست. او بر اين باور بود که اگر مارکس 
هم در شوروي سرکار مي آمد و مي خواست بر اساس آن يقين کاذب قدرت را اداره کند به همان راهي مي رفت 
که استالين رفته بود. چراکه اگر بخواهي يک سري احکام جزمي را اسباب حکومتداري قراردهي چاره اي جز 
استبداد نداري و به همين خاطر اين تفکر که استالين انحراف و شکافي از لنينيسم بود را زير سوال مي برد و 
معتقد بود که به واقع استالين ادامه راه لنين است. او معتقد است که لنينيسم بدون استالينيسم امکان بقا نداشت، 

چرا که وقتي در سال ۱۹22 مارکسيست ها متوجه شدند که قدرت سياسي را باخته اند تنها دو راه در پيش 
داشتند، يکي اينکه در قدرت  ديگران شريک شوند و ديگر آنکه به جريان استبداد و خشونت و سرکوب روي 
بياورند. بنابراين هم لنين و هم استالين به هر شکل به استفاده از همان رويه حکومتداري توأم با خشونت و 
استبداد پيروي کردند. او حتي در بررسي انديشه هاي تروتسکي هم نقدهاي اساسي به او دارد. کوالکوفسکي 
مي گفت که نمي توان جريان را در چند فرمول ساده خالصه کرد و ادعا داشت که جهان را مي توان به راحتي 
شناخت. او در تمامي حوزه هاي اقتصادي، ادبي، اجتماعي و سياسي به ظرافت به نقد جريان چپ مي پردازد. 
نقدهاي او مانند سبک کار او نقدهايي بکر و بديع اند. به اين معنا که حتي وقتي او درباره مائو و استالين مي نويسد 
هم اين دو را تجسم خشونت مي داند و سعي مي کند حرف آنها را به طور کامل بياورد او هيچ کاريکاتوري از 
اين افراد به مخاطبش ارائه نمي کند. او به نقد جدي استالين و مائو مي پردازد اما شرايط و مقدمات ورود به نقد 
از جانب او آنقدر حساب شده و دقيق است که حتي نقدهاي اصولي او تمجيد برخي انديشمندان جريان چپ را 
نيز به دنبال داشته است. کوالکوفسکي اگر به سراغ بحث و مجادله مي رود، عين آنچه که قرار است نقد شود 
را هم مي آورد و جانب عدالت را در حوزه نقد رعايت مي کند. آنچه در سنت روشنفکري ما کمتر اتفاق مي افتد 

متاسفانه مي بينيم که غالبا کاريکاتوري از حرف مخالف ارائه و آن کاريکاتور نقد مي شود. 
آيا تاکنون نقدهايي هم به کار انتقادي او در بررسي جريان چپ صورت گرفته، اگر اين طور است مي توانيد به 

برخي از اين دست نقدها اشاره کنيد؟ 
در ميان مارکسيسم هاي ايراني کسي در مقام پاسخ، نقد يا جوابگويي به کتاب ها و نوشتار منتقدانه او برنيامده 
است. البته عده اي ترجمه من از اين کتاب را اقدامي سفارشي و به درخواست سازمان سيا خواندند در حالي که 
من 20 سال پيش اين کتاب را به فارسي برگردانده بودم. اما در خارج از کشور گروه هاي مارکسيستي سعي 
داشتند تا نسبت به موضعگيري هاي او در مقام پاسخگويي برآيند. به ويژه آنجا که قلم نقادانه کوالکوفسکي 
به نقد آرا و انديشه تروتسکي و لنين مي پردازد، منتقدان او گفته هاي کوالکوفسکي در نقد تروتسکي را ناحق 
از  انحرافي  او را اشتباه محض خواندند. آنها مي گفتند در واقع استالين جريان  نقد  لنينيسم ها هم  دانستند و 
لنين بود نه ادامه منطقي لنينيسم. برخي از مارکسيم هاي انتقادي هم بحث او درباره لوکاچ را بحثي ناپخته و 
غيرمستند خواندند و تاکيد داشتند که در انديشه و تفکر لوکاچ نکات قابل استفاده اي وجود دارد که کوالکوفسکي 
به راحتي از کنار آن گذشته است. ايراد ديگري که مارکسيسم ها به کار او مي گيرند، اين است که او در اواخر 

عمر از منظر اخالق مسيحي به نقد مسائل به ويژه مذهب مورد استفاده مارکسيسم پرداخته است. 
تاثير جهاني انديشه کوالکوفسکي بيشتر از کدام وجه انديشه او سرمنشا مي گيرد؟ 

مي پردازد.  درون  از  نقد  به  او  اينکه  يکي  است،  جهاني  و  معتبر  دليل  دو  به  او  مترقي  جايگاه  من  گمان  به 
کوالکوفسکي عضو فعال حزب بود و در لهستان تئورسين جريان چپ به شمار مي آمد و به تجربه دريافت 
که مارکسيسم حاکم در لهستان آن روزجوابگو نيست. او از همان دوران روايت ديگري از مارکسيست را 
تعبير و تفسير مي کرد و بيش از هر فرد ديگري مبدع تئوري مارکسيسم اخالقي بود. او مي خواست تئوري 
مارکسيسم با چهره انساني در جهان نمود يابد. از اين نوع نگرش به جريان مارکسيسم را نخستين بار در 
سال ۱۹56 مطرح مي کند و انديشه اش را در همان مسير ادامه مي دهد. او در تمام دوراني که عضو جريان چپ 
به شمار مي آمد در تالش بود تا براي مسائل و سوال هايي که در ذهن دارد از همان جريان چپ پاسخ هايي 
به دست بياورد. او همه راه ها را پيمود تا آنکه براي پاسخ به پرسش هاي اساسي شکل گرفته در ذهنش در 
چارچوب نظري انديشه چپ به بن بست رسيد و به همين خاطر از آن جريان فکري فاصله گرفت و بعدها به 
نقد مستند و منصفانه از آن پرداخت. نقدي که مي توان گفت شکل تازه اي از نوشتار منتقدانه را بنا نهاد. نکته 
ديگري که انديشه کوالکوفسکي را جهاني کرد، آگاهي و جامعيت شگفت انگيز او بر نحله هاي مختلف انديشه 
چپ بود، چنانچه او در نقد جريان هاي مارکسيستي تمامي مستندات تاريخي اين جريان فکري را مطالعه مي کند. 
حتي در اين راه آثاري به زبان اسپانيايي، ايتاليايي، آلماني و فرانسوي مي خواندتا مطالعه اي کامل و جامعه از 
مارکسيسم ارائه دهد. او البته انصاف و تيزبيني را چاشني کار مطالعاتي اش مي کند و به همين خاطر نقد او از 

ديگر نقدها متفاوت و معتبرتر مي شود. 
مي دانيد که کوالکوفسکي روحيه انديشمند منتقد را در نقد از جريان ليبراليسم وسرمايه داري هم ادامه مي دهد. 

او در نقد اين دو جريان به چه نکاتي مي پردازد؟ 
اثبات شود که  ليبرال دموکراسي و سرمايه داري نقدهاي اصولي وارد مي کند تا در کارنامه کاري اش  او به 
از نقد جريان هاي فلکري مختلف بازنمي دارد، حال  او را  نقادانه کوالکوفسکي هيچگاه  روح پرسشگر و نگاه 
رژيمي  ليبراليسم  رژيم  که  نمي گفت  هيچگاه  او  ليبراليسم.  يا  باشد  مارکسيسم  فکري  جريان  اين  مي خواهد 
عاري از عيب است اما معتقد بود که ليبراليسم از آلترناتيوهاي کم خطرتر و کم عيب تر براي نيل به مقصود 
استفاده مي کند و در کوشش و خطاي ذهني بشر براي رسيدن به مطلوب ساختار سياسي قابل اعتماد تري 
دموکراسي را يک مدل کمال گرا و  نسبت به ديگر ساختارهاي سياسي به شمار مي آيد. او هيچگاه ليبرال – 
کامل نمي داند. به واقع نکته مهمي که در بطن حرف هاي کوالکوفسکي نهفته، خطرناک بودن تفکر کمال طلب 
و تفکر ناکجاآبادي است و يکي از جوهره هاي اصلي انديشه اش اين است که هر مدل حکومتي که به سراغ 
منظر کمال طلبي برود، فرجامي جز استبداد در انتظارش نخواهد بود. اما کوالکوفسکي در نقد خود از جريان 
سرمايه داري به شيء وارگي، اسراف، رواج حرص و آز، غالب  شدن فرهنگ خريد، پوچي انسان، تبديل خوي 
انسان به خوي حيواني و در کل انقياد انسان در اين جريان را به صراحت مورد نقد قرار مي دهد. اينک کار 
انسان به نوعي وسيله انقياد او تبديل شد و انسان به وسيله و ابزار تبديل مي شود. او به غالب شدن تفکر بازار 
و تنها شدن انسان در نظام سرمايه داري نقد دارد و معتقد است در قرون وسطي با آن هم استبداد دست کم 
نظام معنايي و همراهي و پاسخ به نياز انسان ها بيش از نظام سرمايه داري تامين بوده و تمام جنبه هاي انساني 
معضالت بشر در قرون وسطي پاسخي داشت اما سرمايه داري به واقع براي مسائل انساني جوابي قائل نيست. 
به جاي جريان مذهب در قرون وسطي مي بينيم که امروزه مذاهب کوچکي چون ورزش، قمار، پول و اعتياد 
جايگزين آن شده اند. در نقدش به جريان ليبراليسم هم او بر اين باور بود که ليبراليسم ادامه منطقي همان ساز 
وکار مدنظر در نظام سرمايه داري است. ليبراليسم اگرچه شعار برابري و آزادي انسان ها را سر مي دهد در 
چارچوب آن نظام سرمايه داري بيمار نمي تواند مسائل و موارد موردنظرش را تامين کند. او همچنين در ادامه 
انتقاداش به جريان ليبراليسم تاکيد دارد که روحيه فردگرايي در ليبراليسم در صورت مهار نشدن مي تواند به 
افراط کشيده شده و خودخواهي و خودمحوري انسان مدرن را دامن زند و به توليد انسان هايي عاري از عاليق 
ليبراليسم  نظام  را جانبدار  نقدها کوالکوفسکي خود  اين  با وجود  اما  بينجامد.  با ديگران  و همدردي، همدلي 
مي داند چرا که سازوکار و چارچوب اين نظام به باور او بيش از ديگر نحله ها و ايسم ها مي تواند تضمين کننده 

آزادي هاي نوع بشر باشد. 
به  او  جانبداري  از  شما  داد،  نسبت  فکري  چارچوب  هيچ  به  نمي توان  را  کوالکوفسکي  که  معتقدند  خيلي ها 
ليبراليسم سخن گفتيد، فکر مي کنيد کوالکوفسکي را بتوان به لحاظ چارچوب ذهني در کدام نظريه و انديشه 

گنجاند؟ 
انسان هايي که مدام ذهن نقادانه دارند را به دشواري مي توان در چارچوب نظري خاصي گنجاند. اين در واقع 
امتياز انديشه وزرانه کوالکوفسکي است که او را در ميان انديشمندان جهان ممتاز مي کند. او از انديشيدن حوزه 
نقد مداوم را آموخته و نقد او تنها به جريان چپ خالصه نمي شود. اما اگر بخواهم آن کار دشوار گنجاندن او 
در چارچوب فکري خاصي را انجام دهم او را بايد ليبرال – دموکرات بنامم. البته مي توان به گزينه سوسيال-

دموکرات نيز در مفهوم غيرمارکسيستي اشاره کرد. او البته به ضعف ها و قوت هاي سنت ليبرال- دموکراسي 
واقف است و سعي مي کند مدام عنصر عدالت اجتماعي و معنويت مندرج در سوسيال-دموکراسي را با يک 

جامعه سرمايه داري مخلوط کند، آنچه که او از آن به عنوان حلقه مفقوده نظام سرمايه داري نام مي برد. 

اندیشه
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انجمن حمایت از معلولین ایرانی
)عضو جامعه خیریه انگلستان(

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

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

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

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

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

لطفًا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زیر واریز نمایید

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

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.



جمعه 2 مرداد ماه 1388   -  شماره 106هفته نامه پرشین20

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

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

           
اصال چرا پول را شخصا تحويل مامور نميداديم آيا واقعا او با استفاده از گذرنامه 
جعلی پول را از بانک دريافت ميکرد من شخصا عقيده دارم که کارها باين ترتيب 
صورت نميگرفت. منظور شما چيست ؟ ميخواهم بگويم که بعقيده من مامور تا بحال 
پول را از بانک خارج نکرده است اگر طبق حدش ما مامور مزبور يکی از کارمندان 
دريافت  بانک  از  را  پول  ضروری  احتياج  صورت  در  فقط  باشد  شرق  عاليمرتبه 
خواهد کرد. همانطور که گفتم اين عقيده شخصی من است . خودتان بخوبی ميدانيد 
که کار من طوری بود که به اطالعات دست اول دسترسی نداشتم. ولی اگر همانطور 
از بانک برداشت نميشد. در اينصورت معنی گذرنامه های جعلی  که ميگوئيد پول 
اگر کارل  داده بودم که  ترتيب  برلن بودم کارها را طوری  چيست ؟ هنگاميکه در 
ريمک بخواهد بدالئلی بالفاصله آلمان را ترک کند و دسترسی فوری بمن نداشته 
باشد با اشکالی مواجه نشود. مامورين من يک گذرنامه آلمان غربی در دوسلدورف 
او ميتوانست هر وقت که بخواهد به آنجا نه رفته و  او نگاه داشته بودند و  برای 
طبق توافقی که بين ما صورت گرفته بود گذرنامه را دريفات دارد . گذرنامه مزبور 
هيچگاه از اعتبار ساقط نميشد زيرا مسئولين امر بموقع تاريخ آن و ويزاها را تمديد 
ميکردند. کنترول بعقيده من با اين مامور ناشناس هم همانطور رفتار ميکند. البته در 
اين باره کامال مطمئن نيستم. اسم مستعاره شما در هلسيتکی و کپنهاک چه بود؟ 
من با نام رابرت النگ مهندس برق و متولد دربی به کينهاک رفتم درچه تارخی ؟ 
قبال که بشما گفتم . روز ۱5ژوئن . نزديک ساعت ۱۱.30 صبح بانجا رسيدم. به کدام 
بانک رفتيد؟ ليماس که کامال عصبانی شده بود فرياد زد من که اين مطالب را قبال 
باطالع شما رساندم و يادداشت هم برداشتيد. ميخواستم که خودتان اسامی مزبور 
بنت  استفن  به هلسينکی مسافرت کرديد؟  نام مسعاری  با چه  کنيد. خوب  تائيد  را 
همان  بانجام رسيدم.  ماه سپتامبر  اواخر  در  پليموت  مقيم  دريائی  نيروی  مهندس 
روز به بانک رفتيد؟ بله پول را از انگلستان آورده بوديد؟ بهيچوجه در هر دو مورد 
سرپرست محلی پول را در چمدانی در فرودگاه محل بمن تحويل ميداد و من فقط 
و چه را به بانک ميبردم. سرپرست کينهاک که بود ؟ مردی بنام پيتر جانسن که در 
دانشگاه بعنوان کتابدار کار ميکرد. اسم مستعاری ماموری که برايش پول در بانک 
گذاشته چه بود؟ هورست هارلدورف مقيم کينهاک شغل ؟ مدير شرکت بازرگانی که 
يک شرت اتريشی بود. اسم مستعار او درهلسينکی چه بود ؟ فچمن آدولف فچمن 
اهل سن گال سوئيس او عنوان دکتر را هم داشت. دو اسم آلمانی بله منهم متوجه 
اين موضوع شده بودم ولی باحتمال قوی او واقعا آلمانی نبود. چرا؟ آخر مگر خود 
من رئيس شبکه برلن نبودم ؟ در اينصورت تمام مامورين آلمانی را که با ما همکاری 
پيترزليوانی  به  توجه  بدون  و  برخاست  از جای خود  ليماس   . ميکردند ميشناختم 
ويسکی برای خود ريخت . پيترز گفت : خودتان گفته بوديد که در مورد اين مامور 
بکار ميرفت شايد  بود و روشهای مخصوصی  اتخاذ شده  تصميمات مخصوصی 
مسئولين امر نخواسته بودند که شما را در جريان بگذارند. اين چه حرفی است که 
ميزنيد؟ اگر اين مامور آلمانی بو بطور قطع او را ميشناختم . پيترز سرخود را تکان 
داد و گفت : شما مرد بسيار مغروری هستيد. او از جا برخاست و پس از خداحافظی 

از ليماس ويال را ترک کرد و در جاده ای که بطرف دريا ميرفت براه افتاد. 
عصر آنروز و صبه فردا پيترز به ويال نيامد. ليماس با اعصاب ناراحت انتظار پيامی 
را ميکشيد . ولی انتظار او بی فايده بود. او از زن خدمتکار سئواالتی کرد ولی زن 
مزبور شانه های خود را از بی اطالعی باال انداخت و لبخندی جواب او داد. نزديک 
ظهر ليماس کنار دريا رفت . يک بسته سيگار خريد و بتماشای منظره دريا پرداخت. 
درروی پالز دختر جوانی که پشتش باو بود تکه نانی را ريزريزميکردو به مرغان 
دريائی ميداد. باد ساحلی موهای دختر را نوازش ميکرد. منظره عجيبی بود. ليماس 
ناگهان بياد ليز افتاد و فهميد که چه چيز گرانبهائی را از دست داده است . تصميم 
گرفت که اگر به لندن برگردد برای هميشه در کنار ليز بماند او احساس ميکرد که 
در زندگيش خالئی وجود دارد و فقط ليز قادر بود که اين خالء سرسام اور را پر 
نمايد. او بخود گفت : بايد بهر قيمتی که شده به انگلستان بازکردم و ليز را پيدا کنم 
او عقيده داشت که کارش دو سه هفته بيشتر طول نخواهد کشيد. کنترول با وقول 
داده بود که پول هنگفتی باو بدهد. او اين پول را به ۱5000ليره تخمين ميزد و فکر 
ميکرد که بااين پول و حقوق بازنشستگيش ميتواند زندگی مرفهی برای خود و ليز 
ترتيب دهد. ليماس مدتی در ساحل قدم زد و ساعت ۱2و ربع کم به ويال بازگشت 
. زن خدمتکار بدون اينکه حرفی بزند دررا برويش گشود و او را به اطاقی که در 
انتهای راهرو قرارداشت هدايت کرد. ليماس در اطاق را بست و گوشهای خود را تيز 
کرد. زن خدمتکار نزديک تلفن رفته و پس از گرفتن شماره ای چند کلمه ای حرف 
زد . مکالمه بيش از چند ثانيه طول نکشيد. ساعت ۱2ونيم زن خدمتکار ناهار ليماس 
را به اطاق او آورد و چند روزنامه انگليسی هم باو داد. ليماس هيچگاه در عمر خود 
روزنامه نخوانده بود ولی اينبار چون منتظر پيامی بود روزنامه ها را بدقت مطالعه 
کرد. ولی چيزی نيافت. پيترز ساعت 3 بعدازظهر به ويال آمد. بمحض اينکه ليماس 
قيافه اورا ديد متوجه شد که خبر تازه ای شده است. پيترز بدون اينکه پالتوی خود 
را از تن دربياورد گفت: خبرهای بدی برای شما دارم. امروز صبح بمن خبر رسيد 
که در انگلستان دنبال شما ميگردند و حتی تمام بندرها را تحت نظر گرفته اند. ليماس 
قوانين سازمان مخفی  به  که شما  است  پرسيد:چرا؟ شليع شده  تفاوتی  بی  بالحن 
تجاوز کرده ايد. عکس شما را در تمام روزنامه های شب چاپ کرده اند. ولی چيزی 
بله  کنترول کرده است.  را  اينکار  که  فکر کرد  پيش خود  ليماس  اند.  ننوشته  دقيقا 
پيام او رسيده بود. کنترول صريحا گفته بود که ابتدا او را به محلی برای بازپرسی 
ميبرند و تقريبا پس از ۱5 روز بوسيله پيامی باواطالع خواهد رسيد که کارها شروع 

شده است. از آن ببعد بايد خود را در جريان عادی کارها بگذارد.
ادامه دارد

داستان )23( 9 شاهکار ایراني که 
به کرملین رفتند 

 
سياسي،  مالحظات  به  بنا  پدران مان،  آنکه  از  بعد  قرن  چهار 
هدايا  آن  کردند،  کرملين  کاخ  روانه  را  پيشکش هايي  و  هدايا 
و پيشکش ها در يکي از گالري هاي معروف شهر واشنگتن به 
نمايش گذاشته شده است. عنوان اين نمايشگاه، »تزار و شرق: 
هدايايي از ترکيه و ايران در کاخ کرملين« است. اين نمايشگاه 
کرملين  موزه  همکاري  با  و  ساکلر  »آرتور  گالري  سوي  از 
مسکو برگزار شده و تا ۱3 سپتامبر )22 شهريور( ادامه دارد. 
که طي سفرهاي  است  هنري  60 شيء  دربردارنده  نمايشگاه 
شده  اهدا  روس ها  به  صفوي  و  عثماني  پادشاهان  سياسي 
است. آثار هنري مزبور، در حقيقت تحفه هاي پادشاهان عثماني 
آنها را  از  تزارهاي روس هستند که شماري  براي  و صفوي 
بايد شاهکارهايي هنري محسوب کرد. به نوشته وبالگ سفر 
ايراني )مجله علمي و فرهنگي ـ جهانگردي و جامعه شناسي(، 
از  نمادي  که  است  مدال طالي سلجوقي  يک  ايراني  اثر  اولين 
اين  بزم و رزم خانواده سلطنتي سلجوقي محسوب مي شود. 
مدال در قرن هاي ۱2 و ۱3 ميالدي در ايران يا عراق ساخته 
شده است. اثر بعدي، تکه اي بزرگ از بخش پاييني يک جوشن 
بخش  در  ميالد  از  پيش   700 تا   ۹00 سال هاي  بين  که  است 
شمال غربي ايران ساخته شده است. از ديگر آثار اين نمايشگاه 
مي توان به قرآن مربوط به عهد صفوي، جام نقره اي، بشقاب 
و...  سليمان  تخت  در  شده  يافته  فيروزه اي  کاشي  نقره اي، 
اشاره کرد. اين نمايشگاه در گالري آرتور ساکلر برپا شد. که 
از زيرمجموعه هاي مجتمع موزه هاي »اسميتسونين« است. اين 
مجتمع در فاصله اي کوتاه از کاخ سفيد و در نزديکي يادمان 
معروف لينکن در شهر واشنگتن قرار دارد. مطبوعات آمريکا 
متفقا روي ابعاد هنري اين آثار تاکيد دارند، اما نکته مهم تري 
که به آن اشاره کرده اند اين است که چطور اين اشياي هنري 
به سمبلي نيرومند براي حکومت روسيه و کليساي ارتدوکس 
بدل شده اند گزارشگر واشنگتن پست به استقبال وسيعي اشاره 
مي کند که براي بازديد از اين نمايشگاه در واشنگتن راه افتاده 
است. او مشاهدات خود را از يکي از روزهاي نمايشگاه چنين 

شرح مي دهد: »هوا گرفته و دم کرده است. بليت ها تمام شده 
و جمعيتي بالغ بر 200 نفر بليت در دست، منتظرند تا به داخل 
گالري بروند و آثار هنري را از نزديک ببينند. در اينجا بيش 
جالب  مي شود.  تداعي  آسيايي  گرم  هواي  خاطره  هرچيز  از 
است که در ميان بازديدکنندگان جوانان 20، 25 ساله هم ديده 

مي شود... .« 
اين نمايشگاه براي مخاطبان غيرايراني پيام هايي تاريخي دارد، 
هرچند براي ايراني ها اين پيام ها در عين تاريخي بودن معناي 
 ۱6۱7 سال  در  شاه عباس  دارند.  هم  را  خود  خاص  سياسي 
يعني ۱۹6 سال قبل از انعقاد معاهده گلستان، به محمدقاسم که 
يک بازرگان بوده ماموريت مي دهد براي جلب حمايت کرملين 
از ايران در جنگ با عثماني به مسکو سفر کند. در ميان هدايا 
به  محمدقاسم  توسط  و  شاه عباس  از سوي  که  تحفه هايي  و 
تزار ميخائيل فدورويچ اهدا مي شود، خنجري جواهرنشان ديده 
مي شده که دسته آن با ياقوت و فيروزه تزيين شده بود، حاال، 
موزه  گنجينه  از  زيبا  خنجر  اين  زمان،  آن  از  بعد  قرن  چهار 
شهروندان  ديد  معرض  در  تا  آمده  ساکلر  گالري  به  کرملين 

واشنگتن قرار گيرد. 
الزم به گفتن است که اولين سفير دربار صفوي در سال ۱52۱ 
هيات هاي  اعزام  شد.  مسکو  روانه  اسماعيل  شاه  وسيله  به 
شاه  حکومت  دوران  در  روسيه  به  ايران  تجاري  و  سياسي 
جانشين هاي  آمدن  کار  روي  به  با  ولي  رسيد  اوج  به  عباس 
او اين روابط به تدريج رو به سردي گراييد. عالوه بر اعضاي 
دربار و فرماندهان نظامي که به عنوان سفير نزد دولت روسيه 
بازرگانان را مامور  فرستاده مي شدند، شاهان صفوي گاهي 
ارسال پيام به دربار کرملين مي کردند. هر کدام از اين هيات هاي 
نمايندگي که عازم کرملين مي شدند، با خود هدايا و تحفه هاي 
گرانبهايي را همراه مي بردند و ماموران دربار روسيه بادقت و 
وسواس آنها را در دفاتر دولتي ثبت و تحويل خزانه مي دادند.

بازرگانان ايراني همواره از همراهي هيات هاي رسمي استقبال 
مي کردند زيرا مي توانستند بدون پرداخت ماليات و در قالب يک 
مقام رسمي ماالتجاره خود را به روسيه منتقل کنند. بسياري 
از اين بازرگانان، تاجران ارمني ابريشم بودند. بازرگاناني هم 
براي  هدايايي  خود  با  مي شدند،  فرستاده  هيات ها  همراه  که 
از هداياي سالطين  ارزش کمتر  نظر  از  که  پيشکش مي بردند 
نبود.شمشير، زره، زين و يراق اسب، اشياي تزئيني، پرده هاي 

نفيس و فرش هاي گرانبها از جمله اين هدايا بودند. 

پرويز براتي 

داستانک

یک سال از مرگ  
هامون گذشت 

 
 

سال گذشته درست در همين روز يعني 2۸ تير ماه خسرو شکيبايي 
در بيمارستان پارسيان تهران درگذشت. او تحصيالتش را در رشته 
بازيگري در دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به پايان برد. تا 
پيش از انقالب فقط در عرصه تئاتر فعاليت داشت و فعاليت حرفه اي 
 - کيميايي  قرمز)مسعود  خط  فيلم  در  بازي  با  را  سينما  عرصه  در 
۱36۱( آغاز کرد. او در نزديک به ۴0 فيلم سينمايي بازي کرد. بازي 
در نقش حميد  هامون در فيلم  هامون ساخته داريوش مهرجويي يکي 

از ماندگارترين نقش هايي است که ايفا کرده است. 
مولوي  خيابان  در   ۱323 سال  ماه  فروردين   7 در  شکيبايي  خسرو 
تهران به دنيا آمد. در شناسنامه نامش خسرو است ولي خانواده و 
نزديکان او را محمود صدا مي کردند. پدر خسرو سرگرد ارتش بود 
و وقتي او ۱۴ ساله بود بر اثر سرطان از دنيا رفت. او قبل از اينکه 
وارد عرصه تئاتر شود، در حرفه هايي چون خياطي و کانال سازي و 
آسانسورسازي کار مي کرد. در ۱۹ سالگي براي اولين بار روي صحنه 
به صورت  و  معرفي  جوانمرد،  عباس  به  مدتي  از  بعد  و  رفت  تئاتر 
کامال حرفه اي بازيگر تئاتر شد. وي فارغ التحصيل بازيگري دانشکده 
از سال  را  هنري خود  فعاليت  و  بود  تهران  دانشگاه  زيباي  هنرهاي 
۱3۴2 با بازيگري تئاتر آغاز کرد، 5 سال بعد يعني در سال ۱3۴7 وارد 
حرفه دوبلوري شد. از جمله نمايش هايي که وي در آنها ايفاي نقش 
کرده است، مي توان به سنگ و سرنا، همه پسران من، شب بيست و يکم 
و بيا تا گل بر افشانيم اشاره کرد. او چندين نمايش تلويزيوني مانند 
فيزيکدان ها و هنگامه شيرين وصال را هم در کارنامه دارد. 5 سال 
پس از ورود به تئاتر، يعني در سال ۱3۴7 وارد حرفه دوبلوري شد و 

مدت کوتاهي نيز در زمينه دوبله به فعاليت پرداخت. 
شکيبايي نخستين بار در سال ۱353 در فيلم کوتاه و ۱6 ميلي متري 
کتيبه به کارگرداني فريبرز صالح مقابل دوربين رفت. در سال ۱36۱ 
مورد  بود،  بيست و يکم  شب  نمايش  در  بازي  مشغول  که  حالي  در 

توجه مسعود کيميايي قرار گرفت و با بازي در نقش کوتاهي در فيلم 
 ۱36۸ سال  تا  و  آمد  سينما  به  کيميايي۱36۱-(  )مسعود  قرمز  خط 
و  ترن  نويسنده،  و  دزد  فيلم هاي  در  جمله  از  کرد.  نقش آفريني هايي 
فيلم  هامون )داريوش  از بازي در  از بعد  اما  رابطه خوب ظاهر شد. 
افتاد.  زبان ها  بر سر  نام خسرو شکيبايي  که  بود  مهرجويي۱36۸-( 
او براي بازيش در همين فيلم از هشتمين جشنواره فيلم فجر، سيمرغ 

بلورين دريافت کرد و تحسين منتقدان و مردم را برانگيخت. 
از جلد حميد  نتوانست  ديگر  بعد،  به  از سال ۱36۸  خسرو شکيبايي 
و  لباس ها  اقسام  انواع  در  را  حميد  هامون  و  بيايد  بيرون   هامون 
تيپ هاي مختلف تکرار کرد. اما توانايي هاي انکارناپذيرش را در چند 
فيلم به معرض نمايش گذاشت؛ بازي تاثيرگذار او در دو فضاي کامال 
براي  او  است.  يادمادندني  به  بي خط  کاغذ  و  کيميا  فيلم  در  متفاوت 
بازي در فيلم کيميا )احمدرضا درويش۱373-( بار ديگر برنده سيمرغ 
بلورين بهترين بازيگر نقش اول از سيزدهمين جشنواره فيلم فجر شد. 
او سومين سيمرغ خود را هم را براي بازي در نقش عادل مشرقي فيلم 
ساالد فصل )فريدون جيراني( گرفت. از آخرين افتخارات شکيبايي هم 
ديپلم افتخار براي فيلم اتوبوس شب )کيومرث پوراحمد( بود. شکيبايي 
براي  تصوير  دنياي  ماهنامه  از ششمين جشن  را  جايزه اش  آخرين 
بازي در فيلم کاغذ بي خط دريافت کرد. پس از گذشت نزديک به 22 
سال از اولين حضورش در فيلم کيميايي، در فيلم حکم )۱3۸3( باري 
 ۹ در  کرد.  نقش  ايفاي  انتظامي  عزت اهلل  کنار  در  وي  فيلم  در  ديگر 
تيرماه ۱3۸7 در دومين جشن منتقدان سينمايي، جايزه يکي از برترين 
در  همچنين  او  گرفت.  را  انقالب  از  پس  سينماي  سال   30 بازيگران 
بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر، بازيگر و گوينده تيزر جشنواره 
بود. شکيبايي در سال ۱35۴، به دعوت محمدرضا اصالني در سريال 
سمک عيار ايفاي نقش کرد و پس از آن در سريال هايي چون لحظه، 
آواز  کاکتوس،  خانه سبز،  مدرس، روزي روزگاري،  کوچک جنگلي، 
مه، تفنگ سر پر و در کنار هم. او در تلويزيون هم موفق بود. از همان 
زمان که در نقش سيدحسن مدرس بازي کرد و آن مونولوگ طوالني 
روزي  همچون  ماندني اي  ياد  به  کار هاي  تا  کرد.  اجرا  را  معروفش 

روزگاري، خانه سبز، کاکتوس، تفنگ سر پر و در کنار هم. 
شکيبايي در چند فيلم تلويزيوني هم به ايفاي نقش پرداخت. فيلم آخرين 
نقش آفريني اين هنرمند در فيلم تلويزيوني پيوند )سعيد عالم زاده( و 
آخرين نمايش فيلمش، آشيانه اي براي زندگي )حميد طالقاني( بود که 

به مناسبت روز پدر از تلويزيون پخش شد. 
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فرضیه خودکشی 
مایکل جکسون 

قوت گرفت!!
با گذشت نزديک به يک ماه از مرگ »مايکل جکسون« 
خواننده جنجالساز ينگه دنيا، بررسی موشکافانه فرضيه 

خودکشی او ادامه دارد.
»مايکل جکسون« که گفته ميشد برای سفيد کردن بدنش 

به تيغ جراحان تن داده بود سرانجام به سرطان پوست 
مبتال شد.

