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دويچه وله؛ روابط اقتصادي ايران و 
آلمان سال هاي چندي است به دليل 
گراييده  به سردي  امريکا  هاي  فشار 
است اما در مقابل روابط تجاري ايران 
و اياالت متحده نه تنها افت نکرده بلکه 
که  برنبک  دانيل  است.  يافته  افزايش 
اتاق  است مسووليت  حدود يک سال 
ايران را  آلمان و  بازرگاني  صنايع و 
بر عهده دارد، در اين باره مي گويد؛ 

»مقايسه ميزان صادرات آلمان ....

صفحه  12اقتصاد

روابط اقتصادي ايران و آلمان 
باز هم کاهش يافت 

کره جنوبي ناو هايش را به 
آب هاي مرزي فرستاد  

نام من قرمز
صفحه 6سیاست
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هفته نامه پرشین در شهر های منچستر، لیدز، بیرمنگهام و برادفورد هر هفته" روزهای دوشنبه " در دسترس می باشد.

 
گزارش اختصاصی هفته نامه پرشين

 به وضعيت کتاب و کتابخوانی در لندن

فرهنگستاِن فرنگستان 

آزمايش  احتمال  به  واکنش  در 
موشک هاي دور برد پيونگ يانگ کره 
جنوبي ناو هايش را به آب هاي مرزي 

فرستاد 
روز  جنوبي  کره  دريايي  نيروي   
گشتي  سرعت  پر  کشتي  يک  گذشته 
خود  مرزي  منطقه  آب هاي  روانه  را 
با کره شمالي کرد تا از اين طريق به 
صورتي کامال علني نشان دهد که هر 

گونه حرکت تهديد آميز  ....

سال  ادبيات  نوبل  برنده  پاموک،  اورهان 
2006 ميالدي، در استانبول ترکيه به دنيا 
در  آمريکايي ها  مدرسه  از  است.  آمده 
استانبول  تکنيکي  دانشگاه  به  استانبول، 
مي رود تا براي سه سال معماري بخواند. 
در  روزنامه نگاري  دوره هاي  سپس 
دانشگاه استانبول مي گذراند، تا به خدمت 
به طور  دانشگاه  از  بعد  نرود.  سربازي 
در سال  مي پردازد.  نوشتن  کار  به  جدي 
ملي«  »هنرمند  عنوان  پذيرش  از   1998
مي کند،  خودداري  ترکيه  دولت  اهدايي 

مي گويد اگر اين  ....

صفحه 10 فرهنگادبیات

شعر سعدی و 
سازمان ملل

ما  مانند  ها  ملت  همه  آيا  دانم  نمي 
يي  اسطوره  يعني  باورند؟  اسطوره 
باور  صميمانه  را  آن  و  سازند  مي 
مي کنند؟ اگر چنين نمي بود اسطوره 
در  نيز  گاالئتا  و  پيگماليون  عاشقانه 
يونان و روم باستان پديد نمي آمد و 
موضوع هنرنمايي هاي ده ها تنديس 
نويسنده طي  و  و شاعر  نقاش  و  گر 
گويند  مي  شد.  نمي  اعصار  و  قرون 

پيگماليون در ظرافت و زيبايي ....

از مناظره تا منازعه
مناظره تلويزيونی ميان محمود احمدی نژاد و ميرحسين موسوی به منازعه 
'افشاگری'  به  نژاد  احمدی  آقای  آن  بدل شد که در  آنها  ميان  ای بی سابقه 
عليه دولت های سابق پرداخت و آقای موسوی او را قانون گريز و خيال باف 

خواند.
محمود احمدی نژاد در ابتدای اين مناظره که از شبکه سوم تلويزيون ايران 
پخش شد، از آنچه "دروغپردازی های بزرگ" و "تخريب سنگين" عليه خود 

خواند، گاليه کرد.
او گفت تنها ميرحسين موسوی را مقابل خود نمی بيند بلکه عالوه بر او اکبر 
هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم مقابل او ايستاده اند و می کوشند او 

را شکست دهند. 
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز 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 کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.

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

01707827990
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هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - عليرضا رياحی

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

صادقيان-

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

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

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

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
Tel/fax: 020 8453 7350

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

و دارای چه اصالتی می باشیم.*****

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

ادامه رسوايي هاي 
مالي سیاستمداران 

انگلیسي 
 

از  زيادي  تعداد  مالي  هاي  رسوايي 
نمايندگان پارلمان و همچنين اعضاي کابينه 
اخبار  در صدر  گذشته  ماه  از  که  انگليس 
قربانيان  همچنان  گرفته  قرار  کشور  اين 
روزنامه  گزارش  به  گيرد.  مي  بيشتري 
يک  حدود  از  که  لندن  چاپ  تلگراف  ديلي 
ماه پيش با دستيابي به اطالعات دست اول، 
افشاگري در مورد هزينه هاي غيرمتعارف 
آغاز  را  انگليس  کابينه  و  پارلمان  اعضاي 
کرد، در جديدترين سري از اين افشاگري 
جف  و  دارايي  وزير  دارلينگ  آليستر  ها، 
هون وزير راه و ترابري را هدف قرار داد. 
اين دو وزير ارشد  اين گزارش  بر اساس 
کابينه گوردون براون نيز به سوءاستفاده 
استفاده  و  پارلماني  هاي  هزينه  کمک  از 
اند.  شده  متهم  امکان  اين  از  شخصي 
رسوايي هاي مالي سياستمداران انگليسي، 
سالمت  به  نسبت  را  کشور  اين  مردم 
فضاي سياسي اين کشور و اعتبار سنتي 
که  يي  گونه  به  کرده  اعتماد  بي  پارلمان 
شديد  نارضايتي  از  حکايت  ها  نظرسنجي 
اقشار مختلف مردم به ويژه از حزب حاکم 
نشان  اخير  هاي  نظرسنجي  دارد.  کارگر 
مي دهد حزب مخالف محافظه کار در حال 
حاضر از نظر محبوبيت در صدر است )با 
حدود 40 درصد( و احزاب کارگر و ليبرال 
دموکرات نيز با حدود 20 درصد محبوبيت 

در رده هاي بعدي قرار دارند. 

حدود  حمايت  مجموعًا  نيز  کوچک  احزاب 
با  که  دارند  را  انگليس  مردم  درصد   20
توجه به رسوايي هاي اخير پيش بيني مي 
نزد  را  خود  جايگاه  کوچک  احزاب  شود، 
انگليس  مردم  کنند.  تقويت  عمومي  افکار 
انتخاب  براي  آينده  پنجشنبه  روز  در 
اروپا و برخي  پارلمان  نمايندگان خود در 
از شوراهاي محلي پاي صندوق هاي راي 

خواهند رفت.

به  اشاره  با  انگليس  هاي  رسانه  برخي   
دولت  و  کارگر  حزب  محبوبيت  سقوط 
گوردون براون گزارش داده اند در صورت 
انتخابات  در  کارگر  حزب  ضعيف  نتايج 
با  نيز  کارگر  حزب  داخل  در  براون  آتي، 
احتمااًل  و  شد  خواهد  مواجه  جدي  چالش 
برخي اعضاي حزب خواهان تغيير رهبري 
حزب خواهند شد. به دنبال رسانه يي شدن 
و  پارلمان  اعضاي  مالي  هاي  رسوايي 
کابينه انگليس، مايکل مارتين رئيس مجلس 
از  شد  مجبور  گذشته  ماه  انگليس  عوام 

سمت خود استعفا دهد. 

 از مناظره تا منازعه
مناظره تلويزيونی ميان محمود احمدی نژاد و ميرحسين موسوی به منازعه ای بی سابقه ميان آنها بدل شد که در آن آقای 

احمدی نژاد به 'افشاگری' عليه دولت های سابق پرداخت و آقای موسوی او را قانون گريز و خيال باف خواند.
محمود احمدی نژاد در ابتدای اين مناظره که از شبکه سوم تلويزيون ايران پخش شد، از آنچه "دروغپردازی های بزرگ" و 

"تخريب سنگين" عليه خود خواند، گاليه کرد.
او گفت تنها ميرحسين موسوی را مقابل خود نمی بيند بلکه عالوه بر او اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم مقابل او 

ايستاده اند و می کوشند او را شکست دهند. 
او اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که در آغاز کار دولت 
نهم به "يکی از پادشاهان کشورهای عربی" پيغام داده است که 
"نگران نباشيد" زيرا دولت آقای احمدی نژاد به زودی سقوط 
خواهد کرد.آقای احمدی نژاد گفت که اين مسئله نشان دهنده 
بوده  او  برای کارشکنی در کار دولت  برنامه ريزی گسترده 
است. او خطاب به نامزدهای ديگر گفت که آيا کشور پيش از 
اين مشکلی نداشته و تمام مشکالت در دوره رياست جمهوری 
او ايجاد شده است؟او گفت در عرصه رقابت انتخاباتی هم هر 
سه نامزد ديگر )موسوی، رضايی و کروبی( در واقع عليه او 

رقابت می کنند. 
مناظره های انتخاباتی

مناظره ميان آقايان موسوی و احمدی نژاد دومين مناظره دو 
به دو ميان نامزدهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران بود. نخستين مناظره را مهدی کروبی و محسن رضايی 

سه شنبه شب برگزار کردند.

مجری اين مناظره رضا پورحسين، مدير شبکه سوم سيمای جمهوری اسالمی ايران بود.
به گفته آقای پورحسين، آغاز کننده هر مناظره با قرعه کشی معين شده است. هر يک از نامزدها ابتدا ده دقيقه فرصت داشتند 

تا از سوابق و برنامه های خود بگويند و پس از آن به ترتيب صحبت کردند.
قرار است در اين مناظره ها، نامزدهای مناظره کننده از نقد نامزدهای غايب خودداری کنند و تنها به طرح برنامه های خود و 
نقد برنامه ها و عملکرد طرف مقابل بپردازند.هر نفر در مجموع حدود چهل دقيقه فرصت صحبت داشت که اين زمان توسط 

مجری و با استفاده از تايمر تنظيم می شد. 

او  با پخش مناظره  از طرفداران محمود احمدی نژاد، همزمان  ايرنا، گزارش داده بود که جمعی  ايران،  خبرگزاری رسمی 
نامزد  از  پايان مناظره  از  تا پس  با ميرحسين موسوی در مقابل مجموعه صدا و سيمای جمهوری اسالمی تجمع کردند 
موردحمايت خود استقبال کنند.گزارش ديگری حاکی است که هوادارن ميرحسين موسوی نيز در پارک ملت تهران، چسبيده 

به مجموعه صدا و سيمای ايران، به تماشای مناظره نشسته بودند

شعری از پابلو نرودا 
   ترجمه از احمد شاملو

 

به آرامی آغاز به مردن می کنی
اگر سفر نکنی ،

اگر کتاب نخوانی ،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

اگر از خودت قدردانی نکنی.
 

به آرامی آغاز به مردن می کنی
زمانی که خودباوری را درخودت بکشی،

وقتی نگذاری ديگران به تو کمک کنند.
 

به آرامی آغاز به مردن می کنی
اگر برده عادات خود شوی،

اگر هميشه از يک راه تکراری بروی...
اگر روز مرگی را تغيير ندهی

اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی،
يا اگربا افراد نا شنا س صحبت نکنی.

 
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر از شور وحرارت،
از احساسات سرکش،

واز چيزهائی که چشمانت را به درخشش وا 
می دارند،

و ضربان قلبت را تندتر می کنند،
دوری کنی. ..،

 
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگرهنگامی که با شغلت،يا عشقت شاد نيستی، 
آن را عوض نکنی،

اگربرای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رويا ها نروی،

اگر به حوادث اجازه ندهی
که حداقل يک بار در تمام زندگی ات
ورای مصلحت انديشی بروی. . ..

س ت
امروز زندگی را آغاز کن!

امروز مخاطره کن !
امروز کاری کن !

با شاعران معاصر

آخرین اخبار پیرامون 
خود را می توانید 
در وب سایت هفته 

نامه پرشین مالحظه 
نمائید

www.persianweekly.co.uk
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اشتراک هفته نامه
عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند 

نام: ......................................................................................
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 گزارش اختصاصی هفته نامه پرشين
 به وضعيت کتاب و کتابخوانی در لندن

فرهنگستاِن 
فرنگستان

احسان صادقيان
گزارشگر

و  کننده  تعیین  شاخصهای  از  کتابخوانی 
کیفیت  و  فهم  و  درک  سطح  سنجش  معیارهای 
از  ایرانیان  ما  فرهنگ  است.  جامعه  یک  فرهنگ 
شکلی  هر  به  همیشه  که  ماست  بزرگ  افتخارات 
بر متفاوت بودنش با دیگر فرهنگهای خاورمیانه 
باید گفت خطاب  که  تا جایی  داریم  تأکید بسیار 
قرار دادن فرهنگ و سنتهایمان از نقاط حساسیت 
برانگیز ماست. متأسفانه اکثریت قریب به اتفاقی 
چنان از نقاط قوت آداب و رسوم غالباً تاریخی ما 
مغرورند که نقاط ضعف آن را نادیده می گیرند. 
انتقاد از خود اگرچه سالهاست در میان ایرانیان 
قرار  درستی  مسیر  در  هنوز  ولی  شده  مطرح 
نگرفته و رواج نیافته است. تظاهر به فرهیختگی، 
و  کتابخوانی  ژست  و  کردن  صحبت  قلم«  »لفظ 
که  است  رفتارهایی  گرفتن،  خود  به  روشنفکری 
اما  دهیم.  می  بروز  ضعفهایمان  پنهان  برای  ما 
این ظاهرسازیها چقدر در زندگی واقعیمان ریشه 
از  کتابخوانی  و  کتاب  برای  چقدر  حقیقتا  دارد؟ 
موضوعی  این  کنیم؟  می  هزینه  پولمان  و  وقت 

است که گزارش این هفته به آن اختصاص دارد.

بر  سزايی  به  تاثير  تواند  می  که  است  عاملی  مالی  استطاعت 
قاطعی  پاسخ  عمومی  کتابخانه  وجود  اما  باشد  داشته  کتابخوانی 
است برای غير موجه کردن اين عذر بسيار معمول. از اين رو تهيه 
گرفتم.  پی  اکتون  محله  در  واقع  ايرانيان،  کتابخانه  از  را  گزارش 
تماس تلفنی اول با کتابخانه، طی يک گفتگوی چند ثانيه ای با آقای 
محترمی که خودشان را معرفی نکردند به نتيجه ای نرسيد چون 
ايشان با عجله خواستار تماس مجدد در زمان ديگری شدند ضمن 
تماس  ندارند.  مصاحبه  به  تمايلی  که  موضوع  اين  صريح  ذکر 

مجدد صبح روز چهارشنبه گذشته، اول وقت و مستقيمًا با آقای 
دکترآجدانی رياست محترم کتابخانه حاصل شد:

با آقای دکتر آجدانی  به خير؛ ممکن است  )...صبح حضرت عالی 
پرشين هستم،  نامه  هفته  )گزارشگر  بفرماييد.  لطفًا؟(  کنم  صحبت 
درباره  کوتاه  سؤال  چند  داشتم  دوست  باشيد  داشته  وقت  اگر 
ايرانيان از شما بپرسم.( االن  فرهنگ و رواج کتابخوانی در ميان 
خوب صبح اول وقت است و من خيلی گرفتارم؛ برای چه هست 
حاال؟ )اين موضوِع گزارش اين هفته ماست.( برای کجا؟)برای هفته 
نامه  هفته  )خوب...يک  پرشين چه هست؟  نامه  هفته  پرشين(  نامه 
فارسی زبان هست که هر هفته چاپ می شود و االن نزديک به صد 
شماره آن چاپ شده( خوب اول يک چند شماره از روزنامه تان را 
برای ما بفرستيد ما بدانيم چه هست بعد. شما هم بايد با آقای بقايی 
صحبت کنيد، مسئول بخش فرهنگی ما ايشان هستند. )شماره ای از 

ايشان داريد به من بدهيد؟( بله گوشی خدمتتان...
فرهنِگ  اصحاب  به  يافته  انتشار  تازه  روزنامه  شناساندن  البته 
جامعه وظيفه منتشر کنندگان آن است و اتفاقًا به همين دليل هم، طی 
ماههای اول انتشار نشريه، بنده شخصًا از جانب سردبير مأمور 
شدم تا شماره های متعددی را برای مراکز ايرانی از جمله کتابخانه 
ايرانيان در اکتون ارسال کنم. در جلسه همايش زبان فارسی نيز که 
سال گذشته در همين مکان واقع شد، شخصًا به عنوان گزارشگر 
حضور داشتم و در پايان جلسه ضمن معرفی خودم به مسئولين 
ايشان گرفتم. حاال  از  نامه مان را  تأييديه وصول هفته  کتابخانه، 
اگر جناب آقای رييس واقعًا اطالعی در اين مورد ندارند، بد نيست 
در مديريت کتابخانه تجديد نظری داشته باشند. از سوی ديگر در 
کتابخانه ها نيز رسم است که نسخه ای از نشريات را در دسترس 
به هيچ  ما  البته  کنند. صد  بايگانی  قرار دهند و سپس  خوانندگان 
وجه ادعای آن را نداريم که نشريه رايگان مان در سطحی است که 
در کتابخانه بايگانی شود اما نکته اينجاست که اگر رياست محترم 
نشريات  سرانگشتی  سرشماری  برای  را  فردی  هرگز  کتابخانه 
فارسی زبان لندن مأمور کرده بودند، قطعًا اسم هفته نامه پرشين 
را شنيده بودند. به هرحال جمله »هفته نامه پرشين چه هست؟« را 
از زبان رئيس يکی از بزرگترين کتابخانه های ايرانی خارج ايران، 
به پای روحيه طنز پرداز ايشان گذاشتيم و خوشحال شديم که اين 
بار به جای پرسيدن، پرسيده شديم و رسالت خبرنگاری را به طور 
معکوس – يعنی از عام به خاص – انجام داديم. متعاقبًا، تماس با 
آقای دکتر بقايی چون تلفن همراهشان روی پيغامگير بود، حاصل 

نشد و پيگيری بيشتر نيز ديگر لزومی نداشت. 

را  مردم  کنم  می  تالش  سالهاست 
سعی  هم  مردم  و  کنم  کتابخوان 
وقتی  تا  و  نخوانند  کتاب  کنند  می 
شکالت  و  پفک  ها  مادر  پدر  که  هم 
و آش رشته را برای بچه هاشان به 
کتابخوان  دهند،  می  ترجیح  کتاب 
رواج  کتابخوانی  و  شد  نخواهند 

نخواهد داشت.
جمع،  اسم  آوردن  کتابفروشيهاست.  از  گيری  سراغ  دوم،  قدم 
فقط  که عمال  دانيم  می  همه  اما  است  بديهی جامعه  انتظار  بيانگر 

به  مکرر  تماسهای  دارد.  وجود  لندن  تمام  در  کتابفروشی  يک 
فرهنگسرای لندن و پيگرد مصاحبه با آقای "ف"  که گفته می شد 
صاحب مغازه هستند، کوبيدن به در بسته ای بود که هيچوفت باز 
نشد. در مکالمه تلفنی پنجم يا ششم با آقای "الف" در فرهنگسرای 
لندن، دريافتم که آقا "ف"  نمی خواهند مصاحبه شوند. اين سکوت، 
اما  است  اعتراض  نشانه  قطعًا  ايشان  مؤکد  پروای  و  اعتنايی  بی 

اعتراض به چه و خطاب به کی، کاش به ما گفته بودند.

از  نيکخواه  کتاب به دوش کتابفروشی است که  اما آقای هرمز   
او تحصيل  کند.  امرار معاش می  لندن  در  ايرانی  کتابهای  فروش 
کرده آمريکاست، نشر ايرانشهر و جيران را در ايران اداره می کرده 
و از شانزده سال پيش، بعد از مهاجرت ناخواسته اش به انگلستان، 
با فروش کتاب برای کودکان و نوجوانان، کتاب فروشی اش را با 
مشکالت فراوان پی گرفته است.  او درد دلش را با گزارشگری که 
شايد تنها شنونده او در سالهای گذشته بوده، اينطور شروع می 
کند: » من سالهاست تالش می کنم مردم را کتابخوان کنم و مردم 
هم سعی می کنند کتاب نخوانند و تا وقتی هم که پدر مادر ها پفک و 
شکالت و آش رشته را برای بچه هاشان به کتاب ترجيح می دهند، 
کتابخوان نخواهند شد. )چقدر عادت يا فرهنگ کتابخوانی در ميان 
ايرانيان رواج دارد؟( آقا انتشار متوسط دو هزار نسخه کتاب برای 
يک جمعيت هفتاد ميليونی فاجعه است )دوهزار نسخه در هر چاپ 
برای هر کتاب؟( بله )اگر همين نسبت را به جمعيت ايرانيان در لندن 
تقليل بدهيد و با ميزان کتابخوانهای اينجا مقايسه کنيد، آيا ايرانيان 
خارج از ايران بيشتر کتاب می خوانند يا کمتر؟( کمتر، خيلی کمتر. 
)جالب است انگليسی ها از کتابخوان ترين ملتهای دنيا هستند، آيا 
زندگی در جامعه انگليسی بر ايرانيها تأثيری نداشته؟( نه خير آقا. 
اينجا روشنفکرها هم کتاب نمی خوانند. يک عده خيلی کمی هستند 
اين   ( بگيرند.  دارند کتاب مجانی  که کتاب می خرند. همه دوست 
عده بيشتر از چه گروه سنی هستند و معموال چه نوع کتابهايی می 
خرند؟( می توانم بگويم همه سی و پنج سال به باال هستند و بيشتر 
کتابهای تاريخ باستان يا تاريخ معاصر خصوصًا تاريخ مشروطه 
ممنوع  ايران  در  چاپشان  که  کتابهايی  اضافه  به  خرند.  می  زياد 
است. ) مشکالتی که شما برای کتابفروشی با آن مواجه بوديد چه 
او قول می دهم  به  باز می شود و  ...« باز سر درد دلش  بوده؟( 
مصاحبه مجزايی با او داشته باشم؛ ولی در بين صحبتهايش اشاره 
ای می کند به آقای دکتر قاسمی، مسئول کانون ايران که هميشه از 

او حمايت کرده است.

در ساعت  کارشان  دفتر  از  قاسمی  دکتر  آقای  با  تلفنی  مصاحبه 
9:30 شب، نشانه گرفتاريهای ايشان است اما با اين حال بزرگوارانه 
وقتشان را در اختيارم می گذارند: »...ما در لندن چندتا کتابفروشی 
داشتيم از جمله خانه کتاب، نشر کتاب و مر کز کتاب که همه تعطيل 
هم  کتابفروش سيار  دو  )يکی  مانده.  لندن  فرهنگسرای  فقط  شده 
داريم( هرمز را می گوييد، بله. ما برنامه هايمان معموال در سالن 
از  جلوگيری  خاطر  به  که  شود  می  برگزار  کنزينگتن  شهرداری 
خطر آتش سوزی  اجازه نمی دهند کتاب بگذارند آنجا ولی من با 
مسئوليت خودم به هرمز و يک خانمی که اسمش منير بود چون از 
اين راه امرار معاش می کنند اجازه می دهم که ميزشان را بگذارند 
با  اتفاقًا آقای نيکخواه گله داشتند که معموال   ( و کتاب بفروشند. 
ايشان همکاری نمی شود خصوصًا خاطره ای ذکر کردند از جلسه 
سالمرگ سياوش کسرايی که توسط کانون نويسندگان در تبعيد 
می  بساط  آنجا  قبلی  هماهنگی  با  هم  ايشان  و  بوده  برگزار شده 
کنند ولی از ايشان جلوگيری به عمل می آيد به اين دليل که خيليها 
خواستند در آنجا کتاب بفروشند ولی چون به هيچکس اجازه داده 
آن  شوند.(  قايل  استثنا  نيکخواه  آقای  برای  اند  نخواسته  نشده، 
احتمااًل يک غرض ورزی شخصی بوده چون فروش کتاب خيلی 
رقابتی نيست، همين يک نفر هست که کتاب می فروشد، خيليها کی 
بوده اند مثاًل؟! مسئله اين است که از کتاب زياد استقبال نمی شود؛ 
آقای خويی هم يک بار فرمودند چاپ کتاب شعر در اين بی کجا، 
کار می  به  برای غربت  آقای خويی  که  است  بی کجا اصطالحی 
برند، گفتند که چاپ کتاب در بی کجا بدان ماند که انسان کتابش را 

از پنجره بيندازد بيرون تا هر که می خواهد بردارد...«

به هر روی اين گزارش ناتمام را با گزارش ديگری از اوضاع و 
کرد.  خواهم  دنبال  ديگری  شماره  در  کتاب  نشر  و  چاپ  احوال 
راستش اکنون بسيار کنجکاوم که بدانم اين در واقع »بی فرهنگِی« 
کتابخوانی تا چه اندازه تحت تأثير توحش اعراب هزار وچهارصد 
عامه،  باور  يک  به  بنا  چون  است  انگليس  استثمار  و  پيش  سال 
اين  فقط  منتها  هست  و  بوده   20 چيزمان  همه  نمره  ايرانيان  ما 
دو فاجعه تاريخی ما را رفوزه کرده. حتی گمان می کنم سزاوار 
است تحقيقی روی اين موضوع انجام شود که اصاًل همين اسنتباط 
فرهنگ  تاريخ و  از  اطالعی  بی  يا  اطالع  اندازه  عاميانه نشانه چه 

کشورمان است. 
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در پي آزمايش ششمين موشک صورت گرفت 

کره جنوبي ناو هايش را به 
آب هاي مرزي فرستاد 

در واکنش به احتمال آزمايش موشک هاي دور برد پيونگ يانگ کره جنوبي ناو هايش را به آب هاي مرزي فرستاد 
 نيروي دريايي کره جنوبي روز گذشته يک کشتي پر سرعت گشتي را روانه آب هاي منطقه مرزي خود با کره 
شمالي کرد تا از اين طريق به صورتي کامال علني نشان دهد که هر گونه حرکت تهديد آميز مقامات پيونگ يانگ 

با آمادگي کامل از جانب مقامات سئول بالفاصله پاسخ داده خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه اين کشتي نيروي دريايي سئول مجهز به موشک هاي هدايت شونده است.اين در 

حاليست که بنابه اعالم سخنگوي نيروي دريايي کره جنوبي، کشتي اعزامي سئول به منطقه دريايي مرزي،از نظر 
نظامي بسيار مجهزتر و توانمند تر از کشتي هاي کره شمالي در منطقه مرزي است. نيروي دريايي کره جنوبي 
در اين باره گفت: کشتي اسکورت يون يونگ ها به مرزهاي شمال غربي کره جنوبي در درياي زرد و نزديک 
مرزهاي آبي کره شمالي فرستاده شده است. کره جنوبي با صراحت کامل روز گذشته اعالم کرد که تنها منتظر 
يک حرکت خطا از جانب پيونگ يانگ هستيم تا در کوتاه ترين زمان ممکن وارد عمل شويم. تنش ميان کره شمالي 
و جنوبي باال گرفته است. اين در حاليست که بنا به گفته شماري از کارشناسان اين اقدام فوري مقامات سئول به 
دنبال انتشار اخباري مبني بر احتمال آزمايش موشک  هاي ميان برد از جانب پيونگ يانگ صورت گرفته است.
منابع خبري کره جنوبي روزسه شنبه گزارش دادند که به نظر مي رسد کره شمالي درحال آماده شدن براي 
پرتاب آزمايشي يک موشک ميان برد از ساحل جنوب شرقي اين کشور است.برد موشک هاي ميان برد کره حدود 
پايگاه موشکي  از يک  اين موشک براي پرتاب  سه هزار کيلومتر است. بر اساس گزارشات اعالم شده ظاهرا 
کره شمالي در آنبيون کاونتي در فاصله حدودا يکصد کيلومتري شمال شرق سئول، پايتخت کره جنوبي، آماده 

مي شود. اما با اين حال سخنگوي وزارت دفاع کره جنوبي از اظهارنظر درمورد اين گزارش خودداري کرد. 
مقام هاي آمريکا و کره جنوبي گفته اند اين تحرکات نشان مي دهد که کره شمالي احتماال براي پرتاب آزمايشي 
افزايش  شديدا  کره شمالي  دوربرد  موشک  آزمايش  راستاي  در  مي شود.نگراني ها  آماده  دوربرد  موشک  يک 
يافته است،ژاپن و اياالت متحده نيز شديدا نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده اند. وزير امور خارجه ژاپن 
روز سه شنبه به کره شمالي در خصوص پرتاب احتمالي يک فروند موشک بالستيک دوربرد ديگر توسط اين 
کشور، هشدار داد. هيرو فومي ناکاسونه گفته است که چنين اقدامي از سوي کره شمالي نقض مجدد و آشکار 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود. کره جنوبي و رهبران کشور هاي آسيايي روز سه شنبه 
در نشست آ سه آن نيز رسما اعالم کردند که اقدامات اخير پيونگ يانگ و لجبازي هاي مقامات اين شبه جزيره 
و ناديده گرفتن بيانيه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نمونه بارز نمايش خشونت در منطقه است.در همين 
حال ديپلمات ها در شوراي امنيت سازمان ملل در حال مذاکره درباره يک راه حل جديد براي اعمال تحريم هاي 
تازه عليه کره شمالي هستند. سوزان رايس، سفير آ مريکا در سازمان ملل گفت که پيشرفت هايي در گفت وگوهاي 
روز دوشنبه با همتايان خود از انگليس، چين، فرانسه، روسيه، ژاپن و کره جنوبي حاصل کرده است. وي گفت: 
اين مسير به يک راهکار بسيار ارزشمند و  اميدوارم که در  فکر مي کنم که ما در حال پيشرفت هستيم و من 
مقتدرانه برسيم.اين در حاليست که اين هفت نفر اميدوارند که پس از مشورت با پايتخت هاي متبوع خود بتوانند 
روز سه شنبه يک متن توافقي را به شوراي امنيت ارائه کنند. کره شمالي مي گويد: در صورتي که شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد در واکنش به دومين آزمايش هسته اي زير زميني اين کشور که دوشنبه انجام شد، اقدامات 

شديدتري عليه پيونگ يانگ اعمال کند، کره شمالي اقدامات دفاعي قوي تري را اتخاذ خواهد کرد. 
جانشين جديد ايل 

اما آنچه که در اين ميان بيش از هر چيز جالب به نظر مي رسد،بعد ديگر نظر ها پيرامون اقدامات و آزمايش  هاي 
اخير کره شمالي است،شمار نه چندان اندکي از کارشناسان بر اين عقيده اند که هدف از آزمايشات زياد و پشت 
سر هم کره تنها در جهت جلب توجه و قدرت نمايي در مقابل جهانيان درست مصادف با زمان معرفي رهبر 
جديد و يا به عبارتي تعيين جانشيني کيم جونگ ايل در اين شبه جزيره است تا بدين وسيله نشان دهد، پيونگ 
يانگ حتي در زمان جابه جايي قدرت رهبري در کشور نيز از باالترين توان نظامي وتسهيالتي بهره مند است.در 
اين ميان خبر هاي بسيار زيادي نيز در خبرگزاري هاي مختلف مبني بر قطعي شدن فرد جانشين ايل منتشر شده 
است. رسانه هاي کره جنوبي گزارش دادند رهبر اين اين کشور کيم جونگ اون، فرزند 25 ساله خود را به عنوان 
جانشين معرفي کرد. بر اساس اين گزارش حزب کارگر کره شمالي، پارلمان و کابينه اين کشور اندکي بعد از 
دومين آزمايش هسته اي پيونگ يانگ از اين تصميم مطلع شده انداما در اين ميان در باره اينکه آيا سفارتخانه هاي 
خارجي نيز از خبر تعيين جانشين رهبر کره شمالي آگاه شده اند يا خير اخبار متناقضي وجود دارد. اون متولد 

سال 1984 ميالدي بوده و در سوئيس تحصيل کرده و به زبانهاي آلماني، فرانسوي و انگليسي مسلط است. 

 

کويت سفیرش را فرامي خواند 
با اوج گرفتن اختالفات ميان کويت و عراق بر سر اين موضوع که نمايندگان مجلس عراق از 
کويت خواسته بودند تا بابت راه دادن به امريکا براي حمله به کشورشان غرامت پرداخت 
کنند، روز گذشته نمايندگان مجلس االمه کويت از دولت اين کشور خواستند تا سفير خود را 

از بغداد فرا بخوانند.

پیشنهاد تمديد آتش بس پ ک ک به ترکیه  
 

 شورشيان جدايي طلب کرد ترکيه به دولت اين کشور پيشنهاد تمديد آتش بس را داده اند. 
حزب کارگران کردستان ترکيه )پ ک ک( در بيانيه يي پيشنهاد تمديد شش هفته يي را به 
دولت ترکيه ارائه داده است. بيانيه منتشر شده پ ک ک خاطرنشان مي کند تمديد آتش بس 
کردستان  استقالل  براي  هايشان  تالش  راستاي  در  دموکراتيک  حلي  راه  يافتن  منظور  به 
است. عبداهلل گل رئيس جمهوري ترکيه اخيراً بيان داشت فرصتي تاريخي براي پايان دادن 
به اين مناقشه پيش آمده است. دنيز بايکال رهبر حزب مخالف در پارلمان ترکيه نيز گفته در 
صورتي که شورشيان سالح هاي خود را زمين بگذارند، مورد عفو قرار مي گيرند. آتش بس 
پ ک ک يک طرفه است و ارتش ترکيه در اين مدت بارها به مواضع شورشيان حمله کرده 
است. نيروهاي وابسته به پ ک ک نيز واحدهاي ارتش ترکيه را با بمب مورد هدف قرار داده 
اند. ترکيه پ ک ک را متهم مي کند که از پايگاه هايشان در شمال عراق براي انجام حمالت 

به خاک ترکيه استفاده مي کنند.  

رسوايي نمايندگان پارلمان هند  
 

 تقريبًا عليه يک سوم از اعضاي پارلمان هند که در اولين جلسه پارلمان جديد شرکت کردند، 
پرونده هاي جنايي در جريان است. بر اساس بررسي انجام شده توسط انجمن اصالحات 
 153 است  شده  هند مشخص  در   )NEW( ملي  انتخابات  بان  ديده  و   )ADR( دموکراتيک 
سياستمدار از 543 سياستمدار که در بزرگ ترين انتخابات دموکراتيک تاريخ هند، به پارلمان 
راه يافتند، پرونده هاي جنايي دارند. به نوشته روزنامه ديلي تلگراف، شمار اين سياستمداران 
مافيايي بيش از 128 نماينده منتخبي بود که در انتخابات گذشته به پارلمان راه يافته بودند و 
حداقل عليه 15 نماينده پرونده قتل وجود دارد. در همين حال آنيل بيروال، يکي از مقام هاي 
رسمي انجمن اصالحات دموکراتيک گفت؛ در نامه يي به مان موهان سينگ نخست وزير هند 
به وي اعالم کرديم هيچ نماينده جنايتکاري نبايد به عنوان نماينده مردم و وزير فعاليت کند 

و از وي درخواست کرديم اقداماتي در اين راستا انجام دهد.  
 

تايمز؛ همکاري انگلیس و کشورهاي اروپايي با 
دولت سريالنکا  

  
گذشته  سال  سه  طول  در  اروپا  اتحاديه  کشورهاي  و  انگليس  داد  گزارش  تايمز  روزنامه 
ميليون ها پوند تجهيزات نظامي به دولت سريالنکا فروخته اند تا با شورشيان ببرهاي تاميل 

به مقابله بپردازد. دولت انگليس فروش بيش از
نيمه  هاي  تفنگ  و  مسلسل  زرهي،  خودروهاي  شامل  نظامي  تجهيزات  پوند  ميليون   13/
خودکار به دولت سريالنکا را تاييد کرده است. طبق اسناد اتحاديه اروپا و گفته هاي مقام 
بلغارستان مهمات  و  پوند  ميليون   ±/± مبلغ  به  راکت  10 هزار  اسلواکي  اتحاديه،  اين  هاي 
تايمز  روزنامه  نوشته  به  اند.  فروخته  به سريالنکا  پوند  ميليون   ±/75 ارزش  به  اسلحه  و 
آشکار شدن مساله فروش تسليحات به دولت سريالنکا سواالتي مبني بر احتمال استفاده از 
تسليحات نظامي کشورهاي اتحاديه اروپا در کشته شدن °² هزار غيرنظامي در پنج ماهه آخر 
جنگ داخلي سريالنکا به وجود آورده است. اين در حالي است که بر اساس قوانين فروش 
تسليحات اتحاديه اروپا و حقوق بين الملل فروش تسليحات به کشورهاي درگير جنگ داخلي 

ممنوع است.  
 

پزشک سرشناس عمل هاي سقط جنین 
در امريکا ترور شد 

 
در  داد،  مي  انجام  جنين  سقط  هاي  عمل  که  امريکايي  سرشناس  پزشک  يک  سي؛  بي  بي 
کليسايي در شهر ويچيتا در ايالت کانزاس به ضرب گلوله کشته شد. دکتر جرج تيلر که 67 
سال داشت، درست پس از ساعت 10 صبح به وقت محلي در کليساي »رفورميشن لوتران« 
به قتل رسيد. پليس مي گويد مهاجم که يک مرد سفيدپوست بود پس از حمله با يک اتومبيل 
از صحنه گريخت. اما رسانه هاي محلي مي گويند يک مظنون اکنون تحت بازداشت است. تيلر 
يکي از معدود پزشکاني در امريکا بود که عمل هاي سقط جنين موسوم به »مراحل متاخر« در 
مراحل ديرتر حاملگي را انجام مي داد و با اعتراض برخي از مخالفان سقط جنين روبه رو 
بود. کلينيک وي اغلب محل تظاهرات مخالفان سقط جنين بود و او 16 سال قبل نيز به ضرب 
گلوله يک مهاجم زخمي شده بود. دان مونات وکيل تيلر گفت او در جريان يک مراسم مذهبي 
اوباما، رئيس جمهوري  باراک  از آن روي مي دهد که  اين حادثه دو هفته پس  کشته شد. 
از دانشگاه هاي عمده کاتوليک آن  امريکا، يک سخنراني عمده درباره سقط جنين در يکي 
کشور انجام داد. سقط جنين مساله يي جنجال آفرين در امريکاست و خبرنگاران مي گويند 

اوباما سعي دارد آن را از تنش خالي کند. 
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مهلت 24 ساعته لندن به دولت مالکي  
دولت انگليس از نوري المالکي خواست وزير بازرگاني اين کشور را 
امور خارجه  ايسنا وزارت  به گزارش  آينده آزاد کند.  24 ساعت  طي 
انگليس در بيانيه يي دولت عراق را تهديد کرد که با همکاري نيروهاي 
امريکايي به مکان بازداشت عبدالفالح سوداني وزير بازرگاني مستعفي 
عراق حمله و وي را آزاد خواهند کرد. بر اساس اين بيانيه وزارت امور 
خارجه انگليس، دستورات جهت انجام اين عمليات در زمان معين ارائه 
شده است و هنوز مشخص نيست دولت عراق چه واکنشي به اين تهديد 
خواهد داشت. روزنامه الرايه -چاپ قطر- به نقل از منابع خبري ديگر 
نوشت؛ ارتباطاتي ميان وزارت امور خارجه انگليس و عراق در زمينه 
تبادل آرا در زمينه دستگيري سوداني و قانوني بودن اين اقدام برقرار 
شده است. بر اساس گزارش هاي منتشره، سوداني داراي شناسنامه و 
پاسپورت انگليسي است و براساس قوانين انگليس شهروند اين کشور 

محسوب مي شود.  
 

هماهنگي مصر با اردن و عربستان 
براي پیشبرد روند سازش  

دولت مصر در آستانه سفر رئيس جمهور امريکا به قاهره دو فرستاده 
خود را به اردن و عربستان روانه کرد تا موضع واحدي را به عنوان 
با رژيم صهيونيستي  قبال روند سازش  موضع کشورهاي عربي در 
اتخاذ کنند. پايگاه خبري الجزيره نوشت، عبداهلل بن عبدالعزيز پادشاه 
عربستان دو روز پيش در رياض با عمرسليمان رئيس دستگاه اطالعات 
اين  مصر و در حضور مقرن بن عبدالعزيز رئيس سرويس اطالعات 
کشور ديدار کرده و پيام حسني مبارک را از وي دريافت کرد. از سوي 
ابوالغيط وزير امور خارجه مصر نيز به اردن سفر کرده  ديگر احمد 
و با عبداهلل دوم شاه اردن و نادرالذهبي نخست وزير اين کشور ديدار 
اعالم کرد گفت وگوهاي وزير خارجه  يي  بيانيه  در  امان  کرد. دولت 
مصر در اردن در ارتباط با اتخاذ موضع عربي واحد در قبال تالش 
ها براي تحقق صلح در منطقه بر اساس راه حل تشکيل دو دولت و در 

راستاي سفر باراک اوباما به عربستان و مصر بوده است.  

سفر کوتاه اوباما به آلمان  
 

 در پي انتشار اخباري مبني بر احتمال لغو سفر رئيس جمهور امريکا به 
آلمان، سفر به شهر وايمار از برنامه وي حذف شد. به گزارش فارس 
به نقل از روزنامه آلماني »ولفسبورگر آلگماينه«، »باراک اوباما« سفر 
روز جمعه خود به شهر وايمار در مرکز آلمان را لغو کرد اما همچنان 

به »بوخن والد« در نزديک وايمار خواهد رفت.

اوباما در  نقطه توقف  تنها  را  اين سفر  اين در حالي است که برخي   
جريان سفر به فرانسه، عربستان و مصر مي دانند چرا که مدت توقف 
اوباما در  قرار است  امکان کوتاه شده است.  آلمان در حد  اوباما در 
شهر »درسدن« ديدار کوتاهي با »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان داشته 
باشد و پس از آن در کنفرانس خبري شرکت خواهد کرد. طي اين سفر 
اوباما از مرکز پزشکي نگهداري از سربازان زخمي در جنگ عراق و 

افغانستان در منطقه »لنداشتول« نيز ديدار خواهد کرد.  
 

مرکل و سارکوزي خواهان
 اروپايي قوي تر  

 صدراعظم آلمان و رئيس جمهور فرانسه معتقدند اتحاديه اروپا مي 
طرح  ارائه  و ضمن  بگذارد  پشت سر  را  در جهان  مالي  بحران  تواند 
هايي در اين زمينه گفت وگو کردند. به گزارش روزنامه آلماني »برلينر 
تاکيد  »نيکال سارکوزي« طي مالقاتي  مورگن پست«، »آنگال مرکل« و 
کردند اتحاديه اروپا قادر است بحران مالي جهاني را به خوبي پشت 
سر گذارد و نقش راهبردي در جهان ايفا کند. در اين رابطه مرکل و 
براي  که  هستيم  اروپايي  اتحاديه  ما خواهان  کردند  اعالم  سارکوزي 
پرسش هاي مطرح شده در زمان، پاسخ هاي شجاعانه داشته باشد و 

بيش از پيش درباره کشورهاي عضو احساس مسووليت کند.

 اين دو مقام اروپايي به پيشرفت هاي به دست آمده در نشست هاي 
حال  در  )کشورهاي   20 گروه  نشست  جمله  از  اروپايي  سران  قبلي 
هاي  پرسش  پاسخ  يافتن  به  و  کردند  اشاره  يافته(  توسعه  و  توسعه 
از  و  کردند  تاکيد  سطحي  هاي  پرسش  به  پرداختن  جاي  به  بنيادين 
مقامات اتحاديه اروپا خواستند در ماه ژوئن )خردادماه( اقدام به برپايي 
اولين نشست جمعي در زمينه قانونگذاري در رابطه با امور مالي اروپا 

کنند.  

ديک چني؛ عراق با 11 سپتامبر ارتباط نداشت 
 

معاون رئيس جمهور سابق امريکا اطالعاتي را که زماني براي اعالم همکاري صدام با القاعده براي حمله 11 سپتامبر به آنها استناد 
کرده بود، رد کرد. ديک چني معاون جرج بوش رئيس جمهور سابق امريکا 
گفت؛ به نظر مي رسد اطالعات سازمان جاسوسي امريکا )سيا( مبني بر 
صحت  سپتامبر،   11 حمالت  درخصوص  القاعده  و  عراق  بين  همکاري 
نداشته باشند. به گزارش شبکه خبري بلومبرگ، چني در عين حال گفت؛ 
القاعده وجود  رابطه طوالني بين صدام و گروه هاي تروريستي از جمله 
کند. معاون  را موجه مي   2003 به عراق در سال  امريکا  داشت که حمله 
جرج بوش تصريح کرد؛ من در آن زمان اين رابطه را قوي مي دانستم و 
هنوز هم همين نظر را دارم. بين القاعده و عراق يک رابطه 10ساله وجود 
داشت. اين چيزي نيست که من آن را ساخته باشم. چني در پاسخ به اين 
سوال که آيا صدام به القاعده در انجام حمالت 11 سپتامبر کمک کرد، گفت؛ 
به اين مساله معتقد نيستم و هرگز مدرکي دال بر دخالت او در حمالت 11 
سپتامبر پيدا نکردم. چني در اين سخنان به حمالت خود عليه تعهد باراک 
اوباما رئيس جمهور امريکا براي بستن گوانتانامو ادامه داد و گفت؛ فکر مي 
کنم بستن گوانتانامو بسيار مشکل باشد. گوانتانامو يک زندان خوب و با 
مديريت خوب است. اگر قصد دخالت در يک مناقشه جهاني نظير آنچه در 
زمينه جنگ عليه تروريسم با آن مواجه هستيم را داريد، اگر جايي براي نگه 
داشتن اين افراد نداريد، تنها گزينه شما اين است که آنها را بکشيد. ديک 
چني اضافه کرد؛ دولت هاي خارجي که از گوانتانامو انتقاد کرده اند، تمايلي 
به پذيرش مظنونين بازداشت شده در آنجا نداشته اند. وي گفت؛ اگر شما 
زندانيان را به اينجا )امريکا( بياوريد و يک قاضي حکم دهد که ديگر نمي 
توانيد آنها را بازداشت کنيد، مجبوريد آنها را در خاک امريکا آزاد کنيد. در 
همين حال پايگاه اينترنتي نيويورک ديلي نيوز گزارش داد؛ معاون رئيس 
مورد  در  از روش خفگي مصنوعي  استفاده  مجدداً  امريکا  جمهور سابق 

تروريست هاي القاعده را تحسين کرد و آن را يک روش بسيار خوب که باعث جمع آوري اطالعات ارزشمند شده، ناميد.

رهبر کره شمالي کوچک ترين پسرش را نامزد جانشیني خود کرد 
 

کيم جونگ ايل رهبر کره شمالي، کيم جونگ اون، کوچک ترين پسرش را به عنوان نامزد جانشيني خود تعيين کرد. شبکه سي ان ان 
روز سه شنبه به نقل از دو روزنامه کره جنوبي گزارش داد از مقامات کره شمالي خواسته شده است از »کيم جونگ اون« کوچک 
ترين پسر رهبر کره شمالي تبعيت کنند. از سوي ديگر خبرگزاري آسوشيتدپرس در خبري عنوان کرد »پارک جي وون« يکي از 
نمايندگان حزب مخالف مجلس کره جنوبي در کميته اطالعاتي در گفت وگو با يک راديوي محلي گفته است از طريق دولت در جريان 
اقدام کره شمالي از بابت جانشيني رهبر آتي آن کشور قرار گرفته است. سي ان ان گفت؛ اطالعات کمي از کيم جونگ اون کوچک 
ترين فرزند رهبر کره شمالي که در سوئيس درس خوانده است، وجود دارد. وي که گفته مي شود در اواخر سال 1983 يا اوايل 

1984 متولد شده است در بين سه فرزند ديگر رهبر کره شمالي از قدرت رهبري بيشتري برخوردار است. 
 

 آدم ربايي دانشجويان در پاکستان به دست طالبان 
 

گروه بين الملل؛ نيروهاي نظامي طالبان در حمله به يک خودرو در وزيرستان شمالي شماري از دانشجويان پاکستاني را ربودند. 
بنا بر اظهارات مقامات رسمي و شاهدان عيني حدود 30 ميني بوس حامل 500 دانشجوي پسر و معلمان شان در عبور از منطقه 
وزيرستان شمالي بودند که اين شبه نظاميان به آنها حمله کردند. با اين احتمال که ممکن است از اين افراد به عنوان سپر انساني 
استفاده کنند اين آدم ربايي مي تواند بحران تازه يي در پاکستان به وجود آورد. بنا به گفته مقامات رسمي بسياري از افراد ربوده 
شده فرزندان رهبران نظامي هستند. اين دانشجويان پس از تعطيالت زودهنگام تابستاني به دليل افزايش ناآرامي در منطقه در ساعت 
3 به وقت محلي رزمک را ترک کردند. تعدادي از خودروهايي که توانستند از اين محل فرار کنند دوباره به شهر رزمک برگشته اند 
و همين امر باعث شده اطالعات دقيقي در مورد تعداد افراد ربوده شده در دست نباشد. ارتش پاکستان براي آزادسازي اين افراد 
عمليات نظامي را انجام داد. سخنگوي ارتش پاکستان ديروز)سه شنبه ( اعالم کرد شماري از دانشجوياني که دوشنبه شب از سوي 
شبه نظاميان طالبان در وزيرستان شمالي ربوده شده بودند، آزاد شدند. ژنرال اطهر عباس در نشست خبري با خبرنگاران افزود؛ 
آزادشدگان از دانشجويان، استادان و کارکنان مدرسه نظامي در ناحيه رزمک واقع در وزيرستان شمالي هستند. سخنگوي ارتش 
پاکستان شمار دانشجويان آزادشده را 79 تن اعالم کرد و گفت شبه نظاميان قصد داشتند گروگان هاي خود را به وزيرستان جنوبي 
ببرند. ژنرال اطهر عباس اظهار داشت؛ گروهي از دانشجويان حاضر در اين مدرسه نظامي، پس از دريافت هشدار تلفني، اين محل 
را تخليه کردند اما شبه نظاميان زودتر اين عده را که سوار 30 دستگاه خودرو بودند مجبور کردند به 30 کيلومتري رزمک بروند. 
وي گفت؛ »فردي که موفق به فرار شده شمار گروگان ها را 400 نفر اعالم کرده و افزوده شبه نظاميان به موشک، تفنگ، نارنجک و 

ديگر تجهيزات مسلح هستند.« 

 آزادي مظنون حادثه تروريستي بمبئي  
 

 دادگاهي در پاکستان حکم آزادي يک روحاني افراطي را که با حادثه تروريستي سال گذشته در بمبئي هند ارتباط داشت، صادر کرد. 
حکم آزادي حافظ محمد سعيد روحاني مذکور، در حالي از سوي دادگاه عالي الهور صادر شده که درگيري ها در شمال غربي پاکستان 
و دره سوات ميان طالبان و ارتش به اوج خود رسيده است. انتظار مي رود صدور اين حکم منجر به تشديد تنش ها ميان پاکستان و هند، 
کشور همسايه اش شود. هند از پاکستان خواسته قاطعانه عوامل حادثه تروريستي بمبئي را شناسايي و محاکمه کند. در اين حمالت 164 
تن کشته شدند و 9 تن از 10 مهاجم نيز جان خود را از دست دادند. پاکستان اعالم کرده است دولت اين کشور چندين مظنون اين حادثه 
از جمله محمد سعيد را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، سعيد رياست يک موسسه خيريه را عهده دار است که 
سازمان ملل مي گويد اين موسسه با گروه شبه نظامي لشگر طيبه مرتبط است. وکيل محمد سعيد ديروز )سه شنبه( گفت؛ هيات منصفه 
دادگاه اعالم کرده ادامه بازداشت سعيد بيهوده و بي اساس است. محمد سعيد دو دهه پيش به شکل گيري لشگر طيبه کمک کرد تا اين 
گروه به مقابله با حاکميت هند در منطقه مورد اختالف کشمير بپردازد. پس از اينکه فعاليت اين گروه ممنوع شد، محمد سعيد يک موسسه 

خيريه باز کرد و نام آن را »جماعت الدعوه« نهاد.  
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عضوگیري تندروها در اينترنت  
 

براساس گزارشي که اخيراً منتشر شده است گروه هاي تندرو، خشونت طلب و نژادپرست بيش از گذشته از 
وب سايت هاي گروهي- اجتماعي مثل فيس بوک، يوتيوب و ماي اسپيس براي تبليغات و عضوگيري بهره 
برداري مي کنند. اين گزارش مدعي است فقط در سال گذشته ميالدي چنين مواردي از کاربري اينترنت 25 

درصد افزايش يافته است.
دستمايه تهيه اين گزارش بررسي و شناسايي بيش از 10 هزار مورد وب سايت، وبالگ، شبکه هاي گروهي، 
اينترنتي هستند که خشونت نژادي، تروريسم، موسيقي هاي ترويج تنفر و  چت روم، ويدئو و بازي هاي 
ضديت با اقليت هاي قومي، مذهبي را گسترش مي دهند. گروه هاي تندرو از تمام عرصه هاي شبکه اينترنت 
براي ترويج دشمني و ديدگاه هاي تنفرآميز قديمي به شکل جديد استفاده مي کنند. از اين طريق عالوه بر 
تبليغات عليه »دشمنان« خود، کمک مالي جمع آوري کرده و حتي گروه هاي تندرو افراد جديد را عضوگيري 

مي کنند.
نمونه ها در اين گزارش تحت عنوان »تنفر و تروريسم ديجيتال« معرفي شده اند و انواع و اقسام وب سايت 

هاي ديگر مبلغ گروه هاي مسلح و 

خشونت طلبي مثل طالبان و القاعده هستند.
مرکز سيمون ويسنتهال گروه مدافع حقوق بشر، که به خاطر پيگيري مجرمان دوران آلمان نازي شهرت 
دارد، بهره برداري گروه هاي خشونت طلب و نفرت گستر را طي 10 سال گذشته زير نظر داشته است. به 
اعتقاد اين نهاد گسترش وب سايت هاي گروهي- اجتماعي مثل فيس بوک باعث شتاب بيشتري در گسترش 
نژاد پرستي و تبليغات تنفرآميز در سطح جهان شده است. مديران وب سايت فيس بوک اخيراً با کارشناسان 
اين مرکز ديدار داشته و متعهد شده اند که صفحات و وب سايت هاي مغاير با مقررات اين موسسه را سريعًا 
حذف کنند. ولي با توجه به 200 ميليون کاربر شبکه هاي اجتماعي- گروهي موسسات اداره کننده اين نوع 
شبکه ها تاکنون نتوانسته اند با سرعت کافي به اين مشکل واکنش نشان دهند. آبراهام کوکر يکي از مديران 
مرکز سيمون ويسنتهال به خبرگزاري رويترز گفت وب سايت فيس بوک اخيراً چند سايت در اين زمينه را 
حذف کرده است. به گفته وي وب سايت هاي گروهي- اجتماعي مي دانند در اين عرصه با مشکل بزرگي 
روبه رو هستند. از ميان اين شبکه ها فيس بوک تاکنون بيشتر از سايرين عمل کرده است ولي گاهي اوقات 
حتي انجام آنچه در توان داريم براي حل ريشه يي اين مشکل کافي نيست. آبراهام کوکر براي تشريح اين 
معضل به نمونه يي اشاره مي کند که به خاطر تبليغات نژادپرستانه چندين بار از وب سايت يوتيوب حذف 
شده است. اما اين گروه خيلي ساده با خلق صفحه يي ديگر و ثبت نام دوباره کانال جديدي را براي انتشار 
مطالب خود روي سايت يوتيوب پيدا کرده و با افتخار اعالم مي کند اين شصت و چهارمين کانال جديدي 
است که براي تبليغ ديدگاه هايش تهيه کرده است. براساس گزارش مرکز سيمون ويسنتهال گروه هاي تندرو 
و خشونت طلب شبکه هاي گروهي خود را نيز داير کرده اند. در اين گزارش به يک مورد اشاره مي شود 
که با نام »ساکسون هاي نوين« خود را شبکه تماس گروهي براي »نژاد پاک اروپايي« معرفي مي کند. اين 
شبکه توسط افراد يا گروه هاي نئونازي در امريکا راه اندازي شده است. گروه هاي ديگري نيز با خلق بازي 
هاي اينترنتي اين کار را مي کنند. يک نمونه آن به اسم »عمليات ويژه -85 نجات گروگان ها« محصول يک 
سازمان ايراني است. يا بازي ديگري هست به نام »گشت مرزي« که در آن هر کسي که بازي مي کند بايد 
مکزيکي هايي را که مي خواهند به مرز امريکا نزديک شده يا از آن عبور کنند با شليک گلوله بکشند. يکي از 
نوجواناني که در جلسه کنفرانسي که اخيراً براي بررسي اين مساله تشکيل شده بود، گفت؛ »نسل ما برده 
داري را نديده و ذهنيتي در مورد اين مسائل ندارد. به همين خاطر جوانان معمواًل اين مسائل را شوخي تلقي 

مي کنند تا اينکه يک حادثه بدي روي دهد.« 

زنده ماندن معجزه آسا 
پس از سقوط از ارتفاع 

200 متري  
  

مقامات پليس کوهستان در منطقه »تيرول« در 
اتريش خبر دادند؛ يک زن جوان ايتاليايي پس 
اين منطقه  200 متري در  ارتفاع  از  از سقوط 
کوهستاني به طرز معجزه آسايي نجات يافت. 
تايمز،  اتريش  رساني  اطالع  پايگاه  از  نقل  به 
پليس اين منطقه در اتريش در مصاحبه يي با 
رسانه هاي دولتي اين کشور تصريح کرد؛ يک 
کوهستان  قله  به  صعود  هنگام  ساله   34 زن 
»هوچ فيلر« به طور ناگهاني سقوط کرد، اما به 
طرز معجزه آسايي از خطر مرگ نجات يافت. 
اين زن  اين در حالي است که گفته مي شود 
از ارتفاع 200 متري به دامنه اين کوه سقوط 
کرده و تنها از ناحيه يکي از پاها دچار جراحت 
شده و بر اساس اعالم اورژانس کوهستان و 
ماموران امداد و نجات، قسمت هايي از بدنش 
در  است.  شده  خراشيدگي  و  کوفتگي  دچار 
همچنين  »تيرول«  کوهستان  پليس  گزارش 
امداد  بالگرد  توسط  زن  اين  که  است  آمده 
منطقه  نزديکي  در  بيمارستاني  به  نجات  و 
»برونک« منتقل شده است. تحقيقات در مورد 

چگونگي سقوط اين زن ادامه دارد.  

