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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 .

واکنش فرانسه به اظهارات سفير ايران
برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه اظهارات مهدي ميرابوطالبي سفير ايران در پاريس، 
رد  با  کرد. وي  تکذيب  را  فرانسوي  کلوتيلد ريس شهروند  به  اتهام جاسوسي  درباره 
اظهارات سفير ايران در گفت وگو با راديو اروپا گفت فرانسه اينقدر عاقل هست که يک 
ادعاها  اين  با تمام  ايران نفرستد.وي همچنين گفت،  به  دختر جوان را براي جاسوسي 
کلوتيلد ريس نه به خاطر جاسوسي بلکه به دليل حضور در تظاهرات خياباني محاکمه 

مي شود.
سيدمهدي ميرابوطالبي روز سه شنبه در گفت وگو با روزنامه فرانسوي »پاريزين« اظهار 
داشته بود کلوتيلد ريس در پي حوادث پس از انتخابات در ايران بازداشت و در دادگاه 
را  کارورزي  دوره  يک   2007 سپتامبر  تا  ژوئن  هاي  ماه  فواصل  در  محاکمه شد.وي 
درباره فناوري هسته يي در کميسارياي انرژي اتمي فرانسه گذرانده است. وي همچنين 
ايران در بحران هسته يي« نوشته است و  مقاله يي علمي تحت عنوان »درک سياست 
ايران در فرانسه در  تاييد مي کند.سفير  اين سند شک و ترديدهاي ما در قبال وي را 
ادامه درباره ارتباط اين پرونده با اشتغال پدر ريس در کميسارياي انرژي اتمي فرانسه 
تصريح کرد؛ »ما در جريان بوديم اما اين مساله را در نظر نمي گيريم.«به گزارش فارس 
ميرابوطالبي همچنين در واکنش به پرسش خبرنگار لوپاريزين مبني بر اينکه ايران مدرک 

صفحه6واقعي عليه ريس ندارد و تنها بر اساس حدس و گمان قضاوت مي کند...
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بازنگري مسکو در فروش 
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نقش فرهنگ در گذار 
به دموکراسی

خيز کشتی فرنگی برای 
اولين سکوی جهانی

نفس  به  اعتماد  از  دنيايی  بنا،  محمد 
نيز  را  ويژگی  اين  تا  می کوشد  و  است 
به شاگردانش در تيم ملی کشتی فرنگی 
منتقل کند. از اين رو، با اعتماد به نفس 
باال و شايد هم به قول خودش از روی 
جهانی  چهارم  از کسب طالی  جاه طلبی 
طور  همين  و  سوريان  حميد  توسط 

صعود به يکی از ۳ سکوی برتر...

صفحه39 ورزشی

تجاوز با باتوم و شيشه نوشابه به 
برخی از بازداشت شدگان محرز شد

فرمان آرا  »از عباس کيارستمي متنفرم« 
صفحه13

به  بسته  دموکراسی،  به  گذار  پردازان  نظريه 
شناختی  جامعه  گرايش  و  نظری  چارچوب 
شان، نقش و تاثير متفاوتی برای عنصر فرهنگ 
نظريات  قائلند.  دموکراسی  به  گذار  فرآيند  در 
همبستگی،  الگوی  چارچوب  در  گرفته  شکل 
و  سياست  ميان  معنادار  همبستگی  وجود  به 
در  دموکراسی  تحقق  و  کرده  اشاره  فرهنگ 

جوامع برخوردار از فرهنگ ....
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

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

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990
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همسر ايرانی بتی
 محمودی درگذشت

دکتر بزرگ محمودی که همسر ايرانی او بتی محمودی با چاپ کتابی عليه فرهنگ 
برپا کرد، روز  »بدون دخترم هرگز« در دهه ۸0 جنجالی در غرب  نام  به  ايران 
شنبه در 70سالگی پس از 2۵ سال دوری از فرزندش در بيمارستانی در تهران 
 ۱۹۸۴ سال  در  ايران  فرهنگ  و  همسرش  عليه  محمودی  بتی  جنجال  درگذشت. 
ميالدی بعد از چاپ کتاب او، تبديل به فيلم سينمايی نيز شد که با واکنش بسياری 

از ايرانيان در کشورهای غربی و همچنين داخل کشور روبه رو شد. 
فرزند دختر بزرگ محمودی، مهتاب، در زمان جدايی از او چهار سال داشت و 
توسط همسر امريکايی او بتی از ايران برده شد و پس از آن هيچ گاه اين پدر 
نتوانست فرزندش را ببيند.فيلم سينمايی »بدون دخترم هرگز« در سال ۱۹۹۱ با 
هنرپيشگی سالی فيلد در نقش بتی و آلفرد مولينا در نقش دکتر محمودی اکران 
شد و با مخالفت بسياری از ايرانيان که معتقد بودند فرهنگ آنان به ريشخند گرفته 
شده است، روبه رو شد.بتی محمودی در کتاب خود ادعا کرده بود شوهرش او 
از  بعداً  و  بوده  آورده  تهران  به  کوتاه  برای سفری  را  دختر چهارساله شان  و 
خروج آنان از کشور جلوگيری کرده است.بتی محمودی در کتاب »بدون دخترم 
هرگز« به صورت لخت و عريان به فرهنگ و نحوه زندگی ايرانيان تاخته بود تا 
جايی که حتی نوع زندگی و غذاهای ايرانيان را با فضاسازی بی رحمانه يی عقب 
افتاده تصوير کرده بود. او در تصويری که از غذای سنتی کله پاچه- که اينک در 
بسياری از کشورهای اروپايی و حتی امريکا پخته شده و به فروش می رسد- در 
به نحوه  بتی محمودی همچنين  بود.  ايرانيان را وحشی خوانده  بود،  داده  کتاب 
زندگی ايرانيان تاخته بود که چرا در دستشويی و آبريزگاه های خود به جای کاغذ 
توالت از آب استفاده می کنند.بتی محمودی به اتفاق فرزندش چندی بعد از آمدن 
به ايران به ياری چند قاچاقچی از ايران به ترکيه می رود و از همان جا شروع به 

نوشتن کتاب ضدايرانی و جنجالی خود می کند. 
او که هنگام ازدواج با بزرگ محمودی در ميشيگان امريکا می زيست، در بازگشت 
چند مصاحبه جنجالی نيز ترتيب داد و از محل مصاحبه ها و چاپ چندباره کتاب 
و بعداً فيلم سينمايی ثروتی به دست آورد و اعالم کرد چون جاسوسان شوهرش 
نمی کند.اينک که  فعالند، جای خود را مشخص  او و فرزندش  بازگرداندن  برای 
همسر ايرانی بتی محمودی در تهران درگذشته است بار ديگر خبرگزاری ها از 
بود،  ايران  فرهنگ  عليه  جنجال  منبع  ها  سال  برای  پيش  سال   2۵ که  يی  واقعه 
گزارش تهيه کرده اند. البته اين گزارش ها زمانی برای بار ديگر تهيه می شود که 

غربيان بيشتر از گذشته با فرهنگ ايرانيان 
ابهام   ۸0 دهه  همچون  و  اند  شده  آشنا 
ايرانيان  زندگی  از  آنان  دانش  در  موجود 
نمی تواند به پذيرفتن ادعاهايی منجر شود 
که بتی محمودی با وارونه سازی عادات در 
زندگی ايرانيان و بزرگنمايی آنها به فرهنگ 
ها  بود.دکتر محمودی سال  تاخته  ايرانيان 
نيز  او  گفت  ايران  در  يی  در مصاحبه  بعد 
زندگی  درباره  کتابی  است  گرفته  تصميم 
خود با بتی بنويسد. او گفت اين حق برای او 
محفوظ است که حتی فيلمی تهيه شود و او 
در آن سخن بگويد. محمودی درباره فيلم و 
کتاب بتی گفت؛ آنها يک مساله سياسی از 
يک طالق ساده ساخته اند و اضافه کرد او 
توانسته است مانند هر پدری مراتب عشق 
و عالقه اش را به دخترش برساند. او البته 
پدرش  مانند  دخترش  که  بود  خوشحال 
همچنين  است.او  شده  پزشکی  دانشجوی 
گفت متاسفانه اگر به امريکا برود به خاطر 
شکايت بتی دستگير می شود و در نهايت 
قربانی سياست شده  او  زندگی  بود  معتقد 

است. 

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

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

و  سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
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آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا رد آگهی 
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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 تبليغات: 02081232357 - 07811000455

با شاعران معاصر

شفيعی کدکنی

در سال ۱۳۱۸  کدکنی  دکتر محمدرضا شفيعی 
در  حيدريه  تربت  شهرستان  کدکن  دربخش 
استان خراسان رضوی، چشم به جهان گشود. 
دبيرستان  و  دبستان  دوره های  کدکنی  شفيعی 
فراگيری   به   نيز  چندی   و  گذراند،  مشهد  در  را 
زبان  و ادبيات  عرب, فقه،  کالم  و اصول  سپری 
رشته  در  را  خود  کارشناسی  مدرک  او  کرد. 
و  فردوسی  دانشگاه  از  پارسی  ادبيات  و  زبان 
مدرک دکتری را نيز در همين رشته از دانشگاه 
دانشگاه  ادبيات  استاد  اکنون  او  گرفت.  تهران 
نزديک مهدی  از جمله دوستان  او  است.  تهران 
اخوان ثالث شاعر خراسانی به شمار می رود و 

دلبستگی خود را به اشعار وی پنهان نمی کرد

حالج 

 در اينه دوباره نمايان شد 
با ابر گيسوانش در باد 

باز آن سرود سرخ اناالحق 
ورد زبان اوست 

تو در نماز عشق چه خواندی ؟
که سالهاست 

باالی دار رفتی و اين شحنه های پير 
از مرده ات هنوز
پرهيز می کنند 

 نام تو را به رمز 
 رندان سينه چاک نشابور

در لحظه های مستی 
 مستی و راستی 
 آهسته زير لب 
 تکرار می کنند 

وقتی تو 
 روی چوبه ی دارت

خموش و مات 
 بودی
 ما 

 انبوه کرکسان تماشا 
 با شحنه های مامور
مامورهای معذور 

همسان و همسکوت مانديم 
خاکستر تو را 
باد سحرگهان 
هر جا که برد 

مردی ز خاک روييد 
در کوچه باغ های نشابور 
 مستان نيم شب به ترنم 
آوازهای سرخ تو را باز 
ترجيع وار زمزمه کردند 

نامت هنوز ورد زبان هاست 
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به ياد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد

پشت پرده
 ديدار مقامات ايران و امريکا در افطاري

 در خبرها آمده است معاون وزير خارجه ايران و نماينده 
ويژه اياالت متحده امريکا در امور افغانستان و پاکستان 
خارجه  وزير  اوغلو  داود  احمد  افطار  مراسم ضيافت  در 
با  )بالکا(  بالکان  ايران  پايگاه خبري  ترکيه شرکت کردند. 
انتشار عکسي از اين مراسم به نقل از رسانه هاي ترکيه 
افتخار  به  را  ميهماني  اين  ترکيه  خارجه  وزير  نوشت؛ 
شرکت کنندگان در اجالس گروه دوستان پاکستان برگزار 
کرد. مقاماتي چون شاه محمد قريشي وزير امور خارجه 
کارل  کانادا،  خارجه  امور  وزير  کانن  الورس  پاکستان، 
معاون  آخوندزاده  محمدمهدي  سوئد،  خارجه  وزير  بيلت 
وزير امور خارجه ايران و ريچارد هالبروک نماينده ويژه 
اياالت متحده امريکا در امور افغانستان و پاکستان در اين 

افطاري شرکت کردند.

 موسوي و کروبي را سحرها لعنت کنيد

شنيده ايم يکي از مداحان معروف حامي دولت در مسجد 
ارک تهران به شدت به کروبي و موسوي تاخت. به گزارش 
رسيده به فرارو منصور ارضي دوشنبه شب در مراسم 
»هر سحر موسوي  گفت؛  به حاضران  ماه رمضان  ويژه 
و کروبي لعنت اهلل عليهما را لعنت کنيد.« او افزود؛ »هنوز 
فتنه نخوابيده. سحرها بگوييد يا منتقم و اين دو منافق را 
نفرين کنيد تا زودتر دستگيرشان کنند.« ارضي آنگاه گفت؛ 
تا شاه  امن يجيب خوانديم  اين مسجد ۱۴ هزار  »ما توي 

سقوط کرد.«

 دستگيري فريبا پژوه

فريبا پژوه عضو جبهه مشارکت بازداشت و به زندان اوين 
منتقل شده است. به گزارش نوروز فريبا پژوه از روزنامه 
نگاران اصالح طلب است که با خبرگزاري ايلنا و روزنامه 

اعتماد ملي همکاري داشته است.

 محسن هاشمي تکذيب کرد
 

وي  از  نقل  به  مشايي  که  را  اظهاراتي  هاشمي«  »محسن 
نقل   76 سال  جمهوري  رياست  انتخابات  نتيجه  درباره 
کرده بود، تکذيب کرد. او به انتخاب گفت من هيچ گاه چنين 
ام.  نکرده  اظهارنظري  و  نداشته  خاتمي  آراي  از  تحليلي 
مشايي در جمع مسووالن ستاد خورشيد گفته بود محسن 
هاشمي بعد از مشخص شدن آراي خاتمي در دوم خرداد 

76، اظهارنظر کرده بود آراي خاتمي، راي پدر من است.

 احکام سنگين براي ماموران متخلف

جهان نيوز خبر داد سه فرمانده نيروي انتظامي به معاونت 
اين  بازداشتگاه کهريزک متهم شدند.  قتل در ماجراي  در 
سايت نزديک به دولت نهم به نقل از يک مقام آگاه گزارش 
داد براي ۱2 پرسنل نيروي انتظامي کيفرخواست سنگيني 
قاضي  محاکمه  مورد  در  هنوز  ولي  است  شده  صادر 
متخلف که از وي به عنوان عامل اصلي فجايع کهريزک نام 
برده مي شود، خبري در دست نيست. گفته مي شود ۱67 

بازداشتي در اين بازداشتگاه نگهداري مي شدند.

 سوراخ کردن چمدان ايراني ها در ونزوئال

گفته مي شود ماموران امنيتي فرودگاه کاراکاس پايتخت 
آنها  اطالع  بدون  را  ايراني  ونزوئال چمدان هاي مسافران 
سوراخ مي کنند. تابناک نوشت اين اقدام به جهت مسائل 
توسط  مسافران  بار  معمول  بازرسي  جز  به  و  امنيتي 
به  موضوع  و  شود  مي  انجام  فرودگاه  ورودي  دستگاه 
ظاهراً  است.  رسيده  نيز  ونزوئال  در  ايران  سفارت  اطالع 
اين اقدام فقط در خصوص بار مسافران به مقصد تهران 

انجام مي شود.

رمضان
 بی ربنای شجريان

احسان صادقيان 
     ehsan@persianweekly.co.uk     

بعد از وقایع انتخابات اخیر کافی است در جمعی 
بفهمند که شما روزه دارید، آنوقت است که بعد 
فهم،  و  درک  تمام  ُشوک،  با  و  نگاه خیره  یک  از 
تحصیالت و حتی انصاف و وجدان شما را زیر 
سؤال خواهند برد؛ چون شما حاال دیگر از مرزهای 
می  محسوب  دیده  دنیا  اید،  شده  خارج  کشور 
اختیار  نا محدود برای مطالعه در  شوید، منابع 
دارید، آسایشها و راحتیهای جامعهء بدون مذهب 
و  که همه مشکالت  بینید  می  کنید،  لمس می  را 
و  تعصب  و  خرافه  از  کشور  ماندگیهای  عقب 
که  دردناکی  است، کشتارها و جنایتهای  جهالت 
همچنان  ولی  بینید  می  را  شود  می  دین  برای 
مذهبی  با  که  شود  می  تلقی  و  هستید  مذهبی 

بودنتان به حکومت مذهبی اعتبار می بخشید! 

قطعًا تا کنون بسيار ديده ايد که مذهبی ها برای انجام مناسک عبادی 
يا رعايت موازين دينيشان در اين کشوِر غير مذهبی، چگونه خود و 
ايده  ايد اگر  اطرافيانشان را معذب می کنند و حتمًا از خود پرسيده 
آل اين افراد يک جامعه مذهبی با رعايت تمام حدود شرعی است پس 
چرا از آن مدينه فاضله ای که در ايران بنا کرده اند به اين ديار کفر 

و الحاد پناه آورده اند!؟

انگلستان را شايد بتوان بهشت مذهبی ها ناميد چون عالوه بر حکومت 
با  )اين واژه عليرغم درک نادرست عامه به معنای مخالفت  سکوالر 
از غير  يکی  دين(،  از  بودن  يعنی جدا و مستقل  بلکه  باشد  نمی  دين 
مذهبی ترين جوامع دنيا را دارد. در انگلستان صحبت کردن از مذهب 
و مسلک افراد چيزی در حد يک تابو است و اين شرايطی ايجاد می 
کند تا هر کس با هر مذهب و سلوکی که دارد زندگی بی دقدقه ای 
برای خود داشته باشد. اگر جامعه انگلستان را با يک جامعه مذهبی 
شخصی  ملت،  و  حکومت  تمام  آن  در  که  کنيد  مقايسه  ايران  مانند 
ترين مسايل زندگی شما را زير ذره بين می گيرند و به اسم امر به 
معروف و نهی از منکر، خود را نه مجاز بلکه موظف به دخالت در 
يابيد چرا حتی روحانيون اگر  زندگی ديگران می دانند، آنگاه درمی 
اين کفرستان را در سر  به زبان هم نياورند ولی رويای زندگی در 

می پرورانند.

 )Etheist(اما همانطور که بخصوص درميان ما ايرانيها، اِيثيست های
پنهان کم نيست )منظور کسانی است که به هيچ حتی وجود خدا هم 
اعتقاد محکمی ندارند ولی صرفًا به دليل تربيتهای خانواده يا جامعه 
نامند( مسلمانهای سکوالر هم کم  پيروی مذهبی خاص می  را  خود 
نيستند؛ يعنی کسانی که اخالقيات را در چهارچوب دين يافته اند و آن 
را به عنوان روندی برای زندگی شخصی خود برگزيده اند. بسياری 
تسبيح  به  دست  هميشه  و  رفته  مکه  چندبار  حاجی  هم  اگر  آنها  از 
پينه بسته، ولی دوست  هستند و پيشانيشان از سجده های طوالنی 

دارند دختر و همسرشان در انتخاب حجاب مختار باشند؛ مثل هر کس 
ديگری رنج می برند اگر هر مرد غريبه ای در کوچه و خيابان، به اسم 
غيرت يا حفظ حريم دين، با وقاحت اندام زنانشان را ورانداز کنند و 
به نوع پوشش آنها با لحن زشت و زننده اعتراض کنند؛ يا آزرده اند 
از اينکه دوست و آشنا و همکار و همسايه، سر در زندگی شان داشته 
باشند و با تظاهر به مومن تر بودن يا برای امر به معروف يا تمسخر 
و احتمااًل فقط از روی حسادت و نادانی به آنها يادآور شوند که مثاًل 
برای نماز جماعت به مسجد نرفته اند يا پسرشان را در خيابان ديده 
ريز  اين دست مسايل  از  و  داده  می  را گوش  فالن موسيقی  که  اند 
اجتماعی که تحت فشار آن، يک مومن نورانی به يک خشک متعصب 
دشواريهای  هم  مومنين  اين  که  است  چنين  شود.  می  بدل  متظاهر 
دينداری در کفرستان را به راحتيهای مدينه فاضله ترجيح می دهند. 
حال قصه آن متظاهرانی که طمع پول و مقام از آنها افرادی متدين 
ساخته و آزادی سکس و الکل هم به اين ديارشان کشانده نيازی به 

باز گويی ندارد.

مخالفت با مذهب نيز مسئله تازه ای نيست. انديشمندان بسياری در 
طول تاريخ برای رد مذاهب قلم زده اند. اما از زمانی که ديانت ما عين 
سياست مان شد )نه حتی سياست عين ديانت(، مخالفان سياسی عليه 
مذهب جبهه گيری کردند. متأسفانه کتابهايی که در سی سال اخير در 
رد اسالم نوشته شده، به منظور مخالفت با حکومت اسالمی بوده و با 
کمترين دانش و اطالع از فلسفه و انديشه مذهب صورت گرفته است. 
از  انزجاری که  اين کتب و رسائل صرفًا به دليل ممنوعيت چاپ، و 

حکومت وجود دارد با استقبال عامه مواجه شده است.

 به پشتوانه همين بازخوردهای ضد مذهب، دينداری در دهکده ايرانی-
انگليسی ما به نوعی اتهام غير رسمی تبديل شده است. خصوصًا بعد 
که شما روزه  بفهمند  در جمعی  است  کافی  اخير  انتخابات  وقايع  از 
داريد، آنوقت است که بعد از يک نگاه خيره و با ُشوک، تمام درک و 
فهم، تحصيالت و حتی انصاف و وجدان شما را زير سؤال خواهند 
برد؛ چون شما حاال ديگر از مرزهای کشور خارج شده ايد، دنيا ديده 
داريد،  اختيار  در  مطالعه  برای  نا محدود  منابع  محسوب می شويد، 
آسايشها و راحتيهای جامعهء بدون مذهب را لمس می کنيد، می بينيد 
که همه مشکالت و عقب ماندگيهای کشور از خرافه و تعصب و جهالت 
را می  دين می شود  برای  که  دردناکی  و جنايتهای  است، کشتارها 
بينيد ولی همچنان مذهبی هستيد و تلقی می شود که با مذهبی بودنتان 

به حکومت مذهبی اعتبار می بخشيد!

ظلم وقتی لباس دين به تن می کند خدايی می شود و مظلوميت انسان 
را دو چندان می کند ولی اين ظلم هميشه در جامه دين نيست؛ دولتهای 
کمونيستی، سرمايه داری، الييک، سوسياليست و امثال آن هم ظلم می 
کنند. لباس دين نيز هميشه بر تن ظالم نيست؛ در طی هشت سال جنگ 
نظامی و تحريمهای اقتصادی، همين لباس بی ريای دين بر تن عامه 
مردم بود که آنها را به از خود گذشتگی برای هم تشويق می کرد. 
اين دين نه از آن نوع دولتی بلکه از  اتفاقًا در شرايط کنونی باز به 
جنس مردمی اش برای حفظ اتحادمان نياز داريم. در رمضان امسال، 
فقط گرسنگی نيست که فشار می آورد؛ محروميت از ربنای ملکوتی 
استاد شجريان هم کم دردی نيست. ربنايی که حتی برای غيرمذهبيها 
هم شنيدنی بود و زيباترين خاطره رمضان؛ موسيقی بی نظيری که 
در آن خلسه قبل از افطار انسان را برای لحظاتی به آسمان می برد 
در  نوا  اين  خالء  کرد.  می  رها  زمين  روی  قالهای  و  قيل  همه  از  و 
نزديکترين لحظه ها به خدا يادآور عزای عمومی ملتی است که استاد 
آوازشان هم خاموشی گرفته؛ يادآور خيانت حاکم به مردمی است که 
نهال حکومت او را با خون خود آبياری کرده بود به اميد آنکه پناه 
ريخته  ظالمانه  که  است  ناحقی  يادآور خونهای  باشد؛  آنها  و حامی 
ياور خود می  را  از سياهی دست خدا  که  يادآور ظلمی است  شده؛ 
داند. می گويند پيامبر اسالم در حجة الوداع، در صحرای عرفه، تمام 
روز را زير آفتاب سوزان دعا کرد و از خدا خواست تا هر کسی از 
امتش با هر گناهی که به صحرای عرفه برود و استغفار کند بخشوده 
شود و خداوند از خيل گناهکاران بخشايش ظالم را استثنا کرد. اکنون 
در  را  او  که  است  شايسته  اند  کرده  شريک  ظلم  در  هم  را  خدا  که 
واپسين لحظات ضعف و استيسال به آبروی خودش سوگند بدهيم تا 

به تقاص خونهای ريخته شده اراده کند.
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واکنش فرانسه به اظهارات سفير 
ايران درباره کلوتيلد ريس 

 

مهدي  اظهارات  فرانسه  خارجه  وزير  کوشنر  برنار 

ميرابوطالبي سفير ايران در پاريس، درباره اتهام جاسوسي 
به کلوتيلد ريس شهروند فرانسوي را تکذيب کرد. وي با رد 
اظهارات سفير ايران در گفت وگو با راديو اروپا گفت فرانسه 
اينقدر عاقل هست که يک دختر جوان را براي جاسوسي به 
کلوتيلد  ادعاها  اين  تمام  با  نفرستد.وي همچنين گفت،  ايران 
ريس نه به خاطر جاسوسي بلکه به دليل حضور در تظاهرات 

خياباني محاکمه مي شود.
با  وگو  گفت  در  شنبه  سه  روز  ميرابوطالبي  سيدمهدي 
روزنامه فرانسوي »پاريزين« اظهار داشته بود کلوتيلد ريس 
در  و  بازداشت  ايران  در  انتخابات  از  پس  حوادث  پي  در 
دادگاه محاکمه شد.وي در فواصل ماه هاي ژوئن تا سپتامبر 
فناوري هسته يي در  را درباره  2007 يک دوره کارورزي 
کميسارياي انرژي اتمي فرانسه گذرانده است. وي همچنين 
مقاله يي علمي تحت عنوان »درک سياست ايران در بحران 
هسته يي« نوشته است و اين سند شک و ترديدهاي ما در قبال 
وي را تاييد مي کند.سفير ايران در فرانسه در ادامه درباره 
ارتباط اين پرونده با اشتغال پدر ريس در کميسارياي انرژي 
اتمي فرانسه تصريح کرد؛ »ما در جريان بوديم اما اين مساله 
را در نظر نمي گيريم.«به گزارش فارس ميرابوطالبي همچنين 
در واکنش به پرسش خبرنگار لوپاريزين مبني بر اينکه ايران 
مدرک واقعي عليه ريس ندارد و تنها بر اساس حدس و گمان 
اتهام  پرونده ريس هشت  »در  کرد؛  تاکيد  کند،  قضاوت مي 
عمده و اصلي وجود دارد و وي در جريان محاکمه اش در 
دادگاه تمامي اين اتهام ها را قبول کرد. اين خانم با يک ويزاي 
و سپس  آمد  ايران  به  فرانسه  زبان  تدريس  براي  ۳0روزه 
در اين کشور درخواست تمديد اقامت کرد. زماني که مهلت 
ويزاي وي براي دومين بار به پايان رسيد، بايد ايران را ترک 

مي کرد اما به طور غير قانوني در ايران باقي ماند. در ظاهر 
اين طور به نظر مي رسد که وي براي تدريس زبان فرانسه 
به اصفهان آمده است اما بايد ديد چرا وي به مدت ۱۵ روز 
در تظاهرات تهران حضور يافته است؟« وي در ادامه درباره 
گفت؛  بوده،  تعقيب  تحت  ايران  در  ريس  آيا  که  مطلب  اين 
»بله، ما به محض ورود وي به خاک ايران وي را تحت نظر 
داشتيم وگرنه چگونه مي توانستيم او را دستگير کنيم؟«اين 
سفير عالوه بر اين در پاسخ به پرسش لوپاريزين مبني بر 
اينکه »پس شما ريس را جاسوس مي دانيد؟« تصريح کرد؛ 
»جاسوسي يکي از اتهامات اصلي اوست اما هيچ کس نمي 
ادامه  در  پاريزين  بدهد.«خبرنگار  نظر  قاضي  به جاي  تواند 
تاکيد کرد؛ »شما اعالم کرديد او به همه چيز اعتراف کرده 
است اما در فرانسه اعتقاد بر اين است که وي مجبور شده 
اين سخنان را بر زبان بياورد.« ميرابوطالبي در واکنش به 
اين موضوع نيز افزود؛ »به يک دليل ساده، چنين چيزي در 
ايران وجود ندارد. اعتقادات مذهبي ما، ما را از دروغ گفتن و 
اعتراف گيري تحت فشار منع مي کند. از سوي ديگر سفير 
فرانسه در تهران با ريس ديدار داشته و اعالم کرده شرايط 

نگهداري وي کاماًل مناسب است.«
وي درباره زمان صدور حکم ريس تاکيد کرد؛ »متهم مورد 
آزاد شده  زندان  از  قيد ضمانت  با  و  گرفته  قرار  بازجويي 
است و طبق قانون ايران بايد منتظر صدور حکم بماند. در 
حبس،  ميان  از  که  است  قاضي  عهده  بر  اين  حاضر  حال 
آزادي و جريمه يکي را انتخاب کند و درباره زمان صدور 
اما آنچه محرز  از خود قاضي سوال کنيد.  حکم بهتر است 
از  ايران کوتاه تر  اين است که زمان صدور حکم در  است 

زمان صدور حکم در فرانسه خواهد بود.«
ابوطالبي در پايان درباره تنش جاري در روابط ميان فرانسه 
کرده  اعالم  فرانسه  خارجه  »وزارت  شد؛  يادآور  ايران  و 
به  اين  ندارد.  ايراني  مقامات  با  يي  رابطه  پاريس هيچ گونه 
براي  فرانسه  نيست؟  او  مسووليت  اين  آيا  است؟  معنا  چه 
بهبود روابط چه مي کند؟ از دو ماه پيش تاکنون من تمامي 
تالش خود را براي آرام شدن فضا و جلوگيري از بدتر شدن 
امور انجام داده ام. فرانسه پس از انتخابات رياست جمهوري 
ايران فوراً راه مداخله در امور اين کشور و انتشار پيام هاي 

تبليغاتي به افکار عمومي ايران را انتخاب کرد.«

نخستين  در  ميرابوطالبي«  مهدي  »سيد  فارس،  گزارش  به 
لوپاريزين  فرانسوي  روزنامه  با  اختصاصي  وگوي  گفت 
ريس«  »کلوتيلد  عليه  ايران  از سوي  وارده  اتهامات  درباره 
تبعه فرانسوي اعالم کرد؛ »خانم ريس در رشته جغرافياي 
ايران عالقه مند است و به زبان  سياسي تحصيل کرده، به 
در  نيست.  فرانسه  زبان  استاد  اما  کند  مي  فارسي صحبت 
اينجا سه سوال عمده مطرح مي شود؛ -۱ چرا يک دانشجوي 
جغرافياي سياسي به جاي يک استاد زبان فرانسه اعزام شده 

است،
استقرار مراکز غني  دقيقًا محل  به اصفهان که  -2 چرا وي 
اعزام شده است؟ و -۳ چرا وي يک  اورانيوم است  سازي 
دانشگاه فني را که در آن علوم اجتماعي که تخصصي اوست 

آموزش داده نمي شود، انتخاب کرده است؟«
آزاد شده  فرانسه موقتًا  قيد وثيقه ضمانت  با  کلوتيلد ريس 
در  درباره وي  ايران  دادگاه  نهايي  زمان صدور حکم  تا  و 
سفارت فرانسه در تهران اقامت خواهد کرد و نمي تواند از 

ايران خارج شود. 

تجاوز با باتوم و شيشه نوشابه به 
برخی از بازداشت شدگان محرز شد

باتوم  با  تجاوز  کرد:  فاش  مجلس  ويژه  کميته  عضو  يک 
شد محرز  بازداشت شدگان  از  برخی  به  نوشابه  شيشه  و 

حوادث  بررسی  برای  مجلس  ويژه  کميته  اعضای  از  يکی  پارلمان نيوز: 
به برخی  باتوم و شيشه نوشابه  با  انتخابات، تصريح کرد:»تجاوز  از  پس 
است.« شده  محرز  ما  برای  انتخابات  از  پس  حوادث  بازداشت شدگان  از 
پايگاه  خبرنگار  به  شود  فاش  نامش  نخواست  که  مجلس  نماينده  اين 
از  برخی  به  گفت:»  مجلس»پارلمان نيوز«،  امام)ره(  خط  فراکسيون  خبری 
بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسيله باتوم و شيشه 
است.« ويژه محرز شده  کميته  برای  برای  امر  اين  و  تجاوز شده  نوشابه 

تجاوز  عوامل  از  موثق  مستندات  و  کرد:»اطالعات  تاکيد  نماينده  اين 
اصل  در  هم  چندانی  تفاوت  اما  نداريم،  بازداشت شدگان  به  بازداشتگاه ها 
ماجرا نمی کند.«عضو کميته ويژه مجلس خاطر نشان کرد:»در صورت تکميل 

گزارش آن را دراختيار رييس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهيم داد.«

واکنش مهدي هاشمي و سيدمحمد 
خاتمي به دادگاه اغتشاشات اخير

مهدي هاشمي، فرزند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و همچنين دفتر سيدمحمد 
پس  اغتشاشات  متهمان  برخي  که  مطالبي  جداگانه  اطالعيه هاي  در  خاتمي 
در  هاشمي  مهدي  کردند.  تکذيب  را  بودند  داده  نسبت  آنها  به  انتخابات  از 
نامه اي تاکيد کرد هرگز اعتقادي به هزينه تبليغات انتخاباتي از محل بودجه 
بيت المال نداشتم و اظهارات آقاي کرمي کذب محض است. وي همچنين گفت 
در ارتباط با سايت جمهوريت هيچ مسووليت و ارتباط ارگانيکي با اين سايت 
نداشتم. دفتر سيدمحمد خاتمي هم در اطالعيه اي در واکنش به اظهارات کيان 
تاجبخش که از ارتباط خاتمي با جورج سوروس سخن گفته بود، اين اتهام 

را به کلي رد کرد.

واکنش واشنگتن به فعاليت 
هاي هسته يي ايران 

 
»ايان کلي« سخنگوي وزارت خارجه امريکا مي گويد واشنگتن 
عميقًا از ادامه فعاليت هاي غني سازي در ايران نگران است و 
يکي از اولويت هاي دولت اوباما توقف اين فعاليت ها است.وي 
روز سه شنبه به خبرنگاران گفت امريکا از ايران دعوت کرده 
بر سر ميز مذاکرات گروه شش بنشيند ولي آنان هنوز هيچ 
گونه واکنشي به آن دعوت از خود نشان نداده اند. سخنگوي 
سرپيچي  نگران  بسيار  ما  افزود؛  امريکا  خارجه  وزارت 
روزهاي  ظرف  است  قرار  داشت؛  اظهار  هستيم.کلي  ايران 
برنامه  اتمي گزارشي درباره  انرژي  المللي  بين  آژانس  آتي 
اتمي ايران منتشر کند.در همين حال ديپلمات هاي غربي روز 
گذشته اعالم کردند ايران تعداد سانتريفوژهاي فعالش را از 

آخر ماه مه افزايش نداده است.آژانس بين المللي انرژي اتمي 
نيز در آخرين گزارش خود اعالم کرده بود ايران تا ۳۱ ماه 
مه کمتر از پنج هزار سانتريفوژ را در تشکيالت زيرزميني 
نطنز براي تصفيه اورانيوم به کار برده است.وي همچنين در 
در  اغتشاش  ايجاد  به  متهمان  دادگاه  درباره  جواب سوالي 
ايران پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري و حضور 
تاجبخش در جمع متهمان گفت؛ من هنوز در اين باره چيزي 
اگر آن گزارش صحت داشته باشد، موجب  ام ولي  نشنيده 
نگراني شديدي براي ما خواهد شد.سخنگوي وزارت خارجه 
امريکا افزود؛ ما در ارتباط با دستگيري وي نگران بوديم و 
سعي داشتيم از طريق سفارت سوئيس از وضعيتش باخبر 
غيرقانوني  طور  به  که  امريکايي  سه  مورد  در  کلي  شويم. 
وارد خاک ايران شده اند، گفت؛ متاسفانه ما خبر تازه يي از 
آنان نداريم ولي از طريق سفارت سوئيس در تهران تالش 
داريم دستيابي کنسولي براي آنان فراهم شود. وي افزود؛ ما 

هم همانند خانواده اين افراد نگران حال آنان هستيم. 

ايران

بازجوی عزيز
شعر و سخن، تاتر، موسيقی و

 نمايش فيلم بازجوی عزيز
کاری از هادی خرسندی و

 حسين افصحی 
با حضور:

ايرج جنتی عطايی، حسن حسام
 و هادی خرسندی ......

 
زمان : يکشنبه  6 سپتامبر 

ساعت 7 بعد از ظهر
مکان: مرکز لهستانی ها در 

منطقه همر اسميت

Address: Polish Centre
King Street, Hammersmith
London W6 9LP
Nearest Tube Station: Ravenscourt Park
Buses: 391-190- 27
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آيا تحريم صادرات بنزين به 
ايران مقدمه جنگ است؟

مايکل کالر استاد دانشگاه کالج همشاير در انگلستان و تحليلگر 
سياسی نشريه فوکوس در تازه ترين مقاله اش در نشريه آسيا 
تايمز به بررسی گزينه جديد تحريم ايران و اثرات احتمالی آن 

پرداخته است. 
سياسی  چهره های  از  بسياری  دارد  اشاره  مقاله  اين  در  وی 
در آمريکا و اسرائيل به دنبال تحريم های اقتصادی عليه ايران 
نيستند بلکه از گزينه حمله نظامی عليه ايران حمايت می کنند و 
در اين حال دولت اوباما در پی اقدامی به ظاهر سختگيرانه بوده 
که بتواند جای عمليات نظامی پرخطر را بگيرد و قطع صادرات 
بنزين به ايران گزينه خوبی به نظر می رسد. اگر ايران تا زمان 
قبول  از  سپتامبر  ماه  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  نشست 
اين صورت کاخ سفيد به سراغ گزينه  مذاکره سر باز زند در 
اظهار  بای  ايوان  سناتور  که  همان طور  تا  رفت  خواهد  تحريم 
داشت گزينه نظامی به عنوان آخرين راه حل برای مسئله برنامه 

اتمی ايران باقی بماند. 
به  نظامی  حمله  خطرات  آمريکا  اقدام  اين  گرچه  کالر  گفته  به 
به  بنزين  تحريم صادرات  پرسيد  بايد  اما  دربرندارد  را  ايران 
ايران را بايد گامی به سوی صلح تعبير کرد يا به سوی جنگ 
ميز  پای  در  حضور  به  مجبور  تازه  شرايط  با  ايرانيان  آيا  و 
مقابله  برای  شان  آمادگی  فکر  به  اينکه  يا  می شوند  مذاکره 
نظامی می افتند؟ کالر درادامه راجع به کارايی اين تحريم اظهار 
ترديد می کند و معتقد است چنين تحريمی برای مؤثر بودن بايد 
اما اين  همکاری روسيه چين و هند را نيز در بر داشته باشد 
شايد  هستند  ايران  با  خوبی  اقتصادی  رابطه  دارای  کشورها 
نخواهند اين موقعيت مناسب را با همراهی آمريکا در اين تحريم 
از دست دهند. کالر همچنين هشدار می دهد که با اعمال تحريم 
بنزين سناريوهای خطرناکی در انتظار خليج فارس است. اجرای 
اين تحريم نيازمند محاصره دريايی ايران و بررسی کشتی هايی 
است که احتمال می رود برای ايران بنزين حمل می کنند. اما اين 
اقدام می تواند باعث بروز درگيری بين نيروی دريايی آمريکا با 
سپاه پاسداران شود. اين سناريو يک بار در ژانويه 200۸ اجرا 
شد و قايق های کوچک سپاه پاسداران به کشتی های آمريکايی 
در تنگه هرمز هشدار دادند و يکی از کشتی ها در آستانه گشودن 

آتش روی آنها بود.

درخواست 
تازه دو سناتور 

آمريکايی
از  نفر  دو  رويترز  گزارش  به 
اين  دولت  از  آمريکايی  سناتورهای 
کاملی  فهرست  تا  خواسته اند  کشور 
اقدام به صدور  از شرکت هايی را که 
اقدامات  برای  ايران می کنند  به  بنزين 

آتی به کنگره ارائه دهد. 
همچنين  کيل  جان  و  ليبرمن  جوزف 
فهرست  شدن  روز  به  خواهان 
 ۳0 از  آن  در  که  2007 شده اند  سال 
دربخش  سرمايه گذاری  کننده  شرکت 
آنها  بود.  برده شده  نام  ايران  انرژی 
همچنين در نامه ای اشاره کرده اند به 
روز شدن اين فهرست به کنگره کمک 
می کند تا با اضافه کردن متمم هايی به 
بيشتری را  ايران فشار  قانون تحريم 
انرژی  بخش  در  فعال  بر شرکت های 
ايران وارد کنند. اين نمايندگان همچنين 
شرکت هايی  تمامی  فهرست  خواهان 
برای  آنها  کشتی های  از  که  شده اند 
حمل محصوالت نفتی و از جمله بنزين 
همچنين  و  می شود  استفاده  ايران  به 
تأکيد دارند تا ارتباط اقتصادی تمامی 
شرکت های فوق الذکر با دولت آمريکا 

مشخص شود.

گورهای بی نام؛
از تکذيب تا پيگيری مجلس

بی نام  گور   ۴۴ به  تفصيلی  گزارشی  در  نوروز  سايت  جمعه  روز 
 2۱ روزهای  در  ظاهراً  آن ها  اجساد  که  کرد  اشاره  بهشت زهرا  در 
و 2۴ تيرماه به خاک سپرده شده اند. اين گورها در قطعه ۳02 واقع 
شده اند که قطعه ای تازه تأسيس است. اين گزارش، انعکاسی گسترده 
در سايت های خبر فارسی و سپس در مطبوعات بين المللی از جمله 
روزنامه های نيويورک تايمز و لس آنجلس تايمز پيدا کرد. اين انعکاس، 
واکنش های مختلفی را برانگيخت. از جمله مدير بهشت زهرا اين خبر را 
تکذيب کرد. محمود رضاييان، در اين باره گفت: »اين مطالب شايعاتی 
بيش نيست و نبايد به آن استناد کرد. هيچ جنازه ای را در روزهای 
اخير بدون نام و مشخصات دفن نکرده ايم و هيچ اجباری برای جواز 
دفن نيز نداشته ايم«. البته گزارش نوروز در مورد دفن اجساد نه به 

»روزهای اخير« بلکه به حدود 6 هفته قبل اشاره دارد. 
در عين حال فرهاد تجری، يکی از اعضای کميسيون بررسی حوادث 
پس از انتخابات در مجلس، گفت: »اصل خبر دروغ است؛ چه برسد به 
اين که تعيين کنند کدام افراد دفن و خاکسپاری شده اند«. پس از اين 
ادعا منتشر  از گورهای مورد  را  تکذيب ها، سايت نوروز تصاويری 
کرد که نشان می دهد اين گورها صرفًا با شماره جواز دفن مشخص 

شده اند در حالی که گورهای ديگر اسم متوفی را بر خود دارند. 
با اين حال سايت نوروز تصريح می کند که نمی تواند قاطعانه بگويد 
که گورهای مورد اشاره، لزومًا ربطی به قربانيان خشونت های پس از 
انتخابات دارد اما می گويد به عنوان يک رسانه وظيفه داشته است در 
مورد اين خبر تحقيق کند و مدارک قابل قبولی برای تأييد خبر جمع 
آوری کرده و از اين پس اين به عهده مراجع قانونی و حقوقی است 

که حقايق را روشن و عامالن را مجازات کنند. 

در  انتخابات  از  پس  بررسی حوادث  کميسيون  تجری، عضو  فرهاد 
مجلس، روز شنبه خبر دفن مخفيانه اجساد قربانيان را تکذيب کرده 
اين کميسيون روز يکشنبه  اما حميدرضا کاتوزيان ديگر عضو  بود 
به  واکنش  در  نوروز  شد.  اين باره  در  شواهدی  دريافت  خواستار 
تکذيب تجری نوشت: او بدون تحقيق و بی آن که به بهشت زهرا برود، 
گزارش گورهای بی نام ونشان را تکذيب کرده است. نوروز همچنين 
شماره جوازهايی را که برای دفن اين درگذشتگان صادر شده و تا 
آن ساعت باالی سر اين قبور نصب بوده را منتشر کرد. اين سايت 

سپس ۴۴ شماره را با ذکر تاريخ )2۸ مورد مربوط به 2۱ تير و ۱6 
مورد مربوط به 2۴ تير( منتشر کردکه می گويد شماره جواز دفن اين 

۴۴ نفر است. 
البته واکنش ها محدود به نمايندگان اصولگرا نبود. مجيد نصيرپور که 
از نمايندگان اصالح طلب مجلس است، خواستار بررسی گزارش دفن 
جمعی قربانيان خشونت ها شده بود. او که عضو کميسيون اجتماعی 
زيرمجموعه  زهرا  بهشت  سازمان  که  آن جا  »از  گفت:  است،  مجلس 
کميسيون اجتماعی است در جلسه اين کميسيون، درخواست بررسی 
نيز  مجلس  نماينده  اين  حال  اين  با  کرد«.  خواهم  مطرح  را  خبر  اين 
فعلی  شرايط  »در  شد:  گزارش هايی  چنين  درباره  احتياط  خواستار 
جامعه نيازمند آرامش است و من فکر می کنم پيش از انتشار اخبار 

بايد صحت و سقم آن مشخص شود«. 
سايت نوروز اعالم کرده که در صورت تأمين امنيت روزنامه نگاران 
اين سايت، آن ها حاضرند شواهدی که از اين ماجرا در اختيار دارند 

را به کميته تحقيق مجلس ارائه کنند. 
سايت نوروز در اين باره توضيح داده است: »گزارش هايی که به دست 
ما رسيده بود، می گفت در شب 2۱ تير ماه رفت و آمدهای چشمگيری 
به  که  گرفته  تهران صورت  جنوب  در  امين زاده  به سردخانه شهيد 
قربانيان  اجساد  از  شماری  نگهداری  محل  احتمااًل  سايت،  اين  گفته 
انتخابات بوده است. به نوشته اين سايت، بعداً  از  خشونت های پس 
برخی از کارکنان بهشت زهرا به نوروز خبر دادند که همان شب و در 
شب 2۴ تير کاروانی از اتومبيل هايی که به سازمان بهشت زهرا تعلق 
نداشته وارد قبرستان شدند. از قرار معلوم در اين دو شب اجساد به 
قطعه ۳02 که خارج از محوطه قديمی بهشت زهراست منتقل و آنجا 

دفن شده اند«. 