بيمارستان  پوست  بخش  به  که  ميانسال  خواننده  اين 
با  بود  رفته  آمريکا  آنجلس«  »لس  در  سينا«  »کدارس 
ادعا  اما  وی  شد.  شوکه  سرطان  به  ابتال  خبر  شنيدن 
به جمع  دوباره  و  را شکست می دهد  بيماری  اين  کرد 

طرفدارانش بر می گردد.
آمريکا  رسانه های  در  »جکسون«  خطرناک  بيماری 
ديروز  تا  که  خبرنگارانی  داشت.  ای  گسترده  بازتاب 
اين  از سوی  کودکان  جنسی  آزار  اتهام  پرونده  پيگير 

خواننده بودند روند درمان سرطان او را دنبال کردند.
وضعيت پوست صورت »جکسون« به اندازه ای بغرنج 
شده بود که دلش نمی خواست حتی چند لحظه مقابل 
 50 در  سرانجام  جنجالی  خواننده  اين  بايستد.  آيينه 
سالگی جان سپرد.»جرامين« برادر »مايکل« می گويد: به 
نظر می رسد او بر اثر نارسايی قلبی تسليم مرگ شد. 
»مايکل جکسون« در ساليان اخير به خاطر جنجال های 
اخالقی و مشکالت مالی بدجوری به دردسر افتاده بود. 
برای  آنجلس«  »لس  قانونی  پزشکی  گفته سخنگوی  به 
سم  آزمايش های  »مايکل«  مرگ  اصلی  علت  تشخيص 
اعالم  زودی  به  آن  جواب  و  گرفته  صورت  شناسی 
جکسون«  »مايکل   : داد  ادامه  هاروی«  می شود.»کريگ 
دوستانش  از  بعضی  و  داشت  مختلفی  بيماری های 
به طور معمول مقدار زيادی مسکن مصرف  می گويند 

می کرد.
نوار مکالمه يکی از اطرافيان او با اورژانس منتشر شده 
است که نشان می دهد »مايکل« بيهوش و تنفسش قطع 
 : اعالم کرد  »برايان آکسمن« وکيل »مايکل«  بود.  شده 
زخم هايی که در جوانی به اين خواننده وارد شده بود 
او را آزار می داد.بعدها پدر »مايکل« مدعی شد پسرش 
خواهر  جکسون«  تويا  »ال  است.  شده  جنايت  قربانی 
»مايکل« نيز ادعا کرد برادرش از سوی بعضی از افراد 
منفعت طلب کشته شده است : »عده ای تبهکار، برادرم 
ادعا که در  به دارو معتاد کردند«.تکان دهنده ترين  را 
با مرگ خواننده جنجالساز مطرح شده، فرضيه  رابطه 

خودکشی او با مصرف زياد دارو يا دوزاژ باالست.
اين  بر  مبنی  »مايکل جکسون«  پيشين  پزشک  اظهارات 
که اين خواننده به خودش دارو تزريق می کرد اين ادعا 

را قوت می بخشد.

جنبه هاي پنهان 
زندگي هنري پیکاسو 

 
شود.  مي  برگزار  لندن  در  اسپانيايي  نقاش  سياسي  آثار  نمايشگاه 
نقاش  يک  عنوان  به  در دوران جنگ سرد  پيکاسو  پابلو  آثار  نمايشگاه 
بسيار سياسي، فعال حامي صلح و پيگير فعال اهداف چپ گرايانه، بهار 
برپا مي شود و شامل  بريتانيا  در  ليورپول  تيت  گالري  آينده در  سال 
همين  مينه  و هوشي  ماندال  نلسون  از جمله  دنيا  رهبران  از  هايي  نامه 
طور تلگرافي از فيدل کاسترو است که در آن دريافت جايزه بين المللي 

صلح از سوي شوروي سابق را به پيکاسو تبريک گفته است. کريستف 
گروننبرگ رئيس گالري تيت ليورپول گفت؛ »نمايشگاه آثار پيکاسو اين 
اسطوره را که پيکاسو مردي سرزنده و بانشاط بود و به جاي پيگيري 
مي  سوال  زير  بود،  خوشگذراني  دنبال  دنيا  در  سياسي  رويدادهاي 

برد.«

خود پيکاسو در اين باره گفته بود؛ »من هيچ وقت جنگ را نقاشي نکرده 
ام، براي اينکه من از آن دسته نقاشان نيستم که مثل يک عکاس دنبال 
چيزي براي به تصوير کشيدن هستند اما ترديدي ندارم که جنگ در اين 
آغاز   ۱۹۴۴ سال  به  مربوط  اثري  از  نمايشگاه  دارد.«  نمود  ها  نقاشي 
تا  او  پيوست.  فرانسه  کمونيست  به حزب  پيکاسو  که  سالي  مي شود؛ 
زمان مرگ در سال ۱۹73 عضو حزب بود و ليندا موريس برگزارکننده 
نمايشگاه تاکيد دارد که احتمااًل اين گفته که پيکاسو احتمااًل بزرگ ترين 
اعطاکننده شخصي به حزب بود، صحت دارد. خيلي کم پيش مي آمد او 
به حزب کمک مالي کند، اما بسياري از آثار خود را براي استفاده هاي 
جنبي از جمله در تقويم ها، کارت هاي کريسمس و... در اختيار حزب 

قرار مي داد.

که  کرد  پيدا  سند  ها  ده  پاريس  در  پيکاسو  موزه  آرشيو  در  موريس 
نشان مي داد پيکاسو با گروه هاي حامي صلح، برنامه هاي حمايت از 
پناهندگان و همين طور گروه هاي طرفدار حقوق زنان در اروپا، امريکاي 
او  است.  داشته  مستمر  ارتباط  ديگر  جاهاي  خيلي  و  جنوبي  و  شمالي 
همچنين از بيمارستان ها و خانه هايي که در پاريس به قربانيان جنگ 
دادند، حمايت مي کرد. همان طور که گفته شد  پناه مي  اسپانيا  داخلي 
نمايشگاه آثار پيکاسو در لندن با يک تابلوي نقاشي آغاز مي شود که 
آخرين بار نيم قرن پيش در بريتانيا ديده شد، با موضوع گورستاني در 
سال ۱۹۴۴ که بارقه يي از »گرنيکا« اثر معروف او را در خود دارد. اين 
اثر با الهام از نخستين تصاوير هولناک از اردوگاه هاي مرگ و گزارش 
روزنامه ها از يک خانواده اسپانيايي خلق شده که هنگام پناه گرفتن در 

آشپزخانه خانه خود کشته شدند.
نمايشگاه آثار پيکاسو همچنين شامل چند نسخه از طراحي هاي او با 
موضوع کبوتر است. يکي از کبوترهاي پيکاسو در سال ۱۹۴۹ نماد اولين 
کنگره بين المللي صلح در پاريس شد و همان ماه پيکاسو اسم دخترش 
را پالوما گذاشت که به اسپانيايي به معناي صلح است. از آن پس بود 
که کبوترهاي پيکاسو در سراسر جهان سمبل جنبش هاي صلح طلبانه 
شد. پيکاسو براي پوستر هر يک از کنگره هاي بعدي نيز نسخه يي جديد 
طراحي کرد، از جمله اجتماع شفيلد در اوج جنگ کره که از قضا خود 
پيکاسو چند ساعتي در اداره مهاجرت گرفتار بود. اين کنگره در نهايت 

و پس از آنکه دولت کارگري حاکم به صدها تن از شرکت کنندگان از 
جمله پابلو نرودا و لوئيس آراگون نويسنده هاي معروف اجازه ورود 
نداد، برگزار نشد. نمايشگاه آثار پيکاسو قرار نيست در لندن هم برگزار 
شود. به گفته موريس نگاه راديکال حاکم بر شمال انگلستان باعث شده 

اين منطقه بهترين گزينه براي برپايي نمايشگاه باشد.

25 اکتبر سال ۱۸۸۱، پابلو روييز پيکاسو، فرزند دن خوزه روييز پيکاسو 
و ماريا پيکاسو لوپز، در ماالگا واقع در جنوب اسپانيا به دنيا مي آيد. 
جواني او در روزگاري گذشت که تجارت آزاد جاي خود را به سرمايه 
داري انحصاري مي داد و تاثير آن بر هنر و هنرمندان با تاثير دوره هاي 
آرام و عادي تفاوت داشته است و هنرمندان را بر آن مي داشت واکنش 
هاي خود را نسبت به اوضاع و احوال مادي و ايدئولوژي پيرامون خود 
ستيزه  در  نو  و  کهنه  آن،  در  که  يي  هنگامه  دهند؛  قرار  ستايش  مورد 
فوريه سال ۱۹00، نخستين  پيکاسو در  خشونتباري درگير مي شوند. 

نمايشگاه خود را شامل طرح و رسم هاي دوستانش، بر پا و در اکتبر 
همان سال به همراه يکي از دوستانش براي نخستين بار به پاريس سفر 
کرده و در آنجا، از طريق لگا، سزان، ونگوگ و... با آخرين پيشرفت هاي 
صنايع هنري آشنا شده. از آثاري که در نتيجه اين سفر خلق کرده بود، 
رقاصه غمگين و آسياب گالت را مي توان نام برد. دو سال پس از اين 
سفر، يعني در سال ۱۹0۱، پيکاسو به همراه يکي از دوستانش نشريه يي 
به نام نشريه هنر جوان را منتشر مي کند. اين سال را آغاز دوره آبي 
زندگاني پيکاسو نامگذاري کرده اند؛ دوراني که شيوه کار وي تغيير کرد 
و آبي رنگ حاکم بر آثارش شده بود. در ماه آوريل سال ۱۹0۴، پيکاسو 
براي هميشه بارسلون را ترک کرده و در پاريس اقامت مي گزيند. در 
سال ۱۹0۹ بود که وي نخستين منظره کوبيسم را خلق کرد. تابلو سر 
يک زن نمونه يي از اين دوران بوده است. در فاصله سال هاي ۱۹25 
تا ۱۹35 ميالدي بارها به ميهنش- اسپانيا- و ايتاليا سفر مي کند، تحت 
تاثير شديد نويسندگان و شعراي يونان و روم باستان است، صدها طرح 
و تصوير در اين باره کشيده است و براي هنرپيشه هاي باله طرح صحنه 

و لباس مي ريزد.

پوياست  و  قرار  بي  سازد،  مي  فلزي  اوراق  و  سيم  از  هايي  مجسمه 
چون چشمه يي جوشان، از ايده هاي بي پايان. هر پرده سفيد که فاقد 
در  هنري مهمي  کند. هرجا حادثه  باشد، وسوسه اش مي  و رنگ  خط 
جريان است، او حضور دارد. براي دوستانش معمايي است که او براي 
خلق آثار بي شمار خود کي وقت مي يابد. سال هاي 20 و 30 ميالدي 
براي پيکاسو سال هاي رشد خالقانه اند. در اين مرحله است که فرانکو 
)ديکتاتور فاشيست( اسپانياي جمهوريخواه را مورد حمله قرار مي دهد 
و با حمايت همه جانبه فاشيست هاي آلمان و ايتاليا شهرها و روستاها 
بيرحمانه بمباران مي شوند. پيکاسو به جانبداري از مردم برمي خيزد، 
پرده از دروغ ها و جنايات فرانکو برمي دارد و گرنيکا را مي کشد. وقتي 
پاريس مي  پيکاسو در  اروپا را اشغال مي کنند،  آلماني  فاشيست هاي 
ماند؛ در سنگر مقاومت. نقاشي سپر و سالح اوست، در اين ايام است که 
مجسمه برنجي »مردي با بره يي« )به عنوان سمبل پاسداري از موجود 
مقاومت  مبارزان  استقرار  محل  او  آتليه  اکنون  شود.  مي  خلق  مظلوم( 
فرانسه است. به طور خستگي ناپذيري نقاشي مي کند، مجسمه مي سازد 
گيرد؛  مي  خدمت  به  هنر  در  جديدي  امکان  عنوان  به  را  گري  کوزه  و 
چيزي که براي او تازه ولي براي بشريت مشغله يي ديرين بوده است و 
هنردوستان را دوباره غافلگير مي کند. کشته و زخمي شدن ميليون ها 
انسان در جنگ جهاني اول پيکاسو را بر آن مي دارد که نگاه متفاوتي 

به جهان داشته باشد.
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پاریس 
عروس شهرها

رود  و  دارد  قرار  کشور  اين  شمال  در  که  است  فرانسه  پايتخت  پاريس 
زيبای سن از ميانه آن می گذرد. 

اين شهر با جمعيتی بالغ بر ۱2 مليون نفر يکی از پرجمعيت ترين کالنشهرها 
اروپا است. 

با قدمتی به درازای دو هزاره، پاريس پايتخت فرانسه امروزه به يکی از 
مراکز بازرگانی و فرهنگی دنيا تبديل شده است. 

و  است  اين شهر  در  يونسکو  مانند  از سازمان های جهانی  بسياری  مقر 
شرکت های بزرگ بازرگانی در اين شهر نمايندگی  دارند. اين شهر همچنين 
محبوب ترين مقصد توريست ها در سراسر جهان است و ساالنه حدود 30 

مليون توريست از آن بازديد می کنند. 
● تاريخ شهر 

از  پيش  سال   ۴200 به  پاريس  منطقه  در  بشر  سکونت  نشانه های  اولين 
ميالد باز می گردد. 250 سال پيش از ميالد اين منطقه محل سکونت قوم 
پاريسی ها شد و 52 سال پيش از ميالد مسيح، شهر به دست امپراتوری 
روم افتاد. در اين دوران پاريس به لوتس تغيير نام داد و همراه با شکوه 
امپراتوری روم رشد پيدا کرد. در دوران حکومت رومی ها بر شهر، معابد، 

حمام ها، قصرها و سالن های تئاتر زيادی در شهر ساخته شد. 
اما سقوط امپراتوری روم و حمله ژرمن ها در قرن سوم ميالدی پاريس 
ترک  از سوی ساکنانش  تدريج  به  آن شهر  از  انداخت. پس  از شکوه  را 
شد و تنها اتفاق مهمی که برايش افتاد بازگرداندن پاريس، نام قديمی اش 

به آن بود. 
فرانک ها  پادشاهی  کلوويس،  مرگ شاه  از  پس  و  ميالدی  قرن ششم  در 
ايالت های  از  يکی  پايتخت  پاريس  و  شد  پاره  چند  فرانسه  سرزمين  در 

خودمختار شد. در قرن نهم پاريس يک ايالت فئودال بود. 
در اين زمان کنت نشين پاريس کم کم بر قدرت خود افزود. پاريس در قرن 
اما مقاومت شهر در هم شکسته  قرار گرفت  دهم مورد حمله وايکينگ ها 

نشد و شهر به دست آن ها نيفتاد. 
فرانسه  پادشاه  عنوان  به  بود  پاريس  کنت  که  کاپه  هوگو   ۹۸7 سال  در 
انتخاب شد و سلسله کاپسيان را بنيان نهاد؛ در همين تاريخ پاريس برای 

اولين بار به عنوان پايتخت فرانسه انتخاب شد. 
چپ  کرانه  افتاد؛  اتفاق  پاريس  در  بنيادينی  اتفاقات   ۱2 قرن  اواخر  در 
رودخانه سن پررونق شد و با دانشگاه و چند موسسه آکادميک به مرکز 
آکادميک پاريس تبديل شد. در همين سال ها تجارت در کرانه سمت راست 

رودخانه پررونق شد. 
اين شهر در قرن سيزدهم و در طول جنگ های صد ساله توسط سلسله 
بورگندی اشغال شد و عنوان پايتختی را از دست داد اما با روی کار آمدن 

شارل هفتم دوباره در سال ۱۴37 پايتخت فرانسه شد. 
اما اين بار ديگر کاخ سلطنتی به اين شهر نيامد و در در لوآر باقی ماند. در 

سال ۱5۹۴ هنری چهارم دوباره کاخ سلطنتی را به پاريس منتقل کرد. 

به  بار  اين  و  شد  منتقل  پاريس  از  سلطنتی  کاخ  دوباره  هفدهم  قرن  در 
ورسای. يک قرن بعد، شعله های خشم انقالب به سلطنت رسيد و در سال 

۱7۹2 دوران حکومت سلطنتی به پايان رسيد. 
در قرن نوزدهم اين شهر شاهد اتفاقات تاريخی زيادی بود. انقالب صنعتی، 
امپراتوری دوم فرانسه و Belle Époque )عصر طاليی اروپا که از اواخر 
قرن نوزدهم شروع شد و تا جنگ جهانی اول طول کشيد و در آن تمامی 
در  عظيمی  تحوالت  باعث  می بردند(  به سر  در صلح  اروپايی  قدرت های 

ساختار شهر شدند. 
در اين دوره حمل و نقل ريلی در شهر ايجاد شد که همين باعث افزايش 
حضور ساکنان اطراف شهر در آن شد و جمعيت آن را بيشتر کرد. در 
شهری  طرح  سوم،  ناپلئون  حکومت  و  فرانسه  دوم  امپراتوری  دوران 

هاوس مان که يک معمار شهری بود در پاريس اجرا شد. 
اين طرح در واقع پايه ساختار شهری مدرن امروزی پاريس است. در اين 
ايجاد خيابان های  انجام اصالحاتی در ساختار خيابان ها و  با  طرح شهر 

پهن تر زيباتر شد و وضعيت بهداشتی آن بهبود يافت. 
بين سال های ۱۸32 تا ۱۸۴۹ و با 20 هزار نفر از ساکنان شهر را از بين 
برد. جنگ های فرانسه و پروس هم در سال ۱۸7۱، لطمات زيادی به پاريس 

وارد کرد. 
در همين سال جنگی که بين دولت  خودمختار پاريس و حکومت مرکزی 
فرانسه رخ داد 20 هزار نفر از ساکنان اين شهر را کاهش داد. اما در اواخر 
ايفل به ياد انقالب  قرن نوزدهم پاريس به شهری جهانی تبديل شد، برج 
فرانسه در آن ساخته شد، مترو راه اندازی شد و نمايشگاه جهانی شهر به 

نمادی از پيشرفت و مقصدی برای توريست ها تبديل شد. 
با  فرانسوی ها  و  انگليس  نبرد  به جبهه  پاريس  بيستم  قرن  در  ابتدای  در 
جلوه  اما   )۱۹۱۸-۱۹3۹( جنگ جهانی   دو  بين  دوره  در  شد.  تبديل  آلمان 
ديگری از پاريس به جهانيان معرفی شد؛ شهری که شب ها زنده است و 

پايتخت فرهنگی و هنری دنيا است. 
اين سال ها محل زندگی هنرمندان و شخصيت های فرهنگی  اين شهر در 
زيادی شد، از استراوينسکی نقاش روس گرفته تاپيکاسو، دالی و ارنست 
همينگوی آمريکايی. در ژوئن سال ۱۹۴0 شهر به دست ارتش نازی افتاد و 
تا اوت سال ۱۹۴۴ در اشغال ارتش آلمان بود. در دوران جنگ جهانی دوم 

شهر آسيب چندانی نديد. 
پس از جنگ پاريس دوباره توسعه پيدا کرد. حومه شهر بزرگ تر شد و 
در  شد،  دگرگون  جديد  ريلی  سيستم های  ساخت  با  شهری  نقل  و  حمل 
همين سال ها چندين بزرگ راه در حومه شهر ايجاد شد و کمربندی پاريس 

شکل گرفت. 
شهر  شرق  در  ويژه  به  شهر  مناطق  از  بسياری  در  صنايع   70 دهه  از 
برچيده شدند و در مقابل بخش های ديگر شهر فن آوری های نوين را مبنای 
در آمد های اقتصادی خود قرار دادند که باعث باالرفتن درآمد ساکنان اين 
باعث  که  در شهر شد  طبقاتی  ايجاد شکاف  باعث  امر  همين  مناطق شد. 
درگيری هايی در پاريس شده است؛ نمونه بارز آن ناآرامی های سال 2005 

است. 
● جغرافيا و آب و هوای شهر 

عوارض  زمين شناختی  لحاظ  از  و  دارد  قرار  فرانسه  شمال  در  پاريس 
چندانی ندارد. مهم ترين عارضه زمين شناختی اين شهر رودخانه سن و دو 
جزيره آن سن لوئيس و دوالسيته هستند. پاريس تقريبا شهر تختی است و 
پايين ترين ارتفاع آن از سطح دريا 35 متر است. اين شهر همچنين چند تپه 

دارد که بلندترين آنها مون مارتره با ۱30 متر ارتفاع است. 
اين شهر آب و هوايی اقيانوسی دارد و آب و هوای آن تحت تاثير جريان 
اطلس شمالی است به همين خاطر در شهر به ندرت هوای بسيار گرم يا 

بسيار سرد ديده مشاهده می شود. 
ميانگين دمای ساالنه شهر ۱5 درجه سانتی گراد است. بيشترين دمايی که 
در اين شهر مشاهده شده ۴0.۴ درجه سانتی گراد در سال ۱۹۴۸ است و 

پايين ترين دما هم 23.۹ درجه زير صفر در سال ۱۸7۹ بوده است. 
اين  دارد.  وجود  باران  بارش  امکان  سال  از  فصلی  هر  در  پاريس  در 
ميانگين  است.  يک باره اش مشهور  باران های سيل آهای  به  همچنين  شهر 
به ندرت  بارش برف  پاريس  پاريس 6۴۱.6 ميلی متر است. در  بارش در 
و در ماه های زمستان اتفاق می افتد اما به حدی است که خيابان ها را هم 

سپيدپوش نمی کند. 
● حمل و نقل شهر 

پاريس با توجه به جايگاهش از سيستم حمل و نقل پيشرفته و گسترده ای 
برخوردار است که هر روز در حال گسترش است. در سطح شهر پاريس 
در  دارد.  مسافران  جابجايی  در  عمده ای  نقش  ريلی  نقل  و  حمل  سيستم 

شهر، مترو مهم ترين وسيله حمل و نقل به شمار می رود. 
متروی پاريس ۱۴ خط اصلی و دو خط فرعی دارد. 3۸0 ايستگاه 22۱.6 
که  آنجا  از  می کنند.  متصل  هم  به  را  پاريس  متروی  خطوط  کيلومتر 
حرکت  سرعت  هستند،  هم  به  نزديک  بسيار  پاريس  مترو  ايستگاه های 

قطارها در اين خطوط برای سفر به حومه شهر بسيار کند است. 
برای حل اين مشکل، سيستم RER )سيستم اکسپرس منطقه ای( در پاريس 
راه اندازی شده است که در آن از سيستم مدرن مرکز شهر و خطوط ريلی 

قديمی استفاده می شود. 
اين سيستم در حال حاضر 5 خط، 256 ايستگاه و 5۸7 کيلومتر ريل دارد. 
نام  به  اين ها در پاريس ۴ خط سيستم حمل و نقل ريلی سبک  عالوه بر 

تراموا فعال است. 
اين  اتوبرس رانی  پاريس، سيستم  نقل ريلی در  عالوه بر سيستم حمل و 
شهر هم بسيار گسترده و فعال است. در اين شهر سنديکای حمل و نقل 
ايل دو فرانس عالوه بر مديريت بخشی از خطوط حمل و نقل ريلی، 65۴ 

خط اتوبوس را هم مديريت می کند. 
يکی ديگر از شرکت های خصوصی حمل و نقل شهری در پاريس ۱070 

خط اتوبس رانی را در اين شهر مديريت می کند. 
سيستم دوچرخه های شهری هم بخش ديگری از سيستم  حمل و نقل پاريس 
در  عمومی  پارکينگ   750 در  چرخه  دو  هزار   ۱0 سيستم  اين  در  است. 

اختيار شهروندان قرار داده شده است که می توانند با آن ها در ايستگاه های 
رفت و آمد کنند. 

پاريس همچنين قلب سيستم حمل و نقل ريلی فرانسه است. شش ايستگاه 
از  می توان  آن ها  از  استفاده  با  که  دارد  وجود  اين شهر  در  اصلی  قطار 
قطار های  قطارهای سريع السير هستند،  که   )TGV( قطار ت. ژ.و  نوع  سه 

معمولی و قطارهای حومه شهری استفاده کرد. 
عالوه بر سيستم ريلی، سيستم اتوبان های پاريس هم بسيار گسترده است. 
اين شهر شبکه ای از بزرگ راه های شهری دارد و اطراف آن را سه اتوبان 
پاريس  اطراف  جاده های  از  استفاده  با  احاطه کرده اند.  بزرگ  کمربندی 
می توان سه ساعته به بروکسل، 6 ساعته به فرانکفورت و ۱2 ساعته به 

بارسلونا رفت. 
اين شهر همچنين دو فرودگاه اصلی دارد. فرودگاه اورلی که در جنوب شهر 
است و فرودگاه بين المللی شارل دوگل که يکی از شلوغ ترين فرودگاه های 

دنيا به شمار می رود. 
فرودگاه شارل دوگل در 27 کيلومتری شمال شهر قرار دارد و همه روزه 
از اکثر شهرهای فرانسه حداقل يک پرواز به اين فرودگاه انجام می شود، 
با  مقايسه  قابل  وجه  هيچ  به  البته  که  دارد  هم  ديگر  فرودگاه  دو  پاريس 

فرودگاه دوگل نيستند. 
● جمعيت شناسی شهر 

جمعيت منطقه شهری پاريس براساس سرشماری سال ژانويه سال 200۸، 
2 ميليون و ۱67 هزار و ۹۹۴ نفر است که بيشترين ميزان جمعيت شهری 

در فرانسه به شمار می رود. 
در اين منطقه تراکم جمعيتی 2۴ هزار و ۹۴۸ نفر در هر کيلومتر مربع است. 
جمعيت پاريس و حومه در سال ۱۹۹۹، ۹ ميليون و 6۴۴ هزار و 507 نفر 
بود و تعداد ساکنان کالنشهر پاريس در همين سال به ۱2 ميليون و 67 

هزار نفر می رسيد. 
مهاجرت  سابقه  که  می کنند  زندگی  اين شهر  در  زيادی  نژادی  اقليت های 
درصد   ۱۹.۴  ،۱۹۹۹ سال  در  می رسد.   ۱۸20 سال  به  پاريس  به  آن ها 
ساکنان کالن شهر پاريس خارج اين کالنشهر به دنيا آمده بودند. در همين 
سرشماری، ۴.2 درصد از ساکنان کالنشهر مهاجرانی بودند که به تازگی 

به پاريس آمده بودند مانند چينی ها و آفريقايی ها. 
با اين حال اولين موج مهاجرت به اين شهر در سال ۱۸20 اتفاق افتاد و 
کشاورزان آلمانی به دنبال بحران در کسب و کارشان به اين شهر مهاجرت 
يهودی ها  و  مرکزی  اروپای  ايتاليايی ها، ساکنان  نوزدهم  قرن  در  کردند. 