حبس پدر به دلیل 
خالکوبي کردن بدن 

فرزند  
  

امريکا،  در  »کاليفرنيا«  ايالت  دادگاهي  مقامات 
بدن  خالکوبي  اتهام  به  را  جوان  پدر  يک 
و  حبس  ماه   11 به  اش  ساله  هفت  فرزند 
پرداخت جريمه نقدي محکوم کردند.»اندريکو 
بدن  روي  است  متهم  26ساله  گونزالس« 
کودک هفت ساله اش خالکوبي کرده و او را 
مورد ضرب و شتم قرار داده است. بر اساس 
اعالم پليس منطقه »مادرا« در ايالت کاليفرنياي 
ايالتي اين کودک هفت  امريکا، ماموران پليس 
ساله را در حالي که از شدت بي غذايي و بي 
هتل  يک  ساختمان  در  بود،  مرگ  به  رو  آبي 
يافتند.  »مادرا«  شهر  از  خارج  در  مخروبه 
 21 اين مرد در  اين، گفته مي شود  بر  عالوه 
آوريل سال جاري ميالدي نيز به اتهام سرقت 
و ضرب و شتم صاحب يک رستوران، توسط 
دليل  به  اما  بود،  شده  دستگير  منطقه  پليس 
مقامات  شد.  آزاد  زندان  از  کافي  ادله  نبودن 
به  را  جوان  پدر  اين  کاليفرنيا،  ايالت  قضايي 
اتهام خالکوبي روي بدن فرزند هفت ساله اش، 
به  کودک  اين  کردن  رها  و  اذيت وي  و  آزار 
مدت يک هفته در يک ساختمان مخروبه به 11 
جريمه  دالر  هزار   700 پرداخت  و  حبس  ماه 
هم  کودک  اين  همچنين  کردند.  محکوم  نقدي 
از کودکان  نگهداري  مراکز  از  يکي  در  اکنون 

در ايالت کاليفرنيا به سر مي برد.  
 

استفاده از سگ هاي 
شکاري براي مقابله با 
اردک هاي وحشي  

 
ميامي  ايالت  در  »بوستون«  پليس  مقامات   
در  شکاري  هاي  سگ  صاحبان  از  امريکا، 
اين منطقه خواستند براي مقابله با اردک هاي 
هاي  ايستگاه  به  را  خود  هاي  سگ  وحشي، 
پليس تحويل دهند. »لن اليس« سخنگوي پليس 
يي  مصاحبه  در  امريکا  در  بوستون  مرکزي 
يادآور شد؛  اين کشور  دولتي  هاي  با رسانه 

به  اخير  يکي دو دهه  اردک هاي وحشي طي 
به  را  خساراتي  منطقه  اين  به  مهاجرت  دليل 
و  اند  آورده  وارد  بوستون  مزارع  و  ها  باغ 
استفاده  آنها  با  مقابله  راه  تنها  دليل  به همين 
خاطرنشان  وي  است.  شکاري  هاي  سگ  از 
کرد؛ ما از تمامي صاحبان سگ هاي شکاري 
منطقه درخواست کرديم سگ هاي خود را به 
ايستگاه هاي پليس تحويل دهند تا پليس بتواند 
با استفاده از اين سگ ها، اردک هاي وحشي 
دپارتمان  ايسنا  گزارش  به  دهد.  فراري  را 
گزارش خود  در  نيز  امريکا  مرکز  کشاورزي 
وحشي  هاي  اردک  مهاجرت  کرد؛  اضافه 
به  امريکا  به  اخير  دهه  دو  يکي  طي  کانادايي 
ويژه به منطقه »بوستون« در ايالت ميامي بيش 
از 240 هزار دالر خسارت به باغات، مزارع و 
زمين هاي کشاورزي وارد آورده است و تنها 
ترساندن  وحشي،  پرندگان  اين  با  مقابله  راه 
و فراري دادن آنها توسط سگ هاي شکاري 

است.   

بچه شش ساله پدرش را 
نجات داد  

 
 

کرد؛  اعالم  امريکا  در  »نبراسکا«  ايالت  پليس 
ماموران پليس ايالتي يک کودک شش ساله را 
در حالي که پشت فرمان نشسته بود و به سمت 
کردند.  دستگير  بود،  حرکت  در  منطقه  همين 
پليس منطقه »نورس پليت« در ايالت »نبراسکا« 
هاي  رسانه  با  يي  مصاحبه  در  امريکا  در 
دولتي اين کشور تصريح کرد؛ ماموران پليس 
که  را در حالي  استيشن  ايالتي يک خودروي 
يک کودک شش ساله پشت فرمان آن نشسته 
بود، متوقف کردند و در کمال تعجب متوجه 
که  پدرش  جان  نجات  براي  کودک  اين  شدند 
در حال مرگ بود، اقدام به رانندگي کرده است. 
»فيليپ مين« يکي از ماموران پليس ايالتي در 
کرد؛  اضافه  امريکا  هاي  رسانه  با  وگو  گفت 
ما در ساعت 45/18 يک خودروي استيشن را 
در جاده منطقه »نورس پليت« مشاهده کرديم 
که با سرعت بسيار پاييني حرکت مي کرد. با 
در   15/20 ساعت  در  خودرو  کردن  متوقف 
که  شديم  متوجه  منطقه  بيمارستان  نزديکي 
پشت  »تاستين«  نام  به  يي  کودک شش ساله 
فرمان خودرو نشسته و در صندلي عقب نيز 
سه  برادر  همراه  به  بود،  بيهوش  که  پدرش 
ساله اش قرار دارد. اين مامور پليس ايالتي در 
ادامه افزود؛ درست است که اين کودک براي 
نجات جان پدرش اقدام به رانندگي کرده، اما 
پدر اين کودک نبايد به او اجازه رانندگي با اين 
ديگران  از  بايد  و  داد  را مي  بزرگ  خودروي 
يا اورژانس درخواست کمک مي کرد. اين در 
حالي است که در گزارش اورژانس بيمارستان 
منطقه آمده است اين مرد به دليل افت قند خون 
دچار بيهوشي شده و اگر اين کودک وي را به 
بيمارستان منتقل نمي کرد، حتمًا جان خود را 

از دست مي داد.  

اينترنت مادربزرگش را 
از دست داد 

 
ماريا  داد؛  دست  از  را  مادربزرگش  اينترنت 
نويس  وبالگ  و  ساله   97 پيرزني  لوپز،  آمليا 
که طرفداران فراواني داشت. او در زادگاهش 
بود.  شده  بدل  مشهور  يي  چهره  به  اسپانيا 
سالگي   97 در  مه(   22( جمعه  روز  در  ماريا 
درگذشت. کليک ورود به دنياي اينترنت براي 
به  او  شد.  زده  دير  خيلي  لوپز  آمليا  ماريا 
کاماًل  يي  هديه  اش  سالگي   95 تولد  مناسبت 
کرد؛  دريافت  اش  نوه  از  امروزي  و  مدرن 
يک وبالگ که باعث شد عنوان لقب »پيرترين 
از آن ماريا کند. ماريا  وبالگ نويس دنيا« را 
اهل شمال غرب اسپانيا بود و از دسامبر سال 
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شما که هفته نامه پرشين را می خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده که چه 
چيزهايی در آن بايد کم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه برای ادای 

حق شما با شرکت در اين نظر سنجی همراهی فرماييد.
با تشکر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
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تحصيالت: ................................................................................

آدرس الکترونيکی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.
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2( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرايی ..........................................................................................................
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14( ورزشی ................................................................................................................
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ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
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............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد

و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکميل نمائيد.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

خاطرات  نوشتن   2006
زمان  مدت  هنوز  کرد.  شروع  وبالگش  در  را  خود 
طرفداران  ماريا  هاي  نوشته  که  بود  نگذشته  زيادي 
زيادي را از پنج قاره جذب کرد و وبالگ او به يکي 
از پرمخاطب ترين وبالگ هاي اسپانيايي زبان تبديل 
شد. البته از همان ابتدا نوه، مادربزرگ را دست تنها 
تايپ  و  ماريا  از ضبط صداي  پس  او  بود.  نگذاشته 
 A« که  ماريا  وبالگ  به  را  آنها  او،  هاي  گفته  تمام 
نام داشت، منتقل مي کرد. خاطرات   »mis 95 anos
و تجربيات جواني، جنگ داخلي اسپانيا و همين طور 
سياست روز دستمايه پست هاي وبالگي مادربزرگ 
اينترنتي بود. او حتي يک بار گزارشي از سفرش به 
آن  هاي  عکس  که  نوشت  وبالگش  در  هم  را  برزيل 
اثبات سرزندگي او به شمار مي رفتند.  نشاني براي 
گواه اين ادعا هم عکسي بود که او را در حال رقص 
سامبا با يک جوان برزيلي نشان مي داد. خوانندگان 
زيادي در کامنت هاي متعددي براي ماريا از وبالگ 
از  بيشتر  امروز  به  تا  و  کردند  استقبال  او  نويسي 
اند.  کرده  بازديد  وبالگش  از  نفر  ميليون  نيم  و  يک 
متعددي  برنده جوايز  نيز  ماريا  وبالگ  ميان  اين  در 
وله  دويچه  نويسي  وبالگ  مسابقات  جايزه  جمله  از 
گفته  بار  يک  او  شد.   2007 سال  در   )The BOBs(
و  گشوده  او  روي  پيش  جديدي  دنياي  اينترنت  بود 
همچنين  ماريا  است.  کرده  تر  جوان  را  او  سال   20
از  ترسي  کرد  مي  توصيه  پيرزنان  و  پيرمردان  به 

تکنولوژي به خود راه ندهند.

توسل به دعا به جاي
 درمان پزشکي   

 
درمان  براي  تالش  جاي  به  که  امريکايي  زن  يک 
پزشکي دختر بيمارش به دعا متوسل شده بود و اين 
خود  جان  ديابت  عوارض  اثر  بر  پيش  چندي  دختر 
که  حالي  در  شد.  شناخته  گناهکار  داد،  دست  از  را 
»مادلين نيومن« دختر 11ساله چند روز قبل از مرگش، 
از خود بروز داده و محتاج  بيماري ديابت را  عالئم 
درمان هاي پزشکي بود، مادر 41 ساله اين دختر تنها 
درصدد  طريق  اين  از  و  کرد  بسنده  دعا  خواندن  به 
دختر  مادر،  اين  اهمال  پي  در  بود.  دخترش  درمان 
ديابت جان  اثر عوارض  بر  مارس   23 11ساله روز 
خود را از دست داد. يک قاضي امريکايي با بررسي 
اين پرونده، »ليالني نيومن« اهل ايالت ويسکانسين را 
گناهکار  غيرعمد دخترش  قتل  و  مباالتي  بي  دليل  به 
تشخيص داد. گفته مي شود 25 سال زندان در انتظار 
گفته  پليس  به  ها  بازجويي  در طول  نيومن  است.  او 
است؛ »خداوند از دخترش مراقبت مي کرد و دعا و 
نيايش براي سالمتي وي تنها چيزي بود که او احتياج 
به  متهم  نيز  دختر  اين  پدر  حال  همين  در  داشت.« 
همکاري با همسرش در قتل غيرعمد دخترشان است. 
هر چند تاريخ دادگاه صدور حکم تاکنون تعيين نشده 
خواهي  فرجام  موکلش  گفت  نيومن  ليالني  وکيل  اما 
مارس   23 روز  گزارش  اين  براساس  کرد.  خواهد 
شمارش  به  ساله   11 دختر  هاي  نفس  که  زماني 
انجيل  خواندن  از  پدر  و  مادر  سرانجام  بود  افتاده 
که  حالي  در  کردند  خبر  اورژانس  و  کشيدند  دست 
ديگر دير شده بود و اين دختر جان سپرد. دادستان 
اين پرونده، خانواده نيومن ها را »متعصبان مذهبي« 
اين  در  وي  بميرد.  دخترشان  دادند  اجازه  که  ناميد 
باره گفت؛ »حتي مراقبت هاي اوليه پزشکي نيز جان 
مادلين را نجات مي داد. آنها فرصت کافي براي نجات 

جان اين دختر را در اختيار داشتند.«  

 چاپ داستان جنايي روي 

کاغذ توالت  
  

يک کمپاني ژاپني، يکي از داستان هاي جنايي نويسنده 
مشهور اين کشور را روي کاغذهاي توالت چاپ کرد. 
يک شرکت توليدکننده لوازم بهداشتي در ژاپن تصميم 
گرفت در يک اقدام جالب يکي از داستان هاي پرفروش 
به  کاغذي  دستمال  رول  روي  را  کشور  اين  جنايي 
چاپ برساند تا استفاده کنندگان در هر جا بتوانند از 

خواندن اين داستان لذت ببرند. بر اساس اعالم مدير 
اين  از  رول  هر  بهداشتي،  لوازم  توليد  کارخانه  اين 
از رمان پرفروش داستان  9 قسمت  دستمال کاغذي 
جنايي و ترسناک »حلقه« نوشته »کوجي سوزوکي« 
شود  مي  گفته  دارد.  خود  روي  را  ژاپني  نويسنده 
90 سانتيمتر  کاغذ حدود  هاي  رول  اين  از  کدام  هر 
توانند  مي  راحتي  به  کنندگان  استفاده  و  دارد  طول 
تنها ظرف چند دقيقه تمام داستان را بخوانند. قيمت 
هر کدام از اين رول هاي کاغذ توالت نيز دو دالر و 

20 سنت است.   

شنا براي جلب توجه دختر 
مورد عالقه  

  
عالقه  مورد  دختر  آنکه  براي  چيني  جوان  پسر  يک 
در  کيلومتر   64 حدود  کند  وادار  ازدواج  به  را  اش 
دختر  نهايت  در  اما  کرد،  شنا  پکن  در  يي  رودخانه 
جوان به وي پاسخ منفي داد. »يانگ« 27 ساله، پسر 
جواني از استان »ژجيانگ« است که تصور کرد اگر 
در رودخانه پکن شنا کند، مي تواند نظر مثبت دختر 
مورد عالقه اش را براي ازدواج جلب کند. وي پس از 
آنکه خود را به آب انداخت از پليس درخواست کرد 
دختر مورد عالقه اش را روي پل پکن بياورد تا وي را 
حين شنا ببيند، اما دختر جوان که 23 سال دارد تنها 
او را تحسين کرد، اما دست رد به سينه مرد جوان زد.  

سس مورچه، بهترين غذاي 
کلمبیايي ها  

 
 سس مورچه يکي از چاشني هاي مورد عالقه مردم 
کشور کلمبياست و طي ماه هاي آوريل تا ژوئن هر 
سال مزرعه داران مورچه ها را از مزارع و جنگل ها 
درمي  به صورت سس  را  آنها  و  کرده  آوري  جمع 
آورند. ساکنان و مزرعه داران سراسر کلمبيا در ماه 
هاي اوليه فصل بهار با جمع آوري چندين تن مورچه 
از نوع »کولوناس«، آنها را در ظرفي بزرگ قرار داده 
و به رستوران داران مي فروشند. گفته مي شود اين 
و  روستاييان  قبول  مورد  حشرات  جزء  ها  مورچه 
ساکنان سراسر کلمبيا بوده و طي ماه هاي آوريل تا 
ژوئن مردم اين حشرات را از النه هايشان جمع آوري 
کرده و در پخت و پز و تهيه سس از آنها استفاده مي 
کنند. به گزارش ايسنا اين نوع از مورچه ها به دليل 
کشور  اين  سنتي  غذاهاي  در  دارند  که  بزرگي  جثه 
دليل جزء  همين  به  و  گيرند  مي  قرار  استفاده  مورد 

غذاهاي مورد عالقه و مهم مردم اين کشور است.  

ساخت بزرگ ترين مزرعه 
بادي در انگلستان  

 
 دولت انگلستان قصد دارد با گسترش يکي از مزارع 
ترين  بزرگ  کشور،  اين  سواحل  از  يکي  در  بادي 
نيروي  وزير  بسازد.  انگلستان  در  را  بادي  مزرعه 
اين  دولتي  هاي  رسانه  با  يي  در مصاحبه  انگلستان 
کشور گفت؛ قرار است با 300 ميليون پوند اعتباري 
که دولت در اختيار وزارت نيرو قرار مي دهد، مزرعه 
بادي منطقه »ايگل شام مور« در »رنفري شاير« شرقي 
را گسترش داده و 140 توربين بادي در آنجا به راه 
انداخته و طي اين عمليات، بزرگ ترين مزرعه بادي 
را در انگلستان و سراسر قاره اروپا به راه بيندازيم. 
گفته مي شود اين مزرعه بادي هم اکنون قادر است 
برق 180 هزار نفر از ساکنان منطقه را تامين کند و در 
صورت گسترش اين مزرعه بادي، برق نيمي از مردم 
تامين خواهد کرد. »کيث  را  انگلستان  مناطق مختلف 
شرقي  شاير«  »رنفري  برق  مرکز  رئيس  اندرسون« 
گفت؛ اين نيروگاه بادي اولين مرکز توليد برق بادي با 
توان باالي 300 مگاواتي است که در انگلستان به راه 
افتاده است. دولت انگلستان قصد دارد با راه اندازي 
برق  اين کشور،  مناطق مرتفع  در  بادي  نيروگاه  اين 
بادي را جايگزين نيروگاه هاي برق با سوخت فسيلي 
کند. همچنين اين نيروگاه قرار است در محوطه يي با 

مساحت 55 کيلومتر مربع ساخته شود.  
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شعر سعدي
   و سازمان ملل 

فريدون مجلسي

نمي دانم آيا همه ملت ها مانند ما اسطوره باورند؟ يعني اسطوره 
يي مي سازند و آن را صميمانه باور مي کنند؟ اگر چنين نمي بود 
اسطوره عاشقانه پيگماليون و گاالئتا نيز در يونان و روم باستان 
پديد نمي آمد و موضوع هنرنمايي هاي ده ها تنديس گر و نقاش و 
شاعر و نويسنده طي قرون و اعصار نمي شد. مي گويند پيگماليون 

در ظرافت و زيبايي تنديسي که مي ساخت و آن را گاالئتا ناميده 
و  آفريده خود شد  بيقرار  عاشق  که سرانجام  کوشيد  آنقدر  بود، 
ملتمسانه از ونوس ايزد بانوي عشق و زيبايي و باروري غ=آفروديت 
يونانيف خواست آن را جان دهد و اين اسطوره همراه با اسطوره 
در  باري  داد.  مي  تشکيل  را  اعصار  آن  مردمان  باور  ديگر  هاي 
زمان بچگي و نوجواني ما که طبعًا بحث درباره فوتبال بخشي از 
زندگي ما را نيز پر مي کرد، قهرماني به نام جديکار بسيار نامدار 
فوتبال  و خصوصًا  ورزش  که  زمان  همان  در  و  محبوب.  و  بود 
توانسته  تقدير  هر  به  اين ورزشکار  نبود،  نانداني  و  بود  کاهداني 
و  ورزشي  وسايل  فروش  براي  فروشگاهي  تدبير  حسن  با  بود 
که  کند،  برپا  تهران  امجديه  ورزشگاه  کنار  در  فوتبال  خصوصًا 
هم نام جديکار و هم ارتباط کاربردي و هم موقعيت مکاني يا به 
اصطالح لوکيشن آن سودآوري اش را تضمين مي کرد. مي گويند 
از کنراد هيلتون بنيانگذار موفق هتل هاي زنجيره يي جهاني هيلتون 
پرسيدند راز موفقيت تو در اين کار چيست و او گفت؛ »همواره سه 
اصل را در مکان يابي هتل هايم رعايت کرده ام؛ لوکيشن، لوکيشن، 
باري،  باشد.  خودمان  محلي  مناسب  موقعيت  همان  که  لوکيشن،« 
جديکار گذشته از اين استعداد هيلتوني از آنهايي بود که درباره اش 
اسطوره هايي مي ساختند و بچه هاي آن دوره در کمال ناباوري 
آن را باور مي کردند، يکي از آن اسطوره ها درباره قدرت بي نظير 
پاي چپ جديکار بود که اگر از اين دروازه شوت مي کرد، در آن 
دروازه به گل مي نشست، و اگر دروازه بان مقابل درصدد گرفتن 
پاره شود،  اثر شدت ضربه  در  بود شکمش  ممکن  آمد  برمي  آن 
کار به همين جا پايان نمي يافت. وقتي در مسابقات بين المللي مي 
پرسيديم پس چرا تيم ما با داشتن ابرقدرتمندي مانند جديکار پيروز 
نمي شود، مي گفتند »براي اينکه پاي چپ او توقيف است،« و مي 
گفتند »پاي چپ جديکار را با زنجير مي بندند که نکند يک وقت از 
آن استفاده کند و موجب کشت و کشتار يا برد ناعادالنه تيم ايران 
شود.« و ما هم در عالم کودکي بي آنکه بينديشيم که بسيار خب، 
گيرم بخواهند پاي چپ جديکار را ببندند، آن را به کجا بايد ببندند؟ 
به زمين ميخ کنند؟ اينکه ديگر فوتبال نمي شد، حدس ما اين بود 
که آن را به نحوي به گردنش مهار مي کردند که از زورش کاسته 
شود و توان شوت کردن هم نداشته باشد، و هميشه وقتي نتايج 

باخت هاي جهاني ما اعالم مي شد، با خود مي گفتيم؛ »افسوس، اگر 
فقط اجازه مي دادند پاي چپ جديکار از توقيف آزاد شود، چگونه 
اول مي شديم و دمار از روزگار جهانيان درمي آورديم. چون تازه 
دوره مصدق را پشت سر گذاشته بوديم معتقد بوديم توقيف پاي 
چپ جديکار هم از حقه هاي انگليسي هاي بي پدر و مادر است که 
ببين  از سر ملت ما برنمي دارند. يک قهرمان هم که داريم  دست 
چطور پايش را بسته اند، چرا پاي قهرمان هاي خودشان را نمي 
بندند. تنها چيزي که هرگز مورد ترديد قرار نمي گرفت اصل قضيه 
بستن پاي جديکار بود، در همان زمان ها که چند سالي از تاسيس 
سازمان ملل گذشته بود و ما بچه هاي دوران نهضت ملي سياست 
زده آن هم در سطح بين المللي بار آمده بوديم به خوبي در جريان 
کارهاي ملل متحد و مسائل کنگو و کشته شدن داگ هامرشولد و... 
بوديم و قدري وارد معقوالت مي شديم. در همان زمان ها، وقتي آقا 
معلم، يادم نيست از روي کتاب يا از بر، در دبستان شعر معروف 
سعدي را با هيجان و غرور مي خواند و معني مي کرد، »بني آدم 
اعضاي يک پيکرند/ که در آفرينش ز يک گوهرند/ چو عضوي به 
درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار« ما هم به هيجان مي 
آمديم. راستش سعدي آنقدر ساده و روان مي گويد که بهترين کار 
در معني کردن و تفسير آن همانا معني نکردن و تفسير نکردن آن 
است. شعر سعدي معني سرخود است. باري ما هم از اينکه معني 
و مقصود آن شعر زيبا را به آن خوبي مي فهميديم خوشحال مي 
شديم و گمان مي کرديم اين فهم به دليل باال رفتن سطح سوادمان 
بوده است، نمي دانستيم آن فهم سعدي بود که با هنر ساده گويي 
به ما القا مي کرد تا به قول قديمي ها آدم شويم. آقامعلم در همان 
ديگر  اين  نگيريد،  کم  دست  را  شعر  گفت»اين  مي  غرور  با  زمان 
نهايت عقل و اخالق انساني است که همين سازمان ملل را هم از 
روي آن ساخته اند، و بر سردر سازمان ملل آن را با طال نوشته 
اند،« بديهي است که ما هم خوشحال مي شديم. همان طور که بعدها 
اند خوشحال  مي گفتند خيلي چيزها را فرنگي ها از ما ياد گرفته 
مي شديم و اگر خبر مي شديم که آن چيزها را از کوه نور گرفته 
تا نقشه قالي از دست ما گرفته بودند ناراحت مي شديم، باري اين 
ملل  ارتباط سعدي و سازمان  در  يي  نکته  که  بود  باري  نخستين 
و خصوصًا سردر آن به گوشم مي خورد، يعني دست کم برمي 
بارها و  را  مقوله  اين  از آن پس  پيش،  50 سال  از  بيش  به  گردد 
سر  بر  آن  استناد  به  هم  خودم  گاهي  و  خواندم  و  شنيدم  بارها 
ديگراني کوبيدم که نمي دانستند ما کي هستيم، شايد شما هم اين 
ماجراي گاالئتا و پيگماليون ايراني را بارها شنيده باشيد، تا اينکه 
ساليان سال بعد روزي دوستي از من پرسيد »نيويورک بوده يي؟« 
گفتم؛»در جواني که در سفارت در واشنگتن بودم دو سه باري به 
نيويورک رفته بودم.« گفت؛»آيا به سازمان ملل هم رفته بودي؟« 
ام،  تا داخل هال ورودي آن رفته  با همکاران فقط  گفتم در ديدار 
اما هميشه فکر مي کردم که فرصت بسيار خواهد بود و لذا با آن 
اندازه  ام.« گفت؛»همين  نرفته  تورهاي گردشي داخل سازمان ملل 
هم کافي است، آيا نگاهي هم به باالي سردر سازمان ملل انداختي 

و آن شعر عالي سعدي را با حرف طال در آنجا ديدي؟« 
غفلتي  چه  ديدي  واي،  اي  گفتم  خودم  با  و  انداختم  او  به  نگاهي 
به  و  نينداختي؟  باالي سرت  به  نگاهي  و  آن رفتي  تا زير  کردي؟ 
گفت؛  آيد،«  نمي  يادم  نبود.  باال  آن  به  حواسم  گفتم؛»راستش  او 
»بسيار خب، وقتي دور مي زدي و برمي گشتي، از اين طرف داخلي 
نزديک  ام  زده  گفتم؛»راستش يک چرخي  ديدي؟«  را  باالي سردر 
نبود که باالي آن را نگاه  از توهم حواسم  باز  اما  30 سال پيش، 
کنم. نمي دانم.« گفت؛»من هم در سفري همان گشت کوتاه را زدم و 
حواسم هم بود، دقت هم کردم چيزي نديدم. حتمًا آن را يک جاي 
ديگري غير از باالي سردر گذاشته اند. و گفتم از تو که سوابقي در 
آن طرف ها داري بپرسم شايد جاي دقيق آن را بداني.« که نمي 
که  کردم  پيدا  را  بلندي  ريش  آقاي  حاج  آن  وضعيت  اما  دانستم. 
روزي جواني مردم آزار از او پرسيد؛»حاج آقا شما شب ها که مي 
خوابيد، ريشتان را زير لحاف مي گذاريد يا روي لحاف؟« حاج آقا 
از اين پرسش فضوالنه خوش اش نيامد و گفت؛»اونش ديگه به شما 
تو مساله خودت  بخواهد مي خوابم.  دلم  نيست، هر طور  مربوط 
را بپرس،« اما کار به همين سادگي حل نشد. حاج آقا شب که به 
رختخواب مي رود و مي خواهد مثل هميشه لحاف را روي خودش 
و نخست  افتد  مي  آن جوان  احمقانه  پرسش  ياد  به  ناگهان  بکشد 
به طرف  ريشش را زير لحاف مي کند، و فشار ريش گردنش را 
داخل خم مي کند و نوعي حالت خفگي به او دست مي دهد، ريشش 
را بيرون لحاف مي گذارد، و اين بار فشار بيروني ريش گردنش را 
به بيرون خم مي کند و موجب گردن درد و خفقان مي شود. با اين 
وضع دچار بدخوابي مي شود و جوانک را لعنت مي کند که من يک 
عمر راحت و آسوده مي خوابيدم بي آنکه بدانم ريشم را زير لحاف 
مي گذارم يا روي لحاف، و حاال اين ملعون با سوال احمقانه اش 
خواب و آرامش مرا گرفته است. پرسش آن دوست گرچه آسايش 
اما ترديدي در آن باره در دلم پديد  اندازه بر هم نزد،  اين  مرا تا 
آورد. گاه و بيگاه از دوستاني که اصاًل ماموريت خود را در آنجا 
سپري کرده بودند در اين باره مي پرسيدم. پاسخ همه منفي بود. 

گفتم با توجه به قديمي بودن خبر شايد اصواًل مربوط به جامعه 
ملل سابق در ژنو بوده که آن هم اکنون جزء سازمان ملل است 
سرتان  درد  باشد.  قبول  قابل  تواند  مي  تسامح  قدري  با  بنابراين 
ترين  نزدک  از  رفت، کسي  کنار  نسلي  ندهم، عصري سپري شد، 
کسانم همان مسير را رفت که کارش زماني در ژنو بود و زماني 
در نيويورک. به او گفتم ساختمان هاي اصلي و فرعي سازمان ملل 
را در هر دو جا زير و رو کند و خبرش را به من بدهد، خبر از هر 
دو شهر منفي بود، تا اينکه آقاي اوباما در پيام نوروزي اش امسال 

به اين شعر استناد کرد که آن هم ربطي به سازمان ملل نداشت،
مفقود شدن  اعالم  درباره  را  اين سطور  اتفاق موجب شد  دو  اما 
شعر سعدي در سازمان ملل متحد بنويسم و از يابندگان تقاضاي 
کمک کنم، يکي اينکه پس از 40 سال گذارم به سازمان ملل افتاد. آن 
را به اتفاق بلد کارمند همان سازمان زير و رو کردم نشان به آن 
نشاني که سه يادگاري ارزشمند در آنجا ديدم که هر سه آشکارا 
يکي مدلي بسيار  به خود جلب مي کرد.  را  کنندگان  بازديد  توجه 
ظريف و دقيق از استوانه مشهور کورش است که نخستين نوا و 
فرماني است که به جاي خون و خشونت بوي آزادي و انسانيت 
مي دهد. اميدوارم باز هم اسطوره نسازيم که اعالميه جهاني حقوق 
در  بلورين  قابي  در  استوانه  اين  اند،  نوشته  آن  روي  از  را  بشر 

سرسراي اصلي در معرض ديد است. 
دوم فرش بسيار نفيس، قديمي و بزرگي است که يکي از ديوارهاي 
اصلي کنار پلکان بزرگ را که سقف مرتفع دارد از پايين تر از سقف 
تا نزديک زمين آويخته اند، که توجه هر ديدارکننده يي را به خود 
جلب مي کند، و سوم تابلوهاي پرتره فرش ريزباف از همه دبيرکل 
هاي سازمان ملل متحد از آغاز تاکنون است، که بافندگان تبريزي 
کمال هنر خود را در آنها به کار برده اند و در نخستين خم پس از 
ورود به سرسراي اصلي و پشت آمفي تئاتر بزرگ قرار دارد. و 
باز هم داراي بهترين چشم انداز است. اما از شعر سعدي خبري 

نيافتم که نيافتم،
وجويي  جست  واداشت  سطور  اين  نوشتن  به  مرا  که  دوم  اتفاق 
در دانشنامه آزاد يا ويکي پديا در اينترنت بود که اتفاقًا به عبارات 
زير برخوردم که ترجيح مي دهم عينًا بياورم تا اگر کسي خواست 

خودش با رجوع به همين عبارات آن را بيابد؛ 

Afamous verse by Sa,di adorns the entrance to the Hall of 
Nations on the UN building in New York: 
Of one Essence is the human race, 
Thus has Creation put the base, 
One Limb impacted is sufficient, 
For all others to feel the Mace.

بر  سعدي  از  معروفي  شعر  است؛  آمده  صريحًا  عبارت  اين  در 
ورودي تاالر ملل در ساختمان سازمان ملل متحد در نيويورک نقش 
بسته است و سپس ترجمه همان شعر سعدي را به انگليسي نوشته 
اند. تعجب کردم وقتي پرسيدم هال يا تاالر ملل در اين ساختمان 
کدام است، و کسي خبر نداشت، تعجب مي کنم از اين شهامت، که 
چگونه بر پايه توهًم يک اسطوره يا آرزوانديشي، خبري با زحمت 
آنکه  بي  دهيم  مي  قرار  آزاد  دانشنامه  در  حتي  و  ترجمه  و  تهيه 
بينديشيم ممکن است موجب گمراهي يک محقق شويم. با تمام اين 
اوصاف ممکن است من و همه دوستانم اشتباه کرده باشيم. از همه 
محققان و کساني که تاکنون به وجود شعر سعدي در باالي سردر 
استناد  متحد  ملل  ديگر سازمان  يا هر گوشه  تاالر  يا هر  ورودي 
کرده يا چيزي نوشته يا گفته يا حتي شنيده اند تقاضا مي کنم با 
وسايل ساده امروزي که در هر تلفن همراه يافت مي شود عکسي از 
آن بگيرند، و با عکس و نشاني دقيق مکان من و ما را از اين اشتباه 
که  بدانيم  سرانجام  يا  درآورند.  به  تاريخي  بدبينانه  سوءتفاهم  و 
چنين توهمي واقعيت ندارد، هرچند شعر سعدي بسيار برازنده آن 
مکان است. پس بکوشيم با کسب مجوز آن را به زبان فارسي و با 
ترجمه به زبان هاي اصلي در محل مناسبي در سازمان ملل با طال 
بنويسيم تا صحت اين توهم قديمي را به نوعي تنفيذ کرده باشيم، 

فروشی
مغازه A1 در منطقه ميداول 

رويروی مرکز اسالمی
 بفروش ميرسد

07588892697
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از کجا آوردی ؟

به اينجا گرمکان داری ، بگو کان از کان از کجا آورده ای آقا 
بی پول کالن داری ، بگو کان از کجا آوردی آقا 

چو باغ و کاخ و امالک فراونت همه يک جا 
تو نيمی از جهان داری ، بگو کان از کجا آوردی آقا 

چو هستی صاحب انواع ماشين ها که وارد کرده ای آسان 
بسی گنج نهان داری ، بگو کان از کجا آورده ای آقا 

تو قارون زمان هستی نداری حسرت چيزی
زن ابرو کمان داری ، بگو کان از کجا آورده ای آقا 
درون سفره ات باشد همی گوشت و کباب و نان 

تو زن های جوان داری ، بگو کان از کجا آورده ای آقا 
نداری ما تمی هرگز بسی شاد و غزل خوانی 

زبس حکم روان داری ، بگو کان از کجا آورده ای آقا 
تو گرگی در لباس ميش که بستی باروبنديلت 

در خانه سگان داری ، بگو کان از کجا آورده ای آقا 
تو هم بردی و هم خوردی و هم کردی چپوجانا

و چل گز هم زبان داری ، بگو کان از کجا آورده ای آقا

چه کسی ار چه ابزاری خوشش میاد :
چالق از انبر دست !

قصاب از پيچ گوشتی !
فرنگی از آچار فرانسه!
زندانبان از انبر قفلی !

دو چرخه سواراز آچار چرخ!
نابينا از آچار شمع!
بکسر از آچار رينگ!

پرنده فروش از آچار کالغی !
کارمند اداره گاز از گاز انبر!
دانشجوی زبان از آچار ال !

راهزن از سيم لخت کن!
قاتل از چکش!
شل از کلنگ!

قمار باز از آچار اسپيک!
آدم مجرد از زن جير!

فقيراز کم چه!
خسيس از ماله !
الغر از چاقو!

طال فروش از شمشه!
سلطنت طلب از شاقول !

ترک از استانبلی!
سوار کاز از آچارشالقی!
آقای جرج بوش از بيل!
آدم وحشی از چنگال!

آقازاده از آچار پولی کش!
و بنده خودم از يخ شکن!

تلنُگر
صمد شکارچی 

اين هفته چه خبر

تب تند انتخابات در گوشه 
و کنار شهر

 يه گزارش خبرنگار پرشين شنبه شب گذشته جلسه ای در 
دانشگاه سواس با موضوع تحليل سياسی انتخابات رياست 
جمله  از  نظران  صاحب  از  چند  تنی  حضور  با  جمهوری 
مسعود بهنود و عطاءا...مهاجرانی برگزار شد. اين نشست که 
به برسی مضامينی نظير نقش جنبشهای دانشجويی، رسانه 
ها و  آسيب شناسی انتخاباتی اختصاص داشت با استقبال 
لندن  مقيم  فعاالن سياسی  و  دانشجويان  از  کثيری  جمعيت 

مواجه بود.

وبسايت هفته نامه پرشین در روزهای اخیر هک شد
هفته نامه پرشين:  در هفته گذشته کارشناسان وبسايت هفته نامه با حمله هک کننده ها رو به رو بودند. اين مزاحمت غير منتظره از 
جانب بعضی عوامل شناخته شده به داليل نامعلومی صورت گرفته که دست اندرکاران زحمت کش دفتر نشريه با تالش شبانه روزی 
بر آنند که اين مشکل را تا زمان چاپ شماره جديد رفع نمايند. الزم به يادآوری است که ويسايت هفته نامه پرشين ماهانه حدوداً بيست 

و پنج هزار بازديد کننده دارد و روزنامه الکترونيکی به طور هفتگی به سه هزار نفر ايميل می شود.

بازجويی مسافران ايرانی در فرودگاه
هفته نامه پرشين:  اخيراً صحبتهای پراکنده ای در بين ايرانيان مقيم انگلستان بر سر زبانها افتاده است مبنی بر اينکه پناهندگان سياسی 
که با مليت بريتانيايی به ايران سفر می کنند در راه بازگشت مورد بازجويی مأموران کنترل مهاجرت قرار می گيرند. اگر شما نيز تا 

کنون با چنين موردی برخورد داشته ايد خواهشمند است با دفتر هفته نامه تماس حاصل نماييد.

هفته نامه پرشین 
از همکاری تعداد 

محدودی دانشجوی 
داوطلب جهت تهیه 

گزارش استقبال می کند

احیاي دوباره طبقه فراموش شده 
 

آرش خوشخو

همه غافلگير شده ايم، از حضور ناگهاني بخش بزرگي از آن توده خاموش که در اين چهار پنج سال گذشته از يادشان برده بوديم. 
آنچه در حال رخ دادن است، واکنش طبيعي طبقه متوسط است؛ طبقه يي که به شکل غيرمنصفانه يي از سوي دولتمردان، طي اين چهار 
سال ناديده انگاشته شد. طبقه يي که خواسته هايش خواسته هايي درجه دوم محسوب مي شدند. خارج از اولويت طبقه يي که طي اين 
چهار سال، زير بار سنگين آرمانگرايي تبليغ شده، خرده ارزش هاي خود را ويران شده مي يافت. موج سهمگين حرکت عدالت محور، 
فضيلت هاي آنان را ناديده گرفت و آنان افسرده و خموش منزوي تر و منزوي تر شدند. نااميدانه سهم خود را در تصميم هاي سياسي 
و اجتماعي کمتر و کمتر مي ديدند و در فضايي مه آلود با احساسي گنگ از عدم قطعيت و ثبات دست و پنجه نرم مي کردند. حتي در 
آمار و ارقام نيز با آنان تحقيرآميز رفتار شد. اعتراض خاموش و بسيار نرم آنان به فالن طرح...، در آمارهاي رسمي منتشر شده به 
چهار و پنج درصد محدود شد. انگار کسي آنها را نمي ديد، انگار در شور سراسري خدمت به محرومان، هيچ کس آنها را مهم نمي 
انگاشت و عجيب آنکه دولتمرداني که زورشان به آنچه مافياي اقتصادي مي ناميدند نرسيد و نتوانستند به هيچ کدام از خاکريزهاي 
بزرگ اقتصادي و سياسي آنان نفوذ کنند، در حوزه طبقه متوسط با جسارت گام برمي داشتند؛ در طرح هاي... و در حوزه دانشجويان 

يا معلمان و زنان.

حاال همان طبقه متوسطي که در آمارهاي رسمي چهار يا پنج درصد محسوب مي شدند، فرصت براي عرض اندام يافته اند. با صداي 
بلند اعالم مي کنند که »هستند«. و اينکه به فضيلت ها و ارزش هاي خاص خود واقفند؛ طبقه يي که مي خواهد محترم انگاشته شود. چه 
خودش، چه خواسته هايش. اينکه در شور و شوق آرمانگرايي داخلي و بين المللي، نبايد آنها را ناديده انگاشت. حاال قد کشيده اند از 
چهار يا پنج درصد به 48 تا 50 درصد رسمي )آنچه سايت ها و روزنامه هاي دولتي اين روزها اذعان دارند( رسيده اند. آنها از خواسته 

هايشان مي گويند. با صداي بلند. 

نتيجه اين انتخابات هرچه باشد، هشداري است براي همه آنهايي که با تبختر اين طبقه و خواسته هايش را ناديده مي انگاشتند و در باد 
پيروزي هاي مقطعي )که در عدم حضور فعال طبقه متوسط شکل گرفته بود( بر طبل پيروزي مي کوبيدند و به مرکب مراد سوار بودند.

در اين همايش ها، در اين سرودخواني ها، در اين حضور بي سابقه دختران و پسران در ستادها و در اين نشاطي که با عصبيت 
درآميخته شده، در اين شور و هيجاني که در دانشگاه اميرکبير را از جا مي کند، در اين روبان ها و بادکنک ها، تالش طبقه يي فراموش 
شده براي يافتن جايگاه پيشين خود است؛ تالش براي آنکه به هويتش و خواسته هايش در چارچوب نظام، احترام گذاشته شود. نشانه 
يي از مقاومتي مدني در برابر تحميل خواسته هاي يک طبقه ديگر. کساني که پيش از اين با عصبيت و غرور بر طبل انشقاق اجتماعي 
مي کوبيدند و ابايي از افزايش تنش هاي طبقاتي در جامعه نداشتند، حاال در برابر چنين پديده يي اعتماد به نفس خود را از دست داده 
اند. حاال نوميدانه به آراي 51 ، 52 يا 53 درصد فخر مي فروشند و به اجبار موجوديت 48 تا 50 درصد ديگر را پذيرفته اند. آري، 23 
خرداد، نتيجه هر چه باشد طبقه متوسط بار ديگر روي پاي خود ايستاده است و ديگر نمي توان ناديده اش گرفت. حاال هر دولتي روي 

کار بيايد يا باقي بماند.
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد
روابط اقتصادي 

ايران و آلمان باز 
هم کاهش يافت  

  
دليل  به  است  چندي  هاي  سال  آلمان  و  ايران  اقتصادي  روابط  وله؛  دويچه 
فشار هاي امريکا به سردي گراييده است اما در مقابل روابط تجاري ايران و 

اياالت متحده نه تنها افت نکرده بلکه افزايش يافته است. دانيل برنبک که حدود 
يک سال است مسووليت اتاق صنايع و بازرگاني آلمان و ايران را بر عهده 
دارد، در اين باره مي گويد؛ »مقايسه ميزان صادرات آلمان به ايران در سال 
هاي 2008 و 2009 نشانگر آن است که حجم اين صادرات 28 درصد کاهش 

يافته است، يعني مبادالت ميان دو کشور به اندازه يک سوم کمتر شده است. 
صادرات ايران به آلمان هم در همين مدت حدود 24 درصد کاهش را نشان مي 
دهد.« البته مقتدي کرمانشاهي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
و آلمان، گناه اين کاهش صادرات را به گردن آلمان مي اندازد و مي گويد؛ 

»آلمان از پاپ هم مسيحي تر شده. 

ارزاق  مثل  کاالهايي  صدور  اجازه  حتي  کشور  اين  صنايع  به  آلمان  دولت 
عمومي يا صندلي چرخان را هم نمي دهد که به تحريم هاي اقتصادي هيچ 
ربطي ندارند.« برنبک نيز که در ايران بزرگ شده و به زبان فارسي به راحتي 
در  آلماني  کاالهاي  اند  شده  سبب  ها  تحريم  است؛  معتقد  گويد،  مي  سخن 
آنجا  اين کاالها در  ايران صادر شوند.  به  کشورهاي آسيايي کپي و سپس 
بهينه سازي مي شوند، کيفيت بهتري مي يابند و در نهايت تبديل به کاالهايي 
مي شوند که حدوداً 90 درصد کيفيت کاالهاي آلماني را دارا هستند، اما قيمت 
شان بسيار ارزان تر از کاالهاي اصل آلماني است. برنبک نتيجه گيري مي 
کند در آينده آلمان مشکل بزرگي خواهد داشت تا اين کاالها را از بازار بيرون 
براند. اما بيرون راندن اين کاالها امکان پذير نيست، مگر با بهتر کردن کيفيت 

کاالهاي جديد، سرويس رساني دقيق تر و پايين آوردن قيمت ها.

پس کشیدن آلماني ها و پیشروي امريکايي ها

هرچه آلماني ها فشارهاي امريکا را بيشتر پذيرا شدند و به تحريم هاي همه 
جانبه عليه ايران تن دادند، خود شرکت هاي امريکايي سعي در صدور کاال به 
ايران کردند. کرمانشاهي در اين مورد مي گويد؛ »واردات ما از امريکا در سال 
2007 ، 270 ميليون بود. بر مبناي آمار گمرکي، واردات ما از امريکا در سال 
2008 ، 720 ميليون شد يعني صادرات امريکا به ايران در اين مدت سه برابر 
شده است.« مقتدي کرمانشاهي معتقد است اين روند صعودي همچنان ادامه 
خواهد يافت. همچنين در ايران اين شايعه همه جا شنيده مي شود که بانک 
»سيتي گروپ« امريکا به زودي به طور رسمي با ايران ارتباط برقرار مي کند. 

اين در حالي است که بانک بزرگ آلمان »دويچه بانک« چندي پيش به خاطر 
فشارهاي فزاينده امريکا روابطش را با ايران قطع کرد. برنبک در اين مورد مي 
گويد؛ »من شخصًا اطالع دارم که قراردادهاي امريکاييان در اين رابطه براي 
امضا آماده اند، به طوري که طرف ايراني فقط بايد آن را تاييد کند تا قرارداد 
رسميت يابد. البته اين به معني مخالفت يک شرکت خاص از کشوري خاص با 
تحريم هاي سازمان ملل متحد در مورد ايران است و نه تخلف در تحريم ها 
از طرف مثاًل اتحاديه اروپا. شرکت ها مي خواهند جاي پاي خود را در ايران 

سفت کنند و بر اين نظرند که اين اقدام به خطرش مي ارزد.«  

مطالبات 
معوق بانک 
ها 33هزار 

میلیارد 
تومان است  

  
وزیر امور اقتصادي و دارایي گفت؛ 
اطالعات  اخذ  و  گفته  استناد  به 
کل  مرکزي،  بانک  کل  رئیس  از 
در  بانکي  سیستم  معوق  مطالبات 
سال گذشته 330 هزار میلیارد ریال 

بوده است. 

و  اقتصادي  امور  وزارت  گزارش  به 
پرسش  به  حسيني  الدين  شمس  دارايي، 
اسالمي  شوراي  مجلس  نمايندگان  از  يکي 
درباره  مجلس  اقتصادي  کميسيون  در 
بانکي  هاي  معوقه  و  بانکي  سيستم  اجزاي 
اقتصادي  امور  گفت؛ وزير  داد.وي  توضيح 
هاي  بانک  مجمع  رئيس  مقام  در  دارايي  و 
هاي  بانک  مالي  هاي  صورت  به  دولتي 
دولتي دسترسي و اشراف دارد و براساس 
سال  شده  حسابرسي  مالي  هاي  گزارش 
1386، مطالبات معوق بانک هاي دولتي 150 
هزار ميليارد ريال بوده که اين عدد در اسفند 
ماه سال 1387 به 232 هزار ميليارد رسيده 
سال  مالي  هاي  صورت  اينکه  ضمن  است، 
1387 هنوز حسابرسي نشده است. حسيني 
تصريح کرد؛ سيستم بانکي اعم از بانک هاي 
که  آنجايي  از  است.  دولتي  و  خصوصي 
به  لذا  است؛  پولي  بازار  ناظر  بانک مرکزي 
اطالعات تمامي بانک ها اعم از خصوصي و 

دولتي دسترسي دارد. 

از  اطالعات  اخذ  گفته و  استناد  به  بنابراين، 
رئيس کل بانک مرکزي، کل مطالبات معوق 
هزار   330 گذشته  سال  در  بانکي  سيستم 
اقتصادي و  امور  است. وزير  ريال  ميليارد 
از  شده  انجام  اقدامات  از  تقدير  با  دارايي 
بانکي  امور  معاونت  مرکزي،  بانک  سوي 
مديران  و  دارايي  و  اقتصادي  امور  وزارت 
اعالم کرد در شهريور  ها  بانک  کارکنان  و 
ماه سال 1387 رقم مانده سپرده هاي بانک 
هاي دولتي حدود 1440 هزار ميليارد ريال 
حدود  همين  در  نيز  تسهيالت  مانده  رقم  و 
شده  اتخاذ  هاي  سياست  با  اما  است  بوده 
حدود  به  چشمگير  رشد  با  ها  سپرده  رقم 
1548 هزار ميليارد ريال و با توجه به منابع 
حدود  به  نيز  تسهيالت  مانده  شده،  حاصل 
است.وي  رسيده  ريال  ميليارد  هزار   1520
تصريح کرد؛ اين موضوع مبين توانايي بانک 
ها براي رسيدن به تعادل منابع و مصارف و 
در عين حال افزايش تسهيالت اعطايي است 
به  بخشيدن  رونق  موجب  خود  نوبه  به  که 
حسيني  است.  بوده  اقتصادي  هاي  فعاليت 
تاکيد کرد؛ آمار بانک ها که مستند به گزارش 
هاي مالي اسفند 1387 است، صحيح است و 
مغايرتي بين ارقام اعالم شده از سوي وزير 
بانک  دارايي و رئيس کل  اقتصادي و  امور 

مرکزي وجود ندارد.  
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کناره گیري ايران 
از رياست اجالس 

ILO تايید شد  
 

اجتماعي  امور  و  کار  وزارت   سرانجام 
از  ايران  گيري  کناره  خبر  نهم  دولت 
جهاني  سازمان  اجالس  امسال  رياست 

کار )ILO( را تاييد کرد.