با اين وجود جواد جهانگيرزاده، عضو ديگر از کميسيون مجلس برای 
امنيت ملی نيز  انتخابات که عضو کميسيون  از  بررسی حوادث پس 
هست، اين گزارش را غيرقابل اعتماد دانست و به روزنامه خبر گفت: 
»اگر کاتوزيان گفته که اين موضوع را پيگيری می کنند، منظورش اين 
و  است  اين که خبر درست  نه  نمی داند؛  را درست  اين خبر  که  است 
آينده  به  و  برسد  آرامش  به  تا کشور می خواهد  پيگيری اش می کند. 

فکر کنيم، يک حرفی و يک خبری در می آورند!« 

هرکس  اين  از  بعد  باشد  بنا  »اگر  داد:  توضيح  اصولگرا  نماينده  اين 
بتواند يک شايعه ای پخش کند و نمايندگان مجلس بخواهند به دنبال 
تأييد يا رد آن باشند که سنگ روی سنگ بند نمی شود! اين حرف ها و 
خبرها انرژی زيادی از ما می برند و بی اعتمادی به وجود می آورند. 

به اين سادگی آن ها را قبول نکنيد«.
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بان کی مون، 
مردی برای

 هيچ کجا
فارين پاليسی، 2۱ آگوست/ترجمه محمدرضا نوروزپور
ياکوب هيلبرون

ديپلمات  يک  قلم  به  تند،  يادداشت محرمانه  يک  کردن  پيدا  درز 
عالی رتبه سازمان ملل به مطبوعات در روز گذشته، افکار عمومی 
را درباره چيزی که تاکنون يک نگرانی فزاينده و البته خاموش 
درباره بان کی مون، دبير کل سازمان مل متحد، بوده، به شدت 
مواجه  حقيقتی  با  بايد  حاال  احتمااًل  واقع،  بان  در  کرد.  تحريک 
به نظر غيرممکن می نمود:  تا همين چندماه پيش حتی  شود که 

اينکه او تنها يک دور رئيس سازمان ملل خواهد بود.

يادداشت  در  ملل،  سازمان  فرستاده  معاون  جول،  مونا 
کزايی اش بان کی مون - وزير خارجه کره جنوبی را که در سال 
2007 به عنوان دبير کل انتخاب شد - بی عرضه، بدون گيرايی 
او  انتقاد  برنامه ريزی خوانده است.  ناتوان در  از همه مهمتر  و 
اکونوميست،  از جمله  بين المللی  در رسانه های  مواردی  يادآور 
تايمز لندن، و بخش ويژه فارين پاليسی بود که در ماه های گذشته 
و  بودند  آورده  عمل  به  عملکرد ضعيف بان  به  زيادی  انتقادات 
او  يا شجاعت سياست گذاری  و  رهبری  قدرت  ديدگاه،  نداشتن 
سعی  جد  به  کارمندانش  و  البته بان  بودند.  داده  قرار  هدف  را 
کرده اند با ظاهر شدن اين چهره از او مبارزه کنند. مقاله خود من 
در اين باره خشم رئيس کارکنان او را که ادعا می کرد انتقادات 
را  است  بوده  گفته  نا  برنامه های سياسی  برخی  از  بخشی  من 
برانگيخت. اما من شک دارم که او بتواند چنين چيزی را درباره 

مقاله خانم جول نيز بگويد.
به طور  نمايندگی نروژ را برعهده دارد که  او در سازمان ملل 
پايين ترين  او در  انتقادات  دارد.  نفوذ زيادی در سازمان  سنتی 
که  است  نوشته  يادداشت  اين  در  او  است.  گزنده  و  تلخ  حد، 
اظهار نظر بان در حمايت از گروه ۱72 و فقرا به سختی به ثبت 
رسيد. او در موضوعات مهمی چون خلع سالح و جلوگيری از 
گسترش سالح های هسته ای حضور نداشت و به طرز ناگواری 
از نداشتن کاريزما و يک رئيس دفتر همه جا حاضر که فرايند 

سياست گذاری و برنامه ريزی را مبهم می کند، رنج می برد.
جول با تکيه بر اعتبارش، مواردی را با صدای بلند فرياد کرده که 
همکارانش همه آنها را تنها در محافل خصوصی بيان کرده اند: 
بوده  واقعی  مزخرف  يک  او  است.  نبوده  بدی  کل  دبير   بان 
ودرست به همان اندازه دست و پا چلفتی و بی عرضه می نمايد. 
از هر زمان ديگری  بيش  تغييرات جهانی  درست در زمانی که 
برای يک جايگاه  نامناسب  تنها يک شخصيت  حياتی است،  بان 
چشمگير ترين  اخير،  ماه های  در  حقيقت  در  است.  بوده  بزرگ 
تيز خود  و  تند  منتقدان  پاسخ  که  است  بوده  اين  تالش های بان 

را که او را بی کفايت می دانند بدهد. او حتی در تالش برای اعاده 
بيشتر  تنها  بازسازی چهره زخم خورده اش،  از خود و  حيثيت 

خود را مجروح ساخته است.

نتوانست  می کرد،  ديدار  سريالنکا  از  وقتی بان  مثال،  عنوان  به 
بی وقفه  بمباران های  اثر  در  که  تاميل  پناهندگان  به  کمکی  هيچ 
اردوگاه ها هدايت شده  به  قالب دسته ها و گروه ها  دائمی در  و 
بودند، فراهم آورد. در برمه،  بان با قبول ديدار با حاکم نظامی 
اين کشور، بدون آنکه بتواند دستاوردی در زمينه حقوق بشر 
به چنگ آورد يا به طور خاص مورد خانم آن سانگ سوکی را 
حل و فصل کند، عماًل برای او يک پوشش سياسی فراهم آورد. 
قانونی خود  غير  تهديدات  تازگی حتی  به  برمه  نظامی  خونتای 
اقامت کوتاه بان در اين کشور  را به شدت گسترش داده است. 
به زودی به يکی از شرم آورترين نمونه های ناکارآمدی تبديل 

شد.
پاسخ اوليه بان به منتقدانش اين بوده است که او در حال اجرای 
سکون  و  صرف  ديپلماسی  ميان  اما  است.  ديپلماسی  صرف 
شده  دومی  اين  استاد  است.  بان  زيادی  تفاوت  بی تحرکی  و 
به  وقتی  همين  برای  که  ديکتاتورها،  برای  همنشين  يک  است، 
نحوه تعامل او با بحران های جهانی می رسيم، جول درباره اش 
آميز  توطئه  غيبتشان  به خاطر  ملل  » بان و سازمان  می نويسد: 
به نظر می رسند«. اين در واقع پارادوکس واقعی بان است: همه 
تالش های او برای تبديل خودش به عنوان رکن رکين سازمان 
ملل به چيزی تبديل شده که توجه و توهين جهانيان را برای او 

به ارمغان آورده است.
 حاال که جول نگرانی ها و شکايت هايش از عملکرد بان را فرياد 
کرده است، او و همقطارانش به طور حتم معترض خواهند شد که 
درباره آنها با بی انصافی قضاوت شده و بايد زمان بيشتری به 
او داده شود تا توانايی های خود را نشان دهد. اما اينطور نيست 
و نبايد به او زمان بيشتری داده شود. مشکل بان اين نيست که 
نبايد برای بار دوم در اين سمت ابقا شود بلکه مشکل اين است 
که او اساسًا نبايد برای دور اول نيز منصوب می شد. شايد اين 
پايان رساندن  به  برای  بتواند جنبشی  منتقد صريح الهجه، حتی 
اين مصيبت عجيب را  اندازد و  اين موضوع غير طبيعی به راه 
از جای خود، پيش از آنکه بتواند صدمات بيشتری وارد آورد 

ما برکنار کند.

نوام چامسکي با چاوس ديدار کرد 
 

به گزارش ريانووستي، نوام چامسکي زبان شناس مشهور امريکايي 
دو روز گذشته با هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال ديدار و گفت 
وگو کرد. هوگو چاوس قباًل با دفاع از مواضع ضدامريکايي، بارها 
بر اولويت هاي خود در رابطه با کتاب »هژموني و بقا؛ تالش امريکا 
براي سلطه بر جهان« چامسکي تاکيد کرده بود. چاوس در مالقات 
با دانشمند ۸0ساله در کاخ رياست جمهوري »ميرافلورس« اظهار 
فرا رسيده است که  ما هستي زمان آن  نزد  تو  اکنون که  داشت؛ 
مردم ونزوئال تو را ببينند و به سخنانت گوش دهند. رئيس جمهور 
ونزوئال ادامه داد؛ نظريات و ايده هاي تو به خوبي مشهور است... 
تو يکي از آن متفکراني هستي که در سطح بااليي از مبارزه عليه 
هژموني امپرياليسم و عليه حاکميت اياالت متحده حمايت مي کني. 

 

 امريکا به دنبال محلي مناسب براي 
اقامت قذافي 

هر  از  جلوگيري  براي  تالش  در  امريکا  خارجه  امور  وزارت   
ليبي  با  همکاري  حال  در  کرد  اعالم  کننده  ناراحت  رخداد  گونه 
هنگام  ليبي  رهبر  قذافي  معمر  اقامت  براي  کردن جايي  پيدا  براي 
اخير  روزهاي  طي  ليبي  است.  آتي  ماه  در  ملل  سازمان  به  سفر 
انتقادات خانواده ها و دوستان قربانيان انفجار پرواز شماره ۱0۳ 
امريکن« در سال ۱۹۸۸ بر فراز الکربي اسکاتلند  هواپيمايي »پان 
را برانگيخته است، زيرا تنها عامل محکوم اين حمله که به سرطان 
از  ليبي  به  بازگشت  هنگام  پيش  روز  چند  است  مبتال  پروستات 
زنداني در اسکاتلند، همانند يک قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. 
معمر قذافي و هيات همراه وي در سفر به امريکا براي حضور در 
به  متعلق  احتمااًل در عمارت  ملل،  نشست مجمع عمومي سازمان 
ليبي در حومه نيوجرسي به صورت بدوي چادر خواهند زد. برخي 
از خانواده هاي قربانيان بمبگذاري الکربي )2۳ نفر از 2۵۹ قرباني( 
اهل نيوجرسي هستند و در حوالي همين عمارت زندگي مي کنند و 

مقامات و ساکنان محلي به اين ايده اعتراض کرده اند. 

 رهبر ليبی خشم مقام های 
آمريکايی را بر انگيخت

با  تجاری  معامله ای  ازای  در  المقرحی  که  می کند  ادعا  قذافی  پسر 
انگليسی ها، آزاد شده است. رهبر ليبی معمر قدافی باز دست به غافلگير 
کردن جهانيان زده است. از سال 200۳ تا کنون که ليبی با ترک برنامه های 
هسته ای خود ادعا کرد که ديگر به دنبال فعاليت های تروريستی نيست 
تا همين امروز جامعه جهانی از معمر قدافی برخوردهای چند گانه و به 
دور از شان يک مقام بين المللی بسيار ديده است اما استقبال قذافی از 
مردی که متهم به بمب گذاری در هواپيمايی در الکربی اسکاتلند است و 
همين چند روز پيش از زندان آزاد شد ، کاسه صبر امريکايی ها و البته 

متحدان غربيشان را لبريز کرده است . 
معمر قدافی به گونه ای از عبدالباسط علی محمد المقرحی استقبال کرد 
که او را تبديل به نمادی از مقاومت در اين کشور کرد . همزمان با اين 
اقدام که باراک اوباما رئيس جمهوری اياالت متحده ان را مشمئزکننده 
 ، ناميدش  نمايشی مضحک   ، امريکا  دفاع  رابرت گيتس وزير  خواند و 
و  ليبی  دولت  ميان  موجود  تنش  بر  قذافی،  معمر  پسر  االسالم،  سيف 
اروپا افزوده و ادعا کرد که انگليسی ها المقرحی را در قراردادی تجاری 
با ليبی معامله کرده اند . در تلويزيون دولتی ليبی تصاويری از قذافی 
به هنگام استقبال از المقرحی در حالی که او را در اغوش گرفته است، 
. مقرحی تنها محکوم بمب گذاری در پرواز ۱0۳  چندين بار پخش شد 
هواپيما يی پن امريکن که به کشته شدن 270 تن در آسمان شهر الکربی 
اسکاتلند منجر شد، در سال 200۱ به حبس ابد محکوم شده بود. پيش از 
اين اياالت متحده تذکر داده بود که هرگونه استقبال باشکوه از المقرحی 
در  هم  آن   . شود  کشور  دو  روابط  در  تنش  ايجاد  به  منجر  می تواند 
شرايطی که ليبی از سال 200۳ تا کنون به اصالح امريکايی ها با کنار 
به  هسته ای  تسليحات  به  دستيابی  برای  خود  هسته ای  برنامه  نهادن 
المللی بازگشته است. سيف االسالم پسر قدافی در  اغوش جامعه بين 
گفتگويی تلويزيونی ادعا کرد که المقرحی در تمام قرارداد های تجاری 
وی  بود.  مذاکرات  موضوعات  از  يکی  هميشه  انگليس  با  گاز  و  نفت 
بود.  مرتبط  المقرحی  عبدالباسط  آزادی  به  انگليس  منافع  تمام  افزود: 
اين اظهارات اما خشم مقام های انگليسی را به دنبال داشت . سخنگوی 
دفتر گوردون براون، هر گونه ارتباط آزادی مقرحی با منافع انگليس در 
ذخاير نفت و گاز ليبی را شديدا تکذيب کرد. المقرحی طی يک مصاحبه 
کوتاه با تلويزيون ليبی هنگام بازگشت به اين کشور ادعا کرد که تا پيش 
از مرگ خود مدارکی را در اختيار دولت ليبی و جامعه بين المللی قرار 

خواهد داد تا بی گناهی خود را در اين ماجرا اثبات کند .
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روسيه اجازه هيچ نوع 
ماجراجويی جديد نظامی 

در قفقاز را نخواهد داد
  نخست وزير روسيه در ديدار با رئيس جمهوری اوستيای جنوبی 
در مسکو تاکيد کرد که اين کشور به هيچکس اجازه نمی دهد در 

انتقام  يا  و  جديد  ماجراجويی  فکر 
جويی در منطقه قفقاز باشد. 

»اينترفاکس«،  خبرگزاری  از  نقل  به 
"والديمير پوتين " اعالم کرد که اين 
کشور اجازه هيچ نوع تالشی برای 
راه اندازی ماجراجويی نظامی جديد 
و يا انتقام جويی در مناطق آبخازی 

و اوستيای جنوبی را نخواهد داد. 
کنفرانس  در  گذشته  روز  پوتين 
گفت وگوهای  پايان  در  مطبوعاتی 

رئيس   " کوکويتی  "ادوارد  با  خود 
رسميت  به  سالگرد  مناسبت  به  که  جوبی  اوستيای  جمهوری 
روسيه  سوی  از  جنوبی  اوستيای  و  آبخازی  استقالل  شناختن 
صورت گرفت، گفت: »يکبار ديگر ديگر به وضوح و بدون پرده 

تاکيد می کنم که روسيه به هيچ کس اجازه نخواهد داد تا بار 
بياندازد.  اين منطقه ماجراجويی نظامی تازه ای براه  ديگر در 
ما با دقت زياد روند اوضاع در منطقه قفقاز را زير نظر داريم 
و به هر نوع حادثه ای به تناسب آن عکس العمل نشان خواهيم 

داد.« 
نخست وزير روسيه افزود: مسکو قصد دارد در آينده نيز به 
حمايتهای سياسی و اقتصادی همه جانبه از اوستيای جنوبی 
و آبازی ادامه دهد. به عقيده پوتين، برای عادی سازی اوضاع 
در جمهوريهای قفقاز، به رسميت شناخته شدن آنها از طرف 
به  به گفته وی، روسيه مسئله  البته  روسيه کافی خواهد بود. 
رسميت شناخته شدن آبخازی و اوستيای جنوبی در سطح بين 

المللی را همواره دنبال خواهد کرد. 
"ادوارد کوکويتی " رئيس جمهوری اوستيای جنوبی به منظور 
همکاريهای  زمينه  در  ای  دوجانبه  هايی  توافقنامه  امضای 
اقتصادی در عرصه های مختلف و نيز قدردانی از طرف مردم 
اين جمهوری از مقامات روسی که براستی آنان را »ناجی خود« 

می دانند، به مسکو سفر کرده است. 

تلفات نظاميان آمريکايی در 
منطقه افغانستان به 725 نفر رسيد

به  آمريکا  حمله  آغاز  از  که  کرد  اعالم  آمريکا  دفاع  وزارت   
افغانستان 72۵ تن از اعضای ارتش آمريکا در افغانستان، پاکستان 
و ازبکستان کشته شدند.به نقل از خبرگزاری "آسوشيتدپرس "، 
وزارت دفاع آمريکا اعالم کرد که طبق آمار و ارقامی که تا صبح 
روز چهارشنبه هفته جاری جمع آوری شده است، از زمان حمله 
آمريکا به منطقه افغانستان حداقل 72۵ نفر از اعضای ارتش آمريکا 
در آمريکا، افغانستان و ازبکستان کشته شده اند. از مجموع اين 
نظامی کشته  آمريکا در حين عمليات های  نظامی  نفر، ۵۴۹   72۵
شده اند. وزارت دفاع آمريکا همچنين گزارش داد که در خارج از 
کشته   200۱ از سال  آمريکايی  نظامی   6۹ نيز  افغانستان  منطقه 
شدند. بنا بر اين آمار و ارقام، تعدادی از نظاميان آمريکايی نيز در 
عمليات هايی که در مکان های ديگر از جمله "پايگاه دريايی خليج 
گوآنتانامو " کوبا، "جيبوتی "، "اريتره "، "اتيوپی "، "اردن "، "کنيا 
"، "قرقيزستان "، "فيليپين "، "سودان " ، تاجيکستان " "ترکيه " و 

"يمن " انجام گرفته است، کشته شدند. 
در ليستی که وزارت دفاع آمريکا منتشر کرد به مرگ ۴ کارمند 

سازمان جاسوسی سيا و يک نظامی ديگر نيز اشاره شده بود. 
در جديدترين آمار تلفات نظاميان آمريکايی، يک نظامی آمريکايی 
نظامی  و  شد  کشته  افغانستان  جنوب  انفجار  در  گذشته  روز 

ديگری نيز در شرق افغانستان جان خود را از دست داد. 

فال هفته
شما به زودی درمجلس ختمی شرکت می کنيد و هنوز اولين بستنی 
را نخورده ايد که کفش هايتان به سرقت می رود ، ولی نگران نباشيد 
چون يک جفت دمپايی کهنه داريد.همين روزها صاحب فرزندی می 
شويد که قدمش خوب است اما بايد بتوانيد هزينه بيمارستانش را 
اينجوری  نه  گيرند،  می  را  حالتان  غيراينصورت  در  کنيد  پرداخت 
توانيد  می  و  شود  نمی  قطع  تان  خانه  برق  هفته  اين  اينجوری!   ،
سريالهای تکراری را بازهم ببينيد. سعی کنيد کمتر به خيابان برويد 
و از پياده روها استفاده نکنيد ، چون ممکن است در خيابان اتومبيل 
ها و در پياده روها موتورسوارها شما را بزنند در ضمن مواظب 
کيفهايتان نيز باشيد تا هدف کيف قاپها قرار نگيريد ، اين موضوع 
را يادتان باشد که حتما پيراهن آستين بلند در برداشته و يا خدای 
باکرام  ، که حسابتان  باشيد  نپوشيده  از روی شلوار  نکرده چکمه 
به  بايد  وقت  آن  نشويد چون  عيالوار  کنيد  احتياط   . است  الکاتبين 
ندارد.  اين صورت خوشی  و  بياوريد  خانه  به  شترمرغ  مرغ  جای 

شترمرغ آوردن را عرض می کنم .

آقازاده ای داريد که عاشق مرغ تخم طالست تا می توانيد به او تخم 
مرغ دوزرده بدهيد تا رستگارشود، هرشب درخواب می بينيد مرغ و 
گوشت می خوريد و وضعتان روشن و سفره تان رنگين شده است 

، ولی کور خوانده ايد ، شتر درخواب بيند پنبه دانه.......
وحيران  زندگی هشت  در  همين  برای  است  عددشانس شما هشت 
که  حدی  به  کنيد  زياد  را  تان  شيشه  خزده  کنيد  سعی  ايد،  مانده 
خودتان راهم ببريد و چون فردی شوخ و بانمک هستيد ممکن است 

نمکی عاشقتان شود جواب زد ندهيد تا خوشبخت شويد . 

تلنگر
صمد شکارچی 

 امريکا صدور ويزا در هندوراس را متوقف کرد  
امريکا در اقدامي به نشانه افزايش فشارها بر دولت کودتايي هندوراس 
در  امريکا  ويزاي  صدور  موقت  طور  به  کرد  اعالم  استعفا،  براي 
هندوراس را محدود خواهد کرد. وزارت امور خارجه امريکا که بارها 
کودتاي نظامي در هندوراس را که منجر به برکناري مانوئل زاليا 
ديروز  از  داشت  اعالم  کرده  هندوراس شد، محکوم  رئيس جمهور 
در سفارت خود  موارد اضطراري  و  مهاجران  به  تنها  )چهارشنبه( 
در تگوسيگالپا ويزا ارائه خواهد شد. يک مقام امريکايي که خواست 
نامش فاش نشود، به خبرنگاران گفت تصميم بازبيني صدور ويزا 
نشان دهنده ميزان جديت ما در کنترل اوضاع است و واشنگتن در 
حال بررسي ديگر اقدامات است، اگر چه هنوز براي گفتن اين مسائل 
زود است. اين در حالي است که سازمان کشورهاي امريکايي اذعان 

داشت هيات اعزامي اش به هندوراس موفق نبوده است. 

نحوه همکاری
با هفته نامه پرشين

هفته نامه پرشين از همه جوانان 
و  پسران،  و  دختران  ايراني، 
غير  و  اينترنتي  نويسندگان  همه 
که  دنيا  هرکجاي  در  اينترنتي! 
مي  همکاري  به  دعوت  باشند 
نمايد. دوستان مي توانند مطلب، 
عکس،  شعر،  داستان،  مقاله، 
را  خود  آثار  ديگر  و  کاريکاتور 
با رعايت نکات زير، براي انتشار 

در اين نشريه ارسال نمايند:
پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   ۱-
پناهندگان، مهاجرين، دانشجويان 
و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی 
و اخبار ايرانيان منتشر می شود 
يا غير  بايد مستقيم  آثار  و طبعا 
مرتبط  موضوع  اين  به  مستقيم 
مورد،  اين  به  توجه  با  باشند. 
در  ديگري  محدوديت  گونه  هيچ 
تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها 

وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم 
و  کرده  ارسال  فارسي   )font(
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از 

فينگليش جدا خودداري نمائيد!
ويرايش  بايد  ارسالي  آثار   ۳-
شده و عاري از اغالط اماليي و 

آماده براي انتشار باشند.
-۴ هر مطلب ارسالي بايد داراي 
کوتاه  توضيح  و  )تيتر(،  عنوان 
برگرفته  )سوتيتر(  اي  جمله  يک 
از خود متن باشد. ضمنا با توجه 
به قالب صفحات نشريه، مشخص 
براي  را  خود  مطلب  که  کنيد 
نشريه  صفحه  کدام  در  انتشار 
ارسال مي کنيد. در صورت عالي 
بودن  دار  دنباله  و  مطلب  بودن 
مخصوص  جديدي  صفحه  آن، 

ايجاد خواهد شد و نويسنده  آن 
از همکاران جديد و ثابت پرشين 

خواهد بود.
و  شدن  زيبا  لحاظ  به   ۵-
يک  مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري 
را  آن  به  مربوط  عکس  چند  يا 
همراه مطلب خود ارسال نمائيد. 
به  دسترسي  عدم  صورت  در 
توانيد  مي  نظرتان  مورد  عکس 
تا  دهيد  شرح  را  آن  مشخصات 

ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
هفته  يک  حداقل  بايد  مطالب   6-
ارسال  نشريه  انتشار  از  قبل 
است  ممکن  حال  اين  با  گردند. 
مطالب  تعداد  زيادبودن  علت  به 
يا مناسبتي بودن آن،  رسيده، و 
برخي از مطالب در شماره هاي 

بعدي منتشر شوند.
و  طراحان  عکاسان،   7-
کاريکاتوريست ها مي توانند آثار 
خود را با توضيحات مربوطه و 
نشريه  براي  خوب،  کيفيت  با 

ارسال نمايند.
نام  نام و  -۸ در صورت عالقه: 
شخصي،  مشخصات  خانوادگي، 
قبلي  تجربيات  و  وبالگ  آدرس 

احتمالي خود را ذکر کنيد.
در  ترجيحا  را  خود  مطالب   ۹-
 notepad يا  و   word فايل 
فرمت  با  يا  و  کرده  ذخيره 
Unicode يا Arabic تايپ کرده 

و ارسال نمائيد.
-۱0 هفته نامه پرشين در گزينش 
و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به 

اطالع نويسنده خواهد رسيد.
آدرس  به  را  خود  آثار   ۱۱-

اينترنتی زير
 info@persianweekly.co.uk  

ارسال نمائيد. 

 زندانيان در چين تا حد مرگ 

شکنجه شده اند  
 

 رهبر تبعيدي اويغورها بر گزارشي تاکيد کرد که در آن اعالم شده تقريبًا 200 اويغور 
تبعيدي  رهبر  قدير  ربيعه  پيشتر  چين  اند.  در چين شکنجه شده  مرگ  حد  تا  زنداني 
اويغورها را به راه انداختن ناآرامي ها در استان سين کيانگ متهم کرده بود. قدير که 
در واشنگتن زندگي مي کند، اعالم کرد فکسي از يک پليس اويغور دريافت کرده که به 
قرقيزستان فرار کرده و حوادث زنداني در شهر ارومچي در آن تشريح شده است. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، اين پليس اعالم کرده ۱۹6 اويغوري که طي ناآرامي هاي 
اخير دستگير شدند، شکنجه و پس از شکنجه کشته شدند. ربيعه قدير در گفت وگو با 
شبکه Spam -C گفت؛ بر اساس اعالم اين پليس اويغور، يکي از شهروندان ما با نام 
»ارکين« نتوانست شکنجه را تحمل کند و خودش را کشت. وي افزود؛ مطمئنًا مادامي 
که اين موضوع علني شود، چين خواهد گفت صحت ندارد. ربيعه قدير همچنين اعالم 
پکن در مورد اينکه 200 تن را به خاطر ناآرامي هاي اخير در شمال غرب چين محاکمه 
خواهد کرد، مورد تمسخر قرار داد. در حالي که روزنامه چاينا ديلي اعالم کرد دادگاهي 
در ارومچي آماده برگزاري محاکمه اين افراد است، خبرگزاري فرانسه گفت لي هوا يکي 
از مقامات دولتي استان سين کيانگ چين با اشاره به اينکه خبر روز گذشته رسانه ها 
که اين افراد هفته جاري در دادگاه محاکمه مي شوند، کذب است، تصريح کرد؛ در حال 
حاضر هيچ تاريخي حتي به صورت حدودي براي برگزاري اين دادگاه انتخاب نشده 
است. اين در حالي است که رسانه هاي چين دو روز پيش به نقل از يکي از مقامات 
دولتي که نخواست نامش فاش شود، اعالم کردند دولت اين کشور اين هفته بيش از 
اتهام شرکت و دست داشتن در ناآرامي هاي مذهبي اخير در استان  200 نفر را به 
سين کيانگ، در دادگاه محاکمه مي کند. متهمان اين حوادث با اتهاماتي از قبيل ايجاد 
اختالل در نظم عمومي و حتي قتل مواجه هستند و اين به معناي آن است که برخي از 
آنها ممکن است اعدام شوند. درگيري هاي مذهبي قومي از تاريخ پنج جوالي در شهر 
ارومچي در استان سين کيانگ چين بين مسلمانان ايغور و افراد قبيله هان آغاز شد که 

در نتيجه آن حداقل ۱۹7 نفر جان خود را از دست دادند.  

عبدالعزيز حکيم درگذشت
اعالي  مجلس  رئيس  حکيم،  عبدالعزيز 
آزادي  راه  مبارزان  از  و  عراق  اسالمي 
حسين،  بعثي صدام  رژيم  چنگ  از  عراق 
ديکتاتور معدوم عراق روز گذشته پس از 
ماه ها جدال با بيماري سرطان ريه دعوت 

حق را لبيک گفت. 
تحت  قبل  ماه ها  از  که  ساله   ۵۹ حکيم 
از  هر  و  بود  ايراني  پزشکان  مراقبت 
سفر  ايران  به  درمان  براي  گاهي  چند 
و  مرگ شد  تسليم  ديروز  عاقبت  مي کرد 
در بيمارستاني در تهران، چشم از جهان 
ميالدي   ۱۹۸2 سال  از  فروبست.حکيم 
تاسيس  عراق  اسالمي  اعالي  مجلس  که 
از  پس  و  داشت  عضويت  آن  در  شد 
آيت اهلل محمود هاشمي شاهرودي و سيد 
فردي  سومين  برادرش  حکيم،  محمدباقر 
به  را  سازمان  اين  هدايت  سکان  بودکه 
عنوان جنبشي مخالف رژيم صدام برعهده 
داشت.عبدالعزيز حکيم فرزند آيت اهلل سيد 
عراق  بزرگ  شيعي  مرجع  حکيم،  محسن 
برادرش  همراه  به  نيز  وي  پدر  که  است 
صدام  رژيم  مخالفان  از  حکيم  سيدباقر 
و۴  برادر   ۹ داراي  حکيم  عبدالعزيز  بود. 
مبارزه  در  وي  برادر   7 که  بود  خواهر 
رسيدند.  شهادت  به  عراق  بعث  رژيم  با 
و  عراق  روحانيان  از  همه  وي  برادران 

برخي داراي اجتهاد و مرجعيت بودند.
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

دستور سارکوزي براي 
توقف پرداخت پاداش به 

مديران بانک هاي فرانسوي 
سارکوزي،  نيکوال  پرس:  فرانس 
اين  بانک هاي  فرانسه  رئيس جمهور 

جديد  قوانين  تا  کرده  مجبور  را  کشور 
مربوط به محدود شدن پاداش پرداختي 

به مديران سيستم بانکي را قبول کنند. 
سارکوزي که در جمع مديران و روساي 
در  فرانسه  بانک هاي  و  مالي  موسسات 
کرد:  تاکيد  مي گفت،  سخن  اليزه  کاخ 
بحران  با  مقابله  براي  فرانسه  دولت 
يورو  ميلياردها  نقدينگي،  و  اعتبارات 
بنا  است  کرده  تزريق  بانکي  به سيستم 
براين بازگشت به فرهنگ سابق پرداخت 
پاداش هاي بي حساب و کتاب به مديران 
جمع  در  وي  بود.  نخواهد  قبول  قابل 
خبرنگاران تصريح کرد: دولت فرانسه با 
نکنند،  اجرا  را  قوانين  اين  که  بانک هايي 
بانک ها  از  گفت:  وي  کرد.  نخواهد  کار 
بازي  به  را  جديد  قوانين  مي خواهم 
سنگيني  جريمه هاي  با  وگرنه  نگيرند 

روبه رو خواهند شد. 

 بزرگترين قرارداد 

خريد نفتکش تاريخ 
ايران از چين   

 
هاي  نفتکش  خريد  قرارداد  بزرگترين 
نفتکش  تعبيري  به  و    »VLCC« به  معروف 
اين  فروند،  دوازده  تعداد  به  پيکر  غول  هاي 
بار با کشور چين به امضا رسيده است. به 
»لويدز«  بيمه  مسئوالن  »تابناک«،  گزارش  
مدعي  »فرپلي«  سايت  همچنين  و  انگلستان 
و  ايران  ميان  ميلياردي  قرارداد  که  اند  شده 
لندن به  اين کشتي ها در  چين براي ساخت 
امضاي دو طرف رسيده است; اين بزرگترين 
قراردادي است که ايران در چند دهه گذشته 
با  نفتکش  براي خريد کشتي هاي غول پيکر 
اين گزارش،  بر  بنا  کشوري امضا مي  کند. 
تاکنون،   200۸ سال  سپتامبر  ماه  از  ايران 
نکرده  خريداري  نفتکشي  کشتي  گونه  هيچ 
است. دو شرکت بزرگ دولتي و کشتي ساز 
چيني طرف قرارداد شرکت ملي نفتکش ايران 
بر  که  اند  بوده  قرارداد  اين  امضاي  براي 
پايه قرارداد نخستين نفتکش در سال 20۱۴ 
تحويل ايران خواهد شد. پس از اينکه شرکت 
ملي نفتکش ايران، چندين قرارداد را با کشور 
کرده  امضا  نفتکش  خريد  براي  جنوبي  کره 
اين  ايران  که  است  باري  نخستين  اين  بود، 
زمينه  در  چين  کشور  با  را  قرارداد  حجم 

کشتيراني امضا مي کند.
کشور  سازي  کشتي  صنعت  است،  گفتني 
کپي  کشور  اين  ديگر  صنايع  مشابه  چين، 
برداري از کشورهاي پيشرو در زمينه کشتي 
سازي به ويژه کشتي سازان نروژي است و 
از آنجا که استفاده از تجهيزات غير استاندارد 
از مولفه هاي اصلي اين صنعت است، بازار 
ايران به دليل نبود نظارت درست بر واردات 
کاال، نسبت به بازارهاي اروپايي مورد توجه 
چيني هاست، زيرا استانداردهاي باالي بيشتر 
بي  کاالهاي  ورود  مانع  اروپايي،  کشورهاي 

کيفيت چيني به کشورشان مي شود.
مربوطه  مسوولين  رود  مي  انتظار  بنابراين، 
موضوع،  اهميت  به  توجه  با  زمينه،  اين  در 
کيفيت  درباره  بيشتري  حساسيت  و  توجه 

فني کشتي هاي ياد شده داشته باشند.
 

انصراف جنرال 
موتورز از 

واگذاري اوپل 
 شرکت خودروسازي جنرال موتورز 
شرکت  ندارد  نظر  در  ديگر  آمريکا 
نظر  تغيير  علت  کند.  واگذار  را  اوپل 
اوپل  واگذاري  براي  موتورز  جنرال 
اروپا  بازار  در  خود  حضور  حفظ 

عنوان شده است.
جي ام به اين ترتيب با خواسته دولت 
به  اوپل  واگذاري  بر  مبني  آلمان 
کرد.  مخالفت  ماگنا  کانادايي  شرکت 
والتر  فرانک  که  است  درحالي  اين 
اشتاين ماير، وزير خارجه آلمان بار 
ديگر تکرار کرده بود آلمان مايل است 
اوپل به ماگنا واگذار شود چرا که اين 
شرکت ضمانت داده بود ۴ کارخانه 

اوپل را در آلمان تعطيل نکند. 

سرانه توليد ناخالص 
داخلی ايران امسال 

به 4405 دالر 
کاهش می ِيابد

گزارش  در  مانيتور  بيزينس  موسسه 
توليد  سرانه  که  کرد  اعالم  خود  جديد 
چهار  به  امسال  ايران  داخلی  ناخالص 

هزار و ۴0۵ دالر کاهش می ِيابد. 
ماهه  سه  گزارش  در  مانيتور  بيزينس 
سوم 200۹ خود جميعت ايران در سال 
نفر  هزار   200 و  ميليون   7۳ را  جاری 
پيش بينی و عنوان کرد که طی اين سال 
چهار  به  داخلی  ناخالص  توليد  سرانه 

هزار و ۴0۵ دالر خواهد رسيد. 

آينده  سال  دو  طی  می رود  انتظار 
جميعت کشور به ترتيب به 7۴ ميليون 
و 200  ميليون   7۵ و  نفر  هزار  و 200 
هزار نفر برسد و سرانه توليد ناخالص 
ترتيب معادل  به  اين سال ها  داخلی در 
پنج هزار و  چهار هزار و 60۸ دالر و 

۱۴7 دالر باشد. 
ميليون   76 جمعيت   ۱۳۹۱ سال  در 
زندگی  کشور  در  نفری  هزار   200 و 
توليد  از  خواهد کرد که سهم هر کدام 
ناخالص داخلی معادل پنج هزار و ۸۵۹ 

دالر خواهد بود. 
سال ۱۳۹2 سالی خواهد بود که رقم 77 
ميليون و 200 هزار نفر برای جمعيت و 
رقم شش هزار و ۵۴6 دالر برای سرانه 
خواهد  ثبت  به  ايران  ناخالص  توليد 

رسيد.

کروگمن: رونق اقتصاد جهان به دو 
سال زمان نياز دارد

استاد اقتصاد دانشگاه پرنس آمريکا تاکيد کرد ، خارج شدن از 
بحران و رکود اقتصادی و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی 

بيش از دو سال زمان نياز خواهد داشت . 
به نقل از خبرگزاری شينهوا ، پل کروگمن تصريح کرد ، حتی اگر 
رشد اقتصادی جهان افزايش يابد نرخ اشتغال زايی همچنان پايين 

خواهد بود . 
وی افزود ، اقتصاد آمريکا توانسته از بحران حباب تکنولوژی به 
سمت رونق اقتصادی حرکت کند ولی ميزان اشتغال در اقتصاد 
اين کشور از سه ماه سوم 200۳ تا کنون پيشرفت چندانی نداشته 

است . 
کروگمن افزود ، تالش دولتهای مختلف جهان و اجرای بسته های 
محرک موجب شده تا از وقوع بحران شديد و بزرگ جلوگيری 
شود ولی هنوز راه طوالنی برای دستيابی به رشد و رونق پايدار 

در پيش رو است . 
وی گفت ، آمريکا پس از روبرو شدن با بحران اقتصادی در دهه 
۹0 ميالدی با رشد اقتصادی به شکل قوی روبرو شد ولی در حال 
حاضر چنين رشد اقتصادی را نمی توان برای اين کشور متصور 
کوتاه  راهکارهای  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی   . بود 
مدت برای خروج از بحران ، گفت ، بهترين راهکار در کوتاه مدت 
تعديل در گسترش سياستهای مالی انبساطی است . به عنوان مثال 
آمريکا را در نظر بگيريد . افزايش ۵00 ميليارد دالری هزينه های 
دولتی موجب خواهد شد تا ميزان بدهی های آمريکا به 60 درصد 
توليد ناخالص داخلی برسد ولی اين مساله موجب رشد اقتصادی 
. تا زمانی که احتمال افزايش بدهی ها  2.۵ درصدی خواهد شد 
به ۱00 درصد توليد ناخالص داخلی وجود ندارد ، افزايش هزينه 
های دولتی جای هيچ گونه نگرانی نخواهد داشت . برخی اوقات 
کسری بودجه برای اقتصاد الزم است و می تواند بهترين دوست 

يک کشور باشد به خصوص در زمان های بد و بحرانی . 
بخش  و  مردم  مصرفی  های  هزينه  کاهش   ، گفت  کروگمن 
خصوصی بايد از طريق افزايش هزينه های دولتی جبران شود 
به  قادر  تنهايی  به  بهره  نرخ  پولی مثل کاهش  البته سياستهای   .

تحريک فعاليتهای اقتصادی نخواهد بود . 
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2 برابر شدن بدهي ملي آمريکا 
طي يک دهه آتي 

سي. ان. ان: بهايي که آمريکا بايد براي خروج از بحران اقتصادي بپردازد، بسيار 
باالست و از همين رو بدهي ملي آمريکا طي يک دهه آينده دو برابر خواهد شد. 

انتظار مي رود کسري بودجه دولت آمريکا در سال 200۹ ميالدي بالغ بر 6/۱دهم 
تريليون )هزار ميليارد( دالر شود، که بيش از سه برابر کسري بودجه آمريکا در سال 
گذشته است. دولت آمريکا که قادر نيست مبالغ مورد نياز براي هزينه هاي خود را از 
طريق درآمد هاي مالياتي و غيره جبران کند، ۴0 درصد از بودجه ها و هزينه هاي خود 

را در سال جاري ميالدي از طريق استقراض به دست خواهد آورد.

اين در حالي است که انتظار مي رود، شمار بسيار زيادي از مردم آمريکا بزودي به 
صف بازنشستگان بپيوندند که به همراه بودجه فزاينده مورد نياز خدمات درماني، 
تحميل کننده هزينه هاي مضاعف بر دولت آمريکا در آينده نزديک خواهد بود. مزيد بر 
علت، روند صعودي نرخ بيکاري در آمريکا است که انتظار مي رود دست کم تا اواسط 

سال 20۱0 ميالدي، باالي ۱0 درصد باشد. 

سود موسسات خصوصي از روند ورشکستگي روزافزون بانک هاي آمريکايي

فارس: در حالي که تعداد بانک هاي ورشکسته آمريکا هر روز افزايش مي يابد، اين 
مساله به نفع سرمايه گذاران خصوصي است تا بتوانند موسسات مالي و بانک هاي 

ورشکسته را خريداري کنند. 

براي  کارشناسان  شديد  انتقاد  مورد  خصوصي  سرمايه گذاري  صندوق هاي 
به مديران هستند،  باال  سرمايه گذاري در پروژه هاي ريسکي و پرداخت حقوق هاي 
آمريکا  پس اندازهاي  فدرال  بيمه  موسسه  داد  نشان  مالي  و  اقتصادي  بحران  ولي 
مقاومت زيادي براي فروش دارايي بانک هاي ورشکسته به صندوق هاي خصوصي 
مديره  هيات  مي رسد  نظر  به  کردند،  اعالم  آمريکا  بانکي  سيستم  مقام هاي  مي کند. 
بيمه فدرال پس اندازهاي آمريکا در نشست امروز خود قوانين مربوط به  موسسه 
تا  را  از سوي موسسات سرمايه گذاري خصوصي  بانک هاي ورشکسته  خريداري 

حدي تسهيل کند. اين مساله در ادامه تحوالت ماه هاي اخير است. 

سياهه ای از تحريم های 
اقتصادی عليه ايران

و  هوا  از  نقل  و  حمل  محدوديت  بنزين،  صدور  تحريم 
و  اروپا  در  ايران  هواپيماهای  فرود  ممنوعيت  دريا، 
پهلوگيری کشتی های ايرانی در بنادر اروپايی از جمله 

اين اقدامات تحت گيرانه است.

