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جام جهانی فوتبال شروع شده و این روزها بازار درآوردن شمارههای مخصوص و ویژهنامه
به مناسبت این بازیها حسابی داغ است.
از آنجا که ما ،برخالف میل قلبیمان ،نمیتوانیم همچون روزنامههای ورزشی در این جا به
معرفی تیمهای شرکتکننده و چاپ عکسهای ریز و درشت از ژستهای متنوع فوتبالیستهای
محبوبمان بپردازیم ،یا در البهالی گزارشهای مثال مبتنی بر واقعیات هرطور بلدیم از تیمهای
مورد عالقهمان دفاع کنیم ،سعی کردهایم به فراخور ماهیت صفحات ،از زاویه کار خود نگاهی
به این رویداد مهم داشته باشیم.
فوتبال به عنوان یک پدیده  ،دارای کارکردهای مختلفی می باشد که شناخت این کارکردها
و نحوه تعامل آنها با پدیده های اجتماعی می تواند در بعد عملی برای بسیاری از معضالت
جامعه مشکل گشا باشد .در گذشته خاستگاه اصلی فوتبال کسب لذت و سرگرمی بوده و
جام جهانی فوتبال که از سال 1930شروع شده بر پایه برنامه صلح تهیه و تدوین شده بود
 ،درست است که فوتبال جزء یکی از ورزشها پر طرفدار محسوب شود اما المپک ها و
جام جهانی که کارکرد صلح در جهان ایفا می کردند امروزه بیشتر به کارکردی اقتصادی
و رقابتی و به پدیده ای اجتماعی و جهانی تبدیل شده اند .
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آیا دچار حادثه
شده اید؟
دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

می توانید خسارت دریافت کنید.

پس از سال ها خدمات به هموطنان
اکنون در شرکت خود آماده همکاری
شما عزیزان می باشدSerpil Ersan.
تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

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

سانحه در هواپیما

سانحه در اماکن عمومی

مشاورین فارسی زبان :علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345
or 02083427061

سانحه در کشتی

تصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار

تصا

دفات رانندگی

سانحه در مراکز خرید و فروشگاهها

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما
دریافت کرده یا تحویل دهند.
مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

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

هفته نامه ِپرشین

 1هفته نامه پرشین ،پيرامون پناهندگان ،مهاجرین،دانشجویان و مسائل فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و اخبار
ایرانیان منتشر می شود و طبعا آثار بايد مستقيم يا
غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند .با توجه به
اين مورد ،هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار
ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
 2مطالب خود را با زبان و قلم ( )fontفارسي ارسالکرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا
خودداري نمائيد!
 3آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالطاماليي و آماده براي انتشار باشند.

هفته نامه اجتماعی  ,فرهنگی  ,هنری

چاپ لندن
هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان
سیاسی و 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.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول
ع  .نجفی
صفحه آرایی :عارف  -علیرضا ریاحی

همکاران :دکتر بیژن کیمیاچی  -سبا ایرانی
امور پخش و توزیع  :فریدون

چاپ:

.Web Print UK Ltd

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها
آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین
درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین
هفته نامه پرشین از همه هموطنان ایرانی و همه
نويسندگان اينترنتي و غير اينترنتي! در هرکجاي دنيا
که باشند دعوت به همکاري مي نمايد .دوستان مي
توانند مطلب ،مقاله ،داستان ،شعر ،عکس ،کاريکاتور و
ديگر آثار خود را با رعايت نکات زير ،براي انتشار در
این نشريه ارسال نمايند:

3

 4هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر) ،وتوضيح کوتاه يک جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود
متن باشد .ضمنا با توجه به قالب صفحات نشريه،
مشخص کنيد که مطلب خود را براي انتشار در کدام
صفحه نشريه ارسال مي کنيد .در صورت عالي بودن
مطلب و دنباله دار بودن آن ،صفحه جديدي مخصوص
آن ايجاد خواهد شد و نويسنده از همکاران جديد و
ثابت پرشین خواهد بود.
 5به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب ،يکيا چند عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال
نمائيد .در صورت عدم دسترسي به عکس مورد
نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح دهيد تا ما
خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
 6مطالب بايد حداقل يک هفته قبل از انتشار نشريهارسال گردند .با اين حال ممکن است به علت زيادبودن
تعداد مطالب رسيده ،و يا مناسبتي بودن آن ،برخي از
مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

یادداشت هفته
از ماست که بر ماست
راهپیمایی و تجمع سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ( ۲۲خرداد) در لندن هفته گذشته برگزار شد .اما نكاتی در
حواشی این مراسم وجود داشت كه در مقابل افراد نکته بین ،پوشیده نمی ماند.
هرچند كه مسووالن و ترتیب دهندگان این مراسم ،تالش نمودند كه آن را با نظم و سامان دهی خاصی
برگزاركننده؛ اما بیشتر به نظر می رسید كه متولیان امر ،در یك رقابت گروهی قرار گرفته بودند و هریك تالش
می كرد كه از دیگری پیش بگیرد و مراسم خود را بهتر و مهمتر از دیگری جلوه دهد .سوای مسایل سیاسی
در روزی كه همه ایرانیان می بایست متحد در كنار هم قرار گرفته و یكپارچه خواسته ها و شعارهای خود را
مطرح نمایند؛ چنان دو دسته در كنار هم قرار گرفتند كه گویی برای اجرای نمایشی خیابانی در آنجا صف آرایی
نمودند .باوركردنی نیست كه در آن سوی مرزها ،مردمان ما حتی اجازه برگزاری راهپیمایی سكوت را ندارند؛
اما در این سوی مرزها كه مجوز درخواست راهپیمایی با تایید و نظارت پلیس اعطا می شود؛ توان آن را نداریم
كه از اختالف عقیده و تفاوت نظر ،دوری جسته و همگان را در یك نیروی متحد صف آرایی نمائیم.
چقدر نیرو و انرژی مضاعف ،صرف برگزاری دو راهپیمایی در طی چند ساعت و در یك روز شد؛ براستی
حاضران نمی دانستند كه در كدام سو باید بایستاند و كدام گروه سبز را دنباله روی نمایند .شعارهای بی ربط و
با ربط ،اعالم خبرهای ضد و نقیض و كذب .نوعی سردرگمی و بی هدفی در برنامه هایشان به چشم می خورد.
به نظر می رسید تنها مبارزه ای میان متولیان و مسووالن برنامه ها بود كه هریك متعلق به یكی از گروه های
سبز بودند .اصال مگر فرق این سبزها با آن سبزها چیست؟ مگر سبزها باهم فرق دارند؟ براستی سبزهای خارج
نشین ،با اینهمه آزادی و امكانات خبری و رسانه ای ،به دنبال دستیابی به چه اهدافی می باشند؟
نکته جالبتر این که این بار پلیس از مردم عكس و فیلم می گرفت و مراقب كوچك ترین حركات حاضران بود.
گاردگیری و باتوم های بلندی كه در دستانشان بود را به یاد دارید؟ شاید این نتیجه اعمال خشونت و رفتارهایی
باشد كه در مراسم های گذشته به ثبت رسانده بودیم.
و از همه دردناکتر این است كه با وجود اینكه ما ایرانیان در این كشور زندگی می كنیم؛ هنوز بسیاری از اصول
اولیه را رعایت نمی كنیم .مردمی كه در آن روز در مقابل سفارت تجمع كردند؛ حتی به خود این زحمت را ندادند
كه بطری های آب خود را به درون سطل های زباله بیاندازند .هر كه هرچه خورد و نوشید باقی مانده اش را
در زیرپا یا پشت میله های پارك ،رها كرد .چه كسانی مسوول تمیز كردن آن قسمت از خیابان پس از رفتن ما
بودند .چگونه است كه نمی توانیم در تجمعی حمایتی حضور یابیم و فریاد دموكراسی و آزادی خواهی را سر
دهیم؛ اما نمی توانیم ته مانده سیگار یا بطری آبمان را در سطلی بیاندازیم .چهره نرده های مقابل سفارت مزین
به عكس های كشته شدگان و جمالت و شعارهای تظاهر کنندگان بود اما كافی بود كه چشمانت را كمی به
اطراف بچرخانی و ببینی كه چگونه پر بود از ته مانده هر آنچه كه تصورش را كنی.
كالم آخر! باید این تصور زدوده شود كه مسائل فرهنگی و اجتماعی ،گره خورده در امور سیاسی نیست.
سردبیر

 7عكاسان ،طراحان و کاريکاتوريست ها مي توانندآثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب،
براي نشريه ارسال نمايند.
 8در صورت عالقه :نام و نام خانوادگي ،مشخصاتشخصي ،آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود
را ذکر کنيد.
 9مطالب خود را ترجيحا در فايل  wordو يا notepadذخيره کرده و يا با فرمت  Unicodeيا
 Arabicتايپ کرده و ارسال نمائيد.
 10هفته نامه پرشین در گزينش و ويرايش آثار آزاداست .هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع
نويسنده خواهد رسيد.
 11آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر info@persianweekly.co.ukارسال نمائيد.
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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 ...................................................................................... :نام خانوادگی................................................................. :
آدرس............................................................................................................................................................................... :
کدپستی ............................................ :تلفن .......................................................... :
آدرس ایمیل........................................................................................... :
موبایل ..................................................................................... :شماره شروع اشتراک از شماره ......................... :

مدت اشتراک :سه ماه £ 24

ششماه £ 42

یکسال £ 60

لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید
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جهانی ،در جام
جهانی

فوتبال به عنوان یک پدیده  ،دارای کارکردهای مختلفی
می باشد که شناخت این کارکردها و نحوه تعامل آنها با

پدیده های اجتماعی می تواند در بعد عملی برای بسیاری از
معضالت جامعه مشکل گشا باشد .در گذشته خاستگاه اصلی
فوتبال کسب لذت و سرگرمی بوده و جام جهانی فوتبال که
از سال 1930شروع شده بر پایه برنامه صلح تهیه و تدوین
شده بود  ،درست است که فوتبال جزء یکی از ورزشها پر
طرفدار محسوب شود اما المپک ها و جام جهانی که کارکرد
صلح در جهان ایفا می کردند امروزه بیشتر به کارکردی
اقتصادی و رقابتی و به پدیده ای اجتماعی و جهانی تبدیل
شده اند  .پدیده ای که توانسته کل جامعه و جهان را تحت تا
ثیر خود قرار دهد .
تجاری شدن و جهانی شدن فوتبال با برنامه ریزی های
کالن  ،مسائل خصوصی سازی  ،سیاست های عمومی دولت
 ،رسانه های همگانی  ،و سیاست های مربوط به سالمت
جامعه رابطه تنگاتنگی دارد  .در سطح میانی نیز شناخت
چگونگی شکل گیری روندهای اجتماعی و مطالعه اثرات
متقابل با پدیده فوتبال می تواند راهکار خوبی برای برنامه
ریزان باشد  .در سطح خرد نیز پدیده های اجتماعی مانند
آرایش و پوشش ورزشکاران و اثرات آن بر فرهنگ و رفتار
اجتماعی و شکل افراد در جامعه مورد توجه قار گیرد .
فوتبال جدال بین بازیکنان و مربیان نیست بلکه امروز فوتبال
تا آن حد پیش رفته که توانسته شرایط سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی جهان را تغییر داده و به یک پدیده فراگیر تبدیل شود.
کارکرد اجتماعی :
برگزاری مسابقات فوتبال در سطح جهانی امروزه در نزد
بسیاری از جامعه شناسان به عنوان ابزاری برای اندازه
گیری ارق و همبستگی ملی مورد استفاده قرار می گیرد
و فوتبال می تواند در باال بردن این همبستگی نقش مهمی
ایفاد کند .یکی از کارکردهای ورزش باال بردن همبستگی ملی

اجرای نمایش فصل سبز در لندن
به گزارش خبرنگار پرشین ،نمایش «فصل سبز» به
كارگردانی بهروز قنبری كه رهبری گروه آویش را در
آلمان به عهده دارد؛ در تاریخ  ۲۵و  ۲۶ماه جون در
 Cultural Society Omidلندن به روی صحنه خواهد
رفت .این نمایش سال گذشته در فستیوال هایدبرگ ایران -
آلمان ،توانست بهترین جایزه را دریافت نماید.
محتوای كلی این تئاتر كه فاقد دیالوگ است (تنها چند
جمله كوتاه) و تماما حركات موزون را در بر دارد؛ سبك