 در حالي که کنفدراسيون جهاني اتحاديه 
گيري  کناره  از   )ITUC( کارگري  هاي 
ايران از رياست دوره يي سازمان جهاني 
سرپرست  سرانجام  بود،  داده  خبر  کار 
اشتغال  توسعه  و  الملل  بين  امور  دفتر 
امور  و  کار  وزارت  کشور  از  خارج  در 

اجتماعي اين خبر را تاييد کرد.

کرد  اعالم  حالي  در  نوري  حسين   
رياست ايران بر اجالس امسال سازمان 
بين المللي کار که امروز )13 خرداد( در 
ژنو آغاز مي شود، منتفي شده است که 
پيشتر در پي انتشار خبر ايلنا، وزارت کار 
چندين بار با ارسال جوابيه و تکذيبيه و 
درخواست مستندات به دفتر خبرگزاري 
کار ايران، ايلنا را به طرح شکايت تهديد 

کرده بود.  

سفته بازی و داللی 
مهمترين عامل افزايش 

قیمت نفت است
سناتور آمريکايی تاکيد کرد ، سفته بازان و دالالن وال 
استريت نقش مهمی در افزايش جشمگير قيمت نفت در 

بازارهای جهانی داشته اند . 

به نقل از رويترز ، برنی ساندرس تصريح کرد ، قانون 
برای  قوانينی  سريعتر  چه  هر  بايد  آمريکايی  گذاران 
بازار  بازان و دالالن در  به نقش سفته  پايان بخشيدن 
کاالهای مختلف به خصوص نفت وضع کنند . قيمت هر 
دالر   66 باالی  به  جمعه  روز  آمريکا  نفت سبک  بشکه 
رسيد . قيمت نفت از اواسط ژانويه بيش از 70 درصد 
رشد داشته است . افزايش قيمت نفت خام موجب رشد 

مجدد قيمت بنزين در آمريکا شده است . 

شرايطی  در  نفت  قيمت  افزايش   ، گفت  ادامه  در  وی 
با بحران و رکود روبرو است چيز  اقتصاد جهانی  که 
از لحاظ عرضه  نفت  بازار   . عجيب و غير عادی است 
چنين  در  انرژی  قيمت  افزايش  و  ندارد  مشکلی  هيچ 
شرايطی غير طبيعی است . تقاضای نفت آمريکا نيز طی 
پايين ترين حد خود طی ده  به  امسال  سه ماه نخست 

سال اخير رسيده است . 
ساندرس گفت ، برای يافتن علت افزايش قيمت نفت نبايد 
دنبال عرضه و تقاضا و نيروهای بازار بود بلکه سفته 
بازی و داللی سرمايه داران وال استريت عامل اصلی 

افزايش قيمت نفت است . 
787 ميليارد  اقتصادی  ، اجرای بسته محرک  وی گفت 
دالری از سوی دولت آمريکا موجب شد تا پول بيشتری 
به جيب مردم و سرمايه داران آمريکايی سرازير شود 
اجرای  تورمی  آثار  مراقب  بايد  آمريکايی  دولتمردان   .

بسته های محرک اقتصادی باشند . 
 

تلويزيون OLED بزرگ سونی 
تا پايان سال به بازار می آيد  

 شرکت سونی که يکی از بزرگ ترين توليدکنندگان تلويزيون  
در بازار جهان است، به تازگی اعالم کرده که تصميم دارد 
بازار  به   2009 پايان سال  تا  را  بزرگش   OLED تلويزيون 

عرضه کرده و به فروش عمومی برساند.
به اين ترتيب تلويزيون OLED با اندازه 21 اينچ اين شرکت 
ژاپن  در  تخت  نمايشگرهای  نمايشگاه  در  بار  اولين  که 
در  ابتدا  جاری،  ميالدی  سال  پايان  تا  بود،  شده  رونمايی 
بازار ژاپن و سپس در بازار جهانی به بازار عرضه خواهد 
ارگانيک  مواد  اساس  بر  واقع  در   OLED تکنولوژی  شد. 
عمل می کند که می توانند نور را به طور طبيعی حذف کرده 
و بعد از شارژ الکترونيکی در سلول های نوری منتشر کند. 
پيکسل های OLED در حقيقت نور را خودشان توليد کرده و 
به اين ترتيب از انرژی برق برای توليد نور استفاده نمی کنند 

تا از اين طريق به مصرف بهينه انرژی کمک کنند.

 HD با اندازه 21 اينچ سونی با تکنولوژی OLED تلويزيون
پيکسل   1366×768 وضوح  با  را  تصاوير  و  بوده  سازگار 
برای کاربرانشان به نمايش می گذارند. اين در حالی است که 
تلويزيون 11 اينچ OLED اين شرکت که با نام XEL-۱ به 
بازار عرضه شده، وضوح تصويری برابر 540×960 پيکسل 
دارد. کنتراست هر دو اين تلويزيون ها برابر 1 به 1000000 

بوده و مدل 21 اينچ آن مجهز به تيونر ديجيتالی هم هست.
اعالم  سامسونگ  يعنی  کره ای  رقيب  شرکت  اما،  مقابل  در 
بزرگش   OLED تلويزيون های  دارد  که تصميم  است  کرده 
 OLED را تا سال 2010 به بازار عرضه کند. تلويزيون های
اين شرکت هم در ابعاد 1/14، 31 و 40 اينچ به بازار عرضه 

خواهند شد.

اندازه  با  شرکت  اين   OLED تلويزيون  سونی  اعالم  طبق 
11 اينچ در حال حاضر با قيمت 3489 پوند به بازار عرضه 
بازار  به  پوند   5000 قيمت  با  آن  اينچ   21 مدل  و  می شود 

خواهد آمد. 

امضای قرارداد توسعه دو فاز 
پارس جنوبی با يک شرکت ايرانی

قرارداد توسعه فازهای 20 و 21 ميدان گازی پارس جنوبی به ارزش بيش از 5 
ميليارد دالر با شرکت 
ساختمان  و  مهندسی 
)اويک(  نفت  صنايع 

امضا شد. 
شانا،  گزارش  به 
ديروز  قرارداد  اين 
حضور  در  بعدازظهر 
نوذری،  غالمحسين 
امضای  به  نفت  وزير 
مديرعامل شرکت ملی 
نفت ايران و مديرعامل 
رسيد. اويک  شرکت 

 50 21 پارس جنوبی به منظور تأمين روزانه  20 و  طراحی و توسعه فازهای 
يک  ساالنه  بازيافت  داخلی،  مصارف  برای  شده  تصفيه  گاز  مترمکعب  ميليون 
 05/1 ميليون تن گاز اتان قابل مصرف در صنايع پتروشيمی، بازيافت ساالنه 
ميليون تن گاز مايع مرغوب برای صادرات، توليد روزانه 75 هزار بشکه ميعانات 
گازی گوگردزدايی و تثبيت شده، همچنين بازيافت روزانه 400 تن گوگرد برای 

صادرات انجام می شود.
و  داخلی  منابع  از  ترکيبی  جنوبی  پارس   21 و   20 فازهای  توسعه  مالی  منابع 
سود  احتساب  با  فاز  دو  اين  توسعه  برای  نياز  مورد  سرمايه  است،  خارجی 
پيمانکار بيش از 5 ميليارد دالر برآورد شده که از زمان امضای قرارداد، دريافت 
پيش پرداخت و تحويل زمين به پيمانکار از سوی کارفرما، 52 ماه زمان برای 
توسعه اين فازها در نظر گرفته شده است.بر پايه اين گزارش، با توجه به سياست 
شرکت ملی نفت ايران در باره استفاده حداکثری از توانمندی شرکت های داخلی 
در اجرای پروژه ها، سهم داخلی در قراردادها از 30 درصد در فازهای يک تا پنج 
به حدود 60 درصد در فازهای 9 و 10 رسيده است که پيش بينی می شود اين 
ميزان در قرارداد توسعه فازهای 20 و 21 بيش از 60 درصد در نظرگرفته شود. 

با اين حال زمان بهره برداری از اين فازها اعال م نشده است.
برای  ميليارد دالر   6 از  بيش  بهره برداری رسيدن ساالنه  به  از  فازها پس  اين 

کشور درآمد زايی خواهد داشت.
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30نما
 وداع با »ستاره من ،پروين « 

 

 پروين سليماني بازيگر پيشکسوت سينما، تئاتر و تلويزيون ساعت 
پيش  چندي  که  بازيگر  گذشت.اين  در  ماه  خرداد   11 دوشنبه   20
به دليل عارضه مغزي در بيمارستان بستري بود، بعد از حدود يک 
ماه حالت نيمه بيهوشي در منزل پسرش درگذشت.بتول سليماني خو 
تهران  در   1301 ماه  22 خرداد  متولد  پروين سليماني  نام هنري  با 
بود. او اولين بازي خود را در سال 1323 در تئاتر »شهرزاد قصه گو« 
در  گل نسا  نام  با  را  سينمايي خويش  فيلم  اولين  و  داده است  انجام 
سال 1331 بازي کرده است. فعاليت بازيگري سليماني در سال هاي 
پس از انقالب نيز ادامه يافت و او همزمان با سينما در مجموعه هاي 
با نقش »طاهره خانم   60 اواخر دهه  يافت و در  تلويزيوني حضور 
«به شهرت رسيد.سليماني در سال هاي اخير به دليل کهولت سن و 
در  بازي  به  سينما  در  او  آخرين حضور  بود.  کم کار شده  بيماري 
فيلم »موش« ساخته شاهد احمدلو برمي گردد. ماه چهره خليلي بازيگر 
سينما و نوه سليماني پارسال ساخت مستندي درباره زندگي هنري 
من  »ستاره  که  مستند  اين  در  بود  قرار  کرد.  را شروع  بازيگر  اين 
پروين« نام داشت،  بهمن فرمان آرا، مسعود کيميايي، ناصر تقوايي 
و عبداهلل مقابل دوربين ماه چهره خليلي بروند. کارگردان اين مستند 
سال گذشته »درباره روند ساخت اين اثر و موضوع آن« به مهر گفت: 
»اين مستند، روايتگر زندگي مادربزرگ من پروين سليماني است که 
تاکنون 60 درصد از مراحل تصويربرداري آن سپري شده است. در 
اين بخش تصاوير مادربزرگم را ضبط کرده ام و 40 درصد باقيمانده 
ايشان  با  مدت  اين  در  که  است  سينماگراني  با  گفت وگو  شامل  نيز 
کار کرده اند.«زنده ياد پروين سليماني در بيش از 70 فيلم بازي کرد 
به  آنها نقش داشته مي توان  بازيگر در  بعنوان  آثاري که  از جمله   .
هنرپيشه، آخرين خون، هدف، حاال چه شود، سفر بخير، آقاي شانس، 
طالع سعد، ديدار دراستانبول، آن سوي آتش، زائر خلف، سمندر، شبح 
کژدم، بگذار زندگي کنم، سرب، سيمرغ، برهوت، زمان از دست رفته، 
گلوله ها، گريز، مستاجر،  ابليس، ديگه چه خبر؟، گل ها و  آه،  افسانه 
محبوبه، شب روباه، سلطان، پنجه در خاک، بدلکاران و غزل اشاره 
کرد.پروين سليماني در دهمين جشنواره فيلم فجر براي بازي در فيلم 
»ديگه چه خبر« تقدير شد، هرچند حضور اين بازيگر در مجموعه هاي 
تلويزيوني به ويژه نقش او در مجموعه »تعطيالت نوروزي« بيشتر در 
خاطره ها مانده است .از ديگر سريال هايش مي توان به »گل پامچال«، 
»فکر  مادربزرگ ها«،  »مدرسه  است«،  دور  خانه  »اين  سارا«،  »خاله 

پليد«، »تهران11 و »کاشانه« نام برد.

پرفروش ترين فیلم جهان 
هفته  فيلم  پرفروش ترين  عنوان  موزه«  در  »شبي  فيلم  دوم  قسمت 
کمدي  فيلم  ايسنا،  گزارش  به  آورد.  به دست  را  جهان  سينماي 
»شبي در موزه؛ نبرد اسميت سونيا« در تعطيالت آخر هفته توانست 
فروش  37/2 ميليون دالر را در يکصد کشور جهان به دست آورد. 
ساخته  شياطين«  و  »فرشتگان  فيلم  پرفروش ترين ها،  دوم  رتبه  در 

»ران هاوارد« قرار دارد. 

گفت وگوي فايننشال تايمز با عباس کيارستمي 

 ازموتزارت تا انگشت نگاري 

عباس کيارستمي کارگردان سرشناس ايراني اقدام سفارت انگلستان را براي انگشت نگاري از او يک »جهت گيري کلي عليه فرهنگ 
و هنرمندان« دانست. روزنامه »فايننشال تايمز« چند هفته پس از لغو سفر »عباس کيارستمي« به لندن براي اجراي اپرا، پاي صحبت 
اين کارگردان و هنرمند نامي ايران نشست. اين روزنامه انگليسي در مقدمه اش در توصيف کيارستمي آورده است؛ »امروزه کمتر 
هنرمنداني هستند که از تماشاگران مي خواهند به آنچه مي بينند و مي شنوند، تعهد داشته و با تمرکز، خود را عميقًا درون آن حس 

کنند؛ کارگردانان کمي هستند که مي خواهند نگاه تماشاگر 
کيارستمي  عباس  آنها  از  يکي  و  کنند  عوض  را  جهان  به 
اين  آثار  »مجموعه  نوشت؛  تايمز«  »فايننشال  است.« 
فيلمساز، کارگردان اپرا و عکاس 68ساله، مجموعه يي از 
جوايز سينمايي، نخل طال و جايزه پازوليني تا جايزه آکيرا 
کوروساوا و مدال طالي فدريکو فليني را براي او به همراه 
آورده است.« اين روزنامه در شماره ديروز )شنبه( به گفت 
استوديو  دفتر  در  که  نشست  کيارستمي«  »عباس  با  وگو 
فرانسوي سازنده فيلم هايش به کمک يک مترجم انجام شد. 
کيارستمي ابتدا درباره ماجراي لغو سفرش به لندن گفت؛ 
»من واقعًا براي آنچه اتفاق افتاد، متاسفم. اما اين ماجرا فقط 
براي من اتفاق نمي افتد و فقط محدود به ايران نيست، بلکه 
به  که  است  و روشنفکران  کلي ضدهنرمندان  گيري  جهت 
عقيده من اقدامي عليه فرهنگ است.« کارگردان فيلم تحسين 
شده »طعم گيالس« ادامه داد؛ »اگر شما در ايران تاجر يا 
سياستمدار باشيد، در کمترين زمان ممکن ويزا دريافت مي 
کنيد، اما هنرمندان بزرگ ترين قربانيان اين دستگاه اجرايي 
هستند.« به گزارش ايسنا او درباره عالقه مندشدن خود به 
کارگرداني اپراي موتزارت گفت؛ »شناخت زيادي از اپراي 
ترجمه  وقتي  اما  بودم،  نديده  را  آن  و  نداشتم  موتزارت 
محوري  موضوع  مجذوب  زود  خيلي  خواندم،  را  آن  متن 
آن شدم.« عباس کيارستمي توضيح داد؛»مضامين اين اپرا 
جهاني و تاريخي هستند. اين يک متن قرن هجدهمي است 
که هنوز هم چشم نواز است.« کارگردان »باد ما را خواهد 
برد« با اشاره به اينکه شيفته نبوغ موتزارت شده بود، گفت؛ 
»به شخصه شگفت زده شدم که چنين اثري مي تواند براي 
ارائه  مفاهيمي  و  ها  پاسخ  واقعي  و  ملموس  موضوعات 

کند.« اين کارگردان سرشناس در پاسخ به اينکه »آيا افزودن اليه هاي اضافي، اجراي اپرا را پيچيده تر نمي کرد«، گفت؛ »فکر نمي کنم 
من در مقامي باشم که براي قضاوت درباره دشواري يا آسان بودن کارم قضاوت کنم. آنهايي که براي تماشا مي آيند، کاري متعلق به 
دو قرن پيش را مي بينند. نمي توان تظاهر کرد اين اختالف زماني و تاريخي وجود ندارد. نبايد فراموش کنيد که بايد محو داستان شد.« 
کيارستمي ادامه داد؛ »اپرا شيوه به تصوير کشيدن احساسات است و اگر ما خودمان را فراموش کنيم، نمي توانيم با اين احساسات 
ارتباط برقرار کنيم. ما هيچ وقت نمي توانيم خودمان را فراموش کنيم حتي اگر بخوابيم هم زندگي مان جريان خواهد داشت.« »فايننشال 
تايمز« در ادامه به اکران فيلم »شيرين« کيارستمي در جشنواره ماه آينده ادينبورگ اشاره مي کند که به جهت موضوع خاص آن که 
واکنش جمعي از بازيگران زن به داستان خسرو و شيرين را نشان مي دهد، ممکن است موجب بر هم خوردن تمرکز بيننده شود. 
کيارستمي در پاسخ به اينکه آيا نگران بيزارشدن تماشاگران از اين فيلم نيست، گفت؛ »وقتي شما فيلمي مانند اين مي سازيد که يک 
کار تجربي است، نمي توانيد نگران تماشاگر باشيد. من به آسان ترين شيوه ممکن کار کردم؛ سه ماه فيلمبرداري و شش ماه تدوين 
به تنهايي. انگار در حال خلق يک نقاشي هستم. هيچ فشار تجاري وجود نداشت و به همين دليل شما مي توانيد آن طور که مي خواهيد 
فيلم تان را بسازيد و بعد منتظر واکنش تماشاگر باشيد.« کيارستمي عقيده دارد با وجود پا به سن گذاشتن، همچنان به کارهاي تجربي 
مي پردازد. او با اشاره به جدايي اش از صنعت فيلم گفت؛ »تحول سينما به سوي يک قالب هنري، شکاف و اختالل ايجاد کرد. اجبار به 
داستانسرايي يک تحول دروني نبود بلکه به داليل تجاري و اقتصادي اتفاق افتاد. امروزه کارگردانان خيلي کمي هستند که تمايلي به آثار 
تجربي دارند.« عباس کيارستمي در پاسخ به اينکه آيا احساس مي کند کارهايش وجهه يي ايراني دارد، گفت؛ »براي آنکه جهاني شويد، 
بايد ريشه در فرهنگ تان داشته باشيد.« او در ادامه حرف هايش خود را سفيري براي ايران در غرب ندانست؛ »من مثل يک درخت 
هستم. درخت به خاطر اينکه از زمين رشد کرده و بيرون آمده، نسبت به آن احساس مسووليت ندارد بلکه بايد ميوه، برگ و شکوفه 
بياورد. من هيچ وظيفه يي براي تصحيح شناخت اشتباه از کشور و فرهنگم ندارم. من چه کسي هستم که چنين وظيفه يي داشته باشم. 
از سوي ديگر، تعداد کساني را که فيلم هاي مرا مي بينند با کساني که تحت تاثير رسانه هاي جمعي غرب هستند، مقايسه کنيد. من چه 
کاري مي خواهم انجام دهم.« کارگردان 68ساله سينماي ايران با ابراز تاسف از اينکه فيلم هايش در ايران اجازه اکران ندارند، گفت؛ 
»ديگر آن را پذيرفته ام. فقط از اين خوشحالم که قدرت آنها محدود به جلوگيري از نمايش فيلم است و فراتر از آن نمي رود. افرادي که 
واقعًا مشتاق باشند، اين فيلم ها را مي ببينند.« کيارستمي در پايان با ابراز تمايل فراوان براي اجراي اپراي جديد گفت؛ »بسيار متاسفم 
که نتوانستم به لندن بيايم. احساس مي کنم مدت سه هفته را از من دزديده اند. فقط اميدوارم فرصت ديگري داشته باشم. عاشق اجراي 
اپراي ديگر هستم. زيباترين آسماني که تاکنون ديده ام، آسمان لندن بوده است؛ پس اگر شرايطي فراهم شود، دوباره به آنجا خواهم 

آمد.« 

در تجارت لج و لجبازی نباید کرد!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین از همه جا با صرفه تر است
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30نما
جنگ ستارگان در چک 

با  »چک«  دولت  موافقت  صورت  در  لوکاس«،  »جورج 
اين  مالياتي  مزاياي  از  برخورداري  بر  مبني  او  درخواست 
کشور، سريال تلويزيوني »جنگ ستارگان« را در آنجا خواهد 
ساخت. »لوکاس« در مصاحبه با رسانه هاي کشور چک گفت: 
به  نسبت  تا سياستمداران شما  فرا رسيده  آن  زمان  اکنون 

اوضاع جاري واکنش نشان دهند. 

»سوپراستار« در کالیفرنیا 
فيلم »سوپراستار« به کارگرداني تهمينه ميالني از 20 خرداد 
در کاليفرنيا اکران مي شود. محمد نيک بين در باره آغاز اکران 
»سوپراستار« در کاليفرنيا گفت: اکران اين فيلم در سه سالن 
در کاليفرنيا از 20 خرداد شروع مي شود. تهمينه ميالني براي 
آثارش  و  است  کارگرداني شناخته شده  آمريکايي  مخاطبان 

دوستداران فراوان دارد. 

پوالنسکي و »روح« 
جديدترين  برلين  بخش هاي  فيلم برداري  پوالنسکي«  »رومن 
به  برد.  پايان  به  آلمان  در  را  »روح«  سينمايي اش  پروژه 
گزارش ايسنا، »پوالنسکي« در خصوص تجربه ساخت فيلم 
پيانيست  فيلم  در  خوبي  تجربه  »من  است:  گفته  آلمان  در 
در  مخصوصا  آنها  به کارگيري  با  هم  فيلم  دراين  و  داشتم 
خصوص کارکردن با انبوهي از بازيگران، تجربيات مناسبي 

کسب کردم.« 

بازسازي »بیگانگان« 
نسخه بازسازي شده فيلم »بيگانگان« به تهيه کنندگي »ريدلي و 
توني اسکات« به زودي جلوي دوربين خواهد رفت. گزارش ها 
حاکي از آن است که کارگرداني اين فيلم نيز به احتمال زياد 
به عهده »کارل رينش« خواهد بود. اين فيلم داستان گروهي 
محقق و متخصص است که به سياره اي سفر مي کنند ولي در 
آنجا با موجوداتي عجيب و غريب و بيگانه روبرو مي شوند. 

تقدير از میشائیل هانکه در 
جشنواره مونیخ  

 
کن  طالي  نخل  برنده  اتريشي  کارگردان  هانکه  ميشائيل  از 
هانکه  ميشائيل  شد.  خواهد  تقدير  مونيخ  فيلم  جشنواره  در 
کارگردان اتريشي که اوايل هفته در جشنواره کن براي فيلم 
جشنواره  در  شد،  طال  نخل  کسب  به  موفق  سفيد«  »روبان 

مونيخ مورد تقدير قرار خواهد گرفت. 
از  هانکه روز سوم جوالي در مونيخ پس  از  تقدير  مراسم 
نمايش فيلم »روبان سفيد« برگزار خواهد شد که مرور آثار 
اين کارگردان نيز بخش ديگري از اين جشنواره خواهد بود. 
اين براي  از خبرگزاري رويترز،  نقل  به  ايسنا و  به گزارش 
در  کن  طالي  نخل  برنده  که  است  متوالي  سال  دومين 
جشنواره مونيخ مورد تقدير قرار مي گيرد. سال گذشته فيلم 
افتتاحيه جشنواره مونيخ  در  کانته  »کالس« ساخته الورنت 
مونيخ طي  فيلم  وهفتمين جشنواره  بيست  داده شد.  نمايش 

روزهاي 26 ژوئن تا چهارم جوالي برگزار مي شود. 
   

راه اندازي آرشیو اينترنتي آثار 
کوروساوا  

 
نوشته  دست  و  عکس  هزار   20 شامل  ديجيتالي  آرشيو 
در  کوروساوا«  »آکيرا  فيلمسازي  دهه  پنج  به  مربوط 
»هفت  هاي  فيلم  آرشيو شامل  اين  اندازي شد.  راه  اينترنت 
سامورايي«، »کاگه موشه« - برنده نخل طالي کن- و ديگر 
 ABC گزارش  به  است.  کوروساوا  شده  تحسين  هاي  فيلم 
دراين آرشيو همچنين عکس هايي از دوران کودکي و سال 
خورد.  مي  چشم  به  فرانسه  در  »کوروساوا«  اقامت  هاي 
کوروساوا که ششم سپتامبر 1998 در 88 سالگي درگذشت، 
شهرت جهاني خود را با ساخت فيلم »راشومون« به دست 

آورد که شير طاليي جشنواره ونيز را کسب کرد. از معروف 
از  توان  مي  ژاپني  نامدار  کارگردان  اين  هاي  ساخته  ترين 
»مرگ  اعماق«،  »در  »ابله«،  ولگرد«،  »سگ  مست«،  »فرشته 
نام برد. او طي پنج دهه  ايليچ«، »آشوب« و »روياها«  ايوان 
فيلمسازي دو جايزه اسکار بهترين فيلم غيرانگليسي، خرس 
و  خارجي  فيلم  بهترين  جايزه  برلين،  جشنواره  يي  نقره 
بهترين کارگرداني »بافتا«، نخل طالي جشنواره کن، شير طال 

و شير نقره جشنواره ونيز را کسب کرد. 

بويل براي زاغه نشین ها 
خانه خريد 

 
سازندگان فيلم اسکاري »ميليونر زاغه نشين« براي بازيگران 
اين در حالي  فيلم خود خانه مي سازند.  کودک زاغه نشين 
است که آنها به رسانه هاي گروهي هند به شدت معترض 
کريستين  و  کارگردان  بويل  دني  فارس  گزارش  هستند.به 
کولسن تهيه کننده »ميليونر زاغه نشين« با سفر به بمبئي و 
ديدار با خانواده هاي بازيگران فيلم با آنها اعالم همبستگي 
آنکه  از  پس  قبل  هفته  هند  گروهي  هاي  رسانه  کردند. 
ماموران پليس زاغه هاي دو بازيگر کوچک فيلم روبينا علي 
آنها و خانواده هايشان  اظهرالدين اسماعيل را روي سر  و 
خراب کردند نوک اصلي انتقادات خود را متوجه سازندگان 
اظهارنظر  طور  اين  ها  رسانه  کردند.  نشين«  زاغه  »ميليونر 
بابت  از  که  با وجود سود کالني  فيلم  که سازندگان  کردند 
بهبود  براي  کاري  اند،  برده  آن  المللي  بين  مالي  موفقيت 
اند. بويل  بازيگران زاغه نشين خود نکرده  وضعيت زندگي 
فيلم خود  بازيگران خردسال  کنار  در  با حضور  کولسن  و 
براي  کوچک  آپارتمان  يک  گفتند  و  کردند  حمايت  آنها  از 
خيلي  دادند،  قول  آنها  اند.  خريده  اش  خانواده  و  اسماعيل 
سريع آپارتمان کوچک ديگري هم براي روبينا علي بخرند. 
کاراکتر  نقش  فيلم  در  علي  روبينا  و  اسماعيل  اظهرالدين 
دوران کودکي سليم و التيکا )دو شخصيت اصلي قصه فيلم( 
انتقاد از رسانه  به  را بازي کردند. در عين حال، دني بويل 
هاي گروهي هند پرداخت و گفت؛ آنها با درج مقاالت اعتراض 
»ميليونر زاغه نشين« سطح  به سازندگان  آميز خود نسبت 
توقع و انتظار خانواده هاي بازيگران کوچک فيلم از آنها را 
باال برده اند. بويل گفت او و همکارانش وظيفه ندارند براي 
بازيگران فيلم خود خانه بخرند. تخريب جداگانه زاغه هاي دو 
محل مختلف در شهر بمبئي توسط ماموران پليس به شدت 

مورد توجه رسانه هاي گروهي هند قرار گرفت. 

با ادعاي يک بمب گذار 
دروغین تئاتر شهر يک شب 

تعطیل شد 
  

 10 يکشنبه  شامگاه   20:30 ساعت  شهر  تئاتر  مجموعه 
تهديد  بمب گذاري  به  ناشناس  فردي  توسط  خردادماه 
تئاتر  مجموعه  عمومي  روابط  مدير  امرايي،  مجيد  شد. 
شهر با اعالم اين خبر به ايسنا گفت: در طي تماس تلفني 
فردي ناشناس با روابط عمومي مجموعه تئاتر شهر در 
ساعت 20:30 و به دنبال آن در ساعت 20:40 و تهديد 
تئاتر شهر تماشاگران  به بمب گذاري، حراست مجموعه 
اين مجموعه را به بيرون هدايت کرد و همه نمايش هاي 
روي صحنه نيز در آن شب تعطيل شدند. وي ادامه داد: 
حدود 15 دقيقه پس از تماس تلفني فرد ناشناس، نيروي 
امنيتي  نيروهاي  و  کرد  مراجعه  شهر  تئاتر  به  انتظامي 
نيز از ماجرا خبردار شدند. مدير روابط عمومي مجموعه 
تئاتر شهر تصريح کرد: در پي اين اتفاق برق، آب و گاز 
حالت  به  مجموعه  اين  و  شد  قطع  شهر  تئاتر  مجموعه 
تيم  نيز   21:45 ساعت  داد:  ادامه  امرايي  درآمد.  تعطيل 
خنثي سازي به محل رسيد و تجسس را شروع کردند و 
سپس اعالم کردند که با مورد مشکوکي مواجه نشده اند. 
در همين زمينه سرهنگ خانچرلي ـ معاون عمليات پليس 
تهران بزرگ ـ در گفت وگو با ايسنا هر گونه بمب گذاري 
از اعالم  تئاترشهر را رد کرد و گفت: پس  در مجموعه 
اين  شدن  تهديد  بر  مبني  تئاترشهر  مسووالن  گزارش 
اعزام  به محل  تيم خنثي سازي  بمب گذاري،  به  مجموعه 

شد، اما هيچ بمبي در محل يافت نشد. 
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کنسرت گروه 
صوفي در استرالیا  

 
گروه صوفي به سرپرستي آرش زنگنه از 20 تا 30 خرداد در چهار 
ايالت استراليا به روي صحنه مي رود. آرش زنگنه با اعالم اين خبر 
گفت؛ »اين کنسرت ها که از سالن سيتي هال ايالت کويزلند آغاز مي 
شود فصل مشترک موسيقي عرفاني ايران و موسيقي الکترونيک 
حضور  با  که  شود  مي  محسوب  نزديک  خاور  و  دور  خاور 
اجرا  انگلستان  و  هند  استراليا،  ايران،  کشورهاي  از  نوازندگاني 
کنسرت  اين  اجراي  درباره  گروه صوفي  خواهد شد.« سرپرست 
توضيح داد؛ »ما در اين کنسرت براي اولين بار در اجراي موسيقي 
و  ايم  کرده  استفاده  دالبي  از سيستم صوتي  زمين  مشرق  اقوام 
از يک اسپيکر به گوش مخاطب  صداي هر ساز به طور جداگانه 
خواهد رسيد. اين روش پيش از اين در مورد موسيقي الکترونيک 
استفاده شده بود اما در مورد موسيقي هاي سنتي مشرق زمين 
تاکنون چنين اتفاقي صورت نگرفته است.« او در ادامه گفت؛ »در 
اين اجرا شنونده ها در مرکز سالن قرار گرفته و نوازنده ها دور 
بر  نيز  قطعات  بپردازند.  برنامه  اجراي  به  تا  ايستاد  خواهند  آنها 
اساس موسيقي عرفاني و قوالي ساخته شده که به صورت تلفيقي 
ايم.«به  ايجاد فضايي جديد کرده  الکترونيک سعي در  با موسيقي 
گزارش مهر، زنگنه در پايان گفت؛ »در اين کنسرت عالوه بر نوازنده 
هايي از سه کشور هند، انگلستان و استراليا، سياوش دوست خواه 
)طراح  هنري  ليال  و  )بامداد(  فالحتي  مرتضي  الکترونيک(،  )بخش 

صحنه( از ايران گروه صوفي را همراهي خواهند کرد.« 

نمايشگاه آثار محمود 
فرشچیان در روسیه 

 

و  نقاش  فرشچيان  محمود  تابلو   40 از  پوسترهايي  نمايشگاه 

نخستين  است.  شده  برپا  روسيه  در  ايراني  نامدار  مينياتوريست 
نمايشگاه هنر ايران در مرکز جمهوري مسلمان نشين باشقيرستان 
از ششم خردادماه  تا عرش«  فرش  »از  نام  با  فدراسيون روسيه 
همت  به  که  نمايشگاه  اين  يافت.  گشايش  مه   27 با  برابر  جاري 
رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در مسکو به مدت 10 روز 
در دانشگاه تربيت معلم اوفا برپا خواهد بود، شامل پوسترهاي 40 
تابلو از آثار استاد محمود فرشچيان است. والديسالو بنين رئيس 
دانشکده علوم اجتماعي و فرهنگ دانشگاه دولتي تربيت معلم در 
مراسم گشايش اين نمايشگاه ضمن تحسين آثار ارائه شده گفت؛ 
ندارد،  آثار را  اين  توانايي تعريف زيبايي واقعي  اگر بگويم زبانم 
باور کنيد. اين تابلوها آن سحرانگيزي شرق را که اختالط معنويت 
و زيبايي است، در خود دارد. بخشي از اين آثار دو سال پيش به 
عنوان  به  مقيم روسيه  ايراني  نگار  برزو روزنامه  همت سيروس 
المللي  بين  ايستگاه فضايي  به  در فضا،  هنري  نمايشگاه  نخستين 
برده شد. پاول وينوگرادوف کيهان نورد روس و صاحب عنوان 
قهرمان روسيه که اين تابلوها به همت او به فضا رفت، در پيامي 
اين  نمايشگاه ضمن سحرانگيز خواندن  اين  برگزاري  مناسبت  به 

آثار، اظهار داشت در ايستگاه فضايي بين المللي، ديدن اين تصاوير 
انگيز به وجود آورد. همراهي  تاثيري شگفت  زيبا در روحيه اش 
تابلوها،  اين  با  مولوي  و  از حافظ، خيام  عرفاني  اشعاري  ترجمه 
بر معنويت نمايشگاه افزوده است و تداعي کننده مفاهيم روحاني 
اين آثار است. به گزارش ايسنا در اين نمايشگاه همچنين لوح هاي 
انگليسي و فارسي و فيلم و  فشرده يي شامل مطالبي به روسي، 
تصاويري درباره تاريخ، فرهنگ و جاذبه هاي گردشگري ايران به 

افراد عالقه مند و پژوهشگران هديه مي شود. 

 

آثار 23 هنرمند ايراني 
در موزه چلسي نیويورک 

 
 موزه چلسي نيويورک از روز پنجم ژوئن )14 خردادماه( ميزبان 
نمايشگاهي از آثار 23 هنرمند معاصر ايران خواهد بود؛ نمايشگاهي 
تحت عنوان »Iran Inside Out( )درون و برون ايران( که طي آن 
آثار هنرمنداني چون شيرين نشاط، رضا درخشاني، فريده الشايي، 
پرستو  مشيري،  فرهاد  نجومي،  نيکزاد  فتحي،  گلناز  فياضي،  بيتا 
فروهر، رامين حائري زاده و سارا رهبر به نمايش گذاشته مي شود. 
اين نمايشگاه در حقيقت از جمله رخدادهاي مهم هنر ايران در خارج 
از کشور است که براي اولين بار با اين مقياس برگزار مي شود. در 
کنار هنرمندان که نامشان ذکر شد شماري ديگر از هنرمندان ايراني 
مغازه اي،  پونه  احکامي،  نگار  ابتکار،  آال  باربدگلشيري،  جمله  از 
پوران جين چي، رويا اخوان، سميرا عباسي، شهرام انتخابي، شهرام 
کريمي، شيوا احمدي، شجاع آذري، داريوش قره زاد و شيرين فخيم 
که  نمايشگاه  اين  هستند.  مهم  نمايشگاه  اين  جزو شرکت کنندگان 
دارد،  اختصاص  کشور  از  خارج  و  داخل  هنرمندان  به  همزمان 
تمرکز  ايران   )Contemporary( معاصر  هنر  روي  ويژه  به طور 
مثبت  با  نمايشگاه  اين  شرکت کنندگان  از  درخشاني  رضا  دارد. 
خواندن برپايي اين نمايشگاه، به اعتمادملي گفت: »به عقيده من اين 
اولين نمايشگاه جدي در مورد هنر امروز ايران است که خصوصا 
برپا مي شود؛ هرچند موزه چلسي  آمريکا  در  اخير  طي سال هاي 
پولتين  مترو  چون  موزه هايي  پاي  به  اهميت  نظر  از  نيويورک 
از موزه هاي معتبر جهان محسوب  اين حال يکي  با  و... نمي رسد 
مي شود.« اين نقاش و موسيقيدان مجموعه اي 60تايي از پرتره هايي 
خود را که ترکيب عکس و نقاشي هستند، در کنار نقاشي هايي ملهم 
از مينياتورهاي ايراني به اين نمايشگاه فرستاده است. به گفته وي 
از نيويورک در قالب يک تور نمايشگاهي  اين نمايشگاه بعد  آثار 
به لندن، آلمان و دوبي خواهد رفت. او در کنار نمايش آثار خود 
قصد دارد همزمان با اختتاميه اين نمايشگاه از 26 سپتامبر به مدت 
سه شب به اجراي برنامه موسيقي هم بپردازد. اهميت نمايشگاه 
هنرمندان  جغرافيايي  پراکندگي  از  فارغ  که  است  اين  در  مزبور 
ايران  معاصر  هنر  دادن  نشان  درصدد  جهان،  سراسر  در  ايران 
برنامه هاي  جمله  از  مزبور  نمايشگاه  است.  بين المللي  عرصه  در 
است  غربي«  شرقي  »پروژه  عنوان  تحت  نيويورک  چلسي  موزه 
که به ديگر حوزه هاي هنر ايران از جمله نمايش، موسيقي و... هم 
خواهد پرداخت. اين نمايشگاه با همکاري ليال تقي نيا و موزه کوئين 

برگزار مي شود. 

رونمايي از ريشه هاي فرهنگي 
ارتباط در ايران 

 
نشست  هفتمين  در  ايران  در  ارتباط  فرهنگي  ريشه هاي  کتاب   
در  قلم  زرين  عنوان  تحت  کتاب  رونمايي  نشست هاي  سلسله  از 
عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  رونمايي  رسانه  فرهنگسراي 
فرهنگسراي رسانه، در اين نشست که با حضور اصحاب رسانه 
دکتر  شد،  برگزار  ارتباطات  علوم  دانشجويان  از  کثيري  جمع  و 
مهدي  محمد  دکتر  ايران(،  ارتباطات  علم  )پدر  معتمدنژاد  کاظم 
فرقاني )عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي( و دکتر مهدي 
در  پرداختند.  سخنراني  ايراد  به  کتاب(  )نويسنده  محسنيان راد 
ابتداي اين برنامه دکتر مهدي فرقاني، نويسنده و عضو هيات علمي 
دکتر محسنيان راد، محقق  داشت:  اظهار  دانشگاه عالمه طباطبايي 
کتاب  دو  در  و  به شمار مي رود  ارتباطات  علم  بومي  پژوهشگر  و 
اخير وي با عنوان هاي چهار کهکشان ارتباطي و ريشه هاي فرهنگي 
مي توان  راحتي  به  را  بومي سازي  دغدغه  اين  ايران  در  ارتباط 
مشاهده کرد. وي از اين کتاب به عنوان آيينه تاريخي علم ارتباطات 
ياد کرد و با اشاره به اينکه اثر حاضر با اتکا به اشعار و ضرب 
افزود:  مي پردازد،  ارتباطات  بر  تاثيرگذار  مسايل  بيان  به  المثل ها 
اگر شعر را به عنوان رسانه اي براي بيان اوضاع زمان خود بدانيم 
که فشارهاي سياسي، هنجارها و ناهنجاري ها و شرايط فرهنگي 
زمان خود را بازتاب مي دهد، مي بينيم که به عنوان يک سند، قابل 

اتکاست. وي با بيان اينکه جاي اين اثر در حوزه ارتباطات خالي 
زمان  ارتباطات  مي توانيم وضعيت  اثر  اين  به  اتکا  با  افزود:  بود، 
شده اند،  مطرح  کتاب  اين  در  که  گوناگوني  زمان هاي  با  را  خود 
مقايسه کنيم. فرقاني با تاکيد بر اينکه تمام مشکالت و آسيب هاي 
ارتباطي که در اين اثر به آنها اشاره شده، به نوعي در زمان حال 
نيز قابل بازيابي است، اظهار داشت: اين کتاب آسيب شناسي علم 
اثر  اين  ويژگي هاي  جمله  از  آن  و خالصه نويسي  است  ارتباطات 
ارتباطات  ما در حوزه  آيينه، نشان مي دهد  اين  به شمار مي رود. 
از  ناشي  که  بوده ايم  پسرفت  و  پيشرفت  حال  در  مداوم  به طور 
استبداد حکومت ها بوده است. اگر بخواهيم ريشه مشکالت فرهنگي 
و سياسي خود را در ارتباطات جست وجو کنيم، اين کتاب مي تواند 
راهنماي خوبي براي ما و آيندگان باشد. در ادامه اين نشست، دکتر 
است  40 سال  اينکه محسنيان راد حدود  بيان  با  معتمدنژاد،  کاظم 
برخي  و  پرداخته  ايراني  بومي  ارتباطات  زمينه  در  تحقيق  به  که 
از مقاالت وي منتشر شده و برخي منتشر نشده اند، اظهار داشت: 
موضوعاتي  چه  ايراني  اشعار  البه الي  در  شاهديم  کتاب  اين  در 
مطرح است. همچنين بررسي مسائل تاريخي، وجوه تشابه و تمايز 
ايران و ساير کشورها را به تصوير مي کشد. سپس دکتر مهدي 
محسنيان راد با اشاره به تحقيقاتي که سال 1369 در زمينه توليد 
خبر انجام داده است، انگيزه خود را از نگارش اين اثر پيشگيري 
و  دانست  ارتباطات  حوزه  در  منفي  فرهنگ هاي  شدن  نهادينه  از 
گفت: اين اثر بر اساس مدل هشت انگاره اي ارتباطات ايراني تنظيم 
شده که بيانگر شرايط برقراري ارتباط در يازده قرن گذشته ايران 
داراي  گوناگون  دوره هاي  در  ارتباط  برقراري  افزود:  وي  است. 
سه طيف ظاهر يا باطن، خودي و غير خودي و سکوت يا سخن 
گرفتن  قرار  و  طيف  اين سه  از  يکي  تعيين  با  فرد  که  است  گفتن 
ارتباطي خود  از دو موضع فرودست و فرا دست شيوه  در يکي 
را مشخص مي کرد و از تلفيق اين سه طيف، مدل هشت انگاره اي 
ارتباط پديد آمده است. محسنيان راد با تاييد سخنان دکتر فرقاني 
درباره اين اثر، اظهار داشت: اين اثر، آسيب شناسي ارتباطي است 
ارتباطي  بيانگر هنجارهاي  ايران و  ارتباطات در  آيينه وضعيت  و 
11 قرن گذشته ايران با اتکا به اشعار و ضرب المثل هاي آن دوران 

به حساب مي آيد
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پدر و مادر آلماني به دلیل بي 
پولي کودکان خود را در ايتالیا رها 

کردند  
 
 

رسانه هاي دولتي ايتاليا اعالم کردند؛ يک زوج جوان اهل آلمان سه 
فرزند خردسال خود را به دليل بي پولي در ايتاليا رها کردند. »اينا 
کاترينا رموف« 26 و »ساشا اشميت« 24 ساله، زن و شوهر اهل 
ايتاليا به دليل رها کردن سه فرزند  آلمان هستند که توسط پليس 
خردسال شان در اين کشور دستگير شدند. سخنگوي پليس مرکزي 
شهر »آئوستا« در شمال ايتاليا در مصاحبه يي با شبکه خبري بي 
بي سي خاطرنشان کرد؛ اين زوج جوان سه فرزند خردسال خود 
را در يکي از نقاط شلوغ ايتاليا رها کرده و اين سه کودک توسط 
مردم به ايستگاه پليس مرکزي منطقه منتقل شدند. وي يادآور شد؛ 
پس از آنکه متوجه شديم اين سه کودک در اين منطقه رها شده اند 
و اصالتًا اهل آلمان هستند، با سفارت آلمان تماس گرفتيم و پدر و 

مادر اين سه کودک هشت ماهه، دو ساله و 
چهار ساله را در اين کشور يافتيم. گفته مي شود اين زوج جوان 
به دليل بي پولي اين سه کودک را در سفر خود به ايتاليا رها کرده 
بودند. بر اساس گزارش رسمي ايتاليا، اين سه کودک هم اکنون نزد 
پدربزرگ و مادربزرگ خود در غرب آلمان به سر مي برند. بروز 
بحران اقتصادي و مالي باعث بروز چنين رويدادهاي ناگواري در 

اکثر کشورهاي جهان شده است.  

 ترک دادن معتادان با روش

 کتک زدن  
 
 

منطقه  پليس  مقامات  کردند؛  اعالم  صربستان  دولتي  هاي  رسانه 
»بلگراد« در صربستان، يک کليساي ارتدوکس را که اقدام به کتک 
زدن معتادان براي ترک دادن آنها مي کرد، تعطيل و کشيش اعظم 
کليسا  اين  در  که  افرادي  از  يکي  کردند.  منتقل  زندان  به  را  آنجا 
آسوشيتدپرس  خبرگزاري  با  يي  مصاحبه  در  بود  شده  بستري 
عنوان کرد؛ من با استفاده از غفلت نگهبانان اين کليسا و پزشکان 
انجام مي دادند،  اقداماتي که آنها براي ترک دادن معتادان  از  آن، 
فيلمبرداري کرده و پس از آن فيلم ويدئويي مذکور را در اينترنت 
منتشر کرده و يک نسخه از آن را نيز در اختيار پليس منطقه قرار 
حدود  تاکنون  ميالدي   2005 سال  از  کرد؛  خاطرنشان  وي  دادم. 
تعداد  اين  از  که  اند  بستري شده  کليسا  اين  در  معتاد  250 جوان 
87 نفر به شدت مورد ضرب و شتم کارکنان آنجا قرار گرفته اند. 
گفته مي شود، »آرتم جي« - يکي از کشيشان اين کليسا - بيش از 
ديگران نسبت به ضرب و شتم معتادان براي ترک دادن آنها در اين 
پرونده نقش داشته است و تالش پليس صربستان براي دستگيري 

وي ادامه دارد.  
 

آينده نگري اجتماعي، ريشه در 
ژنتیک انسان دارد  

 پژوهشگران دريافته اند آينده نگري اجتماعي و حسابگري درباره 
آينده، ريشه در ژنتيک انسان دارد. 

خاطرنشان  باره  اين  در  روانشناسي  و  پزشکي  علوم  محققان 
کردند؛ انسان ها در زمينه آينده نگر بودن و در نظر گرفتن مسائل 
بلندمدت به طور ژنتيکي برنامه ريزي مي شوند. دکتر پيتر سوزو 
علوم  دانشکده  و  وارويک  دانشگاه  پزشکي  دانشکده  ارشد  محقق 
سياسي- اقتصادي لندن در بررسي هاي خود نشان داد افراد يک 
به جوامع  نسبت  نگري و حسابگري  آينده  زمينه  در  ذاتي  گرايش 
شان دارند که زمان اين آينده نگري حتي بيشتر از طول عمر عادي 
باره خاطرنشان کرد؛ همه ما مراقب  اين  انسان است. وي در  يک 
آينده درازمدت هستيم، چون به گونه يي تکامل يافته ايم که براي 
منافع اجتماعي ارزش قائليم و اجداد ما نيز در محيط هاي خودشان 
گرايش به حفظ منافع خود داشته اند. در دنياي مدرن امروز هم اين 
برتري بيولوژيکي باعث مي شود انسان نسبت به منافع اجتماعي 
اين تحقيق يک مدل  آينده حساس و عالقه مند باشد. در  خود در 
رياضي از ژنتيک انسان ها نشان داده شد که براساس آن، بيشتر 
افراد منافع اجتماعي آينده را به منافع فردي لحظه يي ترجيح مي 

دهند و اين عامل ژنتيکي دارد.
 
 

انتقاد از سوئیس به دلیل تشديد 
مقررات پناهندگي  

 
 مسوول شعبه سوئيس سازمان عفو بين الملل، به کمبودهاي موجود در 
روز  که  گراف  دانيل  کرد.  انتقاد  کشورش  در  خارجيان  پناهندگي  زمينه 
گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتي درباره انتشار گزارش سازمان عفو بين 
الملل شرکت کرده بود، گفت قصد دولت سوئيس مبني بر تشديد مقررات 
وي  برد.  مي  زير سوال  را  آوارگان  واقعي  هويت  خارجيان،  و  پناهندگي 
را  متحد  ملل  آوارگان سازمان  کنوانسيون  مفاد  مقررات،  اين  کرد  عنوان 
نيز نقض مي کند. ضمنًا قانون مربوط به پناهندگان و خارجيان سوئيس، 
انتقاد  نيز مورد  نژادپرستي سازمان ملل متحد  با  از سوي کميته مبارزه 
قرار گرفته است. اين کميته در گزارش سال گذشته خود، سوئيس را متهم 
افتا  و  اروپا  اتحاديه  از کشورهاي عضو  با خارجيان  بود که چون  کرده 
در مقايسه با خارجيان از کشورهاي ديگر به گونه ديگري رفتار مي کند، 
رئيس  کند.  مي  نقض  را  ملل  سازمان  نژادپرستي  با  مبارزه  کنوانسيون 
با  سوئيس  پليس  رفتار  همچنين  سوئيس،  الملل  بين  عفو  سازمان  شعبه 

متقاضيان پناهندگي را نيز مورد انتقاد قرار داده است.  

  ابعاد هولناک و ناشناخته بحران 

آوارگان در پاکستان  
 

وخيم  پاکستان  در  سوات  دره  جنگي  منطقه  پيرامون  در  اوضاع 
يابد. گرماي هوا  افزايش مي  پيوسته  تر مي شود. شمار آوارگان 
آزاردهنده و کمبود موادغذايي، آب و دارو چشمگير است. سازمان 

ملل نسبت به پيامدهاي اين وضع هشدار مي دهد. 

کمیسارياي سازمان ملل متحد براي امور آوارگان

براي  )UNHCR( معتقد است سازماندهي کمک هاي اضطراري   
آوارگان پاکستان، وظيفه يي است که تعهد جدي مي طلبد. به باور 
اين نهاد، ابعاد اين بحران گسترده، ناشناخته مانده است و هنوز از 
سوي کشورهاي غربي، کمک کافي به اين منطقه نمي رسد. کيليان 
امور  براي  ملل  کميسارياي سازمان  کننده  هماهنگ  اشميت  کالين 
آوارگان، از آغاز هجوم نظامي ارتش پاکستان به دره سوات، آرام 
ملل  سازمان  نهاد  اين  براي   1992 سال  از  که  وي  ندارد.  قرار  و 
به چشم  نزديک  از  را  زيادي  بحران هاي  تاکنون  کند،  فعاليت مي 
ديده است. او در بالکان، جمهوري دموکراتيک کنگو و روآندا بوده 

است ولي آنچه در پاکستان ديده، براي او هم تازگي دارد.
ابعادي غول آسا  با  کالين اشميت مي گويد؛ »در وضعيت کنوني، 
سروکار داريم. ما االن بيش از دو ميليون آواره داخلي داريم که 
از آگوست سال پيش فراري شده اند. اخيراً و به ويژه در ماه مه، 
بيش از يک و نيم ميليون نفر آواره شده اند و شمار آنان در حال 
افزايش است. اينها ارقامي هستند که ما تاکنون در چنين ابعادي با 

آنها روبه رو نبوده ايم.«
تنها 10 درصد آوارگان راهي اردوگاه هايي مي شوند که در کوتاه 
ترين زمان ممکن در بيرون از منطقه جنگي و در فضاي باز زير 
»مردان«،  ناحيه  در  نمونه  براي  اند.  شده  برپا  آفتاب  شديد  تابش 
حدود يک ميليون آواره در اردوگاه ها زندگي نمي کنند، بلکه مردم 
تنگدست اين منطقه آنان را نزد خود پذيرفته اند. به گفته هماهنگ 
کننده سازمان ملل، در واقع مردم فقير، مردم فقير را نزد خود پناه 
داده اند و فقر اندر فقر، يعني فقر مضاعف. ناحيه »مردان« نخستين 
ايستگاهي است که فراريان از منطقه جنگي به آن مي رسند. شمار 
ساکنان اين منطقه از آغاز ماه مه تاکنون دوبرابر شده است. کالين 
اشميت از بي ثباتي اجتماعي گسترده در اين منطقه سخن مي گويد 

که در هر صورت رشد چنداني نداشته است.
بايد همه به طور مشترک براي انسان  به باور کالين اشميت؛ »ما 
هاي اين منطقه بيشتر سرمايه گذاري کنيم. آنان احساس مي کنند 
در موردشان کوتاهي شده و قربانيان واقعي جنگ فراگير عليه ترور 
هستند. همين همبستگي با آوارگان جنگ و پشتيباني از آنان، مي 
تواند هر لحظه به نفرت عليه هر چيزي تبديل شود که با اين جنگ 
در ارتباط است.« کشورهاي کمک کننده تاکنون حدود 225 ميليون 
دالر براي کمک به کاهش درد و رنج آوارگان پاکستاني اختصاص 
داده اند، ولي اين مبلغ به هيچ وجه کافي نيست. کميسارياي آوارگان 
سازمان ملل معتقد است اين رقم تنها براي برپايي چادرها و تهيه 
پتو براي آوارگان کافي است و خود کميسارياي سازمان ملل براي 
رفع نيازهاي فوري آوارگان تا پايان سال به 80 ميليون دالر ديگر 

نياز دارد.
در  دهد  به کشورهاي غربي هشدار مي  ملل  کميسارياي سازمان 
پاکستان مرتکب همان خطايي نشوند که در افغانستان شدند. فقط 
زماني مي توان در اين جنگ پيروز شد که در کنار راهبردي نظامي، 

يک راهبرد انسان دوستانه براي توسعه نيز ارائه شود.
سازمان ملل با نگراني زياد به تحوالت منطقه قبيله نشين در ايالت 

بلوچستان پاکستان نيز چشم دوخته است. در آنجا نيز واحدهاي 
ارتش پاکستان با نيروهاي طالبان و متحدان افراطي آن در جنگ اند. 
در آنجا نيز هزاران آواره در حرکت هستند. مساله تنها محدود به 
مناطق قبيله نشين نيز نيست، بلکه بايد کل مناطقي را که در امتداد 

مرز قرار دارند زير نظر گرفت.
بي ترديد آنچه اکنون در پاکستان روي مي دهد، تاثيري مستقيم بر 
اوضاع افغانستان خواهد داشت. در هر دو سوي مرز مشترک ميان 
اين دو کشور، پشتون ها زندگي مي کنند. طالبان از ميان پشتون 
به مناطق پشتون نشين عقب نشيني  اکنون هم  اند و  ها برخاسته 

مي کنند.