را  خود  رابطه   لينچ«  »مريل  آمريکايی  مالی  موسسه  
با شرکت نفتی اماراتی »دراگون اويل« قطع کرده است. 
کارشناسان اين موضوع را به رابطه  اقتصادی شرکت 
افزايش  ايران برمی گردانند و آن را نشانه   با  اماراتی 
فشار آمريکا می دانند. به گزارش دويچه وله »دراگون 
اويل«، شرکت نفتی اماراتی که از زيرشاخه های شرکت 
بزرگ اماراتی ENOC است، تصميم دارد در ميدان های 
ايران در حوزه  دريای خزر سرمايه گذاری کند.  نفتی 
اين در حالی است که عبدالجالل عبدالخليفه، مديرعامل 
شرکت نفتی دراگون اويل، معتقد است: »مذاکرات خود 
مه  ماه  تا  و  ايم  کرده  نهايی  را  ايران  نفتی  مقامات  با 
کنيم.«  می  نهايی  را  قرارداد  اين  جزئيات   200۹ سال 
است که  ايران  با  اقتصادی  رابطه   اين  دليل  به  احتمااًل 
»بانک آمريکا« )BoA( شرکت دراگون اويل را از ليست 
مشتريان خود خط زده است. خبر فشار تحريمی آمريکا 
گزارش  در  کرد.  منتشر  رويترز  را  اماراتی  شرکت  بر 
رويترز آمده است که سخنگوی شرکت نفتی »دراگون«، 
که  است  گفته  دارد،  قرار  امارات  دولت  کنترل  زير  که 
خدمات   BoA Merrill Lynch از  ديگر  شرکت  اين 
ای  لينچ« شاخه  »مريل  نخواهد کرد.  مشاورتی دريافت 
گذاری  سرمايه  حوزه   در  و  است  آمريکا«  »بانک  از 
مورد  در  لينچ«  »مريل  شرکت  سخنگوی  دارد.  فعاليت 
قطع رابطه با شرکت »دراگون« گفته است که اين اقدام 
»داليل حقوقی داخلی« داشته است. با توجه به اينکه وی 
گفته است اختالفی ميان »مريل لينچ« و »دراگون« وجود 

نداشته، آگاهان بسيار محتمل می دانند که همکاری های 
شرکت »دراگون« با ايران باعث شده که »مريل لينچ« اين 
مشتری را رها کند. فشار تحريمی بيشتر خبر قطع رابطه  
شرکت آمريکايی با شرکت اماراتی همچون نمود ديگری 
بيشتر  تحريمی  فشارهای  اعمال  به  آمريکا  گرايش  از 
عليه جمهوری اسالمی تعبير شده است. موضع رسمی 

آمريکا هنوز آمادگی برای گفت وگو با ايران است، اما 
طول  ثمربخش  وگوهای  گفت  برای  انتظار  زمان  اگر 
بکشد، واشنگتن، ادعا کرد که رويه  سختگيرانه تری را 
پيش گيرد. در اروپا نيز گرايش به فشار تحريمی بيشتر 
قوی است. هفته نامه  »اشپيگل« در هفته  پيش گزارش 
در صورت  اروپا  تر  گيرانه  های سخت  تحريم  که  داد 
اصرار جمهوری اسالمی بر غنی سازی اورانيوم شامل 
ايران،  به  بنزين  تحريم صدور  همچون  ای  تازه  موارد 
محدوديت های حمل و نقل از راه هوا و دريا و ممنوعيت 
کشتی  پهلوگيری  و  اروپا  در  ايرانی  هواپيماهای  فرود 

های ايرانی در بندرهای اروپايی خواهد بود.
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دفتر مرکزی لندن:

 جهان پس از بحران مالي 
جهاني متفاوت خواهد بود

کميسيون  رئيس  باروسو،  مانوئل  خوزه 
اروپا تاکيد کرد جهان پس از بحران مالي 

کنوني، ديگر آن جهان قبلي نخواهد بود.

 رئيس کميسيون اروپا که براي شرکت در 
يک مجمع اقتصادي به بارسلون در شمال 
شرقي اسپانيا سفر کرده با تاکيد بر اين که 
جهان تحت تاثير بحران مالي کنوني دچار 
تحوالتي شده است، خاطرنشان کرد الزم 
تالش هاي  به  جهان  کشورهاي  که  است 
تالش  بازار  در  رقابت  تقويت  براي  خود 
مجمع  اين  پايان  در  که  باروسو  کنند. 
به  مطبوعاتي  کنفرانسي  در  اقتصادي 
مي داد،  پاسخ  روزنامه نگاران  سواالت 
اتحاديه  که  است  درست  کرد:  تاکيد 
را ملزم کرده که  اروپا کشورهاي عضو 
بودجه  کسري  که  کنند  عمل  گونه اي  به 
ناخالص  توليد  درصد   ۳ از  آنها  عمومي 
داخلي شان فراتر رود، اما مقامات اروپايي 
در اين زمينه انعطاف پذير هستند. مسوول 
جهان  کشورهاي  به  اروپا  اقتصادي 
توصيه کرد که در اين شرايط هوشياري 
و احتياط خود را از دست ندهند، چرا که به 
گفته وي اگر طرح ها و برنامه هاي احياي 
بدهد،  از دست  را  کارايي خود  اقتصادي 
اقتصادي  رشد  که  دارد  وجود  خطر  اين 
جهان نيز که با زحمت زياد تالش مي کند 
همان  در  ديگر  بار  خارج شود،  رکود  از 
قهقرايي  سير  يا  متوقف شود  راه  ابتداي 

خود را از سر گيرد. 



جمعه 6 شهریور ماه 1388   -  شماره 111هفته نامه پرشین12

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
30نما

محمدرضا گلزار 
بازداشت شد

از  گلزار  محمدرضا  بازداشت  از  مطلع  منابع 
ايران  سينمای  پسند  مخاطب  و  جوان  بازيگران 
بازداشت  علت  ايرنا،  که  حالی  در  اما  دادند  خبر 
بيان کرده،  تهيه کننده سينما  وی را شکايت يک 
واحد مرکزی خبر، دليل دستگيری او را "مسايل 
خوانده است. ايرنا به نقل از منابع خود  اخالقی" 
که آنها را "آگاه" خواند،  نوشت: گلزار هفته گذشته 
توسط نيروی انتظامی بازداشت شد و اکنون در 
بازداشت موقت قرار دارد تا پس از تکميل شدن 
پرونده به دستگاه قضايی معرفی شود. اما واحد 
قوه  در  آگاه  منبع  يک  از  نقل  به  خبر  مرکزی 
قضاييه خبر داد: وی از حدود ۵ تا 6 روز پيش 
بازيگر  اين  پرونده  و  برد  بسر می  بازداشت  در 
هم اکنون در دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 2۱ 
اين گزارش،  .بر اساس  در دست رسيدگی است 
بزودی با تکميل تحقيقات برای گلزار کيفرخواست 
نوشت،  ايرنا  ديگر  از سوی   . خواهد شد  صادر 
محمدرضا گلزار سال گذشته پس از درگيری با 
با  ايران  سينمای  معروف  کنندگان  تهيه  از  يکی 
حاشيه های قضايی متعددی روبرو شد که دامنه 
آن حتی تا کشور امارات و بازداشت وی توسط 
پليس شهر دبی نيز ادامه يافت. گفته می شود اين 
حادثه موجب ممنوع التصوير شدن وی در سينما 
شد.به نوشته ايرنا، گلزار در جايی گفته است که 
تمامی مشکالت وی در يکسال اخير از درگيری با 
همان تهيه کننده معروف نشات می گيرد اما واحد 

مرکزی خبر اين موضوع را رد کرده است.

دختران مخملباف در جشنواره هاي معتبر 
دنيا حضور مي يابند 

 مستند حنا در ونيز، 

سميرا داور سن سباستين  
»ونيز« مستندي حنا مخملباف  فيلم  جشنواره 
مي  در  نمايش  به  کرده،  کارگرداني  را  آن 
وششمين  شصت  کنندگان  برگزار  آورد. 
جشنواره فيلم ونيز روز گذشته اعالم کردند، 
فيلم مستند »روزهاي سبز« به کارگرداني »حنا 
مخملباف«، فيلمساز ايراني در بخش خارج از 
مقامات  از  يکي  يافت.  خواهد  نمايش  مسابقه 
»اين  کرد؛  اعالم  باره  اين  در  ونيز  جشنواره 
دارد و  قرار  تدوين  اکنون در مرحله  فيلم هم 
در ايتاليا در حال آماده شدن است.« جشنواره 
اثر جديد ديگر را به بخش  ونيز همچنين سه 
اصلي اين رويداد سينمايي اضافه کرد. مستند 
»کارگردانان بزرگ« ساخته آنجال ايسمايلوس 
درباره کارگردان معاصر سينماي جهان يکي 
از آثار دعوت شده است. در اين فيلم سينماي 
برناردو  لينچ،  ديويد  لوچ،  کن  فريرز،  استفان 
مورد  وردا  آگنس  و  هينس  تاد  برتولوچي، 
يي  دقيقه   2۸0 فيلم  است.  گرفته  قرار  تقدير 
جو  کارگرداني  به  کامل«  نسخه  ارژي،  »فيلم 
بخش  به  شده  اضافه  جديد  اثر  ديگر  دانته 
که  فيلم  اين  است.  ونيز  جشنواره  غيررقابتي 
به  را   60 و   ۵0 هاي  دهه  در  سينما  دنياي 
شده  ساخته   ۱۹6۸ سال  در  کشيده،  تصوير 
است.  بوده  ساعت  هفت  آن  اصلي  نسخه  و 
گرين  پيتر  ساخته  انگليس  از  »ازدواج«  فيلم 
ونيز خواهد  در  را  اکران خود  اولين  نيز  وي 

فيلم ونيز  داشت. شصت وششمين جشنواره 
رمانتيک  فيلم  نمايش  با  سپتامبر  دوم  روز 
آغاز  تورناتوره  جوزپه  ساخته   »Baaria«
خواهد شد و تا دوازدهم سپتامبر ادامه خواهد 
داور  مخملباف  سميرا  ديگر  سوي  از  داشت. 
سباستين  سن  فيلم  جشنواره  رقابتي  بخش 
داوران  از  يکي  مخملباف  سميرا  شد.  اسپانيا 
طاليي«،  »صدف  اعطاي  براي  رقابتي  بخش 
سال  طي  که  او  است.  جشنواره  اول  جايزه 
کن،  فيلم  هاي  جشنواره  داوري  گذشته  هاي 
عهده  بر  را  لوکارنو  و  مونترال  برلين،  ونيز، 
داشته است، سال گذشته با فيلم »اسب دوپا« 
سن  جشنواره  داوران  هيات  ويژه  جايزه 
افتخارات  تاکنون  او  کرد.  کسب  را  سباستين 
بين  منتقدان  جايزه  چون  معتبري  سينمايي 
»سيب«،  فيلم  براي  لوکارنو  جشنواره  المللي 
جايزه ويژه هيات داوران جشنواره تسالونيکي 
داوران  هيات  ويژه  جايزه  »سيب«،  فيلم  براي 
سياه«،  »تخته  فيلم  براي  کن  جشنواره 
مدال»فدريکو فليني« از سازمان يونسکو براي 
کليساهاي  بزرگ  جايزه  و  سياه«  »تخته  فيلم 
جهان از جشنواره کن براي فيلم »پنج عصر« 
دريافت کرده است. به گزارش ايسنا سينماي 
معتبرترين  در  پررنگي  حضور  امسال  ايران 
زبان  اسپانيولي  کشورهاي  سينمايي  رويداد 
به  سفيد«  »کشتزارهاي  فيلم  بر  عالوه  دارد. 
بخش  در  که  اف  رسول  محمد  کارگرداني 
رقابتي حضور دارد، فيلم »کسي از گربه هاي 
ايراني خبر ندارد« ساخته بهمن قبادي نيز در 
بخش خارج از مسابقه حضور خواهد داشت. 
جديدترين  همچنين  امسال  ايسنا  گزارش  به 
ساخته هاي »وودي آلن، جيم جارموش، آنگ 
سباستين  سن  جشنواره  در  تارانتينو«  و  لي 

نمايش داده مي شوند. 

دو فيلم کوتاه ايراني 
در جشنواره »مونتري« 

مکزيک 
 

جشنواره بين المللي فيلم »مونتري« مکزيک 
مستقل  کارگردان  جارموش  جيم  ميزبان 
امريکايي و دو فيلم کوتاه از سينماي ايران 
است. فيلم کوتاه »مادرم سايه بلندي دارد« 
به کارگرداني کاوه قهرماني در روزهاي 2۳ 
، 2۵ و 2۸ آگوست )22 ، 2۴و 27 شهريور( 
و فيلم مستند »فرش چوب« اثر عبدالرحمان 
ميراني در روزهاي 2۴ ، 26 و 27 آگوست 
روي  مکزيک  در  26 شهريور(  و   2۵  ،  2۳(
اطالع  پايگاه  اعالم  بر  بنا  روند.  مي  پرده 
دو  اين  مونتري،  فيلم  جشنواره  رساني 
هاي  فيلم  رقابتي  بخش  در  ترتيب  به  فيلم 
کوتاه داستاني و بخش رقابتي مستند هاي 
قرار  مخاطبان  تماشاي  معرض  در  کوتاه 
بخش  ديگر  از  ايسنا  گزارش  به  گيرند.  مي 
به  توان  مي  مونتري  فيلم  جشنواره  هاي 
از  خارج  بخش  رقابتي،  بخش  ويژه،  بخش 
و  المللي  بين  فيلمبرداران  بخش  و  مسابقه 
بزرگداشت ها اشاره کرد. بخش بزرگداشت 
با حضور  نيز  مونتري  فيلم  هاي جشنواره 
ماريا  جارموش،  جيم  چون  سينماگراني 
شود.  برگزار  بروسفورد  وبروس  دوارد 
فيلم  المللي  بين  جشنواره  دوره  پنجمين 
)7 شهريور(  آگوست  تا 2۹  از 2۱  مونتري 

در مکزيک برپا خواهد بود. 

جشنواره ونيز از فيلمساز ژاپنی تقدير می کند.

کوروساوا در 
جشنواره ونيز

 ۱۵( سپتامبر  شش  روز  ونيز  فيلم  جشنواره  برگزارکنندگان 
با  کوروساوا  آکی را  تولد  سال  صدمين  مناسبت  به  شهريور( 
برپايی يک ميزگرد بين المللی از فيلمساز فقيد ژاپنی تقدير می کنند. 

و  سينما  مورخ  بريتانيايی،  کاوی  پيتر  را  ميزگرد  اين  مديريت 
 ۳0 از  بيش  که  دارد  عهده  به  فيلم  بين المللی  راهنمای  نويسنده 

کتاب سينمايی نوشته است. 
 ۱۹۵۱ سال  او  می شود.  ساله  20۱0 صد  مارس   2۳ کوروساوا 

ونيز  جايزه شير طاليی جشنواره  برنده  »راشومون«  فيلم  برای 
اين  دستاورد  عمر  يک  طاليی  شير  جايزه  نيز   ۱۹۸2 در  و  شد 
جشنواره  برگزارکنندگان  رو  اين  از  کرد.  دريافت  را  جشنواره 
بحث درباره کارنامه او و دستاوردهای سينمايی اش در اين دوره 
ميزگرد  اين  در  حاضر  سرشناس  چهره های  دانسته اند.  مهم  را 
عبارتند از ترويو نوگامی نويسنده ژاپنی و دستيار اول کوروساوا 
و  کارگردان  نويسنده،  ريچی  دانلد  او،  فيلم های  از  بسياری  در 
مايکل  کوروساوا،  درباره  کتابی  نويسنده  و  آمريکايی  منتقد 
پوزيتيف،  مجله  سردبير  و  فرانسوی  منتقد  و  نويسنده  سيمن 
تاسونه  آلدو  و  آمريکا  از  تايم  هفته نامه  منتقد  کورليس  ريچارد 
چند  مؤلف  و  فرانسه  سينما  جشنواره  رئيس  و  ايتاليايی  منتقد 

کتاب درباره کوروساوا. شرکت کنندگان در اين ميزگرد جنبه های 
نگاه  می کنند.  بررسی  را  کوروساوا  کار  و  شخصيت  چندگانه 
فيلمسازان  ديگر  با  کوروساوا  مقايسه  سياست،  و  جامعه  به  او 
بزرگ ژاپنی مانند ازو و ميزوگوچی، ارتباط او با فرهنگ شرقی 

و غربی )شکسپير، گورکی، داستايفسکی، ون گوگ(، تقدير فرهنگ 
و سينمای آمريکا از کوروساوا و بازسازی های مختلف آثار او، 
نوع  کار کوروساوا سر صحنه،  ژاپن،  فرهنگ  در  او  الهام  منابع 
استفاده او از رنگ و موسيقی، مشکالت هميشگی او برای تأمين 
تاريخ  به  کوروساوا  عشق  و  ژاپن  در  فيلم هايش  ساخت  هزينه 
از  می داد،  جديد  نسل های  به  خود  فيلم های  با  که  درس هايی  و 

موضوعاتی است که در اين ميزگرد مطرح می شود. 
آکی را کوروساوا )۱۹۱0-۹۸( سرشناس ترين فيلمساز ژاپنی در 
سطح بين  المللی است. او در پنج دهه فعاليت سينمايی حدود 70 فيلم 
ساخت و جوايز مختلف دريافت کرد. کوروساوا با »راشومون« 
نام خود را به عنوان يک هنرمند بزرگ مطرح کرد و زمينه را برای 
ورود ديگر فيلمسازان ژاپنی به بازار جهانی فراهم آورد. داستان 
»راشومون« در قرن دوازدهم روی می دهد و درباره جنايتی است 

که از چهار منظر مختلف روايت می شود. 
کوروساوا هميشه نگاهی توام با تحسين به سينمای آمريکا داشت 
و سال ۱۹۵۴ فيلم »هفت سامورايی« را با الهام از آثار جان فورد 
ساخت. اين فيلم جايزه شير نقره ای جشنواره ونيز را برای وی 
به همراه داشت. هاليوود نيز به دفعات به کوروساوا ادای احترام 
کرده است. »هفت مرد باشکوه« )جان استرجس، ۱۹60( با اقتباس 
از »هفت سامورايی« ساخته شد و شخصيت های سری فيلم های 
»جنگ های ستاره ای« هم با الهام از »دژ پنهان« کوروساوا شکل 
گرفتند که سال ۱۹۵۸ برنده خرس نقره ای بهترين کارگردانی از 
موشا«  »کاگه  فيلم   ۱۹۸0 سال  کوروساوا  شد.  برلين  جشنواره 
و  ستاره ای«  »جنگ های  خالق  لوکاس  جرج  ميانجی گری  با  را 
فرانسيس فورد کوپوال سازنده سه گانه »پدرخوانده« ساخت و با 

اين فيلم جايزه نخل طالی جشنواره کن را برد. 
بهترين  اسکار  نامزد  »آشوب«  فيلم  برای   ۱۹۸6 در  کوروساوا 
کرد.  دريافت  افتخاری  اسکار  يک   ۱۹۹0 سال  و  شد  کارگردانی 
»اعماق اجتماع«، »سرير خون«، »يوجيمبو«، »سانجورو« و »ريش 
فيلم های  سازنده  نيکولز  مايک  اوست.  فيلم های  ديگر  از  قرمز« 
»فارغ التحصيل« و »نزديک تر« نيز قصد دارد تريلر کارآگاهی »باال 
سال  اصلی  فيلم  بازسازی  کند.  را  کوروساوا  ساخته  پايين«  و 
۱۹6۳ با بازی توشيرو ميفونه بازيگر تعدادی از فيلم های مطرح 
ونيز  فيلم  جشنواره  ششمين  و  شصت  شد.  ساخته  کوروساوا 
2 تا ۱2سپتامبر )۱۱ تا 2۱ شهريور( برگزار می شود و آنگ لی 
فيلمساز تايوانی برنده اسکار رئيس هيأت داوران بخش بين الملل 
جشنواره است. امسال در مجموع 7۱ فيلم اولين بار در دنيا در 

ليدو پخش می شود. 
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در ايتاليا کليد مي خورد 
 

فيلم فرمان آرا با نام »از عباس کيارستمي متنفرم« 
 

اين امکان فراهم آمد تا مردم بعد از ديدن فيلم به طور  در جلسه پرسش و پاسخ فيلم »خاک آشنا« در پرديس زندگي 
مستقيم با کارگردان، بازيگران، تدوينگر، صدابردار و صداگذار فيلم به گفت وگو بنشينند. فرمان آرا در ابتداي جلسه درباره 
سکانس هاي حذف شده فيلم توضيح داد؛ »کاًل چهار سکانس کامل از فيلم حذف شده است. يکي سکانس مالقات بابک و 
نامدار با استوار اوطميشي است که درباره زنداني فراري حرف مي زنند. سکانس ديگر مربوط به حرف هاي سر ميز شام 

فقط  االن  که  است  ازدواج  درباره  ساالري  خانم  نظر  و 
جمله »اصواًل ازدواج چيز بيهوده يي است« را مي شنويم 
مي رسد.  نظر  به  يي  طرفه  يک  قضاوت  خيلي  که خب 
سکانس بعدي مربوط به جايي است که خاتون درباره 
زنداني فراري که دستگير شده حرف مي زند و آخرين 
سکانس حذفي مربوط به آخر فيلم است که نامدار مي 
خواهد به تهران برود. بقيه حذفيات در حد يکي دو جمله 

کوتاه بوده است.«

بهمن فرمان آرا درباره پروژه بعدي سينمايي خود اين 
گونه توضيح داد؛ »فيلم »خاک آشنا« آن اکران ايده آلي 
را که من مي خواستم نداشته است. اينکه کار بعدي من 
چيست و چه خواهم کرد را اجازه بدهيد قدري بگذرد، 
بعد جواب مي دهم چون وقتي حوادث اجتماعي شتاب 
مي گيرد، از زمان گرفتن مجوز فيلم تا موقع اکران آن 
يکي دو سال طول خواهد کشيد و در نتيجه وقتي شتاب 
آن قضايا بگذرد، شايد اصاًل فيلم موضوعيت خودش را 
از دست بدهد.« فرمان آرا ادامه مي دهد؛ »اوايل انقالب 
من اجازه ساخت سه تا فيلمنامه را گرفته بودم اما هيچ 
به  که  اتفاقاتي  به  توجه  با  را نساختم چون  کدام شان 
بيني  پيش  توانستيد  نمي  اصاًل  شما  افتاد،  مي  سرعت 
کنيد آيا فيلمي که مي سازيد با مخاطب ارتباط برقرار 
به  قضايا  اين  از  اينکه  براي  هم  امروز  نه،  يا  کند  مي 
خودم استراحتي داده باشم، يک پروژه يي که سال ها 
در  ساختش  امکان  کنم،  کار  آن  روي  داشتم  دوست 

ايتاليا فراهم شده است.«

کارگردان »خاک آشنا« درباره اين فيلم توضيح مي دهد؛ 
»اسم فيلم هم هست »از عباس کيارستمي متنفرم« و مي خواهم فعاًل اين فيلم را بسازم. اسم فيلم را هم خود عباس )کيا 
رستمي( گذاشت چون من و عباس دوستان خيلي خوب و صميمي هستيم و دوستي ما هم قدمتي بيش از يکي دو سال دارد. 
قصه فيلم را برايش تعريف کردم که در آن اين جمله از زبان يک منتقد گفته مي شود که بعدازظهرها مرده شوري مي کند. 
جايي از فيلم که دارند درباره فيلم هاي کالسيک حرف مي زنند، جمله منتقد دقيقًا اين است؛ »خدا بکشه عباس کيارستمي 
رو، همه فيلم ها شده درباره کتابچه و قلم و از اين صحبت ها.« اين هم طنز مي شود و هم هجو. راه حلي که فعاًل براي 
خودم دارم، ساختن اين پروژه است. براي اينکه اين فيلم يک فضاي کاماًل سوررئال دارد و همه اش در دکور مي گذرد 
و هفت، هشت روز فيلمبرداري اش طول مي کشد. در نهايت من که استثنا نيستم. همه هنرمندان و فيلمسازان در سينماي 

ايران منتظرند تا وقتي شتاب لحظه ها کم شد، فيلم هايشان را کليد بزنند.«

به گزارش سايت »سينماي ما« رضا کيانيان نيز در پاسخ به سوال يکي از حاضران مبني بر رابطه دوستانه او و فرمان آرا 
گفت؛ »در سن و سال و روحيه من اين هست که اصواًل آدم تنهايي هستم يعني روابطم با اطرافيانم کم است. خيلي مهماني 
و اين طرف و آن طرف نمي روم. يا کار مي کنم يا در کارگاهم هستم يا به خانه ام مي روم. دايره دوستانم هم به مرور 
و از ۴0 سالگي کمتر شد اما از آن زمان به بعد دو، سه تا دوست پيدا کردم که رابطه خيلي عميقي با ايشان داشتم. يکي از 
آنها آقاي فرمان آراست. اين منهاي رابطه کارگرداني و بازيگري ماست. دنياي ايشان را دوست دارم. به هم نزديکيم ولي 
اگر فيلمنامه فيلمي را به من ندهند در آن بازي نخواهم کرد چون ايشان اصاًل چنين کاري نمي کنند. آقاي فرمان آرا هر وقت 

فيلمنامه يي مي نويسند، چه قرار باشد که من در آن بازي کنم و چه نه، داستان فيلمنامه شان را برايم تعريف مي کنند.« 

مرجان ساتراپي در تدارک ساخت 
انيميشن »پرسپوليس 2« 

 
پروژه سينمايي  فرانسه،  مقيم  ايراني  کارگردان  ساتراپي  مرجان 
انيميشن »پرسپوليس 2« را مي سازد. نسخه اول »پرسپوليس« به 
کارگرداني مرجان ساتراپي و »ونسان پارونو« براساس يک رمان 
ايسنا به  گرافيکي در سال 2007 ميالدي ساخته شد. به گزارش 
انيميشن  نيز در قالب  از خبرگزاري فرانسه، »پرسپوليس 2«  نقل 
با نقاشي هاي سياه و سفيد به تصوير کردن فضاي سياسي  و 
ايران در ماه هاي اخير مي پردازد. فيلمنامه »پرسپوليس 2« توسط 
دو جوان ايراني ساکن شانگهاي به نام هاي »سينا« و »پيمان« به 
به عنوان يک  اول »پرسپوليس« که  نگارش درخواهد آمد. نسخه 
انيميشن ضدايراني در برخي تحليل ها مطرح شد، داستان زندگي 
کارگردان فيلم در دهه اول زندگي اش در ايران را روايت مي کند 
به  را  جنگ  از  بعد  و  جنگ  دوره  و  انقالب  هاي  سال  تحوالت  و 

تصوير مي کشد. 
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

                                          
   0208 905 3767                         
07768282448

 فرضيه ساخت روبات هاي 
هوشمندتر از انسان 

 

تصور کنيد روباتي وجود دارد که مي تواند در را بازکند، پريز برق 
را پيدا کند و با اتصال به آن خودش را شارژ کند. ويروس هاي 
کامپيوتري را تصور کنيد که هيچ چيز جلودارشان نيست. به نظر 
به وسيله  کنند  فکر مي  يي  هنوز عده  که  اجرام فضايي  مي رسد 
انسان هدايت مي شوند، به زودي مي توانند بدون نياز به کنترل 
عين  در  کامپيوتر  علوم  دانشمندان  از  يي  عده  بکشند.  آدم  انسان 
حال که از پيشرفت هاي هوش مصنوعي متحير شده اند، مشغول 
بحث در مورد اين نکته هستند که آيا بايد براي تحقيقاتي که ممکن 
است منجر به از دست دادن کنترل انسان بر روبات ها شود، حد و 

مرزي تعيين کرد يا خير؟
در  بيشتر  هاي  پيشرفت  که  است  اين جهت  از  دانشمندان  نگراني 
مي  ناگوار  پيامدهاي  و  اجتماعي  هاي  اختالل  به  منجر  زمينه  اين 
شود. به طور مثال دانشمندان به تکنولوژي هايي از قبيل سيستم 
هاي پزشکي که قادر به برقراري رابطه انساني با مريضان هستند، 
يا کرم ها و ويروس هاي کامپيوتري که به هيچ طريقي نمي توان 
آنها را نابود کرد و مي توان گفت به مرحله پليدي از هوش ماشيني 
موافق  القول  متفق  کامپيوتر  علم  دانشمندان  اند.  کرده  پيدا  دست 
هستند تا تولد »هال« کامپيوتري که در فيلم 200۱؛يک اديسه فضايي 
کنترل سفينه را به دست گرفت، راه زيادي باقي مانده است. نگراني 
دانشمندان بي دليل نيست. آنها مي گويند پيشرفت هاي تکنولوژي 
باعث از دست رفتن مشاغل بسيار زيادي در زمينه هاي مختلف 
و مجبور شدن بشر به فراگيري زندگي با ماشين که دائم در حال 
فراگيري رفتارهاي انسان است، مي شود و به اين طريق نيروي کار 

دگرگون خواهد شد.
که  و روباتيکس  کامپيوتر، هوش مصنوعي  برجسته  پژوهشگران 
در Asilomar Conference Grounds در کنفرانسي در کاليفرنيا 
شرکت کرده بودند، احتمال خلق يک سيستم اîبîرهوشمنًد مرکزي 
پيشرفته و اين ايده را که اينترنت باعث پيدايش خودبه خودي هوش 
و فکر مي شود، کنار گذاشتند. اما موافق بودند روبات هاي قاتل 
خودگردان يا وجود دارند يا به زودي خواهند آمد.آنها به اين نکته 
هم توجه داشتند که هوش مصنوعي پس از تکامل ممکن است مورد 
سوءاستفاده خرابکاران و جنايتکاران قرار بگيرد. تصور کنيد چه 
مي  که  مصنوعي  سيستم  يک  با  تواند  مي  جنايتکار  يک  کارهايي 
تواند مانند انسان صحبت کند و در پوشش انسان گنجانده شود، 
انجام دهد. چه اتفاقي مي افتد اگر هوش مصنوعي براي استخراج 
هاي  گوشي  )امثال  پيشرفته  هاي  گوشي  از  شخصي  هاي  داده 
در  همچنين  گيرد؟پژوهشگران  قرار  استفاده  مورد  و...(  موبايل 
خودران،  هاي  ماشين  مانند  انساني  مشاغل  احتمالي  تهديد  مورد 
افزاري و روبات هاي سرويس دهنده در  نرم  يار شخصي  کمک 
منزل هم بحث کردند. ماه پيش يک روبات سرويس دهنده به وسيله 
Willow Garage در سيليکون وîلي ساخته شد و ثابت کرد قادر 
به پيمايش دنياي واقعي است. )مانند حرکت، باز و بسته کردن درها 
و حتي شارژ کردن خود،( يک گزارش از اين کنفرانس خصوصي 

که در تاريخ 2۵ فوريه برگزارشد، قرار است امسال منتشر شود.

مصنوعي  هوش  پيشرفت  براي  يي  اتحاديه  توسط  کنفرانس  اين 
انتخاب  اسيلومار  را  کنفرانس  محل  تعمداً  گروه  اين  شد.  برگزار 
کردند تا يک واقعه برجسته در تاريخ علم را يادآوري کرده باشد. 
در سال ۱۹7۵ زيست شناسان پيشرو جهان در اسيلومار مالقات 
کردند تا در مورد توانايي جديدي بحث کنند که مي تواند با تبادل 
پيرو  دهد.  ديگري  شکل  زندگي  به  ها  اندام  بين  در  ژنتيکي  مواد 
نگراني هاي ناشي از احتمال خطرات بيولوژيکي و مسائل اخالقي، 
پژوهشگران بعضي موارد از آزمايش هاي خاص را متوقف کردند. 
کنفرانس، خط مشي مطالعات DNA نوترکيب را مشخص کرد و به 
اين ترتيب پژوهشگران را به ادامه آزمايش ها ترغيب کرد. جلسه يي 
هم براي آينده هوش مصنوعي توسط اريک هورويتز يک پژوهشگر 
شرکت مايکروسافت که هم اکنون رياست اتحاديه را برعهده دارد، 
اوهام  به  بايد  کامپيوتر  علم  دانشمندان  دارد  عقيده  او  برگزارشد. 
شکل گرفته حول ماشين هاي اîبîرهوشمند و سيستم هاي هوش 

مصنوعي که ديوانه وار به کار خواهند افتاد، واکنش نشان دهند.
ايده يک »انفجار هوش« اتفاقي که در آن ماشين هاي هوشمند مي 
توانند حتي ماشين هاي هوشمندتر از خود را طراحي کنند به وسيله 
يک رياضيدان به نام اي جي گود در سال ۱۹6۵ مطرح شد. بعدها 
در مباحث علمي و رمان هاي علمي-تخيلي، يک پژوهشگر کامپيوتر 
رسد  مي  فرا  زماني  که  داد  رواج  را  فکر  اين  وينج  ورنور  نام  به 
اين  و  ساخت  خواهند  خود  از  هوشمندتر  هاي  ماشين  ها  انسان 
پايان  به  بشر  که  مي شود  آنچنان سريعي  تحول  به  منجر  اتفاق 
عمر خود مي رسد. او اين تغييرات را منحصر به فرد خواند. اين 
تصوير که بارها در بعضي از فيلم ها و نوشته ها هم نمايش داده 
پايه  از  از دانشمندان مانند ويليام جوي يکي  شده، توسط بعضي 
توصيف  خردکن  اعصاب  و  محتمل  ميکروسيستمز،  سان  گذاران 
شده است. ديگر کارشناسان تکنولوژي، از جمله ريموند کورزويل، 
از پيدايش ماشين هاي اîبîرهوشمند استقبال کردند و مي گويند 
آنها مي توانند پيشرفت هاي زيادي در زمينه افزايش طول عمر و 
توليد ثروت به ارمغان بياورند. آرمان شهر از نوع آقاي کورزويل 
همين  است.  کرده  مشغول  خود  به  ولي  سيليکون  در  را  ها  ذهن 
تابستان، يک موسسه به نام Singularity University شروع به 
ارائه دروس براي ايجاد آمادگي گروهي کرده است تا پيشرفت را 
هدايت کند و به جامعه در راستاي »ساختن« با اين آرمان شهر و 
با پيچيدگي هاي آن کمک کند. دکتر هورويتز مي گويد؛ »من فکر 
مي کردم دير يا زود ما بايد به نوعي نگراني فزاينده مردم را در 
مورد افزايش بي رويه ماشين هاي هوشمند بررسي يا حداقل ابراز 

کنيم.«
گزارش AAAI تالش خواهد کرد احتمال از دست دادن کنترل بشر 
روي هوش مبتني بر کامپيوتر را بررسي کند. دکتر هورويتز مي 
افزايد؛ »اين گزارش همچنين مسائل اجتماعي، اقتصادي، قانوني و 
تغييرات  اين،  بر  اين ماشين ها را بررسي مي کند. عالوه  اخالقي 
پيش رو در تعامل انسان و کامپيوتر موشکافي مي شود. به عنوان 
مثال چگونه مي توان رابطه با يک ماشين را به عنوان زوج يا همسر 

تعريف کرد؟«
مشي  خط  ارائه  راستاي  در  مجمع  اين  »تالش  کرد؛  اضافه  وي 
مشخصي به پژوهشگران بوده است تا آنها بتوانند با پيشرفت هاي 
علمي به ارتقاي جامعه کمک کنند، نه اينکه به يک فاجعه تکنولوژيک 
منتهي شوند. به عنوان نمونه برخي از پژوهش ها ممکن است در 
آزمايشگاه هايي تحت تدابير شديد امنيتي انجام شوند.«جلسه يي 
ارتباط با هوش مصنوعي برگزارشد مي تواند براي آينده  که در 
اين رشته پراهميت باشد. پل برگ که از برگزارکنندگان جلسه سال 
۱۹7۵ در اسيلومار بود و جايزه نوبل در رشته شيمي را در سال 
۱۹۸0 دريافت کرد، گفت »براي جامعه علمي خيلي مهم بود عموم 
اينکه هشدارها و مخالفت ها جدي شوند، درگير مساله  از  را قبل 
 )GMO( ژنتيکي  غذايي  مواد  مورد قضيه  در  که  همان طور  کند. 
اين اتفاق افتاد و شرايط دشوار و پيچيده يي رقم خورد. تام ميشل 
ماه  جلسه  گفت  ماشين  فراگيري  و  مصنوعي  هوش  استادان  از 
فوريه نظر او را تغيير داده است. من قبل از جلسه خيلي به آينده 
بيني هاي  اين فکر که پيش  هوش مصنوعي خوشبين بودم و در 
بيل جوي و راي کورزويل دور از واقعيت هستند، اين جلسه مرا 
از قبيل جمع آوري  متقاعد ساخت که صريح تر درباره مشکالت 
داده هاي شخصي که به طور وسيع صورت خواهد گرفت، صحبت 
اميدوار است تحقيقات  آقاي هورويتز  او  نگراني هاي  کنم.به رغم 
هوش مصنوعي براي بشر سودمند خواهد بود و حتي شايد بتواند 
کاستي هاي بشر را جبران کند. او به تازگي يک سيستم نرم افزاري 
را طراحي و معرفي کرده است که از بيماران راجع به عالئم بيماري 
شان مي پرسد و به آنها با عواطف انساني پاسخ مي دهد. وقتي 
مادري گفت فرزندش از اسهال رنج مي برد، صورت روي نمايشگر 
گفت؛ »اïه، با شنيدن اين خبر متاثر شدم.« يک پزشک بعدها به آقاي 
هورويتز گفت برايش خيلي جالب است اين سيستم به احساسات 

انساني پاسخ مي دهد. او گفت؛ »من براي اين کارها وقت ندارم.« 

بحران آب کشورهاي 
آسيايي را تهديد مي کند  

 

جمعي از پژوهشگران به کشورهاي آسيايي هشدارداده اند 
در صورتي که اقدامي در زمينه نحوه استفاده از آب انجام 
ندهند، با کمبود مواد غذايي و احتمااًل ناآرامي هاي اجتماعي 
روبه رو خواهند شد. کارشناسان آب که در کنفرانسي در 
سوئد شرکت کرده اند،مي گويند کشورها در جنوب و شرق 
آسيا چنانچه قصد دارند بر افزايش سريع رشد جمعيت غلبه 
آبياري  هاي  بهبود روش  ميلياردها دالر صرف  بايد  کنند، 
قديمي کنند. به گفته آنها، برآوردهاي انجام شده بدون در 
بر  زمين  کره  گرمايش  پديده  احتمالي  تاثيرات  گرفتن  نظر 
منابع آب صورت گرفته است. براساس پيش بيني هاي انجام 
به  آينده  سال   ۴0 در  آسيايي  کشورهاي  جمعيت  به  شده 

ميزان ۵/۱ ميليارد نفر افزوده خواهد شد.

 يافته هاي بررسي هاي انجام شده در اين زمينه در گزارش 
مشترک سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل متحد 
اين  المللي آمده است. در  و موسسه مديريت آب هاي بين 
وارد  به  آينده  در  آسيايي  کشورهاي  شده  گفته  گزارش 
کردن بيش از يک چهارم برنج و ساير مايحتاج براي تغذيه 
کولين  گفته  به  داشت.  خواهند  نياز  کشورهايشان  مردم 
چارترز دبيرکل موسسه مديريت آب هاي بين المللي انتظار 
مي رود تقاضا براي مواد غذايي تا سال 20۵0 ميالدي دو 
برابر شود و وابستگي به تجارت براي رفع اين نياز فزاينده 
، فشار زيادي را متوجه اقتصاد کشورهاي در حال توسعه 
کند. چارترز مي گويد؛»بهترين راه براي کشورهاي آسيايي 
وسيعي  آبياري  هاي  سيستم  کرده  مدرنيزه  و  بازسازي 
است که در اختيار دارند. با اين سيستم ها تنها 70 درصد از 

مجموع زمين هاي جهان آبياري مي شود.«  
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ناپديد شدن 30 هزار کبوتر نامه بر  
 

نامه  کبوتر  هزار   ۳0 شدن  ناپديد  از  لهستان  دولتي  هاي  رسانه   
در  پليس  بازرسان  کردند  اعالم  و  داده  خبر  مسابقه  يک  طي  بر 

حال بررسي اين رويداد 
هاي  رسانه  هستند. 
اعالم  لهستان  دولتي 
با  مسابقه  يک  کردند؛ 
کبوتر  هزار   ۵0 حضور 
در  لهستاني  بر  نامه 
آلمان  شهرهاي  از  يکي 
هنگام  اما  شد،  برگزار 
پرندگان،  بازگشت 

به  کبوتر  هزار   20 تنها 
 600 مسافت  به  يي  مسابقه  در  ها  کبوتر  اين  رسيدند.  پايان  خط 
کيلومتر شرکت کرده بودند و بازرسان پليس و حيات وحش آلمان 
و لهستان اين احتمال را مي دهند که وزش بادهاي مخالف باعث 
شده اين کبوترها از مسير اصلي خود منحرف شده و ناپديد شوند. 
براساس قوانين دولت لهستان شرکت دادن تعداد زيادي از حيوانات 
در يک مسابقه خالف بوده و فرد يا افراد متخلف براساس ميزان 
جرم به پرداخت جريمه يا حبس به مدت دو سال محکوم مي شوند. 
به همين دليل اين گروه لهستاني که ۵0 هزار کبوتر را براي شرکت 
در اين مسابقه به آلمان برده بودند، به طور حتم توسط دادگاه عالي 

لهستان محکوم مي شوند.  
 

نرخ تولد در ايتاليا کاهش يافت  
  

اداره ملي ثبت احوال ايتاليا طي گزارش ساالنه خود اعالم کرد؛ نرخ 
به ۱6 سال گذشته  اين کشور نسبت  تولد و ميزان زاد و ولد در 
بسيار کاهش يافته و اين کشور به سمت پير شدن در حرکت است. 
اين موضوع  ايتاليا  اداره ملي ثبت احوال  براساس گزارش ساالنه 
مشخص شد که طي دو ماهه اول سال جاري ميالدي ميزان تولد 
و زاد و ولد در اين کشور ۸۹ هزار و ۸۵۴ نفر بوده است و اين 
ميزان نشان مي دهد ميزان و نرخ تولد و زاد و ولد در کشور ۴ 

هزار و ۴72 نفر کمتر از مدت مشابه در سال گذشته ميالدي است. 
همچنين براساس گزارش اين اداره، مشخص شد اگرچه ميزان تولد 
در ايتاليا کاهش داشته، اما جمعيت اين کشور در دو ماهه نخست 
اصلي  دليل  است.  يافته  افزايش  درصد   07/0 ميالدي  جاري  سال 
مهاجرت  دليل  به  ايتاليا  در  ميالدي  گذشته  در سال  رشد جمعيت 
 7/۱2 باردار  زنان  که  چرا  است،  بوده  اين کشور  به  باردار  زنان 
درصد بر جمعيت ايتاليا افزودند. گفته مي شود به دليل آنکه اکثر 
ازدواج مي  از ۳۵ سالگي  باالتر  ايتاليايي در سنين  زنان و مردان 
کنند، کمتر تمايلي به بچه دار شدن دارند، به همين دليل ميزان تولد 
در اين کشور به شدت کاهش يافته است. از طرفي دولت ايتاليا طي 
طرحي که به مجلس ارائه داد، از نمايندگان درخواست کردقوانين 
مربوط به پناهندگي و مهاجر پذيري را تعديل کنند؛ چرا که مهاجران 
را  کشور  اين  جمعيت  اعظم  قسمت  ايتاليا  ساکن  خارجي  افراد  و 

تشکيل مي دهند.  

مسموم شدن کودکان چين با سرب 
گسترش يافت  

 
در  که  کشور  اين  کودک   ۱۳00 از  بيش  گويند  مي  چين  مقامات   
اند.  معرض دود تاسيسات ذوب فلز قرار گرفته اند، مسموم شده 
بعد از اينکه بسياري از کودکان ساکن اطراف تاسيسات منگنز به 
طور ناگهاني به کم اشتهايي و تب مبتال شدند، مسووالن بهداشتي 
نشان  کودکان  اين  از  آزمايش  دادند.  قرار  آزمايش  مورد  را  آنها 
داده است ميزان سرب داخل خون آنها خيلي باالتر از حد قابل قبول 
بوده است. کارخانه منگنز، که در مرکز استان هونان قرار دارد، در 
کنار چند تاسيسات ديگر اين استان تعطيل شده است و مديران آنها 
بازداشت شده اند. والدين خشمگين اين کودکان به نشانه اعتراض 
جاده منتهي به تاسيسات منگنز را مسدود و با پليس محلي برخورد 
چين  در  که  است  بار  دومين  اين  ميالدي  جاري  ماه  در  کردند. 
مسموميت گسترده کودکان رخ داده است. در اولين حادثه بيش از 
۸00 کودک در استان شانشي در غرب چين مسموم شدند. شيرونگ 
چن دبير بخش چيني در بي بي سي مي گويد کودکان روستايي و 
در برخي موارد بزرگ ترها بهاي گزافي را در ازاي شتاب توسعه 
اين کشور و همچنين فعاليت کارخانجاتي که استاندارد  اقتصادي 
از  که  بخاري  و  دود  اغلب  کنند.  مي  پرداخت  دارند،  پاييني  ايمني 

دودکش هاي تاسيسات ذوب فلز و کارخانجات سيمان به اطراف 
در  مقدار سرب  اما  است.  مقداري سرب  حاوي  مي شود  پراکنده 
دود کارخانجات چين که تعطيل شده اند از ميزاني که دولت براي 
فعاليت هاي صنعتي تعيين کرده است، بسيار باالتر بوده است. در 
برخي نقاط منابع آبي نيز به سرب آلوده شده است. شيرونگ چن 
معتقد است در حالي که والديني که نگران فرزندان خود هستند آنها 
را براي انجام آزمايش به درمانگاه ها مي برند، شمار کودکاني که 
به خاطر دود و بخار حاوي سرب مسموم خواهند شد، يقينًا افزايش 
خواهد يافت. يک سال پيش آلودگي شيرخشک توليدشده در چين 
باعث بيماري و مرگ صدها هزار کودک و نوزاد در چين و رسوايي 

گسترده براي مقامات اين کشور شد.  