بيشترين مهاجرانی بودند که پاريس را برای زندگی انتخاب کردند. 
از ديگران مهاجران عمده پاريس می توان به روس ها پس از انقالب ۱۹۱7، 
مابين دو  لهستانی ها  اول،  شهروندان مستعمرات در دوران جنگ جهانی 
جنگ جهانی، اسپانيايی ها، پرتغالی ها و آمريکايی ها در دهه های ۱۹50 تا 

۱۹70 و آفريقايی ها و آسيايی ها از آن زمان تا کنون اشاره کرد. 
● جاذبه های گردشگری شهر 

پاريس دارای جاذبه های تاريخی و گردشگری زيادی است که از مهم ترين 
آن ها می توان به برج ايفل، موزه لوور، کليسای نوتردام و خيابان شانزه ليزه 

اشاره کرد. 
Champ de Mars در کنار رود سن  فلزی واقع در  ايفل: برجی  ● برج 
ايفل امروزه به عنوان نماد جهانی فرانسه شناخته  در پاريس است. برج 
می شود و يکی از شناخته شده ترين سازه های جهان است. ساخت برج 
ايفل از سال  ۱۸۸7 شروع و در 3۱ مارس   ۱۸۸۹ ميالدی به اتمام رسيد. 
اين سازه برای نمايشگاه بين المللی پاريس و به مناسبت صدمين سالگرد 

انقالب فرانسه ساخته شد. 
در ابتدا اين سازه مورد قبول همگان واقع نشد و 300 نفر که در بين آنها 
می توان از اميل زوال، موپسان، شارل گارنيه )معمار اپرای گارنيه( و هم 
چنين دوما نام برد به ساخت آن شديدا اعتراض کردند. نام برج ايفل از نام 

سازنده اش گوستاو ايفل گرفته شده است. 
ياد  بزرگ ترين موزه جهان  عنوان  به  آن  از  که  اين موزه  لوور:  ● موزه 
می کنند از سال ۱7۹3 تا کنون به عنوان موزه عمومی فعال است. تمرکز 
در  بسياری  آثار  و  است  فرهنگ  و  بشر  تاريخ  هنر،  روی  لوور  موزه ی 
اين زمينه ها در اين موزه جای گرفته اند که از آن جمله  می توان به لوح 
حمورابی، تابلوی بانوی صخره ها و تابلوی موناليزا اثر لئوناردو داوينچی 

اشاره کرد. 
ساختمان اين موزه قبل از انقالب کبير فرانسه يکی از کاخ های سلطنتی بود 
نگهداری می شد)به عنوان موزه سلطنتی(.  باارزش هنری  آثار  که در آن 
پس از انقالب کبير، در سال ۱7۸۹ موزه و آثار موجود به مردم فرانسه 

اهدا شد و در سال ۱7۹3 تبديل به موزه ملی فرانسه شد. 
موارد  اين  به  می توان  می شود  نگهداری  موزه  اين  در  که  مهمی  آثار  از 
داوينچی(،  )لئوناردو  داوينچی(، شام آخر  )لئوناردو  اشاره کرد: موناليزا 
بالدار آشوری،  لوح حمورابی، گاو  )لئوناردو داوينچی(،  بانوی صخره ها 
لوح پيروزی نارام سين، نقش برجسته های آشوری، ظروف گلی آشوری، 
بخش های قابل توجهی از تخت جمشيد، بز بالدار طاليی)هخامنشی(، کاتب 

نشسته)سقاره-مصر( 
● کليسای جامع نوترودام پاريس: اين بنا کليسای معروفی در شهر پاريس 
است. اين کليسا در جزيره سيته در ميانه رود سن و در مرکز پاريس واقع 
شده است. برج های دو قلوی کليسا نيز در رمان گوژپشت نوترودام اثر 

ويکتور هوگو محل زندگی کازيمودوی گوژپشتند. 
و  کافه ها  سينماها،  بخاطر  اليزه  شانز  خيابان  شانزه ليزه:  خيابان   ●
خيابان های جهان  از شناخته شده ترين  يکی  لوکس  و  ويژه  فروشگاه های 
است. معنی نام آن دشت اليزه است و کاخ اليزه نيز در نزديکی اين خيابان 

قرار گرفته است. اليزه در اساطير يونان به معنی خجسته است. 
يعنی   la plus belle avenue du monde را  شانزه ليزه  فرانسه  مردم 

زيباترين خيابان جهان می نامند. 
طاق نصرت: بزرگترين تقاطع جهان است که ۱2 خيابان به آن منتهی می 
شوند. بنای اين تقاطع در سال ۱۸06 و به دستور ناپلئون و برای به يادگار 

نگهداشتن پيروزی های بزرگش ساخته شد.
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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 ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



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
وقتي پرورش کودک با شغل ما ناهماهنگ است 

 

لذت در اوج 
سختي 

 

ترجمه؛ رقيه علي نژاد

به  تازه متولدشده خود را سالم و سرحال  بار کودک  اولين  وقتي 
خانه مي آوريد، مطمئنًا مي خواهيد ساعت هاي متوالي او را تماشا 
کنيد و تمام وقت خود را با او بگذرانيد، به ويژه اگر اولين بار پدر 
يا مادر شده باشيد. کودکان تازه متولدشده جذاب و دلربا هستند. 
زماني که با کودک دلبندتان هستيد، انگار مي خواهيد در فضا پرواز 
کنيد. شايد هم دل تان بخواهد تمام وقت از او نگهداري کنيد يا به 
تماشايش بنشينيد يا با وي صحبت کنيد. حتي زماني که خواب است، 
از اينکه ساکت باالي سرش بايستيد و خواب او را تماشا کنيد، لذت 
از همه حرکت  انگيز است و شما  مي بريد.روزهاي اول بسيار دل 
کند. در  تغيير مي  اوضاع  اما کم کم  بريد،  لذت مي  فرزندتان  هاي 
ابتدا تغذيه کودک در شب ممکن است بسيار جذاب و خاطره انگيز 
باشد به طوري که از غذا دادن به کودک بسيار خرسند شويد. در 
اين حالت با خود مي گوييد؛ »او بيدار است و من باز هم مي توانم 
هاي شبانه،  بيدار شدن  است  ممکن  مدتي  از  اما پس  ببينم.«  را  او 
زيرا  خاطر شما شود  کدورت  و  رنجيدن  باعث  جاي شادکامي  به 
نگهداري از کودک در بسياري موارد خواب تان را آشفته مي کند و 
باعث خستگي مي شود. غذا دادن هاي شبانه، دل درد، شير دادن و... 
همه و همه مي تواند خواب شب تان را مختل کند. از همان روز اول 
که کودک تان را به خانه مي آوريد، غذا خوردن هاي چندباره ممکن 

است باعث کم خوابي يا بي خوابي و در نتيجه رنجيدن شما شود.

کودک تغییر نمي کند اما شما تغییر مي کنید

او همان کودک دلربايي است که از بيمارستان به خانه آورديد. با 
رشد کودک، نيازهايش نيز به آرامي همراه با او رشد مي کند. اين 
شماييد که به سرعت در حال تغييريد. اين تغييرات سريع ممکن است 
باشيد.  نکرده  تجربه  آن  از  پيش  که  باشد  همراه  هايي  با خستگي 
با کودک  مادر  رابطه  در  مادر  بر  نتيجه فشارهاي واردشده  اولين 

ظاهر مي شود.

دردسرهاي روز در راه است

کودک،  تولد  معمول  دردسرهاي  بر  عالوه  کودک،  تولد  از  پس 
در  زدن  پرسه  جمله  از  کرد،  تحمل  بايد  نيز  را  ديگري  فشارهاي 
در  نگراني  کودک،  نيازهاي  تامين  براي  ها  فروشگاه  و  ها  خيابان 

درباره چگونگي  نگراني  و همچنين  هاي کودک  هزينه  تامين  مورد 
برقراري تعادل بين شغل و پرستاري از کودک.

هستيد  روزي  آرزوي  در  و شما  مي شود  همچنان سپري  روزها 
برگرديد،  تان  و شغل سابق  کار  به  بخوابيد،  آرامش  با  بتوانيد  که 
همکاران  و  دوستان  کنار  در  لذت  و  دهيد  افزايش  را  درآمدهايتان 
بودن را تجربه کنيد. آن وقت است که اين افکار ذهن شما را به خود 
مشغول مي کند؛ »چه باليي سر زندگي ام آمد؟ چرا هيچ کنترلي روي 
زندگي ام ندارم، چرا اين کودک هم زندانبان روزهاي من و عذاب 

دهنده شب هاي من شده است.«
زندگي همانند قطاري است که شما مسافر آن هستيد. با مهرورزي 
و مهرباني تان قطار سرعت مي گيرد و به اين وسيله ناراحتي شما، 
که  هستيد  کسي  تنها  رود. شما  مي  بين  از  تان  کودک  و  دوستان 
زندگي تان را مديريت مي کنيد. شماييد که خرسندي و شادماني يا 

نارضايتي و رنج را انتخاب مي کنيد.
از هر کس ديگري شما را  تان بيش  به خاطر داشته باشيد کودک 
باشيد(. عالقه  قبل فرزند ديگري داشته  از  اينکه  )مگر  دارد  دوست 
اين  است.  مطلق  همه  شما  به  اش  وابستگي  و  اش  شگفتي  اش، 
موضوع دليل تصميم گيري ها، رنج ها يا شادماني هاي بيش از حد 
شما است. اين موضوع نمونه بزرگ ترين مسووليتي است که تا به 

حال داشتيد، همچنين منشاء بزرگ ترين لذت ها و شادماني ها.

دلبستگي به فرزند در مقابل عشق به کار

طي دوره ۱0 ساله اول، ارتباط تان با بيشتر يا شايد هم همه همکاران 
تان قطع مي شود. محل کارتان همانند يک چهارراه پرازدحام است 
که مردم از مقابل هم عبور مي کنند، اما همديگر را نمي بينند. اگر 
کارمند اداره يا شرکت باشيد، در صورتي که کارفرمايتان کارمند 
بهتري را بيابد که جانشين تان شود، شما را رها و او را استخدام 
مي کند.خوب فکر کنيد؛ اتومبيل، ماشين لباسشويي، نشتي لوله آب 
در مقابل چيزي که در آغوش داريد )يعني ارتباط با فرزند( کدام يک 

بيشتر اهميت دارد؟

ابتدا انتخاب و سپس کوشش کنید

در روزهاي اولي که با کودک تان در خانه تنهاييد، شادي، هيجان 
و شگفتي بسياري را با او تجربه مي کنيد. کودک شما را بي اندازه 
دوست دارد، شما هم مي توانيد او را بي اندازه دوست داشته باشيد 
و موضوع هاي جزيي و پيش پاافتاده را دور بيندازيد يا در حالي 
اندازه دوست دارد، شما در رنج و  از  که کودک تان شما را بيش 
در  وقفه  باعث  او  کنيد  مي  گمان  زيرا  شويد،  ور  غوطه  عصبانيت 
زندگي شما شده است. وقتي لوله آب نشتي دارد يا ماشين روشن 
نمي شود، توجه کردن به کودک و برآوردن خواسته هاي او دشوار 

است، اينها توقع زيادي است. 

انتخاب سیاه و سفید

اما انتخاب صحيح کدام است و چگونه مي توان در زندگي به انتخاب 
درست دست يافت.

کنيد که  فکر  هايي  لحظه  به  کنيد.  فکر  با خودتان  کافي است مدتي 
کودک تان باعث لذت و خشنودي شما است و هنگامي که در کنار 
او هستيد، احساس فشار نمي کنيد. براي تداوم آن لحظه ها و خلق 

لحظه هاي راحت و در کنار فرزند بودن، آگاهانه تصميم بگيريد.
هاي  لحظه  آن  از  بسياري  کند،  مي  رشد  فرزندتان  که  طور  همان 
رشد باعث شادماني و غرور شما مي شود؛ لحظه هايي مثل آغاز 
راه رفتن، بيرون آمدن از تخت، بوسيدن و در آغوش گرفتن، اولين 
حرف زدن ها و کلمه هاي جديد که ياد مي گيرد، اصطالحات جديد، 
آهنگ  با  بار  اولين  براي  که  هنگامي  و  ها  خنديدن  ها،  کردن  تقليد 

راديو و تلويزيون مي رقصد، تالش براي بازي کردن.
پس  به  زندگي،  شلوغي  در  ها  پيشرفت  قبيل  اين  دهيد  اجازه  اگر 
زمينه امور جزيي زندگي تبديل شود، اين قبيل چيزها مي تواند لذتي 
را که زندگي مي تواند براي شما به ارمغان بياورد، از بين ببرد. با 
چنين کاري شما بايد با اتفاق رو به رشد ناراحتي فرزندتان روبه 
رو شويد. اما در عوض مي توانيد با دور ريختن امور جزيي زندگي، 
به لحظه يي سرشار  با فرزندتان سپري مي کنيد،  هر لحظه را که 
از شادي بدل کنيد. با چنين کاري اتفاق رو به رشد شادي خود و 

فرزندتان را مشاهده مي کنيد.
انتخاب و سپس عمل کنيد. تا آنجا که مي توانيد زمان زيادي را با 
فرزندتان سپري کنيد. براي اوج شادي سعي کنيد امور جزيي را که 

رابطه تان را خراب مي کند دور بريزيد.
و نکته آخر؛ از همه لحظه هاي ديدني رشد کودک لذت ببريد، چرا که 

به هيچ عنوان تکرار نمي شود.
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زنان در برابر ایدز
 ضعیف تر هستند  

 
 محققان امريکايي مي گويند مقاومت بدن زنان در برابر ويروس اچ 
به  است.  مردان  از  تر  ضعيف  است،  ايدز  بيماري  عامل  که  وي  آي 
شناسايي  مولکول  ماساچوست،  عمومي  بيمارستان  محققان  گزارش 
کننده ويروس اچ آي وي در سيستم ايمني زنان متفاوت از نوع مشابه 
آن در مردان عمل مي کند. نتيجه تحقيقات اين محققان در مجله نيچر 
مديسين منتشر شده و اين اميدواري وجود دارد که به شناسايي راه 
مقابله با بيماري ايدز يا کند کردن گسترش آن کمک کند. اين تحقيقات 
به شناسايي تفاوت هاي انتقال بيماري ايدز ميان زنان و مردان تمرکز 
داشت. محققان پيشتر متوجه گسترش سريع تر اين بيماري در زنان 
شده بودند. اين محققان در تحقيقات خود عملکرد نوع خاصي از سلول 
از  ها  اين سلول  کردند.  بررسي  را   pDC نام  به  ايمني  هاي سيستم 
اولين سلول هاي سيستم ايمني هستند که در صورت آلوده شدن بدن 
به ويروس اچ آي وي واکنش نشان مي دهند. اين تحقيقات نشان داد 
قرار  وي  آي  اچ  ويروس  اول  نوع  معرض  در  سالم  زنان  که  زماني 
pDC که در آنها فعال مي شود بيشتر  مي گيرند، تعداد سلول هاي 
زنان  روي  را  مطالعات  همين  محققان  که  زماني  اما  است.  مردان  از 
اين سلول ها در آنها  انجام دادند، متوجه شدند ميزان فعاليت  يائسه 
همانند مردان است. اين در حالي است که زناني که در دوره پيش از 
باالست،  آنها  در  پروژسترون  هورمون  ميزان  و  دارند  قرار  يائسگي 
فعاليت سلول هاي pDC نيز در آنها باالتر است. از سوي ديگر فعاليت 
سلول  اول  نوع  به  واکنش  در  افراد  اين  در  هم   T ايمني  هاي  سلول 
آلتفلد« سرپرست  »مارکوس  دکتر  است.  مردان  از  بيشتر  آي وي  اچ 
بيمارستان عمومي ماساچوست مي گويد؛ »در حالي  گروه تحقيقاتي 
آي  اچ  به  ايمني  واکنش شديدتر سيستم  بيماري  اوليه  مراحل  در  که 
وي مي تواند از گسترش بيماري بکاهد اما در درازمدت باعث ضعيف 
شدن بدن در برابر بيماري خواهد شد.« به گفته او داروهايي که بتواند 
واکنش شديدتر سلول هاي pDC را در زنان کنترل کند، مي تواند در 
مقابله با بيماري ايدز موثر باشد. گروه تحقيقاتي بيمارستان عمومي 

ماساچوست در حال بررسي راه هاي کاربرد اين داروهاست.   

آسپرین از تخریب کبد
 جلوگیري مي کند  

 محققان آزمايش هايي را روي موش ها انجام دادند که براساس آن، 
آسپرين )استامينوفن( مرگ و مير را در موش ها کاهش داد. همچنين 
مشخص شد يکسري مولکول به نام TLR که تا حدي شبيه آسپرين 
مشخص  بر  عالوه  شوند.  مي  فعال  هاي  التهاب  مانع  کنند،  مي  عمل 
شدن تاثيرگذاري اين عوامل در کاهش التهاب ها، آسپرين مي تواند از 
تخريب کبد جلوگيري کند و با استفاده از يکسري عوامل غيرعفوني به 
درمان آن بپردازد. بر اين اساس محققان اعالم کردند براي مقابله با 
TLR آسيب هاي کبدي ابتدا از آسپرين به صورت روزانه و سپس از

ها براي درمان نهايي استفاده مي کنند.  

خطرات جبران ناپذیر برنزه 
کردن پوست  

 
يک متخصص پوست و مو با تاکيد بر پرهيز از قرار گرفتن در 
معرض نور مستقيم آفتاب يا استفاده از سوالريوم به منظور 
و  چين  و  پوستي  هاي  لکه  »ايجاد  گفت؛  پوست  کردن  برنزه 
نوع  اين  با  پوست  کردن  برنزه  عوارض  از  زودهنگام  چروک 
پوست  متخصص  بين«  باريک  »بهروز  دکتر  است.«  ها  روش 
و مو برنزه کردن پوست در سواحل دريا يا استخرهاي روباز 
تابستان عنوان  از جمله آسيب هاي شايع پوست در فصل  را 
گاه جبران  و  پوست خطرات جدي  »برنزه کردن  گفت؛  و  کرد 
گاهي  اينکه  بيان  با  دارد.« وي  دنبال  به  پوست  براي  ناپذيري 
تابش  تحت  ها  مدت  پوست خود  کردن  برنزه  منظور  به  افراد 
بنفش  ماوراء  »اشعه  افزود؛  گيرند،  مي  قرار  مستقيم خورشيد 
نور خورشيد سبب برنزه شدن پوست مي شود.اين در حالي 
عوارضي  پوست  ظاهري  زيبايي  و  شدن  برنزه  اين  که  است 
مانند ايجاد لکه هاي پوستي و چين و چروک را به دنبال دارد.« 
از  امکان  تا حد  افراد  اين متخصص پوست و مو توصيه کرد 
قرار گرفتن در معرض مستقيم نور خورشيد براي برنزه کردن 
پوست خودداري کنند چرا که تابش نور آفتاب با وجود تمام 
فوايد آن، اگر مستقيم و طوالني مدت باشد در نهايت مرگ را 
در پي دارد.»باريک بين« در ادامه استفاده از سالن هاي مجهز 
به سوالريوم را خطرناک و سرطان زا عنوان کرد و گفت؛ »راه 
هاي مناسبي براي جايگزين کردن اين روش وجود دارد از جمله 
اينکه فرد مي تواند براي آرامش يافتن به جاي استفاده از آفتاب، 
ورزش، شنا در فضاي سربسته يا پياده روي را جايگزين کند و 

براي برنزه کردن از کرم هاي برنزه کننده استفاده کند.«  
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قتل عام کرگدن ها براي 
استفاده از شاخ شان  

 
بر اساس تحقيقات 
مشخص  جديد 
عام  قتل  که  شد 
دسته  کشتار  و 
ها  کرگدن  جمعي 
کشورهاي  در 
به منظور  آسيايي 
شاخ  به  دستيابي 
به  حيوانات،  اين 
افزايش  شدت 

عامل  اين  و  يافته 
خطر  با  شدت  به  آسيايي  سياه  هاي  کرگدن  اين  نسل  شده  باعث 
انقراض مواجه شود. گزارش هاي صندوق حفاظت از حيات وحش 
و اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت و چند انجمن جهاني ديگر نشان 
در  حيات وحش  قصابان  عبارتي  به  يا  که شکارچيان  دارد  اين  از 
کنند  قتل عام مي  را  ها  اين کرگدن  آفريقايي  کشورهاي آسيايي و 
آمده  ها  گزارش  اين  در  کنند.  پيدا  دست  آنها  مرغوب  شاخ  به  تا 
است در دو يا سه هفته، هشت کرگدن توسط شکارچيان کشته مي 
شوند، چرا که تقاضا براي شاخ اين حيوانات بومي آسيا و آفريقا در 
اکثر نقاط دنيا به شدت باال رفته و اين عامل باعث شده شکارچيان 
هرچه بيشتر اين حيوانات را به دام انداخته و بکشند. گزارش هاي 
صندوق حفاظت از حيات وحش )WWF( نشان از اين دارد که طي 
سال هاي 2000 ميالدي تا 2005 ميالدي، سه کرگدن آفريقايي تنها 
طي يک ماه کشته شدند. از طرفي جمعيت اين کرگدن ها در سطح 
جهان تنها 2۴ هزار کرگدن است که از اين ميان هر ماه يک کرگدن 
در کشورهاي آفريقايي نظير زيمبابوه و آفريقاي جنوبي کشته مي 
شود. در کنوانسيون بين المللي تجارت، گونه هاي در معرض خطر 
از کرگدن ها که جزء حيوانات در  بايد  اين موضوع مطرح شد که 
معرض خطر انقراض قرار دارند، به خوبي حفاظت کرد، در غير اين 
صورت نسل اين حيوانات تا ۱0 سال آينده منقرض مي شود. دکتر 
جانوري  هاي  گونه  از  حفاظت  کنوانسيون  رئيس  اسمارت«  »جين 
جمعيت  گفت؛   )  IUCN( طبيعت  از  حفاظت  جهاني  اتحاديه  گياهي 
کرگدن ها در اکثر نقاط آسيا و آفريقا به دليل شکار غير قانوني به 
شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد و به همين دليل انجمن ها 
و اتحاديه هاي مختلف بايد از نسل اين حيوان محافظت کنند. رئيس 
جهاني  اتحاديه  گياهي  جانوري  هاي  گونه  از  حفاظت  کنوانسيون 
ويتنام،  در  اکثراً  کرگدن  قاچاقچيان شاخ  افزود؛  طبيعت  از  حفاظت 
چين و تايلند به شکار اين حيوان مي پردازند و عالوه بر اين گفته 
مي شود تنها از ژانويه سال جاري ميالدي در هند و نپال ۱0 کرگدن 
توسط شکارچيان کشته شدند. دکتر »سوزان ليبرمان« رئيس برنامه 
گونه هاي صندوق جهاني حفاظت از حيات وحش نيز گفت؛ اين يک 
حال  در  به شدت  ها  کرگدن  جمعيت  که  چرا  است،  بحراني  مساله 
کاهش است. از طرفي دولت ها نيز تاکنون راهکاري اساسي براي 
آنها  شاخ  و  ها  کرگدن  قانوني  غير  تجارت  و  کشتار  اين  با  مقابله 

صورت نداده اند. 

میخ ها و پونزها در ریه یک پسربچه  
  

رسانه هاي دولتي چين از نجات معجزه آساي يک کودک هشت 
ساله خبر دادند که سه سال را با پونز و ميخ درون ريه هايش 
زندگي کرده بود. پدر »ژيائو سينگ« پسربچه هشت ساله چيني 
در مصاحبه يي با پايگاه اطالع رساني اتريش تايمز تصريح کرد؛ 
پسرم طي سه سال گذشته به شدت تب مي کرد، اما هر بار که او 
را نزد پزشک مي برديم، تنها با مسکن و تب بر او را درمان مي 
کردند و طي اين مدت نيز پزشکان متوجه وجود يک جسم خارجي 
پسرم  گذشته  هفته  کرد؛  اضافه  مرد  اين  نشدند.  پسرم  بدن  در 
باعث  نتوانستند  هم  داروها  حتي  و  کرد  تب  شدت  به  ديگر  بار 
بيمارستان  پزشکان  دليل  همين  به  شوند،  او  تب  کردن  فروکش 
»مينگو آنگ« در شرق چين از تمام بدن او عکس گرفته و در عکس 
دارد.  وجود  پونز  و  ميخ  چندين  پسرم  ريه  در  شد  مشخص  ها 
دکتر »ژو آي«- رئيس بيمارستان »مينگو آنگ«- خاطرنشان کرد؛ 
ما با يک جراحي دوساعته موفق شديم اين ميخ ها و پونزها را 
که تعدادشان ۱5 عدد بود، از درون ريه اين پسربچه هشت ساله 
بيرون بياوريم. وي تاکيد کرد؛ تخمين زده مي شود اين اجسام 
تيز خارجي حدود سه سال درون ريه اين کودک قرار داشته و اين 
کودک بسيار خوش شانس بوده که از شدت خونريزي يا عفونت 
داخلي جان نداده است. گفته مي شود، اين پسربچه طي يک بازي 
کودکانه اين اجسام را از بيني خود به داخل ريه هايش وارد کرده، 
اما اصاًل متوجه نبوده زندگي خود را با اين کار در معرض خطر 

قرار مي دهد.  

بازگرداندن 10 هزار دالر پول 
گمشده  

  
يک  کردند  اعالم  خود  هاي  گزارش  در  ژاپن  دولتي  هاي  رسانه 
کردن  تميز  و  پاکسازي  مشغول  که  هنگامي  شهرداري  کارگر 
سطل هاي زباله در منطقه صنعتي »ياماناشي« در ۱00 کيلومتري 
توکيو- پايتخت ژاپن- بود، با يک کيسه حاوي ۱0 هزار دالر معادل 
يک ميليون ين مواجه شد و به جاي آنکه پول مذکور را براي خود 
بردارد، مراتب را به پليس گزارش داده و ماموران پليس مرکزي 
توکيو کيسه محتوي پول را به صاحبش بازگرداندند. سال گذشته 
که  ميليون دالر  و ۱00  ميليارد  معادل ۱۴  ميليون دالر  نيز ۱۴6 
به  بود،  شده  يافت  ها  زباله  درون  شهرداري  کارگر  يک  توسط 
وجوي  جست  از  پس  پليس  ماموران  و  شد  داده  تحويل  پليس 
فراوان موفق شدند صاحب اين مبلغ را يافته و جايزه يي را نيز 
به فرد يابنده بدهند. گفته مي شود، ساالنه چندين ميليون دالر در 
زباله هاي اطراف توکيو توسط کارگران شهرداري پيدا مي شود.  

 الک پشت ها باند فرودگاه را 
مسدود کردند  

 
باندهاي  از  يکي  شدن  مسدود  از  امريکا  دولتي  هاي  رسانه   
فرودگاه نيويورک و به تاخير افتادن چند پرواز در اين فرودگاه 
توسط ۸0 الک پشت خبر دادند. »جان کلي«- سخنگوي فرودگاه 
نيويورک- در مصاحبه يي با خبرگزاري ريانووستي يادآور شد؛ 
حضور الک پشت ها در باند فرودگاه يا برخورد آنها با هواپيما 
يک پديده نادر و بسيار غير معمول است، به طوري که تاکنون يک 
اتفاقاتي در جهان رخ داده است. سخنگوي  يا دو مورد از چنين 
پشت  الک   ۸0 اين  حضور  کرد؛  خاطرنشان  نيويورک  فرودگاه 
روي يکي از باندهاي فرودگاه نيويورک باعث شد چندين پرواز به 
تاخير بيفتد يا لغو شود و در نهايت ماموران امنيت پرواز موفق 
شدند پس از 35 دقيقه اين الک پشت ها را از روي باند جمع آوري 
کنند. تحقيقات در مورد چگونگي حضور اين خزندگان روي باند 
حال  در  مذکور  فرودگاه  کارشناسان  توسط  نيويورک  فرودگاه 

بررسي است.   

 

کشته شدن یک گاوباز پس 
از 15 سال  

 
 رسانه هاي دولتي اسپانيا اعالم کردند يک »ماتادور« پس از ۱5 
سال طي بازي سنتي گاوبازي در اين کشور به دليل لگدمال شدن 
توسط يک گاو نر وحشي کشته شد و ۹ نفر ديگر نيز به شدت 

مجروح شدند. بر اساس اعالم پايگاه اطالع رساني »سان فرمين«، 
سال   ۱5 طي  گاوبازي  سنتي  هاي  بازي  قرباني  اولين  مرد  اين 
بيمارستان  اعالم  اساس  بر  رود.  مي  شمار  به  اسپانيا  در  اخير 
»ويرجين دل کامينو« در منطقه »پامپلونا« در اسپانيا، فرد کشته 
از  نيز  ديگر  نفر   ۹ و  دچار شکستگي شده  گردن  ناحيه  از  شده 
ناحيه کمر، پاها و دستان دچار جراحاتي شدند که حال سه نفر از 
مجروحان به شدت وخيم گزارش شده است. گفته مي شود، در 
سال ۱۹۹5 ميالدي نيز طي مراسم سنتي گاوبازي يک »ماتادور« 
22ساله اهل اياالت متحده امريکا به نام »ماتيو تاسيو« توسط يک 

گاو نر وحشي مورد حمله قرار گرفته و کشته شد.  

فیل هایي که ماشین مي شویند  
  

يک باغ وحش در ايالت »اورگان« در امريکا براي آنکه بازديدکننده 
جذب و درآمد بيشتري کسب کند، از فيل ها براي شستن خودروها 
استفاده مي کند. »دان ون اساليک« مدير اجرايي باغ وحش ايالت 
»اورگان« در امريکا در مصاحبه يي با شبکه خبري بي بي سي 
توانند  مي  بازديدکنندگان  دالر   20 پرداخت  با  تنها  کرد؛  عنوان 
خودروهاي خود را با استفاده از فيل هاي ماشين شور بشويند. 
باغ وحش، خرطوم  اين  هاي  فيل  کرد؛  اضافه  مسوول  مقام  اين 
هاي خود را پر از آب کرده و با فشار، آن را روي خودروهاي 
بازديد کنندگان مي پاشند البته يک نفر نيز با يک اسفنج و کف ابتدا 
خودرو را مي شويد و فيل ها با ريختن آب روي خودروها، آنها 

را پاکيزه مي کنند.  

 

ممنوعیت استفاده از بطري هاي 
پالستیکي  

 
رسانه هاي دولتي استراليا اعالم کردند؛ رئيس يک منطقه روستايي 
در اين کشور به منظور حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست 
ممنوع  منطقه  اين  در سطح  را  پالستيکي  هاي  بطري  از  استفاده 
جنوبي  »ولز  در  »بوندانون«  روستايي  منطقه  رئيس  کرد.  اعالم 
شايد  گفت؛  سي  بي  بي  خبري  شبکه  با  يي  مصاحبه  در  جديد« 
از محيط  به منظور حفاظت  اولين منطقه يي در جهان باشيم که 
زيست و حيات وحش استفاده از بطري هاي پالستيکي را ممنوع 
اعالم کرديم چرا که اين بطري هاي پالستيکي قابليت بازيافت به 
در محيط زيست  ماندن  در صورت  و  نداشته  را  صورت سريع 
تنها باعث آلودگي و انباشت زباله و مواد شيميايي مي شوند. اين 
مقام مسوول افزود؛ ما بايد از بطري هايي استفاده کنيم که قابليت 
به  از محيط زيست خود  آن  به واسطه  تا  باشند  داشته  بازيافت 

طور کامل محافظت کنيم.