********************

 مانکن ها و بارداري 
هاي درآمدزا  

 
آنها است. طبيعي  به جذابيت و زيبايي  اغلب متکي  درآمد مدل ها 
است آنها براي حفظ اين دو ويژگي حاضر به تحمل هر گونه سختي 
هستند و شديداً از عوامل تهديدکننده زيبايي چشم پوشي مي کنند؛ 
البته هر عاملي به جز مادر شدن. هر چند اين تصور ممکن است 
عجيب به نظر برسد، اما در دسته بندي شغل هاي استرس زا مي 
توان مدل بودن را هم گنجاند. مسافرت هاي فراوان کاري، رژيم 
ها  باعث مي شوند مدل  پرکاري  تقويم هاي  و  هاي سخت غذايي 

هيچ گاه زمان کافي براي 
زندگي  يک  داشتن 
خانوادگي معمولي نداشته 

باشند.

در ميان نام هاي پرآوازه 
يي که روي سکوي سالن 
دارند،  برمي  قدم  مد  هاي 
از  يي  نمونه  کلوم  هايدي 
که  است  هايي  سوپرمدل 
مادر  به  يي  ويژه  عالقه 
شدن دارد. او و همسرش 
معروف  خواننده  »سيل« 
سه  داراي  بريتانيايي 
تازگي  به  و  فرزند هستند 
در  اند  کرده  اعالم  نيز 
انتظار به دنيا آمدن فرزند 
مي  سر  به  چهارمشان 
بارداري  اين همه  با  برند. 

بکشد.  خود  يي  حرفه  هاي  فعاليت  از  دست  هايدي  نشده  موجب 
اين مدل 34ساله آلماني، در هفته گذشته چهارمين سري از برنامه 
تلويزيوني »مدل برتر آينده آلمان« را به اتمام رساند، تبليغ جديدي 
براي مک دونالد بازي کرد و سپس در برابر دوربين عکاسان مجله 
»ووگ« قرار گرفت. البته در اين بين يکي، دو روزي را هم در خانه و 
در کنار فرزندانش سپري کرد. الئتيتا کاستا سوپرمدل فرانسوي و 
يکي ديگر از نام هاي معروف دنياي مد، رويه يي مانند هايدي کلوم 
در پيش گرفته است. او مدتي است قدم به دنياي بازيگري گذاشته 
و به تازگي نيز به همراه نامزدش روي فرش قرمز کن حاضر شد. 
کاستا دو فرزند دارد که يکي از آنها از ازدواج اول اوست. البته مدل 
هاي ديگري نيز بوده اند که به دليل بچه دار شدن و تشکيل خانواده 
کم کم با اين حرفه خداحافظي کرده اند، يا اينکه کمتر جلوي دوربين 
قرار گرفته اند. سيندي کرافورد مجري تلويزيوني و مدل امريکايي 
جزء اين دسته است. او که در دهه 1990 همواره يکي از مدل هاي 
برتر به شمار مي رفت، اينک بسيار کم کار شده و بيشتر ترجيح 
مي دهد اوقاتش را همراه با دو فرزندش بگذراند. با اين همه برخي 
مدل ها زيرکي خاصي به خرج مي دهند. کلوديا شيفر نمونه چنين 
وان  ماتيو  انگليسي  کارگردان  با   2002 در سال  او  است.  موردي 
ازدواج کرد که دو فرزند حاصل اين ازدواج هستند. هرچند شيفر با 
باال رفتن سن، ديگر آنچنان سوپرمدل محبوب طراحان نيست، اما 
لوازم  لباس و  براي مارک هاي شناخته شده  اين همه همچنان  با 
آرايش تبليغ مي کند. تنها تفاوت در اين است که اين بار شيفر در 
کوچکش  پسر  جز  نيست  کسي  که  دارد  هم  همکار  يک  تبليغاتش 
کاسپار. اين مادر و پسر گاهي همراه هم جلوي دوربين مي روند. 
به اين ترتيب بارداري براي مدل ها آنچنان هم عنصر تهديدکننده 
زيبايي به شمار نمي آيد، زيرا آنها آنقدر درآمد دارند تا با استخدام 
يک مربي بدنسازي مخصوص، سريعًا و در عرض مدت کوتاهي به 

فرم پيشين خود برسند. 

گوناگون
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بازجويي از 
ماريو بارگاس 

يوسا  
 

مقامات سياسي و امنيتي ونزوئال ماريو بارگاس 
اين  در  اش  سياسي  اظهارات  خاطر  به  را  يوسا 
بازجويي  و  توقيف  ساعت  يک  از  بيش  کشور 
کردند. مقامات سياسي ونزوئال به بارگاس يوسا 
هشدار دادند حق اظهارنظر سياسي در اين کشور 
بارگاس  آسوشيتدپرس،  گزارش  به  ندارد.  را 
يوسا همچنين از بيان انتقاد درباره هوگو چاوس، 
رئيس جمهور ونزوئال منع شده است. اين نويسنده 
چندي پيش در يک انجمن دموکراسي عقايد خود 
را درباره ونزوئال و رئيس جمهورش بيان کرده 
کاراکاس  به  ورودش  هنگام  يوسا  بارگاس  بود. 
براي شرکت در کنفرانس »دموکراسي و آزادي« 
بيش از يک ساعت معطل و بازجويي شد. مقامات 
ونزوئاليي گفته اند يک فرد خارجي حق اظهارنظر 
اين  با  ندارد.  را  کشور  اين  داخلي  امور  درباره 
خبرنگاران  به  فرودگاه  در  يوسا  بارگاس  حال 
گفت هيچ کس حق ندارد مرزهاي آزادي انديشه 
چاوس  هوگو  از  بارها  نويسنده  اين  بشکند.  را 
نوع  و  شهروندي  هاي  آزادي  نقض  خاطر  به 
همراه  به  او  است.  کرده  انتقاد  اش  حکومتداري 
و  آپولئو«  »فلينو  هاي  نام  به  ديگر  نويسنده  دو 
مکزيک  و  کلمبيا  کشور  دو  از  کارازو«  »انريکو 
به دادگاه ونزوئال فراخوانده شد که هنوز جلسه 
در  يوسا  است.  نشده  برگزار  دادگاه  اين  نهايي 
آخرين اظهاراتش درباره اين مصاحبه گفته است؛ 
»به هيچ وجه قصدم آزرده خاطر کردن مردمان 
ونزوئال نبوده است.« به گزارش فارس نويسنده 
از  يکي  حاضر  حال  در  که  سگي«  هاي  »سال 
امريکاي  سبک  صاحب  نويسندگان  مشهورترين 
مخالفان  ترين  سرسخت  از  يکي  است،  التين 
هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال به شمار مي 
رود که عملکرد او را در حوزه سياست داخلي و 
کشد.  مي  چالش  و  انتقاد  به  کشور  اين  خارجي 
يوسا در اوايل دهه 80 ميالدي به خاطر مواضع 
سفت و سختش درباره اقتصاد آزاد معروف شد. 
جمهوري  رياست  کانديداي   1990 سال  در  او 
آلبرتو فوجيموري شکست خورد.  از  و  پرو شد 
از  هايي  قسمت  رقيبانش  انتخاباتي،  تبليغات  طي 
کتاب هاي او را که غيراخالقي بود از راديو مي 
راي  يوسا  به  که  کنند  قانع  را  مردم  تا  خواندند 
به   34 نسبت  با  انتخابات  اول  دور  در  او  ندهند. 
24 درصد از فوجيموري پيش افتاد ولي در دور 
57 درصد راي فوجيموري باخت. يوسا  دوم به 
» جنگ  کاترال«،  با رمان هاي» گفت وگو در  که 
»زندگي  و  آند«  در  زمان«، »سوربز«،»مرگ  آخر 
واقعي آلخاندرو ماتيا« در ميان کتابخوانان ايراني 
يادداشتي  در  پيش  چندي  است  شده  مشهور 
من  حرفه  »ادبيات  نوشت؛  چنين  خودش  درباره 
خودم  کردن  محصور  ايده  وقت  هيچ  اما  است 
هميشه  ام.  نداشته  دوست  را  تخيالت  جهان  در 
واقع  در  باشد.  در خيابان  پايم  يک  دارم  دوست 
سرويس  خبرنگاري  با  من  يي  حرفه  زندگي 
حوادث آغاز شد. 15 سالم بود، حاال هم هر هفته 
اما  نويسم  مي  سياسي  يادداشت  پائيس  ال  در 
معتقدم ادبيات و روزنامه نگاري کاماًل با هم فرق 
دارند، گرچه زماني را که در خيابان ها مي گذرانم 
براي نويسندگي ام ارزش بنيادي دارد. وقتي مي 
نويسم با آزادي مي نويسم. اما به پايه يي محکم 
نياز دارم؛ براي اين است که سفر مي کنم.« ماريو 
آمد.  دنيا  به   1963 مارس   28 در  يوسا  بارگاس 
اين نويسنده پرويي از برترين رمان نويس هاي 

امريکاي جنوبي است. 
 

اورهان پاموک در انتظار محاکمه

 ناِم من قرمز 
 

 اورهان پاموک/ترجمه: سيدمصطفي رضيئي 

2006 ميالدي، در استانبول ترکيه به دنيا  اورهان پاموک، برنده نوبل ادبيات سال 
آمده است. از مدرسه آمريکايي ها در استانبول، به دانشگاه تکنيکي استانبول مي رود 
دانشگاه  در  روزنامه نگاري  دوره هاي  سپس  بخواند.  معماري  سال  سه  براي  تا 
استانبول مي گذراند، تا به خدمت سربازي نرود. بعد از دانشگاه به طور جدي به کار 
نوشتن مي پردازد. در سال 1998 از پذيرش عنوان »هنرمند ملي« اهدايي دولت ترکيه 
خودداري مي کند، مي گويد اگر اين عنوان را بپذيرد، نمي تواند »به صورت آدم هايي 
نگاه کنم که براي شان اهميت قائل هستم.« او را بيشتر به خاطر دو رمان مشهور 
خويش؛ »نام من سرخ است« و »برف« مي شناسند. او از سال 2005 درگير دادگاه 
خود به خاطر حرف هايش در مورد نسل کشي ارامنه توسط ترک هاست و در ماه 
گذشته هم حرف هايي مبني بر محاکمه دوباره اش مطرح شد. اين مقاله را مورين 

فريلي از ترکي به انگليسي برگردانده است. 
آن  در  را  زندگي ام  همه  که  جايي  سيس لي،  محله  در   – استانبول  در  جمعه  اين 
گذرانده ام، در دادگاهي که درست روبه روي خانه سه طبقه اي است که مادربزرگم 
40 سال تنها در آن زندگي مي کرد – در برابر قاضي خواهم ايستاد. جرم من »در 
برابر عموم بدنام کردن هويت ترکي« است. دادستان خواهان سه سال حبس برايم 
خواهد شد. احتماال بايد نگران باشم، چون روزنامه نگار ارمني تبار ترک، هرانت دينک 
در همين دادگاه با همين اتهام محاکمه شد، تحت ماده 301 همين قانون و گناهگار 
شناخته شد، اما من هنوز خوش بين هستم. چون همانند وکيلم، باور دارم پرونده من 

سبک است: فکر نکنم کارم ختم به زندان شود. 
خوب  خيلي  است.  شرم آور  اندازه اي  تا  من  محاکمه  درباره  حد  از  بيش  مبالغه 
مي دانم که بيشتر دوستان من در استانبول که با آنها مشورت کرده ام، در جايي از 
زندگي شان به بازجويي هايي خشن تر تن در داده اند و سال هاي زيادي را در پيگيري 
پرونده هايشان در دادگاه و دوره هاي زندان گذرانده اند، تنها به خاطر يک کتاب، تنها 
به خاطر چيزي که نوشته اند. در کشوري زندگي مي کنم که پاشاها و پليس هايش 
نويسنده هايش  تحسين  به  اما  مي کند،  تحسين  بيايد،  پيش  که  موقعيتي  هر  در  را 
نمي نشينند، تا زماني که سال هايي را در دادگاه و در زندان سپري کنند. نمي توانم 
شگفت زده باشم که به دادگاه فرستاده شده ام. مي فهمم چرا دوستانم لبخند مي زنند 
و مي گويند که باالخره من هم »يک نويسنده واقعي ترک« هستم. اما وقتي کلماتي را 
بر زبان آوردم که من را به اين دردسر کشاندند، به دنبال اين نوع تحسين نمي گشتم. 
شد،  منتشر  سوئيس  در  روزنامه اي  در  که  مصاحبه ام  در  گذشت،  که  فوريه اي 
در  رسيده اند«؛  قتل  به  ترکيه  در  کرد  هزار   30 و  ارمني  ميليون  »يک  که  گفتم 
ادامه گله داشتم که بحث اين مسائل در کشور من تابو است. در ميان جدي ترين 
تاريخدان هاي جهان، اين يک دانش عام است که تعداد زيادي از ارمني هاي عثماني 
عثماني  امپراتوري  کنار دشمنان  در  اول  در طول جنگ جهاني  تبعيد شدند، چون 
تبعيد سالخي گشتند. سخنگوهاي  آنها در مسير  از  بودند، و بسياري  قرار گرفته 
ترکيه، بيشترشان ديپلمات، در ادامه تاکيد دارند که تلفات کشته ها خيلي کمتر از اين 

بوده است و اين سالخي ها، نسل کشي به شمار نمي روند، چون سيستم مند انجام 
نشده اند، و اينکه در طول جنگ، ارمني ها هم مسلمان هاي بسياري را کشته بودند. 
با اين حال در سپتامبري که گذشت، به رغم مخالفت هاي دولت، سه دانشگاه مطرح 
آن  در  که  کنند  برگزار  آکادميک  کنفرانسي  تا  گرفتند  قرار  هم  کنار  در  استانبول 
محقق ها نظرات خويش را بيان کنند، چيزي که در سياست رسمي دولت ترکيه تحمل 
نمي شود. از آن زمان، براي اولين بار در 90 سال گذشته، بحث عمومي بر سر اين 

موضوع شکل گرفت – به رغم سايه کابوس وار ماده 301 قانون. 
اگر دولت آماده پيش رفتن تا آنجاست که مردمان ترک را از آگاهي به آنچه بر سر 
ارمني هاي عثمان رخ داد، دور نگه دارد، مي توان موضوع را تابو خواند. و اين چنين 
کلمات من باعث جنجالي در خور يک تابو مي شود: روزنامه هاي گوناگوني مبارزات 
تنفر آميزي عليه من شروع کرده اند، همراه بعضي از ستون نويس هاي دست راستي 
)نه الزاما اسالم گرا( که تا آنجا پيش رفته اند که مي گويند بهتر است من را »ساکت« 
عليه خيانت من  راهپيمايي هايي  ملي گرا جلسه ها و  افراطي هاي  از  کرد؛ گروه هايي 
شکل داده اند؛ کتاب هاي من را در مالء عام سوزانده اند. همانند کا، قهرمان رمان ام 
که  کند،  ترک  زماني  را  محبوب اش  فرد شهر  که  دارد  دريافتم چه حسي  »برف«، 
ديدگاه هاي سياسي مخالف همه داشته باشد. چون نمي خواستم مجادله کنم، و چون 
نمي خواستم درباره ماجراها بيشتر بشنوم، در ابتدا سکوت اختيار کردم، در نوعي 
شرم غرق شدم، خودم را از جمع پنهان کردم، حتي از کلمه هاي خودم پنهان شدم. 
بعد دولت محلي دستور رسمي سوزاندن کتاب هاي من را داد، و به دنبال بازگشتم 
به استانبول، دادستان عمومي سيس لي، پرونده اي بر عليه من گشود و خودم را 
انگيزه نگرفته اند  يافتم. مخالفان من تنها از خصومت شخصي  سوژه توجه جهان 
و تنها بر عليه من کينه نمي ورزند؛ همين االن هم مي دانم که پرونده من موضوعي 
ارزشمند براي بحث هم در داخل ترکيه و هم در جهان بيرون است. بخشي به اين 
خاطر که باور دارم لکه دار کردن »شرف« کشور، تنها با بحث بر سر لکه هاي ننگ 
تاريخي نيست، که به هيچ  عنوان با هر نوع بحث غيرممکن ديگري رخ نمي دهد. بلکه 
باور دارم در ترکيه امروزي منع بحث عليه ارمني هاي عثمان، منعي عليه آزادي بيان 
است و اين دو موضوع تفکيک ناپذير همراه هم هستند. همانطور که با عالقه ها به 
مخمصه من و حرکت هاي سخاوتمندانه در حمايت از خويش آرام مي گيرم، هنوز 
بقيه جهان،  و  بين کشور خويش  گير کردن خودم  به  نسبت  که  زمان هايي هست 
حسي ناآرام به من دست مي دهد. سخت ترين موضوع، توضيح چرايي اين است که 
کشوري که رسما مي خواهد متعهد به جهان اروپاي متحد باشد، آرزومند به زندان 
انداختن نويسنده اي است که کتاب هايش را در اروپا به خوبي مي شناسند، و چرا 
خود را ناگزير به شرکت در نمايشي )همانطور که جوزف کنراد هم گفته است،( »در 
برابر چشم هاي غرب« مي بيند. اين پارادوکس را نمي توان به سادگي بر مبناي جهل، 
حسادت يا کوته فکري توضيح داد و اين تنها يک پارادوکس نيست. چگونه کشوري 
را تصوير کنم که تاکيد دارد ترک ها، خالف همسايه هاي غربي خود، مردماني آرام 
هستند، ناتوان از نسل کشي، در حالي که گروه هاي سياسي ملي گرا من را به مرگ 
تهديد مي کنند؟ چه منطقي وراي شکايت عليه دشمناني است که گزارش هايي اشتباه 
درباره افسانه عثمان ها در سرتاسر جهان پخش مي کنند، در حالي که دادستان هاي 
همان کشور نويسنده ها را يکي بعد از ديگري به زندان مي اندازند، که در نتيجه اش 
فکر  استادي  به  وقتي  مي يابد؟  رواج  جهان  سرتاسر  در  خبيث  ترک هاي  تصوير 
مي کنم که دولت از او خواست عقيده اش در مورد اقليت هاي ترک را بيان کند و او، 
گزارشي نوشت که راضي کننده نبود و مجازات شد، يا اخباري که بين زمان شروع 
نوشتن اين مقاله و رسيدن به اين جمله که االن مي خوانيد، به دستم رسيد، که پنج 
نويسنده و روزنامه نگار ديگر تحت ماده 301 مورد اتهام قرار گرفته اند؛ فکر مي کنم 
فلوبر و نروال، دو پدرخوانده شرق شناسي، در اين مورد مي گفتند باورنکردني است 
و درست هم مي گفتند. اين گفته که نمايشي که روي صحنه است، نمايشي مضحک 
و اسرارآميز خاص ترکيه است را قبول ندارم؛ بلکه اين بياني از پديده اي جديد در 
جهان است که تنها اکنون به آن آگاهي يافته ايم و بايد شروعي، هر چند آرام، به 
اقتصادي  اشاره کردن به آن هم داشته باشيم. در سال هاي اخير، ما شاهد رشد 
مبهوت کننده در هند و چين بوده ايم، و در هر دوي اين کشورها همچنين شاهد رشد 
از مردمي  بتوانيم درکي درست  ما  نکنم  فکر  اگرچه  متوسط شده ايم،  سريع طبقه 
داشته باشيم که بخشي از اين دگرگوني هستند، تا زماني که بتوانيم زندگي شخصي 
آنها را در رمان هايشان منعکس شده ببينيم. هرچه شما اين نخبگان نو را بخوانيد 
آنها، همانند نخبگان غرب گرا   – بورژواهاي غيرغربي يا بوروکراسي غني شده   –
در کشور خود من، به نظر آماده دنبال کردن دو مسير عملي جدا و به نظر متضاد، 
آنها  اول،  هستند.  آمده شان  دست  به  تازه  قدرت  و  ثروت  کردن  قانوني  به منظور 
بايد رشد سريع دارايي هاي خودشان را در زبان و رفتار غرب توجيه کنند؛ نيازي 
به چنين دانشي به وجود آورند، سپس خود آن را بياموزند و به ديگر شهروندان 
منتقل کنند. وقتي مردمان اين دانش را در سنت هاي جاهل خويش نفس بکشند، با 
هجومي از ملي گرايي کشنده و ناشکيبا به آن پاسخ خواهند داد. بحث هايي که ناظران 
فلوبر مانند خارجي باورنکردني مي خوانند، به سادگي مي تواند برخوردهايي بين اين 
برنامه هاي سياسي  اقتصادي و آرمان هاي فرهنگي باشد که آنها ايجاد کرده اند. در 
اين سوي ماجرا، عجله اي براي پيوستن به اقتصاد جهاني وجود دارد؛ در آن سو 
ابداع هاي  را  انديشه  آزادي  و  حقيقي  دموکراسي  که  هستند  ملي گراياني خشمگين 
بود که زندگي خصوصي  نويسنده هايي  اولين  از  نايپول  غربي مي بينند. وي. اس. 
مردمان ظالم و کشنده غيرغربي را توصيف کرد که نخبگان اداره کننده عصر بعد 
از مستعمره گرايي هستند. در ماه مه  گذشته در کشور کره، وقتي نويسنده بزرگ 
افراط گراهاي  حلمه  مورد  هم  او  که  کردم، شنيدم  مالقات  را  اوئه  کنزابورو  ژاپني 
ملي گراي کشورش قرار گرفته بود، وقتي که گفته بود درباره جنايت هاي سياهي 
که توسط ارتش کشورش در طول اشغال کره و چين انجام شده است، بايد بتوان 
آزادانه در توکيو بحث کرد. ناشکيبايي از طرف دولت روسيه، در برابر چچني ها و 
ديگر اقليت ها و گروه هاي حقوق بشر نشان داده مي شود؛ حمله هايي که به آزادي 
قومي  پاک سازي  و  مي گردد؛  اعمال  هند  در  هندو  تندرو  ملي گراهاي  توسط  بيان 
که  همانطور  مي شوند.  تغذيه  دوگانگي  همين  از  همگي   – چين  در  ايگمارها  نهان 
فردا، رمان نويسان آماده مي شوند به نگارش زندگي خصوصي نخبگان نو بپردازند، 
بي شک از غرب انتظار دارند تا محدوديت هاي دولتي که به آزادي بيان آنها اعمال 
گزارش هاي  و  عراق  جنگ  به  مربوط  دروغ هاي  امروزه  اما  کنند.  نقد  را  مي شود 
ديگر کشورهاي جهان  و  ترکيه  در  اعتبار غرب  به  آنچنان  زندان هاي مخفي سيا، 
آسيب زده است، که براي افرادي همانند من، هر لحظه سخت تر و سخت تر مي شود 

تا چهره حقيقي دموکراسي غربي را در اين بخش از جهان به وجود آوريم. 
هفته نامه نيويورکر 
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نبش قبر لورکا 
فدريکو  نبشقبر  که  کرد  اعالم  اسپانيا  جنوب  در  گرانادا  شهر  دادگاه 
داخلي  جريان جنگ هاي  در  که  اسپانيايي  نامدار  گارسيالورکا، شاعر 
اسپانيا به قتل رسيد، صورت نمي گيرد. به گزارش فارس، با صدور اين 
حکم مساله نبش قبر گارسيالورکا که ماه هاست به موضوع يک مجادله 
تبديل شده، وارد دور جديدي شد. اين شاعر اسپانيايي توسط ديکتاتور 

اسپانيا تيرباران شد. 

دست نوشته هاي دهخدا 
شدن  پيدا  از  اسالمي  شوراي  مجلس  کتابخانه  اسناد  مرکز  رئيس 
اهدا شده  کتابخانه  اين  به  که  داد  خبر  دهخدا  دست نوشته هاي عالمه 
نوشته  دست  اهدايي،  مجموعه  اين  گفت:  مهر  به  ططري  علي  است. 
بي نظيري از عالمه دهخداست که سال هاي متمادي در اختيار رهاورد، 

نخستين دستيار رسمي دهخدا بوده است. 

رماني از استانلي گاردنر 
رمان پليسي »بازنده خوشبخت« اثر ارل استانلي گاردنر، وکيل دعاوي 
و نويسنده آمريکايي به فارسي ترجمه شد. به گزارش ايبنا، اين کتاب 
را حسن زيادلو به فارسي ترجمه کرده و انتشارات هزار افسان آن را 
ايران مي کند. »بازنده خوشبخت« داستان يک  روانه کتاب فروشي هاي 

توطئه خانوادگي را تعريف مي کند. 

سخنراني هاي نادر ابراهیمي 
سخنراني هاي نادر ابراهيمي نويسنده  پيشکسوت درباره ادبيات کودک 
و نوجوان و سينما و ادبيات بزرگسال، به همراه مجموعه مقاالت وي 
که  گفت  ايسنا  به  خبر  اين  اعالم  کيايي ضمن  سعيد  مي شود.  منتشر 
اين آثار با نظارت و همکاري فرزانه منصوري )همسر نادر ابراهيمي( 
روزبهان  نشر  ابراهيمي  نادر  ناشر سخنراني هاي  خواهد شد.  منتشر 

خواهد بود. 

بهاريه هاي احمدي 
منتشر شد.  بهار  از  احمدي  احمدرضا  »بهاريه« شامل خاطرات  کتاب 
به گزارش ايسنا، اين کتاب خاطرات و بهاريه هاي اين شاعر در طول 
سال هاي مختلف است که به گفته او پيشتر در نشريات چاپ شده اند. 
احمدي گفت: دلم مي خواست بهاريه اي که امسال نوشته بودم نيز در اين 

اثر منتشر مي شد. ناشر اين کتاب حوض نقره است. 

رماني از ريمون کنو 
کاوه  ترجمه  با  که  است  کنو  ريمون  از  کتابي  عنوان  سبک«  »تمرين 
مهر  به خبرگزاري  مترجم  اين  منتشر مي شود.  ايران  در  سيدحسيني 
اين کار در عين حال که داستان ساده اي دارد ولي کار سختي  گفت: 
روايت  99 صورت  در  را  ثابتي  داستان  نويسنده  است.  ترجمه  براي 

مي کند که هر کدام از روايت هاي مختلف سبک زباني خود را دارد. 

يادنامه سیدحسن حسیني 
قيصر  مرحوم  کاشاني،  مشفق  از  آثاري  با  يادنامه سيدحسن حسيني 
ارشاد  وزارت  سوي  از  شاهرخي  محمود  و  باقري  ساعد  امين پور، 
منتشر مي شود. مصطفي محدثي به خبرگزاري فارس، گفت: در بخشي 
از اين يادنامه به گفت وگوهاي کوتاه با دوستان و خانواده سيدحسن 
پرداخته شده است. چندمقاله نيز در نقد آثار اين شاعر در اين کتاب 

هست. 

ترجمه ي سروده هاي نسل بیت 
از سروده هاي »آلن گينگزبرگ«، »جک کراوک« و »گري  گمجموعه  اي 
فارسي  به  هايکو،  قالب   در  بيت،  نسل  آمريکايي  شاعر  سه  سيندر« 
ترجمه و در ايران منتشر شد. به گزارش ايبنا، »هايکو: هايکوهاي نسل 
بيت« را عليرضا بهنام به فارسي ترجمه کرده و نشر مينا آن را منتشر 

کرده است. 

 

کوتاه از ادبیات 

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 
درباره رمان »جايي براي پيرمردها نيست« نوشته کورمک مک کارتي 

فاکنر را دوست 
نداشته باشم 

گرسنه مي مانم 
 ميچيکو کاکوتاني / ترجمه: عليرضا کيواني نژاد 

شبي  همان  به  مک کارتي  کورمک  با  من  آشنايي   
او  با  خواست  من  از  وينفري«  »اُپرا  که  برمي گردد 
از  مي خواست  بزنم.اُپرا  نويسنده  اين  خانه  به  سري 
او براي حضور در برنامه اش دعوت کند اما پيش از 
و  باشد  داشته  پرسيدن  براي  آن مي خواست چيزي 
اتفاقا مي خواست مواد اوليه را از خانه او بردارد. هر 
دو مشتاق بوديم اين ديدار هر چه زودتر انجام شود. 
من يکبار مک کارتي را در نمايشگاه کتاب فرانکفورت 
ديده بودم و همان جا بود که رمانش را به من داد تا 
نگاهي به آن بيندازم. البته اين را هم بگويم که رمان 
بخش  چند  درباره  مي خواستم  من  و  بود  تمام  نيمه 
آخر داستان با او تبادل نظر کنم. بعد از آن نيز چند 

بار تلفني با هم حرف زديم و من تمام آنچه را در ذهن داشتم به او 
گفتم. مک کارتي عادت دارد رمانش را پيش از چاپ به چند نفر نشان 
دهد که عموما افرادي صاحبنظر هستند اما به نظرم، من را براي اين 
انتخاب کرده بود که يادداشتي روي رمان جاده او نوشته و آن را از 

نظر ريشه هاي ادبي بررسي کرده بودم. 
پيش از آنکه به خانه او برسيم ازاُپرا پرسيدم نظرت درباره اين رمان 
با  اولين مالقاتم  براي  اما تالش کردم  زد  چيست. حرف هاي جالبي 
مک کارتي)در خانه اش( چيزي از ديگران در ذهن نداشته باشم. وقتي 
انتظار داشتم فضاي خانه بوي کتاب  وارد خانه شديم همانطور که 
مي داد. او حتي ما را براي گفت و گو به اتاق نشيمن دعوت کرد؛ اتاقي 
که دورتا دورش کتاب بود. مک کارتي حتي وقتي درخانه است لباس 
رسمي به تن دارد و اين موضوع براي من خيلي جالب است. عالقه 
دارد و  زمينه  اين پس  با  ديگر رنگ هايي  و  قهوه اي  به رنگ  عجيبي 
همين سبب شد حتي رنگ کفشش هم مثل رنگ کتاب خانه اش قهوه اي 

باشد. 
موضوعي  به   - رمانش  درباره  ديدار  آن  -بعداز  را  يادداشتم  من 
مي پردازد.  آن  به  منتقدي  کمتر  گمانم  به  که  داده ام  اختصاص 
مي خواهم تاکيد دوچندان داشته باشم بر اين مساله که رمان او بر 
خالف بسياري از رمان هاي کنوني، تقابل خير و شر نيست يا حداقل 
در کالبد شکافي اثر به چنين چيزي نمي رسيد. رمان،آبشخوري دارد 
به نام سن و سال و در طرف ديگر جسم را به چالش مي کشد. اين 
همان چيزي است که مک کارتي هم به آن قائل است. در يکي از همان 
مکالمه هاي تلفني به من گفت:»انسان ها حسرت دو چيز را تا آخر عمر 
به همراه دارند. يکي جواني و دومي ثروت. براي همين شايد روزي 
در رمانم به اين مساله بپردازم که چرا ما تا اين حد وامدار دو مولفه 

زميني هستيم.« 
بود عمل کرد. خواست  داده  آنچه وعده  به  اين رمان  در  مک کارتي 
اما  برخاستن همان حسرت را در قالب ماراتني نفسگير نشان دهد. 
چرا ما به عنوان خواننده مجاب مي  شويم اين رمان را بخوانيم و بعد 
سري بزنيم به ساخته برادران کوئن که در جاي خود ساخته قابل 
بحثي است. در پاسخ به اين چرايي بايد بگويم نويسنده »تن« را به 
مثابه همان حسرت جواني قلمداد کرده تا مخاطب هنگام خواندن کتاب 
داشته  را  بدي ها  با  مقابله  توان  فرد  اين  اگر  بگويد  با خودش  بارها 
باشد ديگر حسرتي در کار نيست. مثل دويدن در خواب که دوست 

داريم با سرعت هر چه تمام تر فرار کنيم اما نمي شود. 
پول هم خيلي راحت توسط نويسنده به مخاطب نشان داده مي شود. 
آنجا که مي بينيم قهرمان ما پيش از آنکه تبديل به قرباني شود، پول ها 
او را به سوي مرگ  اما نمي داند همين کار،  را بر مي  دارد و مي رود 
مي کشاند. اين همان حسرت است که وقتي پول داريم بايد نگران از 

دست دادنش باشيم. 
آزادي، آزادي 

فرانسوي ها مثلي دارند:»بهترين آشپز دنيا نمي تواند در زندان غذاي 
خوبي بپزد.« من اين مثل را خيلي دوست دارم چون رمان مک کارتي 
هم بر همين اساس نوشته شده. او به صراحت از اين حرف مي زند 
که نبود آزادي در هر شکلي مي تواند ذهنيت فرماليسيتي انسان ها را 
اين رمان نهفته است هر چند در طبقه  به هم زند. رئاليسمي که در 
بندي هاي رايج، فيلم آن در گروه وحشت قرار مي گيرد، اما ستودني 
است. بايد به اين مساله اشاره کنم که در شعر ويليام باتلر)1(، مساله 

لمس  هم  فرازميني  نيروهاي  با  قياس  در  جسم  نيروي  اضمحالل 
مي شود و شايد از اين روست که مک کارتي نام رمانش را با اقتباس 

از همين شعر انتخاب کرده است. 
»ليولين مس« در صحراي تگزاس. اين کمي عجيب نيست؟ چرا داستان 
در شهر روايت نمي شود و آيا مي توان روايت اين داستان را در شهر 
از  نمادي  از آن حرف مي زند  متصور شد؟ صحرايي که مک کارتي 
گيرد.  قرار  الشعاع  تحت  ديگري  عواملي  با  مي تواند  که  است  جهان 
صحرا پول را به مرد قهرمان مي دهد اما همين صحراست که کهنه 
سرباز ما را به قعر دره مرگ رهنمون مي سازد. اصال دلم نمي خواهد 
هم  مک کارتي  که  چرا  شوم  رمان  اين  شناختي  نشانه  مباحث  وارد 
آثار کالسيک  بر نمي تابد که رمانش را مانند  ندارد و  چنين ذهنيتي 
که  کنم  اشاره  اين مساله هم  به  آزادي  باب  در  کنيد. مي خواهم  نقد 
هر انساني را مي توان با سلب آزادي، مجازات کرد. براي همين است 
که بهترين آشپز دنيا هم نمي تواند در زندان چيزي بپزد. آزادي، بايد 
ذهني باشد تا به عينيت برسد. تازه در اين شرايط است که شعر باتلر، 

تعريف بهتري پيدا مي کند. 
زندگي و جريان روزمره 

چيزي که ادبيات کالسيک دنيا را براي ما جذاب مي کند، پيش از ورود 
به تمام مباحث حرفه اي، روايت جذاب است. مک کارتي آن زمان که 
رمان را به من هم داده بود از چنين نکته اي غافل 
والتر  که  کرد  لحاظ  زماني  را  نکته  يک  اما  نبود 
کرن)2( در سال 2004 به او گوشزد کرد. والتر به 
کورمک گفته بود:» آزادي را بايد زماني مهم جلوه 
در غير  باشد.  تو نشسته  بافت روايت  بر  که  دهي 
اثرت  اين صورت به شعار دادن متهم مي شوي و 
چنين  داشت.«  نخواهد  گفتن  براي  حرفي  هيچ گاه 
شد که او تصميم گرفت روايت رمان را دستخوش 
به  که  بود  باهوش  آنقدر  نظرم  به  و  کند  تغييراتي 

حرف والتر گوش دهد. 
رمان در اليه ديگر خود مي خواهد جريان زندگي را 
به مخاطب نشان دهد. اصال چرا بايد در زندگي ما سالمت جسماني تا 
اين حد مهم باشد؟ حتما براي اينکه اگر ثروتي داشتيم بتوانيم از آن 

محافظت کنيم و اين همان ايده برتر مک کارتي است. 
رمان امروز مي خواهد تمام قوالب ديرينه را بشکند و خود قالبي جديد 
نشان دهد اما غافل از اينکه ساختارشکني زماني براي مخاطب جذاب 
است که نويسنده بيش از هر زمان ديگري به آنچه مي نويسد مسلط 
باشد. مک کارتي در حاشيه نمايشگاه کتاب فرانکفورت در پاسخ به 
سوال خبرنگاري که از او پرسيد چرا قالب جديدي براي نوشتن رمان 
قالب جديد  که  اين مساله  به  قائليد  که  همين  گفت:»  کرده ايد  انتخاب 
ارائه کرده ام نشان از موفقيت من دارد. اما در پاسخ به سوال شما 
نشود  فراهم  بستر  اين  اگر  و  دارد  بستري  داستان  هر  بگويم  بايد 
بارها  را  ديکنز  امروز شما  ندارد.  اعتماد  نويسنده  به  ديگر  مخاطب 
آنها  که  است  اين  دليلش  را.  فاکنر  همينطور  و  مي خوانيد  بارها  و 
برايتان  آنها  روايت  ساختار  رو  اين  از  و  بودند  راوي  نويسندگاني 
از هر چيز ديگري جذاب است. من هم در تالش هستم راوي  بيش 

خوبي باشم.« 
فاکنر و مک کارتي 

من شباهتي ميان فاکنر و مک کارتي نمي بينم و وقتي ديدم مک کارتي 
را در مجله تايم به اين لقب خوانده اند تعجب کردم. اما به اين قائلم که 
هر دوي اين نويسندگان، راوي هايي قدرند. من در ديدار با مک کارتي 
به او گفتم: »چرا فاکنر را دوست داريد؟« پاسخ داد:»فاکنر را دوست 
نداشته باشم، گرسنه مي مانم.« يعني او به دليل عشقي که به فاکنر 
دست  از  را  کارش  او  نباشد  عشق  اين  اگر  و  شده  نويسنده  دارد 
مي دهد. خب، اين دليل مي شود که او را با فاکنر مقايسه کنند؟ اصال. 

من با اين مساله مخالفم. 
توضيحات مک کارتي 

مک کارتي درباره چند پديده در داستانش توضيحات جالبي مي دهد 
که به نظرم خواندني است. او جسم، ثروت، جواني، صحرا، آزادي و 
فرار را چنين توضيح مي دهد:» جسم هر انساني، کالبد روح اوست. 
اما معتقدم نويسنده ها از پرداختن به اين مساله ساده دوري مي کنند 
چون مي ترسند به نازل نويسي متهم شوند. ثروت، براي راحت زيستن 
جواني  ندارد.  ارزش  هم  ثروت  نداري،  سالم  جسم  وقتي  اما  است 
زماني ارزش دارد که بتواني زندگي کني نه زنده بماني. اين دو با هم 
فرق دارند. صحرا همان جهاني است که اگر آزادي نباشد، مي شود 
سراب. تشنگي ما که اينجا مي تواند پول، جاه و مقام و چيزهايي از 
از چيزي فرار  اين دست باشد هرگز تمام شدني نيست. و فرار. ما 
نه  پديده ها  از دست  ما  فرار  نداريم.  مي کنيم که شناختي درباره اش 
به دليل ترس که به خاطر نبود شناخت است. اين ها برايم مهم است.« 
رمان مک کارتي نياز به پژوهش دارد. بايد روي اين رمان بيشتر کار 
کرد و دريافت که چرا اين نويسنده تمايل دارد حرفش را با نمادهايي 
بزند که ديگر نويسندگان دون شأن مي دانند به آن بپردازند. کاري که 

مک کارتي در نهايت چيره دستي آن انجام مي دهد. 
پي نوشت ها: 

-۱ منتقد نيويورک تايمز 
-2 شاعر و نويسنده ايرلندي که جايزه نوبل را هم به خود اختصاص 
داد. او شعري زيبا دارد با عنوان »سفر به بيزانس« که نام رمان از 
آن وام گرفته شده است. رزا جمالي گزيده اي از شعرهاي او را به 

فارسي برگردانده است. 
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به ياد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

ارتباطات اجتماعی

شايعه
و شايعه پراکنی

مصطفی فتحعلی خانی

ترين  رايج  از  يکی  و  اجتماعی  های  پديده  طبيعی ترين  از  شايعه 
شيوه های کنش متقابل است که تاکنون کمتر شناخته شده است . 
شايعه يک مقوله اجتماعی و روانی با ابعاد گسترده ای است که ابعاد 
مختلف آن بويژه در زمانهای بحرانی ) مثل زمان جنگ ( ، حالتی به 
مراتب حادتر به خود می گيرد . هر چند کارکردهای اجتماعی شايعه 
کامال شناخته نيست ، اما بيشتر در وضعيت های “ ناهنجاری” در 
جامعه به وقوع می پيوندند اين بدان معنی است که شايعه گزارش 
تائيد نشده ای از وقايع است که به تعريف و تبيين وضعيتهای مهمی 

که به صورت دو پهلو ظاهر می شود کمک می کند . 
شايعه پيامی است که به طرز غير رسمی )معموال دهان به دهان ( 
منتقل می شود و به موضوعی مربوط می شود که تحقيق در صحت 
و سقم آن مشکل است . شايعه شامل اطالعاتی می شود که برای 
مردم اهميت دارد . البته ممکن است بخشی از شايعه حقيقت داشته 

باشد ، هر چند می توان گفت که اين حکم همواره صادق نيست . 

 شايعه چیست و در چه موقعیتهايی رواج می يابد ؟ 

واقعيتها  ولی  می يابد  رواج  مردم  ميان  در  که  است  پيامی  شايعه 
آن را تائيد نمی کند . شايعه در موقعيتهايی رواج می يابد که مردم 
مشتاق خبر باشند ولی نتوانند آن را از منابع موثق دريافت کنند . 
هر گاه آدمها مشتاق خبرگيری درباره قضيه ای باشند ، به هر نوع 
اطالعاتی در اين باره متوسل می شوند و سپس آن اطالعات را در 

ميان خودشان پراکنده می سازند .  
از نظر جامعه  شناسی ، پديده شايعه فرايندی است که از طريق آن 
، اخباری پخش و اغلب قلب می شود، بدون آنکه از مجراهای رايج 
گذشته باشد . شايعه می تواند از يک اطالع نادرست منشاء بگيرد 
يا آنکه منبع آن اطالعی درست ولی اغراق آميز و در هم باشد . آن 
خبر از فردی به فرد ديگر و از گروهی به گروه ديگر منتقل می شود 
، بدون آنکه منشاء آن مشخص يا داليل قطعی درباره صحت آن 

وجود داشته باشد .  

 شکل گیری شايعه 
شايعه معموال در زمينه ای از ابهام و تنش که تحت آن هنجارها يا 
باورها زير سوال رود خطراتی وجود داشته باشد يا رفاه کافی در 
دسترس مردم نباشد ، گسترش می يابد . همه اين وضعيتها باعث 
برای گوش  انگيزه الزم  اين احساسات   . توجه می شود  نگرانی و 

دادن به شايعه و انتقال آن به ديگران را فراهم می آورد .  
شايعه بيش از هر چيز از اهميت و ابهام در موضوع تغذيه می شود 
. اين دوعامل بيانگر کنش متقابل زمينه های فردی و جمعی در شکل 

گيری و رواج شايعه است . 
در انتقال شايعه سه عمل ادراک ، به حافظه سپردن و گزارش کردن 
از فردی به فرد ديگر طی می شود . اين مراحل در روند رواج شايعه 
از يک فرد به فرد ديگر متناسب با دفعات انتقال ، تقويت می شود و 
به طور طبيعی به کاستنی ها و افزودنی هايی بر اصل مطلب منتهی 

می گردد .   
بدين ترتيب شايعه از مراحل اوليه شکل گيری تا تبديل آن به گزارش 

نسبتا ثابت ، با سه روند اصلی زير ارتباط دارد : 
تسطيح يعنی حذف برخی جزئيات که به نظر ناقالن شايعه ، غير 
مهم و کم اهميت تلقی می شود . به بيان ديگر هر قدر شايعه بيشتر 

نشر يابد رفته رفته کوتاه تر و فشرده  تر و مختصرتر می گردد . 
برجستگی بدين معنا که برخی جزئيات در طی جريان انتقال شايعه 

پايداری قابل مالحظه دارد . 
منافع خويش  براساس  ناقالن شايعه  که  معنا  بدين  همانند سازی 

موضوع شايعه را مفهوم و متناسب می کنند .  

 انواع شايعه 
پژوهشگران برای تقسيم بندی شايعه تالش های فراوانی کرده اند 
، اما از آنجا که روابط اجتماعی به هم پيوسته و انگيزه های درونی 
انسانها متفاوت است . نمی توان تقسيمی فراگير به دست داد که در 

همه جا ماخذ و قابل انطباق باشد .   
● انواع شايعه را به شرح زير می دانند: 

: شايعه هايی که به آرامی منتشر می شود و  ● شايعه های خزنده 
مردم آن را به طور پنهانی و پچ پچ کنان و در گوشی به يکديگر 

منتقل می کنند ، نهايتا در همه جا پخش می گردد .   
به  آتش  چون  که  است  شايعه هايی   : سريع  و  تند  شايعه های   ●
خرمن می افتد . اين نوع شايعه ها در زمانی کوتاه ، گروه وسيعی را 
تحت پوشش می گيرد . آنچه درباره حوادث و فجايع ، پيروزيهای 

درخشان يا شکست ها در زمان   
جنگ انتشار می يابد از اين نمونه است . از آنجا که اينگونه شايعه ها 
بارهيجانی و عاطفی فراوان دارد و هيجانهايی چون وحشت ، خشم 

و خوشحالی ناگهانی ايجاد می کند ، موجب بازتاب فوری می گردد   
اينگونه شايعه ها هر گاه شرايط را مساعد   : ● شايعه های شناور 
بيابد قوت می گيرد و در غير اين صورت مخفی می ماند تا موقعيت 
فراهم شود . اخبار و مطالبی که در جنگها پيرامون آلوده  سازی 
آبها ، وحشيگری دشمن در برخورد با زنان و کودکان و مانند آن 

پخش می شود ، از اين نوع شايعه ها است .   
● شايعه های شيطانی : برخی از شايعه ها در زمان اضطراب مردم 
منتشر می شود . يعنی زمانی که همگی از يک چيز ترسيده اند و به 
همين سبب آماده پذيرش شايعه هايی در مورد موضوع ترس خود 
شيطانی”  شايعه   “  ، است  مبتنی  ترس  بر  که  شايعه هايی  هستند 

خوانده می شود .   
موجب  که  دارد  وجود  ديگری  شايعه های   : وحشت  شايعه های 
بروز وحشت می شود که به آن “ شايعات وحشت می گويند . مثال 
شدن  نزديک  يا  شکست  به  مربوط  گزارشهای  پخش  با  همزمان 
خطر   . می شود  مطرح  قبيل  اين  از  شايعه هايی   ، دشمن  سربازان 
اين نوع شايعه ها آن است که هر کس شايعه را باور کند ، معموال 

رفتارهايی ناگهانی و خشونت آميز و توام با فرار انجام می دهد . 
، او خود به يک شايعه ساز تبديل می شود و شايعه  بدين ترتيب 
صورت واقعيت به خود می گيرد ، چون مردمی هم که او را می بينند 

به فکر فرار و رفتن می افتند  

انتشار شايعه 
محتوای شايعه به مرور زمان تغيير می کند و ميزان اين تغيير تا 
حدود زيادی از واکنشهای عاطفی  ناشی از شايعه متاثر است . هر 
احتمال   . باشد  بيشتر  احساسات  تحريک  برای  شايعه  قدرت  چه 
تغييراتی که در محتوای شايعه بروز می کند ، زيادتر است . کسانی 
که شايعه را منتقل می کنند ، تمايل دارند برخی جزئيات را حذف و 
بر بعضی تاکيد کنند . معموال تغييراتی که در جزئيات داده می شود 
، منعکس کننده ترسها ، تعصبها ، اميدها ديگر احساسات مردمی 

است که شايعه را منتقل می سازند . 

انتقال يک شايعه فرايندی اجتماعی است که يک  يک افراد می توانند 
نقشهای متعددی در آن داشته باشند . عده ای از افراد پيام آورند و 
برشايعه تکيه کرده  و آن را معتبر می دانند و منتقل می کنند. عده 
ديگر در نقش افراد شکاک ظاهر می شوند و درباره آنچه می شنوند 
. ترديد می کنند همچنين ، عده ای ممکن است به تعبير و تفسير روی 
بياورند و مترصد اين باشند که چه رخ می دهد؟ ودر نهايت، احتماال 
عده ای هستند که براساس شايعه ها تصميم گيری می کنند و همين 

که شايعه ای پخش شد ، به اقدامات خاصی دست می زنند . 
● چرا مردم شايعه را می پذيرند ؟ 

هر شايعه ای برای پخش و پذيرش نيازمند ارتباط با مخاطبين خود 
است . هر نياز انسان می تواند به شايعه تحرک و پويايی خاصی 
ببخشد . مثال کارمندی که از گرانی به تنگ آمده باشد به دليل نياز 
بيشتر مستعد پذيرش شايعه در مورد بهبود اوضاع اقتصادی ، به 
خصوص افزايش حقوق و مزايا است تا کسی که اين نياز را ندارد   
عواملی که می تواند در انتشار و پذيرش شايعه موثر باشد ، عبارتند 

از :  
● تنفر : تنفر می تواند عاملی برای پخش و پذيرش شايعه باشد . 
آدمی هنگامی که از کسی متنفر است و تصورات خود را به گونه  ای 
منفی  هر خبر  دليل  هيچ  بدون  و  می کند  ترسيم  آن  درباره  زشت 
را درباره او می پذيرد . يقينا شايعه در مورد چنين کسی جنبه ای 

انتقام آميز دارد .  
زمينه  هم  متنفرباشد  مدرسه ای  مدير  از  که  دانش آموزی  در  مثال 
شايعه سازی درباره مدير قوی است و هم پذيرش شايعه در مورد 

او .   
● پذيرش شايعه برای توجيه خود : هنگامی که بدترين چيزها را 
درباره ديگران باور می کنيم ، در واقع در حال تالش برای توجيه 
خود هستيم . اما اگر خود را مقصر بدانيم ، آن وقت کمتر مستعد 

پذيرش شايعه خواهيم بود .   
پژوهشی که در آمريکا به عمل آمده ، نشان می دهد کسانی که به 
سپاه  به  مربوط  شايعه های  سريعا   ، دارند  اعتقاد  نژادی  تبعيض 

 پوستان را باور می نمايند .   
سکوتی  پرکردن  برای  گاه  شايعه   : مالل آور  سکوت  شکستن 
مالل آور نيز به کار می رود مثال وقتی در يک مهمانی شرکت داشته 
که  نفری  چند  بين  در  باشند ،  نيامده  مهمانها  همه  هنوز  که  باشيد 
دور هم جمع شده و هيچ حرفی برای گفتن نداشته باشند ، کافی 
است يکی سکوت را شکسته بگويد :” آيا شنيده ايد که ... “ به اين 
ترتيب بازار شايعه داغ می شود وهر کس برای آنکه از معرکه عقب 
نماند ، چيزی به آن اضافه می کند و سرانجام بحثی گرم و داغ در 

برمی گيرد که حتی گذشت زمان هم احساس نمی شود .  
● تحريف واقعيتها : شايعه در نقل دهان به دهان مرتبا تحريف می 
شود تا جايی که نقل قول دست چندم با نقل قول دست اول بسيار 
تفاوت پيدا می کند به طوری که اگر اين شايعه را به سازنده اولی 

آن بگويند او نيز از اين تحريف تعجب می کند !  
● ارضای نياز و محروميت: در واقع می توانيم بگوييم که شايعه 
نوعی مکانيسم جبرانی کاذب ناکامی و سرخوردگی است که شايعه 
پردازان از طريق آن بسياری از نيازهای درونی خود را به بيرون 
خود  درونی  فشارهای  شدت  از  ترتيب  بدين  و  کنند  می  منعکس 

کاسته و در کوتاه مدت به آرامش نسبی می رسند. 
● توجيه شايعه پردازان : 

● ايجاد بدبينی نسبت به نظام و مسئوالن يک جامعه 
● افزايش اضطراب و نگرانی در مردم 

● ترور شخصيت 
● ايجاد فضای ناسالم اجتماعی 

● ايجاد تقابل و صف بندی ميان قشرهای مختلف مردم 
● ايجاد وجاهت اجتماعی:در مواردی شايعه به انتقال دهنده نوعی 
موقتی  و  ظاهری  صورت  به  چند  هر  را  او  و  بخشد  می  اعتبار 
صاحب موقعيت اجتماعی می کند زيرا با اينکه هيچ کسی نمی داند 
منبع اوليه پيام چه کسی بوده با اين حال انتقال دهنده شايعه چنين 
نفوذ کسب  با  از يک منبع مهم و  وانمود می کند که خبر را خود 

کرده است.  

●  اطمينان آفرينی و حمايت عاطفی: بازگو کردن شايعه ممکن است 
تنش گوينده را با شريک کردن ديگران د ر تحمل آن کاهش دهد.   

که  کند  بازگو  را  شايعه  سبب  بدين  است  ممکن  فکنی:فرد  فرا   ●
بخواهد از ترس ها، آرزوها و خصومت هايی که احتماال از وجود 

آنها در خود آگاه نيست رهايی يابد.  