فست فودها، ضريب هوشي را 
کاهش مي دهند  

  
رژيم  تحفه  که  فودها  فست  داد  نشان  جديد  تحقيق  يک  نتايج 
کاهش  را  انسان  هوشي  ضريب  توانند  مي  هستند،  غربي  غذايي 
هاي  موش  روي  مطالعه  با  آکسفورد  دانشگاه  دانشمندان  دهند. 
اغلب  که  باال  چربي  حاوي  غذايي  رژيم  اند  دريافته  آزمايشگاهي 
از ۱0 روز  کمتر  مدت  در  دارا هستند  را  ويژگي  اين  فودها  فست 
به حافظه کوتاه مدت اين موش ها آسيب وارد مي کند. اين گروه 
از پژوهشگران موش هايي را که از رژيم غذايي آنها ۵/7 درصد 
کالري در قالب چربي وجود داشت با موش هايي که در رژيم آنها 
به دليل خوردن غذاهاي پرچرب و ناسالم ۵۵ درصد کالري به شکل 
چربي موجود بود، مورد مقايسه قرار دادند. محققان دريافتند پس 
از چهار روز ماهيچه هاي موش هايي که چربي زياد مصرف کرده 
بودند به ميزان بسيار کمتري مي توانستند از اکسيژن براي توليد 
انرژي مورد نياز براي ورزش کردن، استفاده کنند و به اين ترتيب 
از ۹ روز  تر مي شد همچنين پس  بزرگ  آنها  قلب  ماهيچه  اندازه 
معلوم شد موش هايي که بيشتر چربي خورده بودند در مسيرهاي 
مارپيچي که حافظه آنها را آزمايش مي کند، بيشتر اشتباه مي کردند 
محققان  کنند.  تکميل  را  تا مسير  زيادتري طول مي کشيد  مدت  و 
حامل  عمومًا  فودها،  فست  شامل  غربي  غذايي  رژيم  کردند  تاکيد 

چربي زياد است که به حافظه آسيب مي رساند.  
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نقش فرهنگ 
در گذار به 
دموکراسی

هومان دورانديش

و  نظری  چارچوب  به  بسته  دموکراسی،  به  گذار  پردازان  نظريه 
عنصر  برای  متفاوتی  تاثير  و  نقش  جامعه شناختی شان،  گرايش 
قائلند. نظريات شکل گرفته  به دموکراسی  فرآيند گذار  فرهنگ در 
ميان  معنادار  همبستگی  وجود  به  همبستگی،  الگوی  چارچوب  در 
جوامع  در  دموکراسی  تحقق  و  کرده  اشاره  فرهنگ  و  سياست 
برخوردار از فرهنگ غيردموکراتيک را امری بعيد می دانند. مطابق 
اين نظريات دموکراتيزاسيون به معنای نوسازی و توسعه سياسی 
در شرايط عقب ماندگی و عدم توسعه فرهنگی جامعه، به احتمال 

بسيار زياد، امری ناممکن است. 
يقين  با  اما  را  ديدگاهی  چنين  مجموع  در  نيز  جبرگرايانه  نظريات 
به  گذار  دترمينيستی  نظريات  مطابق  کنند.  می  القا  قطعيت  و 
فاقد  در جوامع  دموکراتيک  نظام سياسی  يک  برپايی  دموکراسی، 
چرا  نيست  پذير  امکان  وجه  هيچ  به  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه 
رابطه  فرهنگ  و  اقتصاد  نظير  هايی  مولفه  و  دموکراسی  ميان  که 
يی علت و معلولی برقرار است. تا پيش از دهه ۱۹۸0 حجم عمده 
ادبيات گذار به دموکراسی مبتنی بر چنين نظرياتی بود. به عنوان 
مبنای  بر  دموکراسی،  به  گذار  پردازان  نظريه  از  بسياری  مثال 
توسعه  تحقق  در  پروتستانتيسم  نقش  باب  در  وبری  های  آموزه 
و دموکراسی در جهان غرب و به خصوص اياالت متحده امريکا، 
فرهنگ کاتوليک را يکی از موانع گذار به دموکراسی در کشورهای 
کاتوليک مذهب قلمداد می کردند. ساموئل هانتينگتون درباره نقش 
دموکراسی  گسترش  در  پروتستانتيسم  خصوص  به  و  مسيحيت 
در جهان می نويسد؛ »همبستگی نيرومندی بين مسيحيت غربی و 

دموکراسی وجود دارد. 
دموکراسی نوين نخست و با قدرت بسيار در کشورهای مسيحی 
گسترش يافت چنان که در سال ۱۹۸۸ دين غالب در ۳۹ کشور از 
۴6 کشور دموکراتيک، مسيحيت- کاتوليک يا پروتستان- بود. اين 
۳۹ کشور دموکراتيک ۵7 درصد از مجموع مسيحيان 6۸ کشور را 
تشکيل می دادند که غالب مردم آنها مسيحيت غربی داشتند.« با اين 
حال از آنجايی که نظريه گذار به دموکراسی هانتينگتون نظريه يی 
دترمينيستی نيست، وی در اين باره می افزايد؛ »اين همبستگی بين 
آنها نيست.«  بين  دليل وجود رابطه عليت  دموکراسی و مسيحيت 
مذهب  کاتوليک  کشورهای  در  بيستم  قرن  پايانی  های  تجربه  اما 
اين سوال را برای عموم نظريه پردازان گذار به دموکراسی مطرح 
به عنوان مانع اصلی دموکراتيزاسيون  بايد  را  کرد که چه عاملی 
در کشورهای برخوردار از فرهنگ کاتوليک تا اواسط دهه ۱۹70 
قلمداد کرد؟ به عبارت ديگر دموکراتيک شدن بسياری از کشورهای 
جهان در اواخر قرن بيستم، تبيين های جامعه شناختی موجود در 
باب نقش فرهنگ در گذار به دموکراسی را زير سوال برد و نياز به 

تبيين هايی جديدتر در اين زمينه را پديد آورد. 
در تدارک اين امر، نظريات کنشگرايانه در ادبيات گذار به دموکراسی 
پديدار شدند. اين نظريات در مجموع اراده انسانی را واجد باالترين 
نقش در فرآيند گذار به دموکراسی می دانند و نقش ساختارهای 
از  تر  پايين  جايگاهی  در  گذار  فرآيند  در  را  فرهنگی  و  اقتصادی 
عزم و اراده سياسی آدمی می نشانند. با اين حال نظريات مذکور 
تبيين های متفاوتی از نسبت اراده سياسی و ساختارهای اجتماعی 
می  مطرح  را  ايده  اين  نظريات  اين  از  برخی  دهند.  می  دست  به 
کنند که در فرآيند گذار، گاه نقش و کارکرد ساختارهای اجتماعی 
متوقف شده و »لحظه سازنده« يی در فرآيند گذار شکل می گيرد 
نخبگان  خصوص  به  و  اجتماعی  نيروهای  صحيح  استفاده  که 
دموکراسی خواه از اين لحظه سازنده، موجب گذار به دموکراسی 
تاکيد  انسانی  اراده  عامل  بر  اينکه  رغم  به  نظريات  اين  می شود. 
می کنند، تفوق اراده انسانی بر ساختارهای اجتماعی را محصول 
شرايط خاص دوران گذار دانسته و تحقق دموکراسی را در گرو 
شکل گيری »لحظه سازنده« می دانند. اما گروه ديگری از نظريات 

کنشگرايانه در مقايسه با نظريات کنشگرايانه پيشين، به گونه يی 

 

در  سیاست  حوزه  شدن  دموکراتیک 
آنها  در  فرهنگ  حوزه  که  جوامعی 
وجهی غالباً غیردموکراتیک دارد، دوام 
و قوام چندانی نخواهد یافت. حتی در 
صورت تداوم این وضعیت از آنجا که 
زایش  مستعد  جوامعی  چنین  فرهنگ 
همواره  است،  سیاسی  رادیکالیسم 
شمشیر داموکلس اندیشه های اصالح 
نظام  سر  بر  نشده  )دموکراتیک( 
سیاسی دموکراتیک باقی خواهد ماند.

اساسی تر نقش ساختارهای اجتماعی را در مرتبه يی پايين تر از 
اين گروه  اراده سياسی دموکراسی خواهانه قرار می دهند.  نقش 
از نظريات فقدان عزم و اراده سياسی الزم در نيروهای اجتماعی 
دموکراسی خواه را عامل اصلی تداوم نظام سياسی غيردموکراتيک 

می دانند. 
مثاًل الری دياموند در اين باره می نويسد؛ »نه فرهنگ، نه تاريخ و 
نه فقر هيچ يک موانع اساسی و غيرقابل رفعی در برابر دموکراتيک 
ندارد  نياز  پيش شرطی  هيچ  به  دموکراسی  تحقق  نيستند...  شدن 
مگر به اراده و خواست نخبگان سياسی. برای حکومت پذيرش اين 
اهميت عزم و عمل  از يک سو  )اراده گرايانه(  ديدگاه ولنتاريستی 
سياسی نيروهای دموکراسی خواه را افزايش می دهد اما از سوی 
ديگر اهميت اصالحات نظری معطوف به تغيير انگاره های فرهنگی 

را خواه ناخواه کاهش می دهد چرا که اگر نقش اراده سياسی را 
در مسير گذار به دموکراسی در هر شرايطی بر نقش فرهنگ غالب 
را  ترويج گسترده آموزه های دموکراتيک  اهميت  بدانيم، کمابيش 
تقليل داده ايم، به اين معنا که نوعی نخبه گرايی را ترويج کرده ايم 
که در پاره يی از اشکال خود يادآور نقش روشنفکران انقالبی و 

حزب پيشرو در قرائت لنينيستی از مارکسيسم است. 
دموکراسی  نيروهای  انديشه  در  سياسی  عمل  اهميت  افزايش 
خواه،البته امر مبارکی است اما فقدان توجه الزم به اصالح مبانی 
نيروهای  سياسی  کنش  درافتادن  خطر  جامعه،  فرهنگی  و  فکری 
که  چرا  دارد،  پی  در  را  غرض  نقض  ورطه  به  خواه  دموکراسی 
در  توانند  نمی  حاکم  استبدادی  رژيم  سرنگونی  از  پس  آنها 
يی  شيوه  به  دارد،  غيردموکراتيک  عميقًا  باورهايی  که  يی  جامعه 
کنش  و  ابتنای سازوکارها  برای  تالش  کنند.  دموکراتيک حکومت 
سياسی دموکراتيک در جامعه يی مبتال به مبانی فکری و فرهنگی 
عميقًا غيردموکراتيک، طنز تلخ توسل به رفتارهای غيردموکراتيک 
معضالت  از  يکی  آورد.  خواهد  بار  به  را  دموکراسی  حفظ  برای 
کشورهای عربی از نظر جهان غرب در همين نکته نهفته است که 
برپايی دموکراسی در بسياری از اين کشورها زمينه ساز پيروزی 
اجتماعی  نيروهای راديکال دموکراسی ستيزی می شود که وزن 
قابل توجهی در اين جوامع دارند. بسياری از تحليلگران سياسی بر 
همين اساس معتقدند جهان غرب بر مبنای چنين مالحظاتی است که 
تمايل چندانی به تحقق دموکراسی در جوامع عربی خاورميانه ندارد 
زيرا در اين جوامع مبانی فرهنگی الزم برای تداوم دموکراسی پديد 
نيروهای  پيروزی  به  آزاد صرفًا  انتخابات  برپايی  و  است  نيامده 

غيردموکراسی خواه منجر می شود. 
که  جوامعی  در  حوزه سياست  دموکراتيک شدن  ديگر  عبارت  به 
حوزه فرهنگ در آنها وجهی غالبًا غيردموکراتيک دارد، دوام و قوام 
چندانی نخواهد يافت. حتی در صورت تداوم اين وضعيت از آنجا 
که فرهنگ چنين جوامعی مستعد زايش راديکاليسم سياسی است، 
همواره شمشير داموکلس انديشه های اصالح )دموکراتيک( نشده 

بر سر نظام سياسی دموکراتيک باقی خواهد ماند.
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مسيو پوآرو پس از 60 سال بازگشت  
 

تاکنون  که  کريستي  آگاتا  اثر  پوآرو«  »مسيو  از  کوتاه  داستان  يک   
روزنامه  وسيله  به  بود،  نشده  چاپ 
منتشر مي شود.  ميل  ديلي  انگليسي 
پيش  داستان کوتاه که 60 سال  اين 
به  ميالدي   ۳0 دهه  اواخر  در  و 
شده،  نوشته  کريستي  آگاتا  وسيله 
باقي  او  هاي  نوشته  دست  ميان  در 
بود.  نشده  منتشر  تاکنون  و  مانده 
با  اکنون  انگليس  ميل  ديلي  روزنامه 
گرفتن حق انتشار اين داستان کوتاه 
براي  سربروس«،  »دستگيري  نام  با 
نخستين بار اين اثر آگاتا کريستي را 
به صورت دنباله دار منتشر مي کند. 
جنگ  از  پيش  به  داستان  اين  زمان 
کارآگاه  و  گردد  بازمي  دوم  جهاني 

هرکول پوآرو در آن به دنبال يافتن يک گناهکار مي گردد. اين داستان 
منتشر نشده را »جان کوران« نويسنده انگليسي در حالي که در ميان 
يادداشت ها و دست نوشته هاي باقيمانده از »آگاتا کريستي« در منزل 
تابستاني او در »ديوون« جست وجو مي کرد، پيدا کرد. او چهار سال 
در ميان اين يادداشت ها به جست وجو پرداخت تا هر چه را که مربوط 
به  کند.  جدا  ها  يادداشت  خيل  ميان  از  بود،  محبوب  کارآگاه  اين  به 
گزارش ايپنا به نقل از ايندين اکسپرس آگاتا کريستي يک داستان ديگر 
هم با همين عنوان در سال ۱۹۴7 درباره ديکتاتور نازي منتشر کرده 

که با اين داستان تفاوت دارد.  

قديمی ترين جايزه ادبی بريتانيا 
برای سباستين بری

بری  سباستين  به   200۹ سال  در  بريتانيا  ادبی  جايزه  ترين  قديمی 
انتخاب برندگان جايزه  ايرلندی تعلق گرفت. مراسم  نويسنده معروف 
کتاب »جيمز تيت بلک«- قديمی ترين جايزه ادبی بريتانيا- در جشنواره 
کتاب ادينبورگ برگزار شد و در بخش بهترين اثر داستانی، سباستين 
بری برای »کتاب مقدس سری« موفق به دريافت جايزه بهترين رمان 
و  »کاستا«  ادبی  جايزه  کسب  به  موفق  تر  پيش  کتاب  اين  با  او  شد. 
در سال 200۸ نامزد جايزه بوکر شده بود. در اين بخش، نويسندگان 
سرشناسی چون تونی موريسون برنده نوبل ادبيات حضور داشتند. 
به گزارش روزنامه گاردين، در بخش بهترين اثر شرح حال نيز مايکل 
عجيب«  انگيز  »تاريخ شگفت  برای  را  پوندی  ۱0هزار  جايزه  هولرويد 
کسب کرد. او در حالی اين عنوان را به خود اختصاص داد که امسال 
ميلر  آرتور  و  مارکز  گارسيا  گابريل  درباره  حال  شرح  های  کتاب 
نامزدهای اين بخش بودند. به گزارش ايسنا جايزه يادبود »جيمز تيت 
بلک« که ۹0 سال قدمت دارد، به بهترين اثر شرح حال و داستانی اعطا و 
با رای دانشجويان و فرهيختگان و از سوی دانشگاه ادينبورگ برگزار 

می شود.

بزرگداشت ملکه جنايت در لندن
برای بزرگداشت ملکه جنايت ، از ۱۳ تا 20 سپتامبر )22 تا 2۹ شهريور( 
هفته »آگاتا کريستی« نويسنده مشهور رمان های پليسی - جنايی در لندن 
برگزار می شود.در طول هفته »آگاتا کريستی« نويسندگان داستان های 
پرفروش پليسی چون کيت موس ، وال مک  درميد و جاسپر فورد درباره 
ويژگی های رمان های اين نويسنده سخنرانی خواهند کرد. لورا تامسون، 
زندگينامه نويس کريستی نيز درباره زندگی و ويژگی های اين نويسنده 
سخن خواهد گفت. در جشنواره ساالنه کريستی که در ريويرا برگزار 
نمايشنامه های  اجرای  شامل  مختلف  برنامه   ۴0 از  بيش  نيز  می شود 
جلسات  و  کتابخوانی  رمان هايش،  براساس  فيلم هايی  اکران  کريستی، 
نقد برگزار خواهد شد.داستان های آگاتا کريستی، بويژه آن دسته که 
درباره ماجراهای کارآگاه هرکول پوآرو يا خانم مارپل هستند، نه تنها 
لقب »ملکه جنايت« را برای او به ارمغان آوردند بلکه وی را به عنوان 
يکی از مهم ترين نويسندگانی که در راه توسعه و تکامل داستان های 

جنايی کوشيده اند، معرفی و مطرح کرده است. 
ميان  در  اول  مقام  گينس  رکورد های  کتاب  در  کريستی  آگاتا 
پرفروش ترين نويسندگان کتاب در تمام دوران ها و مقام دوم )بعد از 
ويليام شکسپير( در ميان پرفروش ترين نويسندگان در هر زمينه ای را 

به خود اختصاص داده است.

 

کوتاه از ادبيات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

آمازون، ياهو و مايکروسافت در 
برابر پروژه کتاب گوگل  

 
 

پروژه ديجيتالي کردن کتاب گوگل، عالوه بر موج مخالفت هايي 
ياهو  آمازون،  چون  رقبايي  کرده،  پا  به  ناشران  ميان  در  که 
هاي  شرکت  است.  کرده  ميدان  وارد  نيز  را  مايکروسافت  و 
بزرگ اينترنتي در کنار انجمن ها و اتحاديه هاي غيرانتفاعي، 
گوگل  کتاب  پروژه  برابر  در  باز«  کتاب  »پيمان  اندازي  راه  با 
ايستاده اند. گوگل در اکتبر گذشته بر مبناي توافقي که با انجمن 
کتاب  جلد  ها  ميليون  انتشار  امتياز  داد،  انجام  امريکا  ناشران 
را به صورت ديجيتالي از آن خود کرد. بر مبناي اين قرارداد 
گوگل ۱2۵ ميليون دالر به اين انجمن پرداخت تا بتواند امتياز 

انتشار و تبليغ اين کتاب ها، نويسندگان و ناشران را به دست 
کتاب  نشر  امتياز  دارنده  سهم  قرارداد  اين  مبناي  بر  بياورد. 
اين  حال  اين  با  است.  شده  تقسيم   6۳-۳7 ميزان  به  گوگل  و 
عالي  دادگاه  تاييد  نيازمند  هنوز  اجرايي شدن  براي  توافقنامه 
برعهد  را  آن  بررسي  کار  نيويورک  در  که  امريکاست  فدرال 
ه دارد. اما وکالي »پيمان کتاب باز« معتقدند اين توافقنامه از 
مشکالت متعددي برخوردار است که به تدريج خود را نشان 
خواهد داد. به گزارش ايبنا به نقل از آسوشيتدپرس، »آرشيو 
اينترنتي« که يکي از سازمان هاي غيرانتفاعي سانفرانسيسکو 
است نيز در بين اين معترضان ديده مي شود. اين شرکت که 
در اواخر دهه ۹0 عليه مايکروسافت شکايت کرده بود، اکنون 
از  شرکت  اين  دارد.  قرار  شرکت  اين  کنار  در  پيمان  اين  در 
حقوق کتابخانه هاي ديجيتال حمايت مي کند. مايکروسافت و 
ياهو نيز به »پيمان کتاب باز« پيوسته اند، اما آمازون با وجود 
اعتراض به گوکل به اين پيمان ملحق نشده است. مايکروسافت 
از ۱0 سال پيش با ياهو، موتور جست وجوي اينترنتي را شکل 
داد و سال گذشته نيز پروژه يي براي راه اندازي کتاب اينترنتي 
داشت که ماه مه )ارديبهشت( سال پيش انصراف خود را از اين 

پروژه اعالم کرد.  

بورخس، مرد 
هزارتوهاي پيچيده  

 

»خورخه لوئيس بورخس« نويسنده و شاعر آرژانتيني با کتاب 
ها و نوشته هايش در ايران کاماًل شناخته شده است. مردي که 
از آن حال و  و  امريکاي التين است  نويسندگان مطرح  از  يکي 
مورد  توانسته  که  است  تفاوت  همين  و  آيد  مي  متفاوت  هواي 

توجه ايراني ها قرار گيرد. او مرد داستان هاي کوتاه است، او 
بسيار نوشته و بسيار هم مورد استقبال قرار گرفته است. مي 
گويند از کودکي عاشق ادبيات کالسيک بود و در بزرگسالي هيچ 
وقت روي خوش به رمان نشان نداد. مي گويند ترکيب اين دو 
انقالبي در عرصه داستان کوتاه جهان به وجود آورده.  با هم 
»خورخه لوئيس بورخس« آثار ماندگار و فراموش نشدني چون 
»ويرانه هاي مدور«، »الف و چند داستان ديگر«، »کتابخانه بابل«، 
خيالي«،  موجودات  »کتاب  بورخس«،  »هزارتوهاي  »اطلس«، 
»اولريکا و هشت داستان ديگر« را نوشته است. ويرانه هاي مدور 
- احمد ميرعاليي ، الف و چند داستان ديگر - احمد ميرعاليي ، 
کتابخانه بابل - کاوه حسيني ، اطلس - احمد اخوت ، هزارتوهاي 
بورخس - احمد ميرعاليي ، کتاب موجودات خيالي - احمد اخوت 
و اولريکا وهشت داستان ديگر - کاوه ميرعباسي از ترجمه هاي 

مشهور اوست. 

سرانجام  که  افتاد  راه  بورخس  سر  بر  جنجال  يک  قبل  چندي 
نيز به اين خبر منتهي شد؛ »يک مجله فرانسوي خبر منحصر به 
فردي منتشر کرد؛ خورخه لوئيس بورخس وجود نداشته است. 
ابداع گروه  نام، کسي نبوده جز  اين  به  چهره شناخته شده يي 
کوچکي از نويسندگان و روشنفکران آرژانتيني که آثار گروهي 
خود را زير نقاب يک پرسوناژ خيالي منتشر مي کردند و فرد 
شناخته شده به عنوان بورخس اين پيرمرد کور با عصا و لبخند 
در  که  است  بوده  ايتاليايي  درجه سوم  بازيگر  يک  اش،  گزنده 
ابتدا فقط به خاطر يک شوخي ساده استخدام شده است و بعدها 
با افتادن در تله پرسوناژي که بازي مي کرده، به ناچار پذيرفته 
به خودي خود  اين خبر بورخسي و  باشد.«  که واقعًا بورخس 
سرگرم کننده بود.او قباًل هم با طنزي که هميشه مي توانست با 
توسل به آن خود را وارونه نشان دهد، اعالم کرد که او »اختراع 

کايوآ« بوده است. اما به قول سايت ها بهترين دليل حضورش 
همان داستان معروف »من و بورخس« است؛ »مطمئن نيستم ، 
حقيقتًا وجود داشته باشم، من همه نويسندگاني هستم که نوشته 
هايشان را خوانده ام، همه افرادي هستم که مالقات کرده ام، همه 
زناني هستم که به آنها عشق ورزيده ام، همه شهرهايي هستم که 
به آنها سفر کرده ام، همه نياکانم“ شايد من عالقه داشته باشم، 
پدرم باشم، کسي که مي نوشت و مجال چاپ آثارش را نيافت. 
به شما  که مي خواهم  من، چيزي  هيچ چيز، دوست  هيچ چيز، 
بگويم اين است؛ من از هيچ چيز مطمئن نيستم، من چيزي نمي 
دانم...مي توانيد تصور کنيد من حتي تاريخ مرگم را نمي دانم؟« 
درست   ۱۹۸6 سال  ژوئن   ۱۴ او   « دانيم؛  مي  ما  متاسفانه  اما 
از  چشم  سوئيس  در  ژنو  شهر  در  داشت  سال   ۸6 که  زماني 

جهان فرو بست.« 
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گزارش

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

 او ميتوانست براحتی ضربه ای به گلوی پيترز وارد آورده و بسرعت از اتومبيل 
بيرون بپرد و خود را به برلن برساند، در آنجا دوستان زيادی داشت که با جان و 
دل به او کمک ميکردند. ولی ليماس کوچکترين عکس العملی از خود نشان نداد. آنها 
براحتی از مرز برلن گذشتند. ليماس بهيچوجه تصور نميکرد که اينکار باين آسانی 
صورت گيرد . آنها مدتی در نزديکی مرز توقف کردند. اتومبيل از آنها سبقت گرفت 
و مقابل پست پليس متوقف شد دو دقيقه بعداتومبيل مرسدس بحرکت در 
آمدو بدون اينکه مقابل پاسگاههای مختلف توقف کند وارد برلن شرقی شد. 
ليماس متوجه شد که اتومبيل دوباره آنها را تعقيب ميکند . اکنون اتومبيل 
با سرعت زيادی حرکت ميکرد. ليماس ابتدا فکر کرده بود که آنها در برلن 
انجام  اتومبيل خود را عوض خواهند کرد. ولی کارها بقدری بدقت  غربی 
گرفته بود که ليماس را بتحسين واداشت. ائ نگاهی به پيترز انداخت و از 
او پرسيد : کجا ميرويم؟ ديگر بمقصد رسيده ام جمهوری دموکراتيک آلمان 
ترتيب مسکن شما داده شده است . فکر ميکردم که بيشتر به شرق برويم 
. فعال يکی دو روز در اينجا ميمانيم . آلمانيها از آشنائی با شما خوشحال 
خواهند شد. می بينم ! شما در مرحله اول درباره مسائل مربوط به آلمان 
ام.  فرستاده  آنها  برای  را  اظهاراتتان  رونوشت  منهم  داريد.  زيادی  اطالع 
آيا آنها تقاضا کردند که مرا ببينند؟ آنها تا کنون شخصی را که مانند شما 
که  کردند  موافقت  من  هموطنان  بودند.  نديده  باشد  وارد  جريانات  اين  به 
کرد.  خواهيم  چه  آن  از  پس  بگذاريم.  آنها  اتختيار  در  را  شما  چندروزی 
بطرف شرق خواهيم رفت . چه کسی از طرف آلمانها با من گفتگو خواهد 
کرد؟ آيا اين موضوع برايتان اهميت دارد؟ چندان اهميتی ندارد ولی چون 
اغلب مامورين را ميشناسم ميخواستم بدانم با کداميک از آنها طرف خواهم 
شد. عقيده خودتان دراين باره چيست ؟ بنظر من رئيس سازمان امنيت که 
همکار شماره يک موندت محسوب ميشود و مامور بازپرسيهای مهم است 
اينکار را بعهده خواهد گرفت . او از هر لحاظ مرد بی شرفی است ! چرا؟  
او مرد بسيار خشنی است . دراره او چيزهائی شنيده ام . يکی از روزها 
يکی از مامورين را بدام انداخت و نزديک بود که او را زير شکنجه بکشد. 
مرد کثيفی است ! خودتان ميدانيد که جاسوسی کار خطرناکی است واگر 
انسان بدام بيافتد بااو خوشرفتاری نخواهند کرد. سکوت عميقی برقرارشد. 
او عکس  فيدلر روبرو خواهد شد.  با  که حتما  کرد  فکر  پيش خود  ليماس 
فيدلر را در پرونده های سری ديده بود واز گزارشهای همکارانش درباره 
آن مرد نتيجه گرفته بود که او مردی نسبتا الغر جوان و بی رحم ميباشد 
ظاهرا جاه طلب بنظر نميرسيد ولی حاضر بود که بدون احساس ناراحتی 
هکاران خود را نابود کند. در ابتيلونگ فيدلر موجود عجيبی بود و بهيچوجه 
در دسيسه بازيها شرکت نميکرد و در زير سايه موندت محو شده بطور 
منفرد محسوب ميشد همه  نبود و مردی  ای  او عضو هيچ دسته  خالصه 
نميکرد.  اعتماد  باو  و  نميداشت  را دوست  او  هيچکس  و  ميترسيدند  او  از 
کنترول درباره او گفته بود فيدلر تنها کسی است که ميتوانيم از او استفاده 
کنيم . فيدلر باالخره روزی موندت را از پای درخواهد آورد. اينکار فقط از 
يهودی  فيدلر  متنفر است. زيرا  از موندت  او  او ساخته است بعالوه  عهده 
در  که سالحی  اينست  ما  نقشه  ميباشد.  افراطی  نازی  يک  موندت  و  است 
اين سالح شما   . بتواند موندت را بزانو در آورد  تا  فيدلر بگذاريم.  اختيار 
هستيد . ليماس عزير شما بايد او را تشويق کنيد که از وجودتان استفاده 
کند. البته بايد بطور غير مستقيم اينکار را انجام دهيد. زيرا گمان نميکنم که 
او را ببينيد ، البته در اين باره مطمئن نيستم ولی اميدوارم که هيچوقت بااو 
ولی  ميکند.  کنترول شوخی  که  بود  کرده  فکر  ابتدا  ليماس  نگرديد؟  طرف 
نيمه  از  . ساعت  است  بوده  کنترول چه  منظور  که  ميفهميد  بخوبی  اکنون 
شب گدشته بود. اتومبيل آنها از مدتی پيش در يک جاده خاکی که از ميان 
جنگل ميگذشت حرکت ميکرد باالخره اتومبيل توقف کرد و چند لحظه بعد 
اتومبيل نيز کنار آنها ايستاد ليماس هنگاميکه از اتو مبيل پياده ميشد متوجه 
شد که اتومبيل اکنون سه سرنشين دارد. دو تن از آنها بالفاصله از اتومبيل 
پياده شدند در حاليکه نفر سوم که روی صندلی عقب نشسته يود در زير 
چراغ داخل اتومبيل مقداری کاغذ را بررسی ميکرد. اتومبيلها در نزديکی يک 
اصطبل متروک متوقف شده و ليماس در نور چراغهای اتومبيل يک خانه 
کوچک روستائی را که ديوارهايش سفيد بود ديد ليماس و پيترز بطرف آن 
خانه براه افتادند. آن دو مرد ديگر در پشت سر آنها حرکت ميکردند. مرد 
سوم هنوز درداخل اتومبيل مشغول مطالعه اوراق بود هنگاميکه بدرخامخ 
رسيدند پيترز لحظه ای توقف کرد تا آن دو مرد بانها برسند. يکی از آنها 
دسته کليدی در دست داشت و ديگری دستهايش در جيب بود و همه را 
تحت نظر داشت. ليماس رو به پيترز کرد و گفت : آنها به همه چيز مظنون 

هستند. نميدانم که چه فکر ميکنند. 
ادامه دارد

داستان )25( ارسال مدارک آئين 
پرده خوانی ايران به يونسکو

و  دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  سازمان  همکاری  با 
گردشگری ايران ، تقاضانامه ثبت ميراث جهانی هنر و آيين 

پرده خوانی کشور ارائه شده است.
 استاد دانشگاه و محقق برجسته هنرهای آيينی و نمايشی 
ايران تصريح کرد: »فرم های ثبت اين اثر ملی به عنوان اثر 
نيز  آن  فيلم  و  شده  تکميل  نيز  جهانی  ناملموس  و  معنوی 
تهيه و ساخته شده و عکس های هنر آيين پرده خوانی ايران 
برای ثبت جهانی به يونسکو ارسال شده است. «به گفته وی  
مدارک آيين پرده خوانی ايران تا ۱0 روز آينده به سازمان 
ثبت  واسطه  به  تا  می شود  داده  تحويل  يونسکو  بين المللی 
جهان  کشورهای  مردم  به  را  آن  بتوان  آيين،  اين  جهانی 
معرفی و از نابودی آن جلوگيری کرد. اردالن اظهار داشت: 
که  است  اسالم  جهان  هنر  تنها  ايران  پرده خوانی  »آيين 
داستان گويی مذهبی دارد و هم اکنون متأسفانه اين هنر ناب 

اسالمی روبه زوال است. «
اين استاد دانشگاه و محقق برجسته هنرهای آيينی و نمايشی 
ايران گفت: »قدمت شکل پرده خوانی ايران به زمان صفوی 
حدود ۵00سال پيش باز می گردد ولی شکل های پرده خوانی 
شاهنامه به يک هزار و 200سال پيش برمی گردد و روايت 
تصوير و داستان های پادشاهان و وقايع تاريخی به دوران 
پيش از اسالم بازمی گردد. «اردالن گفت: »ويژگی هنر و آيين 
داستان  از  72مجلس  تصويری  روايت  ايران،  پرده  خوانی 

است  ملی  و  تاريخی  مذهبی،  اخالقی،  داستان های  و  کربال 
و در ۵00 سال گذشته تاکنون پرده خوانان ايران اين آيين 

اقشار مختلف مردم بازگو کرده اند.« دبير سمينار  را برای 
سنتی  ـ  آيينی  نمايش های  بين المللی  جشنواره  چهاردهمين 
 گفت: »هنر پرده خوانی در ايران دچار تزلزل شده و به جهان 
به خوبی معرفی نشده است.« اردالن، در خصوص هنرهای 
کل  آيين های  از  مجموعه ای  »ايران  گفت:  نمايشی  و  آيينی 
آسيا و آفريقا را در خود دارد و در جنوب آيين های آفريقايی 
سرکش وجود دارد که بومی ايران شده و در منطقه غرب نيز 
کردهای کشور با کردهای ديگر کشورهای جهان هم فرهنگی 
و  عثمانی  ترک های  با  ايرانی  ترک های  شمال  در  و  دارند 

ترکمنستان و جنوب با هنرهای عربی هم خوانی دارد. «

اهداي قلم منشور 
کورش به موزه 

ملي ايران
 قلم منشور کورش، طي مراسمي در 
ايران  موزه  به  تهران  استقالل  هتل 

باستان اهدا شد. 
قلم منشور کورش مزين شده به يک 
 *  ۴۳/۴ ابعاد  طبيعيبه  الماس  قطعه 
۴۳/۴ * 70/2 ميلي متر به وزن ۳۳/0 
شده  نصب  قلم  در  روي  که   CTR

است. 
گلستاني،  کمال  فارس،  گزارش  به 
در  کورش  طاليي  قلم  طرح  مجري 
بار  نخستين  براي  گفت:  مراسم  اين 
تا  رسيد  ذهنم  به   2007 سال  در 
قلمي نفيس را توليد کنم که روي آن 
ايران کهن  افتخارات  از  يکي  تصوير 
سراغ  به  دليل  همين  به  شود  حک 
و  رفتم  کورش  بشر  حقوق  منشور 
اصل  از  طراحي  و  عکاسي  از  پس 
و  بريتانيا  موزه  در  کورش  منشور 
به  را  آن  طرح  اطالعات  جمع آوري 
يکي از شرکت هاي معروف توليد قلم 

ارائه کردم. 

وي در ادامه با بيان اين که جنس اين 
آن  از  بخش هايي  و  بوده  فلز  از  قلم 
قلم  بدنه  افزود:  است،  طال  جنس  از 
ادامه  به رنگ مشکي است. گلستاني 
اين  از  نمونه اي   200۹ سال  در  داد: 
به  که  شد  ساخته  الماس  بدون  قلم 
موزه بريتانيا در ساختماني که اصل 
در  اهدا شد. وي  دارد،  قرار  منشور 
 20 نيز   20۱0 سال  در  گفت:  ادامه 
عدد از اين قلم با زينت الماس توليد 
به موزه ملي  شد که کد ۴ صفر آن 
ايران اهدا شده است. گلستاني افزود: 
تمام خطوط ميخي حک شده بر اين 
واقعي  اشکال  همان  دقيقا  خودکار 

حروف منشور کورش است.

استقبال امريکايي ها از يک کتاب آشپزي 
پس از 48 سال 

 
يک کتاب آشپزي فرانسوي ۴۸ سال پس از انتشارش در کمال شگفتي در فهرست 
پرفروش هاي امريکا جاي گرفت. کتاب »استادي در هنر آشپزي فرانسوي« اثر 
در  پيش  روز  چند  از  شد،  منتشر   ۱۹6۱ سال  در  بار  نخستين  که  چايلد  جوليا 
اين کتاب که  راس فهرست کتاب هاي پرفروش نيويورک تايمز نيز جاي گرفت. 
از  يي  مجموعه  و  شده  نوشته  برتهولد«  »لوييزت  و  بک«  »سيمون  همکاري  با 
دستورهاي پخت غذا با استفاده از کره، چربي غاز، گوشت نمک سودشده و ديگر 
مخلفات لذيذ را ارائه مي کند، از سوي آشپزهاي امريکايي به عنوان غذاهاي مضر 
براي سالمت مردود شناخته شده است. با اين حال نيويورک تايمز از فروش 22 
هزار نسخه از اين کتاب در هفته اخير ياد مي کند، که بيشتر از گزارش فروش اين 
کتاب در پرفروش ترين سال فروش آن پس از انتشارش بوده است. به گزارش 
ايبنا به نقل از خبرگزاري فرانسه اما همه اين شوق و اشتياق براي خريد اين کتاب 
از اکران فيلم »جولي و جوليا« ناشي مي شود که اخيراً بر پرده سينماهاي جهان به 
نمايش درآمده و در آن »مريل استريپ« در نهايت استادي در نقش اين خانم آشپز 
مسن ظاهر شده است. اين فيلم در حالي از کشف آشپزي خانم جوليا سخن مي 
گويد که وبالگ هاي مدرن فرانسه هم در تالشند از دستورهاي غذايي اين کتاب 
بهره بگيرند. به گزارش ايبنا به نقل از خبرگزاري فرانسه خانم چايلد که در سال 
200۴ در ۹۱سالگي درگذشت، احتمااًل اگر زنده مي بود از اين موفقيت دچار تعجب 
مي شد. او که در دهه ۱۹70 در برنامه هاي آشپزي تلويزيوني حضور مي يافت 
همواره تاکيد مي کرد کره براي سالمت ضرر ندارد. جاي تعجب نيست اگر قيمت 

اين کتاب 7۵2 صفحه يي که نيم قرن پيش منتشر شده، تنها ۴0 دالر باشد. 

مستندی که يک سال ديگر تمام می شود
فيلم مستند درباره يوزپلنگ ايرانی با نام بودن در مرز 
نبودن به کارگردانی مانی ميرصادقی که حدود ۹ سال 
تصويربرداری آن ادامه يافته، اواخر امسال يا اوايل سال 
اين باره  در  ميرصادقی«  »مانی  می رسد.  اتمام  به  آينده 
و  دارد  ادامه  همچنان  مستند  اين  تصويربرداری  گفت: 
پايان برسد.  به  اوايل سال آينده  يا  اميدوارم که امسال 
عمده  و  نشده  شروع  کار  تدوين  هنوز  داد:  ادامه  وی 
از  تالش من در جهت ثبت مقاطعی است که در حفاظت 

با اشاره به داليل طوالنی بودن روند  يوزپلنگ آسيايی طی می شود. ميرصادقی 
تصويربرداری اين مستند گفت: پروژه حفاظت از يوزپلنگيک پروسه طوالنی مدت 
است که در مقاطعی اتفاقاتی می افتد که مخصوص به همان زمان خاص است و 
اين مستند ايجاب می کرد که زمان تصويربرداری طوالنی داشته باشد. وی گفت: 
از طرفی نيز نخواستم که در مقطع ۳ ۴ ماهه ای اين مستند را تمام کنم و قصدم 

ثبت تمامی وقايع اين روند بود. 



شروع ترم پائيزی مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائيزی خود را از روز شنبه ۵ 

سپتامبر 200۹ در محل جديد خود آغاز می کند.

آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی   تا   
. A Level و   GCSE

 .  GCSE آموزش رياضی در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی امتحانات جی سی اس اس 
)GCSE ( و A level  فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر 

سازمان OCR  توسط مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی
 بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می 
باشد ) آموزگارانی با بیش از 15 سال تجربه آموزگاری در ایران و 

در انگلستان(. در این مدرسه از
 شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جديد مدرسه:

Crowland Primary School, London N15 6UX
 Seven sisters Station :نزديکترين ايستگاه آندرگراند

South Tottenham:نزديکترين ايستگاه قطار رو زمينی
اتوبوسهای:

 76 ،7۳ ، 2۴۳، 27۹ ،  2۵۳ ، 2۵۹ ، 27۹ ،۱۴۹

تلفن مدير مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(  
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اظالعات بيشتر با شماره تلفن 02077000۴77  با کانون ايرانيان لندن و يا با مدير 
مدرسه خانم براهنی با شماره 07۸۴027۵26۵ تماس بگيريد.
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سندی درباره 
استفاده از 

لباس های ايرانی
اکرم جانی

حيات  نمونه های  زنده ترين  حال  عين  در  و  ديداری ترين  از  يکی 
است.  آن جامعه  مردم  لباس  نوع  و  پوشاک  يک جامعه،  فرهنگی 

ظاهر  با  را  ما  تنها  نه  ايرانيان  پوشاک  و  لباس  تاريخ  با  آشنايی 
آشنا  می کرده اند  زندگی  تاريخی  مختلف  ادوار  در  که  مردمانی 
می سازد بلکه درباره انواع سليقه ها، نوع دوخت و رنگ مدل های 
قيمت  و  واردات  و  صادرات  پارچه  ها،  انواع  بافت  لباس،  مختلف 
نواحی  مردمان  لباس  از  تقليد  و  تأثيرگذاری  پوشاک،  و  البسه 
و  اجتماعی  طبقة  يا  گروه  به  خاص  پوشاکی  اختصاص  ديگر، 
همچنين درباره چگونگی روند و تکامل انواع پوشش ها، اطالعات 
دوره  به  غربی  لباس های  استعمال  پيشينه  می کند.  ارائه  مفيدی 
فتحعليشاه به اصالحات عباس ميرزا برمی گردد. عباس ميرزا به 
صرافت دريافت که با ساختار سنتی نمی تواند به مقابله با روسها 
سطوح  در  را  اصالحاتی  بنابراين  بپردازد.  مدرن  انگليسيهای  و 
مختلف آغاز نمود، که ايران را از خواب زمستانی فرورفته بيدار 
کند. از نخستين اقدامات وی ايجاد ارتش منظم و پوشيدن لباسهای 
را  او  پوشش سربازان،  اين  که  بود  ارتش  متحدالشکل سربازان 
لباس  می خواهد  عباس ميرزا  اينکه  ساخت  روبرو  واکنش  هايی  با 
کفار را به تن مؤمنان کند.)۱( بديهی است که چون ايران آن زمان 
صنعتی نبود، به ناچار و از روی اجبار پارچه اين اونيفورم ها از 

ممالک غربی تهيه می شد. 
در  داشت،  گوناگونی  پيامدهای  خارجی  البسه  از  استفاده  البته 
زمينه اقتصادی، کم کم صنايع داخلی از قبيل کارگاه های نساجی 
با  نمی توانستند  چون  و...  عبابافی  و  نمدمالی  و  شال  و  پارچه 
پارچه های رنگارنگ و فريبتنده غربی مقابله و رقابت کنند، دچار 
رکود شده و سرمايه های داخلی به جای توليد مجبور به واردات 
شده و توليدکنندگان داخلی در معرض تهديد قرار گرفتند. در زمينه 
اجتماعی و فرهنگی نيز، باعث نفوذ فرهنگ غربی در جامعه شده و 

به تبع آن ايجاد شکاف در ميان طبقات اجتماعی را دامن زد. 
دست پرورده  خود  که  بود  اميرکبير  اصالحات،  اين  دهنده  ادامه 
در  فراهانی  قائم مقام  و  عباس ميرزا  دستگاه  و  تبريز  مکتب 
آذربايجان محسوب می شود. وی با تجربيات بسياری که آموخته 
دولت ساز،  اصالح گر،  عنوان  به  خويش  صدارت  دوران  در  بود، 
به  دست  افکار...)2(  بيداری  راه  در  اجتماع  بزرگ  جهش  نماينده 
اصالحات متعددی زد. او زمانی به صدارت رسيد که همه چيز و 
همه جای مملکت را فساد و تباهی دربر گرفته بود. صنايع در ايران 

صنايع  صورت  به  بلکه  نبود  روز  آن  پيشرفته  کشورهای  مانند 
دستی به کارمی بردند. در اين وضعيت اميرکبير برای نجات ايران 
دست به اصالحات متعددی زد. از جمله ايجاد کارخانه های متعدد، 
تهيه اونيفورم به سبک نظام اتريشی برای سربازان از پارچه های 
وطنی محصول ايران...)۳( بود. او برای اقتباس صنعت نو اروپا، 
پطرزبورگ  به  و  کرد  انتخاب  را  ايرانی  استادکاران  از  عده ای 
فرستاد که رشته های مختلف صنعت جديد را بياموزند. همچنين 
کارخانه های نخ ريسی در تهران، حريربافی در کاشان، چلواربافی 
در تهران و... تأسيس کرد. اميرکبير به دليل غيرت وطنی و تعصب 
ملی قصد داشت دست استعمارگران را از کشور کوتاه نمايد. به 
عقيده وی جاسوسی به نفع بيگانه و خدمت به بيگانگان به ضرر 

مملکت است.)۴( 
او در نظر داشت با استفاده از صنايع کشور دست استعمارگران 
را کوتاه نمايد. به نظر نگارنده اميرکبير معتقد بود ملت از نقطه نظر 
اقتصادی بايد به وظيفه وجدانی خود عمل نموده و عمومًا از البسه 
وطنی استفاده نمايند. سياست ترقی اقتصادی امير بر پايه ايجاد 

و  داخلی  بازرگانی  توسعه  و  کشاورزی  پيشرفت  جديد،  صنعت 
خارجی بنا شده بود.)۵( وی تالش فراوانی برای توسعه و تکميل 
لباس  امير،  از  قبل  مثال  طور  به  می داشت  مبذول  دستی  صنايع 
وليکن صدراعظم  تهيه می کردند  انگليسی  ماهوت  از  را  سربازها 
برای رشد و توسعه صنايع داخلی، فرمان تهيه لباس نظاميان از 
شال چوخای پشمين مازندرانی را صادر نمود. شال های دستی 
بافتن  در  وی  که  می شد  بافته  عالی  آنقدر  او  تشويق  به  کرمانی 
با شالهای  و  بافته شود  که خوب  نمود  اکيد  قدغن  کرمانی  شال 

کشميری رقابت کند.)6( 
در اين زمان پارچه های وطنی رواج بسيار يافت و به تشويق دولت 
نظامی  لباس  که  نمود  مقرر  اميرنظام  پيدا کرد.  افزايش  آن  توليد 
رعيت  رفاه  باعث  معنی  اين  شود...  دوخته  ايران  خود  اقمشه  از 
و آبادانی مملکت خواهد شد. پس از آن سفارش شد سالی پنجاه 

هزار دست لباس سربازی از قماش وطنی آماده سازند.)7( 
که  است  کشور  و  ملت  به  خيانت  اين  بود  معتقد  ميرزاتقی خان 
وسائلی که امکان توليد در داخل کشور دارد از خارج وارد گردد. 
بر همين اساس بود که اجازه نمی دادند برای صنعتی شدن کشور 
حتی يک روز هم سهل انگاری شود. اما متأسفانه بعد از اميرکبير 
سياستمداران وابسته به سياست های استعماری روس و انگليس 
راه ديگری را در پيش گرفتند و قطار اصالحات را متوقف نمودند 
و حتی علی رغم تالش های فراوان، افرادی چون ميرزاحسين خان 
به  مملکت  ترقی  راه  در  امين الدوله  ميرزاعلی خان  سپهساالر، 
انگليس به ثمر  علت کارشکنی های مخالفان و دولت های روس و 

نرسيد. 
با وقوع انقالب مشروطه و قدرت يافتن روشنفکران، ترقی خواهان و 
استقالل طلبان بستر الزم برای اصالحات فراهم گرديد. اساسی  ترين 
دست آورد انقالب، تشکيل مجلس شورای ملی و تدوين قانون بود. 
بر همين اساس در سال ۱۳0۱ش قانون استعمال البسه وطنی در 
چهار ماده به تصويب مجلس شورای ملی رسيد: جهت آشنايی با 
فضای تصويب اين قانون شناخت اوضاع سياسی، اجتماعی... آن 
دوره زمانی ضروری به نظر می رسد. الزم به ذکر است که اصل 
جهت  اسالمی  شورای  مجلس  کتابخانة  اسناد  مرکز  از  سند  اين 

انجام پژوهش، در اختيار اينجانب قرار داده شده است. 

در بازنگری اوضاع سياسی، اجتماعی ايران پس از جنگ جهانی 
بی ثباتی سياسی  از  می توان  تا ۱۳02ش  بين سالهای ۱۳00  اول 
کشور و تغيير پی در پی کابينة دولت به رياست رجال سياسی وقت 
با گرايش ها و سليقه های گوناگون ياد کرد. فضای عمومی ايران 
در اين دوره بسيار بحرانی بود. نيروهای انگليسی پس از انقالب 
در  روس  تزاری  ارتش  عمليات  شدن  متوقف  و  روسيه  ۱۹۱7م 
مناطق شمالی ايران به طرف غرب و شمال غرب و سپس خراسان 
پيشروی کرده آنجا را به اشغال درآوردند و به حمايت از روسيه 
سفيد يعنی نيروهای ضدانقالب پرداختند. همين امر باعث شد تا 
دولت شوروی اقدام به اشغال مناطق شمالی ايران نمايد. در همين 
با  مبارزه  مشغول  نيز  ايران  جنوب  در  قشقايی  نيروهای  زمان 
نيروهای انگليسی بودند و روی هم رفته مناطق جنوبی ايران فاقد 
امنيت بود. در همين دوره، دولت شوروی اعالميه ای مبنی بر لغو 
امتيازات و قراردادهای سياسی، اقتصادی، ... که دولت تزار روس 
قباًل با ايران منعقد ساخته بود صادر کرد. عالوه بر آن در همين 
سال ۱۳00ش انتخابات مجلس چهارم در تهران آغاز شد. اما به 
دليل تقلب در برگزاری، انتخابات اين دوره طوالنی شد. البته مطرح 
جنگ  اتمام  از  پس  شد.  علت  بر  مزيد  نيز  ۱۹۱۹م  قرارداد  شدن 
جهانی اول و وقوع انقالب ۱۹۱7م روسيه و خارج شدن آن کشور 
از صحنه رقابت سياسی در ايران، دولت انگلستان برای جلوگيری 
از نفوذ کمونيسم در ايران درصدد ايجاد روابط گسترده با دولت 
ايران برآمد که اين قرارداد به قرارداد ۱۹۱۹م موسوم شد. قرارداد 
... با ايران به  نظامی و   – يادشده که به منظور اصالحات اداری 
از  آزاديخواه و برخی  بود، توسط عناصر ملی و  امضاء رسيده 
گرفت.  قرار  مخالفت  مورد  فرانسه  جمله  از  اروپايی  کشورهای 
گشايش  رسمًا  که  چهارم  مجلس  نمايندگان  از  تعدادی  همچنين 
نيافته بود، تشکيل جلسه دادند و قرارداد ياد شده را رد کردند تا 
اينکه مجلس چهارم در تيرماه ۱۳00ش افتتاح و شروع به کار کرد. 
ويران  اقتصاد  جنگ،  از  پس  ايران  اقتصادی  صحنه  بررسی  در 
ايران، به تدريج رو به ثبات گذاشت و تا اندازه ای نيز يکپارچگی 
بود،  ثبات  ايجاد  عامل  آورد. خاتمه جنگ خود  به دست  را  خود 
در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از ۱۳00ش به بعد، دست کم 
جاده ها امن تر و در نتيجه هزينه حمل و نقل و خطر تجارت کاهش 

يافت.)۸( 
در اين زمان بود که احساس امنيت اقتصادی فزونی يافت و اين 
توليد  از  اقتصادی و حمايت  برای رفرم و اصالح  انگيزه  بهترين 
داخلی بود. روزنامه ايران مقاله تحت عنوان لزوم استعمال و ترويج 
اين مسئله هميشه  اينگونه گوشزد عامه می نمايد:  امتعه وطنی را 
مورد توجه و نظرها بوده و هر وقت که به دفاتر و احصائيه های 
گمرکی مراجعه می کنيم، اهميت اين مسئله بيشتر می شود. به هر 
بر صنايع  را  و وطنی  ملی  و  داخلی  کارهای  و  بايد صنايع  حال 
خارجه ترجيح داد... ميليونها تومان که برای خريد پارچه، حرير، 
... غيرضروری از خاک ها و ثروت ملی به خارجه می رود... بايد 
طرف  را  وطنی  و  ملی  پارچه های  و  خودداری  خارجی  امتعة  از 
توجه قرار داد. از دولت خواسته شده ماليات سنگين بر مال التجارة 
لوکس مقرر نمايد تا به اين وسيله حتی المقدور از انتقال پول ملی 
که همه، صدهزار  دارد  به خارج جلوگيری شود... چه ضرورتی 
تومان ثروت خود را به خارج فرستاده در مقابل پارچه و حرير... 

حتی المقدور استفاده از متاع ايرانی...)۹( 
وطنی  امتعة  از  استفاده  و  پرستی  وطن  حس  يادداشت،  اين  در 
بدين وسيله در مقابل  توليد داخلی سفارش شده و  از  و حمايت 
فشارهای خارجی مقاومت کرده و الگوبرداری اقتصادی از ژاپن 
پيروی  است  جهان  نقاط  ديگر  در  مشابه  الگوهای  از  که  هند  و 

می کند. 
● محتوای سند: 

مجلس شورای ملی 
قانون استعمال البسه وطنی 

ماده )۱( – دولت مکلف است کليه لباسهايی که برای مستخدمين 
لشکری و کشوری تهيه می نمايد از مصنوعات و منسوجات ايران 

باشد. 
ماده )2( – عموم وزراء و نمايندگان مجلس شورای ملی و معاونين 
در مدت احکام و قضاه عدليه و کليه مستخدمينی که مشمول قانون 
استخدام می باشند و نيز مستخدمينی که از طرف دولت به ايشان 
البسه  مکلفند  رسمی  خدمت  به  اشتغال  موقع  در  داده اند  لباس 

ظاهری خود را از مصنوعات ايران قرار دهند. 
ماده )۳( جزای متخلف از اين قانون در شش ماه اول از قرارهر 
يک روز تخلف کسر صد نيم %۵ حقوق ماهانه و پس از آن کسر 

%۱ حقوق ماهانه است. 
ماده )۴( – اين قانون از اول برج ميزان يک هزار و سيصد و دو 
مشتمل  که  قانون  اين  شد.  خواهد  گذارده  اجرا  موقع  به   )۱۳02(
از جلسه 2۹ برج دلو سنه ۱۳0۱ شمسی به  بر چهار ماده است 

تصويب مجلس شورای ملی رسيد. 
رئيس مجلس شورای ملی

به نقل از: پيام بهارستان، دوره دوم، سال اول
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بوئنوس آيرس، 
شهر تنوع نژادها

ترجمه و تاليف: جهانگير چراتی

پهناور  کشور  اين  شهر  بزرگترين  و  آرژانتين  پايتخت  آيرس،  بوئنوس 
آمريکای التين است. بوئنوس آيرس، با حومه ۴7۵۸ کيلومترمربع مساحت 
و ۱۳ ميليون نفر جمعيت دارد. بوئنوس آيرس، به معنی »بادهای خوب« 
يا »هوای خوب« است. اين شهر، سومين شهر پرجمعيت آمريکای جنوبی 
)Portenos(  به معنی »مردم  است. ساکنان بوئنوس آيرس را پورتنوس 
بندر« می گويند. اين شهر در ساحل رودخانه ريور پالتا در دهانه ورود آن 
به اقيانوس اطلس واقع شده است. ريور پالتا يعنی رودخانه نقره ای. خوان 
دياز دوسوليس، دريانورد اسپانيايی، اولين اروپايی بود که در سال ۱۵۱6 
ميالدی به ريورپالتا رسيد. سفر اکتشافی او ناتمام ماند زيرا مردم قوم 

بومی چاروآ )Charua(  در سرزمين اروگوئه کنونی، او را کشتند. 
  )Pedro De Mendoza( در سال ۱۹۳6 يک اسپانيايی به نام پدرو دمندوزا
به محل بوئنوس آيرس کنونی رسيد و تصميم گرفت با همراهانش در آنجا 
ماندگار شود. به اين ترتيب، او را بنيانگذار شهر بوئنوس آيرس می دانند. 

محل زندگی اين شخص، دقيقا جنوب مرکز شهر امروزی بوده است. 
بعدها بوميان حمله های زيادی به اسپانيايی های ساکن در بوئنوس آيرس 

کردند، به طوری که تا سال ۱۵۴۱ ديگر اثری از آن وجود نداشت. 
در سال ۱۵۸0 شخصی به نام خوان دگارای )Juan De Garay(  با کشتی 
اقامت کرد. پس از آن بوئنوس آيرس  به ساحل ريورپالتا رسيد و آنجا 
همان  از  شدند.  آنجا  عازم  زيادی  اسپانيايی های  و  گرفت  رونق  کم کم 

نخستين سال ها، بوئنوس آيرس اهميتی تجاری پيدا کرد. 

 گذرگاه ليما 
در قرون هفدهم و هجدهم ، استعمار اسپانيا ، بوئنوس آيرس را به گذرگاه 
رسيدن به ليما پايتخت پرو تبديل کرد و از بازرگانانی که به پرو می رفتند، 
تصرف  برای  را  حمالتی  انگليس  دريايی  نيروی  بعدها  می گرفت.  ماليات 
بوئنوس آيرس آغاز کرد. اين حمالت در سال های ۱۸06 و ۱۸07 صورت 
گرفت. اما هر دو بار با شکست مواجه شد. در 2۵ ماه می ۱۸۱0 بوئنوس 
آيرس دولت مستقل خود را تشکيل داد. اکنون در آرژانتين اين روز را به 
عنوان تعطيل ملی جشن می گيرند. البته در سال ۱۸۱6 بود که آرژانتين 
آيرس  بوئنوس  البته  آورد.  دست  به  رسما  اسپانيا  از  را  خود  استقالل 
در قرن نوزدهم دو بار محاصره دريايی شد. يک بار از ۱۸۳۸ تا ۱۸۴0 
که  تا ۱۸۴۸  از ۱۸۴۵  دوم  بار  و  دادند  انجام  را  کار  اين  فرانسوی ها  که 
نيروهای مشترک فرانسه و انگليس راه دريايی بوئنوس آيرس را بستند. 
اما شهر تسليم نشد و سرانجام نيروهای مهاجم دست از محاصره دريايی 

برداشتند. 
 بزرگ ترين متروی آمريکای جنوبی 

در نيمه دوم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بوئنوس آيرس به سرعت 
گسترش يافت. بين سال های ۱۸۸0 تا ۱۹۴0 بيشتر خيابان ها و بلوارهای 
از  زيادی  شمار   ۱۹20 سال  تا  شد.  ساخته  کنونی شهر  طوالنی  عريض 
مهاجران از ديگر شهرهای آرژانتين و آمريکای جنوبی به بوئنوس آيرس 
رفتند. بحران اقتصادی هم سبب شد تا بسياری از کشاورزان نزديک به 

شهرهای بزرگ از جمله بوئنوس آيرس مهاجرت کنند. 
 ۵/۳ به  نفر  ميليون   ۵/۱ از   ،۱۹۳۵ تا   ۱۹۱۴ سال های  بين  شهر  جمعيت 

ميليون نفر افزايش يافت. برای اين که شهر از گره ترافيکی بيرون بيايد، 
ساخت مترو در همان سال ها آغاز شد. امروز بوئنوس آيرس، بزرگ ترين 

شبکه مترو در آمريکای جنوبی را دارد. 

 موج مهاجران 
بيشتر مردم بوئنوس آيرس، اسپانيايی و ايتاليايی تبارند و درصد درخور 
توجهی از اهالی شهر اصليت آلمانی، ايرلندی، پرتغالی، فرانسوی، انگليسی، 
ولزی و کروات دارند. در سال های دهه ۱۹۹0 موجی از مهاجران رومانيايی 
و اوکراينی هم به بوئنوس آيرس رسيد. جالب اين که در اوايل قرن بيستم 
مهاجران زيادی از لبنان، سوريه و ارمنستان نيز به شهر بوئنوس آيرس 
رفتند. اولين کسانی که از آسيای جنوب شرقی ساکن بوئنوس آيرس شدند، 
ژاپنی ها بودند که از جزيره اوکيناوا به آنجا رفتند. آنها پرورش دهنده گل 
بودند. در سال های دهه ۱۹70 نيز چينی ها و کره ای ها به اين شهر رفتند. 
آنها سوپرمارکت های کوچک دارند. بوئنوس آيرس شهری با فرهنگ های 
قاره های  مختلف  قوميت های  و  نژادها  از  شهر  ساکنان  است.  گوناگون 
جهان هستند. همين تنوع ساکنان، تنوع فرهنگ ها را ايجاد کرده است. اکثر 
اقليت های دينی بوئنوس آيرس را  مردم شهر مذهب کاتوليک رمی دارند. 

مسلمانان، پروتستان ها، ارتودکس ها و يهوديان تشکيل می دهند. 
 ۵/۱7 ساالنه اش،  دمای  ميانگين  و  دارد  مرطوب  هوايی  آيرس،  بوئنوس 
درجه سانتيگراد است. در اين شهر ساالنه ۱۱۵0 ميلی متر باران می بارد. 

در ماه ژانويه، ميانگين دمای شهر به ۳0 درجه سانتيگراد و در زمستان 
نيمکره  در  بوئنوس آيرس  که  آنجا  از  می رسد.  درجه سانتيگراد   ۱۵ به 
جنوبی قرار دارد، گرم ترين روزهايش در ماه های سرد نيمکره شمالی 
فرهنگی  و  سياسی  صنعتی،  اقتصادی،  مرکز  بوئنوس آيرس،  است. 
آرژانتين است. بندر شهر، از شلوغ ترين بنادر در آمريکای جنوبی است. 
و  کاال  و  می کنند  تردد  نقره ای(  )رود  ريورپالته  در  زيادی  کشتی های 

مسافر به برزيل، اروگوئه و پاراگوئه می برند. 
جهان  شهرهای  ميان  در  را  بزرگ  اقتصاد  سيزدهمين  بوئنوس آيرس 
داراست. در حومه شهر مزارع و دامداری های زيادی به چشم می خورد. 
در آنجا گوشت، لبنيات، پشم و محصوالت چرمی توليد می شود و عالوه 

بر مصرف در شهر، به کشورهای مختلف نيز صادر می گردد. 

 تاثيرپذيری از فرهنگ اروپايی 
بوئنوس آيرس به شدت از فرهنگ اروپايی تاثير پذيرفته است. اين شهر 
يکی از بزرگ ترين تاالرهای اپرا در جهان را دارد. البته اين تاالر برای 
تعميرات و بازسازی بسته است و تا سال 20۱0 بازگشايی نخواهد شد. 
مردم شهر به تئاتر، موسيقی، هنرهای زيبا، دکوراسيون و کتاب عالقه 
زيادی دارند. شمار موزه های شهر نيز در خور توجه است و هر روز 
خيلی ها از اين موزه ها ديدن می کنند. زبان رسمی مردم بوئنوس آيرس، 
جالب  می کنند.  صحبت  خود  زبان  به  قومی  اقليت های  است.  اسپانيايی 
است بدانيد اولين بار در سال ۱۸۹6 سينما به بوئنوس آيرس راه يافت. 
امروزه اين شهر مرکز سينمای آرژانتين است. در آنجا تا به حال 2000 

فيلم کارگردانی يا توليد شده است. 

 شهری رويايی برای گردشگران 
بعد  به  از سال 2002  طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، 
گردشگری در آرژانتين روبه  رشد بوده. براساس گزارش مجله بين المللی 
سفر به عالوه تفريح در سال 200۸، بوئنوس آيرس پس از بانکوک تايلند، 
دومين شهری بود که گردشگران در جهان آرزوی ديدن آن را داشته اند. 
شهر جاذبه های زياد هنری، تاريخی، طبيعی، فرهنگی، تفريحی و ورزشی 

برای گردشگران دارد. 
به اين مجموعه ها بايد بازارها و مراکز خريد فراوان و متنوع را نيز افزود 
جذب  را  زيادی  گردشگران  و  دارند  را  خود  ويژگی خاص  هرکدام  که 
نقل دارد.  از خطوط حمل و  می کنند. بوئنوس آيرس، شبکه گسترده ای 

شبکه اتوبوس رانی بوئنوس آيرس خصوصی است و شرکت های متعددی 
در ۱۵0 خط اتوبوس رانی شهر فعاليت می کنند. اين شرکت ها بدون حمايت 
مالی دولت به کار خود ادامه می دهند و خودگردان و خودکفا هستند. بليت  

اتوبوس  ها باتوجه به کيفيت و خدمات آنها از ارزان تا گران وجود دارد. 
از  توجهی  درخور  درصد  ولی  دارد.  تاکسی  هزار   ۴0 همچنين  اين شهر 
قديمی ترين  اين شهر  می کنند.  آمد  و  رفت  مترو  با  آيرس  بوئنوس   اهالی 
در سال ۱۹۱۳  آن  اولين خط  که  دارد  را  نيمکره جنوبی  در  مترو  شبکه 
به بهره برداری رسيد. متروی بوئنوس آيرس 6 خط و ۵2 کيلومتر طول 
طول خطوط  مترو،  شبکه  گسترش  برنامه  براساس  دارد.  ايستگاه   7۴ و 
متروی بوئنوس آيرس تا سال 20۱۱ به ۸۹ کيلومتر افزايش خواهد يافت. 
سفر  ميليون   ۳/۱ روزانه  و  است  اتوبوس  از  ارزان تر  مترو،  بليت  قيمت 
دارد که  تراموا هم  بوئنوس آيرس سيستم  انجام می شود. شهر  با مترو 
طول خطوط آن ۸60 کيلومتر است و در نقاط مختلف شهر گسترش يافته 
است. از بوئنوس آيرس با قطار می توان به شهرهای ديگر سفر کرد. قطار 
بوئنوس آيرس به دوساريو و کوردوبا، با سرعت ۳20 کيلومتر در ساعت 
حرکت می کند. شهر بزرگ بوئنوس، شهر هيجان های فوتبال است. کمتر 
شهر بزرگی را می توان يافت که فوتبال اين گونه تا عمق زندگی مردم شهر 
نفوذ کرده باشد. با اين که بوئنوس آيرس مردمی با نژادهای مختلف، از 
انواع ورزش ها در  با توجه به عاليق آنها  سرزمين های گوناگون دارد و 
شهر رايج است، اما فوتبال حسابی جداگانه دارد. فوتبال در اين ابر شهر 
فقط ورزش نيست بلکه زندگی و دلگرمی و دلبستگی خيلی هاست. بی ترديد 
را  آثارش  و  دارد  مهمی  نقش  آيرس  بوئنوس  اهالی  زندگی  در  فوتبال 
می توان در لباس مردم، در برنامه های موسيقی، در جمع های دوستانه، در 
مهمانی ها، مدارس، دانشگاه ها، کارگاه ها و کارخانه ها و حتی خيابان های 
شهر ديد. چگونه است که فوتبال اين چنين در زندگی شهروندان بوئنوس 
آيرس نفوذ کرده است؟ آرژانتين و پايتخت آن در دهه های گذشته بارها و 

بارها با بحران های شديد سياسی و اقتصادی روبه رو شده اند. 
و  بوده  مردم  همبستگی  عامل  فوتبال  نوميدی  و  فقر  اوج  روزهای  در 
پيروزی ها به آن روحيه داده. وقتی در جام جهانی ۱۹7۸ آرژانتين انگليس 
را برد و بعد به اولين قهرمانی اش در جام رسيد، عقده مردم اين کشور 

گشوده شد و غرور از دست رفته خود را بازيافتند و آرام گرفتند. 
يا بزرگسال. فوتبال در  در بوئنوس آيرس فرق نمی کند خردسال باشيد 
زندگی هر شهروند آرژانتينی بويژه در بوئنوس آيرس رخنه کرده که با 
آن دردهای خود را مرهم می نهند و آرام می  گيرند. فوتبال مردم شهر را 
تا هوادان  باعث می شود  پيروزی ها  به گريه می آورد.  به شادی و گاهی 
يک تيم غم و اندوه و حتی فقر خود را برای چندروز هم که شده فراموش 
کنند و البته يک شکست هم شايد تمام شادی ها و اميدهايشان را به غم و 
ياس تبديل کند. سابقه فوتبال در آرژانتين زياد است و فوتبال اين کشور 
اعتبار جهانی دارد. آرژانتين، کشوری است که 2 بار قهرمان جام جهانی 
فوتبال شده و از  آن مهم تر، سرزمين ديه گو مارادوناست. هزاران کودک و 
نوجوان آرژانتينی که هر روز به دنبال توپ می دوند، در عالم روياخود را 
جای مارادونا می بينند و آرزويشان اين است که هر کدام روزی مارادونا 

شوند. اما مارادونا، مارادوناست و مارادونای دومی نخواهد آمد. 
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ايرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



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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 چگونه پزشکان به 
جنگ خارش می روند

راز  با  پزشکان  ذهن  که  سال هاست   
شده  مشغول  خارش  نام  به  بزرگی 
دانشمندان  می رسد  نظر  به  اما  است. 
احساس  این  شناخت  به  مرحله  یک 

نزدیک شده اند. 
در هر لحظه نزديک به ۹ درصد جمعيت جهان در حال خاراندن 
خودشان هستند. تحقيقات نشان می دهد زنان بيش تر از مردان 
از همه  بچه ها  ميان  در  احساس خارش  و  را می خارانند  خود 
مانند  خارش  احساس  می رسد  نظر  به  است.  بيش تر  سنين 
خميازه مسری باشد بنابراين تعجبی ندارد شما هم در هنگام 

خواندن اين مطلب در حال خاراندن خود باشيد. 

به  بدن  دفاعی  پاسخ  خارش  احساس  معتقدند  دانشمندان 
تهديد هايی مانند گزش حشراتی مانند ساس ها و کک هاست. اما 
تحقيقات جديد نشان می دهد اين حس بسيار فراتر از آن چيزی 
است که ما تصور می کنيم. سه نوع حس خارش در بدن انسان 
انسان  بدن  دفاعی  سيستم  حاصل  آن  نوع  اولين  دارد.  وجود 
است که از طريق عصب هايی که از ميان پوست بدن انسان گذر 
می کند پيام خارش را به بدن منتقل می کنند. مواد حساسيت زا 
از طريق عصب ها در بدن منتشر شده و باعث ترشح ماده ای 
به نام هيستامين در بدن انسان شده که همين ماده باعث بروز 
اين نوع خارش می تواند  انسان می شود.  حس خارش در بدن 
توسط دارو يی به نام آنتی هيستامين درمان شود. اما نو ع های 
دليل  به  يا  دارند  روان شناختی  داليل  خارش  حس  از  ديگری 
آسيب رسيدن به سيستم عصبی بدن انسان به وجود می آيند. 

خارش معمواًل نگران کننده نيست.

تحقيقات نشان می دهد ۵0 گونه مختلف بيماری از اگزما گرفته 
تا سرطان می توانند باعث بروز حس خارش در انسان ها شوند. 
نزديک به ۴2 درصد از بيمارانی که تحت آناليز قرار می گيرند به 
دليل بروز ضعف در کبد خود دچار خارش های مزمن می شوند 
و نزديک به ۱7 درصد اين بيماران به دليل کاهش بسيار شديد 
خواب که حاصل از اين خارش های طاقت فرساست ممکن است 
اين  از حد  جان خود را از دست بدهند. بر خالف شيوع بيش 
مورد تا دهه ۹0 هنوز اطالعات چندانی در مورد اين حس در 
دست نبود و تقريبًا به مدت يک قرن هيچ پيشرفت پزشکی در 
مورد اين بيماری حاصل نشده بود. اما آخرين تحقيقات انجام 
شده توسط تيم مطالعاتی دانشگاه واشنگتن دانشمندان را يک 
اين  از  قبل  کرد.  نزديک تر  بيماری  اين  بيشتر  شناخت  به  قدم 
ضعيف  نوع  حقيقت  در  خارش  می کردند  تصور  دانشمندان 
شده ای از درد است و معتقد بودند اين دو از يک مسير عصبی 
تيم تحقيقاتی از  اما در سال 2007 يک  در بدن عبور می کنند. 
واشنگتن توانستند ژن خارش را کشف کنند که فقط باعث بروز 

حس خارش می شد و نه درد.

به اين ترتيب دانشمندان توانستند با تزريق توکسين به ستون 
فقرات موش ها سلول هايی که باعث بروز حس خارش می شد را 
از بين ببرند و به اين ترتيب با حس خارش مبارزه کنند. دکتر 
اين  گفت:  باره  اين  در  طرح  اين  محققان  از  يکی  چن  فنگ  ژو 
مطالعه يکی از مهم ترين بررسی های انجام شده در اين مورد 
است که نشان می دهد حس خارش کاماًل با حس درد متفاوت 
حس  که  شديم  عصب هايی  کشف  به  موفق  ما  که  حال  است. 
اعصاب  اين  دارو  کمک  با  می توانيم  می کنند  منتقل  را  خارش 
کنيم.  مبارزه  بيماری  اين  با  ترتيب  اين  به  داده  قرار  هدف  را 
باره  اين  در  پوستی  امراض  متخصص  هاک  جان  پروفسور 
گفت: بسياری از مواقع اين بيماران آنقدر محل قسمت هايی از 
راحتی  به  و  زخم شده  ناحيه  اين  که  می خارانند  را  خود  بدن 
دچار عفونت می شود. اگرچه در زمينه شناخت عوامل خارش 
پيشرفت های زيادی صورت گرفته است اما پيش بينی می شود 
تا مرحله نهايی توليد داروهای مؤثر برای اين بيماری حداقل ۱۵ 

سال ديگر زمان الزم است. 
اينديپندنت 

آنفلوآنزای خوکی 
و موج آينده 

ميليونها  بازگشت  و  آينده  هفته  چند  ظرف  مدارس  بازگشايی  با   
کودک به مدرسه ها،  موج نگرانی های تازه درباره شيوع آنفلوآنزای 

خوکی حتی بيشتر از قبل، رو به افزايش خواهد گذاشت. 
 مجله وال استريت در گزارش جديدی با تاکيد بر اين مطلب، افزود: 
دانشمندان  توسط  پيش  ماه  چهار  جديد،  آنفلوآنزای  اين  ويروس 
است.  يافته  راه  جهان  از  گوشه ای  هر  به  اکنون  و  شد  شناسايی 
کاهش  بيماری  اين  شيوع  شدت  تابستان  فصل  در  که  وجودی  با 
می يابد اما مقامات بهداشت عمومی به رعايت نکات ايمنی و بهداشتی 

اردوگاه های  و  نظامی  پادگانهای  در  حياتی  حال  عين  در  و  اوليه 
اولين مرحله  دارند. در حال حاضر  اکيد  تابستانی مدارس توصيه 
در آزمايشات روی نخستين واکسن توليد شده عليه اين بيماری در 

آمريکا آغاز شده است. 
در گزارش وال استريت آمده است: هم اکنون متخصصان معتقدند 
آنفلوآنزا  اين  به  آمريکا  در کشور  تنها  نفر  ميليون  دو  از  بيش  که 
مبتالهستند که از ۱۳ اوت امسال طبق آمار مرکز کنترل و پيشگيری 
از امراض آمريکا 7 هزار و ۵۱۱ تن از اين بيماران بستری شده اند و 

۴77 بيمار نيز جان خود را از دست دادند. 
هم چنين طبق آمار رسمی و تاييد شده آزمايشگاهی سازمان جهانی 
تاکنون در سراسر جهان ۱77 هزار و  اوت  تاريخ ۱2  بهداشت در 

۴۵7 نفر مبتال و ۱۴62 بيمار نيز مرده اند. 
بر اساس اين گزارش، هرچند واکسن جديدی عليه آنفلوآنزای A هم 
اکنون در دست آزمايش است اما احتمال می رود که تا قبل از فرا 
رسيدن آنفلوآنزای فصلی امکان دسترسی به آن برای همه وجود 
يا  خود  از  حافظت  به  قادر  مردم  از  بسيار  بنابراين  باشد.  نداشته 

کودکانشان نخواهند بود. 

اما واقعا اين آنفلوآنزا تا چه حد خطرناک است؟  
اين  تلفات زياد  از گزارش  ابتدا و پس  مقامات بهداشت عمومی در 
اما  شدند.  مرگبار  مصيبت  يک  شروع  نگران  مکزيک؛  در  بيماری 
پس از مدتی وضعيت تا حدودی تغيير کرد و اکنون متخصصان و 
کارشناسان علوم بهداشتی می گويند؛ آنچه می بينيم تاکنون بيشتر 
دچار  بيماران  از  بسياری  است.  بوده  فصلی  آنفلوآنزای  به  شبيه 
عالئم ناخوشايند اين بيماری شده اند اما اين عالئم جانشان را تهديد 
نمی کند. مهمترين عالئم شامل تب،  بدن درد، گلودرد و آبريزش بينی 
استفراغ  و  اسهال  مانند  معده ای  و  روده ای  مشکالت  البته  هستند. 
که معموال در مورد بيماری آنفلوآنزا نادر است، در ۵0 درصد از 

مبتاليان به اين ويروس جديد مشاهده شده است. برخی افراد ممکن 
است هرگز دچار تب نشوند اما ساير عالئم را داشته باشند. گاهی 
اوقات در برخی از بيماران سردرد هم مشاهده شده است. اما نکته 
غيرمعمول در اين نسخه جديد ويروسی اين است که بيشتر مبتاليان 
سالخورده  افراد  که  حالی  در  و  می دهند  تشکيل  جوانان  را  آن  به 
بيشترين قربانيان آنفلوآنزای فصلی هستند؛ به طوری گاهی بر اثر 
ابتال به اين نوع آنفلوآنزا جان خود را هم از دست می دهند اما در 
رو  اين  از  می برند.  بدر  از جوانان جان سالم  بيشتر   A نوع  برابر 
افراد  که  معتقدند  آمريکا  امراض  پيشگيری  و  کنترل  مرکز  مقامات 
باالی 60 سال به نوعی در برابر ويروس جديد مصونيت دارند. اما 
نکته قابل توجه ديگر در مورد اين بيماری آن است که زنان باردار و 
مبتاليان به آسم، ديابت،  بيماری قلبی و ساير بيماريهای مزمن بيش 

از ساير افراد در معرض خطر ابتال به آنفلوآنزای خوکی هستند. 
طبق آمار، حدود 70 درصد از بيمارانی که در بيمارستانها بستری 
شدند و يا ۸0 درصد از کل افرادی که بر اثر اين بيماری در آمريکا 
جان باختند کسانی بودند که به يکی از اين بيماری های مزمن دچار 

بودند. 
چاپ  به  النست  پزشکی  مجله  در  که  گزارشی  اساس  بر  همچنين 
در  بستری شدن  به  نياز  احتمال  که  دريافته اند  دانشمندان  رسيده، 
بيمارستان بر اثر ابتال به اين بيماری در زنان باردار ۴ برابر بيشتر 
از ساير گروه ها است. هنوز معلوم نيست که آيا چاقی هم می تواند 

بر اين خطر بيافزايد يا نه؟ 
طبق گزارش اخير سازمان جهانی بهداشت، اکنون توجه دانشمندان 
و متخصصان به افزايش خطر شدت بيماری زايی و يا حتی کشندگی 

اين بيماری در زنان باردار است. 

به گفته محققان؛ خطر ابتال به ويژه در سه ماهه دوم و سوم بارداری 
بيشتر می شود. همچنين تاکنون مواردی از مرده زايی يا سقط جنين 
اين  با  است.  شده  گزارش  بيماری  اين  به  مبتال  باردار  زنان  در 
توصيف سازمان جهانی بهداشت توصيه می کند که در نواحی شيوع 
اين ويروس زنان باردار و پزشکان و پرسنل بيمارستانی که آنها 
را درمان می کنند بيش از همه بايد نسبت به عالئم آنفلوآنزا آگاه و 
هوشيار باشند تا در اسرع وقت درمان داروهای ضد ويروسی آغاز 
شد. از آنجا که داروهای ضد ويروسی در ۴۸ ساعت نخست پس 
از بروز عالئم، بيشترين قدرت تاثير و درمانی را دارد لذا پزشکان 
بايد  نبايد منتظر دريافت جواب آزمايشات شوند بلکه  و پرستاران 

هرچه سريعتر درمان را آغاز کنند. 

اين سازمان هم چنين تاکيد کرده است: در صورتی که مقامات و 
دولتها به واکسن آنفلوآنزای خوکی دسترسی پيدا کردند حتما بايد 
زنان باردار را از لحاظ واکسيناسيون در اولويت قرار دهند. اطالع 
رسانی بيشتر و مفيد و آشنايی با عالئم بيماری برای تک تک افراد 
و  بيماری  بيشتر  شيوع  از  االمکان  حتی  تا  است  ضروری  جامعه 

پيامدهای ناگوار آن جلوگيری بعمل آيد.    
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سالمت

بازايابی

طراحی وب سايت

پس چه شد؟ آن همه هزينه ای که من کردم کجا رفت؟ 

چرا تبليغات 
من کار 

نمی کند؟!
عليرضا سالمی

در دفتر يا مغازه خود نشسته ايد ، به صورتحساب هزينه ها نگاه می کنيد. 
يا ورود مشتری جهت  تلفن  منتظر زنگ  فراگرفته.  را  تمام فضا  سکوت، 

فروش کاال يا ارائه خدمت به وی هستيد. ولی خبری نمی شود. 

سختی اين لحظات زمانی شدت می گيرد که به ياد کرايه مکان، بدهکاری ها 
و  می افتيد  کرده ايد  آن صرف  توليد  يا  کاال  برای خريد  که  و سرمايه ای 

باعث می شود که فشار عصبی زيادی بر شما وارد شود. 
در اين لحظات بهترين کاری که به ذهنتان می رسد تبليغ کردن است. با 
هزار اميد، برای اينکه بتوانيد به کسب و کارتان رونقی ببخشيد، مبلغی را 
تا سفارش تهيه  تبليغاتی می رويد  پيش بينی کرده و به سراغ يک آژانس 
بروشور، کاتالوگ يا يک تيزر تلويزيونی ۳0 ثانيه ای را بدهيد. هرچند از 
پرداخت چنين مبلغی راضی نيستيد؛ ولی با اين فکر که اين عمل مشتريان 
را به سمت من سرازير می کند به خود آرامش می دهيد. اين عملی است که 

شما به عنوان توليد کننده يا فروشنده حتما آنرا تجربه کرده ايد. 
سپس دوباره به محل کار خود بازمی گرديد و منتظر می مانيد تا مشتری ها 
پاشنه در را ازجا درآورند! ولی باز هم خبری نمی شود! با خود می گوييد، 

پس چه شد؟ آن همه هزينه ای که من کردم کجا رفت؟ 
تصميم  برخی  می دهند.  نشان  عکس العمل  دوگونه  افراد  مواقع  اين  در 
می گيرند دور تبليغات را خط کشيده و ديگر به سراغ آن نروند. طبيعتا آنها 
حق را به خود داده و می گويند چرا بايد هزينه ای بی دليل کرده و نتيجه ای 
باعث شناخته شدن  ما  تبليغات  اين توجيه که  با  نگيرند. برخی ديگر هم 
ناممان در بين مردم شده، به خود آرامش داده و باز به همان تبليغات کم 
اثر خود ادامه می دهند. هر دو گروه اشتباه می کنند. گروه اول به دليل اينکه 
خود را از مسير شناخته شدن کنار کشيده و گروه دوم به اين دليل که تنها 
قانون دنيای تبليغات را فراموش کرده اند: »تبليغات بايد سبب فروش شود. 