گفته مي شود دو هزار و 500 مغازه دار و فروشگاه در سطح اين 
روستاي کوچک که تنها 350 سکنه دارد از اين قانون جديد حمايت 
نظير  مايعاتي  از فروختن بطري هاي پالستيکي محتوي  کرده و 
آب يا ديگر نوشيدني ها خودداري کرده اند. مقامات اين روستا 
اين  براي ذخيره آب جايگزين  همچنين قصد دارند وسيله يي را 

بطري هاي پالستيکي کنند. 
  

فرانسوي ها بدترین 
گردشگران دنیا هستند 

يک نظرسنجي جديد نشان مي دهد فرانسوي ها بدترين گردشگران 
در جهان هستند. نظرسنجي موسسه گردشگري اکسپيديا از ۴500 
هتل در سراسر جهان نشان مي دهد گردشگران فرانسوي از نظر 
خرج کردن، به کار بردن کلمات زشت و بد صحبت کردن زبان هاي 

خارجي بدترين جهانگردان هستند. 

بهترين  عنوان  متوالي  سال  سومين  براي  ها  ژاپني  حال،  اين  در 
گردشگران جهان را حفظ کرده اند. 

نظرسنجي اکسپيديا نشان مي دهد آنها تميزترين، مودب ترين، آرام 
ترين و صبورترين گردشگران هستند. بر اين اساس، گردشگران 
قرار  رده سوم  در  آداب  مراعات  و  بودن  تميز  نظر  از  فرانسوي 
دارند ولي کمتر از شهروندان ساير کشورها براي صحبت به زباني 

غيراز زبان مادري تالش مي کنند. اين در حالي است که شهروندان 
امريکايي موقع سفارش غذا و خريد مايحتاج به راحتي تالش مي 
کنند به زبان محلي صحبت کنند. اما گردشگران امريکايي از نظر 
بودن، کم  مانند پرسر و صدا  از جنبه هاي رفتاري  ديگر  بعضي 
تحمل بودن و بدلباسي جزء بدترين ها هستند. نظرسنجي اکسپيديا 
همچنين نشان مي دهد گردشگران بريتانيايي از نظر رفتاري، ادب، 

کم سر و صدايي و خوش لباسي در رده دوم قرار دارند. 

اما به گفته هتلداران اروپايي، بريتانيايي ها بدرفتارترين مشتريان 
هستند. به گفته جاناتان کادورث، از مديران اکسپيديا شناخته شدن 
بريتانيايي ها به عنوان بدرفتارترين مشتريان هتل ها در اروپا در 
حالي که در ارزيابي جهاني جزء بهترين ها هستند، نشان مي دهد 
همسايگان اين کشور هنوز ذهنيت بد خود را از شهروندان آن از 

دست نداده اند. 

نظرسنجي اکسپيديا همچنين نشان مي دهد ايتاليايي ها خوش لباس 
ترين گردشگران هستند و کانادايي ها جزء بهترين ها هستند. اين 
در حالي است که اسپانيايي ها و يوناني ها همانند فرانسوي ها از 

بدترين گردشگران هستند. 
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فناوري لمسي در سیستم 
عامل ویندوز  

  
کنوني  مشاور  و  اسبق  مديرعامل   » گيتس  »بيل 
شرکت مايکروسافت اعالم کرد فناوري ويژه حرکتي 
سرانجام   Project Natal به  موسوم  مايکروسافت 
اين  استفاده خواهد شد.  ويندوز  عامل  روي سيستم 
 E3 200۹ نمايشگاه  در  بار  نخستين  براي  فناوري 
و  کاربران  عموم  استقبال  مورد  و  درآمد  نمايش  به 
کارشناسان قرار گرفت و در آنجا به صورت مجازي 
در  تواند  مي  چگونه  اين سيستم  که  شد  داده  نشان 
ويندوز مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم به گونه 
يي طراحي شده است که به کاربران امکان مي دهد 
براي جابه جا کردن پنجره ها و تصاوير در سيستم 
و  دست  از  معمولي  نمايشگرهاي  و  ويندوز  عامل 
استفاده  کارشناسان  کنند.  استفاده  خود  انگشتان 
 Media Center بخش  براي  جديد  فناوري  اين  از 
هاي  فايل  پخش  وظيفه  که  را  ويندوز  عامل  سيستم 
صوتي و تصويري را برعهده دارد، بسيار مناسب مي 
دانند. گفته شده است اين سيستم مي تواند به عنوان 
الکترونيکي  آموزش  هاي  سيستم  در  مفيد  ابزاري 

مورد استفاده قرار گيرد.  
 

رقابتي دیگر میان گوگل 
و مایکروسافت  

  
انتشار خبر عرضه سيستم عامل کروم  با  گوگل که 

براي استفاده کاربران نوت 
است  تالش  در  ها  بوک 
مايکروسافت  ويندوز  با 
از  روز  هر  کند،  رقابت 
امکانات  و  ها  قابليت 
خبر  عامل  سيستم  اين 
مي دهد. مديران مختلف 
گوگل هر روز در وبالگ 
هايشان اطالعات جديدي 

را در اين مورد منتشر و 
قرار  تاثير  تحت  را  اينترنت  کاربران  کنند  مي  تالش 
دهند. معاون واحد مديريت محصوالت گوگل از جمله 
اين  در  خود  شخصي  وبالگ  در  که  است  افراد  اين 
مورد نوشت؛ تالش ما آن است در مورد وظايفي که 
بينديشيم. وي  سيستم عامل ها برعهده دارند مجدداً 
افزوده؛ ما چيزهاي زيادي از کاربران مان شنيده ايم 
شوند.  بهتر  بايد  ها  رايانه  است.  شفاف  آنها  پيام  و 
سرعت، سادگي استفاده و امنيت وجوه اصلي سيستم 
عامل کروم خواهند بود. او همچنين مدعي شده کروم 
سريع و کم حجم بوده و کاربران در عرض چند ثانيه 
مي توانند آن را به صورت آنالين و تحت وب اجرا 
کنند. کروم به سرعت بوت مي شود و لزومي ندارد 
کاربران براي در امان ماندن آن از خطر ويروس ها 

از نرم افزارهاي مختلف استفاده کنند.  

تولید کنسول بازي از 
سوي اپل  

 
اينکه در  بر  اپل عالوه  اخبار منتشرشده،  بر اساس   
حال ساخت نخستين نوت بوک خود با نمايشگر 7/۹ 
با  بازي  کنسول  با ساخت  کند  است، تالش مي  اينچ 

وارد  سوني  و  مايکروسافت  نينتندو،  هاي  شرکت 
دوره تازه يي از رقابت شود. به گفته تحليلگران اپل 
 Apple سيستم  روي  کردن  کار  حال  در  اکنون  هم 
رايانه  هاي  بازي  اجراي  قابليت  بتواند  تا  است   TV
به  اکنون  هم  دستگاه  اين  بيفزايد.  آن  به  نيز  را  يي 
کاربران امکان مي دهد برنامه هاي تلويزيوني مورد 
عالقه خود را ببينند، اجاره کنند يا بخرند، تصاوير و 
فيلم ها را با کيفيت HD دريافت کنند، موسيقي هاي 
دهند و تصاوير و عکس  را گوش  مورد عالقه خود 
بگذارند.  نمايش  به  تلويزيون  در  آن  طريق  از  را  ها 
 Wedbush اما مايکل پاچر« يکي از تحليلگران مرکز«
عرصه  به  ورود  براي  اپل  داد؛  توضيح   Morgan
بازي هاي رايانه يي و تبديل دستگاه Apple TV به 
کنسول بازي سياست هاي روشني دارد و به زودي 
جزييات اين محصول جديد را منتشر مي کند. او در 
اين خصوص گفت؛ من فکر مي کنم اپل سياست هاي 
سنجيده شده يي در اين خصوص دارد. اين شرکت 
حمل  قابل  ديجيتالي  هاي  دستگاه  از  کند  مي  تالش 
بيشترين   iPod touch و  آيفون  خود شامل گوشي 
استفاده را ببرد و قابليت هاي اجراي بازي هاي رايانه 
يي پيشرفته را براي آنها فراهم کند. Apple TV از 
جمله دستگاه هايي محسوب مي شود که مي تواند به 
کنسول بازي تبديل شود. اپل قصد دارد قابليت اتصال 
به اينترنت براي بارگذاري بازي هاي رايانه يي را نيز 

به اين محصول بيفزايد.  

بحران مالي در گوگل 
کلید خورد  

 
کاهش  گوگل  شرکت  دوم  ماهه  سه  فروش  رشد   
يافته است و اين شايد به اين معناست که روند بهبود 
وضعيت صنعت فناوري اطالعات کند تر از آنچه برخي 
ناظران پيش بيني کرده اند، بوده است. گوگل که مالک 
است،  اينترنتي  وجوي  جست  موتور  پرطرفدارترين 
گزارش داد رشد فروش تبليغاتي اش ۹/2 درصد بوده 
است و اين در حالي است که در سه ماهه اول امسال 
شد  باعث  خبر  اين  است.  بوده  درصد   2/6 نرخ  اين 
ارزش سهام گوگل ۸/2 درصد کاهش يابد، به طوري 
که ارزش هر سهم اين شرکت با 35/۱2 دالر افت به 
25/۴30 دالر رسيد. بعد از اخبار مالي مثبت از شرکت 
به عملکرد مالي  ام خبر مربوط  اينتل و آي بي  هاي 
گوگل، سرمايه گذاران و ناظران مالي را مجدداً نگران 
کرد و به منظور مواجهه با وضعيت اقتصادي بسياري 
از شرکت ها از حجم تبليغات اينترنتي خود کاسته اند 
و اين امر بر درآمد گوگل مستقيمًا اثر گذاشته است. 
سال  در  درصد   22 از  اينترنتي  تبليغات  هاي  هزينه 
گذشته به ۱0 درصد در سال جاري رسيده است. اين 
در حالي است که چالش موتور جست وجوي جديد 
مايکروسافت موسوم به Bing نيز بر بازار گوگل اثر 
تلفني عنوان  کنفرانس  اشميت در  گذاشته است.اريک 
زماني  چه  اقتصادي  بهبود  نيست  معلوم  هنوز  کرد 
هاي  هزينه  از  ام  بي  آي  و  گوگل  بپيوندد.  وقوع  به 
اند تا سوددهي را افزايش دهند. آي بي  خود کاسته 
پروژه  از  برخي  و  حذف  را  شغل  هزار   ۹ حدود  ام 
هاي خود را به خارج از کشور منتقل کرده است. اين 
ارائه  و  افزاري  نرم  هاي  حوزه  در  همچنين  شرکت 
خدمات سرمايه گذاري کرده است. گوگل 200 شغل 
در حوزه فروش و بازاريابي را حذف کرده است که 
معادل يک درصد از نيروي کارش است و واحدهاي 
تبليغات راديويي و روزنامه يي اين شرکت نيز تعطيل 

شده اند.  

از پاک کردن آي دي تا 
ویروس یابي 

 
آبي طلوعي

ترفندهاي کامپيوتري هميشه جذاب و خواندني است. براي آشنايي با چند ترفند ديگر با اين ستون 
همراه شويد.

خروج از بازي در ویندوز اکس پي

هاي  بازي  نصب  به  اقدام  حال  عين  در  و  نيستيد  برخوردار  قدرتمندي  از سيستم  که  در صورتي 
سنگين در دستگاه خود کرده ايد، حتمًا با مشکل کندي خروج از بازي ها آشنا هستيد به طوري که 
هنگام خروج از محيط بازي، ويندوز مدت زماني هنگ کرده و انجام کار به کندي صورت مي گيرد. 
اين  از  اما  است  کمکي  مجازي  عنوان حافظه  به  هاردديسک  از  ويندوز  استفاده  علت  به  اين مشکل 
مساله چندان نگران نباشيد چراکه در اين ترفند قصد داريم با روشي شما را از اين مشکل رهايي 
دهيم به صورتي که با بهره گيري از اين ترفند مي توانيد به سرعت قابل توجهي از بازي ها خارج 
شويد اما مراحل اين ترفند به اين شرح است؛ در ابتدا بايد روي My Computer راست کليک کرده 
و Properties را انتخاب کنيد. بعد از آن روي تب Advance رفته و در قسمت Performance روي 
دکمه Settings کليک کنيد. در اين مرحله روي پنجره Performance Options رفته و بعد از آن 
 Virtual کليک کنيد. اکنون در پنجره Change برويد و در اين مرحله روي دکمه Advanced تب
Memory، درايوي که ويندوز در آن نصب است را انتخاب کنيد. بعد از آن از قسمت پايين پنجره تيک 
گزينه No Paging file را زده و خارج شويد و در نهايت تمام پنجره ها را OK کرده و سيستم را 
ري استارت کنيد تا تغييرات اعمال شود و در اين مرحله بعد از باال آمدن دستگاه مطمئن باشيد ديگر 

هنگام خروج از بازي دستگاه شما کند نخواهد شد.

پاک کردن آي دي در یاهومسنجر

اگر از کاربران ياهومسنجر باشيد، حتمًا براي شما نيز پيش آمده است که پس از اينکه فردي آ ي دي 
شما را Add مي کند، پشيمان شده ايد و ديگر دوست نداريد فرد مورد نظر شما را در ليست دوستان 
خود داشته باشد. اما ديگر خودتان نمي توانيد جهت پاک کردن آي دي تان از ليست فرد مورد نظر 
اقدامي کنيد. مي توانيد فرد را Ignore کنيد اما نمي توانيد آي دي خود را از ليست دوستانش حذف 
کنيد و به نوعي گرفتار مي شويد. در گذشته برنامه هاي مختلفي جهت انجام اين کار ساخته شده 
اند، اما همگي مشکالتي داشته يا در حال حاضر از کار افتاده اند. اما هم اکنون در اين ترفند قصد 
داريم نحوه پاک کردن آي دي خودتان از Add List افراد ديگر در ياهومسنجر را به روشي بسيار 
ساده بيان کنيم. بدون نياز به نرم افزار و بدون اينکه فرد مورد نظر بويي از اين موضوع ببرد، مگر 
اينکه خودش دقت کند و ببيند ديگر شما در ليست دوستانش نيستيد. براي اين کار ابتدا بايد به آدرس 
اينترنتي http://www.vizgin.com/remover.php مراجعه کنيد. پس از باز شدن صفحه شما سه 
فيلد مشاهده خواهيد کرد؛ در فيلد اول، آي دي خودتان را که قصد داريد از ليست فردي پاک کنيد وارد 
 Victim,s ID ،کنيد. در فيلد دوم، پسورد آي دي خود را وارد کنيد و نهايتًا در فيلد سوم يعني آي دي
فرد مورد نظر را که قصد داريد خود را از Add List اش پاک کنيد وارد کنيد و در پايان روي آيکون 
 Your ID Has been سطل آشغال کليک کنيد. پس از چند ثانيه، در صورتي که پيغامي با عنوان
 Add دريافت کرديد، آي دي شما با موفقيت از successfully removed from victim ,s addlist
List فرد مورد نظر پاک شده است اما در اينجا بايد چند نکته مهم را در نظر داشته باشيد. در صورتي 
که با پيغام Victim should be offline روبه رو شديد، به اين معني است که فرد مورد نظر در حال 
حاضر آنالين است و امکان پاک کردن آي دي شما از ليست او در حالي که آنالين است، وجود ندارد. 
 Your Username در نتيجه اين کار را در زمان ديگري که فرد آفالين است، انجام دهيد. اگر با پيغام
or password is wrong روبه رو شديد، آي دي و پسوردي که وارد کرده ايد، غلط بوده است. مجدد 
آن را به شکل صحيح وارد کنيد. شايد اين سوال براي شما پيش بيايد که چه نيازي به وارد کردن آي 
دي و پسورد خودتان است؟ با کمي تامل متوجه خواهيد شد قطعًا سيستم براي اينکه بتواند آي دي 
شما را از ليست فرد پاک کند بايد به حساب کاربري شما لوگين کرده و سپس اقدام کند. در غير اين 
صورت هر آي دي که وارد مي کرديد از ليست فرد حذف مي شد که قطعًا امنيت ياهو آنقدر پايين 
نيست. در نتيجه نگراني امنيتي از وارد کردن پسورد خود نداشته باشيد. همچنين پيش از انجام اين 

کار، در صورتي که با آي دي خود در ياهو مسنجر لوگين هستيد از آن Sign Out کنيد.

ویروس یابي اتوماتیک فایل ها

نرم افزار Internet Download Manager را مي توان يکي از قدرتمندترين و محبوب ترين نرم 
افزارهاي مديريت دانلود دانست. IDM توانمندي ها و قابليت هاي متنوعي دارد اما يکي از قابليت 
هايي که اکثر کاربران از آن بي خبرند و از آن استفاده نمي کنند امکان ويروس يابي اتوماتيک فايل 
ها پس از دانلود توسط آنتي ويروس نصب شده روي ويندوز است به اين صورت که با فعال سازي 
اين قابليت، در صورتي که روي ويندوز خود آنتي ويروس نصب کرده باشيد، فايل هايي که توسط 
IDM دانلود مي شوند، بالفاصله پس از دانلود به طور خودکار توسط آنتي ويروس مربوطه چک 
مي شوند تا مبادا ويروسي باشند. اين ترفند تا حد زيادي، امنيت سيستم شما را در اينترنت بهبود مي 
بخشد. براي استفاده از اين امکان اتوماتيک ابتدا بايد نرم افزار Internet Download Manager را 
باز کنيد و سپس از منوي Downloads روي Options کليک کنيد. در اين مرحله نياز است در پنجره 
Internet Download Manager Configuration به تب Downloads برويد و اکنون در قسمت 
Virus Checking روي دکمه Browse کليک کنيد. بعد از آن کافي است شما فايل اجرايي exe آنتي 
ويروس خود را در پنجره باز شده انتخاب کنيد. عالقه مندان براي کسب اطالعات بيشتر درخصوص 

اين ترفند ها مي توانند به سايت tarfandestan.com مراجعه کنند. 
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دختر بچه 2 ساله در 
آتش سوخت 

 
آتش  بنزين  شدن  ريخته  اثر  بر  ساله   2 بچه  دختر 

گرفت، به شدت سوخت و جان سپرد.
عصر روز 27 تير امسال مأموران مرکز فوريتهای 
پليسی ۱۱0 تهران بزرگ از مرگ يک کودک 2 ساله 
در بيمارستان سوانح سوختگی شهيد مطهری تهران 

با خبر شدند. 
مأموران با حضور در محل حادثه دريافتند يک دختر 
بيمارستان سوانح سوختگی شهيد  در  بچه 2 ساله 
مطهری تهران بر اثر سوختگی شديد از شهر قم به 
تهران منتقل شده و در بيمارستان فوت کرده است. 

امور جنايی  دادسرای  بازپرس شعبه سوم  روشن، 
تهران بزرگ گفت: تحقيقات نشان داد پدر اين فرد در 
شهر قم بالل فروش بوده و زمانی که اين کودک در 
کنار وی نشسته بوده  است، ظرف حاوی بنزين آتش 
گرفته و اين کودک در شعله های آتش سوخته است. 
آنکه  برای  تحقيقات  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
مشخص شود اهمال و سستی پدر اين کودک باعث 
فوت وی شده است يا خير از سوی مأموران پليس 

آغاز شده است. 

بامداد خونین کنار رودخانه 
دو  با  درگيري  جريان  در  که  ناشناس  مرد  سه 
موتورسوار، يکي از آنها را با ضربه هاي کارد به قتل 
رسانده و متواري شده اند، تحت تعقيب قرار گرفتند. 
تير  بامداد جمعه 26  به گزارش خبرنگار جنايي ما، 
درگيري  از  راه آهن  شهرک   ۱۴۱ کالنتري  مأموران 
محل  به  را  خود  بالفاصله  و  شده  باخبر  مرگباري 
در  آنها  رساندند.   - کن  رودخانه  حاشيه   - حادثه 
نخستين بررسي ها دريافتند دو جوان موتورسوار از 
سوي سه مرد ناشناس مورد حمله قرار گرفته  اند.در 
اين ميان پسري به نام مصطفي - 30 ساله - به علت 
شدت جراحات جان باخت و يوسف - 2۸ ساله - نيز 
پس از انتقال به بيمارستان به کما رفت و امکان تحقيق 
و بازجويي از وي فراهم نشد.بنابراين پس از اعالم 
موضوع به قاضي حسين روشن - بازپرس ويژه قتل 
تهران - تيم ويژه جنايي با حضور در محل حادثه به 
تحقيق از شاهدان پرداختند. يکي از آنها به مأموران 
گفت: حدود ساعت پنج صبح در حال عزيمت به محل 
کارم بودم که ناگهان مردي را با لباس هاي خون آلود 
ديدم که از حاشيه رودخانه به طرف جاده مي دويد و 
با فرياد از مردم کمک مي خواست.او وحشتزده فرياد 
نگاه کردم،  پائين  به  وقتي  را کشتند.  مي زد دوستم 
سه مرد را در گرگ و ميش هوا ديدم که پسري را 
بشدت کتک مي زدند، اما چهره هايشان مشخص نبود. 
وقتي هم متوجه شدند چند نفر طرف شان مي روند، 
اين  اعالم  با  روشن  کردند.بازپرس  فرار  بالفاصله 
فراري  متهمان  شناسايي  براي  تحقيقات  گفت:  خبر 
تهران  آگاهي  پليس  دهم  اداره  کارآگاهان  سوي  از 

ادامه دارد.

حوادث
برخورد زنجیره یي 260 خودرو در آلمان  

 
حسام زرگر؛برخورد زنجيره يي260 دستگاه خودرو در يکي از بزرگراه 
هاي آلمان بيش از 60 زخمي بر جا گذاشت. اين تصادف زنجيره يي روز 

دوشنبه در بزرگراهي در هانوفر

سال  راهبندان  ترين  سنگين  تصادف،  اين  داد.  رخ  آلمان-  شمال   -
»هانوفر« را شکل داد و آسيب ديدگان با آمبوالنس هاي زميني و هوايي 
سطح  لغزندگي  و  باران  شديد  بارش  شدند.  فرستاده  ها  بيمارستان  به 
جاده علت اصلي بروز اين رخداد اعالم شده و گفته مي شود حال شماري 

از زخميان وخيم است.  

فرود اضطراری بوئینگ 737 در دوبی
نقص فنی يک هواپيمای مسافربری قرقيزستان ، خلبان را مجبور به فرود 

اضطراری در »دوبی« کرد. 
ديروز موتور يک فروند بوئينگ 737 شرکت خصوصی ايستوک اويای 

قرقيزستان در مسير »دوبی - بيشکک« از کار افتاد.
به دنبال اين رخداد ، خلبان ماهر ، هواپيما را با يک موتور به فرودگاه بين 
المللی »دوبی« برگرداند و خوشبختانه هيچ کدام از ۴7 سرنشين و خدمه 

پرواز آسيب نديدند. مسافران با يک هواپيمای ديگر به مقصد رسيدند.
هفته گذشته نيز حفره ای به ابعاد 30 در 30 سانتيمتر به طور ناگهانی 
در بدنه بوئينگ 737 شرکت »سات وست« آمريکا ايجاد شد و خلبان را 

مجبور کرد در مسير »نشويل - بالتيمور« فرود اضطراری کند.
»برايان کانينگهام« از مسافران همين پرواز گفت : با صدای غرشی که تا 
به حال در عمرم ، مشابهش را نشنيده بودم از خواب پريدم و حفره ای 
را باالی صندلی ام ديدم.بالفاصله تمامی مسافران ، ماسک های اکسيژن 
 ۱3۱ با  نشد.هواپيما  زخمی  هيچکس  و خوشبختانه  زدند  به صورت  را 
به  غربی  ويرجينيای  ايالت  »چارلستون«  در  وحشتزده  خدمه  و  مسافر 
زمين نشست.گزارش ايسکانيوز می افزايد ، وی ادامه داد : بعد از فرود ، 
خلبان بيرون آمد و نگاهی به سوراخ انداخت که همه برايش دست زدند و 

چند نفر هم او را بغل کردند.
»مريلی مکينيس« سخنگوی »سات وست« اعالم کرد : به دنبال اين رخداد 
عجيب ، مهندسان شرکت ما 200 فروند بوئينگ 737 را بازرسی کردند 
از سر  پروازها  پيدا نشد و  اما هيچ مشکل مشابهی در ساير هواپيماها 

گرفته شد.

پرستاري که 10 روز در خودرویش 
زنداني بود 

زن انگليسي پس از ۱0 روز حبس در صندوق عقب ماشينش نجات يافت.
اهل  غيرقانوني  مهاجر  يک  سوي  از  است  ساله اي   3۸ پرستار  که  وي 
آفريقاي جنوبي ربوده و در صندوق عقب خودرويش زنداني شد.رباينده 
اين زن پس از ربودن وي حسابهاي بانکي او را خالي کرد.پليس اين زن را 
در حالي که چند ساعت با مرگ فاصله داشت با دست و پاي طناب پيچ پيدا 
شد.وي هم اکنون در بيمارستان بستري است و تالش براي دستگيري 

مرد جنايتکار ادامه دارد. 

مورچه ها مرد کشاورز را خوردند! 
مورچه هاي آدم خوار پس از کشتن يک کشاورز، جسدش را خوردند. 

خبرگزاري  به  بوليوي  در  »بني«  منطقه  پليس  رئيس  رومس«  »رونالدو 
يک  زير  ۴2 ساله-  -کشاورز  اورنيس«  »سانتياگو  گفت:  آسوشيتدپرس 
درخت در مزرعه اش خواب بود که توسط مورچه هاي آدم خوار کشته 

و خورده شد. 

به  بازار و مشتریان جدید فکر کنید!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را بیشتر می کند!
020 8123 2357- 07811000455 

ردپاي قاچاقچیان میراث 
فرهنگي در قتل کودک مومیایي

در پي کشف يک حلقه سي دي که در آن جسد يک پسربچه موميايي به 
تصوير کشيده شده، بازپرس ويژه قتل تهران با تحقيق از مردي که در 

يک خانه فساد دستگير شده، بررسي در اين زمينه را آغاز کرد. 
کودک  پرونده  به  اشاره  با  تهران  قتل  ويژه  بازپرس  محمد شهرياري، 
موميايي به »جام جم« گفت: چندي پيش و پس از فرار يک دختر ۱7 ساله 
دادسراي  در  دختر  والدين  شکايت  که  هنگامي  خود،  سکونت  محل  از 
جنايي تهران مطرح بود و پليس آگاهي جستجو براي يافتن دختر فراري 
گزارش هاي مردمي  با  تهران  امنيت  پليس  ماموران  بود،  کرده  آغاز  را 
غيرمحسوس  تحقيقات  با  و  کردند  پيدا  اطالع  فساد  خانه  يک  از وجود 
مشخص شد يک زن و مرد سابقه دار با تشکيل خانه فساد و اغفال و 
فريب دختران فراري از خانه، آنها را به محل سکونت خود منتقل کرده 

و مورد سوءاستفاده قرار مي دهند. 

راز جسد مومیایي

بازپرس شعبه 7 دادسراي جنايي تهران افزود: پس از جمع بندي اطالعات، 
ماموران با دستور قضايي وارد خانه فساد شدند و با دستگيري زوج 
اين محل حضور  در  نيز  از خانه  فراري  2 دختر  کردند  متهم مشاهده 
دارند که يکي از آنها همان دختر۱7 ساله اي است که پيش از اين والدين 

او فرار وي را به دادسراي جنايي گزارش کرده بودند. 
کشف  سي دي  حلقه  چند  خانه،  از  بازرسي  در  کرد:  اضافه  شهرياري 
و ضبط و با بررسي سي دي ها معلوم شد، در يکي از آنها تصوير يک 
پسربچه ۴ ساله موميايي وجود دارد که احتماال پس از قتل، موميايي و 

سپس از سوي سوداگران ميراث فرهنگي خريد و فروش شده است. 
تحقيقات  در  جنايي  دادسراي  به  سي دي  ارسال  با  افزود:  شهرياري 
اوليه معلوم شد، زمان فيلمبرداري از جسد ۱5 ارديبهشت ماه بوده و 
سوداگران ميراث فرهنگي با نمايش شماره سريال يک قطعه اسکناس، 

روي جسد موميايي در تصوير اقدام به فروش آن کرده اند. 

رازگشایي از جنایت

بازپرس ويژه قتل تهران افزود: با بررسي سي دي از سوي تيم تشخيص 
هويت پليس آگاهي تهران، دستور تحويل زوج متهم به دادسراي جنايي 

براي رازگشايي از جسد موميايي آغاز شد.
با انتقال مرد متهم به دادسراي جنايي وي بيان کرد: اين سي دي را به 
صورت اتفاقي در خيابان و از يک رهگذر خريداري کرده اما در ادامه و 
پس از مشاهده داليل و مدارک جمع آوري شده بيان کرد، سي دي را يکي 
از دوستانش که در زمينه خريد و فروش آثار باستاني و عتيقه فعاليت 

دارد، در اختيار وي قرار داده است.
بازپرس ويژه قتل تهران افزود: با تحقيق از زن متهم وي نيز اظهارات 
ضد و نقيضي بيان کرد که چندين فرضيه از جمله قتل کودک ۴ ساله و 

سپس موميايي کردن وي به قصد فروش قوت گرفت.

افراد  بررسي  دستور  متهم،  زوج  اعترافات  ثبت  با  افزود:  شهرياري 
گمشده اي که پيش از اين شکايت آنها در دادسراي جنايي پليس آگاهي 

مطرح شد، به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفته است.

بازپرس شعبه 7 دادسراي جنايي تصريح کرد: در حال حاضر، آخرين 
نتيجه تحقيقات حاکي است، در اين پرونده، اعضاي يک باند از قاچاقچيان 
ويژه قضايي  ارتباط، دستور  اين  در  که  دارند  قرار  تعقيب  تحت  عتيقه 
براي شناسايي و دستگيري اين افراد صادر شده تا درباره جسد کودک 
رازگشايي  است،  متهمان شده  اميال سودجويانه  قرباني  که  ۴ ساله اي 

شود.
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حوادث
قتل در تهران پس از بازگشت از ایتالیا

بازپرس جنايی بعد از اتمام تحقيقات،  قرار مجرميت مردی را که متهم است پس از بازگشت از 
ايتاليا همسرش را به قتل رسانده است ، صادر کرد. 