●  پرخاشگری:ممکن است فرد به منظور صدمه زدن به افراد ديگر 
و  کردن  غيبت  زدن،  تهمت  قصد  او  شايد  دهد.  انتقال  را  شايعه 

سپربال قرار دادن ديگران را داشته باشد.  
  پيشکش کردن مطالب خوشايند:شايعه ممکن است به منظور خود 

شيرينی نزد شنونده و يا ارائه اخبار خوشايند بازگو شود.
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جاناتان فريدلند
ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي
منبع؛ اشپيگل

نيز  را  بريتانيايي حتي دشمنان سرسخت خود  نمايندگان  ندارد و  نامي وجود  در وست مينستر هيچ 
»نماينده محترم« خطاب مي کنند. بديهي است که اين لقب شامل همه نمايندگان اعم از زن و مرد مي 
شود. هر چه باشد اين پارلمان »مادر همه پارلمان ها« است و اين لقبي است که وست مينستر از 150 
سال پيش به خود داده است و گويي با اين لقب به همه دموکراسي هاي جوان و کمتر توسعه يافته جوان 
گوشزد مي شود که »به لندن بنگريد و سپس خواهيد فهميد چگونه سياست ورزي کنيد«. اما حال به همه 
آن ملت هايي که زماني با شور و شوق دموکراسي نگاه به لندن داشتند قويًا توصيه مي شود روي از 
اين شهر برگردانند. طي هفته هاي گذشته هر روز شاهد افشاگري هاي جديدي در مورد حرص و طمع، 
تقلب و بي لياقتي آشکاري بوده ايم که در مجلس عوام بريتانيا ريشه دوانيده است. انتشار صورتحساب 
وزير  يک  مثال  عنوان  به  نمايد.  مي  دار  خنده  و  گاه مضحک  مجلس  نمايندگان  روزمره  مخارج  هاي 
کشاورزي سابق و عضو حزب محافظه کار درخواست دريافت دو هزار پوند از پول ماليات دهندگان 
را کرده است تا براي خانه ييالقي خود يک کانال آب درست کند. ديگري 1645 پوند براي ساخت يک 
»جزيره اردکي« دريافت کرد تا به اين ترتيب اردک هايش از حمله روباه ها در امان باشند. اما گاه برخي 
از اين افشاگري هاي سياسي شوکه کننده است. نگارنده به دليل الزامات شغلي برخي از اين گزارش 
ها را دنبال کردم و در کمال تعجب متوجه شدم نمايندگان منتخب ما به راحتي از به اصطالح آبشخور 

ثروت عمومي به نفع خود استفاده کرده اند. 

اين رسوايي به مانند هر رسوايي ديگر براي بريتانيايي ها بساط خنده و تفريح را فراهم کرد اما در عين 
حال نور چشم آزاري را بر رويدادي انداخت که ابعاد آن به مراتب از به اصطالح دهکده وست مينستر 
فراتر مي رود. مناقشات سابق يا تنها يک فرد مشخص را به شرمندگي انداخت مانند »جان پروفامو« 
وزير دفاع بريتانيا در سال 1963 که در مورد ارتباط تلفني اش با يک دختر جوان دروغ گفته بود، يا به 
مانند افشاگري هايي که در سال 1997 صورت گرفت يک حزب را شرمنده کرد و دولت محافظه کار پس 
از 18 سال که بر سر قدرت بود سقوط کرد. اما اين رسوايي اليه هايي بسيار عميق تر دارد. امروزه در 
انگلستان اين کليت نظام سياسي است که به عنوان مجرم معرفي مي شود و به تبع آن کليت جامعه يي 

که انگلستان را تشکيل مي دهد متهم است. 

همه ماجراها از گزارش »ديلي تلگراف« شروع شد. اين روزنامه به يک آرشيو دسترسي پيدا کرد که 
بيش از 700 هزار رسيد به انضمام صورتحساب هاي مخارج مربوطه از سال 2004 تا 2007 در آن 
ذخيره شده بود. البته اين روزنامه به صورت قطره يي دست به انتشار اين اطالعات زد و به اين ترتيب 

طبقه سياسي بريتانيا به نوعي به اصطالح تحت شکنجه چيني قرار گرفت. 
کانون اين داستان به يکي از مواد آيين نامه مجلس عوام مربوط مي شود که بر اساس آن به نمايندگان 
اجازه داده شده است صورتحساب هاي مخارج خانه دوم خود را به پارلمان تسليم کنند. از قرار معلوم 
انتخاباتي  آنها نزديک به وست مينستر و ديگري در حوزه  از  نياز دارد که يکي  نماينده دو خانه  هر 
نماينده باشد. اين مساله البته در نگاه اول منطقي به نظر مي آيد اما حال ديگر مي دانيم همين مجوز راه 

را براي سوءاستفاده هاي آنچناني باز کرده است. 

براي  که  همان حزبي  يعني  کارگر،  برجسته حزب  نماينده  دو  متوجه شديم حداقل  ما  مثال  عنوان  به 

نمايندگي کردن از طبقه کارگر به وجود آمد و طي دهه ها خود را دلسوز و مدافع مردم فقير معرفي مي 
کرد، مبالغي سود بابت وام پرداخت کرده اند؛ وام هايي که اصواًل وجود نداشته و اين پول ها در واقع 

بابت بدهي هاي قبلي نمايندگان هزينه شده است. 

»مارگارت مارون« از حزب کارگر و نماينده التن که شهر کوچکي در شمال لندن است، مبلغ 22500 
پوند بابت مخارج تعميرات خانه سومش دريافت کرده است. اما اين خانه نه در لندن و نه در التن بلکه 
در شهر ساحلي ساوتهمپتون که محل کار شوهر اين خانم است، قرار دارد. وقتي از وي سوال شد چرا 
ماليات دهندگان بايد براي خانه کنار درياي او که بسيار دورتر از پارلمان و حوزه انتخاباتي وي قرار 
دارد هزينه بدهند، موران در جواب گفت؛ »من نيازمند حمايت عاطفي شوهرم هستم تا بتوانم از عهده اين 
شغل سخت و مهم برآيم و آن را تحمل کنم.« در همان حال تلفن هاي دفتر اين خانم هر لحظه زنگ مي 
خورد و از آن سوي خط صداي خشمگين مردمي شنيده مي شد که نمي خواستند هزينه »تحمل کردن« 

اين نماينده از بيت المال پرداخت شود. 

هر روز که مي گذرد داستان هاي نفسگير بيشتري در اين مورد شنيده مي شود. برخي از نمايندگان از 
سوي روساي احزاب احضار و به آنها دستور داده شده است از نامزدي در انتخابات آينده که در ژوئن 
2010 برگزار مي شود صرف نظر کنند و برخي ديگر مناصب رده باالي خود را از دست داده اند. اما 

مهم ترين قرباني اين رسوايي کسي نيست جز رئيس و سخنگوي مجلس عوام. 

»مايکل مارتين« اولين رئيس مجلس عوام از سال 1695 است که در 19 مه امسال وادار به کناره گيري از 
اين سمت شد. رياست مجلس عوام بريتانيا طي 300 سال اخير مقامي است که به نوعي يک سلطنت مادام 
العمر به شمار مي آيد و فردي که به اين منصب مي رسد عالوه بر آن لباس ها و جواهرات آنچناني 
از مقر مجلل و باشکوهي در وست مينستر نيز برخوردار مي شود. اين سمت چنان اهميتي دارد که 

براساس يک سنت معمول اما نانوشته هيچ نماينده يي حق انتقاد از وي را ندارد. 

اما آن هنگام که گروهي از نمايندگان از جاي خود برخاستند و چشم در چشم مارتين دوختند و به او 
گفتند بايد برود، همه اين احترام ها و سنت ها به باد فنا رفت. شخص مارتين اداره کننده سيستم تامين 
هزينه هاي مخارج روزانه بود و البته خودش هم از اين قانون سود زيادي برده است و از قرار معلوم 
تنها چهار هزار پوند مخارج کرايه تاکسي توسط همسر ايشان براي رفتن به خريد بوده است. مارتين 
آنچه در توان داشت انجام داد که اين سيستم پابرجا بماند. دولت بريتانيا در سال 2000 بر پايه الگوي 
امريکايي تالش کرد اين قانون را اصالح کند اما مارتين با توسل به دادگاه از اين کار جلوگيري کرد و 
جالب آنکه هزينه هاي آن دادگاه هم از پول ماليات دهندگان تامين شد. اگر آن قانون به تصويب مي 
رسيد تمام هزينه ها و دريافت هاي نمايندگان شفاف مي شد و ديگر چيزي براي مخفي کردن وجود 
کار  آغاز  همان  از  خاطر  همين  به  است.  کاري  مخفي  و  پارلماني  اسراف  طرفدار  مارتين  اما  نداشت 

مشخص بود عدم اصالح اين قانون براي جناب رئيس حکم مرگ و زندگي را دارد. 

اما اين داستان به پايان خود نرسيده است. آنچه امروز فاش شده است خطايي نيست که متوجه تنها 
يک فرد خاص باشد. بريتانيايي ها با نفرت هرچه تمام تر به حرص و طمع و اسراف هاي نمايندگان مي 
نگرند و از طرف ديگر افشاگري ها در مورد حزب کارگر هم بسيار شوک آور بود. بسياري از مردم 
مي گويند حزب محافظه کار هميشه باشگاه ثروتمندان بود و همه اين را مي دانستند اما حال اين مردم 
شاهد هستند که حزبي که زماني طرفدار سوسياليسم بود به جايي رسيده است که اعضاي آن با پول 

ملت بالش هاي ابريشمي و توالت هاي آنچناني مي خرند. 

بي ترديد اين وضعيت پايان شايسته يي است براي دوران »توني بلر« يعني همان نخست وزيري که 
افزايش  بود   90 دهه  پايان  تاچريسم  را که حاصل  مادي  متقاعد کرد گرايش هاي  را  اعضاي حزبش 
دهند و خود را به عنوان اعضاي حزب کارگر نوين دوباره کشف کنند. »ما عميقًا در مقابل کساني که 
ثروتمند مي شوند احساس راحتي مي کنيم.« اين اظهارنظر معروفي است که از سوي يکي از مشاوران 
بلر به نام »پيتر مندلسون« در سال 1998 ارائه شد. حال به خوبي مي دانيم سربازان پياده حزب کارگر 
يعني همين نمايندگان مجلس عوام به خوبي متوجه اين گفته مندلسون شده اند. اما بانکداران لندن که 
در آن زمان دولت بلر را احاطه کرده بودند و از انواع معافيت هاي مالياتي اين دولت استفاده مي کردند 
تمايل داشتند تعداد زيادي از اعضا و نمايندگان حزب کارگر نيز از اين خوان گسترده بهره مند شوند. 
در آن زمان بلر و همسرش در سفري که به ايتاليا داشتند با روي باز هداياي برلوسکوني را پذيرفتند 
و پس از آن و به گزارش روزنامه تلگراف اعضاي حزب نيز همين راه را در پيش گرفتند و به قول 
معروف محصول زمان خود شدند، يعني محصول اولين دهه از هزاره جديد که در آن چيزي مهم تر 
از پول وجود نداشت. اما در اين ميان يک حقيقت ديگر نيز آشکار شده است. بريتانيايي ها باالخره به 
اين واقعيت پي بردند که سياستمداران منتخب آنها کمترين ارزشي براي مردم قائل نيستند. هنگامي که 
»آنتوني استين« نماينده محافظه کار مجلس مورد سوال قرار گرفت به يکباره برآشفت و در جواب گفت؛ 
»افکار عمومي به چه حقي در زندگي خصوصي من دخالت مي کند؟« از قرار معلوم اين آقاي نماينده 
المال رونق گرفته است. اين شخص طي چهار سال  با بيت  فراموش کرده است زندگي شخصي وي 
مبلغ 87 هزار پوند براي تعميرات خانه بزرگ ييالقي خود دريافت کرده است. سخنان استين نشان مي 
دهد بسياري از سياستمداران بريتانيا هنوز هم خود را افرادي برتر احساس مي کنند و مردم عادي را 
بردگاني بي ادب و گستاخ به حساب مي آورند. اين رفتار در واقع حاصل سيستم کشور ماست؛ سيستم 
و به عبارتي فرضيه يي با معاني متفاوت که حق حاکميت را نه براي ملت بلکه براي پارلمان مي خواهد. 
در همان حال که سيستم امريکايي بر مبناي ايده آل قدرت برگرفته از ملت شکل گرفته است، سيستم 
بريتانيا هنوز هم بر فرضيه قدرت از باال عمل مي کند يعني از همان جايگاهي که زماني به سلطان مطلق 

العنان تعلق داشت؛ سلطاني که از باال امور را اداره مي کرد. 

گذار از سيستم فعلي بريتانيا يعني از حق حاکميت پارلمان به حق حاکميت ملت، آن طور که در اکثر 
دموکراسي هاي جهان وجود دارد، گامي بزرگ و راديکال محسوب مي شود. اما آيا چنين اتفاقي خواهد 
افتاد؟ اينکه انتظار تغيير را داشته باشيم چندان با منطق جور درنمي آيد و از قرار معلوم و علي القاعده 
همه چيز در بريتانيا به روال فعلي باقي خواهد ماند. با اين حال شايد اين رسوايي اخير نقطه آغاز يک 
تغيير باشد. اين بحران در سال 2009 حاصلي جز تحقير کساني که ملت را دست کم گرفته اند، ندارد اما 

در حال حاضر از هواي لندن بوي انقالب به مشام مي رسد. 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

           
زن مزبور باالخره بالحن دوستانه ای گفت: لطف کرديد که اينجا تشريف آورديد.
ويال  وارد  زن  /ان  بدنبال  وکيور  خوشحاليم!ليماس  شما  ديدن  از  چقدر  نميدانيد 
شدند وراننده باتومبيل بازگشت ليماس نگاهی به جاده انداخت در فاصله 200الی 
0300 متری يک اتومبيل سياهرنگ که احنماال پژو بود متوقف شده و مردی که يک 
بارانی بتن داشت از آن پائين ميامد. بمحض اينکه آنها وارد ويال شدند زن رو به 
راحت  خيلی  کرديد؟  مسافرت  راحت  آيا  آمديد.  ميراژخوش  وگفت:به  کرد  ليماس 
باکشتی سفرکرديدياهواپيما؟ کيور بدون اينکه به ليماس اجازه صحبت دهد جواب 
داد،باهواپيما پرواز خوبی بود. لحن او لحن مدير يک شرکت هواپيمائی شبيه بود.
زن لبخندی زد وگفت:ديگربايدبروم برايتان ناهاردرست کنم يک ناهار مخصوص 
راستی چه غذائی ميل داريد؟ دراين لحظه زنگ دربصدا درآمد.زن چاق بدون توجه 
يک  وارد  تازه  گشود.مرد  را  در  کيور  و  رفت  آشپزخانه  بطرف  بسرعت  زنگ  به 
ولی  بود.  شبيه  ليماس  هيکل  به  او  هيکل  داشت  بتن  چرمی  های  دکمه  با  بارانی 
مسن تر بنظر ميرسيد و تقريبا 55 سال از سنش ميگذشت. صورتش چين وچروک 
زيادی داشت. بطور کلی به يک نظامی شبيه بود. او دست خود را بسوی ليماس 
راحت مسافرت  پيشر.است.آيا  من  اسم  ميکنم.  معرفی  را  : خود  گفت  و  کرد  دراز 
خوبی  مسافرت  داد:بله  جواب  بالفاصله  کيور  داشت.  ظريفی  انگشتهای  او  کرديد. 
که  داريم  چيزها  خيلی  ليماس   وآقای  من   : گفت  و  کرد  کيور  به  رو  پيشرو  بود. 
بايد برای هم تعريف کنيم ما ديگر مزاحم شما نميشويم. شما ميتوانيد با اتومبيل 
فولکس واگن به شهر برويد. کيور لبخندی زد و در حاليکه راضی بنظر ميرسيد به 
ليماس گفت : خداحافظ ليماس . اميدوارم که موفق باشی! ليماس با عالمت سر ازاو 
خداحافظی کرد و دستی را که او دارز کرده بود ناديده گرفت! کيور در حاليکه از 
ويال خارج ميشد دوباره گفت : خداحافظ پيشرو و ليماس به اطاقی که در انتهای 
اطاق کشيده  های  پنچره  مقابل  پليسه  و  های سفيد  پرده  رفتند.  قرارداشت  راهرو 
شده و درزير پنجره ها چند گلدان گل رديف شده بود. در وسط اطاق يک ميز و دو 
صندلی قرارداشت و در مقابل هر صندلی يک دفترچه يادداشت و يک مداد بچشم 
ميخورد. در گوشه اطاق کمدی بچشم ميخورد و روی آن يک بطر ويسکی و يک 
تنگ آب معدنی قرارداشت. پيترز دو ليوان از يکی از کشوهای کمد بيرون آورد و 
آنها را از ويسکی پر کرد. ليماس بدون مقدمه گفت : بهتر است که تعارفات را کنار 
بگذاريم . منظور مرا ميفهميد: ماهردو ميدانيم که برای چکار اينجا آمده ايم. شما مرا 
اجير کرده ايد و اميدواريم که بتوانيد استفاده الزم را از من ببريد. ولی شما را بخدا 
ايد!پيترز سرخودراتکان دادوگفت:کيور بمن گفته  وانمود نکنيد که عاشق من شده 
بود که شما خيلی زود عصبانی ميشويد.ليماس پيش خود فکر کرد که پيترز احتماال 
روسی ميباشد.ولی از اين موضوع اطمينان نداشت. پيترز زبان انگليسی را تقريبا 
بدون لهجه صحبت ميکرد ومعلوم بود که چندين سال است که در کشورهای غربی 
اقامت دارد. آنها روی صندليها نشستند پيترزپرسيد:آيا کيور بشما گفت در مقابل 
اين خدمت چه مبلغی عايداتان خواهدشد؟پانزده هزار ليره که بايد از يکی از بانکهای 
برن دريافت دارم. کامال صحيح است . کيور همچنين بمن گفت که ممکن است شما 
مدت يکسال از من سئوالتی بکنيد و در مقابل پنج هزار ليره ديگر بمن بدهيد. پيترز 
با عالمت سرجواب مثبت داد.ليماس افزود: من اين شرط آخر را نمی پذيرم . شما 
اين  از  و  بگيرم  را  ليره  15هزار  بايد هرچه زودتر  که من  ميدانيد  خودتان بخوبی 
کشور فرار کنم. در کشور ما به خائنين مدال افتخار نميدهند! و من نميخواهم که 
بقيه عمر خود را تبعيدگاه سنت مورتيز بگذارنم. مسئولين سازمان احمق نيستند و 
بزودی ميفهمند که چه کسی بندها را آب داده حتی نميتوانم اطمينان داشته باشم 
منظور   : گفت  و  داد  تکان  را  سرخود  پيترز  اند.  نبرده  پی  ما  راز  به  بحال  تا  که 
شما را کامال ميفهمم. ولی ما ميتوانيم ...اوه... پناهگاه مطمئن تری برايتان پيدا کنيم 
ليماس لحظه ای مکث  پرده آهنين؟چرانه؟  نتواند مزاحمتان گردد. درپشت  تاکسی 
کرد وگفت: اينهم راه حل عاقالنه ای نيست. زيرابايد از مقامات عالی مرتبه دستورات 
الزم را بگيريد و تشريفات کار چندين روز طول ميکشد.ممکن است اينطور نباشد.
ليماس نگاهی باو انداخت وگفت: می بينم آنها کارشناس شماره يک خود را نزد من 
فرستاده اند. شايد هم ستادفرماندهی مسکو شخصا باين کاررسيدگی ميکند.پيترز 
مداد راازروی ميزبرداشت وگفت: چطوراست که از زمانيکه در جنگ فعاليت ميکرديد 
شروع کنيم؟ليماس شانه های خود را باال انداخت و جواب داد: هر طور که ميل شما 
باشد. بسيار خوب از همانجا شروع ميکنيم. بحرفهای شما گوش ميدهم.من در سال 
1939 وارد سازمان شدم. تازه تعليمات خود را تمام کرده بودم که سازمان احتياج 
به زباندان پيدا کرد من زبانهای آلمانی و هلندی کامال مسلط بودم و زبان فرانسه را 
هم کمی ميدانستم.بعالوه از بی فعاليتی خسته بودم. بدين ترتيب درخواستی پرکردم 
وبانجا فرستادم. زبان هلندی را خيلی خوب ميدانستم زيرا پدرم در شهر ليد يک 
کارخانه داشت و9 سال در آنجا اقامت کرده بودم.درخواست من مورد قبول واقع 
شد وپس از انجام تشريفات برای کارآموزی به مدرسه ای نزديک اکسفور فرستاده 
شدم. ايم مدرسه را که اداره ميکرد؟ اين موضوع را بعدا فهميدم مردی بنام استيد 
آسپری و يکی از استادان سابق اکسفورد بنام فيدلينگ آن مدرسه را اداره ميکردند. 
خالصه در سال 1941 باچتر نجات  وارد هلند شدم و دو سال در آنجا ماندم. برای 
اين قبيل کارها هلند واقعا جهنم است . حتی برای مخفی کردن يک دستگاه فرستنده 
هم مخفيگاهی پيدا نميشود . زيرا همه جای زمين مسطح است. در هر حال در اين 
دو سال کار مهمی زپيش نبرديم. در سال 1943 به انگلستان بازگشتم و چند ماهی 

استراحت نمودم. سپس بخ نروژ اعزام شدم.
ادامه دارد

داستان )16(
به 

تعدادی 
دانشجوی 
داوطلب 
جهت  
فعالیت 

در 
هفته نامه 

پرشین
 جهت 
تهیه 

گزارش و 
خبر 

نیازمنديم

رستوران ايرانی صدف
 به زودی در منطقه 

Queens Way

با مديريت جديد
افتتاح خواهد شد.
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هفته نامه پرشین     جمعه 15  خرداد ماه 1387
سیسال دوم -  شماره نودونه
روانشنا

 مشکالت روحی نيز مانند ساير امراض قابل پيشگيری و درمان می باشد.

ارتباط جسم و روح در 
ارتقای سالمتی  

 مشکالت روحی نيز مانند ساير امراض قابل پيشگيری و درمان می باشد.  بسياری از اخـتـالالت روحـی 
بـا اسـتـرس فـيـزيـکـی)مـثـل بيماری( يا استرس عاطفی)مثل از دست دادن دوستان( بروز می کند . 
زيرا  در چنين وضعيت هايی تعادل مواد شيميايی مغز تغيير می کند. هدف از درمان اختالالت روحی، 
کاهش استرس و ايجاد تعادل  دوباره در سطح مواد شيميايی مغز است. به طور کلی بهتر است برای 

درمان اختالالت روانی از کمک متخصصان بهره ببريد به خصوص زمـانـی کـه 
1(  عـالئـم اخـتـالل خـود بـه خـود بهتر نشود. 

 2( عالئم بدتر و حادتر شود. 
 3 ( زمانی که عالئم ادامه پيدا کند و تبديل به يک الگوی رفتاری ثابت شود که به درمان های شخصی 

پاسخ ندهد. 

4( زمانی که عالئم به قدری شدت يابد که زندگی را در ابعاد وسيع تحت تاثير قرار دهد و با درمان 
شخصی و کمک دوستان  هم التيام نيابد. 

 5( زمانی که تفکر خودکشی و يا خود آزاری شکل گيرد.   

   ارتباط جسم و روح   
علم پزشکی درصدد کشف ارتباط عميق بـيـن سـالمـت جسم و روح و عملکرد مغزمی باشد. محققان 
اخيرا کشف کرده اند که  يکی از عملکرد های مغز، توليد موادی است که به ارتقای سـالمـتـی کـمـک مـی 
کـند. مغز قادر به توليد آنـدروفـيـن)مـسـکـن طبيعی(، گاماگلوبين برای ارتقای سيستم ايمنی، اينتروفن 
برای مبارزه با عفونت ها، ويروس ها و حتی سرطان می باشد. مغز می تواند اين  مواد و بسياری از 
ترکيبات ديگر را ترکيب کرده و ليست بزرگی از داروهای مورد نياز بدن را به طور خودکار و در پاسخ 
به نياز بدن  توليد کند.  موادی که مغز توليد می کند تا حدودی به نوع تفکر ، احساس و اميدواری ما 
بستگی دارد.اگر نگرش شما نسبت به يک بيماری يا زندگی به طور کلی ، منفی باشد و هيچ اميدی به 
بهبود نداشته باشيد، مغز مواد الزم  برای ترميم و بهبود بيماری را توليد نمی کند. به عبارت ديگر اگر 
نگرش و اميدواری شما جنبه مثبت داشته باشد ، بنابراين مغز  نيز در هماهنگی با اين نوع تفکر ، شروع به 
توليد مواد الزم برای کسب التيام می کند.  سالمت فيزيکی بدن نيز تاثير به سزايی در توانايی مغزی برای 
توليد موادی دارد که به بهبود روحيه کمک می کند. بيماری و  آسيبی که باعث ايجاد تنش و فشارطوالنی 
مدت می شود، منجر به برهم خوردن تعادل مواد شيميايی مغز می شود. اين  عدم تعادل نيز به نوبه خود 

منجر به بروز افسردگی و ساير اختالالت روحی می شود.   

 تفکر مثبت   
افــراد دارای نـگــرش مـثـبــت عـمــومــا اززندگی بيشتر لذت می برند و اغلب سالم تر از ساير افراد 
هستند.خوش بينی منبع التيام  است و منجر می شود که فرد بهتر بتواند به درد و رنج فائق آيد و درمان 
وی نيز نتيجه بخش خواهد بود. برای مثال  دوران نقاهت بيماران قلبی که خوش بين تر هستند، سريعتر از 
افرادی است که کمتر احساس اميدواری دارند.  بدن شما به نوع تفکر، احساس ، عاطفه و عمل شما پاسخ 
کــــــنــــــتـــــــــــــرل  مــــــنـــــــــــــاســـــــــــــب،  بر حفظ رژيم غذايی  می دهد. عالوه 
اســــــتـــــــــــــرس و  ورزش می توانيد سه استراتژی زير را نيز دنبال کنيد تا سالمت جسم و 

روح را با کيفيت بيشتر تجربه کنيد. 

 الف( اميدواری مثبت نسبت به سالمت و التيام ايجاد کنيد: انتظار و اميدواری روحی تاثير به سزايی در 
پيروزی درمان های  دارويی دارد. تاثير هر نوع درمان دارويی بستگی به انتظار شما از ميزان عملکرد 
آن دارد. داروهای تلقينی اين ادعا را ثابت کرده  است. داروهای تلقينی دسته ای از داروها هستند که 
هيچ فايده دارويی نداشته ولی مـصـــرف آنـهـــا در بـيـمــاران ايـجــاد امـيــدواريمی کند. بسياری 
از بيمارانی که اين نوع داروها را مصرف می کنند- علی رغم عدم دريافت داروی واقعی - بعد از مدتی 
رهايی  خود را از درد اعالم می کنند. تغيير نگرش از حالت منفی به مثبت سالمت فيزيکی را ارتقا خواهد 

داد و اما نحوه تغيير نگرش: 
 1( از بيان صحبت های منفی اجتناب کنيد. شروع به ابراز عباراتی کنيد که بـيـشتر خاصيت مثبت و 

اميدوارکننده دارد. 
 2 ( سعی کنيد عباراتی مثبت و قوی در تاييد ميزان قدرت و سالمت خود ابراز کنيد.مثال " من جسم قوی 

دارم" يا " مفاصل  من قوی و انعطاف پذير است." 
 3( سالمتی و التيام را تصور و مجسم کنيد.تصور روحی می تواند تصديقات مثبت را حمايت کند. 

 4 ( احساس گناه نکنيد. داشتن احساس گناه نسبت به مشکالت هيچ فايده ای ندارد. سعی کنيد در همه 
حال به نحو  صحيح عمل کنيد. 

افراد: احساسات مثبت سالمتی را ارتقا می بخشد.  ، فاميل و ساير    ب( برقراری ارتباط با دوستان 
خوشبختانه هر آنچه به شما  احساس خوبی می دهد برای سالمت مفيد خواهد بود. مـثـال 

1( خـنـده: ضـرب الـمـثـل معروف" خنده برهر درد بی درمان دواست" چندان نيز اغراق آميز نيست. 
خنده قدرت خالقيت، کاهش  درد و سرعت التيام را افزايش می دهد. 

 2( دوستان خود را حفظ کنيد:حفظ دوستی برای سالمت حياتی است. ارتباط اجتماعی قوی سرعت 
بهبود دردهــا و بـيـمــاری  هــا را افـزايـش مـی دهـد. 

3 ( داوطلبانه عـمـل کـنـيـد:افـراد داوطلب طول عمر بيشتر، خواهند داشت و از زندگی بيشتر لذت می 
برند. 

 4( از گياهان و حيوانات خانگی نگهداری کنيد: اين دو بهانه خوبی برای دنبال کردن درمان هستند. 
زيرا در انسان ايجاد تعلق  خاطر و حس مفيد بودن می کنند.  ج- از نيروی برتر مدد طلبيد: اگر اعتقاد 
به قدرت برتر و باالتر داريد از او طلب سالمتی کنيد. ايمان، دعا و اعتقادات روحی، سهم  به سزايی 

در التيام دردها دارند.  
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مسافرت به ديار ماندال 

مالقات با 
شیرهای زنده

ترجمه ـ شادی جمشيدی
منبع: بريتانيکا

تور سفر به آفریقای جنوبی نیز یکی از این فرصت هاست. بر خالف ایران که این 
روزها عالوه بر شیر و پلنگش در حال از دست دادن یوزپلنگ و خرس سیاهش هم 
هست آفریقای جنوبی اینگونه نیست و دقیقا از همین راه در حال کسب درآمد است. 
تورهای آفریقای جنوبی بیشتر از این جهت جذابند که مسافران را به دل زیستگاه 
حیات وحش می برند و آنها می توانند از نزدیک حیواناتی را ببینند که دیگر جز نام 

و نشانی بیش از آنها باقی نمانده است.

بعد از آن که تور کشورهای حاشيه خليج فارس حسابی مسافران ما را به خود جذب کرد و کشورهای 
آسيای شرقی نيز به خوبی از توريست های ايرانی بهره بردند اينک نوبت به کشورهای آفريقايی رسيده 

است. 
تور سفر به آفريقای جنوبی نيز يکی از اين فرصت هاست. بر خالف ايران که اين روزها عالوه بر شير و 
پلنگش در حال از دست دادن يوزپلنگ و خرس سياهش هم هست آفريقای جنوبی اينگونه نيست و دقيقا 
از همين راه در حال کسب درآمد است. تورهای آفريقای جنوبی بيشتر از اين جهت جذابند که مسافران 
را به دل زيستگاه حيات وحش می برند و آنها می توانند از نزديک حيواناتی را ببينند که ديگر جز نام و 

نشانی بيش از آنها باقی نمانده است. 
آفريقای جنوبی اينک با تورهای طبيعت گردی خود به خوبی در ايران ايجاد جذابيت کرده است و اين 
در حالی است که گرچه در ايران نهادهای متولی گردشگری بر طبل طبيعت گردی بسيار کوبيده اند اما 
از بين رفتن آن شده اند. به هر حال نگاهی  بنمايانند و باعث  نتوانسته اند طبيعت را آنگونه که هست 
به پتانسيل های آفريقای جنوبی هم فرصتی برای عالقه مندان طبيعت گردی در اين کشور است و هم 
تجربه ای برای ما در ايران که چگونه می توان ضمن پاسداری از حيات وحش به درآمدهای جامعه محلی 

و درآمد ناخالص ملی از اين طريق کمک کرد. 
آنجاست که می توان درون خودروهای مخصوص  نامی آشنا و آشناتر می شود.  رفته رفته  »کراگر« 
نشست و از ميان شيرها، پلنگ ها و... گذشت. پارک ملی »کراگر« در آفريقای جنوبی بر خالف پارک 
ملی گلستان در ايران هنوز حيات وحش خود را حفظ کرده و گرچه از تمام دنيا بازديد کننده دارد ولی 

محيط زيست در آن آسيب نديده و حيات وحش آن رو به انقراض ندارد. 
در کشور آفريقای جنوبی حيوانات وحشی زيادی زندگی می کنند. شير، پلنگ، فيل و کرگدن. همچنين در 
اين کشور اسب آبی، ميمون، آهو، شغال و گاوميش نيز زندگی می کنند. می توان بسياری از اين حيوانات 
را در پارک ملی کراگر مشاهده کرد. پارک کراگر پارکی طبيعی، بزرگ و حفاظت شده است که برای 

حفاظت از حيوانات وحشی احداث شده است. 
آفريقای جنوبی در جنوبی ترين منطقه قاره آفريقا واقع شده است و 2 اقيانوس هند و اقيانوس اطلس 

جنوب آن را احاطه کرده اند تا سواحلی جذاب برای آن ايجاد کرده باشند. 
● سرزمين ثروت 

يکی از شهر های بزرگ آفريقای جنوبی شهر ژوهانسبورگ است که مرکز تجاری اين کشور نيز هست. 

اين  اداری  پروتريا مرکز  دارد. شهر  پايتخت(،  )شهر  اصلی،  و  مهم  آفريقای جنوبی سه شهر  کشور 
کشور است. شهر کيپ تاون مرکز قوه مقننه، قانون گذاری و مجلس است. شهر بلوم فونتن مرکز امور 

قوه قضاييه است که دادگاه های ملی کشور در آنجا تشکيل می شود. 
آفريقای جنوبی کشوری زيبا است که کوه های بسياری دارد. بلند ترين کوه آن در حدود 350/3متر 
ارتفاع دارد. بخش بزرگی از کشور آفريقای جنوبی در يک فالت واقع شده است که نام آن فالت »کارو« 

است صخره های واقع در فالت کارو بيش از 200ميليون سال عمر دارند. 
اين کشور آب و هوايی خشک دارد و مردم مجبور هستند آب را ذخيره کنند. بارش های اندک در اين 
کشور موجب ايجاد علفزارهای استوايی می شوند و در مناطق مرتفع تر اين کشور مراتعی با درخت های 
کم و پراکنده وجود دارند. در اين کشور بيش از 20هزار انواع گياهان گلدار وجود دارد . ولی در فالت 

خشک کارو فقط بوته ها و درختچه ها به صورت پراکنده می رويند. 
استخراج معادن مهم ترين صنعت کشور آفريقای جنوبی است. نيمی از ذخاير شناخته شده طالی جهان 
در آفريقای جنوبی است. الماس و طال در اواخر سال های1800ميالدی در اين منطقه کشف شد. پس 
از آن، کشور آفريقای جنوبی الماس و طال ها را به کشورهای ديگر فروخت و ثروتمند شد. اين کشور 

بزرگ ترين توليد کننده فلز های پالتينيوم، کروم و طالی جهان است. 
درسال 1905 ميالدی بزرگ ترين قطعه الماس جهان در منطقه ای کشف شد که امروزه به آن کشور 
آفريقای جنوبی می گويند. اين سنگ قيمتی عظيم شکسته شد و تبديل به بيش از 100 قطعه جواهر ديگر 
شد. بزرگ ترين قطعه اين الماس که ستاره بزرگ آفريقا نام دارد اکنون بخشی از جواهرات سلطنتی 

بريتانيا است. 
استخراج و برش الماس از مهم ترين صنايع در کشور آفريقای جنوبی است. در اين کشور و بيشتر در 
شهر ژوهانسبورگ الماس ها ابتدا با عدسی ها قوی بررسی و سپس با دقت برش داده می شوند. برش 

الماس ها بايد با دقت طرح ريزی شود. 
شهر پروتريا يکی از سه شهر اصلی آفريقای جنوبی به دليل درخت های خود معروف است. درختی 
به نام » جاکراندا« که گل های بسيار زيبايی دارد. جاکراندا نوعی درخت حاره ای است. گل های زيبای 
خيابان های  سرتاسر  در  بهار  فصل  در  هستند.  رنگ  ارغوانی  و  نيلی  و  شکل  خوشه ای  درخت  اين 
ارغوانی درمی آيند.  به رنگ شکوفه های  پروتريا، درختان جاکراندا شکوفه می کنند و خيابان ها  شهر 
شهر پروتريا به خوبی طراحی شده است. پروتريا در سال1855ميالدی توسط مارتينوس ساخته شد. 
مارتينيوس پسر يکی از دولتمردان جمهوری آفريقای جنوبی بود. نام پدر او آندريس پرتوريس بود.

نياکان ساکنين آفريقای جنوبی که کشاورزی می کردند، در قرن هفدهم ميالدی از هلند به آفريقای جنوبی 
کوچ کرده بودند. 

پروتريا در سال1910 به مرکز اداری يا پايتخت اداری آفريقای جنوبی تبديل شد. همچنين از افتخارات 
اين شهر، موزه های زياد آن است از جمله خانه - موزه سياستمدار معروف آفريقای جنوبی که پل کراگر 
نام داشته است. همچنين از ديگر افتخارات اين شهر بنا های تاريخی آن است. شهر پروتريا همچنين 
پارک ها و باغ وحش های ملی زيادی دارد.هيچ جهانگردی نبايد بدون بازديد از شهر کيپ تاون کشور 
آفريقای جنوبی را ترک کند. شهر کيپ تاون در نزديکی جنوبی ترين کوه های آفريقای جنوبی قرار دارد. 
اين شهر به عنوان يکی از زيبا ترين شهرهای جهان شناخته شده است. کوه های تيبل در قديمی ترين 

منطقه شهر قرار دارند. 
از باالی اين کوه ها می توان منظره بسيار زيبای شهر را مشاهده کرد. اين کوه ها مانند پس زمينه های 
دورنمای شهر هستند و به نظر می رسد که شهر کيپ تاون هم به خوبی در دل اين کوه ها پناه گرفته 
است. باالی اين کوه ها باد های شديد می وزد و اکثرا پوشيده از ابر هستند، اين ابر ها به ابر های تيبل 
معروف هستند. کيپ تاون همچنين پايتخت قانون گذاری يا همان قوه مقننه آفريقای جنوبی است و در 

اين شهر است که رهبران کشور قانون گذاری می کنند. 
يکی ديگر از 3شهر بزرگ و اصلی آفريقای جنوبی بلوم فونتن نام دارد که دادگاه های عالی قوه قضاييه 
در آن برگزار می شود و در واقع شهر پايتخت قضايی آفريقای جنوبی است. نام اين شهر از دو کلمه 

»چشمه و گل ها« گرفته شده است. شهر بلوم فونتن به خاطر پارک ها و باغ های خود معروف است. 
●  فراموش  شده ها جان می گيرند 

صدها سال بود که اکثر مردم آفريقای جنوبی آزادی بسيار کمی داشتند. امروزه 4گروه اصلی در آفريقای 
جنوبی ساکن هستند. آفريقايی های سياه پوست، آفريقايی های سفيد پوست، مردمی که خانواده هايشان 
از کشور هندوستان آمده اند و همچنين مردمانی از نژادهای مخلوط شده با گروه های ديگر. سفيد پوستا 
با تعداد اندکی از ساکنان اين کشور آشتی کرده اند. ولی مدت های زيادی سفيد پوستان همه قدرت را 
در آفريقای جنوبی در دست داشتند. اما اکنون غيرسفيد پوستان بسياری از حقوق اوليه خود را باز 

پس گرفته اند. 
اروپايی  مردمان  نخستين  به عنوان  و  آمدند  جنوبی  آفريقای  به  هلندی ها  ميالدی  سال های1650  در 
در  منطقه  بر  غلبه  برای  بريتانيا  و  هلند  کشورهای  شدند.  ساکن  جنوبی  آفريقای  در  دائمی  به طور 
سال های1800ميالدی با هم جنگيدند. در سال1910ميالدی کشور بريتانيا جمهوری آفريقای جنوبی را 
پايه گذاری کرد. سياه پوستان آفريقا که نژاد اکثريت در اين کشور هستند، حق رای نداشتند و همچنين 

حق نداشتند مشاغل سياسی داشته باشند. 
نام آن »  در سال1948ميالدی دولت آفريقای جنوبی يک خط مشی سياسی را در کشور اجراکرد که 
آپارتايد « بود. در زبان هلندی های آفريقايی کلمه آپارتايد به معنی »کنار گذاشته شده« است. بر اساس 

اين خط مشی بيشتر زمين های کشور به سفيد پوستان داده می شد. 
سياه پوستان آفريقايی و افراد غيرسفيد پوست مجبور بودند جدا از مناطق سفيد پوست نشين زندگی کنند 
و فقط می توانستند از مناطق سفيد پوست نشين عبور کنند و نه هيچ کار ديگری. مدارس سياه پوستان از 
سفيد پوستان جدا بود و شرايط وخيمی داشت و سياه پوستان فقط می توانستند بعضی از شغل ها را بر 

عهده بگيرند. حتی توالت های عمومی شهر نيز فقط مخصوص سفيد پوستان بود. 
به دليل  آفريقای جنوبی  دولت  و  بود  ماندال«  نلسون   « کرد  مبارزه  آپارتايد  عليه  که  افرادی  از  يکی 
مبارزاتش او را از سال 1962 تا 1990 )28سال( زندانی کرد، ولی آفريقايی های سياه پوست حمايت 
خود از ماندال را ادامه دادند. در سال1990 مردم اين کشور برچيدن حکومت آپارتايد را آغاز کردند. 
نلسون ماندال در سال1991 رئيس جمهور آفريقای جنوبی و الگوی آزادی خواهی برای همه مردم جهان 
شد. اکنون قوانين کشور از حق برابری همه مردم حمايت می کند. اما آفريقای جنوبی هنوز در حال تالش 

است تا تاثيرات ساليان سال زير سلطه آپارتايد بودن را از بين ببرد. 
همچنين مهاتما گاندی نخستين اعتراضات سياسی خود را در کشور آفريقای جنوبی آغاز کرد. مهاتما 
گاندی پيش از آغاز مبارزات خود برای کسب استقالل کشور هندوستان از استعمار بريتانيا مدتی در 
کشور آفريقای جنوبی زندگی می کرد. او در آفريقای جنوبی به هندی هايی که در آنجا زندگی می کردند 

و برای احقاق حقوق خود مبارزه می کردند، کمک کرد.

گردشگری
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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
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سالمت
نگاهي به پيامدهاي زيانبار بي تحرکي کودکان 

 دوست نابابي به 
نام تلويزيون 

 

ترجمه؛ فرانک باجالن

بيشتر کودکان قبل از ورود به مدرسه از طريق تلويزيون با دنيا 
 )APP( امريکا  انجمن پزشکان اطفال  آشنا مي شوند. به گزارش 
تلويزيون  اياالت متحده عمومًا چهار ساعت در روز  کودکان در 
کودکان  کند  مي  توصيه  انجمن  اين  که  حالي  در  کنند  مي  تماشا 
بزرگ تر از دو سال نبايد بيشتر از يک الي دو ساعت در روز پاي 
هم  دو سال  زير  کودکان  براي  و  بنشينند  تلويزيون  هاي  برنامه 
اصاًل نبايد زماني براي تماشاي تلويزيون در نظر گرفت. دو سال 
نخست زندگي دوران بسيار مهمي براي رشد مغز کودک محسوب 
با  وقت  گذراندن  با  کودک  سال  دو  اين  طي  بنابراين  شود.  مي 
پردازد و  »يادگيري« مي  به  آنها  با  بازي  و  تعامل  با  و  والدينش 
دنياي پيرامونش را مي شناسد پس نبايد اين وقت را با تماشاي 
تلويزيون هدر دهد. او در اين دوران نياز به يادگيري مهارت هاي 
زيادي دارد که براي رشد شناختي، جسمي، احساسي و اجتماعي 
نيازمند آنهاست. البته در جوامع امروزي تلويزيون وسيله مفيدي 
تماشاي  با  توانند  مي  دبستاني  پيش  کودکان  آيد.  مي  به حساب 
برنامه هاي مخصوص خودشان الفبا را بياموزند يا کودکان دوره 
با دنياي وحش آشنا  با تماشاي برخي فيلم هاي مستند  دبستان 
نيز  برنامه هاي آموزشي مخصوص کودکان  مي شوند و ساير 
آموزنده  تواند  مي  هم  تلويزيون  بي شک  دارند.  کارکردي  چنين 
و هم سرگرم کننده باشد. اما به رغم مزاياي آن، زيان هايي هم 

دارد از جمله؛

به طور مرتب هر روز  داده است کودکاني که  تحقيقات نشان   -
چهار ساعت تلويزيون تماشا مي کنند احتمال چاقي بيشتري نسبت 

به ساير کودکان دارند.

مانند  آميزي  تلويزيون حوادث خشونت  از طريق  که  - کودکاني 
بچه دزدي، قتل و... را تماشا مي کنند، دنيا را جايي ترسناک مي 
يا  خود  براي  اتفاقاتي  چنين  وقوع  نگران  هم  هميشه  و  پندارند 

نزديکان شان هستند.

سال  هر  متحده  اياالت  در  کودکان  است  داده  نشان  تحقيقات   -
40 هزار آگهي تبليغاتي تماشا مي کنند از جمله تبليغ هله هوله ها 
و خوراکي هاي فاقد ارزش غذايي يا تبليغ اسباب بازي هايي که 
بسيار بهتر از آنچه هستند معرفي مي شوند. در حالي که بيشتر 
کودکان زير هشت سال معناي آگهي تبليغاتي را که براي فروش 

محصول است، درک نمي کنند.

را  تبليغات  اين  از  بسياري  کودکان  ترتيب  هر  به  که  آنجايي  از 
اين  مشاهده مي کنند و گريزي از آن نيست پس والدين بايد در 
موارد با کودکان شان صحبت و گفت وگو کنند. با پرسيدن نظر 
کودک درباره تبليغي که پخش مي شود مي توان شروع کرد و بايد 
به او توضيح داد هدف اين تبليغات فروش محصوالت و متقاعد 
کردن ما است که با مصرف آن محصوالت شادتر و بهتر خواهيم 
شد در حالي که چنين چيزي واقعيت ندارد. والدين بايد تالش کنند 
متخصصان  بسازند.  عاقلي  هاي  کننده  کودکان شان مصرف  از 
و  کودکان  چاقي  بين  مستقيمي  رابطه  معتقدند  سالمتي  و  تغذيه 
حال  در  کودکان  دارد.  وجود  تلويزيون  حد  از  بيش  تماشاي 
اينکه  بر  افزون  تحرک هستند،  بي  و  غيرفعال  تلويزيون  تماشاي 
تمايل بيشتري هم به خوردن تنقالت و هله هوله ها پيدا مي کنند. 
همچنين در معرض هزاران پيام تبليغاتي قرار مي گيرند که کودک 
و  چيپس  مانند  واقعي  غذايي  ارزش  فاقد  غذاهاي  خوردن  به  را 
نوشابه هاي گازدار تشويق مي کند. در اين مورد حتي اگر کودک 
زيرا  کند  نمي  تفاوتي  ببيند،  هم  آموزشي  يا  مناسب  هاي  برنامه 
نشستن چهار ساعت کودک پاي برنامه هاي مناسب و آموزشي 
باز به اين معناست که او در اين مدت زمان غيرفعال و بي تحرک 
بوده و هيچ فعاليت ديگري انجام نداده است. بنابراين کنترل کردن 
ايجاد محدوديت هاي  کنند و  تماشا مي  برنامه هايي که کودکان 
زماني براي تماشاي تلويزيون توسط والدين بسيار حائز اهميت 
ديگر  هاي  فعاليت  انجام  از  مانع  نبايد  تلويزيون  تماشاي  است. 

کودک از جمله بازي با دوستان، مطالعه، ورزش و... شود.

داروي جديد براي درمان
 ديابت نوع 2  

 
 سازمان غذا و دارو در امريکا داروي جديدي با نام »سيکلوست« 
را تاييد کرده است که براي کنترل قند خون در افراد مبتال به ديابت 
نوع 2 کاربرد دارد. اين دارو به روش جديد در درمان و کنترل قند 
مي  افزايش  را  خون  دوپامين  سطح  دارو  اين  کند.  مي  عمل  خون 
اين  قرار مي دهد.  تاثير  فعاليت سلول هاي عصبي را تحت  دهد و 
داروي خوراکي ابتداي صبح دو ساعت بعد از بيداري مصرف مي 
شود. مطالعات انجام شده روي حيوانات حاکي از اين حقيقت است 
که ارتقاي فعاليت دوپامين در ساعات خاصي از روز باعث تنظيم 
مجدد ساعت بيولوژيکي براي بهبود مشکالت متابوليسمي مربوط به 
ديابت مي شود. بيماراني که از اين دارو استفاده مي کنند کمتر دچار 
قلبي مي شوند.  بيماري  از  ناشي  يا مرگ و مير  قلبي، سکته  حمله 
مهم ترين عارضه جانبي مصرف اين دارو تهوع، خستگي، استفراغ، 
سردرد و سرگيجه است و به نظر مي رسد اين عوارض در شروع 

مصرف دارو بروز مي کند که بعدها برطرف خواهد شد.  

ارتباط رژيم غذايي افراد با 
سرطان مري  

  
ميان رژيم غذايي افراد و ابتالي آنان به سرطان مري رابطه وجود 
دانشگاه  غذايي  صنايع  و  تغذيه  علوم  دانشکده  پژوهشگران  دارد. 
علوم پزشکي شهيد بهشتي با مقايسه رژيم غذايي شماري از افراد، 
تاثير نوع تغذيه را بر ابتالي آنان به سرطان مري ارزيابي کردند. 
براساس اين بررسي، افرادي که به ميزان زياد از روغن جامد، قند 
و شکر، انواع شيريني و دسر، نمک، انواع ترشي و نوشابه گازدار 
استفاده مي کنند بيش از ديگران به سرطان مري دچار مي شوند. 
با  لبنيات کم چرب و ماهي  همچنين مصرف ميوه، سبزي، زيتون، 
خطر کمتري براي ابتال به سرطان مري همراه است. سرطان مري با 

عالمت سختي در بلع غذا بروز مي کند.  

نقش مراقبت آغوشي در بهبود 
رشد نوزاد  

  
با  انحصاري  تغذيه  و  رشد  بهبود  است  حاکي  مطالعه  يک  نتايج 
شير مادر در نوزاد و ترخيص به موقع، کاهش عفونت هيپوترمي 
يافته هاي  از فوايد مراقبت آغوشي است.  و هيپوگليسمي در مادر 
)مراقبت   KMC از  استفاده  تاثير  بررسي  با هدف  که  پژوهش  اين 
آغوشي يا کانگورويي( در مراقبت از نوزادان LBW )نارس( صورت 
گرفته است، نشان مي دهد مراقبت آغوشي باعث تنظيم وضعيت قلب 
و تنفس نوزاد، افزايش رضايتمندي مادر، کاهش افسردگي پس از 
زايمان، افزايش ارتباط عاطفي بين مادر و نوزاد و بهبود شاخص 
هاي رشد عقلي و کودک مي شود. الزم به ذکر است که مراقبت هاي 
از نوزادان نارس است که در آن نوزاد در  آغوشي نوعي مراقبت 
تماس پوستي طوالني قرار مي گيرد. اين روش براي ارتقاي سالمتي 
و بهداشت نوزادان نارس موثر است و همچنين کمک مي کند نوزاد 
مورد نظر به سطح نوزادان رسيده برسد. بنا بر اين يافته ها و با 
توجه به شاخص هاي مرگ و مير نوزادان نارس که در کشورمان 
23 نفر در هر هزار نوزاد است، توصيه مي شود جهت کاهش مرگ 
و مير نوزادان طرح مراقبت آغوشي در کشورمان به عنوان يک طرح 

ملي در نظر گرفته شده و عملياتي شود.  

 فوايد گیاه مارچوبه از منظر سالمتي  
 

معناي  به  و  يوناني  يي  کلمه  از  سوسن(  )خانواده  مارچوبه  نام   
رستن و جوانه زدن است. اکنون مقدار قابل توجهي از اين گياه در 
به  باشکوه  گياه  اين  تاريخچه حيات  است.  زير کشت  دنيا  سراسر 
دو هزار سال پيش در منطقه شرق مديترانه بازمي گردد؛ جايي که 
اين گياه به دليل خاصيت منحصر به فرد و نقش درماني و کيفيت 
نيروزايي جنسي که داشت به عنوان هديه انتخاب مي شد. گياه نيزه 
يي مارچوبه از سرشاخه گياه و در خاک شني، تحت شرايط ايده آل 
حدود 10 اينچ در 24 ساعت شبانه روز رشد مي کند. رايج ترين نوع 
آن به رنگ سبز است، اما انواع سفيد و بنفش آن نيز موجود است. 
اين گياه يکي از مقوي ترين گياهان است که سرشار از فوليک اسيد، 

پتاسيم، فيبر، تيامين، ويتامين هاي A، B6 و C است.  