تبليغات دليل قابل ذکر ديگری ندارد. )رايموند رابيکم(« 
 

 اما علم تبليغات چيست؟ 
بهترين تعريفی که من برای تبليغات شنيده ام اين است: 

))تبليغات همه چيز را در بر می گيرد. تمام کارهايی که انجام می دهيد يا 
نمی دهيد.)سرجيو زايمن((( 

و تنها يک هدف دارد: 
))فروش کاالی بيشتر، با قيمت بيشتر، به تعداد بيشتری از افراد)سرجيو 

زايمن((( 
ولی اين چطور ممکن است؟ 

برای موفقيت در يک کار اصول زيادی هست که بايد رعايت شوند. اصولی 
تاثير منفی  آنها ممکن است در روند فروش  از  ناديده گرفتن هر يک  که 

داشته باشد. تبليغات شامل تمام موارد زير می شود: 
نام تجاری، بسته بندی، احساسی که کاال به مشتری می دهد، ويژگی خاص 
آن کاال، نحوه رفتار با مشتری، نحوه رفتار با کارکنان، شهرت، حمايت 
مالی، سخنگو، نحوه صحبت منشی تان با تلفن، گزينه تبليغاتی، مطالبی که 
در تبليغاتتان می گوييد، کارهايی که بايد انجام دهيد؛ ولی نمی دهيد و موارد 

بسياری ديگر. 
که  ارزش چيزی است  ارزش می گذاريم.  را  اين موارد  از  نام هر يک  ما 

مشتری را به سمت خريد کاال يا خدمت سوق می دهد. پولی که مشتری 
پرداخت می کند، در قبال همين ارزش هاست و انتظار دارد پولش به هدر 

نرود. 
ولی هيچ يک از اين ارزش ها به تنهايی کافی نيست. مشتريان کنونی بسيار 
با  نام وفادار نمی مانند و  بهانه گير و بی اعتماد شده اند. آنها ديگر به يک 
کوچکترين اشتباه به سراغ نام ديگری می روند. بدون توجه به ارزش های 
ذکر شده، تبليغات تاثير خود را از دست می دهد و مردم حرف تبليغاتچی ها 
را باور نمی کنند. بنابراين، در يک بازار رقابتی، اکتفا کردن به يک بروشور 
ساده يا يک تيزر تلويزيونی، تنها دور ريختن پول است. شما نمی توانيد 

فقط به يک ارزش متکی باشيد. 
مشتری  از  که  پولی  قبال  در  که  است  موفق تر  کسی  بازاری،  چنين  در 

دريافت می کند، ارزش بيشتری را به او ارائه دهد. 
مشتری برای خريد يک کاال هزينه های زيادی می پردازد. بجز هزينه مالی 
که در آخر کار پرداخت می شود، او هزينه احساس نياز، هزينه تحقيق در 
مورد کاال، هزينه روانی برای سپری کردن اين دوره و هزينه های ديگری 
بيشترين  هزينه ها،  اين  صرف  با  که  دارد  انتظار  پس  می پردازد.  نيز  را 
عايدی نصيبش شود. در نتيجه به دنبال کااليی می رود که ارزش بيشتری 

را به او برساند. 
حال متوجه سوالی که در آغاز مطرح شد، می شويد. اينکه چرا تبليغات ما 
تاثير گذار نيست؟ چون ما در تبليغاتمان هيچ ارزشی را به مشتری عرضه 
نمی کنيم. هيچ گاه يک اسم منجر به فروش نمی شود. مشتری دنبال چيزی 
می رود که بيشترين ارزش را نصيبش کند. اگر به مردم نگوييد که چکار 
می کنيد؟ چرا می کنيد؟ و چرا آنها بايد محصول شما را بخرند؟ آنها شما 
را ناديده خواهند گرفت. شما بايد مدام به اين کار ادامه دهيد. مردم زود 

فراموش می کنند. روند تبليغات شما هرگز نبايد قطع شود. 
پيش از ادامه بحث ذکر دو نکته در اينجا ضروری است: 

را طلب می کنند و شما  متفاوتی  ارزش های  متفاوت،  اينکه مشتريان  اول 
بهترين  به  و  يکجا  را  ارزش ها  تمامی  نمی توانيد  سازمان  يک  عنوان  به 
است، شايد مشتری شما  آن  اجرای  هزينه  آن هم  دليل  دهيد.  ارائه  نحو 
بنابراين هزينه کردن برای آن مقرون به  اهميت ندهد،  به ارزش خاصی 
صرفه نيست. پس بايد دايره ارزش ها را به مشتريان منتخب خود محدود 
کنيد. در نتيجه برای شروع تبليغات بايستی استراتژی تبليغاتی مخصوص 
و مناسب با موضوع را طراحی نماييد که اين مستلزم تحقيقات بازاريابی 

و شناخت مشتريان است. 
نکته دوم در ارتقای ارزش ها است. اگر اکنون يک برنامه بازاريابی برای 
خود تدارک ديده ايد، بايد در طول زمان آن را بهتر و بهتر کنيد. يعنی به 

مرور، ارزش های بيشتر و بهتری به مشتری ارائه دهيد. 
می بايست  ابتدا  ارزش ها،  بر  مبتنی  موفق  استراتژی  يک  طراحی  برای 
بودن  ناکافی  به  توجه  با  داشت.  اشراف  موردنظر  ارزش های  به  نسبت 
فضا، متاسفانه قادر به توضيح تمامی آنها نخواهيم بود و فقط به بررسی 
اجمالی نحوه حضور مهمترين ارزش، يعنی خود کاال يا خدمت، در تبليغات 

چاپی و رسانه ای می پردازيم. 
ارزش های کاال يا کاالی ارزشمند 

نيز  تبليغاتی شما  راهکار  می دهيد،  ارائه  که  يا خدمتی  کاال  نوع  به  بسته 
متفاوت خواهد بود. در معرفی کاالی خود بايد از چند چيز اطالعات کامل 

دردست داشته باشيد: 
۱ ( مشتری من کيست؟ 

2 ( ويژگی های کاالی من کدامند؟ 
۳ ( مزيت های )ارزش های( کاالی من کدامند؟ 

۴ ( مزيت متمايز کاال و خدمت من کدام است؟ 
و به طور کلی اصال چرا کسی بايد کاالی مرا بخرد، ولی کاالی رقيبم را 

نه؟ 
در اينجا به نحوه نوشتن تبليغات نمی پردازيم. چون اين، کار مشکلی است 
حيطه  در  که  است  زيادی  قوانين  تابع  و  طلبيده  را  خاص  تخصصی  که 
فعاليت نويسندگان تبليغات قرار می گيرد. در اينجا تنها به سه نکته خواهيم 
پرداخت که شما به عنوان مدير يا فروشنده بايد نسبت به آنها وسواس 
بيشتری خرج دهيد. اينکار باعث می شود ارزيابی بهتری از يک تبليغ موثر 

داشته باشيد. 
۱ ( مشتری خود را بشناسيد: کليدی برای موفقيت در فروش 

هر کاال يا خدمتی، مشتريان خاص خود را دارد. مشتريان شما يا عموم 
جامعه  از  قشر  چند  به  آن را  هم  شايد  آن.  از  خاصی  قشر  يا  جامعه اند 
می فروشيد. ولی چيزی که حايز اهميت است اين است که به مخاطب خود 

چه بگوييد و چگونه بگوييد؟ 
ارتباط  بهتر  او  با  می توان  راهی  چه  از  کيست؟  راستی مشتری شما  به 
برقرار کرد؟ آيا به واسطه شغلش روزنامه زياد می خواند يا مشترک مجله 

تخصصی خاصی است؟ آيا تلويزيون زياد نگاه می کند؟ و... . 
روشی  چه  به  مشتری شما  که  است  نکته  همين  به  بردن  پی  قدم  اولين 
احتماال  باشد  مهندس  اگر  است؟  عالقه مند  شغلش  در  اطالع  کسب  برای 
برنامه های  شايد  باشد  آشپز  اگر  است.  خاصی  مهندسی  مجله  مشترک 
به مجله های  است شايد  اگر خانه دار  دنبال می کند.  را  تلويزيون  آشپزی 

خانوادگی عالقه زيادی دارد. 
اگر هم مشتری شما جزو هيچ قشر خاصی نيست و هر کسی می تواند 
مخاطب شما قرار گيرد و کاالی شما را طلب کند، از چه راهی می توان به 
او نزديک شد؟ اين اولين قدم است. شناخت روش های ارتباط با خريدار. 
برايش  که  را  تبليغی  تا  باعث می شود  تبليغاتتان،  با هدفمند کردن  اينکار 
پول صرف کرده ايد، به دست کسی که اصال نيازی به فعاليت شما ندارد، 

نرسد. 
را  خم هايش  و  پيچ  تمام  بايد  که  مسيری  بشناسيد:  را  خود  کاالی   )  2

بدانيد 
مزيت  و  ويژگی  بين  البته  است.  کاال  مزايای  و  ويژگی ها  بيان  دوم  قدم 
تفاوتی وجود دارد. اين مزايا هستند که کاال را می فروشند. ويژگی ها تنها 

به کمک مزايا می آيند. 
به عنوان مثال اگر دستگاه مخلوط کنی را می فروشيد که مصرف برق کمتری 
دارد، اين ويژگی آن دستگاه است. مزيت آن درکاهش هزينه هاست. مردم 
به عبارت »کاهش هزينه ها« بيشتر توجه می کنند تا عبارت »صرفه جويی 
در مصرف برق«. اين مزايا همان ارزش های کاال هستند. کاالی ارزشمند 
از  فهرستی  بايد  شما  پس  باشد.  داشته  بيشتری  مزيت  که  است  کااليی 
تمامی ويژگی ها و مزايای کاال يا خدمت خود داشته باشيد و همه آنها را 

به مشتری بشناسانيد. 
به طور کلی ، متن تبليغاتی ای خوب است که در آن کاال: 

۱ ( مورد عالقه قرار گيرد 
2 ( مورد تحسين قرار گيرد 
۳ ( کار را درست انجام دهد 

۴ ( احساس ارزش و اهميت به مشتری دهد 
۵ ( توليد درآمد کند 

6 ( پول صرفه جويی کند 
7 ( زمان صرفه جويی کند 

۸(کار را تسهيل کند 
۹(احساس ايمنی بدهد 

۱0 ( زيبا باشد 
۱۱ (جذاب باشد 
۱2( راحت باشد 

۱۳ ( متمايز باشد 
۱۴ ( خوشحال کند 

۱۵( سرگرم کند 
۱6 ( سالم باشد 

۱7 ( ترس را کم کند و... 
حال به نظر شما يک بروشور با اين سبک تاثير بيشتری در فروش دارد يا 

بروشوری که تنها تعدادی از ويژگی های يک کاالرا ليست کرده. 
اکنون به نکته مهم تر می رسيم و آن مزيت خاص کاال يا خدمت شماست. 
مزيت يا ارزش خاص چيزی است که شما را از رقبايتان متمايز می سازد. 
چيزی که مردم را به هيجان آورده و آنها را متوجه شما می سازد. ساير 
مزيت ها به تقويت اين مزيت خاص می پردازند. اگر شما همان خدماتی را 
ارائه دهيد که رقبايتان ارائه می دهند، کسی شما را نخواهد ديد. برای کاال 
يا خدمت خود فاکتوری خاص را تهيه ببينيد. برای شروع می توانيد از بين 
تابه حال  بپردازيد که کسی  تقويت چيزی  به  يا خدمت خود،  کاال  مزايای 
به آن توجه نکرده. هرچند قائل شدن يک مزيت خاص کار چندان راحتی 

نيست و نيازمند تفکر و برنامه ريزی است. 
۳ ( مشتری + کاال = تبليغ موثر 

قدم سوم، ارتباط دادن قدم های اول و دوم به يکديگر است. 
به عنوان مثال: فرض کنيم شما دستگاه آبسردکن می فروشيد، احتمال دارد 
دو مشتری متفاوت به سراغ شما بيايند. يکی از آنها دفتری در مرکز شهر 
دارد و يکی کارگاهی در 20 کيلومتری شهر. هر کدام از آنها مزيت خاصی 
از کاال را به عنوان مزيت اصلی برای خود در نظر می گيرد. برای کسی 
که در مرکز شهر است، شايد مزيت اصلی زيبايی و کم جا گرفتن دستگاه 
باشد ولی کسی که در 20 کيلومتری شهر کار می کند، مزيت اصلی برايش 
قابل اطمينان بودن دستگاه است، چون نمی تواند برای هر بار خراب شدن 

دستگاه اين همه مسافت را طی کند و به شهر بيايد. 
در نتيجه در تبليغات خود برای هر گروه از مشتريان، مزيت مورد اهميت 

آنها را محور قرار دهيد. 
پس با شناخت مشتريان و کاالی خود، تبليغات خود را به گونه ای ارائه 
اورا  نياز  می تواند  که  کسی  بهترين  عنوان  به  را  شما  مشتری،  که  دهيد 

برطرف کند بشناسد. 
● نتيجه : 

۱ ( مشتری خود را بشناسيد– عاليق او را دريابيد. 
2 ( کاالی خود را بشناسيد– مزايای آن را کشف کنيد. 

۳ ( مشتری را به مزيت مورد عالقه اش برسانيد. 
پيش از پايان، ذکر دو نکته ضروری است: 

کنيد،  تهيه  تبليغی  جداگانه  بطور  مشتری  هر  برای  نمی توانيد  چون   )  ۱
تبليغات خود را برای مشتری هايی تهيه کنيد که بخش اعظم خريداران شما 
را تشکيل می دهند. آنها استحقاق اين را دارند که مزيت مورد نظرشان به 

عنوان مزيت اصلی کاال در نظر گرفته شود. 
2 ( نکته دوم و مهم تر اينکه، موارد گفته شده شما را به داشتن يک تبليغ 
موثر نزديک می کند، ولی نمی رساند. نوشتن تبليغ مناسب، نيازمند توانايی 
و معلومات است، به همين دليل هر کس نمی تواند به خوبی از عهده آن 
برگزيده ای  تبليغاتی  آگاه بسپاريد. کانون های  افراد  به  را  اين کار  برآيد. 
هستند که می توانند اين کار را به درستی انجام دهند. افرادی هم هستند 
که بصورت آزاد کار می کنند و به واسطه تخصصی که دارند شايد بتوانند 
اين کار را بهتر از کانون ها برای شما انجام دهند. هر چند اين افراد بسيار 

کم و نايابند. 
● سخن آخر اينکه: 

يک  فرمول  نمی توانند  همه  ولی  آگاهند،  رانندگی  قوانين  به  همه  اينکه  با 
برانند. نويسندگی تبليغات نيز چنين است. 

)۱( دليل پايين بودن کيفيت توليدات داخل، عدم توجه شرکت ها به تامين 
رضايت مصرف کننده و قابل اطمينان نبودن خدمات پس از فروش نيز 

همين است.

منابع :
۱ - رازهای تبليغات– ديويد اوگيلوی

2 - ادبيات تبليغ- باب بالی
۳ - تبليغاتی که ما می شناسيم به آخر خط رسيده است- سرجيو زايمن

۴ - خوشحال کردن مشتری و مديريت فروش- مجيد اسماعيل پور
۵ - تبليغات خالق- لوک ساليوان
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

Hampstead Building Engineers
0 مشاوره در امور طراحی، کسب پروانه ساخت، 

مدیریت و نظارت در ساخت
0 مشاوره رایگان در سرمایه گذاری بهینه 

خرید زمین و ساختمان

0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با 2۵ سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسين ساختمان بريتانيا

07703577414 - 02084388858
jalali3@aol.com

اکسپلورر 8 مطمئن 
ترين مرورگر اينترنتي 

شناخته شد 
 

اينترنتي  مرورگرهاي  از  که  آزمايشي  در 
هاي  سايت  کردن  مسدود  قابليت  براي 
 ۸ اکسپلورر  اينترنت  آمد،  عمل  به  مخرب 
از سايت هاي آلوده  با رديابي ۸۱ درصد 
دهد.طبق  شکست  را  رقيبانش  شد  موفق 
اين  که   NSS Labs شرکت  رئيس  اعالم 
توانايي  داد،  انجام  را  امنيتي  آزمايش 
سايت  رديابي  در   ۸ اکسپلورر  اينترنت 
ماه  از  مخرب  افزار  نرم  به  آلوده  هاي 
 مارس تاکنون ۱7 درصد بهبود يافته است.

مرورگر   ،NSS ۱2روزه  آزمايش  در 
مايکروسافت از هر ۱0 سايت منتشرکننده 
ويروس هشت مورد را مسدود کرد در حالي 
که فايرفاکس ۳ که نزديک ترين رقيب آن به 
شمار مي رود 27 درصد از اين سايت ها، 
سافاري ۴ اپل و کروم 2 گوگل تنها 2۱ و 
هفت درصد و مرورگر اپرا سافت وار تنها 
يک درصد از اين سايت ها را مسدود کرد.

اين پنج مرورگر در 6۹ آزمايش در برابر 
بيش از 2۱00 سايت آلوده امتحان شدند.

مهندسي  ترفند  مبناي  بر  ها  سايت  اين   
آن  طي  که  کردند  مي  فعاليت  اجتماعي 
داده  فريب  حمله  کد  دانلود  براي  کاربران 
به  به شکل  دانلود  تحت  فايل  و  مي شوند 
مانند  محبوبي  افزارهاي  نرم  روزرساني 

فلش پلير ادوب درآمده است.

براي دفاع در برابر اين نوع سايت ها تمامي 
افزار  ضدنرم  ويژگي  مرورگر  سازندگان 
اضافه کرده  افزار خود  نرم  به  را  مخربي 
از  مايکروسافت   ۸ اکسپلورر  اينترنت  اند. 

فيلتر اسمارت اسکرين بهره گرفته است. 

کامپيوتر
 

ابداع کارتي که 
شيريني 

را مي چشد  
 

ايلينويز موفق به توليد   محققان دانشگاه 
ابزاري مشابه يک کارت اعتباري شده اند 
رنگي  کدهاي  از  استفاده  با  تواند  مي  که 
به  بچشد.  را  شيريني  مختلف  هاي  طعم 
ايلينويز  دانشگاه  محققان  مهر  گزارش 
درون  کارت  اين  که  زماني  کردند  اعالم 
غذا يا نوشيدني قرار مي گيرد، يکسري از 
نقاط رنگي مي تواند نوع شيريني موجود 
عملکرد  محققان  کند.  تعيين  را  غذاها  در 
اين کارت ها را مشابه عملکرد کاغذهاي 
مي  ها  کارت  حسگر  دانند.  مي  تورنسل 
شيريني  انواع  از  مختلف  نوع   ۱۴ تواند 
يکديگر  از  را  مصنوعي  و  طبيعي  هاي 
مي  جديد  حسگرهاي  اين  دهد.  تشخيص 
نتيجه  زمان  دقيقه  دو  صرف  با  تواند 
آزمايش را اعالم کند که در مقايسه با ۳0 
دقيقه زمان مورد نياز براي تعيين طعم از 
ناچيز  بسيار  زماني  آزمايشگاهي،  طريق 

به شمار مي رود.   

توليد انرژي با ترکيب 
آب شور و شيرين  

 
شيرين،  و  شور  آب  ترکيب  با  محققان   
توليد  براي  ارزان  و  جديد  يي  شيوه 
انرژي جايگزين ارائه کرده اند. به گزارش 
ايسنا دکتر دوريانو بروگيولي پژوهشگر 
دانشگاه ميالنو- بيکوکا در ايتاليا با ارائه 
ترکيب  با  کرد؛  تصريح  جديد  طرح  اين 
آب شور و شيرين در يک کانتينر حاوي 
الکترودهاي کربن مي توان انرژي پاک و 
پسمانده  ترين  مهم  کرد.  توليد  جايگزين 
توان  مي  که  است  شور  آب  واکنش  اين 
دوباره آن را به دريا بازگرداند. براساس 
شود،  عملي  جديد  طرح  اگر  گزارش،  اين 
مي توان براساس آن نوع جديدي از يک 
کارخانه توليد نيرو را در نواحي ساحلي 
و  آب شور  طبيعي  منابع  که  کرد  احداث 
يي  وسيله  هستند.  دسترس  در  شيرين 
که براي بهره گيري از اين روش طراحي 
يک  توليد  به  قادر  بالقوه  طور  به  شده 
يک  براي  که  است  برق  انرژي  کيلووات 
اين  اجراي  است.  کافي  مسکوني  منزل 
ايده امکان پذير است اما هنوز در مراحل 

ابتدايي طراحي است.  

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

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

020 8123 2357- 07811000455 

مايکروسافت با دو 
سيستم عامل جديد 
به بازار گوشی های 
همراه باز می گردد

تالش های مايکروسافت برای بازپس گيری قدرت از 
باعث شده  تلفن های همراه،  تجارت  در  رفته  دست 
از  اين شرکت سال آينده دو نمونه مختلف  تا  است 

سيستم عامل هايش را عرضه کند.

بر اساس گزارش سی نت از منبعی آگاه به برنامه های 
مايکروسافت، اين شرکت همچنان به فروش ويندوز 
موبايل 6.۵ به بسياری از سازندگان تلفن همراه ادامه 
خواهد داد و در عين حال برای فروش نسخه جديد 
ويندوزهای اين شرکت که سال ها در دست ساخت 

بوده است، مذاکره خواهد کرد.
کامال  نسخه ای   ،6.۵ موبايل  ويندوز  که  حالی  در 
مايکروسافت  پيشين  سيستم عامل  از  شده  به روز 
اقدامات  دارند  قصد  شرکت  اين  مسئوال  است، 
کار  به  عامل  سيستم  اين  تعمير  برای  اساسی تری 
برنامه ريزی  لحاظ  از  هم   ،7 موبايل  ويندوز  ببرند. 
از  استفاده  با  است  قرار  طراحی  نظر  از  هم  و 
و  لمسی  اتصاالت  و  صدا  پيشرفته تر  سيستم های 
تجربيات  با  قدرتمندتر،  سخت افزارهای  همچنين 

آی فون و آندرويد سازگار باشد.

يک  عنوان  به  تالش  اين  از  ديجيتايمز،  گزارش 
درحالی که  برده،  نام  دوگانه  راهبردی  استراتژی 
برخی معتقدند فروش همزمان دو نسخه از ويندوز 
موبايل را ابدا نمی توان استراتژی ناميد. واضح است 
خود  اميدهای  بخواهد  مايکروسافت  صورتی که  در 
همراه  تلفن  زمينه  در  آرزوهايش  به  رسيدن  در  را 
برای  دهد.  انجام  اقدامی جدی  بايد  دارد،  نگاه  زنده 
سال ها مايکروسافت تنها نسخه های به روز شده از 
سيستم عامل ويندوز موبايل را ارائه می داد که حتی 
به اينترنت نيز متصل نمی شد و راهکار چندان خوبی 

به حساب نمی آمد.
اختراع  سيستمی  خود  برای  پالم  شرکت  همزمان، 
حتی  و  داشت  را  اينترنت  به  اتصال  قابليت  که  کرد 
شرکت های ديگر نيز بيشتر از مايکروسافت در جلب 
توليدکننده  غول  اين  بودند.  موفق  مشتری ها  توجه 
برای  را  صدا  شناسايی  قابليت  حتی  نرم افزار 

ويندوزهای موبايل خود طراحی کرده است.

انتظار مکالمه
ويندوز   7 نسخه  روی  بر  مدت ها  مايکروسافت 
موبايل کار کرده است، طرحی شگفت انگيز که به نظر 
اوايل  بود  قرار  محصول  اين  می رسيد.  پايان ناپذير 
قرار  همراه  تلفن  سازندگان  اختيار  در  جاری  سال 
برخی مشکالت خاص  به علت  اين مسئله  اما  گيرد، 

به تاخير افتاد. 
مورد  در  تنها  دارد  قصد  شرکت  اين  حقيقت  در 
ويندوز موبايل 6.۵ و استفاده از تلفن های ويندوزدار 
بحث کند . يکی از سخنگويان مايکروسافت می گويد: 
»ما درصدديم تا پاييز امسال تلفن های ويندوزداری 
را که از ويندوز موبايل 6.۵ استفاده می کنند، به بازار 

ارائه دهيم«.
سرگرمی های  بخش  مسئول  باخ،  رابی  اما، 
مايکروسافت، در صحبت های خود با خبرنگاران، بر 
اهميت امکانات جديد برای کاربران مثل صدا و قابليت 
مايکروسافت  اينکه  وجود  با  بود.  کرده  تاکيد  لمس 
همراه  گوشی های  تجارت  به  ورود  برای  تالش 
نيازمند  شرکت  اين  می شود  گفته  کرده،  تکذيب  را 
همکاری های وسيع تر و نزديک تی با برخی شرکت ها 

برای توليد محصوالت رقابتی تر است.

اعالم  مالی شرکت  تحليل  در جلسه  ماه گذشته  باخ 
ايجاد  برای  تاکنون کار خاصی  »مايکروسافت  کرد: 
انجام  معقول  در سطح  اتحادی  و  هماهنگ  رابطه ای 
نداده است. مسلما تلفن ها برای توسعه نياز به زمان 
داد.  نخواهد  رخ  شبه  يک  اتفاق  اين  بنابراين  دارند، 
اما مردم به زودی پيشرفت های شگفت انگيزی را در 
و  می دهيم  انجام  نرم افزار  در  ما  آن چه  ميان  اتحاد 
شاهد  سخت افزار،  بخش  در  شرکايمان  اقدامات 

خواهند بود«.

نرم افزارهای  تا  اين شرکت همچنين در تالش است 
دستگاه ها  بر  ممکن  سطح  وسيع ترين  در  را  خود 
سايت  با  تيرماه  در  که  ای  مصاحبه  در  باخ،  ببيند. 
خبری سی نت انجام داد، اعالم کرد که مايکروسافت 
تنها بايد بر سرعت خود بيفزايد. وی گفت: »اگر فکر 
می کنيد ما در زمينه ويندوز موبايل سرعت الزم را 
نداشته ايم، فکر می کنم درست می گوييد. اما باالخره 

اين تغيير رخ خواهد داد«.

مايکروسافت  پيشرفت  مرحله  به  باخ  وجود،  اين  با 
اشاره ای نکرد و تنها به گفتن اينکه شرکت تغييرات 
زيادی در کارکنان خود در مسير ساخت انجام داده 

است، بسنده کرد.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com حوادث
 دادستان عليه پزشک سلطان پاپ 

 

پرونده مرگ مايکل جکسون جنايي شد 
 

گروه حوادث؛ اصرار خانواده مايکل جکسون بر جنايي بودن پرونده مرگ سلطان پاپ جهان باعث شد دادستان 
خواستار  و  کند  تنظيم  او  معالج  پزشک  عليه  را  يي  پرونده 
محاکمه وي به اتهام قتل شود. اين درخواست دادستان پس 
پزشک  موري«  »کونارد  عليه  که شواهدي  مطرح شد  آن  از 
شخص مايکل جکسون به دست آمد. پس از مرگ سلطان پاپ 
در ۵0 سالگي جنجال هاي زيادي به راه افتاد و از همان ابتدا 
پدر مايکل و جمعي از نزديکان او انگشت اتهام را به سوي 
تمام  اما موري مدعي شد  نشانه گرفتند  او  پزشک شخصي 
پاي  اين جنجال ها  داده است.  انجام  به درستي  وظايفش را 
دادستان و پزشکي قانوني را وسط کشيد و سرانجام مدارکي 
پزشک  اين  تلفني  مکالمات  شنود  آمد.  دست  به  موري  عليه 
از  يکي  با  وگو  گفت  در  بيمارش  مرگ  از  پس  او  کرد  فاش 
دوستان خود گفته از دست مايکل جکسون خسته شده بود. 
پروپوفيل  داروي  ميزان  کرد  تاييد  قانوني  پزشکي  همچنين 
است.  بوده  مجاز  از حد  بيشتر  اين خواننده  به  تزريق شده 
مدرک ديگري که عليه دکتر موري به کار رفته اين است که او 
هنگام دادن تنفس مصنوعي به بيمارش به جاي اينکه وي را 

روي زمين يا جاي سفت ديگري بخواباند روي همان تخت نگه داشته حال آنکه هر پزشکي مي داند دادن تنفس 
مصنوعي در حالي که سطح زير بيمار نرم و منعطف است اثرات سوئي در بر دارد. دادستان پرونده مي گويد 
مايکل جکسون از شش هفته قبل از مرگ از بي خوابي رنج مي برده و به همين دليل دکتر موري و دستيارش 
مرتب به او ۵0 ميلي گرم پروپوفيل تزريق مي کردند. او معتقد است پروپوفيل تزريق شده به سلطان پاپ با 
داروي ديگري مخلوط شده بود و همين کار مرگ جکسون را به همراه داشته است. اکنون پرونده يي عليه دکتر 
کونارد موري تنظيم و دادگاه جنايي در حال رسيدگي به آن شده که معمواًل اين گونه مرگ ها چنين پرونده ها 

و محاکمه هايي را به دنبال ندارد.
در همين حال »جرامين« برادر »مايکل« مي گويد؛ به نظر مي رسد او بر اثر نارسايي قلبي تسليم مرگ شد. چون 

»مايکل« در ساليان اخير به خاطر جنجال هاي اخالقي و مشکالت مالي بدجوري به دردسر افتاده بود.
»برايان آکسمن« وکيل »مايکل« هم اعالم کرد؛ زخم هايي که در جواني به اين خواننده وارد شده بود او را 
آزار مي داد.البته پدر »مايکل« مدعي شد پسرش قرباني جنايت شده است. »التويا جکسون« خواهر »مايکل« 
نيز ادعا کرد برادرش از سوي بعضي از افراد منفعت طلب کشته شده است. او گفت؛ »عده يي تبهکار، برادرم 

را به دارو معتاد کردند.« 

در 39 ثانيه 2 ميليون پوند از 
جواهری مظفريان سرقت شد

 

به گزارش خبرنگار پرشين چهارشنبه هفته گذشته 6 سارق به همراه ۳ موتورسيکلت وارد پياده 
روی مقابل جواهر فروشی مظفريان واقع در منطقه هرودس وارد شده  و چند تن از  آنان با 
شکستن شيشه مقابل وارد جواهر فروشی گرديده و ظرف ۳۹ ثانيه جواهراتی را از داخل مغازه 
به سرقت می برند. به گفته روزنامه های محلی مبلغ 2 ميليون پوند جواهر گرانقيمت  که ارزش 
يکی از گردنبندها فقط ۵00000 پوند می باشد از اين مغازه به سرقت ميرود طبق اين اظهارات 

دزدان خوشبختانه به محل اصلی جواهرات دسترسی پيدا نکرده اند .

به گفته پويا نيکومقام مديرفروش جواهرفروشی به نظر ميرسيد که دزدان کامال حرفه ای و با 
هماهنگی اين کار را انجام داده اند.

به گزارش هفته نامه پرشين در هفته های گذشته سارقان به جواهرفروشی گراف دستبرد زده 
و مبلغ ۴0 ميليون پوند به سرقت بردند.

سيستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

فروش و نصب انواع دوربينهای حفاظتی مداربسته و اينترنتی
IP Camera جهت فروشگاهها و منازل

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد    

ارسال پيامک های حاوی تصاوير 
و متون غيراخالقی در مدارس 

آمريکا ممنوع اعالم شد
  

دپارتمان آموزش ايالتی »تگزاس« در آمريکا قانون 
جديدی را برای تمامی مدارس در هر مقطعی در 
اين ايالت وضع کرد که طی اين قانون ارسال هر 
گونه پيامک حاوی تصاوير و متون غيراخالقی در 

کل مدارس اين ايالت ممنوع اعالم شد. 

ايالتی  آموزش  دپارتمان  رييس  ـ  گراف«  »هانس 
فرانسه،  با خبرگزاری  ـ در مصاحبه ای  »تگزاس« 
تصريح کرد: ما اين قانون جديد را برای حفاظت از 
ايالت  اخالقيات و وجدان جوانان و نوجوانان اين 

وضع کرديم. 

وی يادآور شد: در اين مدارس بيش از 200 هزار 
دانش آموز مشغول تحصيل هستند و ما بايد روشی 
از فاسد شدن روح نو جوانان  را برای جلوگيری 
دليل  همين  به  می برديم.  کار  به  دانش آموزان  و 
شورای معلمان دپارتمان آموزش ايالتی »تگزاس« 
در طول تابستان به اين نتيجه دست يافتند که بهتر 

است اين قانون را وضع کنند. 

اگر چه بسياری از دانش آموزان مدارس تگزاس از 
بابت اين قانون جديد وضع شده ناراحت هستند، 
اما براساس آن اگر پيامکی حاوی تصاوير و متون 
خاطی  فرد  شود،  ارسال  آنان  توسط  غيراخالقی 

مجازات می شود. 

شده  منتشر  گزارش  و  آمار  اساس  بر  همچنين 
توسط »کمپين ملی جلوگيری از بارداری ناخواسته 
نوجوانان آمريکا« اين موضوع مشخص شد که 22 
درصد از دختران نوجوان و ۱۸ درصد از پسران 
و  متون  حاوی  پيامک هايی  آمريکا  در  نوجوان 
را  دوستانشان  يا  و  خود  از  غيراخالقی  تصاوير 

روزانه برای هم ارسال می کنند. 

از  بسياری  تاييد  مورد  قانون  اين  می شود،  گفته 
جوامع و فعاالن حمايت از حقوق کودکان و زنان 
اين  از  بسياری  که  طوری  به  است.  گرفته  قرار 
جوامع بر اين عقيده اند، اين قانون از سوء استفاده 
دالالن و قاچاقچيان انسان در زمينه  تهيه و توزيع 

فيلم ها و تصاوير غيراخالقی جلوگيری می کند. 

مرد آمريکايی گوش نامزدش را گاز گرفت و کند!
پليس ايالت »ميسوری« در آمريکا، يک مرد جوان را به اتهام گاز گرفتن گوش نامزدش و کندن آن دستگير 
با  ايالت »ميسوری« در آمريکا در مصاحبه ای  و روانه زندان کرد. رييس پليس منطقه »کيپ گيراردو« در 
خبرگزاری آسوشيتدپرس، يادآور شد: ماموران پليس منطقه يک مرد جوان 2۳ ساله را به اتهام گاز گرفتن و 
کندن قسمتی از گوش نامزدش دستگير و روانه زندان کردند. وی خاطر نشان کرد: اين مرد جوان که نام وی 
به دليل مسايل امنيتی فاش نشده است، در بازجويی های خود به ماموران پليس گفته بود که از شدت عشق 
به نامزدش و در يک عمل ناخواسته گوش او را گاز گرفته و آن را کنده است. اين مرد جوان بر اساس رای 

دادگاه ايالت »ميسوری« به پرداخت ۵0 هزار دالر جريمه نقدی و سه ماه حبس محکوم شد. 

پليس آرژانتين چهار تن قرص 
روانگردان را کشف و ضبط کرد

رسانه های دولتی آرژانتين از کشف و ضبط چهار تن قرص روانگردان توسط پليس اين کشور 
دستگير  آرژانتين  پليس  ماموران  توسط  نيز  نفر  پنج  رابطه  اين  در  کردند:  اعالم  و  داده  خبر 
شدند. »ميگوئل کاسترو« ـ يکی از مقامات بلندپايه پليس آرژانتين ـ در مصاحبه ای با خبرگزاری 
آسوشيتدپرس، يادآور شد: ماموران پليس اين کشور موفق شدند در يک عمليات ويژه چهار تن 

قرص روانگردان را از قاچاقچيان مواد مخدر کشف و ضبط کنند. 
وی اضافه کرد: در اين رابطه پنج نفر از قاچاقچيان نيز توسط ماموران دستگير شدند. 

اين قرص های روانگردان که درون قوطی ها و جعبه های »روغن« جاسازی شده بود، قرار بود 
به مکزيک و آمريکا منتقل شوند. 

همچنين ارزش هر کيلوگرم از اين قرص ها چهار هزار تا شش هزار دالر است. 
گفته می شود، در سال گذشته ميالدی نيز ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر آرژانتين موفق 
به  چين  و  هند  از  اکثرا  که  را  روان گردان  قرص های  اين  از  کيلوگرم   ۵00 و  هزار  سه  شدند 

آرژانتين وارد می شود، از قاچاقچيان مواد مخدر کشف و ضبط کنند. 



جمعه 6 شهریور ماه 1388   -  شماره 111هفته نامه پرشین32

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

اسرار زندگي يک استاد 
ايران واشقانی فراهانی

از سالها زندگي درخارج در  اروپا پس  ایراني مقیم  استاد 
پي بازگشت به ایران با حکم قضایي رابطه فرزندي خود و 
پدرش را ثابت کرد. این مرد از دادگاه تقاضا کرد با مقایسه 
سلول هاي استخواني او و پدر مرحومش درباره نسب وي 

رأي قطعي صادر کنند. 

سال ۱۳60 دو برادر با مراجعه به دادگاه صلح تهران و ارائه دادخواست نفي نسب ، مدعي شدند مردي 
به نام »فريدون« به طمع تصاحب ارثيه هنگفت پدرشان خود را برادر ناتني آنها معرفي کرده و با ثبت 
بنابراين خواستار  مي داند.  پدر شان  وارثين  از  را  در شناسنامه اش خود  مرحومشان  پدر  مشخصات 
رسيدگي به موضوع و حذف نام مرد موردنظر از شناسنامه پدرشان و محروميت وي از ارثيه شدند. 
قاضي پرونده نيز با صدور دستور تعيين وقت دادرسي، طرفين پرونده و شاهدان را به دادگاه فرا خواند. 
در اين جلسه »فريدون« حاضر نشد و دو برادر نيز براي اثبات ادعاهايشان عموهاي خود را به عنوان 
شاهد به دادگاه معرفي کردند. آنها نيز پس از سوگند در دادگاه، اظهارات پسران برادرشان را تأييد کرده 
و قسم خوردند که »امير« در زمان حياتش داراي يک همسر بوده و ازدواج ديگري نداشته است. قاضي 
دادگاه نيز پس از شنيدن اظهارات شهود و اوراق پرونده حکم به نفي نسب فريدون از »امير« صادر کرد 

و رأي در دادگاه تجديدنظر نيز تأييد شد. 
مدتي قبل مرد 60 ساله اي به دادگاه خانواده تهران مراجعه کرد و با ارائه مدارکي تقاضاي اثبات نسب با 
پدر مرحومش را کرد. وي گفت: من »فريدون« هستم که سالها در دانشگاه هاي معتبر اروپايي به عنوان 
استاد تدريس و تحقيق کرده ام اما حاال که به کشورم بازگشته ام، متوجه شدم برادران ناتني ام نام مرا از 
شناسنامه پدرم حذف کرده اند. وي درباره گذشته اش به قاضي پرونده گفت: در زمان حکومت رضاخان، 
مادرم زني مسيحي بود که با داشتن يک دختر، از همسر سابقش جدا شد. او سپس به طور اتفاقي با پدرم 
آشنا شد و پس از اداي شهادتين در محضر يک روحاني، مسلمان شد. سرانجام سال ۱۳۱6 پدرم که آن 
زمان نظامي و مجرد بود مادرم را به عقد دائم درآورد اما متأسفانه ازدواج شان ثبت نشد. در حالي که 
مادرم براي تولدم لحظه شماري مي کرد خانواده پدرم از موضوع ازدواج پدرم مطلع شده و جنجال به پا 
کردند. به همين خاطر نيز آنها به ناچار از هم جدا شدند. مادرم که به دنبال سرپناهي امن براي تولد و 
نگهداري فرزندش بود وقتي شنيد چند ماه قبل همسر سابقش بر اثر بيماري از دنيا رفته و دختر کوچکش 
نيز تنها است، به خانه همسر سابق خود بازگشت و سرپرستي من و خواهرم را بر عهده گرفت. در آن 
زمان يکي از عموهايم که کارمند ثبت احوال بود شناسنامه ام را به نام همسر اول مادرم صادر کرد. حال 
آنکه او پيش از تولدم از دنيا رفته و نامش نيز در دفتر گورستان ارامنه ثبت شده است. از زمان تولدم 

پدر واقعي ام – امير- هزينه هاي زندگي من و مادرم را به طور مخفيانه تأمين مي کرد. تا اينکه وقتي به 
۴سالگي رسيدم، پدربزرگم موضوع را فهميد و مرا از مادرم جدا کرد و به خانه خودش برد تا در کنار 
همه بچه هاي خانواده بزرگشان تربيت شوم. بدين ترتيب به دبستان و مدارس معتبر رفته و طبق آداب 
اسالمي تربيت يافتم. پدرم نيز چند سال بعد با زني ديگر ازدواج کرد که حاصل آن نيز سه برادر ناتني 
است. در جواني براي ادامه تحصيل راهي خارج از کشور شده و با تالش فراوان دو مدرک دکترا گرفته 
و مشغول تدريس شدم. سال۱۳۴۱ نيز پدرم نام مرد مسيحي را از شناسنامه ام خارج و نام خودش را 
ثبت کرد. شعبه يکم دادگاه تهران نيز حکم به اصالح شناسنامه داد که در واقع به منزله اثبات نسب نيز 
محسوب مي شود. چند سال بعد هم به پيشنهاد پدرم با دختر عمويم ازدواج کردم. اما متأسفانه خارج 
از کشور بودم که پدرم از دنيا رفت. از شنيدن خبر مرگش به شدت متأثر شدم. چرا که او مرد بزرگي 
بود که در دوره رضاخان بارها از دستورات غيرقانوني وي سرپيچي کرد. به همين خاطر نيز به خلع 
دو درجه نظامي و 6 سال زندان محکوم شد. متأسفانه پس از مرگ پدرم، يکي از پسرعموهايم با تحريک 
برادران ناتني ام تمام اسناد و مدارک مربوط به زندگي ام را سرقت کرده و با جعل اسناد و مدارک، در 

غياب من مشخصاتم را از شناسنامه پدرم حذف کردند. 
يکي از عموهايم نيز با همدستي پسرش بخش عمده ثروت پدرم را تصاحب کرده و همراه برخي ديگر از 
اعضاي خانواده به خارج از کشور گريختند. حاال سال ها پس از بازگشت به ايران، متوجه شدم دادگاه به 
صورت غيابي دستور حذف نام پدر از شناسنامه ام را صادر کرده است. بنابراين تقاضاي نقض دادنامه 

صادره و اثبات نسب دارم. 
شدن  روشن  براي  فاميل  اعضاي  و  »فريدون«  ناتني  برادران  داد  دستور  دادگاه  قاضي  ترتيب  بدين 
موضوع در دادگاه حاضر شوند. گروهي از شاهدان در جلسه دادرسي، ادعاهاي استاد دانشگاه را تأييد 
بنابراين اظهارات متناقض خانواده مرحوم »امير« نتوانست کمکي  و عده اي ديگر آن را تکذيب کردند. 
براي کشف حقيقت کند و قاضي پرونده با اشاره به حکم قطعي نفي نسب که در سال ۱۳60 صادر شده 
بود، ادعاي »فريدون« را نپذيرفت و تقاضايش را رد کرد.پس از ابالغ حکم به طرفين پرونده، فريدون در 
مهلت قانوني نسبت به رأي دادگاه اعتراض کرد و خواستار رسيدگي مجدد به پرونده و بررسي دقيق تر 

مدارک موجودشد. 
اول  همسر   – به هيأت قضايي دادگاه تجديدنظر استان تهران نوشت: »مرد مسيحي  وي در اليحه اش 
مادرم – سال ۱۳۱6 از مادرم جدا شد و همان سال نيز درگذشت. قبر وي نيز در گورستان ارامنه موجود 
است. يک سال بعد نيز من به دنيا آمدم. بنابراين نام مرد ارمني با تباني عموهايم در شناسنامه ام به 
عنوان نام پدر واقعي ام درج شده و حقيقت ندارد. من سالها در خانه پدر واقعي ام زندگي کرده و درس 
خواندم و اگر غير از اين بود، در مدارس مخصوص ارامنه تحصيل مي کردم. ازدواج با دخترعمويم نيز 
حاکي از آن است که خانواده پدرم »امير« با من رابطه نزديک و شناخت کاملي داشته اند و اگر مرا از 
فاميل خودشان نمي دانستند، اين ازدواج صورت نمي گرفت. مکاتبات متعدد پدرم »امير« و اقرار وي در 
زمان حيات نيز همگي ادعاهايم را تأييد مي کند. تنها يادگاري از مادرم، قطعه عکسي است که او پس از 
تشرف به دين اسالم با پدرم انداخته است. از سوي ديگر نام دو فرزندم برگرفته از اسامي امامان است 
و دليلي بر مسلمان بودن من، پدر و مادرم مي باشد. بنابراين از دادگاه تقاضا دارم براي رفع هرگونه شک 
و شبهه سلول هاي استخواني پدرم »امير«–پس از نبش قبر- با سلول هاي استخواني من مقايسه شود تا 
نتيجه آزمايشات علمي حقيقت را روشن کند. چرا که در اين سن و سال فقط به دنبال هويت گمشده و 

اصالتم هستم و هيچ نياز ديگري هم ندارم. 
قاضي مرتضوي فارساني – رئيس- و ميرغفاري و شادفر – مستشاران- شعبه 26 دادگاه تجديدنظر 
استان تهران پس از بررسي دقيق پرونده و مدارک موجود، ادعاهاي استاد ايراني دانشگاه هاي اروپايي را 
پذيرفته و پس از 6۱ سال وي را فرزند واقعي امير دانسته و دستور حذف نام مرد ارمني از همه مدارک 

تحصيلي و گذشته زندگي وي صادر کردند. 

فرار زن ايراني از کانادا 
زن جوان که براي رسيدن به آرزوي ديرينه اش با يک مرد ايراني مقيم کانادا ازدواج کرده بود، پس از 

پنج سال زندگي زجرآور، همراه فرزندش به ايران گريخت. 
»آذر« که در حضور قاضي صداقتي- رئيس شعبه 262 دادگاه- ايستاده بود، گفت: هميشه زندگي در 
خارج از کشور برايم آرزو بود، دوست داشتم براي ادامه زندگي به اروپا يا امريکا سفر کنم تا اين که 
پنج سال قبل يکي از دوستان خانوادگي مان پسري به نام »مهرشاد« که سا ل ها مقيم کانادا بود را معرفي 
کرد. پس از چند گفت وگوي تلفني،  وقتي از عالقه شديد »مهرشاد« براي ازدواج با يک دختر ايراني آگاه 
شدم، قرار خواستگاري تنظيم کرديم و او همراه خانواده اش به ايران آمد اما افسوس که رؤياي زندگي 
در خارج، چشمم را به روي حقيقت بسته بود و بدون شناخت کافي به مهرشاد پاسخ مثبت داده و با 

مهريه هزار سکه طال به عقدش درآمدم. 
پس از برگزاري مراسم عروسي، من و همسرم براي ادامه زندگي راهي کانادا شديم. پس از رسيدن به 
خانه شوهرم، با خود گفتم باالخره به آرزوي ديرينه ام رسيده و بقيه عمرم را به راحتي زندگي خواهم 
کرد. چند ماه اول زندگي خوبي داشتم اما کمي بعد متوجه شدم همسرم توجه زيادي به من ندارد. اوايل 
تصور مي کردم به خاطر کار زياد نبايد وسواس به خرج دهم اما مدتي بعد بهانه جويي هاي همسرم آغاز 
شد و به خاطر اختالف نظرها، دائم با هم درگيري داشتيم تا اين که باالخره به رابطه او با زن غريبه اي 
پي بردم. وقتي هم اعتراض کردم، مرا به باد کتک گرفت و چند روزي هم در خانه زنداني ام کرد. در حالي 
که بشدت افسرده و ناراحت بودم، به دنبال راه چاره اي براي نجات زندگي ام مي گشتم که متوجه شدم 
باردارم. با اطالع از اين موضوع، نور اميدي در دلم حس کردم و گفتم شايد با تولد فرزندمان، شوهرم 
نيز به زندگي دلگرم شود. اما افسوس که تولد بچه نيز در همسرم تغييري ايجاد نکرد. چرا که او دائم به 
دنبال خوشگذراني بود. در تمام سال هاي زندگي در غربت، تنها مونس و همدمم بعد از خدا پسرم شايان 
از خانه جهنمي فرار کرده و همراه  بود. سرانجام هم تصميم به جدايي گرفتم و بدون اطالع همسرم 
فرزندم به ايران آمدم. وقتي به ايران رسيدم، تلفني با شوهرم تماس گرفته و به او پيشنهاد کردم در 
قبال بخشيدن مهريه، حضانت فرزندمان را به من بسپارد که او هم پذيرفت. بنابراين هم اکنون به دادگاه 
آمده ام تا مقدمات طالق مان فراهم شود.وکيل شوهرم نيز آماده حضور در دادگاه است. قاضي محکمه 

پس از دريافت اين شکايت، دستور داد وکيل مرد ايراني به دادگاه فرا خوانده شود. 

ماجرا



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ،

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

انواع شيرينهای خشک و تازه ، شيرينی تر و انواع سفارشات زولبيا و باميه، 
آجيل ،آبميوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنيرترگی و بلغاری 

انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنايع دستی 

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

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

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698

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

GCSEو  A’ level  فارسی 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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خانه و خانواده

اين حق شماست که به ازای کمترين پرداخت ممکن،
 بيشترين دريافت ممکن را داشته باشيد.

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

مچ گيری، 
موقوف!