است و کشورهاییکه از تعدد اقوام برخورداند  ،از ورزشهای
گروهی و بویژه از فوتبال بعنوان باال بردن وحدت ملی
استفاده می کنند و اگر امروزه فوتبال به عنوان نمادی برای
جهانی سازی نام برده می شود برای این است که تمامی
بازیکنان از تمام نژادها  ،قوم ها  ،فرهنگ ها را دور هم جمع
می کند و تحت قواعد یکسان و جهانی به مسابقه می پردازند
و جالب اینکه قانون فوتبال از معدود قوانینی است که برای
تمامی کشورها یکسان می باشد .
کارکرد سیاسی :
بسیاری از سیاستمداران معتقدند برای برقراری رابطه بین
دو کشور  ،بهترین ابزار و وسیله همانا فوتبال است  ،و
این امر نشان می دهد که این ورزش گروهی برای مقاصد
سیاسی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد  ،چرا که
مسابقه بین دو تیم کشور در واقع مسابقه بین دو ملت است
.دست دادن بازیکنان دو کشور با یکدیگر و لباس عوض
کردن و دادن هدیه به یگدیگر و و حضور مسئولین رده
باالی کشور در بازی فوتبال  ،می تواند زمینه ایجاد نوعی
رابطه بین کشور ها باشد  .نمونه آن برگزاری مسابقه بین
دو تیم ایران و آمریکا در سال  1998بود که نزد بسیاری از
سیاستمداران با تحلیل های مختلف تبیین می شد.
کارکرد اقتصادی :
یکی از کارکردهای فوتبال بهبود وضعیت اقصادی کشورها
می باشد  .ورزش بعنوان بخش پیشتاز می تواند اقتصاد را
به جلو بیاندازد ،چرا که ورزش در زمینه ایجاد نیروی انسانی
سالم نقش مهمی ایفا کند و ورزش هایکه برای اکثریث افراد
لذت بخش باشد نقش دو چندانی د این زمینه ایفا می کند و
ورزش به انسانها یاد می دهد تا چگونه برای رسیدن به
اهداف خود مشکالت را کنار گذاشته و بر تنبلی فائق بیاییم
.در بعد کالن نیز کارکرد اقتصادی می تواند برکل جامعه
تاثیر گذار باشد و اگر عده ای از فوتبال بعنوان صنعت یاد
می کنند برای این است که بسیاری از مشاغل را در کنار خود
بر جامعه ترویج می کند  ،بعنوان مثال حدوداً سه ماه قبل
از برگزاری جام جهانی در آلمان کلیه هتل های این کشور
رزرو شده و دو میلیون توریست وارد این کشورشده است
و برای نزدیک به  20هزار نفر شغل موقت ایجاد شده است
و بر اساس همین شواهد کارشناسان معتقدند در زمان
برگزاری جام جهانی نرخ رشد ناخالص ملی آلمان به میزان
 2در صد افزایش می یابد که می تواند در بهبود نسبی اوضاع
اقتصادی این کشور نقش مهمی باشد.
کارکرد فرهنگی :
البته کارکرد فوتبال در اینجا ختم نمی شود ،بلکه برگزاری
جام جهانی فرصتی را برای کشورها بوجود می آورد که
تمدن و فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کنند .فوتبال
امروزه دنیا وفرهنگ خود را می سازد و قواعد خاص خود
را بر ملت ها حاکم می سازد  .ما هنوز خاطرات جام جهانی
سال ...............آلمان را از یاد نبردیم و هنوز هم عکس ها و
پوسترهای آن دوره را رد بسیاری از مغازه ها و خانه ها می
توان دید .در اکثر بازیها قبل از شروع بازی در کنار اجرای
زنده موسیقی  ،نقشه و موقعیت جغرافیای و جمعیت و آثار
باستانی تیم های حاضر از طریق رسانه ها به مردم نشان
داده می شود و برای کسانیکه ذهنیت منفی از ایران دارند
بهترین فرصت است تا از این طریق ایران واقعی را به میلیون
ها مخاطب نشان دهیم  ، .برای بسیاری از جامعه شناسان
فوتبال شکل کوچک شده ای از جامعه است که در آن می
توان به ویژگیهای افراد آن جامعه دست یافت  .مطمئن ًا رفتار
بازیکنان و تماشگران حامی آنها  ،نوع برخورد با یکدیگر می
تواند نشان دهنده رفتار یک ملت باشد و میلیون ها چشم
رفتار بازکنان رامی بینند و آن را مورد ارزیابی قرار می
دهند .
جدیدی از اجراست كه احساسات فردی در مورد حوادث
سیاسی یكسال گذشته ایران را بدون هیچگونه جهت گیری
یا شعارهای سیاسی به نمایش می كشد.
گروه آویش به دعوت گروه سام و مدیریت خانم سوسن
فرخ نیا كه سالهاست در لندن مشغول فعالیت های هنری
و تئاتری می باشند و همواره این دو گروه باهم همكاری
متقابل داشته اند؛ به لندن می آیند تا مشتاقان به تئاتر نیز
در این كشور از تماشای آن بهره مند شوند .عالقمندان
برای كسب اطالعات بیشتر می توانند به وب سایت گروه
سام به آدرس زیر مراجعه كنند.
www.saamtheatregroup.com

در گفتگو با هفته نامه پرشین،

معین به تمامی شایعات پایان داد

سالها پیش از دلتنگی هایش در «دلم می خواد به اصفهان برگردم  »...خواند .اما
رفتنش تا به امروز حتی برای مراسم
سالگرد فوت مادرش نیز محقق نشد.
چه شبها كه در تنهایی و غربت ،ترانه
«مادر» را به یاد مادرانی كه از آنها
دوریم و یا از دست داده ایم تكرار
و زمزمه كردیم .با هر ترانه ای كه از
صدای دلنشین او شنیدیم؛ خاطراتی
برایمان تداعی شد .براستی كه
جاودانگی این ترانه ها به واسطه اجرا
و صدای ماندگار خواننده بزرگ و
نامی ایران ،معین می باشد.
این روزها بازار شایعه در مورد
این هنرمند خوش صدای ایرانی ،باال
گرفته و آزردگی خاطرش را موجب
شده تا جایی كه هفته گذشته برخی از سایت های خبری داخلی ،اقدام به درج
اخباری مبنی بر سفر وی به ایران برای دیدار با تنی چند از مقامات ،جهت اجرای
كنسرت نموده اند .به دنبال درج این خبر ،بسیاری از نشریات و سایت های خبری
خارج از كشور نیز به سرعت بر دامنه گسترش این شایعه افزودند و در واقع مبدل
به وسیله ای شدند كه بر آتش این شایعه بیش از بیش دمیده و آنرا شعله ورتر
ساختند.
با افزایش حجم این شایعه ،خواننده مشهور معین ،طی ارتباط های تلفنی مستقیم با
برخی از شبكه های تلویزیونی ،این شایعه را كه در بسیاری از سایت ها و روزنامه
ها مطرح شده بود را كذب اعالم نمود .اما با وجود تكذیب این شایعه ،همچنان برخی
سایت ها و نشریات معروف خبری در لندن ،بدون توجه به اظهارات این خواننده
محبوب ،اقدام به درج مجدد این شایعه نمودند .طی تماس های پیگیرانه برنامه گذار
آقای معین در لندن با هفته نامه پرشین ،بر آن شدیم كه به گسترش بیش از پیش
این شایعه در انگلستان پایان دهیم .چرا كه به زودی و در ماه سپتامبر كنسرت
باشكوه و بزرگی در لندن توسط این هنرمند محبوب و نامی ایرانی به اجرا در
خواهد آمد .بنابراین رسالت خود را بر آن دیدیم كه به جای دامن زدن به شایعات
بی اساس ،زمینه را برای برگزاری هرچه عظیم تر و بهتر برگزار شدن این كنسرت
در لندن برای ایرانیان فراهم سازیم.
خبرنگار هفته نامه پرشین طی تماس مستقیم تلفنی با آقای معین ،در مورد این
شایعه پرس و جو كرد .وی با كذب و دروغ دانستن این شایعه بیان كرد كه به
هیچ عنوان در تمامی سال هایی كه خارج از كشور زندگی كرده است ،هیچ سفری
به ایران نداشته است .او حتی تاكید كرد كه هیچگونه كنسرتی برای اجرا در ایران
توسط وی برنامه ریزی نشده است .معین سفر به ایران را امری عادی دانست
كه هر ایرانی دور از وطن آرزومند است كه روزی برای دیدار خویشاوندان و
كشورش به آغوش میهن بازگردد اما اینكه این آرزو منجر به وسیله ای برای نشر
برخی شایعات گردد را نادرست و ناپسند برشمرد.
در جریان چنین مسائلی نكاتی به چشم می خورد كه بیان آنها در این مجال،
ضروری به نظر می رسد.
با وجود دسترسی همگان به وسایل ارتباطی همچون تلفن ،موبایل ،ایمیل
و  ...آنهم در فضای آزاد و باز رسانه ای در خارج از كشور؛ با مطرح شدن چنین
شایعاتی درباره هنرمندان نامی ،عجیب به نظر می رسد كه رسانه ای به خود این
زحمت را ندهد كه از طریق یك تماس ساده ،از صحت و سقم یك خبر ،اطالع حاصل
نماید و تنها به درج آن به استناد منابع خبری داخلی ،بسنده كند .مگر جز این است
كه وظیفه یك رسانه ،اطالع رسانی موثق می باشد تا مخاطبان به آن اعتماد نمایند.
به فرض اینكه خواننده یا هنرمندی دور از وطن ،پس از سالها اراده كند كه
برای دیداری حتی لحظه ای رفع دلتنگی هایش به كشورش بازگردد؛ آیا این جرم یا
گناه تلقی می شود؟ آیا ما مردمان در جایگاهی قرار داریم كه بخواهیم این آزادی
را از او سلب نمائیم و یا اینكه بی مورد وی را مورد قضاوت قرار دهیم؟
هنرمند و هنر از سرمایه های معنوی یك كشور به شمار می روند؛ سوال
اینجاست كه هماهنگونه خوانندگانی از ایران برای اجرای كنسرت به كشورهای
مختلف می روند تا هموطنان خود را در لحظاتی به یادماندنی سهیم سازند؛ كه البته
مورد تشویق ها و حمایت های بی دریغ ،هموطنان خارج نشین خود قرار می گیرند؛
چرا خوانندگان خارج از كشور نمی توانند كنسرت یا اجراهایی را در داخل وطن
خود داشته باشند تا شادی و خوشحالی مردمانش را رقم بزنند؟
در خاتمه می توان گفت كه شاید این محبوبیت و شهرت آقای معین است كه
شایعه سفرش به ایران ،اینچنین توانسته دل عالقمندانش را به درد آورد كه نتوانند
چنین مساله ای را تحمل كنند .اما باید تاكید كرد كه گسترش چنین شایعاتی به هیچ
عنوان از مقام و منزلت یك هنرمند در نزد عموم نمی كاهد بلكه ماندگاری اش را
افزونی می بخشد.
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الریجانی علیه بازرسی
محموله هواپیماها و کشتیهای
عازم ایران هشدار داد
رئیس مجلس ایران علیه بازرسی محموله های
مظنون به مقصد ایران هشدار داده و خواستار ادامه
غنی سازی اورانیوم شده و مجلس طرح "صیانت
از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای" را تصویب
کرده است.
علی الریجانی ،رئیس مجلس و سرپرست پیشین
مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی روز چهارشنبه
 ۲۶خرداد ( ۱۶ژوئن) در سخنانی در جلسه علنی
مجلس ،کشورهایی را که در اجرای مصوبه اخیر
شورای امنیت در صدد بازرسی محموله های
مظنون به مقصد ایران بر آیند به اقدامات تالفی
جویانه تهدید کرد.
آقای الریحانی در اظهارات خود گفت" :به آمریکا و
کشورهای ماجراجو هشدار می دهیم در صورتیکه
وسوسه بازرسی محموالت هواپیما و کشتی ایرانی
را در سر داشته باشند ،مطمئن باشند در خلیج
فارس و دریای عمان به خدمت کشتی های آنان
خواهیم رسید".
رئیس مجلس نوع اقدامات مورد نظر خود را شرح
نداد اما در حال حاضر ،کشتی های متعلق به نیروی
دریایی ایاالت متحده و شمار دیگری از کشورهای
غربی در این منطقه حضور دارند.
قطعنامه شماره  ۱۹۲۹شورای امنیت سازمان ملل،
مصوب  ۹ژوئن سال جاری ،در آنچه که اقدامات
الزم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی
به جنگ افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری
مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده،
مجوز بازرسی کشتی ها و هواپیماهای مظنون به
حمل اقالم ممنوعه برای این کشور را صادر کرده
است.