توصيه هاي مهم براي حفظ وزن دلخواه 
 

آرامش، تحرک کافي و 
برنامه غذايي مناسب 

 
دکتر بهمن محمدي*

يا مدتي است  ايد  فرقي نمي کند که هميشه وزن مناسبي داشته 
که وزن خود را کاهش داده و مي خواهيد وزن دلخواه خود را 
از  پيروي  به  نياز  بدون  زير  هاي  توصيه  رعايت  با  کنيد.  حفظ 
را  متناسب خود  اندام  و  کنترل کرده  را  رژيم غذايي، وزن خود 

حفظ کنيد.
- از استراحت و خواب زياد پرهيز کنيد. عمومًا 8 ساعت خواب 
در شبانه روز کافي است. در ساعت معيني بخوابيد و غذاي خود 
را هر روز در وقت مشخصي صرف کنيد. داشتن نظم در تغذيه و 

استراحت به کنترل وزن کمک مي کند.
- زندگي کم تحرک، عامل چاقي است. روزانه نيم تا يک ساعت 
فعاليت جسماني مانند پياده روي داشته باشيد و در زمان پياده 
روي و تا دو ساعت پس از آن به جز آب هيچ گونه ماده غذايي 

مصرف نکنيد )نوشيدن آب مفيد است و توصيه مي شود(.
- خوردن ته ديگ، شربت، نوشابه، غذاهاي چرب، شيريني، شکالت، 
تنقالت و نظاير آنها چاق کننده است. از مصرف آنها بپرهيزيد يا 
به مقدار کم مصرف کنيد. مصرف آب ميوه، بيسکويت، نان خشک 
و نان سوخاري نيز وزن را افزايش مي دهد اما مي توانيد در حد 

متعادل از مواد غذايي گفته شده استفاده کنيد.
- مصرف نوشابه هاي رژيـمي و آجيل و بستني به مقدار متعادل 

و گاه به گاه بالمانع است.
- لبنيات مصرفي نظير ماست، پنير و شير بايد کم چرب )کمتر از 

5/2 درصد( باشد.
- از روغن مايع مخصوص سرخ کردن استفاده کنيد. اين روغن 
ها حاوي اسيدهاي چرب ضروري هستند و براي سالمت قلب و 
کانوال،  زيتون،  ترتيب روغن  به  ها  بهترين روغن  مفيدند.  عروق 

سويا، آفتابگردان، هسته انگور و ذرت هستند.
متعادل  مقدار  به  جات  ميوه  انواع  از  روزه  همه  کنيد  سعي   -

استفاده کنيد.
شود.  نمي  توصيه  قندي  مواد  ساير  و  شکر  و  قند  خوردن   -

مصرف آنها را کاهش دهيد.
- مواد قندي و ميوه را در طول روز تقسيم کرده و از مصرف آنها 

در يک نوبت خودداري کنيد.
- براي کاهش يا تعديل اشتها يکي از تعديل کننده هاي اشتها را 
پرتقال،  )دو قاشق غذاخوري سرکه سيب، آب گريپ فروت، آب 
آبليمو يا يک قاشق غذاخوري پر، سبوس نرم شده گندم يا برنج را 
در يک ليوان آب بريزيد( نيم ساعت قبل از ناهار و شام ميل کنيد.

- مصرف روزانه ساالد و سبزي بسيار مفيد است، اما از ريختن 
در  کنيد.  خودداري  ساالد  روي  مايونز(  )مثاًل  چرب  هاي  سس 
عوض مي توانيد از مخلوطي از ماست کم چرب و آبليمو به عنوان 

سس ساالد استفاده کنيد.
- مصرف نان هاي ضخيم و سبوس دار مانند نان جو، چاودار، 
سنـگک و نان گندم کامل توصـيه مي شود. نان هاي سبوس دار 
اشتها را کم کرده، کلسترول خون را کاهش مي دهند و از يبوست 

جلو گيري مي کنند.
در  و  است  مفيد  سالمتي  و  وزن  کاهش  براي  آب  نوشيدن   -
زياد  مقدار  به  بايد  باشد  نداشته  وجود  طبي  منع  که  صورتي 

)حداقل 6 تا 8 ليوان در روز( نوشيده شود.
- در صورت وجود يبوست بايد به رفع آن اقدام کرد زيرا درمان 

يبوست به کنترل وزن کمک مي کند.
- از استرس و فشارهاي عصبي و روحي پرهيز کنيد زيرا استرس 
و اضطراب به ايجاد چاقي کمک مي کند. داشتن نظم در زندگي به 

کاهش اضطراب کمک مي کند.
ناهار، شام،  6 وعده )صبحانه،  يا   5 در  را  - غذاي روزانه خود 
ميوه صبح، ميوه عصر و غذاي سبک قبل از خواب( تقسيم کرده و 
در فاصله وعده ها فقط آب مصرف کنيد زيرا هم حذف وعده هاي 

غذايي و هم ريزه خواري چاقي را تسهيل مي کند.
- از وزن کردن مکرر خود بپرهيزيد. در عوض هر دو هفته يک 
بار روي ترازو برويد و آن را کنترل کنيد. چنانچه ميزان افزايش 
يا کاهش وزن از يک کيلوگرم بيشتر شود با تغيير ميزان و نوع 

غذا و مدت ورزش آن را به حالت اول برگردانيد.
- به ياد داشته باشيد آرامش، تحرک کافي و برنامه غذايي مناسب، 

رمز سالمتي و کاهش وزن شماست.

*متخصص تغذيه و رژيم درماني 
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آغاز به کار قدرتمندترين ليزر جهان 

 خورشیدي در زمین 

تا چند روز ديگر با روشن شدن قدرتمندترين تاسيسات ليزري جهان، براي اولين بار ستاره يي ريز 
در زمين متولد خواهد شد. موسسه »ان آي اف« )National Ignition Facility( در کاليفرنيا قصد 
دارد عملي بودن گداز هسته يي را به نمايش بگذارد. گداز هسته يي فرآيندي است که در قلب خورشيد 
هرچند  اما  باشد.  زمين  براي  پاکيزه  و  فراوان  انرژي  منبع  تواند  مي  بالقوه  به طور  و  دهد  مي  روي 
از  بسياري  شده،  دوخته  بشر  انرژي  نيازهاي  تامين  هدف  به  موسسه  اين  در  ها  چشم  از  بسياري 
دانشمندان اميدوارند بتوانند به کمک آن به پرسش هاي بنيادي ديگري پاسخ دهند. دکتر »اريک استورم« 
از آزمايشگاه ملي الرنس ليورمور )ال ال ان ال( که »ان آي اف« در آن قرار دارد، گفت؛ »همواره تصور 
مي شد در بازآفريني فرآيند گداز هسته يي بتوان سه ناحيه را که هم مايه کنجکاوي و هم داراي ارزش 
است، کنکاش کرد.« »ان آي اف« بيش و پيش از هر چيزي براي مقاصد امنيت ملي و بررسي شرايطي که 
در انفجارهاي هسته يي وجود دارد و شيوه عملکرد سالح هاي اتمي ساخته شده است. دکتر »استورم« 
مي گويد؛ »در غياب آزمايش اتمي زيرزميني، اين )موسسه( امکان آن را فراهم مي کند که يک بازدارنده 
معتبر اتمي داشته باشيم.« وي افزود؛ »آن وقت مي توانيم فيزيک گداز هسته يي را بررسي کنيم. )آيا مي 
توان اينجا روي سياره ما يک نيروگاه گداز هسته يي ايجاد کرد؟( به عالوه مي توانيم فيزيک مربوط به 
لحظه هاي اوليه آغاز جهان و علم سياره شناسي را پيگيري کنيم.« همين بخش مربوط به فيزيک است 
که توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب کرده است که اميدوارند از اين ابزار براي بررسي 
پديده هاي دوردست مانند تشکيل سياره ها يا انفجارهاي شديد ابرنواختري استفاده کنند. پروفسور 
»پل دريک« از دانشگاه ميشيگان چنين توضيح داد؛ »براي درک جاي ما در جهان و اينکه از چه چيزي 
ساخته شده ايم، واقعًا بايد ستاره هاي منفجرشده )ابرنواخترها( را درک کنيم.« او فقط يکي از محققان 
در »ان آي اف« است که منتظرند با استفاده از اين تاسيسات عظيم نظريه خود را محک بزنند. دکتر 
»استورم« گفت؛ »در ان آي اف مي توان به جاي آنکه منتظر وقوع اتفاقي ابرنواختر در آسمان شد، آن 
را براي )مثاًل( ساعت نه صبح پنجشنبه برنامه ريزي کرد و هر بار مي توان آزمايش ها را تغيير داد. 
بنابراين مي توان انفجار ابرنواختر را بارها انجام داد.« ساير تاسيسات همچون »ليزر امگا« در دانشگاه 
روچستر در نيويورک قباًل براي اين نوع آزمايش به کار گرفته شده است. اما 192 ليزر »ان آي اف« بيش 
از هر تاسيسات ديگري انرژي توليد مي کند و امکانات بي سابقه يي براي دانشمندان فراهم مي آورد تا 
آنچه را که معمواًل در فرآيندهاي دوردست کيهاني روي مي دهد، بررسي کنند. در جريان آزمايش گداز 
هسته يي، اين اشعه ها براي مدتي کوتاه 500 تريليون وات نيرو را در يک نقطه کوچک به اندازه گلوله 
سر خودکار حاوي سوخت هيدروژن متمرکز مي کند. اين انرژي فشرده، دمايي به اندازه 100 ميليون 
درجه و فشاري که ميلياردها بار بيش از فشار اتمسفر است، توليد مي کند که باعث گداز در هسته 
هيدروژن مي شود و انرژي عظيمي آزاد مي کند. با اين حال در آزمايش هاي اخترفيزيکي، ذره يي که 
هدف گرفته مي شود، نيمکره يي از عناصر اليه اليه خواهد بود که هدف آن تقليد هسته يک ستاره است. 
کل اين آزمايش ممکن است فقط چند ميلياردم ثانيه طول بکشد که به آن معني است که بايد انفجار را 
با مجموعه يي از حسگرها زير نظر گرفت تا جزييات آن آشکار شود. پروفسور »دريک« گفت؛ »چالش 
اصلي اين است که آزمايش هايي را انجام دهيم که شرايطي را بازسازي مي کند که در هسته ستارگان 
اتفاق مي افتد. اين کار به محققان امکان مي دهد قلب ستارگان و ابرنواخترها را با جزييات بي سابقه يي 
کاوش کنند و چگونگي تشکيل اين اجرام آسماني را بهتر درک کنند.« عالوه بر ستاره شناسان، سياره 
شناسان نيز مي خواهند با استفاده از اين دستگاه، نظريه هاي خود را درباره چگونگي تشکيل سياره ها 
و منظومه هاي شمسي محک بزنند. دانشمندان براي کسب اطالعات بيشتر درباره دما و فشار شديد در 

قلب سيارات و تاثير آنها بر ماده، به »ان آي اف« رجوع خواهند کرد.
 www.bbc.co.uk

*************

 گرايش پلیس به استفاده از انرژي پاک  
 

 بحران انرژي حتي توجه نيروهاي پليس را نيز به خود معطوف کرده است به طوري که نيروهاي پليس 
بزرگراه در يکي از اياالت امريکا از صفحات خورشيدي براي تامين نيروي اتومبيل هاي خود استفاده 
مي کنند. به گزارش مهر پليس بزرگراه ايالت اهايو بالغ بر هزار و 150 اتومبيل از ناوگان گشت زني 
خود را به صفحات پنج واتي خورشيدي مجهز کرده است. اين اتومبيل هاي فورد با استفاده از صفحات 
ميزان مصرف سوخت  از  و  بخشيده  بهبود  را  هاي خود  باتري  توانايي  توانند  مي  خورشيدي جديد 
بکاهند. اين صفحات عالوه بر انرژي باتري ها، انرژي مورد نياز تجهيزات راديويي و بيسيم ها را نيز 
فراهم آورده و کمک مي کند در زمان خاموشي خودرو، باتري آن شارژ باقي بماند. صفحات خورشيدي 

روي صندوق عقب اين اتومبيل هاي پليس نصب شده اند که هزينه تهيه آنها 37 دالر برآورد شده و طول 
عمري برابر پنج سال خواهند داشت.  

 

يک سیاره فرامنظومه شمسي جديد  
  

ماهواره CoRoT موفق شد يک سياره فرامنظومه شمسي گازي و بسيار گرم را در فاصله هزار و 600 
سال نوري از زمين کشف کند. اين سياره فرامنظومه شمسي که CoRoT 1b نامگذاري شده است در 
اطراف سياره مادر با عنوان CoRoT1 مي چرخد. نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد طرف شب سياره 
تاريک و بسيار سرد است درحالي که طرف روز آن که رو به ستاره خود دارد بسيار گرم و درخشان 
بوده و دماي آن در حدود دو هزار و 400 درجه کلوين است. اين سياره فرامنظومه شمسي در فاز رشد 
بوده و به همين علت بسيار گرم است. فاصله CoRoT 1b از ستاره اش تنها پنج ميليون کيلومتر است.  

هشدار نسبت به مقاومت پشه ماالريا  
  

دانشمندان در سراسر جهان شواهدي پيدا کرده اند که نشان مي دهد پشه ماالريا نسبت به قوي ترين 
داروي مقابله با اين بيماري که در سال يک ميليون نفر را از پا درمي آورد، مقاوم شده است. محققان 
مي گويند روند مقاومت از کامبوج شروع شده و اگر فوراً جلوي آن گرفته نشود، مي تواند به يک فاجعه 
جهاني تبديل شود. گفته مي شود تا به حال حدود دو تا سه روز طول مي کشيد تا داروي »آرتمسينين« 
انگل ماالريا را از خون بدن انسان بيرون کند. اما آزمايش هاي اخير نشان داده است اکنون پاکسازي 
خون پنج تا شش روز طول مي کشد. تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد انگلي که باعث شيوع اين بيماري 
مي شود، به تدريج نسبت به داروها مصونيت پيدا مي کند. به گزارش بي بي سي مشخص نيست چرا اين 
منطقه پرورشگاه مقاومت در برابر ماالريا شده است، اما ضعف سيستم بهداشتي و عدم استفاده صحيح 
از داروي ضدماالريا مي تواند از جمله عوامل آن باشد. داروي »آرتمسينين« پيشرفته ترين دارو براي 
مقابله با مهلک ترين نوع ماالرياست. دو گروه از دانشمندان در تحقيقاتي جداگانه به اين نتيجه رسيده 
اند که اين دارو به مرور زمان تاثير خود را از دست مي دهد. نگراني از اين جهت وجود دارد که نسل 
هاي قبلي داروهاي ماالريا نيز به همين شکل، تاثير خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهاني در 
سال 2006 درباره امکان پيدايش مقاومت در انگل ماالريا هشدار داده بود و حتي نگراني خود را در 
مورد منطقه جنوب شرق آسيا ابراز کرده بود. مدت هاست محققان از کامبوج به عنوان آزمايشگاهي 
براي پرورش داروهاي مقابله با ماالريا استفاده مي کنند. اما شرکت هايي که اقدام به توليد داروهاي 
قالبي و فروش بدون کنترل آن مي کنند، توانسته اند تاثير داروها را در مقابله با بيماري ماالريا کاهش 
دهند. داروهاي قالبي داراي مقدار کمي از داروي اصلي هستند و به همين دليل تشخيص آن در آزمايش 
هاي رايج تعيين استاندارد پزشکي ممکن نيست. اما از زماني که اين داروها به بازار راه يافته اند باعث 
افزايش مقاومت بيماري ماالريا شده اند. از اين رو دانشمندان و سازمان بهداشت جهاني معتقدند يکي 

از راه هاي مبارزه با ماالريا، جلوگيري از توليد اين داروهاست.  



33
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 15  خرداد ماه 1387
سال دوم -  شماره نودونه



    جمعه 15 خرداد ماه 1388هفته نامه پرشین34
سال دوم -  شماره نود و نه

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



35
وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 15  خرداد ماه 1387
سال دوم -  شماره نودونه

کاخ سفید چگونه 
سفید مي شود  

 
به  مقدماتي سفر  آماده طي کردن مراحل  تن رنگ در حال حاضر   10
امريکا است. در ماه آگوست، نقاشان از مرخصي نخستين رئيس جمهور 
ديگر  بار  از چند سال  بعد  تا  کنند  استفاده مي  اين کشور  سياهپوست 
ماه  اوباما در  بازگردانند. وقتي خانواده  کاخ سفيد  نماي  به  را  سفيدي 
از زمان سکونت شان در   ، تابستاني  آگوست راهي نخستين تعطيالت 
کاخ سفيد شوند، نقاشان ساختماني دست به کار مي شوند تا بار ديگر 
است  اين  اول  غافلگيري  البته  کنند.  سفيد  را  کاخ  بيروني  روي  و  رنگ 
رنگ  کرم  بلکه  نيست،  سفيد  هم  چندان  سفيد  کاخ  تصور،  برخالف  که 
اين رنگ بازمي گردد، زيرا  است. غافلگيري دوم هم به اصليت آلماني 
سفيدي کاخ سفيد در اصل مديون کارخانه رنگ سازي »کايم« است که 

در روستاي کوچکي در نزديکي شهر آگسبورگ واقع شده است.
که  نيست  يي  ساده  چندان  کار  مختلف  داليل  به  سفيد  کاخ  زدن  رنگ 
پروژه  رساند.  پايان  به  تابستاني  تعطيالت  طول  در  را  آن  تمام  بتوان 
سفيد کردن از سال 2001 آغاز شده و پس از اتمام بال غربي و شرقي 
ساختمان، اينک نوبت به بناي اصلي کاخ سفيد رسيده است. غافلگيري 
سمت  به  پرواز  آماده  حاضر  حال  در  آلماني  رنگ  تن   10 اينکه  سوم 

امريکا است،
دورافتاده  نسبتًا  کارخانه رنگ سازي  اين  تنها مشتري  کاخ سفيد  البته 
به شمار نمي رود و در ليست مشتريان، نام هاي پرآوازه ديگري هم به 
چشم مي خورند، از جمله مقر صدراعظم آلمان، کاخ باکينگهام در لندن، 
قصر شيخ برونئي و همچنين ساختمان اپراي سيدني. نخستين جرقه يي 
که پس از خواندن اين نام هاي بلندباال در ذهن زده مي شود، تنها يک 
سوال است و آن اينکه آيا انگليسي ها يا استراليايي ها خودشان رنگ 
سفيد ندارند؟ جواب اين پرسش را مي توان در نحوه توليد رنگ سفيد 
جست وجو کرد. اصواًل براي اينکه هر رنگي بتواند کاماًل به سطح بچسبد 
و به اصطالح ور نيايد و طبله نکند، احتياج به نوعي ماده چسبنده دارد. 
در حالت معمولي اين مواد چسبنده از توليدات نفتي تهيه مي شوند؛ در 
در  اما  دهند.  مي  انجام  استراليايي  يا  انگليسي  همتايان  که  کاري  اصل 
پتاسيم  معدني همچون سيليکات  از چسبنده هاي  کايم  کارخانه  عوض 

استفاده مي کند که از شن کوارتز به دست مي آيند.
در نتيجه در حالي که رنگ هاي ديگر همانند يک ورقه نازک به ديوار مي 
چسبند، رنگ هاي سيليکاتي به خورد سطح رنگ آميزي شده مي روند. 
هرمان اشلفر رئيس 57 ساله کارخانه کايم ضدآب بودن، کيفيت باال و 
دوام طوالني مدت رنگ هاي توليدي اش را عامل اصلي محبوبيت آنها مي 
داند. البته هر چند اين رنگ ها دو برابر رنگ هاي معمولي عمر مي کنند، 
اما بايد در نظر داشت قيمت آنها هم چندين برابر رنگ هاي معمولي است.

اگر در نقشه آلمان به دنبال کارخانه رنگ سازي کايم بگرديد، در نزديکي 
شهر آگسبورگ، واقع در جنوب آلمان، روستايي را پيدا مي کنيد با نام 

ديدورف که جمعيتي حدود 10 هزار نفر در آن ساکن هستند.
لغت »کايم« در اصل به ويلهلم کايم بازمي گردد؛ شخصي که به عنوان 
در  تمام  سال   10 او  شود.  مي  شناخته  سيليکاتي  هاي  رنگ  مخترع 
کارگاهش در شهر مونيخ مواد و رنگ را با هم مخلوط کرد تا اينکه موفق 
شد در سال 1878 اختراع خودش يعني »تثبيت رنگ هاي معدني روي 
گچ ديوار در راستاي توليد رنگ هاي ساختماني« را به ثبت برساند. البته 

در سال 1913 کايم در 62 سالگي خودکشي کرد.
براي  ترکيبي  مختلف  رنگ  هزار   40 تاکنون  کايم  رنگ سازي  کارخانه 
مشتريان خود توليد کرده است. امروزه اين کارخانه رنگ سازي به يک 
گروه صنعتي مونيخي تعلق دارد و ساالنه 25 هزار تن رنگ به سرتاسر 
جهان صادر مي کند. کايم، در کنار دفتر اصلي، 11 شعبه در خارج از 

آلمان دارد. در مجموع 400 نفر در اين کارخانه شاغل هستند.
شيخ  يا  امريکا  جمهور  رئيس  همچون  مشترياني  يافتن  است  طبيعي 
را مديون توصيه  نيز شهرت خود  نيست. کايم  برونئي کاري يک شبه 
تبليغات آنها معماران شناخته  بنام است. به واسطه  هاي دو آرشيتکت 
رنگ  کايم  توليدي  هاي  رنگ  با  را  خود  هاي  ساختمان  نيز  ديگر  شده 
نيز  ديگري  سازي  رنگ  هاي  کارخانه  ترديد  بدون  اند.  کرده  آميزي 
هاي  رنگ  ديگرشان  توليدات  کنار  در  که  دارند  وجود  حاضر  حال  در 
سيليکاتي نيز عرضه مي کنند، اما هرمان اشلفر تمايز کارخانه اش را در 
131 سال تجربه يي مي داند که تنها در اين زمينه کسب شده است.البته 
هميشه هم اين گونه نبوده که رنگ هاي توليدي کايم بتوانند به راحتي بر 
تن ساختمان ها بنشينند. در سال 2003 اين کارخانه سفارشي 100 هزار 
دالري از سوي وزارت دفاع امريکا، پنتاگون، براي رنگ آميزي ساختمان 
اين وزارتخانه مي گيرد. در حالي که همه چيز براي طرفين به خوبي پيش 
مي رفته، ناگهان يکي از نمايندگان جمهوريخواه کنگره امريکا به اصالت 
آلماني اين کارخانه ايراد مي گيرد. به نظر اين نماينده اين طور نمي شود 
که کشور آلمان اول حمله نظامي امريکا به عراق را بايکوت کند و بعد هم 
يک کارخانه آلماني ساختمان وزارت دفاع امريکا را رنگ کند، پس اين 

سفارش لغو مي شود.

هرچند اگر پاي صحبت هاي اشلفر بنشينيد، مي شنويد که تعريف مي 
به  است  هنوز  که  هنوز  پنتاگون،  در  پروژه  اين  »مهندس مسوول  کند؛ 

کيفيت بد رنگ امريکايي که استفاده شده، دشنام مي دهد،«
 

آثار تاريخي ترکیه زير آب مي رود 
11 هزار سال قدمت   شهرستان حسن کيف در جنوب شرقي ترکيه 
دارد. در اين منطقه 23 فرهنگ در ادوار تاريخي مختلف زندگي کرده 
اند. ساخت سد ايلي سو بر رودخانه دجله سبب خواهد شد حسن کيف 
زير آب رود. حسن کيف قرار است از طرف يونسکو به عنوان ميراث 
فرهنگ جهاني شناخته شود. دانشگاه استانبول حسن کيف را که در 
بناهاي تاريخي فراوان  ساحل دجله واقع شده، به واسطه دارا بودن 
که  شهرستان  اين  داند.  مي  جهاني  فرهنگ  ميراث  به  الحاق  سزاوار 
باستاني  ترين مناطق  از مهم  پراهميتش يکي  تاريخي و  بناي   200 با 
حفاظت  منطقه  عنوان  به   1981 در سال  و  آيد،  مي  به حساب  جهان 
شده شناخته شده، به واسطه سد ايلي سو بر رودخانه دجله زير آب 
خواهد رفت. ساخت اين سد عظيم باعث ويراني مکان هاي باستاني و 
تاريخي شده و هزاران نفر را بي خانمان مي کند. مقامات ترکيه اهداف 
اين پروژه را تامين آب مورد نياز مناطق کشاورزي و نيز تهيه برق 
منطقه مي نامند. رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه هنگام شروع 
کار سدسازي، طي مراسمي ساخت سد ايلي سو را در جنوب شرقي 
ترکيه بيانگر توجه دولت به جنوب شرقي کشور دانسته و گفته بود 
اين سد منافع بسياري را براي ساکنان اين منطقه به همراه مي آورد. 
نابسامان منطقه  اين پروژه، اوضاع  با اجراي  اميدوار است  اردوغان 

و  ايجاد  موقعيت شغلي  هزار   10 حدود  يابد،  بهبود  ترکيه  کردنشين 
آب مورد نياز کشاورزي نيز تامين شود و همچنين محلي براي جذب 

گردشگران به وجود آيد.
مخالفان اين پروژه مي گويند اين اقدام باعث از بين رفتن آثار قديمي و 
هنري در شهر حسن کيف شده است. آنها بر اين نظرند که ويران شدن 
مکا ن هاي قديمي مثل قلعه حسن کيف، کاخ بزرگ، مساجد، غارها و 

آرامگاه هاي آن در شهر حسن کيف جبران ناپذير است. 
هفت هزار نفر از مخالفان سد ايلي سو در نامه يي به مقامات ترکيه 
اتريش و سوئيس خواستار  آلمان،  به رهبران کشورهاي  و همچنين 
اين  اين جهت به مقامات  اين نامه به  اند.  اين سد شده  توقف ساخت 
سه کشور نوشته شده که شرکت هايي از اين سه کشور در ساخت 
دو  اين سد  هزينه ساخت  کنند.  مي  همکاري  ترکيه  دولت  با  اين سد 
ميليون   450 معادل  يي  بودجه  با  ترکيه  دولت  و  است  يورو  ميليارد 

يورو ساخت اين سد را از نظر مالي تضمين کرده است. 
تضمين دولتي در حالي است که ترکيه به خاطر اجراي اين طرح در 
معرض انتقادهاي وسيع جهاني قرار گرفته است. قرار است با اين طرح 
از سازمان هاي جهاني  داده شوند. بسياري  نقل مکان  نفر  60 هزار 
و به خصوص بانک جهاني مخالف اين پروژه است. اندرو فورکينگ 
رئيس پيشين بخش ترکيه بانک جهاني در اين مورد مي گويد؛ »بناهاي 
شدن  نابود  خطر  از  توانند  مي  در صورتي  تنها  منطقه  اين  باستاني 

نجات يابند که کمک هاي مالي خارجي به ترکيه قطع شود.« 
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ماجراي عجيب مردي که پسرخاله همسرش را نمي 
شناخت  

درددل با همسفر 
غريبه دست مرد 
دوزنه را رو کرد 
 هفته گذشته زني به نام باران که اخيراً فهميده بود 
شوهرش بدون اطالع او با زن ديگري ازدواج کرده 
به مجتمع قضايي خانواده رفت و درخواست طالق 
داد. اين زن به قاضي حسن عموزادي رئيس شعبه 
268 گفت؛ حدود دو سال از ازدواج من و حميد مي 
اما چند  اين مدت زندگي خوبي داشتيم  گذرد و در 
روز قبل فهميدم طي اين دو سال مرا فريب داده و 
عالوه بر من زن ديگري را نيز به عقد خود درآورده 
است. باران در حالي که اشک مي ريخت،ادامه داد؛ 
شوهرم اهل يکي از شهرستان هاي استان اصفهان 
به  اش  خانواده  اعضاي  ديدن  براي  گاهي  و  است 
آنجا مي رود. ولي چون من درس مي خوانم فرصتي 
براي مسافرت ندارم. سفرهاي گاه و بيگاه شوهرم 
به زادگاهش ادامه داشت تا اينکه مدتي قبل عليرضا 
با من  او خبري نداشتم  از  ام که مدت ها  پسرخاله 
تماس گرفت و گفت اتفاق مهمي افتاده و بايد هرچه 
با  عليرضا  اصرارهاي  خاطر  به  ببيند.  مرا  زودتر 
او قرار گذاشتم. او گفت چند ماه است براي گذران 
استان  هاي  شهرستان  از  يکي  به  سربازي  دوران 
اصفهان رفت و آمد دارد. او که تا آن زمان هيچ وقت 
شوهرم را نديده بود با دادن نشانه هاي او ماجراي 
غم انگيزي را برايم تعريف کرد و پس از شنيدن آن 

فهميدم چه باليي بر سرم آمده است. 

بر  سوار  وقتي  قبل  مدتي  گفت  من  به  عليرضا 
اتوبوس در حال رفتن به محل خدمتش بود، با مردي 
از اهالي آنجا آشنا شد. مشخصاتي که عليرضا از 
آن مرد اعالم کرد شباهت زيادي به شوهرم داشت. 
پسرخاله ام گفت همسفرش در بين راه با او درددل 
و راز دوزنه بودنش را براي او بازگو کرد و گفت 
دارد.  اصفهان  در  ديگري  زن  و  تهران  در  زن  يک 
گفت؛  دادگاه  قاضي  به  اظهاراتش  ادامه  در  باران 
درازا  به  همسفرش  و  ام  پسرخاله  صحبت  وقتي 
کشيد، مرد غريبه درباره مشخصات همسر تهراني 
اش صحبت کرد و حرف هايي زد که با مشخصات 
من مطابقت داشت. ضمن اينکه اسم آن زن هم باران 
بود به اين ترتيب پسرخاله ام مشکوک شد و احتمال 
ادامه  در  زن  اين  است.  من  شوهر  همسفرش  داد 
اظهاراتش افزود؛ ابتدا تصور مي کردم پسرخاله ام 
مرا دست انداخته و قصد دارد با من شوخي کند ولي 

او کاماًل جدي بود.
کنار  در  را  عليرضا  مشکوک  هاي  گفته  وقتي 
اصفهان  به  رفتن  هنگام  شوهرم  مرموز  رفتارهاي 
کنار هم گذاشتم، همه وجودم را ترس فرا گرفت. آن 
شب وقتي حميد به خانه آمد با او صحبت کردم و 
ماجرا را برايش توضيح دادم. او که از صحبت هاي 
نمي کرد سرباز وظيفه  فکر  و  بود  من شوکه شده 
يي که برايش درددل کرده پسرخاله من باشد، ابتدا 
انکار کرد اما وقتي با رفتار تندي  ماجرا را به کلي 
روبه رو شد با پرخاشگري مرا از خانه بيرون کرد 
و گفت هر کاري که بخواهد انجام مي دهد. آن شب 
آنجا هستم و  تا حاال هم در  پدرم رفتم و  به منزل 
با  او طالق بگيرم. من دو سال  از  ام  تصميم گرفته 
صداقت با حميد زندگي کردم اما او جواب خوبي به 

محبت هاي من نداد.

در پي ثبت اظهارات باران توسط قاضي، احضاريه 
يي براي مرد دوزنه ارسال شد تا او با حضور در 

دادگاه درباره ازدواج مجددش پاسخگو باشد.
 

حوادث
درخواست طالق به خاطر 

کثیف بودن شوهر  
 

35 سال زندگي مشترک با همسرش از کثيف   زن ميانسالي که پس از 
بودن او به تنگ آمده بود با ارائه دادخواستي خواستار جدايي از او شد.اين 
زن 56 ساله به نام اکرم پس از حضور در دادگاه خانواده با اظهار اينکه 
از ادامه زندگي با همسرش خسته شده است، گفت؛ 35 سال پيش با اکبر 
که گچکار ساختمان بود ازدواج کردم. اوايل با اينکه به سختي زندگي مان 
را مي گذرانديم هيچ مشکلي نداشتيم اما پس از گذشت سال ها با وجود 
داشتن عروس و داماد ديگر نمي توانم با وي که نظافت را رعايت نمي کند، 
زندگي کنم.زن ميانسال افزود؛ صبح که همسرم از خانه بيرون مي رود 
تمام زندگي ام را مرتب مي کنم اما هنگامي که وي به منزل برمي گردد 
حاضر نمي شود لباس هاي کثيفش را از تنش درآورد و با همان لباس 
ها بدون اينکه دست و صورتش را بشويد از من مي خواهد برايش شام 
را مهيا کنم.شوهر اکرم نيز گفت؛ همسرم اصاًل مرا درک نمي کند. روزانه 
12 ساعت کار مي کنم و توقع دارم هنگامي که به منزل مي آيم کاري به 
کارم نداشته باشد اما او همين که مرا مي بيند شروع به دادن دستورهاي 
بهداشتي مي کند که اين موضوع آزارم مي دهد.قاضي دادگاه پس از ثبت 
اظهارات طرفين رسيدگي به پرونده آنان را به جلسه ديگري موکول کرد.  

فرار شگفت انگیز از زندان آرکانزاس  
 

با  نگهبانان  شيفت  تغيير  زمان  در  امريکا  آرکانزاس  زندان  زنداني  دو 
پوشيدن لباس زندانبانان به راحتي از مقابل چشمان نيروهاي امنيتي عبور 
و فرار کردند.  به نقل از بي بي سي، جفري گريندر 32 ساله و کلوين آدامز 
39 ساله دو زنداني بودند که از سال ها قبل در زندان آرکانزاس دوران 
محکوميت شان را سپري مي کردند. آن دو با به کار گرفتن ترفندي ساده 

توانستند از اين زندان قديمي فرار کنند.
مدير سازمان امنيت امريکا در خصوص اين اتفاق بي نظير گفت؛ زندان 
آرکانزاس تنها يک زندان نيست بلکه مکاني است که تاکنون کسي نتوانسته 
با  توانستند  و  بودند  باهوش  بسيار  زنداني  دو  اين  اما  کند  فرار  آن  از 
اينکه شناسايي شوند از زندان خارج  استفاده از يک ترفند قديمي بدون 
شوند.اين مسوول امنيتي معتقد است اين شيوه فرار سال ها است منسوخ 
شده و براي همين اين دو زنداني به راحتي و بدون هيچ گونه جلب توجهي 
زندانبانان  مقابل چشمان  از  امنيتي  ماموران  لباس  پوشيدن  با  توانستند 

عبور کنند. 

پايان 25 سال اسارت در شکنجه گاه 
پدر آرژانتینی

   پيرمرد شکنجه گر که سه دخترش را سال ها در خانه خود زندانی کرده 
بود توسط پليس آرژانتين بازداشت شد.

دختر نوجوانی که وحشت زده به سراغ پليس استانی »دوندوزا« آرژانتين 
رفته بود از اين ماجرای تکان دهنده پرده برداشت.وی گفت؛ پدر 67 ساله 
ام »آرماندو لوسرو« که دو زن دارد من و خواهرانم را سال ها در خانه 
را  بوديم پسمانده غذاها  داد. ما مجبور  زندانی کرده بود و شکنجه می 
بخوريم و تا چند ماه حمام نکنيم. حتی حق نداشتيم تلويزيون نگاه کنيم 

يا با کسی حرف بزنيم.
اگر فرصت خودکشی داشتم حتمًا به زندگی سياهم پايان می دادم. من که 
به دنبال فرصتی برای فرار بودم آن قدر کشيک دادم تا اينکه سرانجام 
کليد اتاق را از جيب پدرم دزديدم.اين دختر بسيار الغر که رنگ به رخسار 
نداشت در بخش مراقبت های ويژه يک بيمارستان بستری شد و ماموران 
به دخمه پيرمرد رفتند. به اين ترتيب »آرماندو« بازداشت و در بازجويی 
است. بوده  اسارتگاه  همين  در  25 سال  بزرگش  دختر  ها مشخص شد 
پيرمرد با صدور قرار سنگين در بازداشتگاه به سر می برد و قرار است 
ماجرا  بررسی شود.اين  قانونی  پزشکی  در  روانش  و  اعصاب  وضعيت 

بازتاب گسترده يی در رسانه های خبری آرژانتين داشته و تداعی کننده 
جنايت های »فريتزر« پدر شيطان صفت اتريشی است.  

يک قاتل سابقه دار در عربستان
 گردن زده شد

  مقامات عربستان سعودی يک قاتل را گردن زدند و سپس جسد وی را 
به نمايش عمومی گذاشتند.

وزير کشور  از  نقل  به  عربستان  های رسمی  رسانه  فارس،  گزارش  به 
عربستان اعالم کردند احمد الشمالنی العنزی به خاطر ربودن و قتل يک 
پسر 11ساله و همچنين قتل پدر اين پسر به مرگ محکوم شده بود.وزير 
کشور عربستان اعالم کرد؛ به نمايش گذاشتن جسد اين مجرم برای عبرت 
گرفتن ساير افرادی است که ممکن است مقاصد مشابهی را در سر داشته 
باشند. اين محکوم پس از ربودن پسر بچه، او را حلق آويز کرده و زمانی 
که پدرش برای نجات فرزندش آمده با تبر ضربات متعددی را به او وارد 
کرده و به قتل رسانده بود. به گزارش سی ان ان پليس پس از دستگيری 
انحرافات  جمله  از  ديگری  متعدد  دارای سوابق  او  متوجه شد  متهم  اين 

جنسی است.       

  فرار شگفت انگیز از زندان آرکانزاس
با  نگهبانان  تغيير شيفت  زمان  در  امريکا  آرکانزاس  زندان  زندانی  دو    
پوشيدن لباس زندانبانان به راحتی از مقابل چشمان نيروهای امنيتی عبور 

و فرار کردند. 
به گزارش مهر، به نقل از بی بی سی، جفری گريندر 32 ساله و کلوين 
آدامز 39 ساله دو زندانی بودند که از سال ها قبل در زندان آرکانزاس 
دوران محکوميت شان را سپری می کردند. آن دو با به کار گرفتن ترفندی 

ساده توانستند از اين زندان قديمی فرار کنند.
مدير سازمان امنيت امريکا در خصوص اين اتفاق بی نظير گفت؛ زندان 
آرکانزاس تنها يک زندان نيست بلکه مکانی است که تاکنون کسی نتوانسته 
با  توانستند  و  بودند  باهوش  بسيار  زندانی  دو  اين  اما  کند  فرار  آن  از 
اينکه شناسايی شوند از زندان خارج  استفاده از يک ترفند قديمی بدون 

شوند.
اين مسوول امنيتی معتقد است اين شيوه فرار سال ها است منسوخ شده 
بدون هيچ گونه جلب توجهی  به راحتی و  اين دو زندانی  برای همين  و 
زندانبانان  مقابل چشمان  از  امنيتی  ماموران  لباس  پوشيدن  با  توانستند 

عبور کنند. 

مرد قزاق برای جلوگیری از زندان 
رفتن پسرش، خود را به آتش کشید

رسانه های روسيه خبر دادند: يک مرد قزاق برای آن که فرزندش را به 
زندان منتقل نکنند، خود را در جلوی چشمان بازرسان پليس قزاقستان به 
آتش کشيد. به نقل از خبرگزاری ريانووستی، رسانه های دولتی روسيه 
يادآور شدند: يک مرد 52 ساله در ساعت 10 به وقت محلی و سه به وقت 
گرينويچ در مقابل چشمان بازرسان و ماموران پليس شهر »آتيرائو« در 
غرب قزاقستان خود را به آتش کشيد. گفته می شود، پسر اين مرد به قتل 
نوع درجه اول متهم بوده و اين مرد برای جلوگيری از انتقال فرزندش به 
زندان اقدام به خودسوزی کرده است. همچنين در گزارش پليس قزاقستان 
اوايل مارس سال جاری  ندارد و در  18 سال بيش  آمده است که متهم 
ميالدی به اتهام قتل يک پسر 15 ساله، توسط دادگاه عالی اين کشور به 

حبس ابد محکوم شد. 
به  دلسوز  پدر  اين  کردند:  نشان  خاطر  نيز  روسيه  دولت  رسمی  منابع 
دليل سوختگی 90 درصد، جان خود را در بيمارستان مرکزی قزاقستان 
از دست داد. همچنين بر اساس قوانين قزاقستان، افرادی که در زير 14 
سال متهم به ارتکاب جنايت می شوند، بايد تا رسيدن به سن قانونی در 

زندان باقی بمانند.

به  بازار و مشتريان جديد فکر کنید!
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتريان شما را بیشتر می کند!

02084537350- 07811000455 
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حوادث
احتمالي که با ديدن نشانه يي از هواپيما در اقيانوس اطلس مطرح 

شد  

سرنشینان ايرباس 
فرانسوي قرباني 

مثلث برمودا 
 

آيا 288 سرنشين ايرباس متعلق به شرکت ايرفرانس قرباني مثلث 
با کشف نشانه هاي  اين سوالي است که ديروز  اند؟  برمودا شده 
به  را  کارشناسان  و  شد  مطرح  هواپيما  سقوط  محل  از  احتمالي 

صرافت انداخت براي آن پاسخي قانع کننده پيدا کنند.

ايرفرانس  به خطوط هوايي  AF447 متعلق  ايرباس مدل  هواپيماي 
مقصد  به  را  ريودوژانيرو  گرينويچ  وقت  به  يکشنبه   22 ساعت 
پاريس ترک کرد و قرار بود ساعت 10/9 صبح دوشنبه برسد اما 
چهار ساعت بعد از برخاستن به طرز مرموزي از صفحه رادار محو 
شد و تيم هاي جست وجو را براي يافتن نشانه يي از آن به تکاپو 
انداخت. اين ايرباس که 216 مسافر و 12 خدمه را حمل مي کرد، 
اندکي پس از عبور از يک توفان بر فراز اقيانوس اطلس در نزديکي 
دماغه سبز واقع در 400 کيلومتري پايتخت برزيل ناپديد شد و بي 
نتيجه ماندن رديابي ها اين احتمال را مطرح کرد که هواپيما سقوط 
که  بود  آن  از  بعد  اند.  باخته  جان  آن  سرنشينان  تمامي  و  کرده 
تيم بحران تشکيل شد و خانواده مسافران ايرباس به همراه نيکال 
سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه در فرودگاه شارل دوگل حضور 
يافتند و موجي از نگراني و وحشت بر سراسر فرانسه سايه افکند. 

اگرچه کارشناسان معتقد بودند قطعًا سوخت هواپيما تمام شده و 
تا  که  آنجا  از  نيست،اما  آن  يافتن سرنشينان  زنده  به  اميدي  ديگر 
آن  از  هايي  هنوز سيگنال  ايرباس  ناپديد شدن  از  نيم ساعت پس 
دريافت مي شد، برخي اين گمانه را مطرح کردند که شايد مهارت 
خلبان ناجي 288 نفر شده و هواپيما در خشکي به سالمت به زمين 
نشسته است. اين فرضيه ساعاتي بعد وقتي خبري از سرنشينان به 
دست نيامد و عالئم و سيگنال ها از بين رفت، باطل شد و مقامات 
هواپيمايي برزيل و فرانسه نااميدانه به جست وجو براي پيدا کردن 
الشه ايرباس ادامه دادند و از امريکا نيز کمک خواستند تا بتوانند از 

تجهيزات ماهواره يي اين کشور کمک بگيرند.
کرد  مي  بيشتر  را  ها  اضطراب  لحظه  به  لحظه  مطلق،  خبري  بي 
به  متعلق  تجاري  هواپيماي  يک  خلبان  ديروز  بعدازظهر  اينکه  تا 
بود؛ الشه  اين  پيام  برج مراقبت مخابره کرد.  به  را  پيغامي  برزيل 
ام.  ديده  اطلس  اقيانوس  در  را  فرانسوي  هواپيماي  سوخته  نيمه 
در  هواپيما  که  بود  آن  بيانگر  داده  ارائه  خلبان  اين  که  مختصاتي 
جنوب  در  اطلس  اقيانوس  از  بخشي  در  که  برمودا  مثلث  نزديکي 
اين خبر  اعالم  از  دارد، سقوط کرده است. پس  قرار  امريکا  شرق 
سوال رعب انگيزي مطرح شد و اين شائبه پيش آمد که سرنشينان 

ايرباس قرباني »مثلث شيطان«شده اند و به همان سرنوشتي دچار 
شده اند که طي ساليان گذشته مسافران چندين کشتي، هواپيما و 

بالن گرفتار آن شده بودند.
شبکه  با  يي  مصاحبه  در  برزيل   TAM هوايي  خطوط  سخنگوي 
24 گفت؛ يکي از خلبانان خطوط هوايي برزيل حين  خبري فرانس 
مفقود شده  که گمان مي رود، هواپيماي  يي  منطقه  فراز  بر  پرواز 
اين  خطوط هوايي فرانسه در آن سقوط کرده، الشه نيمه سوخته 
هواپيما را ديده و اين موضوع را به مقامات هواپيمايي برزيل خبر 
داده است. جست وجوي ماموران گشت ساحلي و نيروي دريايي 
برزيل در منطقه مورد نظر نيز به کشف قطعاتي از هواپيما منجر 
شد. وزير دفاع برزيل در اين باره گفت؛ جست وجوهاي ما از همان 
لحظات اوليه محو شدن هواپيماي فرانسوي از روي رادارهاي برج 
مراقبت آغاز شد. وي افزود؛ احتمال اين مساله مي رود که هواپيما 
در »مثلث برمودا« گرفتار شده و سپس در اقيانوس اطلس سقوط 

کرده باشد. فرضيه بلعيده شدن توسط مثلث برمودا در حالي مطرح 
شده است که پيش از اين کارشناسان خبر داده بودند احتمااًل رعد 
و برق به ايرباس زده است. به هرحال آنچه اين سانحه را مرموز 
است.  هواپيما  وضعيت  درباره  ها  گزارش  آخرين  دهد  مي  جلوه 
ديويد گليو کارشناس مرکز تحقيق درباره ايمني هوايي در اين باره 
گفت؛ هواپيماها بسياري اوقات با رعد و برق روبه رو مي شوند و 
مشکلي برايشان پيش نمي آيد. علت بروز سانحه براي اين ايرباس 

هنوز يک معماي پيچيده است.
فرودگاه  برزيل  مراقبت  برج  شده  آوري  جمع  اطالعات  بر  بنا 
ريودوژانيرو ساعت 20/2 روز دوشنبه به وقت گرينويچ متوجه شد 
ايرباس که بايد تاکنون به آسمان سنگال مي رسيد و تماس الزامي 
نفرستاده  پيامي  هيچ  کرد،  برقرار مي  اين کشور  برج مخابرات  با 
که  تمامي عالئمي  باالخره  و  آغاز  دلهره  که  بود  آن  از  است. پس 
از ايرباس دريافت مي شد، محو شد. 61 فرانسوي، 58 برزيلي، 26 
پنج  بريتانيايي،  پنج  سوئيسي،  شش  ايتاليايي،   9 چيني،   9 آلماني، 
ايرلندي، سه نروژي و سه تبعه اسلواکي  لبناني، پنج مجاري، سه 
مقامات  و  اند  شده  معماگونه  يي  حادثه  قرباني  که  هستند  افرادي 
مشکوکي  مورد  هيچ  ايرباس  ناپديد شدن  از  پيش  اند  کرده  اعالم 
حاکي  با خشکي  هواپيما  اين  خلبان  مکالمه  آخرين  نداشت.  وجود 
از آن بود که ايرباس در فاصله 565 کيلومتري ساحل شمال شرق 
برزيل قرار دارد و در ارتفاع 10 هزار و 670 متري پرواز مي کند 
اثر وقوع توفان  از ورود به يک تالطم شديد جوي بر  البته خلبان 
در اقيانوس اطلس ابراز نگراني کرده بود. ولي اين پيام به گونه يي 
نبود که احتمال رخدادي ناگهاني را در اقيانوس متبادر کند. آخرين 
بقيه الشه  يافتن  براي  است که جست وجوها  آن  از  خبرها حاکي 
هواپيما همچنان ادامه دارد و زنده ديدن سرنشينان آن را بايد محال 
دانست.اگر اين هواپيما قرباني مثلث برمودا شده باشد بايد آن را 
داده  رخ  منطقه  اين  در  که  دانست  هوايي  مهم  حادثه  شانزدهمين 
است. روز 5 دسامبر سال 1945 در اين منطقه پنج هواپيماي جنگنده 
فورت  هوايي  دريايي  پايگاه  از  آموزشي  پرواز  يک  در  که   TBM

الدرديل در فلوريدا به هوا برخاستند همگي ناپديد شدند. 
در سال 1945 نيز يک هواپيماي بمب افکن PBM مارتين مارينر که 
با 13 خدمه به اين منطقه اعزام شده بود چند دقيقه بعد از پرواز 
ناپديد شد.دو سال بعد حادثه يي مشابه براي يک هواپيماي سوپر 
فورت C-54متعلق به ارتش امريکا رخ داد و روز 29 ژانويه 1948 
هواپيماي چهار موتوره استارتايگر در حالي که ارتباط راديويي اش 
 13 380 مايلي شمال شرقي برمودا با  با مرکز قطع شده بود، در 

سرنشين و خدمه گم شد.
سقوط هواپيماي مسافربري سن خوان به ميامي با 32 مسافر در 
سال 1948،ناپديد شدن هواپيماي باربري انگليسي يورک در شمال 
C-۱32در  باري  هواپيماي  و سقوط   1954 سال  در  برمودا  مثلث 
سال1963 و... از جمله اين حوادث است. عالوه بر اين ناپديد شدن 
اين منطقه بر مرموز بودن مثلث برمودا افزوده  19 کشتي نيز در 
است  مطرح شده  اين حوادث  براي  گوناگوني  داليل  تاکنون  است. 
که شامل جزر و مد ناگهاني در نتيجه زلزله در اعماق دريا، وزش 
بادهاي مخرب و اختالالت جوي، گوي هاي آتشفشان، گرفتار آمدن 
قرار  مغناطيسي  نيرويي  تاثير  تحت  گردباد،  يا  گرداب  جاذبه  در 
وجود  اين  با  مي شود  الکترومغناطيسي  امواج  اختالالت  و  گرفتن 
هيچ  به  برمودا  مثلث  در  داده  رخ  معتقد هستند حوادث  نيز  برخي 
را  برمودا  نبايد  و  نيست  مناطق  ديگر  سوانح  آمار  از  باالتر  وجه 

منطقه وحشت تلقي کرد.
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]ايران واشقاني فراهاني[ 

»مليحه« در حالي که همراه خواهر کوچکترش از پله هاي 
نامعلومش  آينده  به  مي رفت،  باال  عدالت  قضايي  مجتمع 
»مريم«  مسئوليت خواهرش  بار  و سنگيني  انديشيد  مي 
مادرشان  و  پدر  خودخواهي  و  بي توجهي  خاطر  به  که 
به فراموشي سپرده شده بود را روي شانه هايش حس 

مي کرد. 

وقتي در برابر قاضي اجراي احکام ايستاد، سرش را به 
مدير يک  ـ  امير  ـ  پدرم  گفت:  و  داد  تکان  تأسف  نشانه 
شرکت خصوصي بود و مادرم ـمهناز ـ منشي شرکت. 
آن طور که شنيده ام هنوز چند ماهي از شروع کار مادر 

نگذشته بود که آنها به هم عالقه مند شدند. 

»مهناز« که دختر جواني بود چنان شيفته »امير« شده بود که اهميتي نمي داد مرد مورد عالقه اش داراي 

همسر و فرزند و زندگي است. به همين خاطر نيز آنها با وجود 
مخالفت هاي شديد خانواده »مهناز« سرانجام به عقد هم درآمدند. 
هر چند پدر وضع مالي خوبي داشت اما از همان ابتدا با مادر 
شرط کرده بود به فکر بچه دار شدن نباشد. به ظاهر هم سر اين 
موضوع به توافق رسيده بودند: »زندگي مشترک بدون فرزند«. 

 30 آستانه  در  که  مادر  زندگي شان،  از  سال   10 گذشت  با  اما 
شدن  علني  و  حضورش  اعالم  براي  کرد  احساس  بود  سالگي 
که  افسوس  اما  شود.  فرزند  صاحب  است  بهتر  ازدواجشان 

رؤياي مادر به سرگرداني و آوارگي من و خواهرم انجاميد. 
نه تنها تولد من پدر را به زندگي دلگرم نکرد بلکه همزمان با تولد 

خواهر کوچکترم »مريم«، خشم و غضب پدر، دو چندان شد. 
فرزندان  و  نداشت  دو دختر کوچکش  به  نسبت  تعهدي  هيچ  او 

ناخواسته اش را عامل بدبختي شان مي دانست. 

پدر که در سايه حمايت هاي مالي و ثروت هنگفت همسر اولش 
موضوع  افشاي  با  بود  کرده  تأسيس  خصوصي  شرکت  يک 
ازدواج دومش، حمايت مالي همسر سابق خود را از دست داد 
و در وضعيت مالي بدي قرار گرفت. شايد به همين دليل از ابتدا 
مبناي ازدواجشان را با شرط و شروطي همراه کرده بود. او که 
از سوي همسرش بشدت تحت فشار مالي و روحي قرار گرفته 
بود با وجود عالقه شديد به مادرم، ناچار به جدايي از او شد.« 

دختر نوجوان با يادآوري خاطرات دوران تلخ کودکي با ناراحتي 
درگيري هاي هميشگي  بودم  فهميده  همه کوچکي  »با  داد:  ادامه 
پدر و مادر به خاطر وجود من و خواهرم است. در اين ميان مرغ 
پدر تنها يک پا داشت و او هنگام هر جر و بحثي شرط پيش از 
ازدواج را به رخ مادرم مي کشيد. به همين خاطر دنياي کودکي ما 

به فضايي توأم با ترس و تهديد گره خورده بود. 

در دوران دبستان تحصيل مي کرديم که پدر و مادر تصميم به 
نگهداري  به  حاضر  اولش  همسر  ترس  از  پدر  گرفتند.  جدايي 
لجبازي و  از سر  نيز  مادر  نبود.  قبول سرپرستي دخترانش  و 
التيام  براي  او  بود.  سپرده  فراموشي  به  را  عواطفش  يکدندگي 
قلب زخم خورده اش زندگي جديدي را آغاز کرد و بار ديگر بخت 

خود را آزمود. 

در اين ميان ازدواج دوباره مادر و تالش پدر براي حفظ زندگي با همسر اولش، مهر آوارگي بر پيشاني 
من و خواهرم کوبيد. 

تا چند سال ميهمان خانه مادربزرگ پيرمان بوديم. زندگي زير سايه پيرزن مهربان آرامش رفته را به ما 
بازگرداند. در آغوش بي دغدغه او به دور از پدر و مادر پناه گرفتيم و ديگر گوش مان صداي مشاجرات 
دائمي پدر و مادر را نمي شنيد. حاال حرف هاي تکراري شان جاي خود را به قصه هاي شيرين مادربزرگ 

داده بود. 

در اين ميان شادي زندگي مان با آمدن خاله »مينا« چند برابر مي شد و بازي با پسرخاله کوچک مان ما 
را سر شوق مي آورد. شايد وضعيت مالي شوهر خاله مان تعريف چنداني نداشت و با موقعيت پدر قابل 

مقايسه نبود اما آنها خانواده گرمي داشتند و همگي براي حفظ آن تالش مي کردند. 
تا اينکه مادربزرگ بر اثر ابتال به بيماري و افزايش چربي خون در بستر بيماري افتاد و پس از مدتي 
به طور غم انگيزي از دنيا رفت. با مرگ او بار ديگر بي پناه و آواره شديم. جايي براي ماندن نداشتيم. 
پدر نيز با وجود پشتوانه مالي و امکانات فراوان، حتي سراغي از ما نمي گرفت. مادر هم حاضر نبود به 

خاطر دخترانش بار ديگر آرامش زندگي خود را به هم بزند. 