محمد شهرياری، بازپرس ويژه قتل تهران با اشاره به اين پرونده گفت: ۱5 ارديبهشت امسال 
و به دنبال تماس مسووالن اورژانس يک بيمارستان در جنوب تهران در ارتباط با اين که زن 
۴0 ساله ای بر اثر اصابت ضربات چاقو، پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داده 
است، موضوع اين تماس در دستور کار ماموران کالنتری ۱53 شهرک ولی عصر قرار گرفت و 
مشخص شد زن ۴0 ساله در پی مشاجره و درگيری با همسر خود، از سوی وی به قتل رسيده 

است. 
بازپرس شعبه 7 دادسرای جنايی افزود: پس از گزارش ماموران انتظامی به دادسرای جنايی، 
پرونده برای پيگيری به شعبه ۱0 پليس آگاهی ارجاع شد و هنگامی که تحقيق در اين زمينه برای 

دستگيری عامل جنايت همسر مقتول آغاز شده بود، اين فرد خود را به ماموران معرفی کرد.
متهم در تحقيقات مقدماتی با اعتراف به قتل همسرش گفت: سال ها به درخواست همسرم برای 
کار عازم کشور ايتاليا شدم و زمانی که ارتباط تلفنی من با همسر و فرزندانم قطع شد، به کشور 
بازگشتم و متوجه شدم در غياب من پسر ۱۹ ساله ام خودکشی کرده و يکی ديگر از فرزندانم به 

مواد مخدر اعتياد پيدا کرده و همسرم نيز به صورت غيابی طالق گرفته است. 
پس از درگيری و مشاجره، سرانجام با وساطت بستگان با همسرم آشتی کرديم و هنگامی که 
فرزند معتادم که در کمپ ترک اعتياد بود، از اين محل فرار کرد، بار ديگر درگيری ميان من و 

همسرم آغاز شد و من نيز او را با چاقو به قتل رساندم. 

  

مرد کالهبردار کتاب 
»چگونه پولدار شویم« 

را نوشت
مديرعامل قالبی که با تبانی يکی از دوستانش به بهانه سرمايه گذاری، 3 ميليارد تومان از مردم کالهبرداری 
کرده بود، در اظهارات جديدش راز اغفال 7 زن و دختر جوان را به بهانه استخدام در مشاغل و پست های مهم 

فاش کرد. 
يکم  شعبه  در  مردی  امسال،  ماه  ارديبهشت  اوايل 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فرودگاه مهرآباد 

تهران از 2 نفر به اتهام کالهبرداری شکايت کرد. 
مهاجری  بهروز  بازپرس  به  اظهاراتش  در  مرد شاکی 
را  تجاری  شرکت  يک  در  سرمايه گذاری  قصد  گفت: 
درخصوص  که  شرکتی  آگهی  مشاهده  از  پس  داشتم 
تاسيس فروشگاه های زنجيره ای مواد غذايی در شرق 
تهران فعاليت می کرد، به اين شرکت رفتم تا پس از عقد 
قرارداد با مدير عامل ۱0 ميليون تومان در آن شرکت 

سرمايه گذاری کنم. 
به اين ترتيب، مديرعامل شرکت که مسعود نام داشت، 
را  آپارتمان  يک  از  دانگ   2 کار،  اجرای  حسن  برای 
مبلغ  بر  عالوه  شد  قرار  و  رساند  ثبت  به  من  نام  به 
عنوان سود  به  ماهانه  نيز  مبلغی  سرمايه گذاری شده، 
به من بپردازد. ۴ ماهی از شرکت سود خود را دريافت 
کردم و وقتی برای ماه پنجم به شرکت رفتم، پی بردم 
کار  آن  در  ديگری  افراد  و  کرده اند  تخليه  را  محل  آن 

می کنند. 
مالک  هويت  بررسی  به  و  شدم  مشکوک  موضوع  به 
بود  رسيده  ثبت  به  من  نام  به  آن  دانگ   2 که  سندی 
پرداختم که معلوم شد مديرعامل، مالک آپارتمان نيست 
و صاحب آن، يکی از سرمايه گذاران شرکت بوده است. 

به اين ترتيب به جستجوی مديرعامل و معاون وی پرداختم، اما آنها را پيدا نکردم. 
● شکايت يکی پس از ديگری 

با تشکيل پرونده قضايی، تحقيقات ماموران اداره اطالعات امنيت ناجا برای يافتن 2 متهم کالهبردار آغاز شد 
تا اين که افراد ديگری هم به مرکز پليس مراجعه و شکايت های مشابهی را طرح کردند. ماموران با اطالعاتی که 
از شاکيان به دست آوردند، به چهره نگاری رايانه ای از 2 مرد شياد پرداختند که مشخص شد تصاوير رايانه ای 

آنها با هم مطابقت دارد. 
● اعتراف به همدستی با مديرعامل شياد 

تحقيقات پليسی برای يافتن متهمان فراری ادامه داشت تا اين که يک ماه قبل يکی از متهمان فراری به نام مهدی 
در يکی از محله های تهران شناسايی و دستگير شد.

پس از انتقال به مرکز پليس، وی مورد بازجويی قرار گرفت و با پذيرفتن مشارکت در کالهبرداری، بيان کرد 
مديرعامل فراری مسعود از وی هم کالهبرداری کرده و به مکان نامعلومی گريخته است. به دنبال اعتراف متهم، 
مسعود مديرعامل فراری تحت تعقيب قرار گرفت و پاتوق های احتمالی وی زير نظر گرفته شد تا عاقبت 2 هفته 
قبل وی نيز دستگير شد و با انتقال به اداره پليس اطالعات امنيت ناجا مورد بازجويی قرار گرفت و باالخره 3 

روز قبل، راز کالهبرداری 3 ميليارد تومانی از مردم و اغفال 7 زن و دختر جوان را فاش کرد. 
● اعتراف به کالهبرداری و اغفال زنان 

مسعود مرد کالهبردار در اظهاراتش به پليس گفت: ۱۱ فقره سابقه کيفری درخصوص جعل و کالهبرداری از 
مردم دارم. سال ۸6 به اتهام فروش سيمکارت های تلفن همراه مردم و کالهبرداری يک ميليارد تومانی دستگير 
و روانه زندان شدم و پس از چند ماه، با سپردن وثيقه در دادسرا، تا روز دادگاه آزاد شدم و با سوءاستفاده 

از اين موقعيت از زندان فرار کردم. 
بعد از آن آپارتمانی اداری را اجاره و فعاليت هايم را آغاز کردم. برای اين که بر مبلغ کالهبرداری هايم افزوده 
شود، سراغ برادر زن يکی از همکاران سابقم رفتم و با فريب وی، او را با خود همراه کردم. با توجه به اين که 

مدرک سيکل داشتم، به دروغ گفتم که مدرک مهندسی پزشکی دارم. 
متهم ادامه داد: با تبانی هم شرکت های زنجيره ای تاسيس و به بهانه جذب سرمايه گذار، اقدام به کالهبرداری 
از مردم می کرديم و هر فرد سرمايه گذاری که افراد مختلف را به ما معرفی می کرد، وانمود می کرديم عالوه بر 
سود سرمايه، 2 درصد سود بيشتر هم به وی می پردازيم که با اين ترفند افراد بيشتری برای سرمايه گذاری 

در شرکت جذب می شدند. 
عالوه بر آن 7 کارمندم را که زن و دختر جوان بودند، به بهانه اين که آنها را به عنوان مدير ارشد فروشگاه های 
جذب  برای  خانوادگی،  آبروی  ترس  از  نيز  آنها  و  کردم  اغفال  و  دادم  فريب  می کنم،  انتخاب  زنجيره ای 

سرمايه گذاران با من همکاری می کردند.
پس از آن قصد داشتم قراردادی را برای پخش آگهی های شرکت منعقد کنم و ۱00 تابلوی مربوط به نام شرکتم 
را به فروش برسانم و حتی 50 هزار نسخه از کتابچه مربوط به چگونه پولدار شويم را که خودم نوشته بودم 
ميان سرمايه گذاران تقسيم کردم و به اين ترتيب از 260 نفر 3 ميليارد تومان کالهبرداری کردم و قصد داشتم 

شرکت های ديگری را در شهرستان مشهد تاسيس کنم که دستگير شدم.
بنابراين گزارش، متهمان با قرار قانونی از سوی بازپرس بهروز مهاجری رئيس شعبه يکم دادسرای عمومی و 

انقالب فرودگاه مهرآباد تهران روانه زندان شدند و تحقيق از آنها ادامه دارد. 

  

افشاي نقشه فروش ویالي 4 میلیارد 
توماني در شهرداري 

 مالک ويالي چهار ميليارد توماني زماني که براي پرداخت عوارض به شهرداري رفت، دريافت 
چند تبهکار با اسناد جعلي در چند قدمي فروش وياليش هستند. 

از  کرج  انقالب  و  عمومي  دادسراي  به  مراجعه  با  مردي  قبل  مدتي  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
فعاليت هاي سه جاعل حرفه اي پرده برداشت و در شکايتش گفت: ديروز براي پرداخت عوارض 
ساليانه ويالي چهار ميليارد توماني ام در منطقه لواسانات به شهرداري رفته بودم که متوجه 
شدم دو روز قبل فردي به نام »مهدي« نيز با اسناد جعلي و مدارک مالکيت خانه ام چنين تقاضايي 
داده است. شاکي در ادامه گفت: پس از بررسي ها دريافتم مهدي همان فردي است که هشت ماه 
قبل براي خريد ويال به ديدنم آمده بود تا به گفته خودش خانه را براي رئيس اداره اش بخرد. 
همزمان يکي از بنگاه داران منطقه نيز سند ويال را براي استعالم از من گرفت تا آن را براي پدرش 
بخرد. حاال هم به آنها مشکوک هستم چراکه احتمال مي دهم نقشه فروش ويال زير سر آنهاست.

با اين شکايت پرونده براي رسيدگي در اختيار کارآگاهان دايره جعل و کالهبرداري پليس آگاهي 
استان تهران قرار گرفت. مأموران پس از بررسي هاي الزم نشاني »مهدي«  را به دست آورده 
و او را همراه فرد ديگري به نام »آرش« دستگير کردند.آنها ابتدا منکر هر گونه ارتکاب جرمي 
شدند اما در بازرسي خانه شان دو جلد شناسنامه و مدرک کارشناسي جعلي دادگستري، کپي 
سند و سه جلد سند مالکيت جعلي ويال و شناسنامه ساختمان شاکي کشف شد.مهدي که هيچ 
راهي براي فرار از حقيقت نداشت، در ادامه اعتراف هايش گفت: پس از به دست آوردن کپي اسناد 
و مدارک ويال از طريق دوست بنگا هي ام »امين« مشخصات ويال را در يک سند جعلي خام ثبت 
کردم. سپس با خريد يک شناسنامه خام – به مبلغ 50 هزار تومان – مشخصات صاحب ويال 
را در آن ثبت کرده و عکس يکي از همدستانم به نام »حسين« را روي آن چسباندم. بخش عمده 
کار را انجام داده بوديم که صاحب ويال متوجه شد و تمام نقشه  مان لو رفت.در ادامه مأموران 

»حسين« و امين را نيز دستگير کرده و متهمان با قرار قانوني روانه زندان شدند. 

قاتل فراري به دست خانواده مقتول کشته شد 
 

و  انداختند  تله  به  را در خواب  فراري  قاتل  از وقوع جنايت  مقتول دو سال پس   خانواده يک 
کشتند.به گزارش خبرنگار ما، 22 ارديبهشت ماه سال ۸6 به ماموران پليس خبر داده شد در يک 
درگيري خياباني مردي به نام حسين با شليک گلوله به قتل رسيده است. دقايقي بعد از اعالم 
اين خبر پليس شهرستان جاسک در محل حادثه حاضر شد و تحقيقات خود را آغاز کرد. يافته 
هاي پليس حکايت از آن داشت که درگيري بين دو نفر به نام هاي موسي و عبداهلل بوده و در 
اين دعوا خواهرزاده موسي به نام حسين قصد داشته نقش ميانجيگر را بازي کند اما با شليک 
گلوله مردي به قتل رسيده است. با توجه به اين نتايج طرفين درگيري تحت تعقيب قرار گرفتند 
اما تنها دو متهم به نام هاي عزيز و مجيد دستگير شدند. اين دو نفر ادعا کردند يکي از دوستان 
شان به نام حسن قتل را انجام داده است. ماموران در طول دو سال گذشته همچنان به دنبال 
دستگيري حسن بودند و در اين مدت دو نفر ديگر را که تصور مي شد از سرنوشت قاتل فراري 
اطالع دارند دستگير کردند. آنها نيز تاکيد کردند قاتل حسن است اما بعد از شليک گلوله ناپديد 
شده است و آنها هيچ نشاني از او ندارند. در اين ميان تنها راه حل ماموران اين بود که از اهالي 
محل تحقيق کنند اما اهالي نيز به جز تاکيد بر قاتل بودن حسن حرف ديگري براي گفتن نداشتند 
تا اينکه چند ر وز پيش خبر رسيد خانواده مقتول در پي يک انتقام گيري خونين حسن را کشته 
اند. آنها بعد از اينکه خود بدون حضور پليس مخفيگاه حسن را بعد از دو سال پيدا کردند به 
سراغ او رفتند و نيمه شب در حالي که متهم خواب بود او را به قتل رساندند و از قتلگاه فرار 
کردند. اين بار ماموران تحقيقات خود را براي دستگيري عامالن قتل حسن آغاز کرده اند و اين 

در حالي است که درگيري بين طرفين منازعه ادامه دارد. 
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آتش انتقام 
تمام بدبختي هايم از روز جشن تولد دوست قديمي ام »مريم« آغاز شد. مريم و خانواده اش از سال ها 
قبل در همسايگي ما در يکي از محله هاي شمال تهران زندگي مي کردند. من و مريم از کودکي هم بازي 
بوديم و تا پايان دوره دبيرستان نيز در يک مدرسه در پشت يک ميز و نيمکت درس مي خوانديم. 

به همين خاطر او از خواهر کوچکترم »مينو« هم به من نزديک تر بود. 
اما افسوس از آن شب نحس- روز تولد مريم- که با »محسن« آشنا شدم و تمام زندگي ام بشدت تحت 
تأثير قرار گرفت. اين گفته هاي زن جواني است که اسير عشق شيطاني يک مرد تبهکار شد. »مينا« 
در حالي که روي صندلي دادسرا نشسته و بشدت اشک مي ريخت، به قاضي سليماني- داديار شعبه 

دوم دادسراي جنايي تهران- گفت: خوب يادم هست، من و »مريم« وقتي ۱۸ ساله بوديم، با هم وارد 
دانشگاه شديم. به همين خاطر خانواده اش به مناسبت روز تولد و ورودش به دانشگاه براي او جشن 
از دوستان خانوادگي  بوديم. آن شب »محسن« که  نيز ميهمانشان  بزرگي گرفتند. من و خانواده ام 
»مريم« بود، سعي کرد به هر شکل ممکن خودش را به من نزديک کند. وقتي متوجه شدم او 35 سال 
ميهماني، محسن  آن  از  بعد  باشد.  برايم چيده  دام شيطاني  نکردم  فکر  هيچ گاه  است  بزرگتر  از من 
پيوسته بامن تلفني تماس مي گرفت و ابراز عالقه مي کرد. او به من گفته بود خلبان بازنشسته است 
و سال ها قبل نيز همسرش را در يک سانحه رانندگي از دست داده و از آن زمان با عشق و عالقه 
فراوان از فرزندانش سرپرستي کرده است. حاال هم در غياب بچه ها و سروسامان گرفتن آنها، تنها 

زندگي مي کند. 
»محسن« هربار که با من حرف مي زد آن چنان با بغض سخن مي گفت که دلم برايش مي سوخت. به 
همين خاطر سعي مي کردم سنگ صبورش باشم. اما افسوس که مهرباني هاي بي دليلم نسبت به او 
کار دستم داد. چرا که مرد شياد با خريد هدايايي گران قيمت و چرب زباني هايش توانست آنچه را که 
مي خواست به دست آورد. زيرا در کمترين زمان ممکن من هم به او عالقه مند شدم. بي آن که بدانم، 
تمام حرفهايش درباره زندگي شخصي و ابراز عالقه اش نسبت به من يک حقه است. طي چند سال 
هر بار که برايم خواستگاري مي آمد، به بهانه اين که قصد ازدواج با مرا دارد مجبورم مي کرد جواب 
رد بدهم. بارها نيز تهديدم کرد در صورتي که او را ترک کنم عکس هايم را براي خانواده، دوستان و 
بستگانم ارسال خواهد کرد. هشت سالي از اين آشنايي گذشت. بي آن که او قدمي براي ازدواج بردارد و 
به وعده هايش عمل کند. در حالي که بشدت مشکوک شده بودم تصميم گرفتم تکليف خودم و زندگي ام 
را روشن کنم. محسن وقتي از زبانم شنيد که ديگر از اين وضعيت خسته شده ام و ديگر نمي خواهم 
به اين رابطه ادامه دهم با گريه و التماس قول داد بزودي همه شرايط ازدواج را فراهم کند. يک هفته اي 
از اين ماجرا گذشته بود که يک شب زن ناشناسي با من تماس گرفت و با عصبانيت از من خواست 

از زندگي اش بيرون بروم. 
من که با شنيدن اين حرف ها شوکه شده بودم با خونسردي به او گفتم اشتباه مي کنيد. در حالي که 
او بشدت عصباني بود، ناسزا مي گفت گوشي را قطع کردم و بعد هم موضوع را با »محسن« در ميان 

گذاشتم. اما او از ماجرا اظهار بي اطالعي کرد. 
اما وقتي تماس هاي زن ناشناس در روزهاي بعد نيز ادامه يافت با او قرار مالقاتي 

گذاشتم. زن ميانسال وقتي مرا ديد ناگهان به گريه افتاد و خودش را همسر محسن معرفي کرد. بعد 
هم با خواهش و التماس از من خواست از زندگي اش بيرون بروم. او همچنين گفت: »محسن« تصميم 

گرفته طالقش بدهد تا با من ازدواج کند. و... 
من که با شنيدن اظهارات تلخ همسر محسن، تازه متوجه فريبکاري هايش شده بودم تمام گفته هاي 
محسن را درباره زندگي اش به او منتقل کردم. بعد هم به او قول دادم براي هميشه »محسن« را کنار 

بگذارم. اما وقتي از آن زن جدا شدم احساس کردم تمام دنيا روي سرم خراب شده است. 
همان شب محسن با من تماس گرفت. اما قبل از اين که حرفي بزند موضوع ديدار با همسرش را برايش 
بازگو کردم و از او خواستم هيچ وقت با من تماس نگيرد. اما محسن دست بردار نبود. ابتدا سعي کرد 
که موضوع را کتمان کند اما وقتي با پافشاري هايم روبه رو شد، گفت که تاکنون مرا فريب داده است 
دام شيطاني اش شوم  گرفتار  نمي خواستم  ديگر  که  آنجا  از  نيست.  هم  من  از  جدايي  به  اما حاضر 
تصميم گرفتم تا با »امير« يکي از خواستگاران پروپا قرصم ازدواج کنم. به همين خاطر چند روز بعد 
وقتي حالم بهتر شد، اجازه دادم تا »امير« همراه خانواده اش به خواستگاري بيايند. بعد از خواستگاري 
»محسن« وقتي متوجه موضوع شد تهديد هايش را شروع کرد. من هم به خيال اين که بعد از ازدواجم، 
»محسن« به سوي زندگي اش مي رود، حرف هايش را جدي نگرفتم. بدين ترتيب، با توافق دوخانواده 
تدارکات الزم براي عروسي انجام شد و خيلي زود من و امير به خانه بخت رفتيم. اما هنوز چند روزي 
از شروع زندگي مان نگذشته بود که دوباره سر و کله محسن پيدا شد. اين بار او با تماس هاي تلفني 
از شوهرم خواست مرا طالق دهد. امير که مرا بسيار دوست داشت ابتدا تهديد ها را جدي نگرفت. تا 
اين که يک روز خودروي او در پارکينگ خانه آتش گرفت. »محسن« در تماس تلفني اعالم کرد آتش 
زدن خودرو کار اوست. ضمن اين که شوهرم را تهديد کرد اگر باز هم به زندگي مشترک ادامه دهد 
بالهاي ديگري به سرش خواهد آمد. او که با شنيدن حرف هاي »محسن« بشدت ترسيده بود سراسيمه 
به دادسرا رفت و از »محسن« شکايت کرد. بدين ترتيب پرونده براي تحقيقات به شعبه پنجم پليس 
آگاهي تهران ارسال شد. با اين وجود از ترس آبرويم دور از چشم همسرم با محسن تماس گرفته و 
از او خواهش کردم دست از زندگي ام بردارد. اما او قبول نکرد و سه روز بعد از طرح شکايت اموال 

شوهرم را در شمال کشور به آتش کشيد. 
به همين خاطر مدتي بعد در حالي که شوهرم از روابط پنهاني سابق من و محسن با خبر شده بود، 
ادامه دارد. حاال هم امنيت جاني ندارم و از دادگاه تقاضاي  اما باز هم آزارهاي محسن  طالقم داد. 
کمک دارم. قاضي جنايي پس از شنيدن اظهارات زن جوان به مأموران پليس دستور داد مرد تبهکار 

را شناساسي و دستگير کنند. 

ماجرا
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ، شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 

انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنایع دستی 

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذیرفته می شود
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت 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 کینگستون
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پوست من خیلي 
حساس است، 

دکتر!
حساسيت به چرم کفش، لباس چسبان کشدار و ساعت مچي از آن 
چيزهايي است که هر روز ممکن است در زندگي هريک از ما رخ 
 دهد. ولي چگونه مي توان با اين حساسيت هاي روزمره کنار آمد؟ 
حساسيت هاي  همين  از  نمونه  به۴  مي اندازيم  گذرايي  نگاه  هم  با 

روزمره...

1حساسیت به ساعت و طال و جواهر

احتماال عامل اين عکس العمل نيکل است که در خيلي از لوازم فلزي 
نشان،  جواهر  البسه  آن،  بند  و  ساعت  صفحه  پشت  در  جمله  از 

زيپ، سنجاق مو، بيگودي هاي مو، قفل کيف پول، انگشتانه، سوزن 
فريم  فلزي،  گيره کمربند، دگمه هاي  قيچي، سکه، دستبند،  خياطي، 
عينک و پالک هاي شناسايي وجود دارد. ليست اين لوازم بي شمار 
است. حدس زده مي شود که حدود ۱0 درصد افراد به نيکل حساس 
باشند. اين نسبت در خانم ها بيشتر از آقايان است ) به نسبت 20 
به يک( زيرا خانم ها جواهراتشان بيشتر از آقايان است. نيکل در 
آلياژهاي مختلف به کار برده مي شود ولي شکل اصلي نيکل ناپيدا 
است. اين آلياژها شامل طالي سفيد، نقره آلماني و آلياژها و فلزات 
همچنين  هستند.  اينوار  و  تيکونيوم  آلنيکو،  مثل  کميابي  و  نادر 
وسايل آبکاري شده با کرم هاي حاوي نيکل، در افراد حساس به 
ايجاد عکس العمل مي کنند. عرق زياد، موارد درماتيت را در  نيکل، 
افراد حساس به نيکل افزايش مي دهد. در هواي تابستاني که مردم 

زياد عرق مي کنند، ممکن است در خانمي حساس به نيکل، البسه 
جواهرنشان يا ضمايم آن، ۱0 تا ۱5 دقيقه پس از تماس با پوست، 
باعث سوزش و خارش ناحيه گردد و يک ساعت بعد جوش بزند. 

بروز  بدون  ساعت ها  مي توانست  نمي کرد،  عرق  خانم  همان  اگر 
ساده  نيکل،  درماتيت  تشخيص  بگذراند.  البسه  همان  با  عوارضي 
فلزات  با  تماس  از پوست رخ مي دهد که در  نقاطي  است زيرا در 
مي باشند. ممکن است با استفاده از گوشواره، در محل تماس آن 
کهير  عامل  مچي  اگر ساعت  آيد.  پديد  نرمه گوش، جوش هايي  با 
باشد، در مچ دست زير صفحه ساعت يا بند آن جوش پديد خواهد 
آمد. اگر تماس پوست را با فلز از بين ببريد جوش ها معموال طي 
براي  درماتولوژيست  است  ممکن  رفت.  خواهند  بين  از  روز  چند 
موارد شديدتر کرم هاي کورتون دار تجويز نمايد. متخصص پوست 
يا  داريد  آلرژي  نيکل  به  واقعا  شما  آيا  اينکه  تاييد  براي  مي تواند 
نه، پاچ تست انجام دهد. اگر حساسيت داشتيد، بايد سعي کنيد از 
فلزات حاوي نيکل دوري کنيد. استفاده از جواهرات با روکشي از 
الک روشن يا پوليش ناخن، عکس العمل ها را کم مي کند. ممکن است 
نقره استرلينگ و طالي ۱۸ عيار نيز نيکل داشته باشند. اکثر افراد 

حساس به نيکل مي توانند استنلس استيل را تحمل بکنند.

2حساسیت به محافظ لوازم آرایش

مي دانيم که محافظ هاي فرآورده هاي زيبايي ممکن است باعث ايجاد 
فرآورده ها  از  حفاظت  براي  محافظ ها  گردند.  آلرژيک  عکس العمل 
آنها  به  موقع مصرف شان،  تا  آنها  آلودگي  يا  مقابل ضايعات  در 
اضافه مي گردند و لذا مواد مهمي هستند. متاسفانه آنها اغلب ايجاد 

عکس العمل هاي آلرژي مي کنند، هر چند که تعداد موارد آن کم است. 
عکس العمل پوست به محافظ هاي فرآورده هاي آرايشي يا دارويي، 
معموال به صورت درماتيت )يا اگزما( توام با سرخي، پوسته ريزي، 
ممکن  عکس العمل ها  اين  است.  پوست  ترک  يا  ترشح  تاول،  ورم، 
است خفيف يا شديد بوده با سوزش و خارش همراه باشند و اغلب 
به صورت کهير يا فقط ورم موضعي ظاهر مي شوند.عکس العمل ها، 
اغلب براي اولين بار، موقعي ايجاد مي شود که فرآورده در ناحيه 
آسيب ديده يا تحريک شده پوست به کار برده شود. خوردن برخي 
و  بوده  همراه  پوستي  عکس العمل  با  داروها  يا  غذا  در  محافظ ها 
مي تواندحساسيت ايجاد کنند. اگر شما به محافظ خاصي حساس 
هستيد، بايد فهرست ترکيبات فرآورده  را قبل از خريد آن چک کنيد. 
همه فرآورده هاي آرايشي بايد فهرست ترکيبات آن را روي جعبه 
ترکيبات هستند زيرا  کنند. محافظ ها جزو مواد آخر فهرست  ثبت 
مواد، به ترتيب غلظت  آنها از باال به پايين ثبت مي شوند و غلظت 

محافظ ها خيلي پايين است.

3 حساسیت به چرم کفش

چرم کفش با مواد شيميايي مختلفي تهيه، رنگ و نگهداري مي گردد 
آلرژي  عکس العمل  گردد.  ضدکپک  و  انعطاف  قابل  دوام،  با  تا 
رنگ،  همچنين  و  شيميايي  مواد  قبيل  اين  از  ناشي  کفش  چرم  به 
چسب،  الستيک،  کرومات ها،  ضدقارچي،  و  ضدباکتري  ترکيبات 
آنتي اکسيدان ها و مواد ديگر به کار برده شده در کارخانه و تهيه 
چرم مي باشد. جوراب، بين پوست پا و سطح داخلي کفش سد نسبي 
ايجاد مي کند. عکس العمل به کفش در کساني که پاهايشان به شدت 
عرق مي کند و نيز در محيط گرم و مرطوب خيلي بيشتر است. کفش 
بايد قبل از پوشيدن مجدد، خشک باشد. با آنکه کفش هاي راحتي 
آنها  از  استفاده  امکان  چون  مي دارند  نگاه  خشک  را  پا  )صندل( 
بدون جوراب زياد است، مي توانند مشکالتي ايجاد کنند. صندل هاي 
)وکفش هاي ديگر( ساخته شده در کشورهاي خارجي ممکن است 
ناراحتي هاي خاصي به وجود بياورند. به عنوان مثال در صندل هاي 
شبه قاره هند يک ماده شيميايي از نوع »سم پيچک« به کار برده 
مي شود لذا شخص حساس به اين سم با پوشيدن اين کفش ها، مبتال 

به درماتيت سم پيچک خواهد گرديد.

4 حساسیت به لباس هاي کشدار

و  فنري  حالت  پارچه  به  که  کش  يا  الستيک  به  شما  است  ممکن 
اکثر فرآورده هاي الستيکي باعث  چسبان مي دهد، حساس باشيد. 
ايجاد آلرژي درماتيت تماسي مي گردند. الستيک در اشکال متفاوت 
عمال  تنهايي  به  طبيعي  الستيک  دارد.  وجود  فرآورده ها  اکثر  در 
حساس کننده نيست. بيشتر انواع مواد شيميايي که براي نگهداري 
ايجاد  عامل  مي کنند،  اضافه  آن  به  الستيک  کيفيت  نمودن  بهتر  و 
آلرژي درماتيت تماسي است. کساني که به فرآورده هاي الستيکي 
حساس اند، بايد به دنبال جايگزيني آنها باشند. اکثر البسه کشدار، 
امروزه از اسپاندکس ساخته شده اند )الياف قابل ارتجاع مصنوعي(. 
شنا،  لباس  کشدار،  لباس هاي  اکثر  اصلي  مواد  جزو  اسپاندکس 
آنها  الياف  از  بعضي  به  اوايل،  شيلنگ هاست.  و  جراحي  باندهاي 
از  فرآورده ها  اين  اما  بود  آلرژن  که  مي کردند  اضافه  موادي 
اسپاندکس هاي اخير حذف شده اند. امروزه اسپاندکس ها به ندرت 
به الستيک حساس اند، مي توانند  آلرژي مي کنند. کساني که  ايجاد 
لباس هايي ساخته شده از اسپاندکس بپوشند، به شرطي که لباس 
سازندگان،  بعضي  باشد.  نداشته  الستيکي  کمربند  يا  لبه  آنها 
است.لباس هاي  الستيک  فاقد  کامال  که  مي سازند  کمربندهايي 
آمدن  وارد  علت  به  شوند(  بسته  محکم  که  )موقعي  نيز  الستيکي 

فشار مکانيکي مي توانند عکس العمل پوستي ايجاد کنند.