آقای الریجانی در سخنان روز چهارشنبه خود گفت
که "در خبرها آمده بود که اتحادیه اروپا ،سنا و
کنگره آمریکا ،پس از قطعنامه مفتضحانه اخیر ،به
اقدام دیگری دست زدند و برای تکمیل چرخه حرکت
ماجراجویانه شورای امنیت ،مصوبات دیگری را در
مقابله با ملت ایران تدارک دیده اند".
برخی مقامات ایاالت متحده و اتحادیه اروپا اعالم
کرده اند که عالوه بر اجرای قطعنامه شورای امنیت،
در نظر دارند محدودیت های تجاری و مالی دیگری
را برای افزودن بر فشار بر دولت جمهوری اسالمی
به اجرا بگذارند.
علی الریجانی کشورهای اتمی جهان را به عدم
تبعیت از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته
ای و خودداری از تامین سوخت مورد نیاز رآکتور
تحقیقاتی تهران متهم ساخت و گفت "مجلس شورای
اسالمی از دولت محترم می خواهد پایه تولیدات
غنی سازی را در سطح  ۲۰درصد قرار دهد و به
هیچوجه کوتاه نیاید تا کشورهای بی تعهد و زورگو
متوجه شوند به میزان فشار بی منطق آنان ،درجه
غنی سازی متناسب با نیازها افزایش می یابد".
رئیس مجلس در توجیه توصیه به واکنش نسبت
به اقدامات بین المللی علیه ایران ،مقابله به مثل
را بخشی از دفاع از حقوق ملی ایران نامید و به
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا ،اخطار کرد
که "متوجه باشد از این به بعد ،زمان سرگرم سازی
از طریق سخنرانی به سر آمده و زمان کالس انشاء
تمام شده و نوبت امتحان است و مطمئن نباشند که
ایذاء و موذیگری نسبت به ملت ایران به نفع آنها
تمام می شود".
آقای الریجانی تصویب قطعنامه جدید شورای
امنیت را به تالش آمریکا و اسرائیل برای انحراف
افکار عمومی جهانیان از ماجرای حمله کماندوهای
اسرائیلی به کشتی امدادرسانی عازم غزه نسبت داد
و گفت که آمریکا و اسرائیل "نمی توانند با اینگونه
پرونده سازی ها ،ماجرای خیانت بار و جنایتکارانه
علیه کاروان آزادی را سرپوش بنهند".

انگلیسی را در  6ماه بیاموزید
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت  4تا  6بعد از ظهر

کالس های آموزش انگلیسی برای بزرگساالن در کانون ایرانیان لندن
در این کالس ها به شما موارد زیر آموزش داده می شود:
1از زبان ،دهان و دندان صداهای کلمات را بطور صحیح تلفظ کنید 2جمالت مورد استفاده در مکالمات روزانه 3یادگیری لغات مورد نیاز 4استفاده از لغت نامه انگلیسی به انگلیسیهر جلسه آموزش به ترتیب زیر خواهد بود
 5دقیقه تکنیک تنفس 20 ،دقیقه صدا و طرز استفاده از لبها 20 ،دقیقه یادگیری صداها 20 ،دقیقه تکرار
مطالب 10 ،دقیقه استراحت  45 ،دقیقه صحبت کردن و یادگیری لغت.
از افراد خواسته می شود تا در تمام این مراحل شرکت فعال داشته باشند.
برای استفاده کامل از این کالس و مفید بودن آن شرکت کنندگان باید خود را متعهد کنند که حد اقل  6ماه
در این کالس ها شرکت کنند.

برای ثبت نام  ،اطالعات بیشتر و هزینه با کانون ایرانیان لندن با شماره
 02077000477تماس بگیرید.

ترجمه مدارک

کانون ایرانیان لندن کلیه مدارک شما را در اسرع وقت و با
حد اقل هزینه ترجمه می کند.
برای اطالعات بیشتر با کانون ایرانیان لندن با
شماره 02077000477 :تماس بگیرید

گزارش اختصاصی از راهپیمایی  ۲۲خرداد (سالگرد انتخابات ریاست جمهوری) در لندن

تجمع ایرانیان لندن در
مقابل سفارت ایران

فرشته كدیور

روزها یكی پس از دیگری سپری شد تا به ایامی رسیدیم كه به موازاتش در چنین روزهایی در خرداد
ماه سال گذشته ،شور و اشتیاقی وصف ناشدنی از حضور مردمان در هر كوی و برزن را به خاطر
می آوریم .روزهایی كه فریادهای شادمانی و پایكوبی ،خیابان ها را پرساخته بود .رنگ ها ،شعارها
و عكس ها به در و دیوارهای شهر ،جلوه خاصی بخشیده بود؛ چرا كه مردم انتظار رویدادی را می
كشیدند كه توانست اینگونه خروش و امید را در وجودشان شعله ور سازد و آن هم چیزی نبود جز
اینكه همگی در كنار صندوق های رای ،ظاهر شوند و یكدلی شان را جهت آنچه با قوه فكر و اراده خود
برگزیدند ،به نمایش گذاشته و فقط نام منتخب خود را از درون صندوق ها بیرون آورند .اما آنچه دور
نمایش پیش بینی نمی شد؛ این كه منتخبشان جز همآنی باشد كه برگزیده بودند .یكباره دامنه اختالف
ها و موج اعتراض ها چنان باال گرفت كه هیچ چیز نتوانست جلودارش شود .اما دستاوردش؛ رویش
جوانه ای سبز كه جنبش سبز نام گرفت .جنبشی كه مبدل شد به امیدها و آرزوهای انسانهای زیادی كه
باروری اش را چشم دوختند .خواسته شان چندان زیاد نبود؛ احقاق حقوق قانونی و مدنی به حق شان.
آری یكسال از تب و تاب انتخابات پرهیاهوی ریاست جمهوری در ایران گذشت .انتخاباتی كه توانست
مرزها را درنوردد و هر آنكس كه ایرانی نام داشت را با خود همراه ساخت تا به حق خواهی اش به پا
خیزد و در هر گوشه دنیا فریاد نه تنها رای من كجاست بلكه حق من كجاست را بانگ زند.
در طی یكسال گذشته به مناسبت هر برنامه یا یادبودی ایرانیان خارج از كشور نیز همپای هموطنان
خود در داخل ایران ،یكپارچه ایستادند و شعارهایشان را در حمایت از مردمان كشورشان ،مقابل
دیوارهای سفارتخانه ها به گوش مسووالن نظام رساندند و به هموطنان ،نشان دادند كه ما حتی لحظه
ای از حال شما غافل نیستیم و همراهی تان می كنیم.
اما به مناسبت سالگرد بیست و دوم خرداد در ایران ،مجوزی برای راهپیمایی مردمی؛ صادر نشد با
این وجود ایرانیان در سایر كشورهای دنیا با استفاده از فضای دموكراتیك و آزاد محل سكونتشان،
دست به كار شدند تا رسالت خود را به انجام رسانند و خاطره حوادث این روزها را برای جهانیان
زنده نمایند .بدین طریق ثابت كردند كه اگر حتی راهپیمایی سكوتی در ایران مجوز نگیرد؛ این ما هستیم
كه در خارج از مرزها و در هر كجا كه باشیم این سكوت را فریاد خواهیم زد .در لندن نیز از روزها قبل
شاهد فراخوان هایی از گروه های مختلف به شیوه های گوناگون و در شبكه های مجازی بودیم كه
حضور طرفداران جنبش سبز و سایر گروه ها را برای راهپیمایی بیست و دوم خرداد می طلبید .این
راهپیمایی روز شنبه(  ۱۲جون ) با حضور دسته هایی از مردم و با هماهنگی یكی از گروه های حامی
جنبش سبز لندن ،از مقابل درب اصلی هلند پارك آغاز و تا مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسالمی
ادامه یافت .در طول مسیر راهپیمایان ملبس به لباس های سبز با نوشته هایی با مضمون آزادی،
برابری ،برادری و با حمل بادكنك های سبز و پالكاردهایی ،خواسته های خود را به تصویر كشیدند و
با سر دادن شعارهایی مطالبات خود را بیان نمودند .حركت آرام و پیوسته شان كه تنها با تكرار بلند
شعارهایی به زبان انگلیسی همراه بود ،جلوه خاصی به خیابان های مسیرشان بخشید به گونه ای كه
حاضران در آن منطقه با نگاه ها و لبخندها ،همراهی و حمایت شان می كردند و این بار خارجیان بودند
كه با لنزهای كوچك موبایل های در دستشان این تصاویر را برای خود به سرعت ثبت می كردند.
سپس با طی مسیر مربوطه ،جمعیت راهپیمایی كننده به دیگر مردمان ،برخی شخصیت های فعال
اجتماعی – سیاسی ،گروه ها و حزب های دیگری پیوست كه از ساعاتی قبل در مقابل ساختمان
سفارت ایران ،ایستاده بودند و آنها نیز با در دست داشتن پالكاردها ،پرچم ها و تصویرهای مختلف،
شعارهایی را فریاد می زدند .بدین ترتیب ساعاتی به این منوال گذشت و با نزدیك شدن به پایان زمان
قانونی تجمع ،گروه دیگری از حامیان جنبش سبز لندن ،اقدام به راهپیمایی به سمت ساختمان كنسلول
گری ایران نمود ،جایی كه یكسال پیش در چنین روزی به آنجا برای رای دادن ،رفته بودند و حاال یكبار
دیگر نیز به صورت سمبلیك در کنار خیابان ایستادند و برای نشان دادن این اتحاد ،همان كار را تك
تك تكرار كرده و رای های خود را در داخل صندوقی نمادین رها ساختند.
این مراسم كه از ساعت  ۲بعد ازظهر آغاز شده بود؛ حوالی ساعت هشت شب به پایان رسید.

هفته نامه پرشین
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آمریکا وزیر دفاع و
فرمانده سپاه ایران
را تحریم کرد
دولت باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا،
نام شمار دیگری از افراد و شرکت های

آمریکا بیمه ایران و نمایندگی این بیمه در
بریتانیا را نیز تحریم کرده است.
این تحریم ها یک هفته پس از تصویب
قطعنامه تازه ای از تحریم ها علیه ایران در
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط
با برنامه اتمی اش اعمال می شود.
تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا بعد از

استوارت لیوی ،معاون وزارت خزانه داری
آمریکا ،که از طراحان و مجریان تحریم های
آمریکا علیه ایران به حساب می آید نیز در
این کنفرانس خبری به سواالت خبرنگاران
پاسخ داد.
او در پاسخ به سوال آدی راوال خبرنگار بی
بی سی در واشنگتن دایر بر این که چگونه
به مردم ایران اطمینان می دهد که تحریم
های اعالم شده امروز و سابق ،نه آنها بلکه
دولت را هدف می گیرد گفت" :سوال خیلی
خوبی است .حرف شما درست است .ما با
مردم ایران مشکل یا اختالفی نداریم .کامال
برعکس ،این دولت ایران و تصمیم های آن
است که مشکل آفرین است".
پنج شرکت مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران
نیز مشمول این تحریم ها هستند.
گایتنر گفت که دولت اوباما در مجموع ۲۲
شرکت محصوالت بنزین ،انرژی و بیمه
در داخل و خارج ایران "که تحت مالکیت
یا مدیریت دولت ایران هستند" را شناسایی
کرده است.