شايد اگر خاله »مينا« و شوهرش به دادمان نمي رسيدند، نگهداري از ما براي هميشه به بهزيستي سپرده 
مي شد. خواهرم »مريم« در عزاي مادربزرگ بي تابي مي کرد و دچار افسردگي روحي شديد شده بود. 
تحمل  را  سنگيني  مالي  فشار  خواهرزاده هايش  نگهداري  و  تحصيل  هزينه هاي  خاطر  به  »مينا«  خاله 
مي کرد اما زن و شوهر مهربان اعتراضي نداشتند و هر بار که خاله احساس خستگي مي کرد، شوهرش 
الهي مي دانست و به همسرش دلگرمي مي داد. زندگي، تقريبًا شکل دوباره اي  امتحان  اين موضوع را 

گرفته بود که يک روز خبر آوردند شوهر خاله در يک سانحه تصادف جان باخته است. 
مرگ او شوک بزرگي به همه ما وارد کرد. به همين خاطر مدتي بعد خاله »مينا« به عنوان معلم حق التدريس 
از  او  فراوان نگذاشت جمع ما متالشي شود.  با تالش  در يک مدرسه غيرانتفاعي مشغول کار شد و 
مشاهده کارنامه تحصيلي و نمرات درخشان من و خواهرم لذت مي برد و از رفتار عاقالنه مان به خود 

مي باليد. با اين حال سختي زندگي و روزگار را به خوبي حس مي کرديم. 

تا اينکه مدتي قبل شنيديم از طريق قانون مي توانيم حقوق فراموش شده مان را از پدر بگيريم. بنابراين 
پس از مراجعه به يک مرکز مشاوره و اطالع از حقوق مان تصميم به طرح شکايت از پدر گرفتم و پس از 
طرح دادخواست و تعيين وقت دادرسي، پدرم محکوم شد ماهيانه 180 هزارتومان نفقه به ما بپردازد.« 
امير که پس از چندسال با شکايت دخترانش روبه رو شده بود پس از حضور در دادگاه با نگاهي ناآشنا 
و سرد، ناباورانه به دخترانش خيره ماند و ناگهان از خود پرسيد: راستي که آنها چه زود بزرگ شدند. 
اما افسوس که سخت در اشتباه بود. فرزندانش روزها و شب هاي سخت و پرفراز و نشيبي را پشت سر 

گذاشته بودند اما افسوس که پدر هيچ عالقه اي نداشت در اين باره چيزي بشنود. 

او که با حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه فرزندانش شده بود، با امضاي ورقه، گفت: »هيچ مشکلي 
نيست. مي گويم هر ماه نفقه شان را به حساب شان واريز کنند. اما ديگر نمي خواهم آنها را ببينم. چرا که 
دوباره نمي خواهم زندگي ام دچار تالطم و مشکالت شود. متأسفانه اين دو دختر ناخواسته به دنيا آمدند. 

آنها قرباني خودخواهي مادرشان شدند! و من نمي توانم کار ديگري برايشان انجام دهم و... 

ماجرا

مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

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

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

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

لطفا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمايید و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نمايید

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

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیريه انگلستان را بازبین نمايند.
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خريد کنید 

انواع شیرينهای خشک و تازه ،آجیل ،آبمیوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 
انواع برنج ايرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

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

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

36 CAP HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت 
خواندن، نوشتن و مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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اين حق شماست که به ازای کمترين پرداخت ممکن،
 بیشترين دريافت ممکن را داشته باشید.

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

چرا خانم ها قدم اول 
را بر نمی دارند؟

آيـا مـا در دورانـی زنـدگی نـمی کنـيـم کـه بايد به مادرهای مجردی که به تنهايی فرزندانشان را 
بزرگ می   کنند و خانم هـايـی که مـقـامـات شــغلی بااليی را از آن خود کرده اند، تـبـريک بـگويــيم؟ 
از آنجايی که جنس مونث پيشرفت های چـشمگيری داشته عده ای از افراد ممکن است تصور کنند که 
آنها در دنيای قرارهای مالقات نيز مانند ساير جنبه های زنـدگی پـرتـکاپو هستند و ترجيح می   دهند 

خودشان همه چيز را هدايت کنند. 
شايد عده ای کمی از اين نوع خانم ها وجود داشته باشد که شما اصال نميتوانيد سر به سر آنها بگذاريد 
و دستشان بيـنـدازيـد امـا بـايـد قــبول کنيم که تعداد آنها محدود است. عليرغم وجود پشتکاری که 
خانم ها در وجوه ديگر زندگی از خود نشان می   دهند در مورد قرار های مالقات کمی خجالتی می   باشند 
و ترجيح می   دهند اين مطلب را طرف مقابل بازگو کند. پس زمانی که نوبت به گذاشتن قرار مالقات 
می   رسد اين نوبت مردهاست که دست به کار شوند. کيش و مات چرا خانم ها اگر قرار باشد، 10 سال 
هم صبر می   کنند اما حرفی از قرار مالقات به زبان نمی آورند؟ اگر واقعا اين کار مردهاست پس چطور 
مثل ساير کارهای ديگری که روزی تنها به آقايون تعلق داشته خانم ها در آن "پيشرفت" نمی کنند و 

پشتکار بااليی خود را نشان نمی دهند؟ 

زمانی که صحبت از قرار مالقات به ميان می   آيد شکی وجود ندارد که اولين حرکت دشوار است. من در 
اين يک موضوع طرف آقايون را می   گيرم. اين کار هم درست مثل ساير شغل هايی می   ماند که خانم ها 
مشغول انجام دادن آنها هستند. چرا آنها نبايد برای گذاشتن قرار مالقات پيش قدم شوند و چرا نبايد 
خانم ها به آقايون را پيشنهاد ازدواج دهند و به خواستگاری آنها روند. چنين کارهايی هميشه جزء 

وظايف مردها بوده است. 
در اين قسمت داليلی وجود دارد که چرا خانم ها هيچ گاه در اين امر پيشقدمی نميکنند و هميشه مردها 

بايد جور اين کار را به گردن بگيرند. 
درست مثل يک امتحان با روشی که يک مرد به يک زن نزديک می   شود، قضاوت های بيشماری می   توان 
در مورد او برداشت کرد؛ آيا او اعتماد به نفس دارد يا دارای شخصيت متزلزلی است؟ شايد بيش از 
اندازه از خودش مطمئن باشد. آقايون برای انجام اين کار ترفند های بيشماری دارند )که من تمام آنها 
را به عينه ديده ام و ديگر غافلگير نخواهم شد( که برخی از آنها به خوبی جواب می   دهند و متاسفانه 
سايرين باعث ايجاد بدبختی برای فرد می   شوند. اين روش ها چه کار کنند يا نه بايد هميشه توجه داشته 

باشيد که نشان دهنده شخصيت درونيتان هستند. 
خانم ها دوست دارند مردها را در يک چالش قرار دهند و ببينند مردها برای رسيدن به آنها چگونه 
تالش می   کنند، به همين دليل است که هيچ گاه خودشان پيش قدم نميشوند و اين کار را به عهده آقايون 
می   گذارند. اگر مردی در رستوران به خانمی برسد و حوصله او را با تعريف از خود سر ببرد و به 
1001 دليل مختلف خانم را راضی کند که کس بهتری از او پيدا نخواهد کرد؛ اين امر گويای دو مطلب 
می   باشد )که هر دو به شدت ناخوشايند می   باشند(: عدم اعتماد به نفس يا/و اعتماد به نفس بيش از 

اندازه. 
مردی که در زمان شروع گفتگو با او جسورانه و خشن صحبت کند و انتظار داشته باشد که خانم 
شماره تلفن خود را در آورده و دو دستی تقديمش کند )نه اينکه فقط شماره را به او بدهد بلکه تقديم 

کند( بايد اعتماد به نفس بيش از حدی داشته باشد. 
اگر مردی بتواند از اين امتحان سربلند بيرون آيد اين شانس را پيدا می   کند که خانم يکی دو مرتبه ديگر 

نيز با او قرار بگذارد و اين بار به طور حتم خانم پيش قدم خواهد شد. 
مردهای قابل تحسين مردی که از خود احساسات نشان دهد چيزی جز موفقيت انتظار او را نخواهد 

کشيد. 
مرکز مبارزه در مالقات معموال چيزی شبيه به اين است: شما زمانيکه از کسی تقاضای بيرون رفتن 
می   کنيد چيزهايی مضاف بر آنچه که بايد را به او تقديم کرده ايد و اگر يک چنين کارهايی را انجام 
ندهيد درست مثل يک جلودار صف جنگ هستيد که هيچ گونه مهماتی را با خود حمل نمی کند. اگر بدون 
هيچ سالح و مهماتی بخواهيد به خط مقدم برويد بدون شک شکست می   خويريد. آقايون می   بايست 
از پيش برای  انجام چنين کارهايی بيشتر کرده و تمايالت احساسی خود را بيش  به  تمايل خود را 

خانم ها باز گو کنند. 
از همان  امتياز به دست خانم هاست. آنها به خوبی می   دانند که اگر کسی  اين قسمت جايی است که 
ابتدای کار احساسات خود را بيش از اندازه بروز دهد و عالقه خاصی به نمايش گذارد فرد آسيب 
برای  به نفس  اعتماد  با  اما زمانيکه يک مرد  بود.  برای زندگی نخواهد  پذيری است و شريک خوبی 
گذاشتن اولين قرار مالقات گام بر می   دارد در نظر خانم ها خيلی بهتر از شخص اول جلوه می   کند. هر 
کس بتواند بيشترين تاثير را بر روی خانم بگذارد، قابل تحسين بوده و به نتايج بهتری در اين رابطه 
دست پيدا خواهد کرد. اين امر در مسائل عشقی و عاطفی جايگاه ويژه ای دارد و شما نيز بايد هميشه 

اهميت آنها را در ذهن خود نگاه داريد. 

خانم ها چه از روی عمد و يا به طور ناخودآگاه انتظار دارند پيشنهاد را از فرد مقابل دريافت کنند و 
ترجيح می   دهند برای برقراری قرار مالقات پيشقدمی نکنند. 

گاهی اوقات ارزش های قديمی و از مد افتاده )که در فيلم هايی نظير کازابالنکا و بر باد رفته به درستی 
به تصوير کشيده شده اند( از مردها انتظار می   رود که به خانم ها نزديک شوند و حرکت اول را آنها 
انجام دهند. اين موارد به صورت يک قانون در ذهن ما )به ويژه خانم ها( حک شده است و زن ها هميشه 

منتظر هستند تا مردها گام اول را در شروع يک رابطه بر دارند. 
در حاليکه امروزه خانم ها ديگر انتظار ندارند که آقايون به شيشيه اتاق آنها سنگ پرتاب کنند و يا از 
درخت باال بيايند تا بتوانند به آنها برسند اما از فضای رمانتيک بدشان نمی آيد. حداقل طوری برخورد 

کنيد که احساس کنند شما در حال تعقيب کردنشان هستيد. 

به طور قطع رسانه های امروزی و همچنين فرهنگ حاکم بر جامعه طوری پيش می   رود که به خانم ها 
بقبوالند، افراد مستقلی هستند و به هيچ مردی نياز ندارند. شايد به همين دليل باشد که خانمها دوست 
دارند آن فضای کالسيک و مردانه را در ذهن خودشان نگه دارند. آنها دوست دارند کسی تعقيبشان 
کند، از آنها قدردانی کند، و با گلبرگ های گل سرخ دوش بگيرند..... خوب شايد اين آخری يک کمی 

زياده روی باشد! 

خوب، فکر می   کنم آقايون تا اين لحظه متوجه شده باشند که چرا بايد روش های برقراری روابط خود را 
باز سازی کنند. ممکن است دختری که برای ازدواج در نظر داريد شما را به بهترين ها برساند به همين 
دليل بايد بدانيد که برای رسيدن به موفقيت رفتاری کامال طبيعی از خود نشان دهيد، با او دوستانه 
برخورد کنيد و خودتان را بيش از اندازه دست نيافتنی نشان ندهيد. همين که او تالش شما را برای 
رسيدن به خودش مشاهده می   کند متوجه می   شود که شما به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته ايد که 
اين کار را انجام داده ايد بنابراين ديگر نيازی نداريد که اطمينان بيش از اندازه از خودتان نشان دهيد. 

اگر او نيز در رسيدن به شما از خود عالقه نشان داد که چه بهتر .

shonix.com :منبع
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خطر آسيب مغزي کودکان در تکان  هاي شديد 

ديگر مرا 
باال نینداز

- دکتر فريبا عربگل/ فوق تخصص روانپزشکي کودک و 
نوجوان

»چرا اين کار رو کردي؟ من که مي دونم کار خودته!  مگه نگفتم 
دروغ نگو؟!« مادر در حالي که کودک خود را به شدت تکان 
مي دهد، با اين حرف ها از او بازجويي مي کند؛ غافل از آنکه 
هستند  مغزي  ضربات  مستعد  شدت  به  نوزادان  و  کودکان 
تکان هاي ساده ممکن است ضربات جبران ناپذيري  و همين 

براي آنها تلقي شود...
محسوب  کودک آزاري  نوعي  کودک«  شديد  تکان  »سندرم 
مي  شود و گاهي بنا به هر دليلي وقتي که مادر يا پرستار و 
مراقب کودک از گريه، بي قراري يا لجبازي کودک خشمگين و 
عصبي مي  شوند و نمي دانند چگونه خشم و عصبانيت خود را 
کنترل کنند با تکان شديد کودک و يا کتک زدن و پرت کردن 
مي  کنند.  کودک  جسمي  آزار  به  اقدام  نوعي  به  واقع  در  او 
بچه هاي زير سه سال به خصوص مستعد آسيب مغزي ناشي 

از تکان دادن شديد هستند.
تکان شديد کودک مي  تواند به صدمات جبران ناپذير به مغز 
کودک و ساير قسمت هاي بدن او منجر شود و معلوليت هاي 
کوري  شبکيه،  خون ريزي  مثل  کند؛  ايجاد  برگشتي  غيرقابل 
ذهني،  عقب افتادگي  يادگيري،  مشکالت  ناشنوايي،  کامل، 
استخواني،  شکستگي هاي  تکلم،  اختالالت  صرع،  فلج مغزي، 
بدن  پوست  و  نرم  بافت  به  آسيب  مغزي،  خون ريزي هاي 

کودک. 
در  فيزيکي  بدرفتاري  و  کودک  تکان  معموال  اين،  بر  عالوه 
سکوت انجام نمي شود و همراه با تحقير، سرزنش، ارعاب و 
تهديد کودک است که اين موضوع مي  تواند عالوه بر آسيب 

جسمي، به آسيب رواني کودک نيز منجر شود.

چرا اين کار خطرناک است؟
يا  شيرخوار  سر  که  مي  دهد  رخ  وقتي  شديد  تکان  سندرم 
کودک به طور ناگهاني و به شدت تکان داده شود و يا سريعا 
به عقب و جلو پرتاب شود. حمل بد کودک روي پشت يا شانه، 
سوار کردن او روي اسب و چرخاندن به اطراف هم ممکن 

است موجب بروز اين حالت شود.
بدنش  قسمت هاي  ساير  به  نسبت  کودک  که سر  آنجايي  از 
بزرگ تر است و داراي وزن بيشتري است و همچنين گردن 
به  تکان داده شود و سر  او هم ضعيف است، وقتي کودک 
سمت عقب و جلو پرتاب شود موجب حرکت مغز به سمت 
عقب و جلو درون جمجمه شده و اين امر سبب خون مردگي و 
خون ريزي داخلي مي  شود که مي  تواند به آسيب به مغز منجر 
شود. در مواردي حتي مرگ زندگي کودک را تهديد مي  کند. 

اگر عصبي هستيد، سمت کودک نرويد.

توصیه هاي 7 گانه
از آنجا که اين سندرم در بچه هاي زير يک سال و مخصوصا 
دوران،  اين  در  و  مي  شود  ايجاد  بيشتر  عمر  اول  ماه   6 در 
بيشتر والدين هنوز نمي دانند دليل گريه کودک چه مي  تواند 
باشد، رعايت توصيه هاي 7گانه زير در اين دوران واجب تر 

است:

باشد که هرگز  يادتان  هر چه قدر هم که عصباني هستيد   •
نبايد کودک را شديد تکان بدهيد.

• هرگز کودک خود را به هوا پرتاب نکنيد.
• در هنگام حرکت دادن کودک مراقب سر و گردن او باشيد.

او  به  نزد کسي مي  گذاريد،  براي مراقبت  را  اگر کودکتان   •
توضيح دهيد که نبايد کودک را به شدت تکان دهد.

• نحوه مواجهه با گريه کودک را بياموزيد.
• با مادراني که در زمينه آرام سازي تجربه دارند، مشورت 

کنيد.
خشن  و  بدرفتار  و  بدخلق  افراد  نزد  را  کودکتان  هرگز   •

نگذاريد.
عاقبت تنبیه غلط کودک

موارد  در  کودک  تکان هاي شديد  اوقات،  بيشتر  که  آنجا  از 
غلط  تنبيه هاي  درباره  نکاتي  به  توجه  مي افتد،  اتفاق  تنبيه 

کودک ضروري به نظر مي رسد:

ندامت  احساس  چنين خشونت هايي  اعمال  از  پس  والدين   •
و پشيماني کرده و در مقام جبران اشتباه خود بر مي  آيند و 
ممکن است در مقابل رفتارهاي منفي بعدي کودک کوتاه آمده 
و عکس العمل مناسبي نشان ندهند و آن قدر تساهل را ادامه 
در  شوند.  عصباني  کودک  رفتارهاي  از  دوباره  تا  مي  دهند 
نتيجه روش تربيت کودک بين دو حالت تساهل و خشونت 
نوسان مي  کند و اين بي ثباتي در روش تربيت موجب گيجي 
و سردرگمي کودک مي شود و او نمي داند به خاطر اين رفتار 
تنبيه مي  شود يا والدين کوتاه آمده و هيچ واکنشي را نشان 

نمي دهند.
اضطراب،  مستعد  را  کودک  عاطفي،  و  فيزيکي  بدرفتاري   •

نفس  به  اعتماد  و  پرخاشگري  افسردگي، 
پايين مي  کند. او الگوهاي پرخاشگري را 
از والدين مي  آموزد و آن را در ارتباط با 

همساالن و اطرافيان به کار مي  برد.
• تنبيه فيزيکي فقط به کودک مي  گويد چه 
کاري نکند و به او نمي گويد چه بايد بکند 

و رفتار درست چيست.
کنترل  است  ممکن  فقط  فيزيکي  تنبيه   •
کودک  منفي  رفتار  بر  انتخابي  و  موقتي 
حضور  در  فقط  کودک  يعني  کند.  ايجاد 
کوتاهي  زمان  در  و  گر  تنبيه  شخص 
رفتارش را تنظيم کند ولي در درازمدت 
کودک  رفتاري  مشکالت  افزايش  سبب 
بي فايده  و  مضرات  که  حال  مي  گردد. 
را  کالمي  و  هيجاني  فيزکي،  تنبيه  بودن 
فهميديم وقت آن است که روش هاي خود 
مديريت  روش هاي  از  و  کنيم  عوض  را 
صحيح براي تربيت کودک خود استفاده 

کنيم.
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فال هفته
 

فروردين)بره( 
دوربين  يافت.  خواهيد  زيادي  دوستان  آينده  ماههاي  طي 
يا آالت موسيقي ميتواند خالقيت شما را بيشتر کند. کم  و 
تا بتوانيد کارگاهي براي  کم تکنيک هاي جديد را بياموزيد 
خود درست کنيد. عالوه بر مشتاق ، سعي کنيد دقت خود را 
باال ببريد .قبل از قبول تعهدات سنگين ، سعي کنيد به طور 
مقطعي کار انجام دهيد . در روابط عاطفي ، کمي بيشتر به 

طرف مقابل عالقه نشان دهيد!
  

 ارديبهشت)گاو( 
کار زياد و نداشتن تفريح ، شما را تبديل به ماشين کوکي 
کرده است! اين هفته کمي بيشتر به خودتان برسيد. برنامه 
ريزي براي ايام تعطيل ، باعث توازن در زندگي شما خواهد 
داشته  مسافرت  برنامه    ، آتي  هاي  هفته  آخر  براي  شد. 
باشيد. اگر تفريح داشته باشيد، کار نيز برايتان لذت بخش 
خواهد بود. بايد مراقب اوضاع مالي باشيد. بهتر است امور 
جهت  در  را  بودجه  تا  بسپاريد  دقيق  حسابدار  به  را  مالي 
صحيح آن برنامه ريزي نمايد. در کار شريکي پيدا خواهيد 

کرد و براي تقسيم سهام حتما به شريک نياز داريد.
  

 خرداد)دو پيکر( 
انرژي  شما  براي  هفته  اين  شويد!  بيدار  بهاري  خواب  از 
بگيريد.  کار  به  بايد  را  راکد  ايده هاي  آورد.  زيادي خواهد 
با فردي براي شروع کار مشورت کنيد، هرگز ريسک نکنيد 
و با درايت پيش برويد. ورزش کنيد مي توانيد رژيم جديد 
را اين هفته اجرا کنيد. اگر سالمت باشيد، فکرتان نيز درست 

کار خواهد کرد . 
  

 تير)خرچنگ( 
افکار  بعضي  بود.  خواهد  العاده  فوق  شما  براي  آينده  ماه 
بريزيد.  دور  را  عاطفي  مسائل  و  زندگي  مورد  در  قديمي 
يا چه  اين فکر کنيد که دوستان جديد، کارهاي جديد و  به 
تعهداتي را به دست آورده ايد؟ هرگز خود را سرزنش نکنيد، 
سعي کنيد با احساسات بد خداحافظي کنيد. براي ادامه راه ، 
کليدهايي خواهيد يافت. مجردين اين ماه، ارتباطات جديد که 

منجر به شروع زندگي خواهد شد را ادامه دهيد.
  

 مرداد)شير( 
با مشاوره ، براي حل مشکالت خود راههاي جديدي خواهيد 
يافت، که بتوانيد زندگي را با آنها لذت بخش تر کنيد . غرور 

را زير پا بگذاريد و بپذيريد که جواب اين سوالها را خودتان 
اگر  کند.  حمايت  شما  از  شخصي  که  بخواهيد  دانيد.  نمي 
از طرف  آينده  کار جديدي هستيد، طي چند هفته  دنبال  به 
حواستان  شد.  خواهيد  دعوت  همکاري  به  بزرگي  شرکت 

جمع باشد!
  

 شهريور)خوشه( 
با  آيا  ميشويد.  نزديک  هفته  اين  در  خود  بزرگ  اهداف  به 
خواهيد  تفريح  براي  وقتي  ها،  پروژه  اين  انجام  به  توجه 
داشته  کارها، همراهان خوبي  اين  انجام  براي  بايد  داشت؟ 
ديگران  براي  خود  از  مجلل  و  آراسته  ظاهري   باشيد. 
ويزيت،  کارت  بايد  داريد،  شرکتي  خود  براي  اگر  بسازيد. 
تا  کنيد.  طراحي  جديد  هاي  بندي  بسته  و  لوگو   ، سربرگ 
شش ماه آينده به هدف اصلي زندگي خود نزديک ميشويد.

  
 مهر)ترازو( 

دورانديش باشيد. عادات خوب را پرورش داده و از هرگونه 
توانيد  مي  دقت  کمي  با  کنيد،  پيدا  رهايي  قديمي  بد  عادت 
فوق  هاي  خصيصه  از  يکي  بيابيد.صداقت  را  خود  عيوب 
موافق  خود  روزگار  پيشامدهاي  با  اگر  شماست.  العاده 
نباشيد، هرچه زودتر اقدام کنيد. ديگران بايد از شما حمايت 

کنند.
  

 آبان)کژدم( 
جذابيت شما بيش از پيش خواهد شد. چرا ديگران به شما 
خيره شده اند؟! چون شما مثل مغناطيسم آنها را سمت خود 
مي کشيد. با دلگرمي به  کارهايتان ادامه دهيد. اگر استعداد 
و يا فکري براي شروع تجارت داريد، دست بکار شويد چون 

بهترين زمان براي شروع حاالست! 
  

 آذر)کمان( 
عدد دو،  عدد جادويي شماست. ماه آينده بهترين زمان براي 
شروع کار شراکتي است. با افرادي همکاري کنيد مکمل شما 
باشند ، در غير اين صورت براي شما مثل آينه در مقابلتان 
مي  ياد  شما  به  چيزها  خيلي  مشکالت  کرد.  خواهند  عمل 
قبل  از  بهتر  را  عاطفي  روابط  توانيد  مي  آينده  هفته  دهند. 

پيش ببريد. بايد بيشتر به اوقات فراغت بپردازيد.
  

 دي)بز( 
سرو سامان دادن به امور يکي از خصوصيات متولدين دي 
ماه است. ساختارهايي براي زندگي خود تعريف مي کنيد، 
تفريح  براي  کنيد  مي  ريزي  برنامه  کار  براي  که  همانطور 
نيز همين طور باشيد. با دوستان برنامه آخر هفته بگذاريد. 
گامهاي بلند براي سالمتي برداريد و تغييراتي در تغذيه خود 

بدهيد. 
  

 بهمن)دلو( 
دست  اقتدار  و  شماست  براي  سال  ماه  بهترين  آينده  ماه 
شماست. خالقيت داشته باشيد. براي زندگي رمانتيک بيش 
عاطفي سردي  روابط  در  داشت.  خواهيد  پيش جسارت  از 
بايد  کنيد.  بيان  را  احساسات  و  بگذاريد  کنار  را  و خشکي 
از  آموزشي  کالس  ميتوانيد  باشيد.  ازدواج  فکر  به  بيشتر 

آنچه ميدانيد براي دوستان خود ترتيب دهيد.
  

 اسفند)ماهي( 
روحيه  تغيير  براي  دهيد.  ترتيب  خود  منزل  در  مهماني 
دکوراسيون منزل را تغيير دهيد و رنگ روشن براي اتاقها 
استفاده کنيد. اوقات فراغت را به باغباني، آشپزي و کارهاي 

دستي بپردازيد. 
 

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

جواب هفته قبل :
Qa3+       Rd6 
Qxd6# 

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

جواب هفته قبل :
Rf8+       Bxf8 
Nf6+       Kh8   f7++ 

هفته نامه پرشین جهت تهیه گزارش و فعالیت در هفته نامه  به 
تعدادی دانشجوی داوطلب نیازمند می باشد خواهشمند است در 

صورت تمايل با شماره تلفن: 

02084537350  و يا
ايمیل: info@persianweekly.co.uk تماس حاصل فرمائید
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بشر قرباني بحران اقتصادي 
 

بي بي سي؛ سازمان عفو بين الملل در تازه ترين گزارش ساالنه خود هشدار داده بحران اقتصادي باعث شده است 
وضعيت حقوق بشر در جهان به مراتب بدتر شود. اين سازمان در گزارش سال 2009 خود تاکيد کرده است بحران 
اقتصادي نه تنها توجه را از موارد نقض حقوق بشر در دنيا کاسته بلکه مشکالت جديدي را نيز به وجود آورده 
است. بنابر گزارش سازمان عفو بين الملل، افزايش قيمت ها به معناي آن است که ميليون ها نفر در آفريقا و آسيا 
براي فراهم کردن اساسي ترين مايحتاج روزانه خود دست و پا مي زنند و هرگونه اعتراض آنها با سرکوب شديد 
مواجه مي شود. اين گزارش مي افزايد، درگيري هاي سياسي به آن معناست که مردم جمهوري دموکراتيک کنگو، 
کره شمالي، نوار غزه و دارفور به شدت زجر مي کشند. در اين گزارش 400 صفحه يي که از مجموع 157 کشور 
جمع آوري شده، آمده است تالش براي احياي اقتصاد جهان، وضعيت حقوق بشر را تحت الشعاع قرار داده است. 
به گفته اين سازمان اينان فقيرترين مردم جهان هستند که بار بحران اقتصادي را به دوش مي کشند و ميليون ها 
نفر با عدم امنيت و هتک آبرو مواجه هستند. کارگران مهاجر در چين، بوميان امريکاي التين و بعضي از کشورهاي 
آفريقايي به شدت تحت تاثير قرار گرفته اند و اگر نسبت به وضعيت خود اعتراض کنند، با خشونت مواجه مي شوند. 
آيرين خان دبير کل سازمان عفو بين الملل گفت؛ »مجموعه يي از مشکالت اجتماعي، مالي و سياسي از وضعيت 
حقوق بشر يک بمب ساعتي ساخته که هر لحظه ممکن است منفجر شود.« وي اضافه کرد؛ »اگر دولت ها نتوانند 
با نقض حقوق بشر که فقر را تشديد مي کند، مبارزه کنند و نتوانند به درگيري هاي مسلحانه که موجب خشونت 
بيشتر مي شود خاتمه دهند، احياي اوضاع اقتصادي نه تداوم خواهد داشت و نه ممکن خواهد بود.« گزارش عفو 
بين الملل درباره آفريقا به سه منطقه جنگي اصلي اشاره مي کند؛ جمهوري دموکراتيک کنگو، سومالي و سودان. در 
کشور جمهوري دموکراتيک کنگو، گزارش سازمان عفو بين الملل حاکي از رفتار خشونت آميز دولت و شورشيان 
با غيرنظاميان است. تجاوز جنسي به زنان و به آتش کشيدن خانه هاي آنها از جمله مواردي است که به آن اشاره 
شده است. در سومالي نيز اين غيرنظاميان هستند که بيشترين آسيب را در اثر درگيري ها ديده اند. ده ها هزار 
نفر براي گريختن از مناطق جنگي آواره شده اند و صدها نفر در جريان جنگ خشونت آميز در موگاديشو پايتخت 
کشته شده اند. در سودان، اعدام شورشيان، بازداشت فعاالن حقوق بشر و اخراج گروه هاي امدادرسان پس از 
صدور حکم بين المللي بازداشت عمرالبشير رئيس جمهور از جمله مواردي است که در گزارش به آن اشاره شده 
است. کشورهاي ديگر از جمله زيمبابوه و اتيوپي نيز براي تحريک و زنداني کردن اعضاي مخالف دولت مورد 
انتقاد قرار گرفته اند. در گزارش عفو بين الملل در مورد آسيا آمده است با افزايش قيمت کاالهاي اساسي، به طور 

کلي منطقه بيشتر در گودال فقر فرو رفته است. گزارش سازمان عفو بين الملل به افزايش 

تلفات غيرنظامي، سوءاستفاده مقامات دولتي در افغانستان و بي جا شدن بيشتر از يک ميليون نفر در پاکستان 
اشاره کرده است. اين گزارش به نقل از دفتر امنيتي سازمان هاي غيردولتي افغانستان مي نويسد در نتيجه حمالت 
شورشيان و عمليات نيروهاي بين المللي در سه ماه نخست سال جاري ميالدي 342 غيرنظامي در افغانستان کشته 
شدند. وزارت صحت افغانستان گزارش داده است از 29 ميليون جمعيت برآوردشده در افغانستان، 9 ميليون نفر 
با کمبود غذا روبه رو هستند و به اين ترتيب آنان در معرض امراض مسري و فصلي قرار دارند. گزارش سازمان 
عفو بين الملل همچنين مي نويسد، حدود 300 هزار افغان به دليل جنگ ها و خشکسالي مجبور به ترک خانه هايشان 
شدند. شماري از بي جاشدگان صد ها کيلومتر را براي رسيدن به اردوگاه هاي واقع در نزديکي هرات و کابل 
پيموده اند و آنان يا کمکي از سوي نهادهاي بين المللي دريافت نکرده اند يا کمک ها بسيار ناچيز بوده است. در 
برمه، دولت کمک هاي بين المللي براي مقابله با خرابي هاي گردباد نرگس را نپذيرفته و کساني را که تالش کردند به 
قربانيان اين حادثه طبيعي کمک کنند، مجازات کرد. دولت همچنين به مبارزه خود عليه گروه هاي اقليت با اعمال کار 
اجباري، شکنجه و قتل آنها ادامه داد.در کره شمالي، ميليون ها نفر با گرسنگي روبه رو هستند و هنگامي که سعي 
مي کنند از کشور فرار کنند، بازداشت و به اردوگاه هاي کار اجباري فرستاده شده و شکنجه مي شوند. گزارش 
سازمان عفو بين الملل با اشاره به حمله نظامي اسرائيل به نوار غزه در دسامبر 2008 نوشته اين جنگ تعداد زيادي 
قرباني غيرنظامي داشته و ساخت ديوار مرزي به دور اين منطقه مشکالت بسياري در زمينه بهداشت و سالمتي به 
وجود آورده است. اين جنگ همچنين فقر و سوءتغذيه براي يک و نيم ميليون نفر به همراه داشته است. حماس و 
مقامات فلسطيني نيز متهم به سرکوب مخالفان سياسي و بازداشت آنها شده اند. در عراق، يمن و عربستان سعودي 

حکم اعدام به طور روزافزون اجرا شده است.

 زنان با تبعيض شديد روبه رو هستند و بسياري از آنها توسط همسران و اقوام مرد خود مورد رفتار خشونت آميز 
قرار مي گيرند. در گزارش سازمان عفو بين الملل آمده غيرنظاميان بهاي زيادي را در جريان درگيري بين نيروهاي 
ارتش روسيه و گرجستان پرداختند. صدها نفر کشته و 200 هزار نفر بي جا شدند. بسياري از کشورها حقوق 
پناهجويان را زير پا گذاشته و آنها را با اينکه احتمال داشت در کشورشان مجازات شوند، به آنجا بازگرداندند. 
آزادي بيان در کشورهايي چون بالروس، ازبکستان، ترکمنستان و ديگر کشورهاي آسياي ميانه به شدت محدود 
است. بنابر گزارش سازمان عفو بين الملل، در اياالت متحده امريکا حکم اعدام هنوز اجرا مي شود و نگراني درباره 
زندانيان گوانتانامو هنوز وجود دارد. البته گزارش عفو بين الملل به تالش هاي باراک اوباما رئيس جمهوري امريکا 
براي تعطيل کردن اين زندان اشاره کرده است. در هائيتي و نيکاراگوئه زنان با خشونت و آزار جنسي روبه رو 
هستند. اين در حالي است که سقط جنين در اين کشورها ممنوع است و بسياري از زنان از ترس مجازات سکوت 
کرده و حتي به مقامات گزارش نمي کنند که مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند. عفو بين الملل همچنين اشاره مي 
کند خشونت بين دار و دسته هاي خياباني در بعضي از کشورهاي امريکاي جنوبي به شدت رو به افزايش است و 

در گواتماال و برزيل شواهدي مبني بر دست داشتن پليس در قتل جنايتکاران وجود دارد. 
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شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   02077007174
کانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 00982۱67050۱۱-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شيراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نيمکت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 

سليمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سيب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

هرمز                                                   02084558184
وحيد                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران پارسیان
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با ضمانت کامل 
طراحی داخلی با نظارت مهندسین مجرب 

لوله کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

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

تماس  حاصل نمائيد 

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

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

ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

يک ون با وسايل مارکت
بفروش میرسد

07919958540

مغازه فروشی با قیمت استثنايی
فروش 3 دهنه مغازه در جنوب شرقی لندن 

هفته ای 250 پوند 
قیمت 7000 پوند

07545063841
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به ياد داشته باشید فقط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائید

نکونام و شجاعي در 
اوساسونا مي مانند  

 
 مدير روابط عمومي باشگاه اوساسونا گفت؛ 
بازيکن  دو  قرارداد  تمديد  عدم  براي  دليلي 
ايراني اوساسونا وجود ندارد. خوان آنتونيو 
ايسکو؛  پاچي  دفتر  مسوول  ليچه  پاسکوال 
روابط  مدير  و  اوساسونا  باشگاه  مديرعامل 
قرارداد  کرد؛  عنوان  باشگاه  اين  عمومي 
باشگاه  با  نکونام  جواد  و  شجاعي  مسعود 
واضح و بدون ابهام است و اين دو مي توانند 
البته  باشند.  اوساسونا  با  نيز  آينده  سال 
مشروط  اوساسونا  بازيکنان  اکثر  قرارداد 
و  نقل  در فصل  بايد  بازيکنان  و وکيل  است 
مراجعه  قراردادها  اين  تمديد  براي  انتقاالت 
قرارداد  تمديد  احتمال  داد؛  ادامه  وي  کنند. 
زياد  اوساسونا  سرمربي  عنوان  به  کاماچو 
ايراني خود  دو ستاره  از  مربي  اين  و  است 
براي  دليلي  بنابراين  است.  راضي  کاماًل 
عدم تمديد قرارداد نکونام و شجاعي وجود 
ندارد اما با توجه به فهرستي که کاماچو از 
داده،  باشگاه  به  براي خريد  بزرگ  بازيکنان 
فروش  به  مجبور  اوساسونا  نيست  معلوم 
برخي بازيکنان بشود يا خير. ليچه در پايان 
بقاي  بابت  شما  تبريک  از  داشت؛  اظهار 
اوساسونا در الليگا ممنونم و اميدوارم سال 
آينده به خاطر اروپايي شدن اوساسونا به ما 

تبريک بگوييد.  

مدير برنامه هاي دنیزلي؛ 
هیچ گونه مذاکره يي با 

پرسپولیس نداشتیم  
  

مدير برنامه هاي مصطفي دنيزلي مربي تيم 
شايعه  درخصوص  ترکيه  بشيکتاش  فوتبال 
حضور اين مربي در تيم پرسپوليس گفت؛ با 
وجود اينکه اخبار بسياري در اين ارتباط به 
گوش مي رسد اما هيچ گونه مذاکره جدي از 
سوي باشگاه پرسپوليس با اين مربي انجام 
نشده است. شهرزاد ناظمي ضمن بيان مطلب 
فوق افزود؛ البته شايد در آينده مذاکرات جدي 
تري صورت گيرد اما تا اين لحظه هيچ گونه 
ادامه داد؛  انجام نشده است. وي  مذاکره يي 
دنيزلي امسال با تيم بشيکتاش موفقيت هاي 
بسيار خوبي کسب کرده است و در صورتي 
جهاني  جام  به  نتواند  ترکيه،  ملي  تيم  که 
خواهد  تريم  فاتح  جانشين  وي  کند،  صعود 
شد. تيم ملي ترکيه در حال حاضر وضعيت 
جام  مقدماتي  مسابقات  در  مناسبي  چندان 
جهاني ندارد و احتمال دارد مصطفي دنيزلي 

جايگزين فاتح تريم شود.  

نارضايتي و احتمال عدم 
تمديد قرارداد عده يي از 

پرسپولیسي ها 
 تعدادي از بازيکنان فصل گذشته تيم فوتبال 
از  نارضايتي  دليل  به  تهران  پرسپوليس 
به  تمايلي  پرسپوليس  باشگاه  هاي  سياست 
تمديد قرارداد با اين تيم ندارند. اين بازيکنان 
تهديد کرده اند در صورتي که شرايط باشگاه 
به حد ايده آل آنها نرسد قرارداد خود را با اين 
تيم تمديد نمي کنند. با توجه به اينکه باشگاه 
با  حساب  تسويه  بدون  تهران  پرسپوليس 
بازيکنان فصل گذشته و عدم پرداخت بدهي 
هاي آنها شروع به جذب بازيکنان جديد کرده 
نيز  از مبلغ قراردادشان را  و حتي درصدي 
بازيکنان  از  تعدادي  است،  کرده  پرداخت 
تاثيرگذاري  بازيکنان  البته  که  پرسپوليس 
ملي  جزء  آنها  از  تعدادي  حتي  و  هستند 
پوشان اند، به شدت ناراضي هستند و حتي 
اين نارضايتي را به مديران باشگاه نيز اعالم 
کرده اند. گفتني است اين احتمال وجود دارد 
به  انتقاالت،  و  نقل  حساس  روزهاي  در  که 
بازار  در  قرمزپوشان  خوب  عملکرد  رغم 
نوع  اين  از  بحراني  بازيکن،  فروش  و  خريد 

گريبان مسووالن باشگاه را بگيرد. 

ورزشی ايران و جهان
رئيس سابق هيات مديره ذوب آهن؛  

با دستور وزير 
برکنار شديم 

 
باشگاه ذوب آهن روزهاي پرتالطمي را پشت سر مي گذارد. هفته گذشته هيات 
مديره اين باشگاه اصفهاني به داليل غيرورزشي منحل شد و در پي آن سعيد 
آذري نيز از مديرعاملي اين باشگاه استعفا داد. مسعود ابکا و حبيب اهلل ناظريان 
را  طلب  اصالح  نامزد  يک  از  شان  حمايت  باشگاه  اين  مديره  هيات  عضو  دو 
مديره  هيات  ابکا رئيس سابق  برشمردند.  آهن  مديره ذوب  هيات  انحالل  دليل 
ذوب آهن پس از بازگشت از سفر درباره برکناري اش گفت؛ »تصميم برکناري 

البته  اعضاي هيات مديره به حدي عجيب و غريب بود که همه را شوکه کرد، 
اين اولين و آخرين بار نخواهد بود، اما معتقدم همه ما هزينه اعتقادات خود را 
پرداختيم که از اين بابت خوشحالم.« وي تاکيد کرد حمايت او از يک کانديداي 
اصالح طلب موجب برکناري اش شد؛ »جاي تعجب دارد اما شنيده مي شود يکي 
از وزيران محترم به مديرعامل کنوني باشگاه ذوب آهن گفته بايد هيات مديره 
برکنار شود که بر همين اساس مهندس بابايي دوستان زحمتکش ورزش را عزل 
کردند. من مقام دولتي نيستم و به صورت آزاد و شفاف از ميرحسين موسوي 
حمايت خواهم کرد. اين لطف خدا بود که با برکناري ما موج عظيمي به سود 
اين کانديدا ايجاد شد و از اين بابت خوشحالم.« در اين شرايط و پس از کنار 
به عنوان سرپرست  دليلي  رفتن مديران سابق باشگاه موفق ذوب آهن اصغر 
اين باشگاه برگزيده شد و چند روزي است که کارش را شروع کرده است. با 
توجه به فضاي منفي که در اصفهان پس از کنار رفتن سعيد آذري به وجود 
آمده دليلي در اولين گام قرارداد منصور ابراهيم زاده را تمديد کرد تا نگراني 
هواداران اين تيم اصفهاني از اين بابت برطرف شود. گفته مي شود ابراهيم زاده 
با مديران قبلي ذوب آهن بر سر مبلغ 250 ميليون تومان به توافق رسيده بود، 
اصفهاني  باشگاه  اين  مديريت جديد  اخير،  تغييرات  آمدن  به وجود  از  پس  اما 
براي اينکه بالفاصله قرارداد مربي اش را تمديد کند 80 ميليون تومان بيشتر از 
توافق قبلي به مبلغ قرارداد ابراهيم زاده افزوده است. به نظر مي رسد بازيکنان 
از  ذوب آهن هم بتوانند از شرايط به وجودآمده سود ببرند و مبالغ بيشتري 
آينده  درباره  قرارداد  امضاي  از  پس  زاده  ابراهيم  کنند.  طلب  باشگاه  مديريت 
ذوب آهن گفت؛ »باشگاه بايد براي موفقيت در ليگ نهم، برنامه هاي سعيد آذري 
را ادامه دهد. در مذاکراتي که با باشگاه داشتيم، به اين نتيجه رسيديم که همان 
روند برنامه ريزي هاي سعيد آذري را ادامه دهيم و بتوانيم با حفظ نفرات سال 
برنامه  درباره  وي  کنيم.«  جذب  تيم  تقويت  براي  را  جديدي  بازيکنان  گذشته، 
داريم که در دو مرحله  نظر  را در  برنامه  داد؛ »سه مرحله  هايش هم توضيح 
اول قصد برگزاري اردو در ارتفاعات اطراف اصفهان را داريم و پس از آن هم 
درخواست يک اردو دو هفته يي در اروپا را از باشگاه داشته ايم که کشورهاي 
ايتاليا، اسپانيا، آلمان، سوئيس و ترکيه گزينه هاي باشگاه براي انجام اين اردو 
باشگاه  اين  با  آهن  ذوب  بازيکنان  اکثر  اينکه  به  توجه  با  حال  هر  به  هستند.« 
قرارداد دارند اسکلت اين تيم براي فصل آينده حفظ خواهد شد اما بايد ديد با 
توجه به تغييرات مديريتي، اين تيم مي تواند از اين روزهاي پرتالطم با آرامش 
عبور کند. به هر ترتيب ذوب آهن هم به ديگر باشگاه هايي پيوست که قرباني 
معامالت سياسي شدند و تصميمات سياسي، آنها را به سمت بحران سوق داد. 

سرمربي جديد استقالل در نخستين مصاحبه اش؛  
 

انتخاب مولر با نظر 
موافق من انجام شد 

 
عبدالصمد مرفاوي سرمربي جديد استقالل براي نخستين بار پس از انتخابش 
بلند با سايت رسمي باشگاه به برخي سواالت  به اين سمت در گفت وگويي 
پاسخ داد. مرفاوي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه از چه وقتي مي دانسته 
سرمربي خواهد شد، مي گويد؛ »اينکه يک عده مي گويند من از قبل مي دانستم، 
به من سپاهان را هم  امارات بود.  از سفر  افتاد بعد  اتفاقي  ندارد. هر  صحت 
پيشنهاد کرده بودند که به عنوان مربي همراه امير غقلعه نوييف بروم اما نمي 

پيشنهاد  که  بود  الجزيره  با  بازي  از  پس  دقيقًا  بروم.  به شهرستان  توانستم 
اين  پذيرفتن  استقالل مطرح شد.« مرفاوي سپس در مورد داليل  با  همکاري 
مسووليت مي گويد؛ »من قباًل هم اين مسووليت را برعهده داشتم. فکر کردم 
مي توانم کمک کنم. به اعتقاد خودم عالقه به استقالل خيلي مهم است. من به 
استقالل عالقه دارم و اگر خودم هم سرمربي نباشم، سعي مي کنم هميشه هر 
ام و همچنين  بازيگري  بهترين دوران  انجام دهم.  آيد،  برمي  از دستم  کمکي 
قسمت  هم  خدا  و  باشم  اينجا  داشتم  دوست  و  بود  تيم  اين  در  ام  مربيگري 
کرد و برگشتم اينجا. هدف اصلي من باشگاه هاي آسياست. ضمن اينکه ليگ 
و جام حذفي را هم داريم. تيم ما بايد آماده قهرماني باشد و براي رسيدن به 
جام، چه در ليگ، چه در جام حذفي و چه در ليگ قهرمانان حرکت کند. البته 
پيدا  ها فصل گذشته  بچه  که  يي  تجربه  با  ولي  است  آنجا سخت  به  رسيدن 
کرده اند و انگيزه يي که پيدا مي کنند، براي اين مسابقات بهتر بازي خواهيم 
کرد.« در ادامه گفت وگو سرمربي جديد استقالل از حفظ استخوان بندي تيم 
نيز  مولر  روته  اريش  با  همکاري  چگونگي  گويد.  مي  سخن  آينده  فصل  در 
موضوع ديگري است که به آن اشاره شده است. مرفاوي انتخاب اين مربي 
آلماني براي نشستن روي نيمکت استقالل را با نظر موافق خودش عنوان مي 
کند و مي گويد؛ »وقتي چنين فرد آگاهي را مي آوريم، مي خواهيم از تجربه و 
فکر باالي ايشان استفاده کنيم. من هم شخصًا موافق حضور او بودم. خودم 
گفتم اگر فرد مناسبي هم مي شناسد، معرفي کند تا در موردش بيشتر صحبت 
کنيم. مي خواهيم هماهنگ باشيم.« مرفاوي در مورد اميررضا واعظي آشتياني 
به عنوان مديرعامل استقالل مي گويد؛ »من واعظي آشتياني را يک مدير مدبر، 
خيلي ثابت قدم و جسور ديدم که خيلي منظم کار مي کند و در کارش نظم و 
انضباط حرف اول را مي زند. سال گذشته هم براي آمدنش به تيم خيلي کمک 
کردم. مي توانم بگويم در قهرماني سهم زيادي داشت. نه اينکه حاال چون من 
سرمربي شده ام اين را بگويم، اين چيزي است که به عينه مشاهده کرده ام. 
آدم بايد هم خدا را در نظر بگيرد و هم حقيقت را بگويد. من ايشان را انسان 
بازي  زيبا  به موضوع  را  استقالل سپس بحث  باشگاه  ديدم.« سايت  صادقي 

نکردن تيم مرفاوي در فصل

85-86 مي کشاند و سرمربي جديد اين تيم در پاسخ مي گويد؛ »اين تبليغاتي 
نمي  بازي  پشتيباني، خوب  به خاطر عدم  آن سال  اول فصل شده.  که  است 
کرديم. اگر حمايت کننده ها باشند، تيم خوب بازي مي کند. هرچند آن زمان 
هم تا چهار هفته پاياني ما صدرنشين بوديم. با اين حال خيلي ها اذعان داشتند 
تيم ما کامل نبود. اما اين را بگويم که استقالل هميشه خوب بازي مي کند، مگر 
مي شود تيمي خوب بازي نکند و آن همه نتيجه بگيرد؟ امسال هم اميدوارم 
خوب بازي کند، چون همه در استقالل اين اعتماد به نفس را دارند که خوب 
بازي کنند.« عبدالصمد مرفاوي در پايان در مورد هواداران استقالل مي گويد؛ 
»هواداران باشخصيت، متين و منطقي هستند. تيم استقالل تيمي بزرگ است و 
اين به خاطر هوادارانش بوده. و از استقالل چه باالي جدول بوده و چه پايين 
جدول، با تمام وجود طرفداري کرده اند و هيچ وقت ما را تنها نمي گذارند. ما 
هم به ياري خدا و کمک هواداران جايگاه خوبي پيدا مي کنيم و مطمئن باشيد 

تمام وجودمان را مي گذاريم که هواداران استقالل سربلند باشند.«
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ورزش ايران
وزارت تعاون خريدار جدي

 استقالل و پرسپولیس 
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از خريد سهام دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس توسط بخش تعاون اين وزارت خبر داد. عبدالمجيد غريب 
رضا گفت: با توجه به مباحث پيش آمده، بخش تعاون قصد دارد در جهت 
واگذاري هاي دولت با تشکيل شرکت هاي بزرگ تعاوني به منظور خريد 
امتياز پروژه هاي بزرگ وارد عرصه شده و در راستاي توانمندسازي 
بردارد. معاون طرح  گام  اقتصاد  از  اين بخش  بيشتر  توسعه هر چه  و 
و برنامه وزارت تعاون در گفت وگو با فارس تصريح کرد: با توجه به 
کارنامه دو تيم بزرگ پايتخت و با لحاظ جايگاه اين دو تيم بين اقشار 
مختلف جامعه، بخش تعاون در جهت خريد سهام دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس با سازمان تربيت بدني و هيأت مديره اين دو باشگاه وارد 
مذاکره شده است که با وصول نتيجه مثبت از سوي هيأت مديره اين دو 

تيم در جهت خريد اين دو باشگاه اقدام خواهيم کرد.

اردوي کره اي ها با تیم هاي کشتي ايران 
براي  کره جنوبي  فدراسيون  درخواست  با  فدراسيون کشتي کشورمان 
برپايي اردوي مشترک موافقت کرد. اين اردو از روز سوم تيرماه به مدت 

17 روز در تهران برپا خواهد شد. 

سفر به امارات، پاداش بازيکنان 
استیل آذين 

پس از کسب قهرماني تيم استيل آذين در ليگ يک و صعود به ليگ برتر، 
براي  پاداش  به عنوان  را  چهارروزه  تفريحي  سفر  باشگاه  اين  رئيس 
بازيکنان تيم در نظر گرفت. در اين سفر تفريحي بازيکنان به امارات سفر 

خواهند کرد. 

امیدواري قطبي به قضاوت عادالنه 
داوران چیني 

افشين قطبي سرمربي تيم ملي کشورمان با اميدواري نسبت به قضاوت 
ايران و کره شمالي گفت: داور چيني بازي  عادالنه داوران چيني بازي 
دوستانه ايران و چين قضاوت خوبي نداشت و اميدوارم داوران چيني 
در ديدار ما برابر کره شمالي قضاوت بهتري نسبت به اين ديدار داشته 

باشند. 

پايان دومین مرحله جايزه بزرگ 
دوومیداني تهران 

دومين مرحله جايزه بزرگ دووميداني تهران در حالي به پايان رسيد که 
هيچ رکوردي در 8 ماده باقي مانده ثبت نشد.نفرات برتر در هر ماده به 

اين شرح مشخص شدند: 

200 متر : پيمانه رجبي با 41/21 ثانيه 
800 متر: احسان مهاجرشجاعي با 1 دقيقه و 78/49 ثانيه 

400 متر با مانع: امير ماهي با 69/52 ثانيه 
پرتاب چکش: عبدالمجيد نوعي با 69/52 متر 

پرش سه گام: مصطفي عطايي با 16 متر 
پرتاب نيزه: ايوب آروخي با 76/72 متر 

فرح وشي رئیس جديد کمیته 
استعداديابي کشتي 

پس از آنکه منصور برزگر همکاري خود را با فدراسيون کشتي به عنوان 
رئيس کميته استعداديابي قطع کرد مسئوالن فدراسيون محسن فرح وشي 
را به عنوان رئيس جديد اين کميته معرفي کردند. فرح وشي در المپيک 

پکن مربي تيم ملي و دستيار محمود معزي پور بود. 

قطبي در گفتگو با فيفا:

تیم ملي فوتبال ايران به 
جام جهاني صعود مي کند

 سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در گفتگويي تفصيلي با فيفا از روند رو به رشد اين تيم خبر داد و عنوان کرد صعود 
به رقابت هاي جام جهاني 2010 با سوالي نظير "چطور" معنا پيدا مي کند و نه "اما و اگر". 