خانه و خانواده

این حق شماست که به ازای کمترین پرداخت ممکن،
 بیشترین دریافت ممکن را داشته باشید.

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان نزدیک تر می کند!

یوگا برای خانم ها
07984180830
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خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد

Make up Artist
Mr Nisham

با سابقه 5 سال  کار در سینما و تلویزیون ایران
طراحی چهره و ابرو و ارایش عروس و

 گریم عروس و داماد

با تعیین وقت قبلی در تمام نقاط انگلستان

هدیه نیشام به عروس و داماد

همراه عروس و داماد رایگان

07856930717

شامپو به جاي رنگ مو

آنها که عادت به رنگ کردن موهايشان دارند، ديگر الزم نيست دنبال آرايشگر بگردند چون مدتي است که 
محصوالت جديدي به بازار آمده تا اين مشکل آنها را حل کند. شايد شما هم شامپوهايي را ديده  باشيد 
که مي توان با آنها موها را رنگ کرد. البته اين شامپوها در چند دفعه مصرف مي توانند رنگ موي شما را 
به رنگ دلخواه تان تغيير دهند. دليلش هم اين است که قدرت رنگ کنندگي چندان زيادي ندارند و در هر بار 

مصرف صرفا مي توانند موهاي شما را چند درجه روشن کنند...
توليدکنندگان اين شامپوها مصرف آن را فقط به بانوان و آقاياني که موهاي خاکستري دارند و دوست 
دارند به تدريج اين موهاي خاکستري را بپوشانند، توصيه مي کنند. نکته اصلي ديگر در استفاده از اين 
شامپوها اين است که اگر شما موهاي خاکستري داشته باشيد و نخواهيد يک دفعه رنگ آنها را تغيير 
دهيد تا کسي متوجه اين تغييرات نشود، مي توانيد اين شامپوها را امتحان کنيد. موي سفيد به دليل تغيير 
ساختاري در برابر پذيرش رنگ مو مقاوت ويژه اي نشان مي دهد و مانع از نفوذ کامل رنگ به داخل تار 
مو مي شود. شامپوهاي رنگ کننده مو، با تمرکز روي اين موها مي توانند ضمن پوشش دهي کامل موي 
سفيد، سالمت موهاي شما را تضمين کنند چون مجبور نخواهيد بود موهايتان را چند بار با مواد شيميايي 

قوي براي پوشش دادن موهاي سفيد رنگ کنيد. 

عيب اصلي رنگ موهاي شامپويي اين است که اين رنگ موها، رنگ مو را به صورت دايم و مستمر تغيير 
نمي دهند، مگر اينکه به آنها اکسيدان اضافه شود. براي تغيير رنگ موهايتان با اين شامپوها، فقط الزم 
است اين شامپوها را به موهايتان بماليد و با آن موهايتان را شانه کنيد. به اين ترتيب مواد رنگ کننده در 
بين موهاي شما پخش مي شوند. در مرحله آخر بايد 5 دقيقه صبر کنيد و سپس موهايتان را آبکشي کنيد. 
البته قبل از مصرف بروشور اين شامپوها را بخوانيد و اگر به مواد تشکيل دهنده آن حساسيت داريد و 

يا پوست حساسي داريد، با پزشکتان درباره مصرف اين شامپوها مشورت کنيد.

مالنوم، شایع ترین سرطان زنان انگلیسي 
خبرگزاري فرانسه: مرکز تحقيقات سرطان شناسي انگليس فاش کرد، سرطان وخيم پوست يا مالنوم 
شايع ترين سرطان در ميان زنان انگليسي است. طبق آماري که موسسه تحقيقات يونايتد کينگروم به 
چاپ رسانده است، آمار ابتال به سرطان پوست در ميان زنان انگليسي از آمار سرطان دهانه رحم نيز 
گذشته است. موضوع نگران کننده اين است که اين نوع سرطان معموال در افراد باالي 75 سال ديده 
مي شود، در حالي که هم اکنون در ميان جوانان 20 ساله شايع شده است و يک سوم مبتاليان زير 50 
سال سن دارند. پزشکان دليل اصلي افزايش ابتال به اين بيماري را برنزه کردن هاي افراطي مي دانند. 

به گفته محققان استفاده از سوالريم ۱0 برابر حمام آفتاب گرفتن براي پوست مضر است.

اثر کافئین بر ریزش مو
آمريکن آن الين: تحقيقات پژوهشگران آلماني نشان داده است مصرف موضعي کافئين مي تواند با 
از  استراز  فسفودي  آنزيم  و  هيدروتستوسترون  يعني هورمون دي  مو  ريزش  اصلي  عوامل  مهار 
مدل هاي  مرحله روي  اين  تا  پژوهشگران  آزمايشگاهي  تحقيقات  نتايج  کند.  جلوگيري  موها  ريزش 
کاشت موي زنده در محيط کشت آزمايشگاهي نشان داده است که تماس موضعي کافئين با ريشه هاي 

مو مي تواند با مهار اثرات مضر هورمون دي هيدروتستوسترون از ريزش موها جلوگيري کند.

فرانسویان خودشان را چاق مي دانند
از  فرانسوي  فرانسه،  زنان   INED تحقيقات ملي جمعيت شناسي موسسه  فرانسه: طبق  خبرگزاري 
جمله الغر ترين زنان در اروپا هستند با اين حال خود را بسيار چاق حس مي کنند. طبق مقاله اي که 
در مجله »جمعيت« ماه آوريل به چاپ رسيده است، زنان فرانسوي در مقابل ايتاليايي ها و اتريشي  ما 
بسيار الغرند و در حالي که ميانگين شاخص توده بدني 25 زنان اروپايي است، در اين زنان حجم 
توده بدني 2/23 است. با اين حال به دليل بيان اين موضوع که در کشورهاي صنعتي چاقي رو به 
افزايش است. آنان گمان مي کنند چاق هستند و حتي از هر ۱0 زني که دچار کمبود وزن شديد است 

تنها 5 نفر خود را الغر تصور مي کنند و 5 نفر معتقدند وزن شان نرمال است.

نتایج یک تحقیق درباره سفید شدن مو
راديکال هاي  وجود  آلمان،  مانيز  دانشگاه  آلماني  و  انگليسي  محققان  گفته  به  فرانسه:  خبرگزاري 
آزاد اکسيژن علت خاکستري شدن رنگ موها است. بررسي هاي محققان نشان داده است پروکسيد 
هيدروژن منشأ اصلي تغيير رنگ مو است. با افزايش سن ميزان اين ماده در پياز مو بيشتر شده و از 
سنتز رنگدانه مالنين در تار مو جلوگيري مي کند. اين ماده که نتيجه فعل و انفعاالت متابوليک در بدن 
است، در تمامي بافت هاي بدن به مقدار اندک وجود دارد اما در حالت عادي آنزيمي در بدن ترشح 
مي شود که اين ماده را تجزيه و به آب و اکسيژن تبديل مي کند. با باال رفتن سن مقدار اين آنزيم 
کاهش يافته و سبب افزايش پيروکسيد هيدروژن مي شود. محققان اميدوارند با شناسايي اين موضوع 

داروهايي مناسب براي جلوگيري از سفيد شدن مو توليد کنند.

تاثیر دود سیگار بر لوازم منزل باقی می ماند
تاثير زيان بار استنشاق دود سيگار بسيار زياد است و به مدت طوالنی 
اثر آن روی مو و لباس فرد سيگاری، پرده، فرش، سطوح لوازم منزل 
از  پس  حتی  دود سيگار  تاثير  رويترز،  گزارش  ماند.به  می  باقی  و... 
خاموش کردن آن در محيط باقی می ماند و بر سالمت افراد به ويژه 
کردن  باز  با  بدانيد،  که  است  مهم  گذارد.اين  می  منفی  تاثير  کودکان 
پنجره، روشن کردن دستگاه تصفيه و خنک کننده، پنکه يا محدود کردن 
استعمال سيگار در اتاق نمی توانيد از تاثير دود سيگار در داخل منزل 

رهايی پيدا کنيد.
دارد.  زا  سرطان  60ماده  از  بيش  اما  نيست  رويت  قابل  سيگار  دود 
تنها راه حل اين است که استعمال سيگار را در داخل منزل و خودرو 

ممنوع کنيد. 
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جدول و سرگرمی

فال هفته
د 
د 

متولدين فروردين: بسيار ترجيح ميدهيد که صلح 
و هماهنگی را با هم در خانه داشته باشيد.ممکن 
موضوعات  از  که  باشد  اين  روش  بهترين  است 
کلمات و موضوعات  در  احساساتی دور شويد. 
مترکز شده و گفتگو را نرم و روشن نگه داريد. 
از کسی انتظاراتی داريد که بکلی موضوع را درک 
نمی کند بنابراين انتظار و توقعتان بيهوده است 
ابتدا بايد اين مساله را کامال برای او توضيح داد 
تصميم  آنگاه  و  درک  را  خود  جايگاه  بتواند  تا 

بگيرد.

 متولدين ارديبهشت:  اسرار خود را برای خودت 
توان  می  فقط  که  رازها هست  از  بعضی  نگهدار 
آنها را در اختيار افرادی مطمئن و رازدار گذاشت 
آسيبی  تا  کرد  احتياط  بيشتر  بايد  باره  اين  در 
مثل  هميشه  نوميدی  و  ياس  نشود.  وارد  تو  به 
و  مفيد  کارهای  انجام  مانع  خطرناک  ترمز  يک 
اين نوميدی را زا خود  بايد  ارزشممند می شود 
دور کرد و با جسارت پيش رفت آينده محصول 

اراده و پشتکار توست.

 متولدين خرداد: بهترين کار برای شما شنا کردن 
يا ژيمناستيک و يا حداقل يک پياده روی طوالنی 
است. احتياج به فرصت داريد تا خودتان را برای 
نقشه های آينده آماده کنيد، و هم چنين فرصتی 
الزم داريد تا نگرانی ها و ناآرامی ها را برطرف 
به  نسبت  تو  شناخت  عدم  رسد  می  کنيد.بنظر 
افراد موجب آن می شود که قضاوتهای غلطی در 
موردشان داشته باشی يک قضاوت نادرست می 
تواند پيامدهای خطرناکی داشته باشد و بايد جدا 

از آن دوری کرد.

بيرون  دهانتان  از  امروز  چه  هر  تير:  متولدين   
که  است  مهم  پس  شود،  می  گرفته  جدی  آيد 
می  شما  نمائيد.  انتخاب  دقت  با  را  خود  کلمات 
کرده  بيان  فکر  بدون  که  جمالتی  برای  توانيد 
پس  را  آنها  هيچوقت  ولی  کنيد  عذرخواهی  ايد 
نخواهيد گرفت. سعی کنيد که در تمام مدت آرام، 
اين  هم  لحظه  يک  حتی  و  بمانيد  عادل  و  منطقی 
فکر به سرتان نزند که آتش را شعله ور سازيد و 

حرفهای تحريک آميز بزنيد.

های  قول  به  توانيد  نمی  امروز  مرداد:  متولدين   
ديگران اطمينان کنيد.اما می دانيد که منظور بدی 
را صرف  تان  وقت  که  داريد  فرصت  ندارند.اگر 
کارهای خالق و سرگرمی کنيد حتمًا اين کار را 
انجام دهيد. خود را با کارهای حاشيه ای سرگرم 
هدف  به  چرا  که  داری  گاليه  آنوقت  و  کنی  می 
خود نمی رسی يا در اين مرحله و آزمايش سخت 
مهم  بر روی يک موضوع  بايد  نمی شوی  قبول 

تمرکز کرد تا بتوان موفق شد.

ديدی  شما  حاضر  حال  در  شهريور:  متولدين   
داريد.پس  جزئيات  ديدن  برای  دقيق  بسيار 

دارد  دقت  به  احتياج  که  چيزی  هر  توانيد  می 
که  است  مهم  بسيار  امر  دهيد.اين  تشخيص  را 
اين کار بکشيد  از  تشخيص دهيد کی بايد دست 
است  شويد.ممکن  می  غرق  جزئيات  در  گرنه  و 
سريعًا  شخصی  عقايد  به  راجع  ساده  گفتگويی 
منجر به بحث و مجادله شود ولی به اين طريق به 
جايی نخواهيد رسيد.چون هيچ يک نمی خواهيد 
قبول کنيد که ممکن است صحبت هايی ديگری از 

روی منطق و دليل باشد.

 متولدين مهر: آرامش برقرار کردن در خانه کمی 
مشکل است زيرا يک نفر بی حوصله و بد اخالق 
برداشت می کند.بهتر است  بد  را  است.همه چيز 
امروز  اما  بگذاريد  درميان  او  با  را  مشکل  اين 
ابتدا  اين طرح را می توان  زمان مناسبی نيست. 
به دوستان نزديک پيشنهاد کرد و در صورتيکه 
کرد  عرضه  هم  ديگران  به  بود  آنها  قبول  مورد 
امتحان  کوچکتر  سطح  يک  در  بايد  طرحی  اول 
خود را با موفقيت پس بدهد تا بتوان آنرا عمومی 

کرد.

 متولدين آبان: فرد مورد عالقه تان امروز بسيار 
سخت گير شده و صحبت با او برای مدت طوالنی 
کسل کننده می باشد. می خواهد از هر چيزی که 
می گوئيد ايرادی بگيرد، پس هر سختی که برای 
و  جر  به  منجر  تواند  می  گفته شود  بحثی  آغاز 
بحث لفظی شود و متاسفانه ممکن است شما به 
راحتی اوضاع را وخيم کند. حتی اگر پس از اين 
ولی  نکنيد.  رضايت  احساس  خودتان  از  اتفاق 

ديگر بسيار دير شده است.

متولدين آذر: احساس بهتری داريد؟ مطمئنم که 
با  بخواهيد  کمک  همسرتان  اگر  است!  طور  اين 
انجام  با هم  را  کارها  اگر  ميکند  قبول  کمال ميل 
خندان  و  شاد  ديگر  هم  کنار  در  امروز  دهيد، 
تا  کند  می  پيشنهاد  دوستان  از  بود.يک  خواهيد 
داشته  مشارکت  سودآور  و  مهم  ای  برنامه  در 
باشی در اين باره بايد با دقت و هشياری تصميم 
گرفت و از شتابزدگی پرهيز کرد شتابزدگی افت 

خطرناکی است.

شما  های  توانايی  که  کاری  هر  دی:  متولدين   
تا  کند  می  مجبور  را  شما  و  کند  می  امتحان  را 
عاقالنه تر فکر کنيد، برايتان مفيداست. سعی کنيد 
بينش خود را بيش از حد باال نبريد. بدون اين که 
برای همسرتان هدف خود را توضيح دهيد، کاری 
انجام ندهيد.خود را با کارهای حاشيه ای و دست 
داری  مهمی  اهداف  تو  کرد  سرگرم  نبايد  چندم 
که بايد مستقيما به سراغ آنها رفت و وقت ها را 
بيهوده تلف نکرد عمر به سرعت می گذرد و بايد 

از آن به بهترين شکل استفاده کرد.

 متولدين بهمن: احتماالً  در سرگرمی های خالقانه 
کنيد.  می  پيشرفت  عملی  کارهای  از  بيشتر 
می  دعوت  ميهمانی  به  را  شما  جديدی  دوستان 
باشيد مدارک مهمی را امضاء  اگر خالق  کنند و 
می کنيد که در چند هفته آينده به نفعتان خواهد 
بود.امروز مسايل تازه ای بر تو آشکار می شود 
اين  پرتو  در  نداشتی  آنها خبر  از  تا حدودی  که 
بهتر  های  تصميم  توان  می  جديد  های  آگاهی 
دايره  بر  روز  هر  کن  گرفت سعی  تری  دقيق  و 

اطالعات خود بيافزايی.

د متولدين اسفند: فرصتی به دست می آوريد تا 
کار جديدی را انجام دهيد. ممکن است زندگی تان 
هم  را  آينده  بلکه  اکنون  تنها  نه  کند.  متحول  را 
تغيير می دهد.شک و ترديدها را از خود دور کن 
زيرا همين ترديدها مانع آن می شود که با خيالی 
آسوده و دقيق به کارها پرداخته و وظايف خود 
را انجام دهی بسياری ار اين ترديدها پايه درست 

و منطقی ندارد. 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و
 آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان 
معتبر و حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .
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هشدار سازمان ملل 
متحد به کشورهاي عربي  

 
بر اساس آخرين گزارش هاي منتشر شده از سوي سازمان ملل 
متحد، اين سازمان به کشورهاي عربي نسبت به کمبود آب، قاچاق 
انسان و مواد مخدر، مساله زنان، بيکاري و افزايش جمعيت هشدار 
داد و از دولت هاي عربي درخواست کرد براي حل اين معضالت 
راهکاري بينديشند. به گزارش ايسنا در اين گزارش 2۸۸ صفحه يي 
که موضوع آن »چالش هاي پيش روي امنيت انساني در کشورهاي 
عربي« است، آمده است؛ کشمکش ها و درگيري هايي که ميان قبايل 
عرب روي مي دهد، وضعيت وخيمي را براي زنان و کودکان که 
قشر آسيب پذير محسوب مي شوند، به وجود آورده و در برخي از 

اين کشورها راه توسعه را مسدود کرده است. 

در گزارش مذکور که توسط سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب به 
افراد  مهاجران،  مساله  بر  است،  رسيده  چاپ  به  مشترک  صورت 
افراد  که  چرا  است،  شده  تاکيد  نيز  زنان  و  کودکان  خانمان،  بي 
نامبرده اکثريت جمعيت کشورهاي عربي را شامل مي شوند و به 
همين دليل بايد دولت هاي کشورهاي عربي از آنها حمايت کنند. به 
گزارش ايسنا »منيره فخرو« استاديار سابق دانشگاه بحرين و يکي 
از گردآورندگان اين گزارش معتقد است؛ اگرچه خشونت عليه زنان 
را مي توان در هر کشوري مشاهده کرد، اما در کشورهاي عربي به 
دليل اينکه زنان جزء سرمايه ها و مايملک مرد محسوب مي شوند، 
بيش از کشورهاي ديگر شاهد اعمال خشونت عليه آنان هستيم. وي 
خاطرنشان کرد؛ اکثر خشونت ها عليه زنان در کشورهاي عربي در 
خانه ها و به دور از چشم مقامات صورت مي گيرد و در اين ميان 
به شدت مورد  را  مردان، زنان، دختران، خواهران و مادران خود 

خشونت جسمي و جنسي قرار مي دهند.

 به گزارش ايسنا در گزارش سازمان ملل متحد همچنين آمده است؛ 
خشونت عليه زنان در کشورهاي عربي يک رفتار غيرانساني و به 
عربي  هاي  دولت  اما  شود،  مي  محسوب  صفتانه  حيوان  عبارتي 
مي شود  گفته  اند.  نکرده  پيدا  معضل  اين  حل  براي  راهي  تاکنون 
ساختار اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در کشورهاي عربي 
و توجه نکردن به مسائل ريز، اما مهم نظير زنان، کودکان، فقر و 
مهاجران باعث شده چنين مشکالتي در اين کشورها به وجود آيد، 
به طوري که اکثر آوارگان و مهاجراني که از کشورهايي نظير عراق، 
فلسطين و سودان به ديگر کشورهاي عربي مهاجرت مي کنند، در 
مضيقه و ناراحتي بوده و اکثراً هم بي خانمان، بيکار و بدون پشتوانه 
هستند، چرا که اتحاديه کشورهاي عربي تدبيري براي زندگي آنان 
هفت  کم  متحد دست  ملل  تخمين سازمان  اساس  بر  انديشند.  نمي 
را  دنيا  در سراسر  مهاجر  ميليون   ۱6 از  نفر  هزار  و 500  ميليون 

مهاجران عرب تشکيل مي دهند. 

مهاجراني که مي 
خواهند صددرصد 

آلماني شوند 
 

منبع؛ دويچه وله

نسل  شدن  آلماني  راه  سر  بر  گوناگوني  موانع  آلمان  در  تابعيت  قوانين 
بودن  غيرمجاز  آنها  از  يکي  دهد.  مي  قرار  کشور  اين  در  مهاجران  دوم 
تابعيتي  چند  اروپا،  اتحاديه  قوانين  طبق  ولي  است.  گذرنامه«  دو  »داشتن 
بودن، امري بديهي است. آيا فرزندان مهاجران در آلمان، بخشي از جامعه 
اين کشور هستند؟ نه صد درصد، طبق قانون تابعيت آلمان، امکان اين که 
جوانان غيرآلماني به تابعيت اين کشور درآيند، وجود دارد، ولي ابتدا بايد 
مانع قانوني »عدم امکان داشتن دو گذرنامه« را از ميان بردارند و تابعيت 
مي  محسوب  آن  عنوان شهروند  به  حال  به  تا  که  کنند  ترک  را  کشوري 

شدند.

موضوع پيچيده است، به پيچيدگي مواد قانون تابعيت که از سوي حقوقدانان 
آلمان، موافق سياست هاي احزاب حاکم تنظيم شده است. از جمله ماده 2۹ 
اين قانون که بر شرايط تابعيت فرزندان مهاجران در آلمان نظارت دارد. 
موافق اين ماده که از سال ۱۹۹۹ به مرحله اجرا گذاشته شده، کودکاني که 
پس از اين تاريخ در خاک آلمان به دنيا مي آيند و پدر و مادر غيرآلماني 

شان داراي اقامت دائم در اين کشور هستند، آلماني محسوب مي شوند. اين 
»آلماني ها« ولي بايد به محض رسيدن به سن قانوني ۱۸ سالگي( تصميم 
بگيرند که آيا مايلند تابعيت والدين خود را بپذيرند يا همچنان در تابعيت 
دولت آلمان باقي مي مانند. به اين ترتيب آنان مي توانند تا ۱۸سالگي از 

مزاياي داشتن دو گذرنامه بهره مند باشند.
اداره مهاجرت  مقامات  به  کتبي  به طور  را  بايد تصميم خود  آن  از   پس 
اين  تولد  سال  وسومين  بيست  تا  کتبي  آگهي  اين  اگر  دهند.  اطالع  آلمان 
جوانان به مسووالن ارائه نشود، آنان بالفاصله تابعيت آلماني خود را از 

دست مي دهند.

ماده 2۹ قانون تابعيت آلمان که به ماده »امکان وظيفه« هم موسوم است، 
در واقع واکنش سياسي از سوي دولت وقت، يعني ائتالف حزب سوسيال 
به  برابر يورش سياسي حزب سوسيال مسيحي،  دموکرات و سبزها در 
ويژه در ايالت هسن بود. »ائتالف سرخ- سبز«، پس از آنکه در سال ۱۹۹۸ 
روي کار آمد، شرايط دشوار کسب تابعيت آلماني را به گونه يي اساسي 
تغيير داد و زمينه آلماني شدن گروهي از مهاجراني را فراهم آورد که سال 
از حقوق  ولي  کردند،  مي  عمل  قانوني خود  وظايف  به  اين کشور  در  ها 
شهروندي محروم بودند .حزب سوسيال مسيحي آلمان که در آن زمان 
يکي از مخالفان سرسخت پذيرش واقعيت »چندملتي بودن جامعه آلمان« 
بود، از فرصت وقوع انتخابات در ايالت هسن استفاده کرد و نماينده اين 
حزب، روالند کخ را با شعار »نه؛به داشتن دو گذرنامه« به ميدان کارزار 
از سوي حزب سوسيال  آن  اجراي  قول  و  اين شعار  فرستاد.  انتخاباتي 
سوسيال  حزب  کانديداي  شکست  و  کخ  روالند  پيروزي  باعث  مسيحي، 
پيامدهاي  از  گيري  پيش  براي  ائتالفي  دولت  ايالت شد.  اين  در  دموکرات 
منفي اين شکست سياسي، از آهنگ سريع ايجاد تغييرات اساسي در قانون 
به  را  وظيفه«-  »امکان  ماده  قانون-  اين   2۹ ماده  و  کاست  آلمان  تابعيت 

تصويب رساند. 

به  ماده  اين  اجراي  و  تصويب  ناگوار  پيامدهاي  سال،   ۱0 از  پس  اکنون 
دانشکده  در  که  اشتاين  والرابن  آستريد  پروفسور  نمايند.  مي  رخ  تدريج 
گويد؛  مي  رابطه  اين  در  جمله  از  کند،  مي  تدريس  بيلفلد  دانشگاه  حقوق 
مثاًل  آن  طي  و  اند  بوده  آلماني  ۱۸سالگي  تا  که  جوانان  اين  براي  »بايد 
انتخابات شرکت  بار در  اند و شايد هم يک  گواهينامه رانندگي هم گرفته 
کرده اند، توضيح داد اگر مي خواهند آلماني بمانند، بايد از شهروندي يکي 
اين کشور  بپوشند.  اند، چشم  بوده  آن  تابع  به حال  تا  که  از کشورهايي 
امر مساله را دشوارتر  اين  اين جوانان نيز هست و  معمواًل ميهن والدين 

مي کند...«

قانون جديد،  را در تصويب  کار  اشتاين چاره  والرابن  پروفسور آستريد 
با مضمون »آري؛به داشتن دو گذرنامه« مي داند و مي گويد؛ »بسياري از 
کارشناسان که به جنبه عملي کار فکر مي کنند، معتقدند بايد قوانين را به 

سود چند تابعيتي بودن، تغيير داد.«

اين کارشناسان براي اثبات بهينه بودن طرح خود به »قراردادها و قوانين 
اروپايي تابعيت« استناد مي کنند که آلمان نيز آنها را امضا کرده است. بر 
به همين  بديهي است. درست  امري  قوانين، چندتابعيتي بودن،  اين  حسب 
اين قراردادها، معتبر بودن موادي مثل  دليل، کشور آلمان هنگام امضاي 
ماده 2۹ قانون تابعيت خود را به عنوان پيش شرط پذيرش اين قراردادها 
در آن گنجانده است. هرچند هنگام بحث در مجلس فدرال آلمان، به گواهي 
پژوهش هاي کارشناسان در اين مورد، به رسميت شناختن حق داشتن چند 
تابعيت در آلمان، از نظر حقوقي مساله مهمي ايجاد نخواهد کرد. پروفسور 
آستريد والرابن اشتاين معتقد است »آري گفتن به داشتن دو گذرنامه« حتي 
بسياري از مسائل انتگراسيون در آلمان را هم حل خواهد کرد؛ »اين نشانه 
خوبي خواهد بود بر اينکه فرزندان مهاجران در آلمان نه با قيد اما و اگر، 

بلکه به طور طبيعي، بخشي از جامعه آلمان محسوب مي شوند.« 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   02077007۱7۴
کانون ايران                                             020۸7۴6326۹ 
جامعه ايرانيان                                         020۸7۴۸66۸2  
سفارت انگلستان در تهران                 00۹۸2۱67050۱۱-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸۴56000۹۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            0۸700000۱23 
دفتر ايران اير هيترو            020۸56۴۹۸06

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200۱00

رستوران اپادانا                                020760336۹6 
رستوران اريانا                                        0207266۹200

رستوران البرز                                    0207602۹0۴0 
رستوران الونک ۱                             0207603۱۱30
رستوران الونک 2                                    020722۹0۴۱6 
رستوران بهشت                                      020۸۹6۴۴۴77
رستوران پامچال                                     020۸203۹5۹5
رستوران پاپيون                                      020۸۴5۸۹0۸3
رستوران پاتوق                                       0207262۴0۱5
رستوران پاريس                                      02072۸۹2023
رستوران پرشيا                                       020۸۴52۹226
رستوران پرنس علی                                020725۸365۱
رستوران حافظ)۱(                                   020722۹۹3۹۸

رستوران حافظ)2(                                   0207۴3۱۴5۴6     
رستوران ديار                                         020۸۹20۹7۴۴ 
رستوران ژينو                                         020۸۸۴7۱7۴0 
رستوران شبهای  شيراز                            020۸3۴655۹2

رستوران کندو                                         020772۴2۴2۸    
رستوران صفا                                         0207723۸33۱
رستوران کلبه                                         0207706۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸5637007
رستوران نيمکت                                      020۸۸۸۹6۹۸۹
رستوران ياس                                         0207603۹۱۴۸
رستوران فرشاد                                      020۸۹۹۸۹0۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸3۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸3۸0007  
رستوران اريانا                                      0207266۹200 

رستوران ايتاليايی                     020۸3۴۹۴۴00     
رستوران صدف                                      02072۴3۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    0207603237۹  
رستوران ليدو                                         020۸۹52۴7۴۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      020۸۴۴55775  
اهواز                                            020۸77۸536۱
انزلی                                        020۸۴5۸۱22۱
انجمن زعفران                              020۸۴5۱66۱6
بهار                                         020760350۸3
بيژن                                         0207۴352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       020773۱7۸۱۹
تهران                                      0207۴353622
تخت جمشيد                                    020763۹۸007
جردن                                          020۸۴265۴۴۸
خزر                                        020۸202۸022

زمان                                           0207603۸۹0۹ 
خيام                                          020725۸3637 
زمزم                                        020۸۴52۴00۴

فرديس                                     020۸۸6۱6۱۸7  
سارا               020722۹22۴3
ستاره                                      020۸۸63525۱
ساواالن                                                  020۸3۴7۸۸22
سپيد                                       020۸۹6۹7۹70 

سليمان                                             020762۴2۹57 
سهند                                                   020۸3۴3327۹ 
سرور                                                020۸۹7۴60۸۸ 
سيب                                                  020۸3۹۹2۸32 
علی                                    020۸566۹360 
مازندران                                     02057۹۹500
ماهان                                          020۸۹6300۱2

منصور                                           020۸۹525637 
محصوالت ايران                              0۸۹63002020

وحيد                                             020۸۹7۴۹۹۹7 
قنادی رضا                                02076030۹2۴ 
قنادی عسل                               02077062۹05
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و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

 نمایندگی هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس -  ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید   شما هموطنان 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه را 
تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای صمد 
  birmingham@persianweekly.co.uk ايميل:  و    07735032163 تلفن  با شماره  یا  و  شکارچی 

تماس  حاصل نمائيد 

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

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

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آورید.