ایرانی را به فهرست بلند تحریم های یکجانبه
خود افزوده است.
وزیر دفاع ایران و جواد کریمی ثابت مدیر
شرکت انرژی نوین به دلیل ارتباط با برنامه
اتمی ایران در فهرست تحریم ها قرار داده
شده اند.
نام سرلشگر محمدعلی جعفری ،فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و محمد
رضا نقدی فرمانده سازمان بسیج سپاه
پاسداران نیز در این فهرست به چشم می
خورد.

ظهر چهارشنبه ( ۱۶ژوئن) در یک کنفرانس
خبری در واشنگتن گفت" :اقدامات امروز
ما با هدف منصرف کردن سایر دولت ها
و نهادهای مالی خارجی از معامله با این
موسسات که باعث کمک به فعالیت های
غیرقانونی ایران می شود انجام می شود".
گایتنر ادعا کرد که "پست بانک" ایران -
شانزدهمین بانک ایرانی که به فهرست سیاه
افزوده می شود  -برای "حمایت از فعالیت
های اشاعه اتمی" ایران تاسیس شده است.

به دفاع از رضاشاه افتخار
ميكنم و اصال خجالت نميكشم
حميد رسايي و صادق زيباكالم در مناظرهاي
در راديو گفتوگو به موضوع «خواص و
نقش آنها در حوادث سال گذشته» پرداختند.
زيباكالم گفت :متاسفانه در نظام سياسي ما
زماني مسئوالن در كارشان ابقا ميشوند
كه در مقابل خطاها و اشتباهات لب فرو
بندد و در مقابل اشتباهات حكومت سكوت
كنند و اين در حالي است كه آقاي رسايي
و دوستانشان به اين مسئله افتخار ميكنند
اما واقعيت اين است كه اين موضوع نشانه
نارسايي نظام ماست.
زيباكالم همچنين با دفاع از مواضع قبلي
خود در مورد رضا خان افزود :به دفاع از
رضاشاه افتخار ميكنم و اصال خجالت
نميكشم در انظار عمومي از رضاشاه و همكارانش حمايت كنم.

براساس تحریم های اتخاذ شده "تمامی
معامالت میان هر یک از نام بردگان و
شهروندان آمریکایی ممنوع است ،و شرکت
ها و افراد نام برده هر نوع دارایی در آمریکا
داشته باشند مسدود خواهد شد".
دولت اوباما قول داده بود که پس از تصویب
قطعنامه سازمان ملل متحد گام های یکجانبه
بیشتری علیه ایران بردارد و از کشورهای
دیگر خواسته است چنین کنند.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه
تحریم های تازه ای را علیه ایران پیشنهاد
کرده بودند.
مرجع بی بی سی

رسايي در پاسخ گفت :اگر شما از طريق راديو به اعالم مواضع خود
ميپردازيد به علت عدم تمايل برخي از دوستان شما در دفاع از
مواضعشان در مورد فتنه سال گذشته است و اين در حالي است كه
شما از طريق راديو به طرفداري رضا مير پنج افتخار ميكنيد .بعد
نظام را متهم ميكنند كه اگر كسي همراه با آنها نبود ،افراد را ساقط
ميكند كه رفتار دوگانه شما و همفكرانتان را مردم رصد و به همين
دليل در مقابل جريان نفاق ايستادند .آقايان
موسوي و كروبي با استفاده از تريبونهايي
كه نظام براي آن قرارداد به صحنه انتخاباتي
وارد شدند اما در نهايت اين افراد به آشوبگري
پرداختند .اتفاقات سال  88و حوادث تلخ بعد
از انتخابات موجب ريزش و رويش خواص
شد .خواص با تصميمات غلط از جريان اصيل
انقالب فاصله گرفتند و با استدالل نادرست
بيشتر شبيه عوام بيتحليل و بيبصيرت عمل
كردند .زيباكالم در ادامه گفت :اگر نظامي
سالمت باشد با مسئوالن خود به اين شكل
برخورد نميكند و از بيآبرويي آنها جلوگيري
ميكند كه اين سطح رفتار نظام اسالمي در
برخورد با خواص و پايهگذاران انقالب فقط
در نظامهاي كمونيستي و توتاليتر ديده ميشود.

عوارض خروجي مسافران پروازهاي خارجي دو برابر شد
ايسنا :مديركل فرودگا ه بين المللي امام خميني از افزايش ميزان عوارض خروجي مسافران پروازهاي خارجي به  50هزار تومان خبرداد .رضا
قديمي
اظهار كرد :عوارض خروجي هر مسافر در سفرهاي خارجي از  25هزار تومان به  50هزار تومان افزايش يافته است .وي افزود :البته عوارض
خروجي سفرهاي زيارتي (عراق و سوريه) 25هزار تومان است .قديمي با اشاره به اينكه در سال گذشته روزانه بين  50تا  60پرواز در اين
فرودگاه انجام ميشد ،گفت :در حال حاضر روزانه حدود  100پرواز در اين فرودگاه انجام ميشود و ايستايي مسافران از بين رفته است.
مديركل فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) اظهار كرد :چند شركت هواپيمايي از كشورهاي مالزي و سوريه و برخي از كشورهاي آسياي ميانه
درخواست انجام پروازهاي برنامهاي به اين فرودگاه را دارند كه ظرفيت و آمادگي پاسخگويي آن وجود دارد.

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی  -سی و یکم
عجیب است اسامی دکان های معمولی هم از این رنگ پذیری
مصونیت ندارند .شاید خیلی از همشهری ها هنوز تابلوی
بزرگ قصابی دروازه شمیران را یادشان باشدMEAT ARIA
(ASDOLLAملهم از لقب آریامهر ).مطمئن نیستم که حاال تغییر
اسمی با یک پوند اسالمی نداده باشد .نمی دانم شاید هم با این
نوع پسوندها یک پوشش امنیتی برای خود تامین می کنند .چون
واقعا این ها دیگر خوش خدمتی بعضی از خود همین مردم است
به دولت و حکومت مربط نیست .وقتی قرار شد تبی جامعه را
بگیرد آن وقت هر پدیده و هر کاالیی با پسوند یا پیشوند مورد
پسند و یا رایج روز مزین می شود .آن وقت دیگر حتی آگهی
های عجیب و غریب روزنامه ای هم نباید به خنده امان بیندازد:
نخستین ساعت رومیزی اسالمی (به نقل از آگهی در همشهری
 5بهمن .)78
ببینید کم و بیش این مسائل در تمامی جوامع وجود دارد ولی در
این جا عیب کار غلظت و اندازه آن است که باعث شده قبح کار
از بین برود .متن زیر را از مقاله مردمان بازیگر روز یازدهم
بهمن ماه  77روزنامه مشارکت برایتان نقل می کنم .به نقل از
روبر تو چولی سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان در مورد
بازیگر ی در ایران:
من پتانسیل قوی در بازیگران ایرانی می بینم .این فرهنگ زبان
ایرانی دارد و این زبان امکان بازیگری و نمایش را پدید می
آورد که انحصارا مربوط به تئاتر و جایگاه نمایش نیست در
جاهای دیگر هم وجود دارد .من موضوعی را تعریف می کنم و
آن این که از شخصی که حرف می زنم بی نام و نشان است .در
چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم
در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته ای را دیدم .مطمئنا
در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجی بودم .د رآن
دسته شیون و گریه زاری زیادی می شد و انسانها زیادی رنج
می بردند.
اما از آن جا که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم
و تنها کسی بودم که در این دسته گریه نمی کردم .من بازیگر
بسیار خوبی هستم ولی آن جا خجالت می کشیدم که گریه کنم.
کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه می کردند یکی
از آنها که به من نزدیکتر بود هنگام عزاداری و وسط گریه زاری
رو به من کرد و گفت می خواهی فرش بخری؟ و در عین حال به
سختی گریه می کرد .این بزرگترین بازیگری بود که من دیدم.
جالب است که در بعضی از مقاطع این ریا کاری به اصطالح بین
دو طرف رو باز انجام می شود هر دو طرف هم به بی اصلی
آن باطنا اعتراف دارند ولی راضی اند که همین نمایش را ادامه
دهند :ساعت حدود نیمه شب است .از یک میهمانی برگشته و
مجبوری یکی از همان میهمان ها را هم درب متزلش برسانی.
به محض این که رسیدی آقا شروع می کند به تعارف کردن که
حاال یک چایی و ...جنابعالی با سماجت تعارف می کنید که نه
انشا ...باشد برای وقت دیگر در صورتی که هر دو به خوبی
می دانید با زن و بچه خواب محال است حتی برای یک حاجت
کوتاه چند دقیقه ای بتوانید به داخل خانه بروید .ولی خوب چه
ضرری!! دارد .هر دو طرف راضی ا ز هم جدا می شوند .درست
است خواهید گفت این تعارفات از خصائل میهمان نوازی ایرانی
است ولی خودمانیم این دیگر میهمان نوازی نیست میهمان به
بازی است .و در چنین شرایط بازیگری است که کمتر کسی می
تواند تعداد واقعی دوستان و یا حتی دشمنانش را بشناسد و بر
مبنای آن حسابی برای زندگیش برقرار کند .این است که رئیس
اداره تازه وقتی از اداره بیرون رفت می فهمد که تا چقدر بین
کارمندانش محبوبیت و یا احتماال منفوریت داشته تا خودش
نرفته معلوم نمی شود.
یک نمونه از فرصت طلبی ایرانی را که در عین حال خارج از
جذابیت هوشمندی همین ایرانی نیست برایتان نقل می کنم.
دم درب یکی از دوایر دولتی داخل شهر مردان آستین کوتاه
را راه نمی دادند .مجسم کن با این گرفتاری خودت را از پس
یک ترافیک آن چنانی مرخصی آن چنانی و هزاران مساله دیگر
به دروازه مقصد رسانده ای می گویند آسینت کوتاه است و
راهت نمی دهند .چاره کار را دربان با یک اشاره کوتاه نشانت
می دهد .بعد باید پیرآهن آستین بلند چند دقیقه کرایه کنی یا از
همان مغازه یک پیراهن دیگر برای یکبار مصرف آن هم به قیمت
دلخواه صاحب مغازه بخری .متوجه می شوید که در بسیاری
از مواقع منافع مقطعی مجریان یک دستو ولو که این دستور در
دوره ای به مناسبت ضرورتی و یا به تشخیص اشتباهی صادر
گشته باشد مانع از لغو آن می شود بدون این که خود مجری
کوچکترین اعتقادی به اصل دستورداشته باشد.
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پيروزي ملیگرایان در انتخابات پارلماني

آيا بلژيك به سمت
تجزيه ميرود؟
بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی بلژیک ،ملیگرایان «فلماند» پيروزي قاطعي
را در انتخابات روز شنبه بهدست آوردند.

كنند يا نه؟» پيروز ايزدي كارشناس مسايل اروپا هم میگوید :درباره ميزان
واگرايي در بلژيك مي گويد « :حزب فلماند با گرایشهاي تجزیهطلبانه خود به
ایجاد یک کنفدراسیون و جداشدن از بخش فرانسهزبانها اعتقاد دارد .به این
صورت که آنها خواهان اعطای قدرت به دولتهای محلی در تمام حوزههای
اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی هستند و بر این اعتقادند که دولت فدرال تنها
باید عهدهدار اختیاراتی در حوزه ارتش ،مسائل نظامی ،دفاعی و سیاست
خارجی باشد.
فلماندها حتی برای تحقق این هدف ،طرحی را نیز ارائه کرده بودند .بر اساس
برنامهای که بارت دوفر رئیس حزب اتحاد جدید فلمان آن را اعالم کرده
بود ،در صورت تصویب دولتهای محلی در حوزههای بهداشت ،دادگستری،
دارایی و امنیت اجتماعی اختیارات کامل را خواهند داشت.
در مجموع وضعیت موجود اوضاع را نسبت به قبل پیچیدهتر کرده به
گونهای که این دو قومیت امروز برای حصول به نتایج به زمان بیشتری
نیاز دارند .به خصوص اینکه جنوبیها خواستار تجزیه کشور نیستند ،اما
شمالیها در وهله اول خواهان اختیارات بیشتر بوده و آرمان مدنظر آنها
تشکیل دولت فلمان مستقل است».