به گزارش خبرگزاري مهر، تيم ملي فوتبال ايران روز شنبه در چارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2010 با کره شمالي روبرو 
مي شود. اين تيم در گروه B رقابت ها با شش امتياز و پنج امتياز کمتر نسبت به کره جنوبي، صدرنشين گروه، در رده چهارم قرار 

دارد.
قطبي در مصاحبه اي که با فيفا انجام داده نظرات خود را در خصوص 
فوتبال ايران و رقابت هاي مقدماتي جام جهاني بيان کرده است: "وقتي 
بر عهده گرفتم، در  فوتبال پرسپوليس را  تيم  قبل هدايت  من دو سال 
نخستين نشست خبري خود گفتم که اين تيم را قهرمان ليگ ايران مي 
کنم . وقتي مربي تيم ملي ايران شدم هم عنوان کردم اين تيم را به رقابت 

هاي جام جهاني هدايت مي کنم.
وي افزود: تيم ايران از هر روزنه اي استفاده مي کند تا بيش از پيش به 
کيفيت خود بيفزايد. ما بازيکنان مستعد بسياري در تيممان داريم. تيم 
ما توانايي اين را دارد که مقابل هر تيمي در آسيا بازي کند و برنده از 

زمين خارج شود.
اين مربي 45 ساله در ادامه اظهار داشت: کليد موفقيت در رقابت هاي 
بين المللي اين است که يک جنبش آني و موثر در تيممان ايجاد کنيم.  
داشتن تيمي با قدرت ذهني قوي تر و اعتماد به نفس بيشتر قطعا بخت 
تيم ما را براي صعود افزايش خواهد داد. شغل من ايجاب مي کند که 
بازيکنان را در اين راه سازماندهي کنم آنگونه که بهترين نتيجه را با 

بهترين ها کسب کنم.
قطبي تصريح کرد: يکي از خوشبختي هاي من اين است که با بعضي 
دانش مربيگري بسياري  ام و  ترين مربيان جهان کار کرده  از بزرگ 
را از آنها آموخته ام. مربيگري يک شغل است که شما را درگير طرح 

ها و مديريت در بيش از يک ميدان مي کند. هدايت يک تيم به موفقيت فقط تمرين و بازي نيست بلکه بايد اطالعات پزشکي و آمادگي 
لجستيک داشته باشيد. ساختن يک فضاي هارمونيک که هرکسي را به سوي يک هدف واحد سوق دهد، از جمله مواردي است که در 

امر مربيگري بايد نسبت به آن اطالع داشت.
سرمربي تيم ملي ايران در خصوص تيم ملي کره شمالي گفت: آنها نشان دادند مي توانند حريف دشواري باشند تا آنجا که چند تيم را 
شکست داده اند. اما ما بازيکنان باکيفيت تري نسبت به آنها داريم. مي توانيم شکست آنها در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 
آلمان را تکرار کنيم.قطبي در پايان گفت: براي کره جنوبي بهتر است زماني با آنها رويارو شويم که صعودمان مسجل شده باشد. مهم 
نيست که حريفان چطور بازي مي کند آنچه اهميت دارد اين است که ما چگونه با آنها مواجه مي شويم. چنانچه بتوانيم خوب بازي 

کنيم بي تريد به هدف اصلي خود خواهيم رسيد. 

**************
استيل آذين چمدان هايش را مي بندد 

 لیگ برتر از مسیر امارات 
 

براي استيل آذين حتي يک تساوي مقابل کوثر لرستان هم کافي بود. حاال آنها به عنوان نخستين تيم صعود کننده به ليگ برتر فصل 
اين بين هيچ کس به  ايران، آخرين مسابقه شان برابر نساجي قائمشهر را به صورت تشريفاتي برگزار مي کنند. در  آينده فوتبال 
اندازه حسين هدايتي خوشحال نيست. مالک باشگاه استيل آذين که با خاطراتي تلخ پرسپوليس را ترک کرد، خيلي زود به ليگ برتر 
بازگشته است و نمي تواند خوشحالي اش از اين قضيه را پنهان کند. نخستين واکنش او در صعود استيل آذين به فصل آينده ليگ 
برتر هديه يک سفر چهار روزه به امارات است. البته هدايتي پاداش ويژه ديگري نيز براي بازيکنان استيل آذين در نظر گرفته که هنوز 
مبلغ آن اعالم نشده است. از طرف ديگر روابط عمومي باشگاه از آغاز مذاکرات با نادر دست نشان به عنوان نخستين گزينه هدايت 
اين تيم در ليگ برتر خبر داده است. به نظر مي رسد تنها گزينه استيل آذين در حال حاضر دست نشان سرمربي کنوني تيم است 
و در صورت دست نيافتن به توافق با اين مربي گزينه هاي ديگر مورد بررسي قرار مي گيرند. مذاکرات استيل آذين و نادر دست 
نشان پس از آخرين بازي اين تيم مقابل نساجي قائمشهر در ليگ دسته اول آغاز مي شود. همچنين باشگاه استيل آذين برخي اخبار 
مبني بر فروش امتياز باشگاه يا حضور حبيب کاشاني را در اين مجموعه تکذيب کرد. حسين هدايتي در اين مورد مي گويد؛ »استيل 
آذين به هيچ قيمتي فروشي نيست و آقايان بيهوده به فکر حاشيه سازي براي اين تيم نباشند. ما با کمترين هزينه به ليگ برتر آمديم 
و با يک چهارم هزينه نسبت به پارسال جواناني جوياي نام را به فوتبال ايران تحويل داديم. حاال بايد جواب زحمات خود را در ليگ 
برتر بگيريم و بازيکناني را به فوتبال معرفي کنيم که شايد لياقت حضور در تيم ملي را داشته باشند.« هدايتي همچنين درباره شايعه 
پيوستن چند نفر از بازيکنان پرسپوليس به استيل آذين مي گويد؛ »همان طور که قباًل گفته ام قصد ندارم بازيکني را از پرسپوليس به 
استيل آذين بياورم مگر اينکه شرايط خاصي باشد. من از کريمي و نيکبخت تقاضا مي کنم در تيم اول خود يعني پرسپوليس حضور 
داشته باشند تا به شايعاتي که در چند روز اخير گفته شده پاسخ داده شود. درست است که از پرسپوليس رفته ام اما هنوز دلم با اين 
تيم است. البته استيل آذين را نيز همانند پرسپوليس دوست دارم.« حسين هدايتي در مورد ادامه همکاري با نادر دست نشان سرمربي 
تيم استيل آذين نيز مي گويد؛ »بعد از پايان ليگ دسته اول در اين خصوص تصميم گيري مي کنيم، البته در اين ارتباط از علي پروين 
و ساير کارشناسان مشورت هاي الزم را خواهيم گرفت تا يک کادر فني قوي را براي فصل آتي در تيم استيل آذين داشته باشيم.« 
از سوي ديگر امير مهريزي مديرعامل فعلي استيل آذين از استعفا پس از برگزاري آخرين ديدار اين فصل خبر داد. مهريزي درباره 
داليل اين تصميم مي گويد؛ »خسته شده ام، زيرا روزهاي سختي را پشت سر گذاشته ام. ضمن اينکه با استعفاي خود راه را براي 
آنهايي که فکر مي کنند مالک باشگاه هستند و سند تيم به نام آنها خورده است، باز مي کنم. البته تالش مي کنم تعهداتم را قبل از بازي 
با نساجي نسبت به کادر فني و بازيکنان انجام دهم و پس از تسويه حساب کامل با آنها که براي صعود به ليگ برتر زحمات زيادي 

کشيده اند، از سمت خود استعفا مي دهم.« 

ورزشی ايران و جهان
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  »ووچینیچ« تا 2013 در رم مي ماند  

  
رم قرارداد خود با ميرکو ووچينيچ را تمديد کرد. باشگاه رم قراردادش 
با مهاجم مونته نگرويي اش را براي دو سال ديگر يعني تا سال 2013 
تمديد کرد. پايتخت نشينان فوتبال ايتاليا پس از آنکه گفت وگوهايشان با 
اين مهاجم در روزهاي نخست اندکي به طول انجاميد، در پايگاه اينترنتي 
قديمي  قرارداد  است.  شده  قطعي  قرارداد  تمديد  کردند  اعالم  باشگاه 
ووچينيچ - رم تا 30 ژوئن 2011 اعتبار داشت و اکنون دو سال ديگر 
به آن افزوده شده است. البته امضاي قرارداد جديد از سوي اين بازيکن 
وب  خبر  در  گذاشت.  خواهد  رم  سران  دست  روي  اضافه  خرج  اندکي 
سايت باشگاه رم در اين باره آمده است؛ »اين بازيکن براي فصل -2009
2008 ، ³/³ ميليون يورو به دست آورد. او در فصل 2009-20۱0، چهار 
ميليون يورو و در فصل 20۱۱-20۱2 ، ²/´ و در آخرين سال حضورش 
يورو درآمد خواهد داشت.« چنانچه  ميليون   ´/·  )20۱3-20۱2 ( در رم 
ووچينيچ در گلزني براي رم همچنان موفق عمل کند، پاداش جداگانه يي 
را نيز دريافت مي کند. ميزان آن به موفقيت تيم بستگي دارد. اين بازيکن 
خط حمله در اين فصل با آسيب ديدگي روبه رو بود ولي با اين حال در 

²· بازي، ±± گل به ثمر رساند.  

دل بوسکه »اينیستا« را به آفريقاي 
جنوبي مي برد   

بدون  البته  و  پيکه  و جرارد  اينيستا  آندرس  با  همراه  اسپانيا  ملي  تيم   
مارکوس سنا راهي جام کنفدراسيون ها در آفريقاي جنوبي مي شود. 
ويسنته دل بوسکه سرمربي تيم ملي فوتبال اسپانيا 23 بازيکن را براي 
حضور در رقابت هاي جام کنفدراسيون ها که 14 تا 28 ژوئن )24 خرداد 
تا هفتم تير( در آفريقاي جنوبي برگزار خواهد شد، به اردو دعوت کرد. 
در اين فهرست نام بازيکناني همانند آندرس اينيستا و پيکه )بارسلونا( و 
داويد ويا )والنسيا( ديده مي شود. اين در حالي است که اينيستا با مشکل 
عضله روبه رو بود و »ويا« هم از آمادگي به دور است. پپ گوارديوال 

سرمربي بارسلونا خواستار عدم دعوت از اين بازيکن شده بود.  

»دام« جانشین »آراگونس«
 در فنرباغچه    

روزنامه آلماني بيلد از پيوستن کريستف دام به باشگاه فنرباغچه ترکيه 
نوشت. اين خبر در حالي منتشر مي شود که دام 55 ساله تا سال 2010 
با کلن قرارداد دارد. اين مربي خبرساز فوتبال آلمان پيش از اين يک بار 
اين  فنرباغچه کار کرده و  تيم  2006 در  تا   2003 در فاصله سال هاي 
تيم را دو بار به قهرماني رقابت هاي فوتبال باشگاهي در ترکيه رسانده 
بود. فنرباغچه به احتمال فراوان قراردادش با لوئيس آراگونس سرمربي 
از قهرماني  تابستان گذشته پس  او  اسپانيايي اش را فسخ خواهد کرد. 
اسپانيايي ها در يورو 2008 راهي فوتبال باشگاهي در ترکيه شد ولي با 
فنرباغچه تنها به عنوان چهارم رقابت هاي ليگ ترکيه رسيد. دام از سال 
2006 در کلن به کار مشغول است. او در فاصله سال هاي 1986 تا 1990 

نيز در اين تيم آلماني فعاليت داشت.   

»پلگريني« سرمربي رئال مادريد شد  
 

 مانوئل پلگريني از فصل آينده هدايت رئال مادريد را بر عهده خواهد گرفت. 
روز دوشنبه همان طور که انتظار مي رفت فلورنتينو پرز به عنوان رئيس 
نامزد  تنها  که  62ساله  مدير  اين  شد.  انتخاب  مادريد  رئال  باشگاه  جديد 
رياست رئال مادريد بود، پس از انتخابش به عنوان رئيس باشگاه از حضور 
مانوئل پلگريني روي نيمکت رئال براي فصل آينده خبر داد. پيش از اعالم 
ليانسا رئيس باشگاه ويارئال به  رسمي باشگاه رئال مادريد خوزه مانوئل 
رسانه هاي مختلف اسپانيايي گفته بود؛ »ما با رئال بر سر حضور پلگريني 
در اين تيم به توافق رسيده ايم. او به اين ترتيب به حضورش در تيم ما پايان 
خواهد داد.« به اين ترتيب پلگريني جانشين خوان د راموس در رئال مادريد 
خواهد شد. قرار است او روز سه شنبه )ديروز( به طور رسمي به هواداران 
عنوان  به  يورو  ميليون  چهار  مبلغ  از  ها  رسانه  معرفي شود.  ها  رسانه  و 
رقم فسخ قرارداد پلگريني با ويارئال خبر مي دهند. اين مربي شيليايي در 
ويارئال عملکرد بسيار خوبي را از خود بروز داده بود و اين تيم را در فصل 
-2006 2005 به نيمه نهايي و در فصل 2008-2009 به يک چهارم نهايي 
ليگ قهرمانان اروپا رساند؛ هرچند قايق هاي زرد در هر دو فصل با شکست 
برابر آرسنال نتوانستند به دور بعد راه پيدا کنند. پس از حضور پرز در رئال 
مادريد زين الدين زيدان و خورخه والدانو ديگر افرادي هستند که به رئال 
مادريد بازمي گردند. زيدان به عنوان مشاور رئيس باشگاه و والدانو هم به 
عنوان مديرکل به رئال بازخواهند گشت. پرز در روزهاي آينده تالش خواهد 
کرد مانند شش سال حضورش در رئال کهکشاني ها را با بازيکناني مانند 

کاکا، کريستيانو رونالدو و فرانک ريبري دوباره شکل دهد.  

گفت وگو با فرانک رايکارد مربي اسبق بارسلونا 

 شايد برزيل 
قهرمان شود 

 
مرسده خطيبي

در  که  هايي  سال  طول  در  بود.  موفقي  مربي  رايکارد  فرانک 
نوکمپ مربيگري کرد اين را ثابت کرد، البته فصل آخر نشستن 
او روي نيمکت بارسا با اتفاقات خوبي سپري نشد و منجر به 
جدايي او از کاتاالن ها شد، اما او همچنان جزء مربيان خوب 
نزديک  از  تا  کرده  جنوبي سفر  آفريقاي  به  حاال  و  اروپاست 
رايکارد  باشد.  ها  کنفدراسيون  جام  هاي  بازي  انجام  شاهد 
هنوز بعد از بارسا روي نيمکت مربيگري ننشسته اما اميدوار 

است به زودي اين اتفاق بيفتد.
-اين اولين حضور شما در آفريقاي جنوبي است، چه احساسي 

داريد؟

نه، من قباًل دو بار در آفريقاي جنوبي بوده ام، در واقع من با 
بارسلونا به اينجا آمدم، زماني که با يک تيم داخلي )ماملودي( 
با  داد،  قرار  تاثير  مرا تحت  استاديوم خيلي  بازي داشت. جو 
اينجا  در  حضورمان  از  ولي  نبوديم  اينجا  زيادي  مدت  اينکه 
مالقات  ماندال  نلسون  با  ها  گروه  بعضي  برديم.  لذت  خيلي 
کردند و اين عالي بود. چيزي که من راجع به مردم آفريقاي 
جنوبي متوجه شدم اين بود که آنها عمومًا مردم خوشرويي 

هستند، 

افراد زيادي را در خيابان مي بينيد که لبخند به لب دارند و اين 
خيلي خوشايند است. متاسفانه من وقت نداشتم به سياحت اين 
کشور بپردازم، بيشتر اوقات من بين زمين و هتل در رفت و 
آمد بودم و اين خيلي ناراحت کننده بود زيرا شنيده بودم اين 

کشور جاهاي ديدني زيادي دارد.

-آفريقاي جنوبي هفته آينده ميزبان جام کنفدراسيون هاي فيفا 
خواهد بود، فکر مي کنيد کدام تيم در اين تورنمنت قهرمان مي 

شود؟

کار سختي است، مي توانم برزيل را نام ببرم، تيم خيلي خوبي 
است و بازيکنان خوبي دارد. آنها هميشه تشنه بردن هستند، 
در  را  آنها  هاي  بازي  که  دارند  قرصي  پروپا  طرفداران  زيرا 
سراسر دنيا دنبال مي کنند و مايل هستند شاهد قهرماني شان 
باعث مي شود  آنها را خطرناک مي کند و  اين مساله  باشند. 
نتوان آنها را ناديده گرفت. اما در کنار اين تيم، اسپانيا را داريم 
تيمي  هستند.  فرم  روي  و  رسند  مي  نظر  به  خوب  اخيراً  که 
مثل مصر هم وجود دارد که قابل پيش بيني نيست. من چيز 
زيادي راجع به آفريقاي جنوبي نمي دانم. معتقدم هر کشوري 
که در خانه خوب بازي کند، به نقطه قوتي دست يافته است. تيم 
آفريقاي جنوبي ممکن است مردم را غافلگير کند و قابل پيش 

بيني نيستند. 

-فکر مي کنيد کشورهاي آفريقاي جنوبي در جام جهاني 2010 
فيفا چگونه عمل مي کنند؟

آفريقا تعدادي بازيکن خوب دارد. تيم هاي آفريقايي مدت دار 
هستند. تيم cot dlvoire تيم خوبي است. ديدن بازي کامرون 

نيجريه هم خوب است. در  تيم  لذت بخش است. همچنين  نيز 
هر  بنابراين  هست.  نيز  آفريقا  قهرمان  مصر  تيم  اينها  کنار 

چيزي ممکن است و من واقعًا نمي توانم گزينه يي را رد کنم.

-آيا در نظر داريد دوباره در عرصه ملي مربيگري کنيد؟ 

زماني در تيم هلند بودم و سپس به فوتبال باشگاهي راه پيدا 
کردم. در حال حاضر فکر مي کنم از مربيگري در سطح باشگاه 
بيشتر لذت مي برم ولي در فوتبال نمي تواني بگويي هرگز، نمي 

تواني درها را ببندي.

اندازند،  راه مي  به  ليونل مسي جار و جنجال  -مردم درباره 
نظرتان درباره اين شاگرد قديمي تان چيست؟

او استثنايي است. من چند سال پيش او را ديدم. او با حرکاتي 
با توپ مي کرد، مرا متحير کرد. توپ را عالي کنترل مي  که 
کند، تعداد کمي از افراد قادرند چنين کارهايي بکنند. مسي هنوز 
خيلي جوان است و اين خيلي خوب است، به اين معني که او مي 
تواند به عنوان يک فوتباليست خيلي پيشرفت کند. فوتبال بايد 
مردم را شاد کند و اين کاري است که مسي مي کند. او مردم 
را شاد مي کند و باعث مي شود مردم از فوتبال لذت ببرند. 

خيلي او را دوست دارم. 

-سال هاي اول حضور شما در بارسلونا بود که رونالدو گل 
کرد، فکر مي کنيد مي تواند به بهترين وضعيت خود بازگردد؟

بازيکنان  ميان  در  است.  ديگر  استثنايي  بازيکن  يک  او 
العاده  فوق  بارسلونا  در  ام  کرده  کار  آنها  با  که  بااستعدادي 
توجه  قابل  توپ  با  و حرکاتش  کننده  هاي خيره  مهارت  بود. 
است. شنيده ام مردم مي گويند او هرگز قادر نخواهد بود به 
آن وضعيت خود برگردد اما فکر نمي کنم درست باشد. او بايد 
ذهنش را روي بازي متمرکز کند، در اين صورت شک ندارم 
مي تواند دوباره در بهترين وضعيت قرار بگيرد. او هم مانند 

مسي شادي زيادي به فوتبال مي دهد. 

-آيا مي توانيد از ميان بازيکناني که با آنها کار کرده ايد به يک 
بازيکن به عنوان بهترين اشاره کنيد؟

کار بسيار سختي است. شانس اين را داشته ام که با قابل توجه 
ترين و بااستعدادترين بازيکنان جهان کار کنم. در بارسلونا با 
استعدادهاي زيادي روبه رو بودم. رونالدينيو بود که تماشاي 
آن لذت بخش بود، دکو با مهارت و استعداد زياد، بازيکناني 
مانند ژاوي که سختکوش و فوق العاده بودند، اينيستا و بعد از 
اينها مسي در ليست خواهد بود. فکر مي کنم بي انصافي باشد 
که من يک بازيکن را انتخاب کنم، بازيکناني هم هستند که نام 
آنها را ذکر نکردم؛ بازيکناني که برايشان احترام زيادي قائلم.

-شما هم به عنوان مدير و هم به عنوان بازيکن موفق بوديد، چه 
کسي بيشترين تاثير را روي حرفه فوتبال براي شما داشت؟

مانند  آنها  از  بعضي  از  بتوانم  شايد  که  هستند  زيادي  افراد 
کرويف نام ببرم، به ياد دارم هنگامي که کوچک بودم بازي او 
در آژاکس را تماشا مي کردم و او را خيلي تحسين مي کردم. 
بعدها او در آژاکس مربي من شد که لحظه فوق العاده يي برايم 
بود و من از او بسيار آموختم. او دانش و احترام زيادي داشت.

-حدس و گمان هاي زيادي راجع به آينده شما وجود دارد، آيا 
تصميم خود را براي حرکت بعدي گرفته ايد؟

حدس و گمان ها هميشه خواهد بود، روزنامه ها هميشه پيش 
بيني هاي خود را اعالم مي کنند، اما نمي دانم دقيقًا چه موقعي 
کارم را در اينجا پايان خواهم داد. االن نمي توانم راجع به آن 
هاي  مربي  همه  به  من  ديگر.  وقت  تا چند  کنم، شايد  صحبت 
مسابقه احترام مي گذارم، نمي توانم باشگاه مشخصي را اعالم 
کنم زيرا ممکن است آن باشگاه به خصوص در حال حاضر 
توانيم  مي  بدهد  پيشنهادي  کسي  اگر  اما  باشد.  داشته  مدير 
راجع به آن مذاکره کنيم. من هنوز مي خواهم مربيگري کنم اما 
در زمان درست. هنوز مي خواهم در سطح باشگاه کار کنم، اما 

اگر پيشنهاد ديگري بشود با آن کنار مي آيم. 

منبع؛ فيفا
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Qotbi Calls for 
Better Refereeing 

Iran coach Afshin Qotbi has called on Chinese officials to be 
impartial in their next 2010 World Cup qualifier, saying poor 
officiating led to a 1-0 upset loss to hosts China on Monday.
Iran, warming up for this Saturday’s vital qualifier against 
North Korea with a full-strength squad, was upset by Gao 
Lin’s 47-minute goal at the Qinhuangdao Olympic Stadium, 
the first loss to China in 15 years.

“The 1-0 result was unfair for us,“ Qotbi told Reuters. “I hope 
the referees from China will treat us better in our next match 
in North Korea, not like today.“
Chinese officials are scheduled to oversee the North Korea-
Iran match in Pyongyang, which the visitor has to win to pre-
vent elimination.

Iran faces an uphill struggle to secure a place at the 2010 World 
Cup, with two away matches in South and North Korea, and a 
home match with the United Arab Emirates to come. It is cur-
rently in fourth place in Asian qualifying group two.
Qotbi is counting on his knowledge of Korean football to give 
his new charges an advantage when they take on North Korea 
in their next game.

South Korea tops the group with 11 points from five games, 
followed by their northern neighbor on 10 points from six 
games, with Saudi Arabia in third, also on 10 points from six 
games.
Iran has six points from five games, having recorded only one 
win and three draws.

Asia has four automatic qualifying berths, with the third-
placed teams in the two final qualifying groups playing against 
each other for the right to take on Oceania zone victor New 
Zealand for a place in the finals.

Iran has appeared in the 1978, 1998 and 2006 world cups. 
Their best result in the competition was in France 98, when 
they beat the United States by two goals to one in a group 
match.

The Iranian-American guided Persepolis to the Iranian Pre-
mier League championship last year, turning him into an in-
stant celebrity in football-mad Iran.

Iran Will Defeat China 
 Iran has many capable players who are able to beat China in the FIBA Asia Championship, President of Iran 
Basketball Federation Mahmoud Mashhoun said on Monday.
The 2009 FIBA Asia Championship will be held from August 6 to 16 in Tianjin, China. Meanwhile Yao Ming, the 
three-time tournament’s MVP, is in doubt for the event due to injury, Mehr News Agency wrote.
“If the Chinese are proud of Yao Ming, we are proud of all our team players. Iranian players are full of enthusiasm, 
and we are optimistic about getting good results in the tournament,“ Mashhoun said. 

Tehran’s Entry Into VA
 
A large gathering of officials and guests attended the opening ceremony of Vision Iran Project Tehran. 
Among the attendees was the deputy president of Iran Physical Education Organization (IPEO), as well as rep-
resentatives from Iran Football Federation (IFF). 
According to Afc.com, Ali Kaffashian, President of the IFF, said, “Tehran is a special province in terms of the level 
of football activity and the enthusiasm of the people for football. 
“We hope that the Asian Football Confederation Vision Asia program will help us achieve new heights.“ 
Football development in Tehran will pose new challenges for the AFC Vision Asia team. With a population of 15 
million and 31 districts, it is the largest project in Vision Asia. 
Brendan Menton, AFC’s Vision Asia Director, made a presentation on football development under the Vision 
Asia model, explaining the key principles and the importance of a sustained and integrated strategy for football 
development. 
“We have already heard about the passion and enthusiasm for football in Tehran. We want to utilize this enthusi-
asm to achieve rapid progress for football in the province under the Vision Iran Project,“ said Menton. 
He also welcomed the commitment of key stakeholders such as the Physical Education Organization and the 
Ministry of Education to football development.

************************************************************************

Persepolis Sets ACL Attendance Record 
 Persepolis’ Round of 16 clash with Bunyodkor smashed the Asian Champions League attendance record with 
over 95,000 spectators going through Tehran’s Azadi Stadium turnstiles to watch the Iranian giant’s shocking 1-0 
loss to the Uzbeks.
According to Afc.com, the total number of fans who 
witnessed Persepolis’ elimination courtesy of a con-
tentious penalty from former World Player of the 
Year Rivaldo was registered at 95,225, eclipsing the 
previous record of 59,034 set in the second leg of 
the 2007 AFC Champions League final when Urawa 
Reds downed Iranian outfit Sepahan 2-0 at the Saita-
ma Stadium to seal a 3-1 aggregate triumph. 
“Persepolis since its establishment in 1963 has been 
driven by fans,“ explains AFC’s Farsi Editor Shahin 
Rahmani. 
“A very large percentage of Iranian football fans iden-
tify themselves with either Persepolis or Esteqlal.“
“Unofficial estimates put Persepolis’s fan base at 
around 25 million but it may be more.“
“It is not surprising that during these matches houses were packed. In fact, fans start queuing up to enter the 
stadium hours before some key matches, or sleep around the stadium a night before as they did for the Persepolis-
Bunyodkar match,“ said Rahmani. 
Around 55,000 fans attended its 2009 ACL Group B meeting with Sharjah--which was ultimately cancelled fol-
lowing the withdrawal of the United Arab Emirates club--and 53,204 showed up to cheer the nine-time Iranian 
champion to a 3-1 victory over Qatar’s Al-Gharafa.
Another match reeling in over 55,000 fans was between Pakhtakor and Persepolis at the Pakhtakor Stadium in 
Tashkent in 2003.
The 2007 quarterfinal second leg between Saudi Arabia’s Al-Hilal and UAE side Al-Wahda was watched by over 
53,000 fans.

Ashoubi Joins Persepolis 
Kerman’s Mes midfielder Farzad Ashoubi rejoined Persepolis football team on Monday. 
Ashoubi, who is accompanying Iran’s national team in China at the moment, agreed to join Persepolis with a two-
year contract, Mehr News Agency said. 
Ashoubi was a Persepolis member during 2006/08 and inspired the team to win Iran’s Premier League champi-
onship after a five-year trophy drought. 
Sepahan’s Jalal Akbari has also penned a contract with the Tehran-based team. 
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Italy’s IsIAO seeking new methods 
for restoration of Persepolis

   
The Italian Institute for Africa and Orient (IsIAO) is currently 
carrying out a series of comprehensive studies to find new meth-
ods for restoration projects at Iran’s most important, ancient site, 
Persepolis. 
The research project is based on a contract signed between IsIAO 
and Iran’s Parsa and Pasargadae Foundation, Persepolis Execu-
tive Manager Maziar Kazemi told the Persian service of CHN on 
Monday. 
“Over the past eight years, the restoration projects, except in some 
cases of emergency, have been halted on the Persepolis stone 
monuments due to the outdated methods used for these pur-
poses,” he said. “Thus, an IsIAO team has been assigned to find 
new methods for restoration of the Persepolis stone monuments,” 
he added. The team has scrutinized previous restorations on the 
Gates of All Nations during their latest visit to Persepolis. 
“At the present, Persepolis is not in a critical condition requiring 
immediate action, so we can wait for the team to complete its studies,” Kazemi noted. IsIAO was established in 1995 as the result of the 
merging of Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente -- IsMEO (Italian Institute for Middle and Far East) with the Italo-African 
Institute -- IIA. The institute is active in the field of cultural promotion aimed at fostering fruitful relations between Italy and the countries 
of Africa and Asia. IsMEO had conducted many restoration and excavation projects at Pasargadae and Persepolis before the victory of the 
Islamic Revolution. Photo: The Gate of All Nations at Persepolis has been restored several times over the past few decades. 

National libraries 
of Iran and France 
sign MOU
Iran National Library and Archive (INLA) and the 
National Library of France signed a Memorandum 
of Understanding for further cooperation here on 
Sunday. 
The president of the National Library of France 
Bruno Racine and INLA director Ali-Akbar Ash’ari 
signed an agreement to boost their academic ties 
during a ceremony. 

At the ceremony, Ash’ari said that the two libraries 
have much cultural potential which can be devel-
oped by means of their relationships. The specifics 
of cooperation between two libraries will be dis-
cussed in his future journey to Paris. 

The two libraries can hold meetings, allowing ex-
perts and professionals to exchange experiences, 
and also hold book fairs or collaborate on joint 
projects, Racine mentioned. 

“We have a program at our library each month dur-
ing which we introduce one manuscript to visitors. 
As Iran is a rich source for historical manuscripts, 
we stand ready to hold programs to introduce Per-
sian manuscripts as well,” he mentioned. 

He also explained about the Accessible Registries 
of Rights information and Orphan Works (AR-
ROW) which began in March 2008 in European 
countries to digitalize all resources in their librar-
ies. 

Zarrinkub’s book on Rumi 
to be published in U.S.
The English version of Abdolhossein Zarrinkub’s “Step by Step to a Meeting with 
God” will be released in the United States in the near future. 
Translated by Majdeddin Keyvani in simple language, the book is about the life and 
ideas of Rumi. 
“I am sure that Zarrinkub’s 
books will be warmly wel-
comed by readers in other 
countries around the world,” 
Iranian scholar and widow 
of Zarrinkub, Qamar Aryan 
told the Persian Service of 
Fars News Agency. 
“The book is being pub-
lished as a result of the in-
terest aroused in Western 
countries toward Rumi in re-
cent years. I believe that the 
translations of Rumi’s book 
should be published to pro-
vide some social and cultural 
background in other socie-
ties”, she added. 
Abdolhossein Zarrinkub 
(1923-1999) was a promi-
nent scholar of Iranian lit-
erature, history of literature, 
Persian culture and history. 
He was born on March 19, 
1923 in Borujerd, Iran and received his PhD from the University of Tehran in 1955 
under the supervision of Badiozzaman Forouzanfar. He held faculty positions at 
prestigious universities such as Oxford University, Sorbonne, and Princeton Uni-
versity, among many others. 
Due to his pioneering work on Iranian literature, literary criticism and comparative 
literature, he is considered as the father of modern Persian literature. 

Ahmadinejad 
attacks 

Hashemi, 
Khatami

Incumbent Iranian President Mahmoud 
Ahmadinejad has focused his attacks on 
former presidents Mohammad Khatami 

and Akbar Hashemi Rafsanjani. 
During a televised debate with his rival 
Mir Hossein Mousavi, President Ah-
madinejad accused the two Iranian fig-
ures of masterminding a plot to push him 
out of power. 
He underlined what he believed were 
examples of mismanagement and corrup-
tion during the two president's adminis-
trations. 
Mousavi in response attacked Ahmadine-
jad for accusing the people who did not 
have a representative in the debate, saying 
the tactic was adopted by the incumbent 
President because Ahmadinejad had not 
found anything against him. 
Mousavi also slammed Ahmadinejad for 
ignoring the legal principle of the pre-
sumption of innocence through accusing 
those who were not convicted in a court. 
Elsewhere, he touched on the issue of Ali 
Kordan, the former interior minister who 
was impeached by the Parliament (Ma-
jlis) over his fake academic degree and 
said Ahmadinejad still supported him. 

Ahmadinejad said many officials under 
Rafsanjani and Khatami acquired fake 
academic degrees and his support had 
nothing to do with Kordan's degree. 
He also accused Zahra Rahnavard, 
Mousavi's wife of studying in universities 
while she was a government employee to 
receive two masters degrees and obtain-
ing her doctorate without an entrance 
exam. 
Mousavi, however, said Rahnavard had 
studied for ten years to receive a doctorate 
and hit back at Ahmadinejad for adopting 
"an immoral strategy" by his move. 
Iran's presidential election will be held 
on June 12. President Ahmadinejad, 
Mousavi, former parliament speaker 
Mahdi Karoudi and Secretary of Iran's 
Expediency Council Mohsen Rezaei are 
the candidates.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 26)

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

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN                

Radio Rasht was established in 1957.  With its 100-kil-
owatt transmitter Radio Rasht currently is among the 
best equipped radio stations in the country.  Radio 
Rasht is able to produce eighteen different programs 
and broadcast nineteen hours daily.  Radio Rasht has a 
large number of listeners and covers a vast area in the 
north of the country.          
For over eleven years Radio Rezayeh re-transmitted the 
programs that were received from Tehran by installing 
loudspeakers in different locations of the city in public 
places.  In 1959 Radio Rezayeh began its own program-
ming with a 500-kilowatt transmitter.  Today Radio Re-
zayeh broadcasts nineteen hours of programming daily.  
Seven hours of program are produced locally in Farsi as 
well as Azary, Kurdish, Northern Kurdish and the As-
syrian dialects.
Radio Shiraz was established in 1959 wit a 10-kilowatt 
transmitter.  This station is among the most active sta-
tions in the country.  Radio Shiraz broadcasts twenty 
four hours a day, thirteen hours of which are produced 
locally.  Among the locally produced programs are the 
popular programs; “Gozargah-e-Aftab” (The Passage-
way of the Sun), “Shahr-e-Shab” (The City of Night) 
and “Shab Zendeh Daran” (The Night Vigilantes).  The 
locally produce programs have drawn a large number of 
listeners.
Every Friday a special program called “Shahr-e-Shab-e-
Adineh” (The City of the Nigh of Friday) which is most 
popular among the listeners is broadcast.  This program 
is produced with the assistance of number of university 
professors, writers and elites as well as poets and mu-
sicians.  The topics concern national and international 
cultural events.
NIRT has also installed two additional 400-kilowatt 
transmitters in the Shiraz Broadcasting Center.
Radio Kermanshah began its broadcasting in 1959 with 
a 400-kilowatt transmitter.  In the beginning the station 
only broadcasted three hours a week.  Currently, Radio 
Kermanshah with its 100-kilowatt transmitter is able to 
broadcast over eight hours of programming every day.  
Among its popular programs is “We and the Listeners”.  
This program consists of a mixture of music, news and 
talk on a variety of topics.  The program is four hours 
long and is aired live.     To be countinued

Rosewater Festival in Kashan
 
Every year, the city of Kashan and its neighborhood districts such as Qamsar, Niyasar and Barzook host hundreds of thou-

sands of tourists during the Rose and Rosewater Festival.
In this festival, which runs from May 17 to June 21, rosewater is extracted from the sweet-scented Mohammadi Rose, which 
is indigenous to Iran.
Rosewater is the hydrosol portion of the distillate of rose petals. Rosewater, itself a byproduct of the production of rose oil 
for use in perfume, is used to flavor food, as a compo-
nent in some cosmetic and medical preparations, and 
for religious purposes throughout Europe and Asia, 
IRIB wrote.
Kashan abounds with Mohammadi Rose, from which 
high quality rosewater is extracted.  
 Every year, Kashan sends large amount of this rose-
water to the holy city of Mecca in Saudi Arabia as a 
gift to wash the Kaba with it. 
The light pink color Mohmmadi Rose used for this 
purpose is named after Islam’s last messenger, Proph-
et Muhammad (PBUH), for its delightful fragrance.
When the flower picking season starts, every member 
of the family pitches in by going to the garden every-
day. People come from far away to help these families. 
Every pair of hand is needed desperately, as this job is 
a race against time.
Flower picking starts at dawn everyday, when the dews are still on the roses, and continues till late morning. Early morning 
flowers give the best quality rosewater.   
 When the time is running out toward the end of the season, flower picking is carried out in the evening as well, but the aroma 
of the flowers picked at these hours is not ideal.
Distillation Process
Distillation of rosewater is carried out immediately after picking and is performed both traditionally and industrially, even 
though the techniques are the same. 
In homes, the owner uses between 2 to 10 pots for distillation, but in a factory the number of pots is much higher.
To distill rosewater, copper pots are used, each with a capacity of 120-150 liters, which are closed tightly with special lids in 
the same way as a pressure cooker. The copper pots are placed on brick or clay stoves. 
  A maximum of 20 kilograms of rose petals is put into every pot that holds 80 liters of water, and the pots are made airtight. 
Each pot is connected with an aluminum tube to a pitcher. These pitchers are placed in a pool of running cold water and are 
weighed down with cast iron to keep them below the water, in a way that the rim of each pitcher is about 20 centimeters above 
the water-level. Each pitcher can hold 30-40 liters of liquid.

When water boils in the pot, vapors gradually pass through the tubes into the pitchers and converts into rosewater upon 
condensation. 

This process takes between 4 and 18 hours and produces about 35 liters of rosewater. The slower the process of extraction, 
the better the quality of rosewater. Fine rosewater is very fragrant and tastes a little bitter.

IRANICA
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Chaumont awards 
Iranian graphic designers
Two Iranian artists have been awarded at the 20th edition of the Chaumont 
International Poster & Graphic Design Festival in France. 
Golnaz Esmaili topped the event's 'Workshops' section in a competition 
against 550 participants from around the world. 
Brazil's Kenzo Mayama came second, while Germany's Marcus Mrugalla and 
France's Olivier Dassance won third prize. Iran's Samira Adilipour received 
the third prize of the event's 'Student Competition' section along with Portu-
gal's Ania Goncalves and France's Clarisse Boursain. Some 11 Iranian artists 
participated in the 16th 'Students, All to Chaumont' competition-exhibition, 
presenting posters on the theme of 'being 20'. 
The works will be displayed during the festival after being selected by a pre-
selection Jury made up of French and international graphic designers. 
An increasing number of students, professionals and the public visit the 
Chaumont festival every year to discover the best in contemporary French 
and international graphic design. 
The 2009 International Poster & Graphic Design Festival of Chaumont which 
kicked off on May 16 will run until June 14.

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

 Art & Culture

Persepolis Stair Smashed 
During Restoration 
A stair of the northern stairway of the Council Hall of Persepolis was smashed to pieces during a restora-

tion project last week. 
The stair slipped from the mechanical crane and smashed into pieces, a source told Mehr News Agency 
on condition of anonymity on Sunday.
“The stair cracked through its center and some fragments have broken into over 10 pieces,“ the source 
said, blaming the accident on the dearth of equipment and experts.
Many restoration experts believe that it is unprofessional to use a mechanical crane in the restoration of 
ancient sites.
No official version of the incident has surfaced so far. If confirmed, the incident is tragic and those re-
sponsible should be held accountable.
In November 2008, an anonymous source accused the Parsa and Pasargadae Research Foundation of 
damaging the authenticity of the Cyrus Tomb through an inept restoration project undertaken by the 
foundation’s so-called experts in December.
New Methods 
The Italian Institute for Africa and Orient (IsIAO) is currently carrying out a series of comprehensive 
studies to find new methods for restoration projects at Iran’s most important and ancient site, Persepolis. 
“The research project is based on a contract signed between IsIAO and Iran’s Parsa and Pasargadae 
Foundation,“ Persepolis Executive Manager Maziar Kazemi told the Persian service of CHN on Monday. 
“Over the past eight years, the restoration projects, except in some cases of emergency, have been halted 
on the Persepolis stone monuments due to the outdated methods used for these purposes. Thus, an 
IsIAO team has been assigned to find new methods for restoration of the Persepolis stone monuments.“
The team has scrutinized previous restorations on the Gates of All Nations during their latest visit to 
Persepolis.
“At present, Persepolis is not in a critical condition to require immediate action, so we can wait for the 
team to complete its studies,“ Kazemi noted.

IsIAO was established in 1995 following the merger of Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente 
(IsMEO aka Italian Institute for Middle and Far East)--with the Italo-African Institute (IIA).
The institute is active in the field of cultural promotion and aims to foster fruitful relations between Italy 
and African and Asian countries.

IsMEO had conducted restoration and excavation projects at Pasargad and Persepolis before the victory 
of the Islamic Revolution in 1979.

Paris Exhibits Iranian Paintings
 
A painting exhibit by contemporary Iranian artists is underway in France as 
part of the Iranian Spring 2009 Festival (Printemps Iranien 2009) in Paris.
Iraj Eskandari, Mohammad Ebrahim Ja’fari, Ahmad Vakili, Firouzeh Saberi, 
Hassan Yaaghouti and Mahmoud Zanganeh are among the 27 painters pre-
senting their works at the event.Iran’s Cultural Office in Paris is holding the 
Iranian Spring 2009 Festival from March 20 to June 20, ISNA reported. 
The festival contains several sections such as cinema, music, photography, 
painting, miniature and calligraphy.Majid Majidi’s ’The Color of Paradise’, 
Hassan Fat’hi’s ’Marriage Iranian Style’, and Shahriar Bahrani’s ’Saint Mary’ 
are among the films to be shown at the festival. 

Silk Road Institute Planned 
  Iran and Tajikistan have agreed to launch an institute named “Silk Road“ with 
Afghanistan.
Deputy head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organiza-
tion, Hamid Baqaei, told CHTN that the decision was taken following nego-
tiations with Tajik officials. 
“Preliminary steps have been taken in this regard,“ he said.
The aim of launching the institute is to study and restore routes along the Silk 
Road and introduce their potentials.

“There are unique historical and cultural cities along the Silk Road, which 
must be introduced to people all over the world,“ he said.
The Silk Road is an extensive, interconnected network of trade routes across 
the Asian continent connecting East, South and West Asia to North Africa 
and Europe.

The road was not only a conduit for trading in silk, but also many other prod-
ucts. They were important paths for the transfer of culture and know-how, 
and linked merchants, pilgrims, missionaries, soldiers, nomads and urban 
dwellers travelling through China, India, Persia and Mediterranean countries 
for almost 3,000 years. 
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International

High seas search for Air 
France jet continues

RIO DE JANEIRO (Reuters) -- Search planes scoured the dark waters of the Atlantic Ocean 
early on Tuesday, looking for the remains of an Air France jetliner that disappeared in a severe 
storm with 228 people on board. 
The Airbus A330 went missing on a flight from Rio de Janeiro to Paris and French President 
Nicolas Sarkozy said there was little chance of finding any survivors. 
France and Brazil sent military aircraft and ships to try to find wreckage on high seas between 
Brazil and West Africa. 
Brazilian carrier TAM said the crew of one of its planes saw “bright spots” on the surface of the 
ocean, but Brazil’s air force said a merchant ship in the area found no signs of burning debris 
from the Air France jet. 
“We will search all night long and keep going through dawn,” said Colonel Jorge Amaral of the 
Brazilian air force. “We have to work as if it were possible to find survivors.” 
If none are found, it would be the worst disaster in Air France’s 75-year history and the deadliest 
since one of the company’s supersonic Concorde planes crashed in 2000. 
Air France flight 447 left Brazil on Sunday night and lost contact with air traffic controllers in 
the early hours of Monday morning. 
It was carrying 216 passengers of 32 nationalities, including seven children and one baby, Air 
France said. Sixty-one were French citizens, 58 Brazilian and 26 German. Twelve crew members 
were also on board. 
Tearful relatives in Paris and Rio were attended to by teams of psychologists. 
One of the Brazilians on board was Pedro Luis de Orleans e Braganca, a direct descendant of 
Dom Pedro II, the last emperor of Brazil, a spokesman for the royal family told Reuters. 
Executives from French tire company Michelin, the Brazilian unit of German steelmaker Thys-
senKrupp, and Brazilian mining giant Vale were also among the passengers, said company of-
ficials and family members. 
The Air France plane flew into turbulent storms four hours after taking off from Rio and 15 
minutes later sent an automatic message reporting electrical faults, the airline said. 
The company said a lightning strike could be to blame and that several of the mechanisms on 
the Airbus 330-200, which has a good safety record, had malfunctioned. 
But aviation experts said lightning strikes on planes were common and could not alone explain 
a disaster. Sources with access to flight data sent to the World Meteorological Organization said 
two Lufthansa jets passed through the same area of turbulence on Monday without incident. 
Experts also said the plane could have suffered an electrical failure, effectively leaving the pilots 
“blind” and making the plane more vulnerable in an area notorious for harsh weather. 
Brazil’s air force, which last had contact with the plane at 1:33 GMT on Monday (9:33 p.m. 
EDT on Sunday) when it was 565 km (350 miles) from Brazil’s coast, sent six jets to look for it 
and the navy dispatched three ships to help. Aviation specialists said it could take a long time to 
locate the black box. 

France sent one of its air force planes from West Africa and several ships. It also asked the United 
States to assist in locating the crash site using satellite data. 
Air France said the plane, which was powered with General Electric engines, went into service 
in April 2005. It last underwent maintenance in a hangar in April this year. 

A Victory in Pakistan
In symbolic and strategic terms, the fall of Mingora on Saturday marks a potential 
turning point for Pakistan, and perhaps for the fight against al Qaeda. Three weeks 
after launching its counteroffensive against the Taliban, Pakistan's military took back 
the largest city in the Swat Valley and is now 
pushing further against insurgents in the unru-
ly tribal regions of that nuclear-armed country. 
Only weeks ago, the urgent question was 
whether Pakistan's government and military 
had the will to resist Taliban advances. Earlier 
this year, the army had ceded the scenic north-
west region in an ill-thought “peace accord.” 
But the Taliban got greedy, soon expanding 
from Swat into the neighboring Buner dis-
trict 60 miles from the capital Islamabad, and 
imposing its brutal form of Shariah law. The 
global alarm bells that followed, particularly 
in Washington, embarrassed the military and 
government. 
Pakistan's media and public are disenchanted 
with their leaders and have been prone to sym-
pathize with the bearded anti-American fight-
ers in the hills. But stories of Taliban behead-
ings and cellphone images of a public flogging 
of a teenage girl in Swat brought the insurgency distressingly close to home. So did a 
spate of suicide bombings in Islamabad and the cultural center of Lahore by followers 
of Taliban leader Baitullah Mehsud. Pakistan authorities found themselves called to 
act by their own people -- and pressed usefully by the Obama Administration. 
The success in clearing Buner and Swat, all of which should be in government control 
in days, shows the military can sustain this sort of campaign. Too often in the past, 
Pakistan attacks on the Taliban were brief and half-hearted, and the military soon re-
turned its focus to the eastern border with India. This time the military didn't rely on 
aerial bombing and instead put commandos on the ground. Though impossible to 
verify, Pakistan claims more than 1,000 militants and 81 of its own soldiers have been 
killed since the fighting began in early May. 
The cost has been high, with an estimated three million refugees having fled the fron-
tier regions. The army also hasn't captured the senior Taliban leaders in Swat, and 
many of those refugees won't return until the government assures them that they can 
be protected. But the country seems to back the offensive. “The military feels it's in a 
much better position to finish the job because it has public support,” General Athar 
Abbas, a military spokesman, said. 
The even better news is that Pakistanis say the army won't stop at Swat. Next should 
come a push into lawless Waziristan and the other tribal regions that have become 
terrorist sanctuaries for al Qaeda and other groups. This will be harder than Swat, be-
cause Pakistan's government has never been able to establish its writ over those north-
western frontier regions. But now, with the Taliban retreating, is the time to press the 
advantage. 
Blamed for the 2007 assassination of former Prime Minister Benazir Bhutto and other 
terrorist attacks, Mehsud and other Pakistani Taliban are enemies of the democratic 
government. Washington will also want Pakistan to root out the Afghan Talibs who 
launch attacks against Afghanistan from camps in Waziristan and around the south-
western city of Quetta. That means turning against Pakistan's erstwhile allies such as 
Jalaluddin Haqqani, a prominent commander in the Afghan insurgency, and former 
Taliban leader Mullah Omar. As long as they have sanctuary in Pakistan, Afghanistan 
will never be peaceful. 
This offensive may have spillover benefits for the U.S. campaign against al Qaeda. 
The Taliban's advance has created an informal buffer around al Qaeda's sanctuaries 
in the area, and its retreat could force some foreign jihadists to leave their safe havens. 
Uprooted and on the move, they are more vulnerable to intelligence intercepts and 
Predator strikes. The Obama Administration seems to have resisted panicky calls on 
Capitol Hill to stop the Predator strikes lest they inflame public opinion in Pakistan. 
Care about civilian casualties is important, but the Predators are the best weapon we 
have in the mountainous border regions. 
The fight ahead is filled with potential detours in Pakistan, which has a weak civilian 
government, a fractious political class, and a military that worries more about India 
than its own insurgency. But the news of the last few weeks is that Pakistan's establish-
ment and public have shown they are willing to fight back against radical Islamists who 
have targeted Pakistan as much as they have America. Now is the time for Congress to 
show its support by passing Mr. Obama's request for military and economic aid for our 
allies in Islamabad. (Source: The Wall Street Journal) 
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Iran

TEHRAN — The campaign slogans of every candidate running in 
the June 12 presidential election
are echoing across the land.
“A progressive Iran with law, justice, and freedom”,“Just for Iran, 
all together for change”, “Economic revolution, cultural revolu-
tion, and political reforms”, and “We can” are the main campaign 

slogans.
Just nine days until the election, the campaign trail is on fire, and 
only time will tell who will win the election and which slogan will 
be used as the road map for running the country for the next four 
years.
The presidential campaign officially began on May 22. Incumbent 
President Mahmoud Ahmadinejad,the sixth president of the Is-
lamic Republic, is seeking reelection using the campaign slogan 
“We Can”.
On June 24, 2005, Ahmadinejad was elected president of Iran in 
a runoff election. The selfdeclared independent was the mayor of 
Tehran before becoming president.
Presidential candidate Mir-Hossein Mousavi is an Iranian politi-
cian, painter, and architect who served as the fifth and last prime 
minister of Iran from 1981 to 1989. Afterwards Mousavi became
the president of the Iranian Academy of Arts.
He was the last prime minister in Iran before the constitutional 
changes which eliminated the post of prime minister. Before that, 
he served as foreign minister. He is also a member of the Expedi-
ency Council and the High Council of the Cultural Revolution.
After 20 years of political silence, Mousavi decided to run in the 
2009 presidential election with the slogan “A progressive Iran with 
law, justice, and freedom”.
Former Majlis speaker Mahdi Karroubi, who is the leader of the
National Confidence Party, is running for president again this year.
In the 2005 presidential election, he finished third, right behind 
Expediency Council Chairman Akbar Hashemi Rafsanjani and 
Mahmoud Ahmadinejad. Karroubi’s campaign
slogan is “Just for Iran, all together for change”.
Mohsen Rezaii, who was a candidate in the 2005 presidential elec-
tion but withdrew two days before the election, is also running 
again this year.
Mohsen Rezaii, who is currently the secretary of the Expediency
Council and formerly served as the commander of the Islamic 
Revolution Guards Corps, is using the campaign slogan “Econom-
ic revolution, cultural revolution, and political reforms”.
And now the candidates’ political platforms have become the hot 
topics of debate in Iran.
But it seems that undecided voters are the wild card in this year’s

election. According to the official figures for the 2005 presidential 
election, there were about 18 million undecided
voters that year. If 10 million of them participate in the 2009 elec-
tion, the candidate who wins their votes will surely win the elec-
tion, and thus every campaign team is fiercely competing to woo 
the undecided voters.

Two weeks into the presidential election campaign, each candi-
date is focusing on getting his message out on national television.
And each candidate is aware that any serious misstep on TV would 
probably kill his chance for victory.
Mahdi Karroubi highlighted the importance of TV when he wrote
a letter to Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) Director 
Ezatollah Zarqami urging him to make sure IRIB broadcasts are 
fair. Also, in an open letter to the Majlis speaker and the Judiciary 
chief, Mir-Hossein Mousavi criticized IRIB and asked national tel-
evision broadcasters to be impartial.
The campaign clips of the candidates’ speeches and election
platforms that are being shown on TV indicate that they are mak-
ing maximum use of the media.
The clips are also being sent to people as sms text messages,
and appear to be affecting public opinion.
Posters and banners have become less useful and the internet
is now playing a major role in the campaigns, just as it did
in Barack Obama’s election campaign.
All this shows that this year’s presidential election will be different
than the previous ones since modern technology is playing a great-
er role. The internet has entered the scene, facebook is being uti-
lized for making connections between many groups, and web sites 
are being established.
Another innovation in the campaigns has been the use of colors.
It seems that the color war is a new strategy. Each candidate has 
chosen a color as his symbol and their supporters use these colors 
to identify themselves.
Ahmadinejad’s campaign director has announced that their color
is the color of justice and purity.

“All these (themes) are implicit in the Islamic Republic of Iran’s 
flag, which is the symbol of monotheism, independence, and… 
the Islamic Republic of Iran.” Mousavi has chosen the color
green to represent his campaign. Karroubi has chosen white as his
color. His young supporters often wear white wristbands.

However, we will have to wait until the election is over to see which
candidate ran the most successful campaign.

Undecided voters are the wild card
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