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور از 

£20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

فال قهوه 
حضوری و غيابی   

075 2673 2118

Cameron Joinery
به تعدادی نجار 
ماهر و با سابقه 

نیازمندیم

075 9593 9425

 van driver
needed

به تعدادی آگهی پخش کن نیازمندیم

0208 537 1541 - 2

فروش سالن آرایش

07853140738

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

Camden Road در منطقه
بفروش می رسد

نیازمندیها
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مرد يخي به جزيره بازگشت 
 

چه قصه 
رمانتیک 
زیبایي 

 

پل ويلسون*

دوم  دسته  ليگ  در  اريکسون  گوران  اسون 
تايمز  گاردين،  اول  نه. خبر  انگليس؟ چراکه 
و تمام سايت هاي ورزشي معتبر جزيره به 
حضور سرمربي سابق تيم ملي انگليس در 
بدنه کادر مديريتي ناتس کانتي قديمي ترين 
باشگاه دنيا اختصاص داشت. مرد يخي در 
اولين تجربه ناميده شدن به عنوان مديرفني 

وظيفه دشواري بر عهده گرفته است.

زبان  به  زمان  از  »سون«  باشد  هرچه 
کار  به  »عالقه  با مضمون  يي  آوردن جمله 
ورزشگاه  مردان  توجه  مورد  انگليس«  در 
»مداو« قرار گرفت. در نگاه اول حضور در 
مي  تلقي  عقب  به  گامي  ضعيف  باشگاهي 
شود. مردم مي پرسند سقف پيشرفت تيمي 
در اين سطح کجاست؟ قبل از پاسخ دادن به 
يک کنسرسيوم  بدانيد اخيراً  بايد  اين سوال 
به  را  کانتي  ناتس  مالي  امور  کنترل  شرقي 
تواند  مي  هايش  ولخرجي  و  گرفته  دست 
ناممکن را ممکن جلوه دهد. البته جيب سران 
تيم به اندازه شيخ هاي منچسترسيتي فراخ 
نيست اما آنها با کسي شوخي ندارند و اگر 
ساير  پيش  را  اريکسون  ببينند،  لغزش  يک 
کانتي  ناتس  اخير  ساليان  هاي  اخراجي 
گونه  هيچ  بدون  طرفين  توافق  فرستند.  مي 
تضميني مبني بر صعود زودهنگام به سطوح 
باالتر انگليس انجام گرفت. پس مرد 6۱ ساله 
در يکي از آخرين ايستگاه هاي دوران حرفه 
رو  پيش  دشواري  چندان  نه  روزهاي  يي، 

دارد.

بين  اند  داده  تضمين  کانتي  ناتس  سران 
اقدامات اريکسون و مک پارلند سرمربي تيم 
تداخلي به وجود نخواهد آمد. حتي اگر سياه 
به  را  ممکن  نتايج  ترين  ضعيف  سفيدها  و 
دست آورند، باز هم پارلند در جايگاهش ابقا 
مي شود؛ آنچه توهم موجود درباره احتمال 
بين  از  را  اسون  توسط  او  تصاحب جايگاه 

مي برد.

مربيگري  دهه  نيم  به  استناد  با  اريکسون 
در تيم ملي انگليس از کاريزماي الزم براي 
است.  برخوردار  مناسب  يک ساختار  ايجاد 
پرتابي  جديد سکوي  مسووليت  قبول  شايد 
باشد  اسون  يي  حرفه  دوران  احياي  براي 
اما اگر او سال آينده نيز در شهر ناتينگهام 
بماند، همه ما متعجب خواهيم شد. آرزوهاي 
به  کنسرسيومي  هاي  آرمان  با  اريکسون 
قهرماني  ليگ  به  )صعود  مونتو  رهبري 
مي  درآميخته  آينده(  سال  پنج  طي  انگليس 

شود.

کنند؟  مي  طبخ  مناسبي  غذاي  آشپز  دو  آيا 
پيرمرد اهل اسکانديناوي مي گويد به امروز 
مي  بهتر  فردايي  به  فقط  و  کند  نمي  فکر 
اولين  در  قبل  سال   30 اريکسون  انديشد. 
روزهاي مربيگري با دگرفورس سوئد طعم 
بازي در ليگ هاي سطح پايين را چشيد اما 
از آن زمان تا امروز در چند باشگاه بزرگ 
کرده  مربيگري  التزيو  و  رم  بنفيکا،  مانند 
پورتسموث  رسيد  مي  نظر  به  حتي  است. 
به  را  مکزيک  ملي  تيم  اخراجي  سرمربي 
خواسته  گوران  حال  اين  با  بگيرد،  خدمت 
نهم  و  هشتاد  رده  باشگاه  ناخواسته  يا 
ليگ هاي فوتبال انگليس را ترجيح داد. رقم 
اين  است.  مطبوعات  روز  بحث  او  قرارداد 
موضوع اهميت چنداني ندارد چون همه مي 
دانند هدف اريکسون ارتقاي تيم عنوان شده 
و اگر او در عملي کردن چنين هدفي موفق 
نشان دهد، هيچ پولي برايش زياد نيست. بر 
خالف خيلي ها معتقدم اسون براي پول کار 
نمي کند. احتمااًل به ياد نمي آوريد او از چند 
۱0 هزار يورو غرامت صرف نظر کرده و 
مطمئن باشيد بيش از هفته يي ۴0 هزار پوند 
مي  سود  کانتي  ناتس  به  قراردادش(  )رقم 

رساند.

حدود نيم دهه پيش، باشگاه قديمي جزيره به 
دليل ناتواني در پرداخت بدهي ها تا آستانه 

اخراج از ليگ حرفه يي انگليس پيش رفت. 

سپري کردن پنج فصل گذشته در نيمه پايين 
اوضاع  نيز  فني  لحاظ  به  دوم  دسته  جدول 
صبور  هواداران  دهد.  مي  جلوه  وخيم  را 
تيم در فاصله يک سال تا ۱50 سالگي ناتس 
کانتي، صبح ديروز با لبخند ناشي از شنيدن 
خبر حضور اريکسون در کادر اجرايي تيم، 
تمام تلخي هاي گذشته را به دست فراموشي 
انجمن  رئيس  رالي«  »گلن  گفته  به  سپردند. 
فرا  موفقيت  زمان  کانتي،  ناتس  هواداران 
بعد  به  اين  از  دهم  مي  »قول  است؛  رسيده 
بزرگ  رقيب  فارست،  ناتينگهام  سايه  مثل 
را تعقيب خواهيم کرد. اسون ما را به نقشه 
فوتبال دنيا بازمي گرداند. از زمان پيوستن 
»تامي ليتون« بهترين مهاجم دهه ۴0 انگليس 
در  شوقي  و  شور  چنين  کانتي،  ناتس  به 
سال   ۴5 بود.  نشده  ديده  باشگاه  اطراف 
است براي تيم محبوبم فرياد مي کشم و با 
بگويم  بايد  ها  اين سال  تجربيات  به  استناد 
روز قطعي شدن حضور اريکسون در کادر 
اجرايي ناتس کانتي واقعًا غرورآميز بود. چه 

قصه رمانتيک زيبايي،«

* نويسنده گاردين
 

ورزشی ایران و جهان

 تقلب آشکار در سازمان ورزش 
 

در روزهاي گذشته آنقدر خبر و شايعه پيرامون مرگ اعضاي تيم نوجوانان جودو منتشر شده که سردرگمي 
حتي دامن  مديران فدراسيون جودو را هم گرفته است. اما اگر بخواهيم خالصه اتفاقات را روايت کنيم، به اين 
چند جمله مي رسيم: پس از سقوط هواپيماي توپولف فهرستي از اعضاي تيم نوجوانان جودو هم که در اين 
پرواز بودند، منتشر شد. در ليست ۱0 نفره اعضاي تيم نوجوانان جودو نام ايمان زيني وند، يحيي باقرپور و 
مجتبي عزيزاللهي به چشم مي خورد. اما تنها دو روز پس از اين اتفاق خبري منتشر شد که اين سه نفر زنده 
هستند و سه جودوکاي ديگري که به جاي آنها به سفر ارمنستان رفته بودند، پس از سقوط هواپيما جان باختند. 
اين را هم بايد اضافه کرد که فاش شد، سه جودوکايي که به جاي اين سه در سفر ارمنستان حضور داشتند، 
اصال رده سني نوجوانان را نداشتند و با وجود سن بااليي که داشتند، با استفاده از مدارک ايمان زيني وند، 
يحيي باقرپور و مصيب عزيزاللهي به عضويت تيم نوجوانان جودو در آمده بودند. اتهامي که اگر ثابت شود، 
نشانگر صغرسن علني در فدراسيون جودوست. البته در روز گذشته سايت هاي خبري جزئيات ديگري از اين 

ماجرا را منتشر کردند. 

پس از انتشار خبر زنده بودن سه ملي پوش جودو و مرگ سه نفر ديگر به جاي ايشان، مديران فدراسيون جودو 
در اقدامي عجيب اين موضوع را تکذيب کرده و هويت غيرواقعي سه قهرمان محروم اين رشته را مجددا تاييد 
کردند که بر اين اساس سايت خبري تابناک هويت اصلي و سوابق اين جودوکاها را منتشر  کرد. بر اساس 
اطالعات سايت تابناک سه نفر از اسامي کشته شدگان که اصال از قهرمانان جودو محسوب نمي شوند صحيح و 
سالم در خرم آباد حضور داشتند و سه نفر ديگر که اتفاقا از گذشته دور سوابقي در قهرماني داشتند به جاي 
آنها در اين مسابقات جان دادند. خبر آنچنان آشفته کننده بود که به سرعت در بخش هايي از استان منتشر شود 
و هيچ کس حقيقت را بروز ندهد تا حفظ آبرو شود. اما مگر مي شد شناسنامه سه نوجوان کم سن و سال را به 
جاي سه جودوکاي سن و سال دار که يکي از آنها به خدمت سربازي نيز رفته باطل کرد. تحقيقات  نشان داد 
که اسامي اصلي سه جودوکاي مرحوم محمد ملکشاهي، وحيد باقرپور و مجتبي عزيزاللهي است و در واقع 
مجتبي عزيزاللهي به جاي مصيب عزيز اللهي، وحيد باقرپور به جاي يحيي باقرپور و محمد ملکشاهي به جاي 
ايمان زيني وند در تيم ملي حضور داشته اند که باقرپورها و عزيزاللهي ها پسر عمو بوده اند. البته اين جابه جايي 
پس از سال ۱3۸3 به وقوع پيوسته چرا که اين سه جودوکا در اين سال با اسامي واقعي شان در مسابقات 
جوانان جودوي لرستان قهرمان اول استان شده اند و پس از آن به يک باره از يک رده پايين تر با اسامي ديگر 
سر در مي آورند!پس از آن بود که در مسابقات نوجوانان قهرماني کشور که دي ماه ۱3۸۴ در قزوين برگزار 
شد، از اين جودوکاها با اسامي جديد رونمايي شد و ايمان زيني وند در 50 کيلوگرم طال، يحيي باقرپور طال 
گرفت و مصيب عزيزاللهي صاحب مدال برنز شدند.البته اين جودوکاها با اسامي جديد در مسابقات بين المللي 
جودوي آلمان نيز در تاريخ 25 اسفندماه ۱3۸5 شرکت کردند که يحيي باقرپور در وزن ۸۱ کيلوگرم به عنواني 
بهتر از پنجمي نرسيد و مصيب عزيزاللهي در +۹0 کيلوگرم هفتم شد. پس از اين در نخستين دوره مسابقات 
جودو نوجوانان آسيا که آبان ماه ۱3۸6 برگزار شد، ايران با مدال طالي ايمان زيني وند در وزن ۴6 کيلوگرم 
و مصيب عزيزاللهي در +۱00 کيلوگرم قهرمان آسيا شد و اين موضوع در دومين دوره اين پيکارهاي قهرماني 
نوجوانان آسيا نيز که در تيرماه ۸7 به ميزباني يمن برگزار شد، مشاهده شد و ايران با نشان طالي مصيب 
عزيزاللهي در وزن 66 کيلوگرم مجددا قهرماني آسيا را تکرار کرد! اين جودوکاها که ديگر تمايلي به شرکت در 
رده نوجوانان نداشتند باز هم به اصرار کادر فني مجددا در ترکيب نوجوانان قرار گرفتند تا پس از برگزاري 
برگزاري مسابقات جهاني مجارستان و  با محل  تطابق آب  و هوايي  ارمنستان که  آماده سازي در  اردوهاي 
و  راهي مسابقات جهاني  مي برد،  زير سوال  نيز  را  اعزام  ماهيت  همين  و  ندارند  را  تايلند  همچنين مسابقات 
آسيايي شوند اما سقوط هواپيماي توپولف در اطراف قزوين پس از چندين سال همه  چيز را هويدا کرد.روز 
گذشته تشييع جنازه نمادين اين عزيزان از دست رفته با شايعه جابه جايي هويت دو پسرعمو براي عدم رو 
شدن اين حقيقت که با دفن يک دست لباس جودو همراه بود با شرايط بدي همراه بود، به گونه اي که عالوه بر 
آنکه خانواده هايي که عزيزانشان از دست رفته بودند بغضي مضاعف از اين موضوع در گلو داشتند و دم بر 
نمي آوردند، مداح و سخنران هم به دليل دادن دو سري نام از اين اشخاص گيج شده بود و به سختي مراسم را 
اداره کرد. جالب تر آنکه روي برخي تصاوير چاپ شده در استان لرستان از سوي خانواده هاي ايشان، عالوه 
بر اسامي غيرواقع اسامي اصلي اين جودوکاها و همچنين در خصوص ايمان زيني وند، نام خانوادگي ملکشاهي 
به عنوان نام اصلي در پرانتز ذکر شده بود و انتشار يک گزارش تصويري از مراسم تشييع جنازه نمادين باعث 
شد که همين ميزان پنهان کاري نيز راه به جايي نبرد. در اين شرايط مديران فدراسيون جودوي ايران آنچنان از 
احراز هويت آنها بر مبناي مدارکشان سخن مي گويد که انگار در جودو کشور هزاران جودوکاي در سطح تيم 
ملي وجود دارد و بر اين مبنا فدراسيون جودو بايد پاسخگو باشد که چگونه به چهره و اندام اين جودوکاها که 
حتي يک کودک تشخيص مي دهد به رده نوجوانان نمي خورند، مشکوک نشده و بر اساس تکاليفش به بررسي 

سوابق و حتي انجام تست هاي پزشکي از اين سه نفر و ساير موارد مشکوک نپرداخته است. 
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ورزش ایران
  

ایران صاحب چهار کرسي در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا شد  

  
آسيا،  فوتبال  کنفدراسيون  رئيس  همام  بن  از سوي محمد  احکامي  طي 
طي  شد.  ايران  نصيب   AFC هاي  کميته  در  المللي  بين  کرسي  چهار 
هاي  فدراسيون  کميته  عضويت  به  کفاشيان  علي  يي  جداگانه  احکام 
عضو، عزيزاهلل عزيزمحمدي به عضويت کميته ليگ حرفه يي، اميررضا 
باشگاه هاي  کميته  به عضويت  فرد  انصاري  و عباس  واعظي آشتياني 
حرفه يي کنفدراسيون فوتبال آسيا درآمدند. کميته فدراسيون هاي عضو 
نقش ارگان مشورتي را براي کميته اجرايي کنفدراسيون در زمينه هاي 
يي در  ليگ هاي حرفه  کميته  يي خواهد داشت.  فوتبال حرفه  با  مرتبط 
موضوعات مرتبط با ليگ هاي حرفه يي فوتبال به کميته اجرايي مشورت 
داده و مسائلي چون توسعه فوتبال حرفه يي، اجراي ليگ قهرمانان آسيا 
و فوتبال حرفه يي در هر کشور در اين کميته مورد بحث و بررسي قرار 
خواهد گرفت. همچنين کميته باشگاه هاي حرفه يي در زمينه ۱۴2 باشگاه 
حرفه يي در سطح آسيا به کميته اجرايي مشاوره داده و در مورد مسائل 
مرتبط با توسعه و مديريت باشگاه هاي حرفه يي مباحثه خواهد داشت.  

 

پیرواني؛ تمرینات طبق برنامه
 پیگیري مي شود  

  
افتادن  تعويق  به  اينکه  بر  تاکيد  با  ايران  اميد  فوتبال  ملي  تيم  سرمربي 
ندارد،  ملي  تيم  برنامه  روي  تاثيري   20۱2 المپيک  مقدماتي  هاي  بازي 
گفت؛ ما تابع مقررات هستيم. غالمحسين پيرواني سرمربي تيم ملي اميد 
افتادن زمان برگزاري بازي هاي مقدماتي  به تعويق  با  ايران در رابطه 
المپيک خاطرنشان کرد؛ ما در حال حاضر هفته يي دو جلسه تمرين مي 
کنيم و نبايد به خاطر به تعويق افتادن زمان اين بازي ها اين دو جلسه 
را کنسل کنيم. وي تاکيد کرد؛ ما با فدراسيون قرارداد بسته ايم و فکر 
نمي کنم فدراسيون بخواهد به علت به تعويق افتادن زمان برگزاري بازي 
ايران  اميد  تيم ملي  المپيک 20۱2 تغييري در برنامه هاي  هاي مقدماتي 
ايجاد کند. پيرواني در پايان گفت؛ در اين شرايط فکر مي کنم رده سني 
تيم پايين بيايد و بايد به اين موضوع بينديشيم. در هر صورت ما تابع 

مقررات هستيم و کارهاي خود را طبق برنامه قبلي پيگيري مي کنيم.  

دستیاران فیروز کریمي معرفي شدند  
  

ملي پوش گيالني سابق تيم هاي ملي، استقالل و پرسپوليس به عنوان 
داداش  بهزاد  شد.  معرفي  گيالن  داماش  در  کريمي  فيروز  اول  دستيار 
زاده که در سال هاي گذشته در تيم هاي استقالل، پرسپوليس و تيم ملي 
حضور داشت با نظر فيروز کريمي با عقد قرارداد رسمي به عنوان مربي 
داماش گيالن روي نيمکت اين تيم در فصل آينده ليگ دسته اول خواهد 
نشست. اين در حالي است که داداش زاده همزمان سرمربيگري تيم ملي 
مربي  اين  حضور  ادامه  تکليف  که  دارد  برعهده  نيز  را  ساحلي  فوتبال 
نامشخص است. همچنين رضا مهاجري  بازان  گيالني در جمع ساحلي 
دستيار فيروز کريمي در صباي قم و استقالل اهواز به عنوان دستيار 
دوم در داماش گيالن انتخاب شد. حميد سجادي دروازه بان سابق تيم 
هاي گيالني در ليگ فوتبال ايران به مانند چند سال اخير به عنوان مربي 

دروازه بانان داماش گيالن حضور خواهد داشت.  

 محرومیت چهار ساله ماساژور ابومسلم  
 

به  ابومسلم  تيم  ماساژور  کرد  اعالم  فوتبال  فدراسيون  پزشکي  کميته   
دليل دخالت مستقيم در امر دوپينگ يک بازيکن چهار سال محروم شد. 
سعيد بيات بازيکن تيم ابومسلم که دوپينگ وي محرز شده با راي کميته 
پزشکي دو سال از حضور در ميادين فوتبال محروم شد. اين بازيکن به 
شوراي استيناف اعتراض کرد و پس از رسيدگي هاي اين شورا برخي از 
موارد براي بررسي بيشتر به کميته بدوي ارجاع شد که پس از بررسي 
هاي به عمل آمده حسن تقي پور ماساژور ابومسلم به دليل محرز شدن 
عملش در دوپينگ يک بازيکن چهار سال از حضور در فوتبال محروم 
شد. اين حکم به وي ابالغ شده است. راي نهايي در مورد سعيد بيات سه 

شنبه آينده صادر خواهد شد.  

ورزشی ایران و جهان

هدفم ارائه بازي زیباست 
 

مديران پرسپوليس از ششم خردادماه و پايان رقابت هاي اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا فعاليت خود را براي پيدا کردن جانشين 
»نلو وينگادا« شروع کردند و باالخره سه شنبه شب موفق شدند پس از 55 روز مربي فصل آينده خود را انتخاب کنند و پريشب 
»زالتکو کرانيکار« کروات به عنوان سرمربي جديد قرمزها معرفي شد. در دو ماه گذشته عباس انصاري فرد به دفعات از انتخاب 
سرمربي جديد تيمش خبر داده بود اما اين فرآيند هفته ها طول کشيد. مصطفي دنيزلي، کالوس تاپ مولر، لوکا پرزوويچ، فلورنتينو 
سانس، برايان رابسون، برانکو ايوانکوويچ، رايز برگن، اولگ بلوخين و چندين و چند مربي خارجي ديگر به عنوان مربي پرسپوليس 
مطرح شدند اما حضور هر کدام از اين مربيان در پرسپوليس چند روز بعد منتفي شد به نحوي که انتخاب سرمربي براي پرسپوليس 

به يک سريال خسته کننده براي هواداران آن تبديل شده بود.
همين تعلل موجب شد پرسپوليسي ها روزهاي زيادي را در دوره آماده سازي بدون سرمربي پشت سر بگذارند. به هر ترتيب 
بحران مربيگري پرسپوليس سرانجام به پايان رسيد و اين تيم در آستانه ۱5 روز مانده به شروع ليگ صاحب سرمربي شد و با 

توجه به سوابق کرانيکار پرسپوليسي ها موفق شدند مربي قابل قبولي را به تهران بياورند.

کارنامه قابل قبول زالتکو
کرانيکار نام آشنايي براي عالقه مندان به فوتبال است. »زالتکو کرانيکار« هدايت تيم ملي کرواسي را در جام جهاني 2006 بر عهده 
داشت ضمن اينکه بايد به »نيکو کرانيکار« هم اشاره کرد. پسر زالتکو يکي از ستاره هاي تيم ملي کرواسي و باشگاه پورتسموث 
انگليس در سال هاي اخير بوده است. به هر ترتيب مربي که در کارنامه او سرمربيگري تيم ملي کرواسي ديده مي شود مسلمًا 
مربي درجه يکي به شمار مي رود. زالتکو سابقه مربيگري در تيم هاي کرواسيا زاگرب و الشباب امارات را هم دارد. البته او در دو 
تيم آخرش چندان موفق نبود. او در تيم »کرواتيا سسوته« پس از 50 روز و بدون هيچ مسابقه يي اخراج شد. زانگو زوباگ رئيس 
اين باشگاه دليل اخراج کرانيکار را جا ماندن وي از اتوبوس تيم هنگام اعزام براي برگزاري يک بازي اعالم کرد. اين مربي پس از 
اخراج از »سسوته« به تيم »استرادا« اسلواکي رفت و در آنجا بعد از شش هفته به خاطر کسب نتايج نامطلوب و برخي حواشي با 
اين تيم قطع همکاري کرد. با اين حال توميسالو ژيداک روزنامه نگار کروات مي گويد کرانيکار مربي محبوبي در کرواسي است و 

او را مربي سطح باالتري نسبت به برانکو مي داند. سوابق اين مربي 53ساله هم اين ادعاي ژيداک را ثابت مي کند.

750 هزار دالر براي یک سال
با پرسپوليس يک ساله است و در صورت توافق دو طرف يک سال ديگر تمديد  به گفته عباس انصاري فرد، قرارداد کرانيکار 
مي شود. گفته مي شود مبلغ قرارداد او با پرسپوليس هم 750 هزار دالر است. مديرعامل پرسپوليس با ابراز رضايت از انتخاب 
کرانيکار گفت؛ »سازمان تربيت بدني در انتخاب اين مربي دخالت نداشت و کميته فني و هيات مديره اين مربي خوشفکر را که سال 
ها سرمربي دينامو زاگرب کرواسي بوده و تيم ملي اين کشور را در جام جهاني 2006 همراهي مي کرد در اختيار گرفت. کرانيکار 
بازيکن بزرگي نيز بوده و به جز پرسپوليس از چند تيم آسيايي پيشنهاد داشت. خوشحال هستيم به قول خود به هواداران براي 
جذب سرمربي بزرگ عمل کرديم.« البته عملي شدن قول انصاري فرد دو ماه وقت گرفت و در شرايطي پرسپوليسي ها سرمربي 
سابق تيم ملي کرواسي را انتخاب کردند که تا چند روز صحبت از حضور اولگ بلوخين در پرسپوليس بود. همايون بهزادي يکي از 
اعضاي کميته فني پرسپوليس درباره اينکه چرا حضور بلوخين در پرسپوليس منتفي شد، توضيح داد؛ »بلوخين خواهان اين بود که 
سفرهاي زيادي به کشورش داشته باشد که مورد پذيرش ما نبود.« انصاري فرد هم مبلغ درخواستي کرانيکار را بسيار پايين تر از 

بلوخين عنوان کرد و يکي از داليل ترجيح دادن سرمربي سابق کرواسي به سرمربي سابق اوکراين را مساله مالي دانست.

مي دانم از من قهرماني مي خواهند
قرار است سرمربي جديد پرسپوليس امروز وارد تهران شود. وي پس از به توافق رسيدن با پرسپوليس اعالم کرد که مي داند در 
ايران از او توقع قهرماني دارند؛ »مي دانم هواداران پرسپوليس به غير از قهرماني انتظار ديگري از اين تيم ندارند به همين دليل تمام 
تالشم را انجام خواهم داد تا ضمن ارائه زيباترين و هجومي ترين بازي ها به همراه اين تيم، نتايج الزم را براي موفقيت هم کسب 
کنيم.« وي درباره شناختش از پرسپوليس توضيح داد؛ »وقتي به من پيشنهاد هدايت اين تيم داده شد، در مورد اين تيم تحقيق کردم 
و متوجه شدم اين تيم يکي از بزرگ ترين و معروف ترين تيم هاي آسياست و يکي از داليلي که سرمربيگري اين تيم را قبول کردم، 
همين مساله بود. همچنين شنيده ام در زمان مسابقات اين تيم ورزشگاه معروف آزادي پر از تماشاگر مي شود. من عالقه داشتم 
در چنين تيمي فعاليت کنم و سعي مي کنم تيمي را به ميدان بفرستم که با بازي زيباي خود تماشاگران پرتعداد و عالقه مند اين تيم 
را خوشحال کند.« مربي جديد پرسپوليس به هواداران اين تيم وعده داد منتظر بازي هاي زيباي اين تيم در اين فصل باشند؛ »هدف 

من اين است که پرسپوليس در مسابقات داخلي، بهترين و هجومي ترين بازي ها را ارائه دهد تا همه از عملکردش لذت ببرند.«   
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ورزش جهان
 

بازگشت دوباره کورتانیدزه  
 

دارنده چندين مدال جهان و  الدار کورتانيدزه کشتي گير قديمي گرجستاني و   
کورتانيدزه  برود.  ميدان  به  دانمارک  جهاني  هاي  رقابت  در  دارد  قصد  المپيک 
که تاکنون چند بار از ميادين کشتي خداحافظي کرده و دوباره به تشک کشتي 
بازگشته است، اين بار با حضور در رقابت هاي جام حيدرعلي اف شانس مجدد 
خود را براي حضور در دنياي کشتي سنجيد اما به مقامي بهتر از عنوان پنجم 
از مهم  نيافت. کورتانيدزه که در وزن ۹6 کيلوگرم کشتي مي گيرد يکي  دست 
ترين رقباي عليرضا حيدري به شمار مي رفت که سابقه حضور در ليگ کشتي 
جهاني  هاي  رقابت  در  دارد  قصد  کرده  اعالم  کورتانيدزه  دارد.  نيز  را  ايران 
دانمارک بار ديگر به ميادين کشتي بازگردد. رقابت هاي کشتي قهرماني جهان 

اواخر شهريورماه در شهر هرنينگ دانمارک آغاز مي شود.  

پاي »نصري« شکست  
  

سريال آسيب ديدگي بازيکنان آرسنال به نظر پاياني ندارد. »سمير نصري« در 
تمرين هاي آماده سازي پيش فصل توپچي هاي لندن دچار شکستگي پا شد و 

دست کم دو ماه نمي تواند لندني ها را در رقابت ها همراهي کند. مهاجم فرانسوي 
آرسنال در اردوي آماده سازي اين تيم در اتريش دچار اين آسيب ديدگي شديد 
شد. باشگاه لندني در پايگاه اينترنتي خود از آسيب ديدگي نصري خبر داد. به 
اين ترتيب اين بازيکن 22 ساله در رقابت هاي شروع فصل نمي تواند تيمش را 
در  و  بود  لندن شده  راهي  مارسي  المپيک  از  گذشته  تابستان  او  کند.  همراهي 
نخستين فصل حضورش در رقابت هاي ليگ برتر در 2۹ بازي توانست شش گل 
به ثمر برساند. توپچي ها در فصل گذشته رقابت ها براي ماه ها از چندين بازيکن 
کليدي خود به دليل آسيب ديدگي محروم بودند. به نظر مي رسد بدبياري هاي 
اين تيم پيش از شروع فصل جاري رقابت ها نيز دامنگيرشان شده است. توماس 
دوباره  فوتبال  از  دوري  ها  مدت  از  پس  آرسنال،  اهل چک  هافبک  روسيچکي، 
آسيب  دليل  به  آلمان  دورتموند  بورسيا  سابق  بازيکن  است.  شده  بازي  آماده 
تاکنون در هيچ رقابتي حضور  از ۱۸ ماه گذشته  پا  ديدگي هاي زانو و عضله 
نداشته است. آرسنال پانزدهم سپتامبر در ديدار خارج از خانه برابر اورتون به 

ميدان خواهد رفت تا فصل جديد رقابت ها را آغاز کند.  

حبس بهانه یي براي فروش 
گل هاي روماریو  

  
ستاره پيشين فوتبال برزيل مجموعه گل هاي خود را در قالب لوح فشرده )سي 
يک  با  قرارداد  عقد  ضمن  گرفت  تصميم  روماريو  رساند.  مي  فروش  به  دي( 
گل  از  زيادي  شمار  تلويزيوني  تصاوير  برزيل،  در  فرهنگي  آثار  توليد  شرکت 
هايي را که در طول دوران ورزشي اش به ثمر رسانده، جمع آوري کرده و روي 
گذشته  هفته  که  ساله   ۴3 چهره  اين  کند.  عرضه  دوستدارانش  به  فشرده،  لوح 
و  اولش  ازدواج  از  دوم  و  اول  فرزند  دو  زندگي  مخارج  پرداخت  عدم  علت  به 
گذراندن يک شب حبس به اين خاطر خبرساز شد، در پايان هفته گذشته دست به 
چنين ابتکاري زد. روماريو که تا حدود يک سال قبل به بازي پرداخت و عاقبت 
رکورد هزار گل زده مربوط به پله بازيکن افسانه يي کشورش را شکست، قرار 
است تصاوير گل هاي زده موجود خود را در قالب مجموعه يي حاوي چند لوح 
فشرده عرضه کند. برخي منابع خبري برزيل در اين باره گزارش دادند روماريو 
هنگامي که در حبس بوده، تصميم جدي و قطعي خود را براي ابتکار تازه اش 
گرفته است. اين بازيکن که در رقابت هاي جام جهاني ۱۹۹۴ همراه تيم کشورش 
به مقام نخست جام جهاني رسيد و يک سال بعد از همسر نخست خود جدا شد ، 
وظيفه دارد به عنوان مخارج کودکانش هر ماه مبلغ ۹۱00 يورو به حساب همسر 

سابق خود واريز کند.  
 