موج نومليگرايي در اروپا

به نقل از پايگاه خبري دويچهوله ،ائتالف جدید فلماند به رهبری «بارت
دوفر» در بسیاری از مناطق فالمانها با كسب  27كرسي از مجموع 150
كرسي پارلمان به پیروزی دست یافت كه نسبت به انتخابات گذشته 19
كرسي بيشتر كسب كرده است .پس از آن ،سوسیالیستهاي فرانسوي زبان
نيز توانستند  26كرسي به دست آوردند كه شش كرسي بيشتر از انتخابات
پيشين بود .در حالی که در منطق ه «والون» که در آن فرانسویزبانها ساکن
هستند ابتدا سوسیالیستها و سپس لیبرالها بیشترین آرا را کسب کردند.
پيروزي فالماندها در حالي صورت گرفته است كه ادعاي آنها مبني بر جدایی
طلبي راتقويت مي كند و اين در حالي است كه فرانسویزبانهاي ساكن
مناطق جنوبی والون طرفدار اتحاد ملی هستند .بيزينس ويك نيز از بلژيك
گزارش داد كه اين انتخابات منجر به سقوط دموكرات مسيحيان به رتبه
چهارم شده است .نيويورك تايمز نيز در گزارشي از اين رويداد با عنوان
پيروزي «گيجكننده» ملي گرايان ياد مي كند كه چالشي جدي براي اتحاد
شكننده دولت فدرال به شمار مي رود .بنابراين گزارش لي اوان دو وينتر،
استاد دانشگاه كاتوليك دولووان به چالشهايي اشاره كرده كه دولت كنوني
پس از انتخابات  2007با آن روبرو شد؛ چالشهايي كه منجر شد تا تشكيل
آن  9ماه به طول بينجامد.
وي در ادامه مي گويد« :ما به لبه پرتگاه نزديك شدهايم .دشوار است كه
بگويم پنج متر يا پنج سانتيمتر با پرتگاه فاصله داريم .اما بلژيكي ها بر سر
دو راهي قرار گرفته اند و بايد تصميم بگيرند كه آيا مي خواهند با هم زندگي
بيپروايي کرهشمالی

کیم جونگ ایل بهدنبال چيست؟
یون یونگ کوان
وزیر خارجه کره جنوبی در سالهای ۲۰۰۳ - ۴
غرق شدن چیونان اتفاق یکهای نیست ،بلکه ذیل تغییر الگوی رویه عمومی
کره شمالی قرار میگیرد .در واقع کره شمالی از آگوست  ۲۰۰۸که کیم بیمار
شده است (احتماال سکته) به نحو فزایندهای بیپروا و جسور شده است.من
معتقدم این تغییرات در الگوی رفتاری کرهشمالی نتیجه تغییرات بنیادی در
این کشور است .اوال ،کیم جونگایل و پسرش کیم جونگیو احتماال از این
بابت که کشورشان به صورت دوفاکتو به عنوان دولت هستهای شناخته شده
اعتمادبهنفس بیشتری پیدا کردهاند .به نظر میرسد آنان فکر میکنند دستیابی
به سالح هستهای آستانه فراخی برای بیپروایی کوتاهمدت و بلندمدت ایجاد
میکند .فارغ از اینكه [سالح هستهای چقدر دست آنان را باز کند] آنان چیزی
را که در برابر فشارهای بین المللی از آنان حفاظت کند را به دست آوردهاند.
آنها حتی موفق شدهاند تکنولوژی هستهای را سالها پیش به سوریه انتقال
دهند بدون آنکه مجازات شوند .با موفقیت در چنین قماری باید پرسید چرا
نباید جسور باشند.تغییر دوم به مسئله جانشینی کیم مربوط است .جسارت
تازه کرهشمالی شاید انعکاسی از خواست کیم پسر باشد که میخواهد
تصویر  ۲۶ساله پدرش به عنوان رهبر قدر و قاطع را رنگی تازه ببخشد.
شاید هم تمام این اقدامات که از پس بیماری کیمجونگایل اتفاق میافتد را
کیمجونگیو خودش انجام میدهد .بهعبارت دیگر فرآیند انتقال قدرت شاید
سریعتر از آنی باشد كه ما در بیرون از کرهشمالی حدس میزنیم و دست
آخر اینکه ضعف مدیریت طوالنی و تحریمهای بینالمللی اقتصاد کرهشمالی
را در آستانه فروپاشی قرار داده است .بنابراین رژیم میخواهد توجه مردم
را از مشکالت داخلی منحرف کند و [به بهانهای] آنان را پشتسر رهبر جدید
متحد کند.حمله به کشتی چیونان احتماال میتواند به طور خاص برای تداوم

پيروزي ملي گرايان در بلژيك در حالي صورت گرفته است كه موج ملي
گرايي در اتحاديه اروپا پيش از اين وجود داشت .در سال  2000ميالدي
حزب آزادي اتريش كه گرايشهاي مليگرايانه افراطي و فاشيستي داشت در
انتخابات پيروز شد و دولت تشكيل داد .اين رخداد موجب وحشت اروپاييها
و حتي تحريمهايي محدود عليه اتريش وضع شد .هنوز هراس مليگرايان
اتريش و بيگانه ستيزي آنان پايان نيافته بود كه در سال  2002نامزد
مليگرايان افراطي فرانسه به دور دوم انتخابات رياست جمهوري راه يافت.
اين واقعه نيز چنان هراسي در فرانسه و اروپا برانگيخت كه راستگرايان و
چپگرايان فرانسوي را در دور دوم انتخابات متحد كرد و ژانماري لوپن
نامزد مليگرايان شكست خورد.
حاال در انتخابات بلژيك هم حادثهاي مانند دو مورد قبلي اما با شدت
كمتر رخ داده است.حزب اتحاد نوين فالندرها كه از دموكراتمسيحيها و
سوسياليستها جلو افتاده است ،پارهاي گرايشهاي ناسيونال  -هلندي دارد
و خواستار افزايش قدرت هلندي زبانهاي بلژيك است.
بيگانه ستيزي و تاكيد بر حقوق هلندي زبانها در برابر فرانسوي زبانها ،به
اين گمان دامن زده است كه شايد حزب اتحاد فالندرها به سوي تجزيهطلبي
سوق پيدا كند و با سياستهاي خود موجب بيثباتي بلژيك و به تبع آن
التهاب در اروپا شود.

مليگرايي بلژيكي و بحران در اتحاديه اروپا

پيروزي ملي گرايي در بلژيك ،تاثيراتي فرامرزي گذارده و از آنجايي كه اين
كشور مقر فرماندهي ناتو است و قرار است در دو هفته آينده نيز رياست
دورهاي اتحاديه اروپا را بر عهده ميگيرد ،اين گرايشهاي نامتعارف آرمان
يكپارچگي اروپاي را متالطم خواهد ساخت.
افزون بر اين ،خود بلژيك اكنون با كسري بودجه شديد روبهروست و نسبت
به توليد ناخالص داخلي خود در منطقه يورو سومين نرخ بدهي را دارد .اين
مسئله به ويژه در دوراني كه اروپا زير فشار بحران مالي يونان و اسپانيا
قرار دارد ،اين كشور را با بحران شديدتري مواجه مي كند.
اگر تشكيل دولت در بلژيك همچون دولت پيشين ،طوالني شود ،بيم آن
ميرود كه فشار اقتصادي بر اتحاديه اروپا و حوزه يورو افزايش يابد و
كوششهاي دو ماه گذشته را براي رها كردن اين اتحاديه از بحران مالي
بياثر كند .در واقع بحران اقتصادي در اتحاديه اروپا و همچنين مشكالت
اقتصادي ناتو و نيز بي ثباتي در بلژيك خود عاملي شده است كه آلمان از
انتقال مقر اين پيمان از بروكسل به بن خبر دهد.
سلطه رژیم بر ارتش ـ ارتشی که به خاطر ضعف مدیریت در مواجهه با
نیروی دریایی کرهجنوبی در نوامبر  ۲۰۰۹در نوار شمالی در دریای غرب
عصبانی استـ به کار آید .این عامل البته در مقایسه با عوامل دیگری که
در باال بدانها اشاره کردم ثانویه است .مسئله این است که تمام عوامل باال
ـ جسارت از لطف نیروی هستهای ،مسئله جانشینی و بحران اقتصادی ـ
مواردی ادامهدار هستند و بر رفتار کرهشمالی تاثیر بلندمدت خواهند گذاشت.
بدون پاسخی هماهنگ و قدرتمند از سوی جامع ه بینالمللی به غرق شدن
چیونان ،چنین تحرکات جسورانهای ظاهرا نهتنها ادامه خواهد یافت که بیشتر
هم خواهد شد .بنابراین کرهجنوبی و جامعه جهانی بايد قاطعانه پاسخ دهند.
مانور مشترک کرهجنوبی و ایاالت متحده در نزدیکی منطقه غیرنظامی شده
یا مانور مشترک در مقابله با خطر زیردریاییها در نوار شمالی میتواند
مورد توجه قرار بگیرد .قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تقبیح
حمله وحشیانه کرهشمالی به چیونان باید مقدمه هرگونه پاسخ دیپلماتیک
از سوی جامعه جهانی باشد .همینطور باید کاری کرد که کرهشمالی
هزینه اقتصادی سنگینی در ازای عملش بپردازد .تمام این گزینهها به هر
حال کوتاهمدت هستند و احتماال در ایجاد تغییر معنادارای در کرهشمالی
ناکافی .استراتژی بلندمدتتر و اساسیتری نیاز است که با واقعیت جدید
[کره شمالی] روبهرو شود و صلح پایداری را در شبهجزیره کره به ارمغان
بیاورد .یکی از محورهای گفتوگوی هوجین تائو ـ رئيسجمهور چینـ با
کیمجونگایل در نشست دوطرفه پنجم می گذشته مربوط به ضرورت آغاز
اصالحات اقتصادی جدی و باز کردن درهای این کشور به روی جهان بوده
است .این اظهارنظر نمونه خوبی از استراتژیای است که من مدنظر دارم.
تا کنون ،جامعه جهانی به طور عمده روی خلعسالح کرهشمالی تمرکز کرده
است .اما این پرداختن به نشانه بیماری و نه خود بیمای است .حال زمان آن
است که جامعه جهانی ـ به خصوص چین ،روسیه ،ایاالت متحده ،ژاپن ،و
کرهجنوبیـ تالشهای دیپلماتیک مشابهی را برای پیگیری و تحت فشار قرار
دادن کرهشمالی برای اصالحات و گشایش اقتصادی انجام دهند.
.Project Syndicate, 2010

شكارچي پيش از شكار
به دام افتاد

هر روز كه ميگذرد ،ماجراهاي جالب و شنيدنياي از تعقيب و
گريز نيروهاي آمريكايي و پاكستاني و شبه نظاميان طالبان شنيده
ميشود .از اقدام نافرجام فيصل شهزاد ،جوان پاكستاني وابسته
به طالبان در بمبگذاري در ميدن تايمز نيويورك و بازداشت او
پيش از فرار از آمريكا ،بازداشت چند اسالمگراي آمريكايي در
پاكستان كه در تالش براي رفتن به پايگاه شبه نظاميان بود و
اكنون بازداشت گري بروك فاكنر ،تبعه آمريكايي .فاكنركه در
لباس گردشگر به پاكستان آمده بود ،قصد داشت تا با رساندن
خود به پناهگاه بن الدن در مرزهاي افغانستان ،او را به قتل
رسانده و انتقام خون هموطنانش و به ويژه قربانيان  11سپتامبر
را از وي بگيرد .اما وي پيش از انجام هر حركت خشونت آميزي
به دام نيروهاي امنيتي پاكستاني افتاد .فاكنر  52ساله كه تاكنون
شش بار به پاكستان سفر كرده اين بار اما كوشيده تا با ظاهري
محلي و گذاشتن محاسن خود را با بوميان پشتوني همرنگ كند تا
بتواند با سالح ،دوربين ديد در شب ،دشنه و شمشير
بن الدن را كشته و جايزه  25ميليون دالري را دريافت كند .او
اين روش را سازنده تر از همه تالشهاي نظامي كشورش در
گرفتن بن الدن ميداند ،چراكه به باور او غيرنظاميان راحتتر
ميتوانندخود را به ميان بوميان رسانده و او را بكشند .او پس
از بازداشت مورد بازجويي و معاينه رواني قرار گرفت .مقامات
امنيتي ايالت كلورادو اياالت متحده اسنادي را منتشر ساختند كه
نشان ميدهد كه فاكنر در سالهاي  1981و  1986در زندان بوده
است.