دکتر بدری سادات بهرامی
روان  شناس

شما  و  می زند  سر  آنها  از  خطايی  وقتی  نوجوانان،  با  ارتباط  در 
متوجه می شويد، مچ گيری و گفتن اينکه ما فالن موضوع را فهميديم، 

هيچ کمکی به حل مشکل نمی کند. اتفاقا اين جور پليس بازی ها موجب 
عصيانگری  و  بيفتد  لجبازی  معيوب  سيکل  در  نوجوان  می شود 
کند. اگر به دليل اهمال کاری شما او درگير مسايل عاطفی شده و 
همين عامل موجب افت عالقه او به درس خواندن شده است، اگر 
او  ذهن  و  نکرده ايد  بازی  را  حمايتگر  والدين  نقش  موقع  به  شما 
درگير دل بستن ها و دل کندن ها و در يک کالم فرسايش روانی از 
دوستی های اين دوران شده است، بايد با يک ترفند مناسب به جای 

اينکه بگوييد: »تو لياقت اين موبايل داشتن را نداری!« ...... 
متوجه باشيد که او در اثر غفلت شما در جريان يک شوخی ساده 
و اس ام اس  بازی، عادت کرده است که روزی چند بار از دوستش 
اس ام اس  دريافت کند و اگر يک روز اين اتفاق نيفتد، فکر مشغولی 
خواهد داشت، بايد به شيوه غيرمستقيم به او آگاهی بدهيد تا خودش 
متوجه شود در دوره حساسی قرار دارد. مقطعی که سرنوشت ساز 
است و برای ادامه مسير زندگی او، کنکور و دانشگاه و شغل و حتی 

ازدواجش بايد توجه ويژه ای به اين مقطع زندگی اش بکند. می توانيد 
از طريق مشاور مدرسه و يا ضمن صحبت های خانوادگی آگاهش 
کنيد. مثال بزنيد که فالن دوستم که اشکاالتش را در درس از من 
می پرسيد، االن پزشک جراح شده يا صاحب شرکت مهندسی است 
رشته  دانشگاه  در  موجب شد  و  کردم  غفلت  نوجوانی  در  من  اما 
به  او نزديک شويد و  به  خوبی نخوانم و يک کارمند ساده شوم. 
اينکه موبايلم خراب شده می توانم مدتی موبايلت را  شيوه ای مثل 
قرض بگيرم، باعث شويد اندک فاصله ای بيفتد و از شرطی شدن او 
راجع به تماس يا اس ام اس آن دوست کم شود و ذهن او کمی فارغ 

شود و بتواند انتخاب درست انجام دهد. 
هما ن طور که می دانيد برخی از نوجوان ها به دليل اينکه با مادرشان 
صميمانه تری  روابط  او  با  داشته اند،  بيشتری  ارتباط  کودکی  از 
دارند اما با پدر خود نمی جوشند. اين رابطه بد با پدر بايد اصالح 
شود. پدر چه طور می تواند اين بستر را فراهم کند؟ البته برای اينکه 
خيلی غم زده نشويد، داخل پرانتز می گويم بچه ها در سن نوجوانی 
رابطه مناسبی با والد هم جنس خود ندارند اما به هر حال بايد جلوی 
ضرر را از هر کجا می توان گرفت. هرچند ترميم اين رابطه زمان 
می برد اما شروع کنيد. از همين حاال. مثال زنگ بزنيد »آرش جان، 
برويم کنسرت آن خواننده ای  تو(  و  )فقط من  دوتايی  بليت گرفتم 
داری!«  دوست  را  هنرپيشه اش  که  فيلمی  آن  يا  داری  دوست  که 
شايد  و  با شماست  پسرتان  بگوييد  و  بگيريد  تماس  همسرتان  با 
دوتايی بيرون شام بخوريد، برای آنها هم می آوريد. عاليق فرزند 
اسکی،  اوليه شود، کوه،  قرار  يک  باب  باشد می تواند  شما هر چه 

سينما و يا هر چيز ديگری. 
حتی  يا  سرزنش  نصيحت،  هرگونه  دونفری  جلسات  اين  تمام 
يا  و  شما  قبلی  رفتاری  شيوه های  به  راجع  غيرمستقيم  بحث های 

مواجه  با شکست  موثر،  بسيار  ترفند  اين  گرنه  و  است  ممنوع  او 
می شود. کم کم شما دو نفر به هم نزديک می شويد و در قدم های 
بعدی که صميمی شديد راجع به مشکل خود و اينکه شما و او نياز 
داريد آن را حل کنيد، حرف بزنيد. »بابا، آرش جان! اسم بنويسم 
برويم کالس کنترل خشم؟ می توانيم با هم تمرين کنيم، موافقی؟!« 

شما که اهل شماتت او و مقايسه کردنش با ديگر نوجوان ها بوديد، 
شما که دايم توانايی اش را کم و ضعفش را زياد شمرده ايد، در واقع 
با  الگو بگيرد و شما را  ياد داد ه ايد به شيوه غلطی  او  به  خودتان 
پدران و مادران دوستانش مقايسه کند: »بابای دوستم اجازه داده 
قليان  برويد  نداره  گفته عيب  باباش  بروند!  با دوستانش مسافرت 
کردن  مقايسه  هرگونه  بگوييد  فرزندتان  به  بايد  پس  و...«  بکشيد 
فرهنگ ها  با  متفاوت  خانوادگی  بستر  دو  از  شما  چون  است  غلط 
متوجه  من  که  همان طور  بگوييد  بايد  هستيد.  متفاوت  الگوهای  و 
نمی کنم  مقايسه  اقوامت  هم ساالن  با  حتی  را  تو  و  شدم  اشتباهم 

اين روش  و اگر بگويم تو سريعا خواهی گفت مقايسه نکن، اصل 
غلط است. شايد پدر و مادر او سيگاری و قليانی باشند، شايد آنها 
شيوه خاصی برای خواب و خوراک و زندگی داشته باشند که البته 

درجای خود محترم است اما قواعد خانه ما با آن متفاوت است. 
از همين حاال بايد به شيوه های مختلف نيازهای فرزند نوجوانتان 
به علت  او قطعا  کنيد.  به شيوه منطقی رفع  را  آنها  را بشناسيد و 
هورمون های جنسی متوجه جنس مخالف می شود که بايد اين مساله 
را در بافت خانواده حل کنيد. الاقل هفته ای يک بار رفت و آمدهای 
خانوادگی زير نظر خود و همسرتان ترتيب دهيد تا بچه های نوجوان 
هم سن او چه دختر و چه پسر يکديگر را ببينند، با هم بنشينند، حرف 

بزنند و تبادل اطالعات کنند؛ البته تحت نظر خودتان. 

می توانيد همه با هم به پارک و سينما برويد تا کم کم آنها در حالی 
که تحت نظارت و کنترل شما هستند، برای هم عادی شوند و ياد 
بگيرند چه طور بايد با هم صحبت کنند، چه طور وارد رقابت های 
تحصيلی شوند و غيره. مطمئن باشيد در اين نشست های خانوادگی 
يا  عمه  پسر  به  شما  دختر  وقتی  و  می کند  فروکش  آنها  هيجانات 
پسرخاله اش و يا حتی پسردوست خانوادگی تان زنگ می زند، بدون 
مخفی کردن و راحت می گويد: »مامان، بيژن گفت: در امتحان قبول 
شده و مادرش گفته آخر هفته مهمانی بدهد، همه می آيند؛ من چی 
بپوشم؟!« يا مثال پسر شما از فالن دختر در مورد کتاب و درس 
و يا حتی سی دی خواننده ای که آمده است می پرسد و در حضور 
کنترل شده است؛ همان طور که  شما حرف می زند. پس همه چيز 
بافت  در  آنها  او می پسندد، چون  که  هما ن طور  و  شما می خواهيد 

ايمن خانواده با هم در ارتباط اند.

يوگا برای خانم ها
07984180830
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جوش هاي سرسیاه از 
کجا مي آیند؟

به  آنها  از  خيلي  که  است  بحراني  سن  پسران  و  دختران  از  خيلي  براي  بلوغ  آغاز 
تغييرات بدني و پوستي خود حساسيت بيشتري پيدا مي کنند و هميشه نگران ظاهر 
در  زيادي  تغييرات  بدني،  و  جسمي  تغييرات  بر  عالوه  بلوغ  شروع  با  هستند.  خود 
ايجاد مي شود که چون بيشتر در  آنها  پوست نوجوانان مخصوصا پوست صورت 
معرض ديد ديگران و حتي عامل قضاوت ظاهري است، در صورتي که پوست صورت 

دچار مشکالتي باشد، ممکن است سبب نگراني و ناراحتي نوجوان شود...
باز است که مي تواند  از حد  منافذ پوستي بيش  تغييرات پوستي، وجود  اين  از  يکي 

ظاهري نازيبا را در پوست صورت ايجاد کند.

اين منافذ آزاردهنده
قبل از رسيدن به سن بلوغ منافذ پوستي در دختران و پسران به يک اندازه است و اگر 
اين منافذ با هم اختالفي داشته باشند به داليل ژنتيکي است اما معموال با هم تفاوتي 
آندروژن،  هورمون  مخصوصا  هورمون ها  ترشح  از  بعد  و  بلوغ  از  بعد  اما  ندارند 
فعاليت بيشتري پيدا کرده و روي غدد چربي تاثير مستقيم گذاشته و اين غدد بزرگ 
از  بيشتر  اين هورمون  ترشح  بلوغ  از  بعد  مردان  در  بيشتر مي شود.  آنها  ترشح  و 
زنان است. به همين دليل مردان پوست چرب تري دارند. غير از هورمون آندروژن 
که مهم ترين عامل موثر در غدد چربي است، عوامل ژنتيکي هم سبب مي شود تا افراد 

نسبت به اين هورمون حساسيت بيشتري پيدا کنند.

وقتي منافذ بسته مي شود
منافذ پوستي حالتي طبيعي براي پوست است اما بزرگ يا کوچک بودن آنها بسته به 
عوامل هورموني و استعداد ژنتيکي است. اما انسداد اين منافذ پوستي باعث مي شود 
تا چربي بيش از حد بدن از آن خارج نشده و ترشحات در زير پوست باقي بمانند و 
ايجاد عفونت کرده يا جوش هاي چرکي را به وجود آورند بنابراين استفاده از مواد 
آرايشي و بهداشتي و کرم ها بدون مشورت با پزشک براي پنهان کردن اين منافذ نه 

تنها کار درستي نيست بلکه عاملي براي تشديد مشکالت پوستي است.

راهي براي درمان
بهترين راه کاهش دادن اندازه اين منافذ کم کردن تعريق و کاهش چربي سازي بدن 
است بنابراين مي توان بخشي از چربي سازي بدن را که تحت تاثير رژيم غذايي است، 
با کاهش مصرف غذاهاي چرب و سرخ کردني کاهش داد. کاهش تعريق راه ديگري 
براي کنترل اندازه اين منافذ است اما بخشي که مربوط به هورموني ها و ژنتيک باشد، 
قابل تغيير نيست. چرب بودن پوست را به طور موقت و نه دايم مي توان کنترل کرد. 
با شستشوي به اندازه و البته نه زياد پوست يعني روزي 2 تا ۳ بار با صابون هاي 
سبب  پوست  زياد  داد. شستشوي  کاهش  را  پوست  چربي  از  کمي  مي توان  اسيدي 
خشک شدن و فعاليت بيشتر غدد چربي و در نتيجه توليد چربي بيشتر مي شود. پس 
از شستشو و در فواصل صابون زدن نيز مي توانيد از لوسيون هاي چربي زدا استفاده 
کرده و با پنبه  روي منافذ بماليد. با افزايش سن و بعد از ۳0 تا ۳۵ سالگي به طور 
طبيعي با کاهش فعاليت هورمون ها از شدت تعريق و توليد چربي کاسته شده و اين 

منافذ خود به خود کوچک تر مي شوند.

جوش هاي سرسياه
پوست  که  است  کساني  در  جواني  ايجاد جوش هاي  قدم  اولين  جوش هاي سرسياه 
جوش هاي  هستند.  شايع  هورموني  تغييرات  دليل  به  بلوغ  سنين  در  و  دارند  چرب 
به  پوست  منافذ  تنگي  علت  به  که  هستند  سربسته اي  معمولي  جوش هاي  سرسياه، 
بيرون تخليه نمي شوند. اين جوش ها به دليل تجمع چربي به وجود آمده و در مردان 

شايع تر هستند.
جوش هاي سرسياه تحت عنوان کومودون هاي باز اولين گام براي ايجاد جوش بوده 
و قبل از اينکه باکتري ها خلل و فرج و روزنه  هاي پوست را مورد حمله قرار دهند، 
تشکيل مي شوند. بعد از آن ممکن است جوش قرمز و جوش چرکي ايجاد شده حتي 
به شکل کيست نمايان شود. افزايش بيش از حد چربي به مسدود شدن روزنه هاي 
پوستي منجر شده که متعاقبا به ايجاد توده اي از چربي منجر مي شود که وقتي در 
و  کرم ها  برخي  از  استفاده  تبديل مي شود.  به رنگ سياه  قرار مي گيرد  هوا  معرض 
لوازم آرايشي حتي سبب بدتر شدن اين جوش ها مي شود. در اثر افزايش هورمون ها 
و عدم پاکسازي مناسب پوست، سلول هاي مرده در روزنه هاي پوست تجمع مي يابند 
و  زياد  کردن  آرايش  مي شوند.  چربي  خروج  عدم  و  روزنه  شدن  مسدود  باعث  و 
استفاده بيش از اندازه از کرم ها و ضدآفتاب ها هم تاثير زيادي در بروز انسداد منافذ 

و جوش هاي سرسياه دارند.

توصيه هايي ضدجوش سرسياه
پاکسازي منظم پوست، اولين شرط براي عدم به وجود آمدن اين جوش ها است. اگر 
پوست به خوبي تميز نشود، آلودگي هاي بيشتري جذب مي کند و ابتدا جوش هايي به 
رنگ زرد و سپس سياه ايجاد مي شود. براي آرايش از فرآورده هاي مخصوص پوست 
چرب استفاده کنيد. پودرهاي صورت براي پوست چرب به ويژه آنهايي که جوش 
مي زنند، مناسب ترند. پودرهاي نرم و فشرده در اين مورد بهترند. اين پودرها چربي 
پوست را به خود جذب مي کنند. مي توان در زير آنها از لوسيون هاي آرايشي بدون 
استفاده  پمادهاي چرب  و  کرم ها  نبايد روي  آرايشي  پودرهاي  کرد.  استفاده  چربي 
شود. براي پاک کردن مواد آرايشي از صورت، بهترين راه شستشو با آب و صابون 
مواد  کردن  پاک  مخصوص  لوسيون هاي  و  شيرپاک کن  از  مي توان  همچنين  است. 

آرايشي هم استفاده کرد.

#

چرا بعضی خال ها بر
 می گردند؟

دکتر پرويز طوسی - متخصص پوست و مو

هدف اصلی از برداشتن خال ها غالبا زيبايی است، خصوصا 
خال های نواحی باز بدن و صورت. اما منظور ديگری هم 
مورد  در  پزشک  نگرانی  آن  و  دارد  وجود  کار  اين  برای 
تغييرات خال است، تغييراتی که می تواند خال را به مراحل 

پيش سرطانی سوق  دهد.
مطمئن  بايد  خال ها  برداشتن  از  قبل  که  است  همين  برای 

شويم خال مذکور، خوش خيم است يا بدخيم. 
با معاينه و مشاهده و شايد هم در صورت لزوم نمونه برداری، 
خال  ی  اندازه  اساس  بر  سپس  و  می رسيم  تشخيص  به 
تصميم می گيريم، از چه روشی برای برداشتن آن استفاده 
کنيم. ليزر دستگاه های راديوفرکوئنسی که هيچ جوشگاهی 
بر جا نمی گذارند، بسيار موثرند، اما گاهی اوقات خال ها را 

با روش سوزاندن )دستگاه الکتروکوتر( برمی دارند که البته 
نتيجه زيبايی خوبی هم ندارد. 

به هر حال پزشک متخصص بر اساس بيماری های زمينه ای 
اندازه ی آن تصميمی را  شما و محل قرار گرفتن خال و 
به شما  اتمام کار، يک سری توصيه   از  اتخاذ کرده و پس 
می کند تا مبادا در منطقه ی خال، اسکار و يا کلوئيد )گوشت 

اضافی( تشکيل شود. 
انواع خال ها، ما روش هايی را داريم که مناسب  بر حسب 
خال هايم  می گويند  افراد  بعضی  اينکه  ولی  هستند، 
برگشته اند، شايد دليلش اين باشد که فرايند برداشتن خال 

را کامل طی نکرده اند. 
ليزرهای مخصوص بايد ضايعات رنگدانه ای خال را تخريب 
کنند و اين کار در يک جلسه درمانی انجام نمی شود. بايد 
طی چند جلسه و آن هم با فاصله گذاری مناسب بين جلسات، 

سلول های رنگدانه ای را تخريب کرد. 
معموال فاصله مناسب برای ليزر کردن خال ها، ۴ تا ۸ هفته 
تخريب  رنگدانه ای  سلول های  بتواند  بدن  که  است  يک بار 
شده را توسط سلول های ايمنی بدن دفع کند و يا آنها را از 

سطح پوست خارج نمايد. 
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صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT
Tel: +44 (0) 207 2638256و 
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com

toselimited@googlemail.com

جدول و سرگرمی

 فال
هفته

 
خيلي  توقعات   : ماه  فروردين 
زندگي،  از  ماه  اين  متولدين  از 
توقع  آشنايان،  و  دوستان  از 
متاسفانه  ولي  است  منطقي 
ها  خواسته  اين  به  بداليلي  گاه 
نميرسند و همين سبب ناراحتي 
شان  افسردگي  و  عصبانيت  و 
چنين  نبايد  حاليکه  در  ميشود، 
آنها  بلند  بخت  که  چرا  باشد، 

هميشه ياورشان خواهد بود. 

و  احساسي  مسائل  زمينه  در  ماه:  ارديبهشت 
عاطفي خيلي از خانمهای متولد اين ماه دچار يک 
خود  زندگي  ايشان  هستند!  زندگي  در  کور  گره 
را طوری تنظيم کنند که اين گره های کور بر آن 
حتي  و  مجردها  بعضي  درضمن  نگذارد.  اثری 
آنها که در گذشته وصلت و يا طالقي داشته اند، 
شرايط تازه ای برای تشکيل زندگي دلخواه خود 

خواهند داشت. 

ماه  اين  متولد  مادرهای  و  پدر  به  ماه:  خرداد 
فرزندان خود  با  توصيه ميشود در روابط خود 
از خشونت و  رعايت احتياط را کرده و اصوال” 
چرا  بردارند،  دست  تفاوتي  بي  و  اعتنايي  بي  يا 
که اين بچه ها با محبت و عشق و دوستي زودتر 

همراه و همگام ميشوند. 

با  اغلب  ماه  اين  متولد  دخترهای  ماه:   تير 
خواستگاران متعدد روبرو هستند، برخي اصوال” 
دير هنگام تن به وصلت ميدهند، بعضي ها بدون 
عشق ازدواج ميکنند که به آنها توصيه ميشود که 

در تصميمات خودشان تجديد نظر کنند. 

مرداد ماه: در يک محل و با گفتگوی دوستانه ای، 
مچ دو سه نفر باز ميشود، خصوصا” آن گروه که 
سعي دارند با غيبت و بدگوئي و سخن و حرف از 
اين به آن بردن سبب دشمني ها شوند و مسلما” 
با شناسائي اين آدمها طردشان ضروری است. 

و  عاطفي  مسائل  زمينه  در  ماه:   شهريور 
از خانمها و دختر خانمها خود  احساسي، خيلي 
را بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با 
توجه به امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليکه 
اين گروه نبايد به امروز خود نظر اندازند، چرا که 
فرداهای روشني در پيش است. زندگي زناشوئي 
زوج های جوان اغلب توام با سعادت است ولي 
ميانساالن  بن بست گذاشته و  به  پا  از  معدودی 
و  آورده  پديد  خود  زندگي  در  طوفاني  بداليلي 

بکلي شيرازه زندگي خود را بهم ريخته اند.  

مهر ماه: برای اغلب پدر و مادرهای متولد اين ماه 

شانس تازه ای برای يافتن مسير پر از آرامش و 
بهره  فرصت  اين  از  بايد  که  ميايد  پيش  سعادت 
يک  در صدد  که  گروه  اين  از  دسته  آن  بگيرند، 
زودتر  چه  هر  بايد  هستند،  بزرگ  انتقال  و  نقل 
را  بي جهت خود  و  را عملي سازند  اين تصميم 

سرگردان و بالتکليف نگذارند. 

آبان ماه : انتظاراتي که خيلي از متولدين اين ماه 
است  منطقي  دارند  خود  اطرافيان  و  دوستان  از 
امکان  ای  عده  تا  کنند  صبر  بايد  واقع  در  ولي 
باصطالح  و  باشند  داشته  تالفي  و  جوابگوئي 

بازگشت خوبيها و کمکها در راه است. 

از  بسياری  اعتياد  وسوسه  مسئله  ماه:  آذر 
متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
همين جهت توصيه ميشود شديدا” مراقب باشند 

و تله های خطرناک را زير پای خود ببينند. 

دي ماه : عشق در زندگي متولدين اين ماه هميشه 
نقش حساس و مهمي دارد ولي اگر پيوند محکم 
آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، معموال” 
بدست آوردن شانس دوم تا حد زيادی مشکل و 

ناممکن ميگردد. 

و  کار  در  ترتيب  و  نظم  اينکه  : ضمن  ماه  بهمن 
ميزند،  موج  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  زندگي 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا” دچار آشفتگي 
کاری  وضعيت  موقع  به  اگر  عده  اين  اند،  شده 
و زندگي خود را تنظيم نکنند همه چيزشان بهم 

ميريزد. 

و  عشق  به  ماه  اين  متولد  خانمهای  ماه:   اسفند 
حتي  و  ميدهند  بسيار  اهميت  احساسي  روابط 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را 
عده،  اين  کنار  در  بينند.  مي  هدف  بدون  و  تنها 
خود  دلخواه  به  را  زندگي  که  هستند  کساني 
مشکالت  و  ها  سختي  درون  در  حتي  ميسازند، 
مثبت  را  چيز  همه  و  ميگشايند  اي  دريچه  نيز 

ميسازند. 
  

جابجايی منزل
يک باب خانه  در منطقه Plymouth دارای 2 خواب و 2 پاکينگ مجزا و ۳ 
فضای انباری ۱2 متری با لوازم اضافی ، کف پارکت ، آشپزخانه مدرن  با 

يک باب خانه Council House 2 خوابه در لندن تعويض می شود.

078 9005 0557



هفته نامه پرشین37 جمعه 6 شهریور ماه 1388   -  شماره 111

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

8  خصوصيت سمی 
و قابل اجتناب

لذت  اطرافيان خوب  و  داشتن دوستان  تفکر   ، است  ممکن   اگرچه 
بدانيم  نيست  بد  اما   ، باشد  دهنده  روحيه  و  آور  شادی   ، بخش 
 که بعضی از آنها اين چنين نيستند ، يعنی نه تنها چنين خاصيتی 

ندارند بلکه برعکس نيز می باشند. درست است که بعضی  زمان 
ها احساس خوشايندی نداريم و يا برعکس؛ بعضی روزها لبريز 
از شادی بی دليل هستيم ، اما اين مربوط به خلق و خوی  متغير و 
تحت تاثير محيط و وقايع اطرافمان است.  با اين حال بعضی از اين 
خصلت های ثابت و بعضی از نگرش ها و خصوصيات شخصيتی 
در  که  خصوصياتی  باشد.  مهلک  و  دهنده  آزار  بسيار  تواند  می 
دوستان و اطرافيان خود مشاهده می کنيد و تنها به خاطر  حفظ 
دوستی، اين رفتارها را ناديده می گيريد و يا تحمل می کنيد، می 

تواند تاثير بسيار منفی و ناخوشايندی داشته  باشد. 
مثال شما فردی خوش بين هستيد اما در برخورد با يکی از اطرافيان 
، يک مرتبه احساس بدبينی به شما دست می  دهد. يا ممکن است 
دارای نگرش ايده آل نسبت به جهان پيرامون خود باشيد اما در 
احساس   ، وی  تاثير  روحيه  تحت  و  دوستان  از  يکی  با  برخورد 
حماقت و سادگی به شما دست دهد. بعضی از اين وضعيت ها می 
تواند تاثير منفی و به سزايی در  زندگی شما داشته باشد. اگرچه 
همه ما انسان هايی دارای مشکل هستيم اما بعضی از اين مشکالت 
روحيه،  شادی،  برای  آنها  هستند.  شدت  مضر  به  ها  خصلت  و 
اعتماد به نفس و زندگی ما سمی می باشند. در ادامه به بعضی از 
اين  شخصيت ها اشاره می کنيم و دليل مسموميت آنها را توضيح 

می دهيم. 
۱( دغل کار و متقلب: 

در  دارند.  تقلب  از  خاصی  مهارت   ، خصوصيت  اين  دارای  افراد 
حقيقت ممکن است شما هم خيلی دير  متوجه شويد که طعمه تقلب 
ايد. اين افراد تمام وجود و مايملک  و دغل بازی آنها قرار گرفته 
شما را زير و رو کرده و در خدمت  خواست خود می گيرند. اين 
افراد سمی شما را وادار به انجام کارهايی می کنند که طبق ميل و 
خواست خودشان است در حالی که شما  واقعا چنين نمی خواهيد. 
در ادامه آنچه توقع آنهاست اين است که تمام جهان و اطرافيان، 

پيرامون اهداف آنها حرکت کنند. 
 2( خود شيفته : 

اين افراد به طور افراطی به خود اهميت می دهند و اعتقاد دارند که 
جهان و جهانيان بايد دور آنها بچرخند.  ممکن است آنها به اندازه 
افراد حيله گر، سمی نباشند اما در نوع خود مسموميت منحصر به 
فردی دارند و آن داشتن  انتظار بی جا برای به دست آوردن هر 
آنچه می خواهند، می باشد. آنها فقط بر روی نياز خود تمرکز می 
کنند و خواست و نياز ديگران را ناديده می گيرند. شما را نااميد و 
ناکام رها می  کنند و حتی تمام انرژی شما را معطوف به نيازهای 

خود می نمايند.   
۳( روحيه بدبين و منفی نگر: 

اين افراد نمی توانند از نقاط مثبت زندگی خشنود باشند. اگر با آنها 
راجع به زيبايی امروز صحبت  کنيد، آنها پيش بينی روز مالل آور 
را در آينده ای نزديک مطرح می کنند. اگر به آنها خبر پيروزی در 
ترم  پايان  امتحان  بدهيد،  در مورد سختی  را  ترم  ميان  امتحانات 
صحبت می کنند.  اين افراد لذت همه چيز را زايل می کنند. روحيه 
اميدوار را به تدريج با منفی نگری جايگزين می کنند و اين در حالی 

 است که شما خود متوجه اين تغييرات نيستيد، تنها زمانی متوجه 
می شويد که ديگر به هيچ چيز مثبت نگاه نمی کنيد.   

۴( داوری سطحی : 
زمانی که شما همه چيز را زيبا و جذاب می بينيد آنها کامال بيگانه 
و غير جذاب تصور می کنند. اگر  کسی را دارای شخصيت منحصر 
به فرد بدانيد آنها از پايه او و شخصيتش را رد می کنند و غلط می 
پندارند. افراد دارای اين روحيه بسيار شبيه افراد منفی نگر هستند. 
در جهانی که تنوع و گوناگونی موج می زند، داشتن اين  روحيه و 
اگر جهان يکنواخت و يک جور بود،  تفکر، غلط است در حالی که 

مسلما خسته کننده می شد.   

۵( ستيزه گری با رويا و خيال: 
در مورد عدم  آنها  کنيد،  ايده خود صحبت می  از  هر زمان شما 
توانايی شما در زمينه عملی  کردن آن صحبت می کنند و اگر به 
ارزش و حتی  را کم  کنند آن  يافتيد سعی می  رويای خود دست 
مسخره جلوه دهند.  اين افراد هميشه به "چه چيز هست" فکر می 
کنند تا " چه چيز می تواند باشد." در نهايت اعتماد به نفس شما  را 
زايل کرده و باورو ايمان شما را راجع به خود از بين می برند. در 
حالی که پيشرفت و تغيير تنها زمانی اتفاق می افتد که کار  جديدی 

انجام شود.   
6( رياکاری و دورويی: 

و  رنگی  يک  احساس  هرگز   ، هستيد  افراد  اين  با  که  زمانی  شما 
و  می کنيد  تعريف  داری  داستان  خنده  شما  کنيد.  نمی  صميميت 
آنها مودبانه لبخند می زنند. اگر ناراحت و غمگين باشيد، به شما 
ناراحتی و غم تحويل می دهند،  ابراز احساس غير واقعی و دروغ 

که خودتان هم متوجه می شويد.  ارتباط با اين افراد ، دوستی را 
سطحی و کم مايه می کند. هر زمان شما واقعا نياز به يک دوست 
را احساس  کرديد، آنها در کنار شما نخواهند بود. هر زمان شما 
می  درستی شما صحبت  از  آنها   ، داشتيد  کارساز  انتقاد  به  نياز 
کنند. با  اين توصيفات می توانيد تصور و تجسم کنيد که چه حسی 

به شما دست می دهد.   
7( گستاخ و بی ادب: 

شکل  بدترين  به  و  ممکن  زمان  بدترين  در  را  کارهايی  افراد  اين 
ممکن انجام می دهند. نوعی حيله گری  را می توانيد در ارتباط با 
آنها احساس کنيد. شما به عنوان يک دوست از رازهای خود با آنها 
سخن می گوييد و آنها از همين  صداقت عليه شما استفاده می کنند. 
 اين افراد به شما و احساستان بی احترامی می کنند، چه چيز سمی 

تر از اين می تواند باشد.   
۸( ناراضی و طلبکار: 

از خود راضی و خشنود نگه  افراد را  اين  شما هرگز نمی توانيد 
داريد. انتظار بی جا از شما دارند. آنها  مرتب به دنبال اين هستند 
که شما را مقصر جلوه دهند. شما ممکن است زمان زيادی صرف 
کنيد تا آنها را از خود خشنود سازيد و به مرور ممکن است خود 
را فراموش  کنيد. آنها تمام انرژی و زمان شما را می خواهند و در 
تر  بايد گفت که زندگی کوتاه  نهايت قربانی خواهيد شد. صادقانه 
از اين است که بخواهيم با اين نوع افراد و مسموميت آنها درگير 
شويم. پس بهتر است  که واقع بين بوده و صرف احساس تعهدی 
آن  و مسموميت  روابط  اين  قربانی  را  داريم خود  به دوستی  که 

نکنيم.
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   02077007۱7۴
کانون ايران                                             020۸7۴6۳26۹ 
جامعه ايرانيان                                         020۸7۴۸66۸2  

سفارت انگلستان در تهران                 00۹۸2۱670۵0۱۱-7
سفارت ايران در لندن                               020722۵۳000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸۴۵6000۹۱۴ 
اطالعات پرواز هيترو            0۸700000۱2۳ 
دفتر ايران اير هيترو            020۸۵6۴۹۸06

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200۱00

رستوران اپادانا                                020760۳۳6۹6 
رستوران اريانا                                        0207266۹200

رستوران البرز                                    0207602۹0۴0 
رستوران الونک ۱                             020760۳۱۱۳0
رستوران الونک 2                                    020722۹0۴۱6 
رستوران بهشت                                      020۸۹6۴۴۴77
رستوران پامچال                                     020۸20۳۹۵۹۵
رستوران پاپيون                                      020۸۴۵۸۹0۸۳
رستوران پاتوق                                       0207262۴0۱۵
رستوران پاريس                                      02072۸۹202۳
رستوران پرشيا                                       020۸۴۵2۹226
رستوران پرنس علی                                02072۵۸۳6۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   020722۹۹۳۹۸

رستوران حافظ)2(                                   0207۴۳۱۴۵۴6     
رستوران ديار                                         020۸۹20۹7۴۴ 
رستوران ژينو                                         020۸۸۴7۱7۴0 
رستوران شبهای  شيراز                            020۸۳۴6۵۵۹2

رستوران کندو                                         020772۴2۴2۸    
رستوران صفا                                         020772۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         0207706۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸۵6۳7007
رستوران نيمکت                                      020۸۸۸۹6۹۸۹
رستوران ياس                                         020760۳۹۱۴۸
رستوران فرشاد                                      020۸۹۹۸۹0۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸۳۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸۳۸0007  
رستوران اريانا                                      0207266۹200 

رستوران ايتاليايی                     020۸۳۴۹۴۴00     
رستوران صدف                                      02072۴۳۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    020760۳2۳7۹  
رستوران ليدو                                         020۸۹۵2۴7۴۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      020۸۴۴۵۵77۵  
اهواز                                            020۸77۸۵۳6۱
انزلی                                        020۸۴۵۸۱22۱
انجمن زعفران                              020۸۴۵۱66۱6
بهار                                         020760۳۵0۸۳
بيژن                                         0207۴۳۵2۳70
پرارا                                       020760۳6222
پرشيا                                     0207272266۵
تفتان                                       02077۳۱7۸۱۹
تهران                                      0207۴۳۵۳622
تخت جمشيد                                    02076۳۹۸007
جردن                                          020۸۴26۵۴۴۸
خزر                                        020۸202۸022

زمان                                           020760۳۸۹0۹ 
خيام                                          02072۵۸۳6۳7 
زمزم                                        020۸۴۵2۴00۴

فرديس                                     020۸۸6۱6۱۸7  
سارا               020722۹22۴۳
ستاره                                      020۸۸6۳۵2۵۱
ساواالن                                                  020۸۳۴7۸۸22
سپيد                                       020۸۹6۹7۹70 

سليمان                                             020762۴2۹۵7 
سهند                                                   020۸۳۴۳۳27۹ 
سرور                                                020۸۹7۴60۸۸ 
سيب                                                  020۸۳۹۹2۸۳2 
علی                                    020۸۵66۹۳60 
مازندران                                     020۵7۹۹۵00
ماهان                                          020۸۹6۳00۱2

منصور                                           020۸۹۵2۵6۳7 
محصوالت ايران                              0۸۹6۳002020

وحيد                                             020۸۹7۴۹۹۹7 
قنادی رضا                                020760۳0۹2۴ 
قنادی عسل                               02077062۹0۵
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Super Dejla
 Turkish Super 
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Way to say
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Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

 نمايندگی هفته نامه پرشين در شهر بيرمنگهام
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 

نياز  رفع  منظور  به 
شما  ی  روزمره 
هرهفته تعدادی آگهی 
در نيازمنديهای هفته 
چاپ  پرشين  نامه 

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

ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی 
، اطمينان الزم را از 
صحت ادعای آگهی 
دهندگان به دست 

آوريد.

به تعدادی کارگر ماهر 
و با سابقه 

 لوله کشی نيازمنديم

07762708550

نيازمنديها

آموزش سنتور در شهر ليدز

07701097698
جهت انجام امتحان زبان انگليسی به منظور دريافت ويزا يا 

Citizenship با ما تماس بگيريد

07940722541

فروشی
یک باب مغازه موبایل 
فروشی با تمام امکانات

بفروش می رسد

07947712170

اطاق جهت اجاره
یک اطاق با تمامی امکانات نزدیک ایستگاه

Golders Green Station 
برای اجاره ) ترجيحا دانشجو(

020۸۴۵۵۴20۳
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خيز کشتی فرنگی برای اولين سکوی جهانی

محمد بنا، دنيايی از اعتماد به نفس است و می کوشد تا اين ويژگی را نيز به شاگردانش در تيم ملی کشتی فرنگی 
منتقل کند. 

از اين رو، با اعتماد به نفس باال و شايد هم به قول خودش از روی جاه طلبی از کسب طالی چهارم جهانی توسط 
حميد سوريان و همين طور صعود به يکی از ۳ سکوی برتر دنيا در دانمارک و آن هم برای نخستين بار، سخن 

به ميان می آورد.
مسابقات جهانی کمتر از يک ماه ديگر در دانمارک برگزار می شود و سرمربی تيم ملی کشتی فرنگی که به دنبال 
ناکامی در المپيک، ديگر بار به خدمت فراخوانده شد، اميد زيادی دارد تا اين تيم با کسب چند مدال و صعود از 

سکوی جهانی برای نخستين بار در تاريخ اين رشته، کشتی فرنگی ايران را در دنيا صاحب اعتباری تازه کند.

بنا که در فاصله يک ماه به مسابقات جهانی ترکيب نهايی تيم ملی را برای حضور در اين رقابت ها بسته تا به 
دغدغه کشتی گيران از اين جهت پايان دهد، داليل خاص خود را برای گزينش ملی پوشان 2 وزن 66 و ۸۴ کيلوگرم 

دارد و تصريح دارد که از اول نيز بنا نداشته است که مسابقه انتخابی برگزار کند.

وی در اين زمينه گفت: در تمامی اوزان، کشتی گيران برتر را شناسايی کرده بوديم و فقط در 2 وزن سوم و پنجم 
تا حدودی به دليل رقابت نزديک کشتی گيران دچار شک و شبهه بوديم. البته برای اين که ما از اين رقابت ، حداکثر 
استفاده را ببريم، اسامی نفرات اصلی را تا آخرين لحظه اعالم نکرديم تا کشتی گيران مورد نظر ما با تمام توان، 
تمرينات خود را با انگيزه  باال پشت سر بگذارند. ما از ابتدا قصد برگزاری مسابقه  انتخابی را نداشتيم؛ چراکه داليل 

محکمی برای انتخاب نفرات اصلی خود بدون برگزاری مسابقه انتخابی داشتيم.

وی با اشاره به عملکرد احتمالی تيم ملی کشتی فرنگی در جهانی دانمارک گفت: من هميشه درخصوص کسب 
نتيجه ، فرد جاه طلبی بوده ام و دوست دارم تيم من همواره بهترين نتيجه  ممکن را بگيرد. مسابقات جهانی دانمارک، 
شرايط خاص خودش را دارد. در اين گونه مسابقات، شانس يکی از عوامل اصلی رسيدن به موفقيت است. البته 
من آنقدر به شايستگی و توان ملی پوشان ايمان دارم که زياد به شانس اکتفا نمی کنم؛ ولی عالقه مندان به کشتی 
نيز بايد انتظارات خود را در حد کشتی فرنگی کشور و امکاناتی که اين رشته در اختيار دارد، ببينند. بعد از المپيک 
پکن، کشتی فرنگی ما با يک سير صعودی روبه رو بوده است که اميدوارم در جهانی دانمارک نيز اين موضوع 

ادامه پيدا کند.

بنا همچنين درخصوص حميد سوريان تصريح کرد: من چهارمين مدال طالی جهان را برای سوريان در دانمارک 
کنار گذاشتم؛ ولی همان طور که گفتم عوامل زيادی در کسب اين مدال دخيل هستند. او در شرايط فعلی اگر به 

مرور با حريفان سخت تری مواجه شود، می تواند به پيروزی دست پيدا کند.

سرمربی تيم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن در پايان خاطرنشان کرد: اگر در مسابقات قهرمانی جهان اتفاق خاصی 
رخ ندهد و در قرعه  کشتی گيران نيز تا حدودی شانس بياوريم، می توانيم برای اولين بار در طول تاريخ کشتی 

فرنگی ايران روی سکوی جهانی برويم که اميدوارم اين امر با دعای خير مردم ايران برای ما محقق شود. 

ورزشی ايران و جهان

 NBA احتمال جدايي حدادي از
 

نخستين ايراني حاضر در ليگ حرفه يي بسکتبال امريکا قصد جدايي از باشگاه امريکايي 

اش را دارد. حامد حدادي سنتر دو متر و ۱۸ سانتيمتري تيم ملي کشورمان با اشاره به 
مشکالت فصل گذشته اش در رقابت هاي بسکتبال حرفه يي قصد دارد از تيم ممفيس 
گريزليز جدا شود؛ »ادعا نمي کنم جزء بهترين هاي بسکتبال حرفه يي امريکا هستم اما 
بازيکن درجه سه اين مسابقات که محسوب مي شوم. در هر حال اگر در حضور بهتر 
از خودم نيمکت نشين باشم گله و شکايتي نمي کنم اما اگر غير از اين باشد و احساس 
کنم نمي توانم حقم را بگيرم ترجيح مي دهم NBA و بسکتبال امريکا را ترک کنم حتي 
بسکتبال  اهوازي 2۴ ساله  بازيکن  بازگردم.« حامد حدادي  ايران  به  اگر مجبور شوم 
ايران يک سال است که در ليگ حرفه يي بسکتبال امريکا حضور دارد اما او در اين مدت 
بيشتر دوران نيمکت نشيني را سپري کرده و همين موضوع موجب نارضايتي اش شده 
است. او در اين باره توضيح مي دهد؛ »نيمکت نشيني باعث مي شود به مرور بسکتبال 
را فراموش کنم. همان طور که در رقابت هاي تابستاني امريکا فرصت زيادي براي بازي 
پيدا نکردم و اين باعث افت کارايي ام براي تيم ملي در مسابقات ويليام جونز چين تايپه 
شد. از طرفي من به واسطه اندک زماني که براي ممفيس بازي کردم براي همه حتي 
بازي کردن خيلي بهتر است  به هر حال  احترام شدم.  قابل  تيم شناخته و  تدارکاتچي 
نسبت به اينکه روي نيمکت باشي و آدامس بجوي. به همين دليل تصميمم براي جدايي از 
ممفيس جدي است.« حدادي تصميم دارد در صورت جدايي از ممفيس به تيم هوستون 
راکتز برود تا به جاي يائو مينگ مصدوم براي اين تيم بازي کند. به همين خاطر از مدير 
برنامه هايش درخواست کرده با مسووالن اين تيم براي انجام اين جابه جايي رايزني 
کند. همچنين ملي پوش ايراني عملکرد مدير برنامه هايش را در وضعيت خود تاثيرگذار 
مي داند و به همين خاطر به او اولتيماتوم ۱0روزه يي داده است؛ »فلشر مدير برنامه 
هاي من است. او با وجود عملکرد خوب سابقه اخراج از NBA را هم دارد. به هر حال به 
مدير برنامه هايم ۱0 روز فرصت داده ام تا تکليفم را با وضعيتي که دارم مشخص کند. 
البته با چند مدير برنامه ديگر هم صحبت هايي داشته ام اما من براي آنها اين شرط را 
گذاشته ام که اول برايم تيم پيدا کنند بعد همکاري آغاز شود اما آنها مي گويند اين خالف 
قانون است.« با توجه به حضور يک ساله حدادي در بسکتبال حرفه يي امريکا بازگشت 
دوباره به ايران و کار در باشگاه هاي کشور شبيه »برگشت به پله اول« است اما بازيکن 
تيم باشگاه مهرام در اين باره اعتقاد دارد سطح بسکتبال ايران هر چند در حد بسکتبال 
امريکا نيست اما بد هم نيست؛ »ما بهترين ليگ را در آسيا داريم. از طرفي مگر بازيکناني 
امثال جکسون و رومن از NBA به ليگ ايران نپيوستند. من هم مي توانم با تجربه يي 

که از امريکا گرفته ام براي تيم هاي ايراني تاثيرگذارتر باشم.« 

کامراني: من هم از مهرام مي روم 
بعد از جدايي صمد نيکخواه بهرامي، مهدي کامراني هم نغمه جدايي از مدافع عنوان 
قهرماني ليگ برتر را سر داد. گارد رأس تيم ملي بسکتبال گفت: با تيم مهرام بر 
سر مسائل مالي به توافق نرسيده ام و شايد تيم ديگري را براي فصل آينده انتخاب 
کنم. اين بازيکن با بيان اين نکته که در حال حاضر هيچ قراردادي با مهرام ندارد و 
بازيکن آزاد به حساب مي آيد، اظهارداشت: تاکنون به طور جدي با باشگاه مهرام 
براي تمديد قرارداد وارد مذاکره نشده ام اما در مذاکرات اوليه اختالفي برسر مسائل 
مالي بين طرفين وجود دارد و شايد با ادامه اين روند باشگاه ديگري را براي فصل 
آينده انتخاب کنم. کامراني درباره پيشنهاد چيني ها به وي تصريح کرد: خيلي بعيد 
است که به پيشنهاد چيني ها فکر کنم و بخواهم در آنجا بازي کنم اما با اين وجود به 
آنها پاسخ منفي نداده ام. سعي مي کنم به بهترين پيشنهاد پاسخ مثبت داده و به آنها 

فکر کنم. به نظر من پيشرفت در ليگ ايران بيشتر از ساير ليگ هاي آسيايي است. 
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ورزش ايران
  
  

توافق پرسپوليس با دو اسپانسر  
  

باشگاه پرسپوليس با دو اسپانسر به توافقاتي دست يافته و در صورت 
امضا خواهد شد. مديرعامل  قرارداد رسمي  بدني  تربيت  تاييد سازمان 
باشگاه پرسپوليس پس از آنکه سازمان تربيت بدني بنا به داليلي توافق 
انجام شده بين باشگاه و سيروس محجوب را تاييد نکرد با شرکت ايرانول 

مذاکراتي داشته و به توافقي ۸00 ميليون توماني دست يافته است.