  

»الفهیم« مالک دومین باشگاه جزیره 
 

برتري  ليگ  باشگاه  شد.  پورتسموث  باشگاه  جديد  مالک  الفهيم«  »سليمان 
الفهيم مالک ثروتمند اماراتي اين  پورتسموث روز سه شنبه اعالم کرد سليمان 
آمده  باشگاه  اين  اينترنتي  پايگاه  در  خبر  اين  است.  کرده  خريداري  را  باشگاه 
است. الفهيم قهرمان جام حذفي انگليس در سال 200۸ را از الکساندر گيداماک 
تحويل گرفت که در ژانويه 2006 همراه با ميالن مانداريچ پورتسموث را به طور 
مشترک خريداري کرده بودند. گيداماک از ژوئيه 2006 به تنهايي مالک باشگاه 
شد و اکنون تصميم گرفت آن را به فروش برساند. الفهيم که در سپتامبر 200۸ 
بود،  کرده  خريداري  ابوظبي  گذاري  سرمايه  گروه  طريق  از  را  منچسترسيتي 
گفت؛ »پورتسموث تاريخي طوالني و پر از موفقيت دارد که دوست دارم آن را 

تداوم ببخشم.« 
پس از تغيير و تحول در مالکيت باشگاه پورتسموث اعالم شد سرمربي اين تيم 
در فصل آينده »پل هارت« خواهد بود. اين مربي 56 ساله که در فصل گذشته به 
صورت موقت جانشين توني آدامز برکنار شده، شده بود روز سه شنبه با الفهيم 

ديدار کرد و پس از آن قراردادي دو ساله را با اين باشگاه به امضا رساند. 
هارت در فصل گذشته با به دست آوردن ۱7 امتياز از ۱۴ بازي پاياني فصل باعث 

ماندن اين تيم در رقابت هاي ليگ برتر شد. 

»ته وز« و پاسخگویي به فرگوسن 
 ] Guardian :وصال روحاني / منبع [

شياطين سرخ  فرگوسن سرمربي  الکس  مي گويد  منچسترسيتي  به  منچستريونايتد  از  انتقال  از  بعد  مدتي  اندک  ته وز«  »کارلوس 
برخالف آنچه ادعا کرده و در تضاد با آنچه در افواه بر سر زبان هاست، براي حفظ وي در اولدترافورد و جلوگيري از کوچ او هيچ 
کاري نکرده است. اين مهاجم 26 ساله و فني آرژانتيني که در ازاي 25 ميليون پوند و با عقد قراردادي 5 ساله با منچسترسيتي به 
حضور دو ساله و قرضي خود در يونايتد پايان داده است پس از کريستيانو رونالدوي پرتغالي که از يونايتد جدا و عضو رئال 
مادريد شد، دومين مهاجم سرشناس يونايتد بود که اين تيم را در زمان تعطيالت ليگ انگليس ترک گفت و با توجه به اين که هر 
دو بازيکن با سرمربي 6۸ ساله و اسکاتلندي يونايتد در ماه هاي پاياني فصل گذشته مشکل داشتند و رودرروي حاکم بالمنازع 
اولدترافورد ايستاده بودند، اين مسئله آنقدرها هم جاي تعجب نداشت. فرگي ادعا کرده است که خواسته اش حفظ ته وز بوده و حتي 

از زمان 
نيم فصل مسابقات سال گذشته براي تبديل کردن حضور موقتي وي در اولدترافورد به اقامتي ثابت و قطعي با مدير برنامه هاي 
ته وز و دارندگان »حق انتقال« وي گفت وگو کرده اما اين مقام و همچنين ته وز دست رد به سينه وي زده بودند. اين ادعايي است که 
ته وز آن را رد مي کند و مي گويد: »فرگوسن حتي يک بار هم به طور جدي با من و يا وابستگانم بر سر ابقاي من در اولدترافورد 
صحبت نکرد و هميشه اين بهانه و ادعا را داشت که ما پول زيادي بابت اين مسئله از منچستر طلب کرده ايم و اين يک دستاويز براي 

او بود. حقيقت امر اين است که ديويد جيل 
)مدير اجرايي يونايتد( نيز با خط گرفتن از فرگوسن کوششي براي حفظ من انجام نداد. من دو سال در منچستر بازي مي کردم و 
فرگوسن يک بار هم به طور عملي و حقيقي از من نخواست که در يونايتد بمانم و حتي به اندازه کافي با من گفت وگو نمي کرد. فقط 
يکي دوبار درباره مسائلي مثل حضور من در مسابقات تيم ملي آرژانتين صحبت کرد. بديهي است که اين برخوردي مناسب با 

بازيکني نباشد که دو سال است در يک باشگاه بازي و تالش مي کند.« 
منچسترسيتي از ۱۹6۸ به بعد هرگز در ليگ انگليس به عنوان قهرماني نرسيده است و اين در تضاد کامل با وضعيت منچستريونايتد 
است که از۱۹۹0 به بعد کلکسيوني شمارش ناپذير از جام هاي داخلي و خارجي را تصاحب کرده است و دليل جذب ته وز و همچنين 
گرت بري، روکه سانتاکروز و امانوئل ادبايور به تيم دوم شهر منچستر، فتح عناوين و جبران نقيصه فوق بوده است و هر ساعت 
امکان دارد بازيکن ممتاز تازه اي به اين جمع اضافه و سيتي براي فصل تازه بيشتر تقويت شود. ته وز با در نظر داشتن اين مسئله 
مي گويد: »بديهي است که هدف از جذب ما پايان دادن به روال ناکامي هاي سيتي طي سال هاي اخير بوده باشد. اين تيم در روزگاري 
نه چندان دور از بهترين هاي فوتبال انگليس بود و حال بايد کاري کنيم تا آن ايام تکرار شود. هدف من و ساير بازيکنان جديد سيتي 

نيز همين مسئله و به کارگيري توان مان براي رسيدن به دوراني تازه از موفقيت است.« 
منچسترسيتي از زمان خريداري شدن توسط تجار بسيار ثروتمند اماراتي از تمامي امکانات مالي براي جذب نيروها و نفرات مستعد 
و بازيکنان مورد نيازش بهره مي برد و ديگر کمبودي در اين خصوص ندارد و به همين خاطر است که حتي استخدام جان تري از 
چلسي را هم به رغم بسياري از مخالفت ها و مقاومت ها در برابر اين قضيه در دستور کار خود داشته است. ميزان توانايي مالي فوق 
به حدي است که سيتي آمادگي اش را براي پرداخت هفته اي 200 هزار پوند به کاپيتان شجاع چلسي اعالم کرده است و در صورت 
به ثبت رسيدن اين رقم، تري تبديل به پردرآمدترين فوتباليست شاغل در انگليس و کل اروپا مي شود. ته وز بي توجه به اين تالش ها و 
نتيجه دادن يا ندادن آنها مترصد فرصت براي جوابگويي به کارهايي است که به ادعاي وي فرگوسن در قبال او انجام داده است. او 
گفته است مي خواهد با گلزني براي سيتي در ديدار با يونايتد و در آنچه به عنوان دربي شهر منچستر و يکي از سنگين ترين دربي هاي 
فوتبال بريتانيا مي شناسيم، جواب کم محبتي مربي پيشين خود را بدهد و به قول خودش با چنان کاري، ضربه  کاري را به فرگوسن 
وارد و او را بابت فروش و واگذاري خود پشيمان کند. کاري که مهاجم پيشين کورين تيانس و وستهام با انجام آن جايگاه خود را 

در تيم ملي متزلزل شده آرژانتين محکمتر و به سوي حضور در دور پاياني جام جهاني نوزدهم نيز دورخيز کند. 
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IJF Sympathizes 
Over Plane Crash 
The president of the International Judo Federation (IJF) 
voices sympathy with Iran over a deadly plane crash 
that killed members of Iran’s Junior Judo squad.
Marius Vizer extended his condolences over the tragic 
event in a letter to Iran’s Judo Federation, ILNA re-
ported.

Ten members of Iran’s Junior Judo squad--eight ath-
letes and two coaches--were among the passengers 
of an Iranian plane which crashed in northwest Iran, 
killing all the 168 people on board.
The Iranian judo team was traveling to the Armenian 
capital, Yerevan, for a training camp.

“The crash is a catastrophic incident for the interna-
tional judo. I express my condolences to their families 
and the Iranian Judo Federation,“ Vizer said.
“I will soon travel to Iran to sympathize with the be-
reaved families,“ he added.

Vizer further pointed out that the participants in the 
international competitions in Hungary in August will 
hold one-minute silence to commemorate the victims 
of the crash.
The United States Judo Federation also extended its 
sympathies to the victims, their families and the Ira-
nian Judo Federation.

“I urge you to join me in mourning the loss of our judo 
brothers that have had their lives taken from them 
at such a young age. Whether one of those athletes 
might have gone on to become an Olympic Champion 
or bring the gift of judo to a town or village that had 
not been introduced to the sport, sadly, we will not 
have the opportunity to know,“ said USA Judo Federa-
tion’s President Lance Nading.

“These young athletes will not have the chance to 
grow into adulthood and fully understand and appreci-
ate the global bond that we all share as judoka. On be-
half of USA Judo, we hope that their families, friends 
and teammates in their hometowns accept our sincere 
condolences on their tragic loss,“ he added.

The Caspian Airlines Flight 7908 went down about 16 
minutes after taking off from Tehran’s Imam Khomeini 
International Airport.

Vahid Ebrahimi, Iman Zeinivand, Hossein Bana, Saeid 
Rasouli, Mostafa Sabbaghi, Yahya Baqerpour, Mosayyeb 
Aziz Elahi and Alireza Lashkari were the Iranian ath-
letes who were being accompanied by Ali Bahrami and 
Ali Mohaddes as coaches.

Persepolis Fans 
Sign ’Red Petition’ 
  
 

More than 230 fans of Iranian soccer club Persepolis have signed a petition to protest at the club’s 
“chaotic situation“.

The fans sharply criticized the club’s officials for their failure to sign a manager with only three weeks 
remaining to the start of the Premier League’s new season.
Persepolis has been without a head coach since Portuguese Nelo Vingada’s resignation in late May, 
Presstv wrote.
A number of coaches have been named by Persepolis officials as candidates for taking charge of the 
team but nobody has been yet appointed.
The Tehran-based club had already held negotiations with Spaniard Benito Floro Sanz, German Klaus 
Toppmoller, Croat Luka Peruzovic and Dutch Wim Rijsbergen.
Persepolis still thinks about Branko Ivankovic, despite the Croat has said he has no intention to head 
the team.

Former Iran football coach Ivankovic rejected an offer from Persepolis football team to take charge of 
the team.
The 55-year old coach steered Iran to the 2006 World Cup. He inspired Iran’s U-23 team to win the 
2002 Asian Games in Busan, South Korea.
The fans also expressed their strong disapproval with Persepolis’ “inefficient management“ which they 
said resulted in “superstars leaving the club“.
Several of Persepolis’ key players, such as Rahman Rezaei, Alireza Nikbakht Vahedi, Ivan Petrovic, 
Mazyar Zare’, Pejman Nouri and Mehdi Vaezi have left for other clubs while the club has so far failed 
to persuade Ali Karimi into renewing his contract.

More people continue to sign the petition, called the “Red Petition“ which has been created by Perse-
polis’ official fans club.
Pressure has mounted on the club’s chief executive Abbas Ansarifard to resign.
The Iran Physical Education Organization, which throws its heavy financial support behind Persepolis, 
planned to replace Ansarifard with Habib Kashani. However, Kashani, who was the club’s CEO before 
Ansarifard, has not agreed to take up the position.

Persepolis is scheduled to play Mes on August 6 in Kerman’s Shahid Bahonar Stadium in the 9th edition 
of Iran Premier League opener.
Mes of Kerman coach said that his team is ready to defeat Perserpolis football team in the opening 
game of the IPL
“We are going to beat Persepolis in the opener. Persepolis has yet to choose its coach but the team is 
one of the country’s greatest teams and we know defeating them will not be easy,“ Parviz Mazloumi 
said.

Sport
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Iranian students shine at 
40th IPhO 2009
Iran’s young physicists have received one honorary diploma and four medals in the 40th Interna-
tional Physics Olympiad (IPhO 2009), which was closed on Tuesday. 
Iranian students have won four medals -- three silver and one bronze -- and an honorary diploma at 
the competition, held in Merida, Yucatan, Mexico from July 12 to 19, 2009, said Behzad Solatian, the 
head of the public relations department of the Young Researchers’ Club here on Wednesday. 
Mohammad-Reza Mohammadi from Tehran, Arvin Shahbazi-Moghaddam from Rasht, and Kasra He-
jazi from Mashhad won silver and Reza Javadinejad from Tehran gained the bronze medal. Amir-
Hossein Tajdini from Tehran was also the winner of an honorary diploma in the competition. 
According to Solatian, the ranking of the teams in IPhO 2009 have not yet been announced. 
Seventy six countries from around the world participated in the event, sponsored by the Mexico 
Ministry of Education, the National Council of Science and Technology, and the Yucatan State Gov-
ernment. 
Organized by the Mexican Physical Society, the University of Yucatan and the Merida Campus of 
the Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnical Institute, the contest 
provides a unique opportunity for high school students to demonstrate their abilities in physics, ex-
change experiences and build cross-cultural contacts. 
In the 39th IPhO completion held in Hanoi, Vietnam, last July Iranian students won five bronze med-
als. Participants from 82 countries competed in the in 39th IPhO last year 

Iran success in 
producing high 
purity hydrogen

Iranian scientists have succeeded in producing hy-
drogen with a purity of 99.99% by electrolysis. 
The high purity hydrogen produced through high 
pressure electrolysis (HPE) by the Color Pars Co. in 
Tabriz, the capital of East Azerbaijan Province, can 
be used in making medicine, ore reduction, fuel cells, 
coal purification, and green jet fuel, the head of the 
Color Pars Co. research team, Firouzeh Taqavi, said 
on Wednesday. 
HPE is electrolysis of water by decomposition of wa-
ter (H2O) into oxygen (O2) and hydrogen gas (H2) 
with a compressed hydrogen output of around 120–
200 Bar, Taqavi explained. 
Hydrogen can be extracted from water without pol-
lution through electrolysis, and hydrogen is one of 
the best sources of energy and most valuable fuels, 
which can greatly reduce pollution, she noted. 
And electrolysis will become more economical as 
non-renewable resources dwindle, she added. 
Referring to the high flammability of hydrogen gas, 
Taqavi said, “It burns in the air at a very wide range 
of concentrations between 4% and 75% by volume 
and can cause a fire hazard.” 
Hydrogen purity or hydrogen quality is a term to 
describe the lack of impurities in hydrogen as a fuel 
gas. The purity requirement varies with the applica-
tion, for example a H2 ICE requires low hydrogen 
purity were a hydrogen fuel cell requires high hydro-
gen purity to prevent catalyst poisoning .

Iranian students win 6 
medals in IMO 2009
Iran’s most talented young mathematicians won 
six medals in the 50th International Mathematical 
Olympiad (IMO) held in Bremen, Germany, from 
July 10 to 22. 

In the 50th International Mathematical Olympiad, 
Khashayar Khosravi won a gold medal, Hossein 
Dabirian, Sepehr Qazi-Nezami, Amir-Masoud Gi-
veh-Chi, and Puya Vahidi-Ferdowsi snatched sil-
ver, and Ehsan Azarmsa got a bronze medal. 

The Iranian six-member team surpassed 573 of 
the most talented students from 108 countries 
around the world, the head of the public relations 
department of the Young Researchers Club, Beh-
zad Solatian, said here on Wednesday.
 
The International Mathematical Olympiad (IMO) is 
the world championship mathematics competition 
for high school students which is held annually in 
a different country. 
The first IMO was held in 1959 in Romania, with 
7 countries participating. It has gradually reached 
97 countries from 5 continents in 2008 at the 49th 
IMO in Madrid, Spain.  

Iranian cartoonists 
honored at Brazilian 
exhibition

Two Iranian cartoonists were honored at the 26th 
International Humor Exhibition of Piauí in Brazil 
last week. “Trees” by Mohammad-Ali Khalaji won 
the first prize and Mahmud Nazari received one 
of the festival’s two honorable mentions. 
Pol Leurs from Luxembourg was awarded the 
next honorable mention of the show, which 
sponsored by the National Foundation of Humor. 
The exhibition was held with the theme of the 
environment. 
Photo: “Trees” by Mohammad-Ali Khalaji won 
first prize at the 26th International Humor Exhi-
bition of Piauí in Brazil. 
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Sprachman to 
Translate ’Da’
  
 US translator Paul Sprachman signed a con-
tract with the Sureh-Mehr Publications for 
translation of the Iranian bestselling novel 
’Da’.
Written by Azam Hosseini, ’Da’ contains recol-
lections by Zahra Hosseini of the time when the 
Iraqi army captured Khorramshahr in the early 
days of the 1980-1988 war.“We also conduct 
negotiations with Turkish and Urdu translators 
for other versions of the book which have not 
come to any conclusion yet,“ the director of 
publications, Mohammad Hamzehzadeh, told 
Mehr News Agency.
Foreign publishers and distributors of the 
book will be designated after completion of 
the translation, he added.

’Da’ is a life story of a teenager who expe-
rienced the early days of the war in Khor-
ramshahr. In the dialect of Khorramshahr ’Da’ 
means ’mother’.
Sprachman has previously translated the Ira-
nian novels ’Chess with the Doomsday Ma-
chine’ by Habib Ahmadzadeh, ’Journey to 
Heading 270 Degrees’ by Ahmad Dehqan and 
’Esmaeil’ by Amirhossein Fardi. 

Post-War Picasso 
Works on Display 
The Tate Liverpool is scheduled to hold an exhibi-
tion of post-War works by renowned contemporary 
Spanish painter Pablo Picasso.
’Picasso: Peace and Freedom’ will display over 150 
paintings, drawings and a wide range of contextual 
materials and ephemera collected from around the 
globe.
The first exhibition of Picasso’s post-War period ex-
plores the artist’s works as a political and peace ac-
tivist from 1944 to 1973, Artdaily reported.
The Charnel House (1944-45) and Monument to the 
Spaniards who Died for France (late 1945 to Janu-
ary 31, 1947) will be among the best features of the 
exhibition.
Picasso: Peace and Freedom will be held from May 
21 to August 30, 2010 and will then move to Vi-
enna’s Albertina museum.
Apart from being a ground-breaking painter, Pablo 
Picasso was also a great draughtsman, and sculptor, 
best known for co-founding the Cubist movement 
and for the wide variety of styles embodied in his 
work.After joining the Communist party in 1944, Pi-
casso implemented more political ideas in his works 
and his paintings mostly referred to and commented 
on historical moments, war and peace.
Les Demoiselles d’Avignon (1907) and Guernica 
(1937) are among Picasso’s best-known works.

Winners of Nima 
Awards announced
The winners of the first edition of the 
Nima Awards were announced during 
a ceremony on Tuesday in Tehran. Po-
ets Reza Heirani and Roya Zarrin and 
the poem critic Behzad Khajat won the 
prizes. 
They were awarded with the Nima Prize 
Trophy as well as a complete series of 
Nima’s 14-volume anthology which is re-
leased by the Negah Publications. 
The event also paid tribute to the Ira-
nian cinema actor and sculptor Ardeshir 
Rostami. 
The members of jury Ali Babachahi, 
Shams Langarudi, Alishah Molavi, Hafez 
Musavi and Shams Aqajani were also 
honored during the event. 
“We will announce the terms for the next 
edition of the event during next month,” 
the secretary of the event Daruish Me’mar 
mentioned during the ceremony. 
He also alluded to the cancellation of the 
prize ceremony for two years lamenting 
the lack of cooperation by the Iranian 
Artists Forum’s officials with government 
officials. 
The event is cosponsored by the renowned painter Hanibal Alkhas, Negah and Shabahang Publica-
tions, and Dorsa Designing Company. 
The awards are named after Nima (Ali Esfandiari, 1896-1960) who started a new style of poetry in 
Iran and is credited as being the father of Persian blank verse. 

’Tehran 2121’ 
Attracts Int’l 
Companies 

Bahram Azimi’s animation ’Tehran 2121’ has attracted the 
attention of world distribution companies due to its pres-
ence 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 Fars 
News Agency.
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 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 Stu-
dent Animation Festival (PISAF) 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 
Nasirpour, Mohammadreza Sharifinia, Habib Rezaei, and 
Hesam Navvab-Safavi starred in the animation. 
’Tehran 2121’ is the third project in which Iranian anima-
tors have used the rotoscoping technique.
’The Dawn Bird’, a documentary on Ayatollah Hassan Mo-
darres, and ’Cell Phone’, an action film starring Reza Ki-
anian and Alireza Shojanouri, have previously been made 
by this technique.
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Promoting 
Handicrafts
Interaction with Iranian expatriates can pave the way for 
the sale of traditional arts and handicrafts overseas, said 
deputy head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHHTO) for traditional arts and 
handicrafts, Hossein Hatefi.

“ICHHTO has initiated a good interaction with Iranian 
expatriates for some time now. Identifying and learn-
ing more about target markets for the sale of the coun-
try’s handicrafts is the need of the hour and this can 

be achieved by establishing links with expatriates,“ the 
official was quoted as saying by CHTN.

He noted that one of the plans of the organization is to 
provide space for selling handicrafts.
“A portion of this space will be procured by the govern-
ment É ICHHTO is prepared to help provide this space 
to Iranian expatriates willing to invest in the export of 
handicrafts,“ he said.
Hatefi also said that at present export of handicrafts is 
carried out in a traditional manner.
“Unfortunately, the country’s handicrafts are not in line 
with the preferences of global markets and this creates 
problems for potential exporters,“ he said.
Hatefi emphasized that handicraft artists need support 
and ICHHTO is doing its best to render this support to 

them.

Remarkable Rise 
Another official said the export of Iranian handicrafts has 
increased by 170 percent over the last four year.
Kiumars Fathollah Kermanshahi, the deputy head of 
Trade Promotion Organization of Iran, also told Moj News 
Agency that from 2005 to 2008, Iran has exported $987 
million worth of handicrafts, while the figure during the 
previous four years (2001-4) stood at $365 million.

He added that these exports show a 170-percent 
growth.
Iran has also imported $677 million of handicrafts during 
the last four years, which show a 50-percent growth.
Hand-woven floor coverings (Kilim, Zilou, Gabbeh), tur-
quoise and other precious stones, inlaid work, potteries 
and ceramic were among the main Iranian handicrafts 

exported to USA, Japan, Germany and other European 
and Asian countries.

 
Private Investment 
An official of Traditional Arts Department said the level 
of investment for establishing a company for producing 
handicrafts is 50 billion rials.
Mehdi Kiaei also told CHTN that Toseh Gostar Tayyebein 
Company is making such an investment. 
“Subsequent to the conclusion of an agreement between 
the department and the company, it was decided that an 
investment firm for expanding handicrafts be established. 
The agreement includes supporting the local handicraft 
industry and supervising and navigating the investment 
firm,“ he added.

He noted that the project will become operational five 
months after the conclusion of the agreement.
“If cooperation takes place in accordance with the agree-
ment, we can expect results before the deadline. It is 
possible for the two sides to expand collaboration by 
holding joint meetings and all subsequent agreements 
will be subjected to the original agreement. On the basis 
of the agreement, the department will introduce the said 
company to all related institutions and handicraft units 
for coordinating handicraft production and their sustain-
able exports,“ he said.

Kiaei said the company is obliged to implement policies 
and plans determined by the department and invite all 
interested parties for participating in the expansion of the 
national handicraft industry.

Iran’s swine flu 
cases increase to 9
Health Minister Kamran Baqeri-Lankarani stated 
here on Tuesday that ۹ cases of swine flu have 
been detected in Iran. 
“In addition to the first infected Iranian and the 
two others who had been announced previou -
ly… the disease has been confirmed in 6 others 
and the number infected )people( has increased to 
۹,” Iranian Labor News Agency )ILNA( quoted the 
minister as saying. 
Lankarani added none of the detected cases have 
been infected in Iran. 
The first case was a teenager who lives in the 
United States and the two others have been Haj 
pilgrims, he said. 

He also stated that all the patients have received 
full treatments and their health conditions are 
satisfactory. 
Elsewhere in his remarks, the health minister said 
it has not been decided whether Iranian pilgrims 
will be allowed to travel to Saudi Arabia for this 
year’s hajj due to the risk of the spread of swine 
flu. 
He added he will have meetings with the health 
ministers of the east Mediterranean countries 
member to the World Health Organization to 
decide about this year’s hajj. 

Macabre 
Short Stories 
in Persian
Reza Najafi is trans-
lating a collection 
of macabre short 
stories from dif-
ferent nations that 
will be released by 
Cheshmeh Publica-
tions in the near 
future.
Entitled ’In the 
Realm of Death,’ 
the book contains 
30 short stories 
written by 20 au-
thors from Germany, France and Britain and 
is compiled by Najafi himself.
The stories belong to the macabre genre 
which is a quality of certain artistic or liter-
ary works, characterized by a grim or ghastly 
atmosphere. In these works, there is an em-
phasis on the details and symbols of death.
The book contains stories penned by the re-
nowned authors including Edgar Allen Poe, 
Thomas Mann and Charles Dickens, Najafi 
told Fars News Agency.
The book is a part of a three-volume set. The 
other two volumes are named “In the Realm 
of Sorrow“ and “In the Realm of Happiness,“ 
he concluded.
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Is Anyone Listening 
to The Iranians?
Twenty-seven Iranian political activists, 
human rights advocates and academics 
have called for a hunger strike in front 
of the United Nations headquarters in 
New York from July 22-24. They have 

invited Iranians living in the United 
States to join them, in order to express 
their solidarity with the recently arrest-
ed and jailed protestors in Iran, and to 
act as the voice of the Iranian people 
in these critical and difficult times. The 
signatories of the statement say that,

The people of Iran, through their wide-
spread participation in the June 12, 
2009 presidential election, indicated 
that, despite the fundamental short-
comings of Iran’s political system, pre-
fer to decide their fate and that of their 
nation through peaceful and democratic 
means. But, unfortunately, Iran’s ruling 
establishment did not respect and ap-
preciate the large participation of Irani-
an citizens in the election and, through 
vast fraud, violated the fundamental 
rights of Iranian people for deciding 
their nation’s fate, and carried out a 
coup against its own people.

Even more unfortunate is the fact that 
the ruling group and the coup-created 
government have reacted violently to 
the extensive peaceful demonstrations 
of the people who were only protest-
ing the violation of their rights, ruth-
lessly cracked down on the protestors, 
and unlawfully arrested in the streets a 
large number of the political activists, 
intellectuals, journalists, and common 
people, and have jailed them in soli-
darity confinement. Credible informa-
tion also indicates that the imprisoned 

people are under psychological and 
physical pressure to confess to break-
ing the laws, which they have actually 
not done.
Thus, we the signatories of this state-
ment declare our support of the Green 

Movement of the Iranian people, con-
demn the vast fraud in the election, 
the ruthless crackdown on the people’s 
protests, and the illegal arrest and im-
prisonment of hundreds of Iran’s citi-
zens and social and political activists, 
by staging a hunger strike in front of 
the United Nations headquarters in 
New York, so as to be the voice of the 
dignified and oppressed people of Iran. 
We ask the United Nations official to 
demand that the government of the 
Islamic Republic of Iran to release un-
conditionally all the imprisoned people. 
Given the dangerous situation that the 
imprisoned people are in and the threat 
to their lives, we demand that an emis-
sary of the United Nation’s Secretary-
General [be sent to Iran] in order to 
meet with the imprisoned people.

The signatories include Abdolali Bazar-
gan, the distinguished Islamic scholar 
(and son of the late Mahdi Bazargan, 
Iran’s first prime minister after the 1979 
Revolution), Dr. Fatemeh Haghighatjou, 
a Tehran reformist deputy to the 6th 
Majles (parliament) who is currently 
residing in the United States, Dr. Man-
soor Farhang, a professor of political 
science and Iran’s first ambassador to 
the United Nations after the Revolution, 
Professor Hamid Dabashi of Colombia 
University, Mehrangiz Kar, a well-known 
human rights advocate, and Akbar 
Gangi, the respected investigative jour-

nalist who spent 6 years in Iranian jails 
for revealing the details of some of the 
crimes committed by Iranian officials. 
While in jail, Ganji went on a prolonged 
hunger strike in 2005.

The call to the hunger strike has also 
been supported by some prominent fig-
ures, such as Mr. Taher Ahmadzadeh, 
a member of the Nationalist-Religious 
Coalition in Iran who was the governor-
general of Khorasan province in the Ba-
zargan government (whose two sons, 
Mosoud and Majid. were killed by the 
Shah’s security forces before the 1979 
Revolution), Professor Ervand Abraha-
mian, a distinguished academic and 
author of numerous books on Iran, 
Shahrnoush Parsipour, the well-known 
literary figure who spent some time in 
Iranian jails, Dr. Abdolkarim Soroush, 
the distinguished philosopher and Is-
lamic scholar, and Mohsen Makhmal-
baf, the famed Iranian movie director 
who has been acting as a Paris-based 
spokesman for Mir Hossein Mousavi, 
the main reformist candidate.
Gangi has declared that the Iranian 
government will pay a heavy price for 
its deed during and after the election, 
and has promised much stronger ac-
tions against it in the coming weeks. He 
and other well-known Iranian political 
activists and human rights advocates, 
such as Shirin Ebadi (the 2003 Nobel 
Laureate for Peace), have called on the 
international community to show soli-
darity with the Iranian people by not 
recognizing the legitimacy of Mahmoud 
Ahmadinejad’s second term as presi-
dent, and to sanction and isolate the 
government of Iran diplomatically.
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