منتظر الزيدي ،جزئيات يك ماجرا
منتظرالزيدي دست بردار نيست .خبرنگار عراقي كه دو سال پيش
با پرتاب كفش به سوي جرج بوش ،رئيسجمهور وقت آمريكا كه
به عراق سفر كرده بود ،شهره جهان و محبوب مخالفان جنگ
شد ،در تازهترين روايت از آن ماجرا ،در گفتوگو با يك شبكه
ماهوارهاي گفت :من كفشي كه به جورج بوش پرتاب كردم را از
خيابان العريش در استان الجيزه مصر خريدم .البته شايعه شده
بود كه من اين كفش را از تركيه خريده بودم ،اما اين طور نبود.
الزيدي ادامه داد :به من پيشنهاداتي در زمينه خريد آن كفش با
قيمت بسيار باال ارائه شد ،اما متاسفانه كفش از سوي دولت عراق
و سازمان اطالعات آمريكا در همان زمان نابود شد تا بعدها تبديل
به نماد نشود و دليل اين اقدام آنها اظهارات كاندوليزا رايس ،وزير
امور خارجه سابق آمريكا ،بود كه گفت جهان حادثه كفش را تا 50
سال بعد فراموش خواهد كرد .الزيدي پس از آن ماجرا بازداشت
و به سه سال زندان محكوم شد ولي در ادامه حكمش معلق و
از زندان آزاد شد .او در طول يك سال گذشته و پس از آزادي
از زندان ،به نقاط مختلف جهان سفر كرده و درباره اين ماجرا
سخن گفته است .وي در يكي از اين سفرها ،خود مورد حمله يك
خبرنگار عراقي قرار گرفت كه با پرتاب لنگه كفش به سوي الزيدي،
مخالفت خود با افكار وي را اعالم كرد .پرتاب لنگه كفش به سوي
سياستمداران ،در سطح جهان پس از ماجراي الزيدي
به عنوان يك نماد مخالفت تبديل و بارها تكرار شده است.

تحريمهاي آمريكاعليه كرهشمالي
يك سال ديگر تمديد شد
در ادامه فشارهاي اياالت متحده عليه كره شمالي ،باراك اوباما،
رئيسجمهوري آمريكا با اعالم اينكه تهديد برنامه تسليحات
هستهاي پيونگيانگ همچنان ادامه دارد ،تحريمهايي را كه دولت
«جورج بوش» ،رئيسجمهوري پيشين اين كشور عليه كرهشمالي
وضع كرده بود را تمديد كرد .به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري
فرانسه« ،باراك اوباما» سهشنبه با انتشار بيانيهاي توسط
كاخسفيد گفت« :وضعیت اضطراری ملی که در  26ژوئن سال
 2008ميالدي اعالم شد و اقدامهايي که در آن تاریخ بهمنظور
مقابله با این وضعیت اتخاذ شد باید تا پس از  26ژوئن  2010ادامه
يابد ».رئیسجمهوري آمریکا که سال پیش نیز این حکم را تمدید
کرده بود ،گفت كه وضعیت اضطراری ملی برای یک سال دیگر
برقرار خواهد بود .شايان ذكر است كه به دنبال تشديد تنشها در
شبه جزيره ،اياالت متحده در پشتيباني از كره جنوبي به نيروهاي
نظامي خود اعالم آماده باش داده بود.
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سرنوشت ما دست آنهاست .آنها را ما انتخاب
میکنیم اما اگر اشتباه کنند هزینهاش را باید
ما بپردازیم .این هفته مطبوعات جهان بیش
از هر موضوعی به سیاستمداران پرداختند.
سیاستمدارانی که با انواعی از مشکالت روبهرو
هستند .اروپا درگیر بحران مالی است و آمریکا
دستبهگریبان با بحران زیستمحیطی .اشپیگل
به رهبران اروپایی پرداخته که در برابر بحران
مالی چه کردهاند و تایم به اوباما که میخواهد
چه کند .اکونومیست از این دو فراتر رفته و با
درنظر گرفتن احتمال رای نیاوردن اوباما در
دوره دوم ریاستجمهوریاش به دورنمای حزب
جمهوريخواه پرداخته که به نظر میرسد چهر ه
اولش برای مبارزه با اوباما سیاستمدار فوق
دستراستی االسکایی خانم پیلن باشد.

جا مانده از اسالفش است .دولتها در چند دهه
گذشته در این کشور بین سه خانواده چرخیده و
درگیر فسادی عمیق است .مردم هم خود را با این
وضعیت تطبیق دادهاند .در مورد فرانسه و آلمان
هم نشانی از رهبری و همکاری دیده نمیشود.
پاسخ این دو کشور در برابر پرسشهای فعلی که
بحران ایجاد کرده یا با هم همخوان نیست یا در
بدترین حالت هیچکدام پاسخی به بحرانها ندارند.

تایم :متهم میکند
تری وارگاس روزگار با نفت میگذارند .او
ماهیگیر بوده اما حاال که نفت خلیج مکزیک و
سواحل لوئیزیانای جنوبی را فراگرفته ،دستش از
میگوهایی که قبال صید میکرده کوتاه شده است.

لسهفر را در پیش گرفته و از زمان تاسیساش
در سال ۱۹۸۲معتقد به قانونزدایی در حوزه
کاریاش بوده است .به نظر نویسنده تایم مسئول
بعدی فاجعه خلیج مکزیک تمام شهروندان آمریکا
هستند که در این سالها در پی نفت ارزان بودهاند
و با رایشان دولت را در غفلت در قانونگذاری
در این حوزه تايید کردهاند .به گفته سارا الکین ـ
استاد تاریخ سیاسی دانشگاه دولتی سندیهگوـ ما
مستحق این فاجعه هستیم اما اکنون موضوع این
شهروندان آمریکایی آنقدر باهوش و قوی هستند
که تغییرات جدی در این زمینه را از قانونگذاران
بخواهند یا نه؟

همه اشتباهات سیاستمداران
هفتهنامه اول آلمان به پای رهبران اتحادیه اروپا
پیچیده است .اروپا هنوز درگیر بحران مالی است
و مجالت و مطبوعات به زوایای آن میپردازند.
اشپیگل در این میان به کارنامه رهبران کشورهای
اروپایی پرداخته و حسابی از خجالتشان درآمده
است .به نظر نویسنده گزارش اشپیگل نه نهادهای
اقتصادی و نه معامالت مرسوم بازار سهام
هیچکدام سبب بحران نشدهاند این رهبران سیاسی
اروپا هستند که در اینباره نقش مهمي دارند.
آنان در انجام وظایفشان یا بیارادهاند یا ناتوان.
وقتی که نهادهای مالی جهان سرمایهدارانه غرب
دچار مشکل شدند و برخی از آنان فروپاشیدند
و برخی دیگر را هم با خود فروبردند ،قدرتهای
فرسوده در اروپا را ترس برداشت .اما سوال این
است که چه کاری باید انجام میشد که جلوی
بحران اقتصادی گرفته شود؟ وزرای دارایی و
رهبران جهان آشفته و هراسان در نشستهای
بحران دور هم جمع شدند ،بستههای کمکی برای
کمک به بخشهای آسیبدیده مالی تهیه کردند و
میلیاردها پول مالیاتدهندگان را خرج کردند و
قول دادند که موقعیت بیثبات به وجود آمده را
آرام خواهند کرد اما با گذشت بیش از یکسال
هنوز کار جدیای انجام نپذیرفته است .رهبران
اروپایی معتقدند خوب عمل کردهاند« :ما هر کاری
که الزم بود انجام دادیم» این جمله را آنجال مرکل
ـ صدراعظم جدی آلمان ـ در هر مرحله از بحران
میگفت و همکارانش هم با تکان سر حرف او
را تايید میکردند .اما رهبران و وزرای اروپایی
واقعا نمیدانند سیاستهایی که اتخاذ کردهاند
کمککنند ه بوده یا [آن طور که منتقدان میگویند
] ضدتولید؟ این نگرانکننده است که بسیاری از
سیاستمداران فکر میکنند بعد از بحران همانطور
است که قبل از بحران بوده .به نظر کارستن پیالت
س شواری اروپاییـ در درازمدت اروپا مدل
ـ رئي 
[تازهای] در اقتصاد کالن دارد .نکته تازهای که
مقاله اشپیگل دارد توجه به عرصه سیاسی داخلی
کشورهای اتحادیه اروپایی است .در کشورهای
مرکزی اروپا در بلژیک ،لوکزامبورگ و هلند احزاب
درگیر جدلهای بیپایان درباره بحرانهای دولت
و مشکالت محلی هستند .در کشورهای شرق اروپا
مانند لهستان و اسلواکی احزاب ملیگرا در آتش
بحران میدمند و در یونان دولت درگیر میراث به

تری البته چکی به مبلغ پنج هزار دالر از کمپانی
 BPدریافت کرده است .مانند خیلیها این بخشی
از تعهد این کمپانی است که متهم اول این فاجعه
زیستمحیطی به شمار میآید .تری معتقد است ۵
هزار دالر کفاف خرجهای او را نمیدهد .در واقع
 ۵هزار دالر پولی بود که او از دو شب صید خود
گیر میآورد به همین خاطر است که او به نجاری
روی آورده است .اما نگرانی اصلی تری این نیست.
نگرانی او آغاز فصل گردبادهاست که از اول ژوئن
شروع شده است و متخصصان آبوهوا پیشبینی
گردبادهای فاجعهباری را کردهاند .دغدغه تری
آن است که اگر گردباد آبهای آغشته به نفت را
روی خانه او بریزد کار او تمام است .مجله تایم با
نگاهی به دردسرهای تری وارگاس در گزارشش
به ابعاد جدید نشت نفت پرداخته است .اما مقصر
اصلی این فاجعه کیست؟  BPکه هر روز ترفندی
تازه را برای جلوگیری از نشت نفت خام انجام
میدهد؟ یا اوباما که متهم است در برابر این بحران
خیلی خونسرد است؟ تایم از این دو میگذرد و
به سرویس مدیریت معادن ( )MMSمیرسد .به
نویسنده گزارش تایم فاجعه فعلی فاجعهای برای
قانونگذاری است MMS .به مدت طوالنی کمکاری
کرده است .این کمیته مسئول حفاریهای دریایی
و ساحلی است و در این سالها نوعی سیاست

فیفا فاسد است

اکونومیست :مشکلی به نام راست
آمریکا

مروري بر مطبوعات جهان در هفتهای كه گذشت

اشپیگل :رهبران اروپا چه کردهاند

رهبر لیبی:

زیاده عصبی و زیاده بدون ایده ،آمریکا مستحق
جایگزین بهتری برای اوباماست .این توصیف
خشک و خشن هفتهنامه اقتصادی اکونومیست
از حزب چای و دستراستیهای آمریکاست .این
روزها روزهای خوبی برای جمهوريخواهان است
یا آنان چنین فکر میکنند .محبوبیت باراک اوباما
به زیر  ۵۰درصد رسیده ،تصویب الیحه نظام
درمانی به او هیچ کمکی نکرده ،بیشتر امریکاییها
فکر میکنند او پولشان را دارد هدر میدهد و
مواجهه او با مسائل اقتصادی هم تعریفی ندارد.
گرچه اقتصاد آمریکا رشد خود را از سر گرفته
اما میزان ایجاد اشتغال اندک است و قیمت مسکن
همچنان باال میرود .بگذریم از فاجعه نشت نفت
که برخی آن را با دردسرهای بوش بر سر گردباد
کاترینا مقایسه میکنند و برخی با بحرانی که
تسخیر سفارت آمریکا در ایران برای کارتر ایجاد
کرد .وضع دموکراتها در کنگره و سنا فعال خوب
است اما به نظر اکونومیست دموکراتها به احتمال
زیاد کنترل این دو نهاد را از دست خواهند داد.
بنابراین دو سال آینده ریاستجمهوری اوباما
از دو سالی که پشت سر گذاشته است به مراتب
سختتر خواهد بود .لحن اکونومیست درباره
اوباما بسیار ناامیدانه است .نویسنده مقاله اصلی
اکونومیست یادآوری میکند که این هفتهنامه در
مبارزات ریاستجمهوری  ۲۰۰۸از او حمایت کرد
و حتی پشت الیحه ناامیدکننده اما ضروری اصالح
نظام درمانی او هم ایستاد اما اوباما نتوانست به
خوبی از عهده کسری بودجه برآید ،ایده دولت
بزرگ را پیگیری کرد و همواره بازار آزاد را
چیزی ناخوشایند دانسته است .اما نکته مهم به
نظر اکونومیست اینکه در حالی که به اپوزیسیونی
قوی احتیاج است دورنمای حزب جمهوريخواه هم
ناامیدکننده است .وضع این حزب اسفناک است:
در همه موضوعات این حزب رویکردی رادیکال
دارد .این حزب به محفلی عاری از میانهروهایی
بدل شده که میتوانستند با دموکراتها در
مسائل مهم آمریکا مشارکت کنند .آنان هرگونه
همکاری را خیانت میدانند .اکونومیست به تجربه
محافظهکاران انگلستان اشاره میکند که در زمانی
خارج قدرت بودند همین اشتباه را کردند و تنها
زمانی توانستند به قدرت بازگردند که ادبیاتشان
توسط راستمیانهای مانند دیوید کامرون اصالح
شد .به نظر اکونومیست در این ماجرا نکتهای
ی آنان که اهل عبرت گرفتن هستند.
وجود دارد برا 

هفته نامه پرشین از همکاری تعداد محدودی داوطلب روزنامه
نگاری جهت همکاری استقبال می کند

رهبر لیبی دیروز و در چهلمین سالگرد خروج
نیروهای آمریکایی از لیبی ،روابط طرابلس و
واشنگتن را عالی توصیف و اعالم کرد آمریکا به
رهبری اوباما دشمن ما محسوب نمیشود.
به نقل از خبرگزاری فرانسه" ،معمر قذافی" رهبر
لیبی روز گذشته و در چهلمین سالگرد خروج
نیروهای آمریکایی از لیبی ،روابط طرابلس و
واشنگتن را عالی توصیف و اعالم کرد آمریکا به
رهبری اوباما ،با ما دشمن نیست!
وی همچنین در اظهارنظری عجیب اعالم کرد:
اوباما فردی عربتبار و نام اصلی وی "برکه
حسین ابوعمامه" است و ما به این موضوع افتخار
میکنیم که آفریقا توانسته است یک سیاهپوست را
به رهبری آمریکا برساند.
قذافی همچنین با اعالم اینکه آمریکا یک امپراطوری
بزرگ است و رسیدن به یک تغییر فوری در آن،
برای هر رییسجمهوری دشوار است ،تاکید کرد:
اوباما برای تحقق شعار تغییر تالش میکند و ما
باید وی را به اجرای این سیاست دلگرم کنیم.
اشغالگران را بیرون بریزید
رهبر لیبی که در جمع هزاران لیبیایی سخن
میگفت ،با به فراموشی سپردن جمالت باال،
ملتهای عرب را به اخراج نیروهای خارجی و
برچیدن پایگاههای نظامی آنها در کشورهای خود
دعوت و تاکید کرد :این تجاوز به اعراب ادامه
نمییابد و نیروهای خارجی باید هرچه سریعتر
سرزمینهای عربی را ترک کنند.
وی همچنین اظهار داشت :اگر ما به خاطر حضور
نیروهای خارجی قادر به سفر به سرزمین عربی
خود نباشیم ،مرگ برای ما شرافتمندانهتر و بهتر
خواهد بود.
معمر قذافی همچنین خواستار خلع سالح هستهای
منطقه خاورمیانه به ویژه سالحهای هستهای
رژیم اسراییل و همچنین رفع محاصره ملت
فلسطین شد.
وی با درخواست بازگشت  ۴میلیون آواره
فلسطینی به سرزمین خود اعالم کرد :اسراییلیها
که تا به امروز به هیچ چیزی پایبند نبودهاند ،قبر
خود را با دستان خود مهیا میکنند.
فیفا فاسد است
قذافی همچنین با اشاره به برگزاری جام جهانی،
فیفا را سازمانی فاسد توصیف کرد که با مافیای
جهانی خود ،جهان را به فساد کشانده است.
رییسجمهور مادام العمر و مورد حمایت غرب
در لیبی تاکید کرد :ما به شدت این سازمان فاسد
را محکوم میکنیم چرا که این سازمان ،اقدام
به قاچاق انسان میکند و لیاقت هیچ احترامی
را ندارد .وی همچنین با طرح این سوال که چرا
باید  ۲۰۰کشور کوچک تنها به دلیل فقیر بودن از
میزبانی جام جهانی فوتبال محروم باشند؟ تاکید
کرد :فیفا باید میلیارها دالر به این کشورهای
فقیر کمک کند تا برگزاری جام جهانی تنها در
کشورهای ثروتمند صورت نگیرد ،چرا که با این
روند ،رقابتهای جام جهانی هیچ معنی نخواهد
داشت .خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده
است که لیبی به رقابتهای نهایی جام جهانی
 ۲۰۱۰آفریقای جنوبی راه نیافته و تاکنون نیز
نتوانسته در این مرحله حضور پیدا کند.
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تاثیر منفی بحران
مالی اروپا بر صادرات
شرکتهای آسیایی
مشکالت اقتصادی در اروپا و کاهش ارزش یورو
در اثر این مشکالت ،سبب کاهش سود شرکتهای

تولیدی در آسیا شده است .این نگرانی جدی
وجود دارد که اگر تقاضای اروپا برای کاالهای
صادراتی آسیا بیش از پیش کاهش یابد ،کاهش
سوددهی فعالیتهای تولیدی آسیا افزایش خواهد
یافت .مدتی است شرکتهای آسیایی صادرکننده
کاال به اروپا ،تاثیر مشکالت اقتصاد در این قاره
را حس میکنند .سال پیش ارزش یورو در برابر
ارزهای آسیایی  20درصد باالتر از حد کنونی
بود .کاهش ارزش یورو طی هفتههای گذشته
باعث شده تولیدکنندگان آسیایی یا دچار ضرر
شوند یا مجبور باشند درباره قیمت کاالهای
صادراتی خود به اروپا از نو به مذاکره بپردازند.
البته کاهش ارزش یورو ممکن است رویدادی
کوتاه مدت باشد اما سوال مهمتر این است که آیا
مشکالتی که طی چند ماه اخیر در اروپا بهوجود
آمده و باعث نگرانیهای شدید در مصرفکنندگان
و سرمایهگذاران این قاره شده است ،در بلند مدت
زمینه کاهش تقاضای اروپا برای کاالهای آسیایی

را فراهم خواهد کرد یا نه .پاسخ این پرسش
بسیار مهم است زیرا نه تنها شرکتهای فعال در
آسیا به سودده بودن فعالیتهای خود نیاز دارند
بلکه طی سال گذشته آسیا موتور رونق اقتصاد
در جهان بوده و با کاهش تقاضای اروپا برای
کاالهای آسیایی مشکالتی برای رشد اقتصاد آسیا
و جهان پیش خواهد آمد .در واقع آسیا به مصرف
و تقاضای اروپا نیازمند است 13 .درصد کاالهای
صادراتی  10اقتصاد بزرگ آسیایی بهجز ژاپن به
کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر میشود.
البته هنوز آمارهای مربوط به مبادالت تجاری
تاثیرات منفی کاهش تقاضای اروپا را منعکس
نکردهاند .آمار مربوط به صادرات چین در ماه
می نشاندهنده رشد  48درصدی صادرات نسبت
به ماه می سال قبل است .صادرات تایوان و کره
جنوبی نیز رشد داشته اما واقعیت این است که
تحوالت در مبادالت تجاری فورا در آمارها
منعکس نمیشوند .دومینیک استراس کان رئیس
صندوق بین المللی پول اوایل ماه جاری میالدی
در سخنرانی خود در نشست مقامات کشورهای
عضو گروه  20در کره جنوبی گفت :کاهش
هزینههای دولتی در اروپا تاثیر بسیار منفی بر
کشورهای در حال توسعه که به صادرات وابسته
هستند بر جاي
خواهد گذاشت.
طی چند سال اخیر از اقتصادهای آسیایی
بهویژه چین انتقاد شده که الگوی اقتصادی
خود را صادرات محور انتخاب کردهاند .این
کشورها نیز وعد ه دادهاند نقش مصرف داخلی
در تولید ناخالص داخلیشان را افزایش دهند و
ترتیبی اتخاذ کنند که مردم کمتر پسانداز کرده
و بیشتر مصرف کنند .از دید تحلیلگران عمل به
این وعده باعث توازن در منابع رشد اقتصادی این
کشورها خواهد شد .اما این تحول یعنی افزایش
سهم مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی به
سالها زمان نیاز دارد .بنابراین آسیا هم اکنون به
مصرف اروپا و رشد اقتصادی این قاره نیازمند
است و به همین دلیل نگرانیهایی در کشورهای
صادرکننده کاال به آسیا پدید آمده است.

آخرین نرخهای ارز بانک مرکزی

هم اکنون کاهش ارزش یورو فوریترین
عامل تهدید نگرانی است .از سوی دیگر برخی
کارشناسان نگران این موضوع هستند که
شرکتها و بانکهای آسیایی که به تامین مالی
از سوی بانکهای اروپا وابستگی دارند ،از کاهش
منابع اعتباری لطمه ببینند .اما عدهای نیز معتقدند
مادام که رشد اقتصادی در آمریکا ادامه پیدا
میکند ،لطمه حاصل از کاهش رشد اقتصادی و
تقاضا در اروپا چندان جدی نخواهد بود .همچنین
اقتصاد آلمان ،بزرگترین اقتصاد اروپا به رشد
مطلوب خود ادامه میدهد و کاهش ارزش یورو به
افزایش توان صادراتی آن کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر مبادالت تجاری درون قاره آسیا
همچنان ادامه دارد .به باور کارشناسان ضروری
است چند تحول به شکل همزمان در ساختار
اقتصاد جهان رخ دهد تا توازن به مبادالت تجاری
باز گردد :دولتهای اروپایی باید پایبندی خود را
نسبت به حل مشکل بدهیهای دولتی در برخی
کشورهای بلوک یورو حفظ کرده و با اتخاذ
سیاستهای معقول ،کشورهای یاد شده را در
مسیر تصحیح سیاستهای اقتصادی و مالی قرار
دهند .همچنین ضروری است اقتصادهای آسیایی
که به صادرات وابستگی زیادی دارند به تدریج
از طریق اتخاذ سیاستهایی نظیر افزایش مصرف
داخلی و افزودن بر ارزش واحد پول خود از شدت
وابستگی به صادرات بکاهند و تالش کنند شرکای
تجاری بیشتری داشته باشند.
نرخ بيكاري اروپا تا پايان سال  2011باال خواهد
بود و این به معنای پایین باقی ماندن مصرف
است .كارشناسان و سرمايه گذاران بين المللي
به شدت نگران تكرار تجربه تلخ يونان در اسپانيا
هستند .شركتهاي اروپايي معتقدند بحران بدهي
و كسري بودجه موجب افزايش هزينههاي مربوط
به فعاليتهاي تجاري و بازرگاني و افزايش ريسك
سرمايهگذاري در اروپا شده است .ارزش يورو
طي شش ماه گذشته بيش از  20درصد كاهش
داشته است .اين مسئله موجب كاهش شديد اعتماد
سرمايهگذاران بينالمللي نسبت به اقتصاد اروپا و
واحد پول اروپايي يورو شده است.