چنين  است  حاضر  پرسپوليس  پيراهن  پشت  تبليغ  ازاي  در  ايرانول   
از  پرسپوليس  باشگاه  همچنين  دهد.  قرار  باشگاه  اختيار  در  را  مبلغي 
افتتاح بيمارستان پرسپوليس با يک شرکت بيمه يي توافقاتي انجام داده 

تا شرکت بيمه پرسپوليس تاسيس شود.  

پرسپوليس به کميته انضباطي شکايت مي کند  
 

 مساله خدمت سربازي عادل کاله کج به کلي حل و فصل شده است ولي 
مسووالن صباي قم حاضر نيستند کارت پايان خدمت او را صادر کنند. 
به  آن  تحويل  و  بازيکن  اين  براي  دفاع  وزارت  نامه  اخذ  با  پرسپوليس 
سازمان ليگ آخرين مدرک مورد نياز را تهيه کرد. بر اين اساس انتظار 

مي رود مجوز بازي اين بازيکن براي همين هفته صادر شود.

 در اين ارتباط مسووالن سازمان ليگ يک اما و اگر ديگر را وارد کردند 
و آن هم نياز به اخذ تسويه حساب مالي از باشگاه صبا است، اما به نظر 
مي رسد صبايي ها قصد ندارند در اين ارتباط همکاري کنند. مسووالن 
مشکل  که  کردند  اميدواري  ابراز  ارتباط  اين  در  پرسپوليس  باشگاه 
طرح  انضباطي  کميته  در  نشود  چنين  اگر  اما  شود،  حل  آميز  مسالمت 

شکايت خواهد شد تا مجوز بازي اين بازيکن دريافت شود.  

اصغر حاجيلو رسمًا سرپرست تيم ملي شد  
  

طي حکمي از سوي رئيس فدراسيون فوتبال، سرپرست تيم ملي فوتبال 
رئيس  کفاشيان  علي  سوي  از  حکمي  طي  شد.  منصوب  بزرگساالن 
فدراسيون فوتبال علي اصغر حاجيلو به عنوان سرپرست تيم ملي فوتبال 
بزرگساالن منصوب شد. در بخشي از اين حکم آمده است؛ »اميد است 
کما في السابق با اتکال به خداوند منان و با سعي و تالش جنابعالي، در 
کليه امور محوله و در راستاي شرح وظايف ابالغي از سوي کميته تيم 

هاي ملي موفق و مويد باشيد.«  
 

کبوتري بيمار شد، شادي پارو نزد  
  

بر اساس اعالم روابط عمومي رقابت هاي جهاني روئينگ لهستان، تيم 
دونفره ايران به داليل پزشکي از حضور در مسابقه امروز صرف نظر 
کرد. به گزارش پايگاه خبري رقابت هاي جهاني پوزنان لهستان، طاهر 

کبوتري به دليل پزشکي توان حضور در مسابقه امروز را نداشت.

به  تيم محسن شادي و طاهر کبوتري شانس صعود  بر همين اساس   
مرحله نيمه نهايي رشته قايق دونفره سبک وزن را از دست داد. بر اساس 
اظهارات مسووالن فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب پيش از اعزام 
تيم ايران به اين دوره از مسابقات، شانس کسب مدال در قايق دونفره از 

سوي شادي و کبوتري باال بود.  

باقري به قطبي جواب منفي داد  
 

 کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس براي بازگشت به تيم ملي به قطبي جواب 
ديدار  در  پرسپوليس  ديروز  تمرين  حاشيه  در  قطبي  افشين  داد.  منفي 
وي  خود  و  پوش  ملي  بازيکنان  وضعيت  خصوص  در  باقري  کريم  با 
گفت وگو کرد. قطبي به باقري پيشنهاد داد براي حضور در رقابت هاي 
مقدماتي جام ملت هاي آسيا در سال 20۱۱ تيم ملي را همراهي کند اما 
باقري از وي عذرخواهي و اعالم کرد نمي تواند با توجه به شرايطي که 
دارد در کنار تيم ملي باشد. باقري به قطبي اعالم کرد هر کاري از دستش 
بربيايد براي تيم ملي انجام مي دهد اما شرايط حضورش در تيم ملي به 

عنوان بازيکن مهيا نيست. 

ورزشی ايران و جهان

متهم به واسطه گری 
بازی يا بازيکن؟ 

خبرساز  خارجی،  سفری  با  ديگر  باری  ملی  تيم  سرمربی 
شد. سفر يک هفته ای افشين قطبی به انگلستان که مهدی تاج 
درباره اش می گويد: »قطبی روز گذشته گزارش مفصلی را از 
سفرش به مدت ۳ ساعت ارائه کرد. البته او يکسری حرف هايی 
را زد که قابل ارائه نيست و در آينده و با جمع بندی آنها را 
ارائه خواهيم کرد. اين صحبت ها در مورد بازی های دوستانه 
و. . . بود. پس از قطعی شدن نتايج اين سفر درباره ديدار با 

آرسنال يا چند تيم ديگر، خبرهای خوبی خواهيم داشت.«

تاج البته ديروز در گفت و گو با »خبر« از حرف زدن درباره 
از  يکی  که  سفری  می رفت.  طفره  انگليس  به  قطبی  سفر 
برنامه های کاری فدراسيون و سرمربی تيم ملی نبود اما او 
ناگهان از بوسنی همراه با آندو تيموريان به لندن سفر کرد 
و بی خبر به ايران نيامد. پس از اين سفر بود که فدراسيون 
مأموريتی  انجام  برای  ملی  تيم  سرمربی  سفر  کرد  اعالم 

محرمانه اما مهم بوده است. 

چه  قطبی  که  سئوال  اين  به  پاسخ  در  هم  باقر  حاج  مهدی 
عالقه ای  که  داشته  انگلستان  به  سفر  برای  را  برنامه هايی 
ندارد تا آنها را مطرح کند؟ پاسخ می دهد: »متأسفانه از وقتی 
با او نداشتم و  افشين برگشته من مريض بودم و ارتباطی 

در جريان نيستم.« 

با اين حال اما يکی از ملی پوشان سرشناس در اين باره گفته 
است: »تا جايی که شنيده ام قطبی در انگليس برای پيدا کردن 
تيمی مناسب برای يکی از بازيکنان تيم ملی جلساتی داشته 
است.« قطبی در مدت حضورش در انگليس به منچستر رفت 
و ديداری از تيم منچسترسيتی داشت. افشين پيش از انتخاب 
به عنوان مربی تيم ملی ادعا کرده بود از اين تيم که توسط 

شيوخ عرب اداره می شود پيشنهاد کار دارد.
قطبی اما آيا در اين سفر به دنبال برنامه ريزی برای بازی های 
دوستانه ملی بوده است؟ ادعايی که خود ترديد های بسياری 
را به وجود می آورد. اينکه چرا بايد سرمربی تيم ملی به دنبال 
يافتن حريف تدارکاتی ملی باشد. يکی از نزديکان قطبی در 
اين باره می گويد: »افشين با يکی از AGENT های سرشناس 
که  است  شرکتی  همان  شرکت،  اين  می کند.  همکاری  اروپا 
قطبی را به هيدينک و ادووکات معرفی کرد. او در اين سفر 
سعی داشت تا از همين طريق بتواند چند بازی دوستانه را 

برای تيم ملی با تيم های بزرگ اروپايی برنامه ريزی کند.« 
تيم های  با  باشند  عملی  هم  اگر  که  دوستانه ای  بازی های 
 20۱0 ژانويه  بايد  تاريخ شان  و  می شوند  برگزار  باشگاهی 
به  انگليسی  سرشناس  تيم های  شايد  که  زمانی  باشد. 
باشد.  تيم ها  اين  ميزبان  شرقی  آسيای  يا  کنند  سفر  دبی 
مسابقه هايی که انجام شان بار مالی زيادی را به فدراسيون 
تحميل می کند. اما اينکه چرا چنين مسئوليتی به سرمربی تيم 
ملی سپرده می شود سؤالی بی پاسخ است. اتفاقی که بهانه ای 
برای منتقدان سرمربی تيم ملی می شود تا آتش انتقاد ها از 

او تند تر شود.

استفاده از مربيان خارجي راه 
ارتقاي سطح واترپلو 

پس از پيروزي تيم واترپلو جوانان کشورمان مقابل تيم پورتوريکو 
اعالم  با  ايران  تيم  کروات  جهان سرمربي  جوانان  رقابت هاي  در 
مقابل  خوبي  عملکرد  ما  گفت:  ورزشکاران  عملکرد  از  نارضايتي 
تيم پورتوريکو نداشتيم اما بعد از شکست خوردن مقابل تيم هاي 

بود  امتياز  اين دو  ما مهم کسب  براي  يونان و مونته نگرو  مصر، 
که حاصل شد. نوان کواکويچ با اشاره به اشتباهات زياد بازيکنان 
بازيکن براي حضور در رقابت هاي  اين ديدار گفت: يک  ايران در 
جهاني بايد ساليانه ۳۵ بازي تدارکاتي داشته باشد در حالي که در 
ايران بازيکنان ما در بهترين حالت در 2۵ بازي شرکت مي کنند. وي 
افزود: يکي از عواملي که مي تواند به ارتقاي سطح واترپلوي ايران 
بينجامد حضور مربيان خارجي در کشور است در غير اين صورت 
نمي توان به کسب نتايج خوب چندان اميدوار بود و تا زماني که يک 
ليگ قوي نداشته باشيم نمي توانيم تيم ملي قدرتمند داشته باشيم. 
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 کمپل دومين خريد بزرگ اريکسون  
 

سول کمپل مدافع سابق آرسنال و تيم ملي انگليس با امضاي قراردادي 
چهار ساله راهي ناتس کانتي شد. اين مدافع ۳۴ ساله در ناتس کانتي زير 
تيم  اين  اريکسون سرمربي سابقش توپ خواهد زد.  نظر اسون گوران 
اين کاسپر اشمايکل، پسر پيتر اشمايکل دروازه بان سابق تيم  از  پيش 

ملي دانمارک و منچستريونايتد را به خدمت گرفته بود.  

اشنايدر به اينتر نمي رود  
 

است.  رو  روبه  ابهام  با  همچنان  مادريد  رئال  در  اشنايدر  آينده وسلي 
اين هافبک هلندي با آنکه قرار بود سه شنبه شب به ميالن پرواز کند اما 
کاکا،  بازيکناني چون  با حضور  داد.  تغيير  را  لحظه آخر تصميمش  در 
کريستيانو رونالدو و ژابي آلونسو خود به خود ديگر جايي براي اشنايدر 
در خط مياني باقي نمي ماند. تا آنجا که حتي براي او شماره يي را هم در 
نظر نگرفته اند. در آخرين بازي تدارکاتي رئال پيش از شروع فصل تازه 
رقابت ها پيراهن شماره ۱0 بر تن »السانا ديارا« ديده شد. اين پيراهن 
فصل پيش از آن اشنايدر بود. بر اساس اعالم روزنامه هاي اسپانيايي 
اينتر و رئال بر سر رد و بدل شدن رقم ۱۵ ميليون يورو براي نهايي شدن 

انتقال اشنايدر به توافق دست يافته بودند.  

منچستريونايتد آندرسون را
 مي فروشد  

  
کند.  ترک  را  تيم  اين  داد  اجازه  برزيلي خود  هافبک  به  منچستريونايتد 
يي  آينده  ديگر  فرگوسن  سرالکس  با  لفظي  مشاجره  از  پس  آندرسون 
در جمع شياطين سرخ ندارد و مي تواند باشگاه جديدي را براي ادامه 
فوتبالش در نظر بگيرد. همچنين روز دوشنبه اعالم شد من يو در نظر 

دارد مايکل کاريک را با لوکامودريچ از تاتنهام معاوضه کند.  

مسلمانان ايتاليا از مورينيو
 انتقاد کردند  

 
کرد.  انتقاد  به شدت  اينتر  از سرمربي  ايتاليا  مسلمان  رهبران  از  يکي   
مورينيو بعد از مسابقه اخير تيمش مقابل باري اظهار کرد علي مونتاري 
به دليل روزه داري خيلي بد بازي کرده است. »محمد نور داچان« رئيس 
اتحاديه جمعيت ها و سازمان هاي اسالمي ايتاليا گفت؛ تحقيقات پزشکي 
و ورزشي نشان مي دهد روزه داري بازيکن را ضعيف نمي کند بلکه با 
ايجاد ثبات روحي و رواني باعث عملکرد بهتر ورزشکاران در زمين نيز 
مي شود. بازيکني که به يکي از اديان مسيحيت، يهوديت يا اسالم ايمان 
دارد قطعًا از نظر رواني آرام تر است که همين امر موجب بهبود عملکرد 
او مي شود. مورينيو بعد از مسابقه هفته اول سري A گفت؛ مونتاري به 
خاطر ماه رمضان مشکالتي داشت. شايد با توجه به گرماي هوا، براي او 
خوب نباشد که روزه بگيرد. اکنون زمان مناسبي براي روزه داري نيست. 
اين مربي پرتغالي با بيان اينکه باشگاه بايد با همکاري کادر پزشکي خود 
راه حلي براي اين مساله پيدا کند، حتي اعالم کرده ممکن است مونتاري 
از ليست دربي حساس هفته آينده  را به دليل شرايط ضعيف جسماني 
تيمش مقابل ميالن حذف کند. دربي شنبه ساعت ۴۵/۸ بعدازظهر به وقت 
ايتاليا برگزار مي شود اما با توجه به اينکه اذان و هنگام افطار در اين 
کشور ساعت هشت است، مونتاري زمان زيادي براي باال بردن ميزان 

انرژي بدنش نخواهد داشت.  
 

پيرمرد 66 ساله به دروازه بازگشت  
 

 يک دروازه بان بازنشسته در سن 66 سالگي بار ديگر به ميدان مسابقه 
فوتبال  در  آخرين حضورش  از  دهه  که سه  بورانگا  المبرتو  بازگشت. 
حرفه يي مي گذرد، چند روز قبل دستکش دروازه باني به دست کرد و 
از سنگر تيم آماتور الماتو ايتاليا در مسابقه يي محلي محافظت کرد. وي 
که در دوران جواني عضو فيورنتينا بود، پس از گذشت سال ها، تحت 
شرايطي خاص مجبور به حضور در ميدان شد. بورانگا در اين باره گفت؛ 
دروازه بان اول و دوم تيم با مشکل مصدوميت و محروميت روبه رو 

بودند. از من خواسته شد از دروازه تيم محافظت کنم.  
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گزارش فيفا از تحصيلکرده هاي فوتبال  

 فواره هوش بشري 
 

موفقيت  اند  کرده  ثابت  فوتبال  دنياي  تحصيلکرده  بازيکنان 
دارد.  يکديگر  با  تنگاتنگي  رابطه  و هوش  گرد  توپ  در عرصه 
مدرک  )داراي  کامروني  بالنگ«  »رومارين  مانند  بازيکناني 
استادي در کنترل امور اقتصادي( و ژان آلن بومسونگ )داراي 
گواهي دانشگاهي در رشته رياضيات( با وجود درخواست هاي 
متعدد براي بازي و شرکت در تمرينات به تحصيالت خود ادامه 

داده اند. 
تحصيلکرده هاي رئال مادريد 

دوباره  جديد  فصل  در  جديدش  ترکيب  با  مادريد  رئال  گرچه 
کانون توجه شده است اما کار واقعي »فلورنتينو پرز« رئيس اين 
باشگاه شايد به خدمت گرفتن دو شخصيت بارز در کادر خود، 
يعني خورخه والدانو به عنوان مدير فوتبال و مانوئل پلگريني به 
عنوان سرمربي باشد. پلگريني داراي مدرک مهندسي عمران از 
دانشگاه کاتوليک سانتياگو و والدانو هم فارغ التحصيل فلسفه 
است. خورخه بزرگ آثار بسياري را درباره ورزش به رشته 
تحرير درآورده است. در رختکن رئال مادريد کريستف متزلدر 
صحبت  ها  اسپانيايي  از  بسياري  از  بهتر  را  اسپانيولي  زبان 
مي کند. اين مدافع آلماني بدون شک از مسابقه هوش با رقيب 
جديدش يعني »استبان جرانرو« که يک متخصص روانشناسي 

است، لذت خواهد برد. 

پزشکان و سياستمداران 

پيري نخستين فردي نبود که پايش را در کفش جراحان کرد. 
»کارلوس بيالردو«، سرمربي تيم ملي آرژانتين نيز در دوران 
فوتبال خود در رشته پزشکي تحصيل کرد و متخصص بيماري 
از شخصيت  به عنوان يکي  هاي زنان شد. دکتر »سوکراتس« 
هاي با نفوذ برزيل به محض خداحافظي از فوتبال، پزشک شد. 
»پل برايتنر« آلماني پيشتاز فوتبالي هاي عالقه مند به سياست 
اين  آورد.  رو  سياست  به  پيش  چندي  هم  آ«  وه  »ژرژ  است. 
جمهوري  رياست  انتخابات  در   200۵ سال  ليبريا  اهل  بازيکن 

کشورش ´/۴0 درصد آرا را به دست آورد. 

فوتباليست هاي اقتصاددان 
تعدادي از بازيکنان ديگر، اقتصاد را به سياست ترجيح دادند. از 
جمله »پل لگوئن« که بعد از شروع دوران بازيگري خود در سال 
۱۹۸۴ گفت؛ »مي خواهم اقتصاد بخوانم. اگر به بازي در دسته 
يک ادامه بدهم، ممکن است مشکالتي برايم پيش بيايد. تحصيل 
را به اندازه فوتبال دوست دارم.« »اليور بيرهوف« مهاجم سابق 
يي  اسطوره  ونگر« سرمربي  »آرسن  و  آلمان  فوتبال  ملي  تيم 
آرسنال هم مدارج علمي در زمينه اقتصاد دارند. اما کسي که از 
اين بابت گوي سبقت را از هر دو آنها ربوده، »حسن حرمت اهلل« 
است. اين فرانسوي مراکشي االصل در دهه ۱۹70 به عضويت 
 TSC تيم فوتبال النس فرانسه درآمد و سپس در دو باشگاه 
دکتراي  بر  عالوه  او  شد.  مربي  کازابالنکا  ويداد  و  کازابالنکا 
اقتصاد، دکتراي اقتصاد سياسي و تحليلي هم دارد و در رشته 

توسعه اجتماعي نيز مدارکي کسب کرده است. 

سوپر ليگ اروپا در راه است 
 Daily Mail :وصال روحاني/ منبع 

ارسن وانژه معتقد است ظرف حداکثر ۱0 سال يک ليگ ويژه 
و برتر براي تيم هاي بزرگ فوتبال اروپا به راه خواهد افتاد 
و سرمايه عظيمي که اين باشگاه ها دارند و پول بيشتري که 
که  اين  با  مي آيد.  کار  به  بسيار  منظور  اين  براي  مي طلبند، 
جوايز مسابقات جام قهرمانان باشگاه هاي اروپا پيوسته رو 
به فزوني رفته، اما اين نيز اشتهاي سيري ناپذير اين باشگاه ها 
جام  سوپر  در  کالن تر  مبالغي  دريافت  و  نيست  جوابگو  را 
جديدي که به گفته مربي فرانسوي آرسنال در راه است، بهتر 
مي تواند خواسته هاي آنان را تأمين نمايد. مربي سابق موناکو 
و گرامپوس ايت مي گويد: »اگر پول موجود در جام قهرمانان 
اروپا مورد توجه و عالقه اين گونه تيم ها نيست، به اين سبب 
است که کنترل آن به هر حال با نهاد حاکم بر فوتبال اروپا 
آن  بر  را  الزم  کنترل  باشگاه ها  و  است  قاره  اين  اتحاديه  و 
ندارند. اقدامات اوليه به راه اندازي اين ليگ احتمااًل همين حاال 
برجا  پا  اروپايي  داخلي  ليگ هاي  است.  پذيرفته  صورت  هم 
خواهند ماند و تغيير عمده اي هم نخواهند کرد، اما يک سوپر 
ليگ اروپايي مي تواند آنها را به راحتي و به شدت تحت تأثير 
قرار دهد. موضوع و اصل مشکل از درآمد تيم ها برمي خيزد. 
مخارج آنها و هزينه تيم داري و خريداري ستاره ها به حدي 
زياد است که حتي با درآمدهاي کالن فعلي نيز نمي توان آن را 
تأمين کرد و بايد به دنبال منابع و مبالغي بيشتر بود. آنها به 
پول هايي نياز دارند که وسيع و زياد باشد و راحت تر و بدون 
يک کنترل مرکزي بتوان آن را به دست آورد و روي آن کار 
ليگي، مي تواند  کرد و پول و پاداش حضور در چنان سوپر 
دسترس شان  در  فعاًل  و  مي خواهند  آنها  که  باشد  هماني 
نيست و مسابقات قاره اي کنوني آن را در دسترس شان قرار 
نمي دهد. نمي دانم برداشتم درست است يا نه اما حس مي کنم 
برخي افراد و مقام داران اين ورزش هستند که در پشت پرده 
افتادن اين مسابقات سهم  در اين ماجرا دخالت و در به راه 
دارند. کافي است روال فعلي که براساس آن دست باشگاه هاي 

بزرگ بسته و حيطه مانور تجاري شان محدود است، استمرار 
يابد و در آن صورت امکان رويکرد اين باشگاه  ها به جام ها و 

مسابقات بزرگتر و پرسودتر بيشتر مي شود.« 
با اين حال وانژه که تيمش شروع درخشاني در فصل جديد 
انگليس داشته و در دو ديدار نخست خود در اين  ليگ برتر 
چارچوب مجموعًا ۱0 گل زده و در جام قهرمانان باشگاه هاي 
اروپا نيز در زمين سلتيک اسکاتلند به پيروزي رسيده است، 
نمي داند که در صورت راه افتادن چنان ليگي روال دقيق آن 
و ارتباطش با ليگ هاي داخلي کشورها و تأثيري که آنها بر 
مي کوشد  وانژه  بود.  خواهد  چه شکل  به  مي گذارند،  يکديگر 
نگه  به شکل ورزشي صرف  اين خصوص  در  را  ديدگاهش 
دارد و به اين سبب مي گويد: »اگر اين مسابقات به شکل ليگ 
برگزار شود، بحث صعود و سقوط تيم ها را خواهيم داشت 
آنها  بايد بروند و جانشينان  تيم قعرنشين  اين که تعدادي  و 
مشخص شوند. با اين وجود حل اين قسمت از ماجرا بسيار 
تحت  که  اين  مسلم  قدر  است.  پيچيده   موضوع  و  دشوار 
اروپايي  ليگ  اين  برگزاري  که  نيست  درست  شرايطي  هيچ 
کند.  تضعيف  را  آنها  و  بگذارد  منفي  اثر  داخلي  ليگ هاي  بر 
پيشنهاد من اين است که در صورت به جريان افتادن اجباري 
ليگ داخلي کشورها مثل معمول در  اين مسابقات ديدارهاي 
روزهاي شنبه و يکشنبه باشد و سوپر ليگ اروپا نيز سه شنبه 
فعلي  فرمول هاي  با  برابر  اين  که  برگزار شود  چهارشنبه  و 
براي جام قهرمانان اروپا و جام يوفا است. تحت هيچ شرايطي 
تضعيف  قيمت  به  قبيل  اين  از  مسابقاتي  که  نيست  درست 
رقابت هاي داخلي کشورها تمام شود. با اين اوصاف داشتن 
الزامي  مطرح  باشگاه هاي  از  يک  هر  براي  همسطح  تيم  دو 
است زيرا به طور همزمان در دو دوره رقابت بزرگ حضور 
دارند و مجبورند با ترکيب هايي متفاوت پا به اين دو تورنمنت 
بگذارند تا فرسوده نشوند. اين همان وضعيتي است که اينک 
در مورد جام قهرمانان باشگاه هاي اروپا هم داير است با اين 
قسمت  چون  و  بود  خواهد  طوالني تر  ليگ  سوپر  که  تفاوت 
تيم ها  به  که  داد، فشاري  را پوشش خواهد  از سال  عمده اي 
وارد خواهد شد، بيشتر خواهد بود و بنابراين بايد حتمًا براي 
اين قضيه و پرهيز تيم ها از خستگي مفرط فکري کرد. ما بايد 

براي چنان روزهايي آماده باشيم.« 
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Iranian karate athletes 
bag 18 medals

Iran’s karate champions have bagged 7 gold, 3 
silver, and 8 bronze medals at the 6th World Shi-
toryushitokai Karate Championship underway in 
China. 
In the last day of the World Shitoryushitokai Ka-
rate Championship, Iran’s women karate team 
won a gold medal after two victories against 
their Japanese and Chinese rivals. 
The country’s women athletes also grabbed a 
bronze medal in Karate kata. 

In the men’s group, Iranian karate athletes also 
beat their competitors from Japan, Mexico and 
China to win ‘first place’ and a gold medal in the 
Karate kata. 
The last day’s wins brought the total of Iran’s 
medal tally to 18 at the international event. 

Iranian athletes competed with rivals from 26 
other countries, including China, Kazakhstan, 
Mexico, the U.S., and Venezuela. The 6th World 
Shitoryushitokai Karate Championship concludes 
in Beijing on August 23 after four days of com-
petition. 

Iran might play friendlies 
against England
Iran’s national team soccer coach, Afshin Qotbi, has had posi-

tive talks with Eng-
land’s football of-
ficials to hold some 
friendly matches. 
“Afshin Qotbi had 
positive talks with 
England’s football 
officials to hold 
a training camp 
and some friendly 
matches,” Iran’s 
Football Federation 
Vice President Me-
hdi Taj told IRNA on 
Sunday. 

“Qotbi traveled to 
England for a few 
days to hold talks 
with England’s 

football officials. We are now waiting for their response,” he 
went on to say. According to Taj, the Iranian soccer squad is 
also scheduled to play a friendly against Bahrain in Manama 
August 31 and will play Uzbekistan in another preparatory 
match on September 5. 
“We have analyzed the Bahrain side and aim to secure victory 
as we did against Bosnia, which raised morale in the Iranian 
players,” Qotbi said on Sunday. 
Iran fought back from two goals behind to snatch a 3-2 vic-
tory over Bosnia-Herzegovina in a soccer friendly match in 
Sarajevo on August 12. 
“The Iranian squad technical staff’s aim is to develop a na-
tional team that will achieve fine results in future matches,” 
he added. 
“All players who show great performance in any club would 
be invited to the national team,” he explained. 
The Iranian national soccer squad has recently dropped three 
spots to stand in 61st place in the latest FIFA world football 
rankings. 

I’m a star but 
on the bench: 
Haddadi

Iranian international Hamed Haddadi says he is a star 
of the Memphis Grizzlies but the NBA team leaves him 
on the bench and off the court most of the time. 

“Grizzlies’ officials don’t let me show my abilities. I 
have done my best every time I was called up to play 
for my team, but I don’t know why they don’t trust 
me,” added Haddadi, who was the first Iranian bas-
ketball player to make it to the NBA. 

“I want to play regularly for the Grizzlies; neverthe-
less I will have to change my team now since I am a 
star of the team but sitting on the bench,” he told the 
Mehr News Agency in an interview at the MNA offices 
on Monday. 

The 7-foot-2 player helped Iran win the 25th FIBA 
Asia Championship for men two weeks ago. Haddadi, 
who scored 31 points in Iran’s final triumph two years 
ago, was once again the leading scorer for his side in 
the final with 19 points against China. 

“I could not do my best against Jordan but played 
well against China in the final. We could have won the 
match even if Yao Ming would have played against 
us,” he added. 

Persian Cyclist 
Pedals Around 
World
 An Iranian cyclist, who had em-
barked on a journey around the 
world in 24 months to promote 
peace, has arrived in Denmark. 
Abbas Razzaqi started his trip in a 
bid to spread the massage of peace 
from Iran to the world. 
According to Presstv, Denmark is 
one of the stages of Razzaqi’s inter-
national cycling route. He has visited 
Turkey, Spain, France, Switzerland, 
Austria, Germany, Poland, Finland, 
Sweden, and Norway so far. 
The Netherlands is the next stop for 
the 49-year-old cyclist who has been 
involved in world tours to promote 
causes for more than 30 years. After 
the Netherlands, He intends to go 
back to France and Spain before the 
final stage of his route to Portugal. 
He visits the National Olympic Com-
mittees in all countries with the 
message of peace and sports pro-
motion. 
Previously, Razzaqi cycled through 
twenty three countries on a tour 
carrying the message of the Olym-
pic Games. 

Iranian athletes have significant 
history of orchestrating such peace 
programs. Ja’far Edrisi and Nasim 
Yousefi are other examples that 
started their trip in July 2007 in 
Iran and pedaled through Turkey, 
Greece, Italy, France, Belgium, Ger-
many, the Netherlands and Canada 
before arriving in the US. 
As well as promoting peace in the 
world, the couple planted ’peace 
trees’. They intended to raise public 
awareness of the world’s critical en-
vironmental situation. 

Hashemian 
Sidelined
Iranian Bochum striker Vahid 
Hashemian is expected to be out for 
five weeks due to a knee injury. 

Hashemian was injured in the Bo-
chum trainings on Tuesday and will 
not be able to play for his team 
for at least five weeks, Mehr News 
Agency reported. 
The 33-year old player, who retired 
from the national team last month, 
didnÕt play in the match against 
Schalke 04 on Sunday in which Bo-
chum lost 3-0 to its opponent. 
HashemianÕs contract runs until 
June 30, 2010. 



43 هفته نامه پرشین جمعه 6 شهریور ماه 1388   -  شماره 111

خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 
کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

’About Elly’ 
to Dominate 
French Cinemas
The number of French cinemas screening 
Iran’s ’About Elly’ has increased following 
the warm welcome it received from cin-

ema owners.
According to ISNA, the number of cin-
emas, which have volunteered to screen 
Asghar Farhadi’s award-winning film, has 
increased from 30 to 50.
The two-hour drama, to be distributed by 
Memento Films Company in France from 
September 9, is one of the few Iranian 
films to be extensively screened in a Eu-
ropean country.
’About Elly’, which was screened for jour-
nalists and critics at the Parisian Cinema 
le Lincoln on July 1, will be screened in 
seven sessions from July 8 to August 31st 
before its public screening begins.
Many French newspapers, including Le 
Monde, have published articles about the 
film and many critics have praised it.
Farhadi’s latest production, which high-
lights the relations between Iranian men 
and women and presents a dramatic de-
piction of love, won the Silver Bear award 
of the 59th International Berlin Film Fes-
tival and the Founders Award for Best 
Narrative Feature of the 8th Tribeca Film 
Festival in the US.
Asghar Farhadi began filmmaking with 
’Dancing in the Dust’ in 2003. His fourth 
film, ’Fireworks Wednesday’ won him the 
Gold Hugo Award of the 2006 Chicago 
International Film Festival and the Best 
Director Award of the 13th Rabat Film 
Festival in Morocco.

Don’t Miss us at
www.persianweekly.co.uk

Cambridge Hosts 
Shahnameh 
Exhibition

An exhibition of illustrations of Shahnameh, a mag-
num poetic opus by the Persian poet Ferdowsi, has 
been held at the University of Cambridge in England.
A total of 120 manuscripts, illustrations, tile works, 
metal dishes and fabrics on Shahnameh are on display 
at Cambridge, the Presstv reported on Wednesday.
According to the event’s organizers, Britain has the 
biggest collection of Shahnameh’s works. As many as 
15 original Shahnameh copies are kept in Cambridge.
The exhibition has been held by The Fitzwilliam Mu-
seum in Cambridge and Iran’s Heritage Association. 
The exhibition will be held until January 2010.
Ferdowsi devoted over 35 years of his life to the crea-
tion of Shahnameh, (The Book of Kings), which is con-
sidered one of the masterpieces of Persian literature, 
and has had considerable influence on subsequent 
literary works.
Ferdowsi, one of the greatest Iranian poets, was born 
in 935 CE in a small village named Paj near Tous in 
Khorasan, which is situated in today’s Khorasan Ra-
zavi province in Iran.
The romance of ’Zal and Roudabeh’, ’Seven Adven-
tures of Rostam’, ’Rostam and Sohrab’, ’Siavash and 
Soudabeh’, ’Rostam and Akvan Div’, the romance of 
’Bijan and Manijeh’ and ’Rostam and Esfandyar’ are 
among the most popular stories of Shahnameh. 
A bust of Ferdowsi was installed at the University of 
Oxford’s Wadham College Library on May 8.

Iranian band to record 
Middle Age songs
Iran’s Nour band will publish the repertoire of the Can-
tigas de Santa Maria in the form of a music album in 
near future. 
The Cantigas de Santa Maria (Songs to the Virgin Mary) 
are manuscripts written in Galician-Portuguese, with 
music notation, during the reign of Alfonso X El Sabio 
(1221-1284) and form one of the largest collections of 
monophonic (solo) songs from the Middle Ages. 
“We will perform a collection of 400 songs and com-
bine them with elements of Persian music,” the band’s 
conductor, Christophe Rezaei, told the Persian service 
of FNA. 

The roots of different cultures and the music of differ-
ent regions are related to each other. Medieval music 
was transmitted orally between generations and it was 
popular in the same way as Persian traditional music, 
he said. 
“We are recording some pieces which we have staged 
previously will compile them in our album,” he men-
tioned. 

All of the songs of the Cantigas de Santa Maria at least 
mention the Virgin Mary, and every 10th song is a re-
ligious hymn. Some of the manuscripts containing this 
music also contain colored miniatures showing pairs of 
musicians playing a wide variety of instruments 

Iranians listen to 
Tajik CD on Hafez
Iran’s Mahur Cultural Art Institute has recently pro-
duced an album on Hafez’s poetry, with music com-
posed by Tajik 
artists. 
Entitled “Hafez in 
Tajikistan,” the CD 
was recorded by 
the French musi-
cian and scholar 
Jean During. 

The CD contains 
several of Hafez’s 
poems which are 
sung by vari-
ous Tajik vocal-
ists including 
Abdullah Naziriev, 
Shungar Adinebg, Abdunazar Hasanov and Nobovar 
Chanarov. 
In Iran, Hafez is usually sung in classical and free-
meter style. Hafez is rarely sung in fixed-meter genre 
essentially because the “modern” Persian Tasnif is 
almost always composed using contemporary poems 
that are easily adaptable to the fixed melody and 
rhythm, as is explained in the notes accompanying 
the CD. 
Professor Jean During was born in France in 1947. He 
is the Research Director at the French National Centre 
for Scientific Research. He spent 11 years in Iran and 
five years in Uzbekistan. 

He has written twelve books on the musical traditions 
and cultures of Central Asia, more than a hundred 
articles in specialized journals and encyclopedias, and 
has released around 30 CDs 
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Abundance of rocks and mountains in Ilam province 
fielded Assyrian bas-reliefs away from the sight of 

travelers. However, despite the interest in such his-
torical relics and their tourism potential, they remain 
inaccessible. 
Ilam has various historical relics and is viewed as one 
of the Iranian provinces of historical importance. The 
bas-reliefs, castles and fire temples are sufficient proof 
of this claim.
Two bas-reliefs of the province belonging to the As-
syrian period deserve special mention, Mehr News 
Agency reported.
Situated in the northern side of Golgol Village three 
meters above the ground level, the Golgol Malekshahi 
bas-relief is a reminder of the Assyrian rule over the 
region in ancient times.
The rectangular inscription is 135 cm high and 90 cm 
wide. It bears the image of an Assyrian monarch in the 
middle. The king has a conic hat, a long coat and a 
sword in his hand. 
Behind the king is the image of a moon crescent and 
symbols of gods and goddesses who blessed him in 
winning various battles.
Some experts attribute the inscription to Ashurbani-
pal who conquered the old Elamite territories and oth-
ers have linked it to King Sargen II who conquered 
northwestern and western parts of Iran up to Orumieh 
Lake.

The text of the stone inscription reveals that Assyrians 
always eyed the territories of their eastern neighbor--
the Elamites--and attacked them whenever possible.
Another Assyrian bas-relief was recently discovered 
two kilometers north of Heydarabad Village. This 
bears the image of an Assyrian king, perhaps Ashur-
banipal, Shalmansar or Sargen, in a standing posture 
and wearing a conic hat that narrows at its apex. This 
kind of hat can also be seen in the Assyrian bas-reliefs 
of Khorsabad. 

In this bas-relief, the king has a sword at its belt mani-

festing his powers. He carries a spherical object in his 
hand, which appears to be a symbol of his prowess. 
His hair touches his shoulders. Since this hairstyle per-
tains to the post-Sargon era, it is safe to attribute this 
bas-relief to the period after Sargon’s reign.   

 
The beard of the king in this bas-relief resembles those 
in the bas-reliefs of Khorsabad. Behind the king are 
symbols of the sun, moon and stars that symbolize the 
Assyrian and Mesopotamian gods. 
A close look will show that it resembles the bas-relief 
of Golgol Malekshahi, with a different inscription. It 
proclaims that the king was appointed by the gods and 
that whoever removes the inscription will be subjected 
to the wrath of the gods.  

 Both inscriptions are situated alongside flowing wa-
ters where caravans stopped to freshen up and rest in 
the shadows of the trees nearby.
It is not clear why Assyrians made two similar bas-
reliefs and placed them in locations that have geo-
graphical commonalities. Perhaps future archeological 
studies will shed light on this mystery.
In any event, the presence of these bas-reliefs in Ilam 
province necessitates more attention of the provincial 
cultural heritage officials.
Assyria was a political state centered on the Upper Ti-
gris River, in Mesopotamia (Iraq). Its rulers formed a 
regional empire a number of times in history. It was 
named for its original capital, the ancient city of As-
sur. 

The name can also refer to the geographic region or 

heartland where their empire were centered.

During the Old Assyrian period (20th to 15th centuries 
BC), Assur controlled much of Upper Mesopotamia. In 
the Middle Assyrian period (15th to 10th centuries BC), 
its influence waned but was subsequently regained in 
a series of conquests.   

 
The Neo-Assyrian Empire of the Early Iron Age (911 
Ð 612 BCE) expanded further and under Ashurbanipal 
(668 Ð 627 BC) controlled all of the Fertile Crescent, 
as well as Egypt for a few decades, before falling to 
Neo-Babylonian and Persian conquests.

Officials should not only publicize the bas-reliefs but 
should also establish facilities for accommodating tour-
ists.

HISTORY AND 
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN   
(Part 33)

 

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

THE ADVENT OF TELEVISION IN IRAN                                             

Iran Television 
Although the station’s air time sales for com-
mercial advertising provided a substantial in-
come, both the Tehran and Abadan stations 
were losing money.  According to Mr. Habib 
Sabet as of March 23, 1962 Iran Television had 
lost about 60,000,000 Reals (approximately 
$800,000).  Mr. Sabet had remarked on several 
occasions that if there was not enough adver-
tising given to the Abadan television station to 
provide operational income for the station and if 
the people and various organizations did not help 
with the cost of operation he would have only 
three alternatives: (1) to reduce the program-
ming time one hour a day; (2) to limit the broad-
casting time to three days a week; or (3) to close 
the station entirely and transfer the equipment to 
another location in Iran.

Because of the support of the people, an increase 
in advertising, and support of various organiza-
tions Abadan Television was not only able to stay 
in operation but was also able to expand its re-
ception so that the people throughout the Khoz-
estan Province could use the service.  In spite of 
the difficulties in operation and budget the Sa-
bet Company managed to stay in operation and 
maintained it’s broadcasting for over a decade.

With the introduction of television broadcasting 
to Iran for the first time, Americans trained and 
assisted Iranians in operating various technical 
positions in Tehran station.  The first group of 
Iranian technicians was trained on-the-job by the 
American technicians.  Soon the trained Iranians 
began to operate practically all technical positions 
without the assistance and supervision of Ameri-
can trainer-technicians with sufficient preferenc-
es.  In all, there were probably no more than thir-
ty on the permanent staff of the Iran Television in 
Tehran.  Despite a small staff trained on-the-job, 
Iran Television was comparatively successful in 
its programming, station operation and manage-
ment.

To be continue        

Ilam Bas-Reliefs 
Still Inaccessible 
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UK Seeking 
’Progress’ On 
Nuclear Issue 

Britain and Israel warned Iran on Tues-
day that it faced tougher international 
sanctions if it failed to cooperate on its 
nuclear program.
“If there is no further progress immedi-
ately then I believe the world will have 
to look at stepping up sanctions against 
Iran as a matter of priority,“ British 
Prime Minister Gordon Brown said at a 
news conference in London with Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu.
The United States and its allies, includ-
ing Britain, accuse Iran of trying to de-
velop a secret nuclear program, while 
Iran says it only wants nuclear technol-
ogy to generate electricity. 
Asked about the prospect of Iran de-
veloping nuclear program, Netanyahu 
said: “Time is running out, it is late in 
the day, but it is not too late.“
“If the resolve of the responsible mem-
bers of the international community is 
strong and firm, then however late the 
hour, the future can be secured and this 
is our preference,“ added Netanyahu.
Israel is believed to have the Middle 
East’s only atomic arsenal. 
The United States, Britain, France and 
Germany are expected to ask Russia 
and China in talks on Sept. 2 to consider 
a fourth round of UN sanctions, possibly 
targeting Iran’s oil sector, if Tehran does 
not accept negotiations on its nuclear 
program.
The United Nations Security Council 
has imposed three sets of sanctions on 
Iran, in December 2006, March 2007 
and March 2008, targeting Iranian com-
panies and individuals linked to the nu-
clear program.

Iranian officials have repeatedly refused 
to curb the nuclear program despite the 
threat of sanctions.
The Vienna-based International Atomic 
Energy Agency is due to release a re-
port on Iran this week which is likely 
to strongly influence the international 
response.

Iran ‘show trials’ 
make sorry spectacle  
 

It was, as it was surely intended to be, a grim spectacle.

Iranian state television showed the defendants - sitting in rows in 
a courtroom in Tehran, dressed in pyjama-like prison uniforms - as 
they confessed to taking part in a plot to undermine the Islamic 
Republic. They included some of the country’s most prominent re-
formist intellectuals. Many looked tired and nervous in front of the 
cameras. It was the latest of Iran’s mass trials. In all, more than 
100 people stand accused of provoking unrest after the disputed 
presidential elections in June. 
‘Maximum punishment’
One of the best known of those in the dock, Saeed Hajjarian, is 
so severely disabled his “confession” had to be read by another 
defendant. “I committed big errors through my inaccurate analyses 
of the recent elections,” the statement read, “and I apologise to the 
Iranian nation.” 
A former intelligence official, Mr Hajjarian survived an assassination 
attempt in 2000, when a gunman shot him in the head at point-
blank range. Since then, he has become an outspoken critic of the 
regime and one of the main ideologues of the reform movement. 
According to the official Iranian news agency, he is charged with 
“acting against national security… spreading suspicion of vote-rig-
ging… and provoking illegal protests”. 
One of the prosecutors has demanded that he receive the maximum 
punishment, which in such cases could mean a death sentence. 
The former Iranian President Mohammed Khatami - himself a lead-
ing figure within the reform movement - has condemned the con-
fessions heard in court as invalid. 
He is far from alone in his reaction. 
Many Iranians - as well as lawyers and human-rights activists 
abroad - believe these are Soviet-style show trials. 

Crushing the reformists
The regime is sending a clear message. 
On trial are not merely prominent individuals but the reform move-
ment itself. 
Prosecutors have called for two of the main reformist parties - the 
Islamic Iran Participation Front and the Islamic Revolution Mujahi-
din Organisation - to be outlawed. 
Both flourished during the Khatami presidency (1997-2005) when, 
for a while, it seemed the reformist trend was unstoppable. 
If these two parties are shut down, that will send an unmistakable 
message to the newest incarnation of reform in Iran - the Green 
movement that emerged to protest at the 12 June elections. 
The movement, which has former President Khatami’s support, is 
led by Mir Hossein Mousavi, the main opposition candidate in the 
elections. Arresting and putting on trial Mr Khatami and Mr Mousavi 
- as some hard-liners are demanding - would be a far riskier strat-
egy than anything the regime has done so far. 
But it is signalling that if the Green movement persists with its pro-
tests, it too will be crushed.                                 

   Source BBC





PERSIAN           WEEKLY
Issue 111,  Friday 28 August 2009www.persianweekly.co.uk - At the news agency £1.00