گران قیمت
ترین تیم جام
جهانی 2010

بر اساس جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی
کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ،2010
اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال
اسپانیا (قهرمان اروپا) با دستمزدی معادل 565
میلیون یورو باالتر از تیم های ملی برزیل و
فرانسه درصدر گران قیمت ترین تیم حاضر در
جام جهانی قرار دارند.
بر اساس این گزارش ،ارزش  32تیم حاضر در
این دوره از رقابت های جام جهانی  5000میلیون
یورو است.
گروه هفتم این مسابقه ها با حضور تیم های ملی
فوتبال برزیل ،پرتغال ،ساحل عاج و کره شمالی
با  1050میلیون یورو در مکان نخست گران ترین
گروه های هشتگانه قرار دارد.
همچنین دو تیم ملی فوتبال نیوزیلند و کره شمالی
از اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا با  15میلیون
یورو در انتهای این جدول ایستادند.
ارزش تیم ها و گروه های جام جهانی به شرح
زیر است:
* گروه اول  725 :میلیون یورو
آفریقای جنوبی  35میلیون یورو ،مکزیک 95
میلیون یورو ،اروگوئه  145میلیون یورو و
فرانسه  450میلیون یورو
* گروه دوم  655 :میلیون یورو
آرژانتین  390میلیون یورو ،نیجریه  115میلیون
یورو ،کره جنوبی  50میلیون یورو و یونان 100
میلیون یورو
* گروه سوم  595 :میلیون یورو
انگلیس  440میلیون یورو ،آمریکا  55میلیون
یورو ،الجزایر  55میلیون یورو و اسلوونی 45
میلیون یورو
* گروه چهارم  645 :میلیون یورو
آلمان  305میلیون یورو ،استرالیا  40میلیون
یورو ،صربستان  185میلیون یورو و غنا 115
میلیون یورو
* گروه پنجم  575 :میلیون یورو
هلند  280میلیون یورو ،دانمارک  85میلیون یورو،
ژاپن  70میلیون یورو و کامرون  140میلیون
یورو
* گروه ششم  575 :میلیون یورو
ایتالیا  400میلیون یورو ،پاراگوئه  90میلیون
یورو ،نیوزیلند  15میلیون یورو و اسلواکی 70
میلیون یورو
* گروه هفتم  1050 :میلیون یورو
برزیل  515میلیون یورو ،کره شمالی  15میلیون
یورو ،ساحل عاج  180میلیون یورو و پرتغال
 340میلیون یورو
* گروه هشتم  810 :میلیون یورو
اسپانیا  565میلیون یورو ،سوییس  115میلیون
یورو ،هندوراس  45میلیون یورو و شیلی 85
میلیون یورو
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کاهش بهای نفت،
ریسک اصلی
رشد اقتصادی
منطقه خاورمیانه
بانک کردیت سوئیس در تازهترین گزارش خود
اعالم کرد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
( )MENAبا پشتوانه برتریهای ساختاری و
بنیانهای مستحکم اقتصادی خود طی سالهای

آینده رشد پایا در تولید ناخالص داخلی خواهند
داشت .از دید کارشناسان این بانک ،قیمت پایای
نفت خام در بازارهای جهانی و نیز رشد اعتماد
تجاری مهمترین عوامل تسهیل کننده برای تداوم
رشد اقتصادی هستند .البته واقعیت این است
که میزان رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه

کاهش رتبه اعتباري بی پی
موسسه رتبه بندي فيچ در تازهترين گزارش خود
اعالم كرد رتبه اعتباري شركت نفتي بريتيش
پتروليوم انگليس را با شش درجه كاهش از AA
به  BBBكاهش داده است .ادامه بحران نشت
نفت در خليج مكزيك بيشترين تاثير را در كاهش
رتبه اعتباري شركت بريتيش پتروليوم داشته
است .رتبه بي بي بي تنها دو درجه باالتر از رتبه
ورشكستگي قرار دارد و اين بدان معناست كه
شركت بريتيش پتروليوم در آستانه ورشكستگي
قطعي قرار گرفته است .افزايش هزينههاي مربوط
به كنترل و مهار نشت نفت در خليج مكزيك،
سرمايه گذاران بي پي را بهشدت نگران كرده
است و موجب كاهش  50درصدي ارزش سهام
اين شركت در بازارهاي بينالمللي شده است.
دستگاه قضايي آمريكا نيز پرونده ويژهاي را
براي رسيدگي به حق و حقوق كساني كه از
بحران نشت نفت در خليج مكزيك زيان ديدهاند
تشكيل داده است .بحران نشت نفت موجب
تشديد فشارهاي سياسي بر دولت باراك اوباما،
رئيسجمهور آمريكا شده است.
نرخ بهره بانكي ژاپن بدون تغيير
بانك مركزي ژاپن مطابق با پيش بينيهاي قبلي
نرخ بهره بانكي اين كشور را در حد یک دهم
درصد ثابت نگه داشت .اين تصميم پس از پايان
نشست دو روزه كميته هشت نفره سياستهاي
پولي و مالي بانك مركزي ژاپن اتخاذ شده است.
نرخ بهره بانكي ژاپن از دسامبر  2008تا كنون
تغييري نكرده است .بانك مركزي ژاپن همچنين
موافقت خود را با افزايش اعطاي تسهيالت مالي
به بانكهاي اين كشور براي مقابله با بحران
مالي و اقتصادي و تامين منابع مالي موردنياز
شركتهاي ژاپني اعالم كرده است.

و شمال آفریقا یکسان نخواهد بود و برای مثال
اقتصاد قطر در سال جاری رشدی معادل 18
درصد خواهد داشت .کشورهای منطقه خاورمیانه
و شمال آفریقا لطمه زیادی از بحران بدهیهای
دولتی در برخی کشورهای اروپایی ندیدهاند.
در مجموع از لحاظ فعالیتهای بانکی ،این منطقه
عملکردی باالتر از دیگر نقاط و مناطق جهان
داشته است .برای مثال بازده بانكهای عربستانی
نهونیم درصد بوده است .در سال  2009اقتصاد
قطر باالترین رشد را داشته و امسال نیز رشد این
کشور باال باقی خواهند ماند اما در کوتاه مدت،
مهمترین ریسکهایی که اقتصادهای خاورمیانه
و شمال آفریقا را تهدید میکند ،تعویق در اجرای
پروژههای ساختوساز ،کاهش ناگهانی تقاضای
جهانی برای نفت و رشد نرخ بیکاری است.

مهمترین ریسکهایی که
اقتصادهای خاورمیانه
و شمال آفریقا را تهدید
میکند ،تعویق در اجرای
پروژههای ساختوساز،
کاهش ناگهانی تقاضای
جهانی برای نفت و رشد
نرخ بیکاری است.
به همین دلیل برای مقابله با این تهدیدها
سیاستهای مناسب اتخاذ شود .آمارها نشان
میدهد تراز مالی کشورهای عرب حوزه
خلیجفارس به سبب رشد بهای نفت طی ماههای
اخیر مثبت است و پیشبینی میشود در نیمه دوم

سال جاری نیز با باال باقی ماندن قیمتهای جهانی
نفت وضعیت درآمدی کشورهای یاد شده مطلوب
باشد .به رغم افتوخیزهایی که در هفتههای اخیر
در قیمت نفت دیده شده ،تقاضا برای این ماده
خام با تداوم روند بهبود شرایط اقتصادی در
جهان افزایش خواهد یافت و این امر ریسکهایی
را که متوجه اقتصادهای صادرکننده نفت در
منطقه است ،کاهش میدهد و طی سال ،2009
رکود اقتصاد جهان بر رشد تولید ناخالص داخلی
کشورهای منطقه تاثیر منفی گذاشت زیرا صادرات
از خاورمیانه کاهش پیدا کرد اما به نظر میرسد
امسال وضعیت مناسبتر باشد .اکنون رشد تورم
یکی از مهمترین ریسکها در منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا محسوب میشود .از دید کارشناسان
بانک کردیت سوئیس ،طی  6تا  12ماه آینده ،قیمت
مواد خام روند صعودی خواهد داشت .این عامل و
کاهش ارزش دالر در بلندمدت عواملی هستند که بر
نرخ تورم در خاورمیانه تاثیر میگذارند .اگر ارزش
دالر باال باقی بماند از نرخ تورم کاسته خواهد شد.
در مجموع میزان ثروت در کشورهای منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافته است .تحقیق
انجام شده از سوی گروه مشاورهای بستون نشان
میدهد خانوارهای میلیونر در این منطقه ،نیمی
از ثروت موجود در منطقه را در اختیار دارند و
درصد داراییهای تحت مدیریت آنها بیش از هر
منطقه دیگر در جهان است .سال گذشته میزان
داراییهای تحت مدیریت آنها با 13درصد رشد به
 3900میلیارد دالر رسید .این رقم در سال ،2008
 3500میلیارد دالر بود .طبق این تحقیق ،کویت از
لحاظ تمرکز خانوارهای میلیونر در رتبه چهارم
جهان قرار دارد .قطر و امارات نیز در جایگاههای
پنجم و ششم قرار دارند.
از لحاظ نوع ثروت ،باالترین بخش از این 3800
میلیارد دالر در خاور میانه و شمال آفریقا یعنی
54درصد آن به صورت نقد و سپرده است.
همچنین 25درصد آن به شکل سهام و اوراقبهادار
و  21درصد به صورت اوراق قرضه است .بیش از
 80درصد این پول در بریتانیا و سوئیس قرار دارد.

هشدار نسبت به احتمال
دچار شدن مسكو به
سرنوشت يونان
ناظران اقتصادي با اشاره به ازدياد هزينههاي
اجتماعي روسيه نسبت به دچار شدن مسكو به
سرنوشت يونان هشدار دادند .به گزارش شبكه
تلويزيوني روسيااليوم ،در حالي كه كشورهاي
اروپايي با اتخاذ سياست رياضت اقتصادي و
كاهش هزينههاي اجتماعي سعي در كاهش
كمبود بودجه خود دارند؛ مسكو همچنان بودجه
و هزينههاي اجتماعي خود را افزايش ميدهد
به گونهاي كه اين وضعيت ناظران اقتصادي را
به هشدار نسبت برهم خوردن تعادل اقتصادي
روسيه در صورت كاهش دوباره بهاي انرژي
واداشت .از طرفي «ياروسالو ليسوفوليك»
اقتصاددان بانك « دويچ بانك » نيز با بيان
اينكه بدهيهاي خارجي روسيه نسبت به توليد
داخلي بسيار ناچيز است؛ گفت :هم اكنون بيشتر
دولتهاي جهان در راستاي كاهش هزينههاي
اجتماعي خويش گام بر ميدارند ولي روسيه تا
كنون در اين زمينه كمر همت نبسته است .اين
گزارش بابيان اينكه مسكو پس از تثبيت قيمت
نفت روي  70دالر ،چندين ميليارد را به مسائل
اجتماعي از جمله بهبود اوضاع بازنشستگان و
احداث مسكن براي جنگجويان قديمي اختصاص
داده است ،ميافزايد :ناظران اقتصادي چنين
وضعيتي را ناشي از كوته بيني دانسته و نسبت
به ايجاد اختالل در بودجه و بروز كمبود در
آن هشدار ميدهند .از طرفي ديگر « والديمير
اوساكوفسكي » كارشناس مسائل مالي نيز در
اين زمينه تاكيد كرد كه روسيه در حال هزينه
كردن هر آنچه در سالهاي گذشته اندوخته
است و اين امر سياست يونان را به ذهن متبادر
ميكند.
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ستارههاي
فوتبال روي
پرده سينما

پيوندهاي سينما و فوتبال است .در دل يك فيلم پرتعليق كه نگران
فرار زندانيان هستيم ،داستان اين بازي فوتبال به عنوان يك ورزش
تيمي هيجانانگيز نه تنها بر ضربان قلب تماشاگر اضافه ميكند كه
بهترين روش براي نشان دادن همكاري و اتحاد متفقين است .در
روزهاي جامجهاني ديدن «فرار به سوي پيروزي» مطمئنا دلچسبتر
هم خواهد بود.

مارادونا

ديدن اين ابرستاره آرژانتيني فوتبال در فيلمي از امير كاستاريكاي
بوسنيايي واقعا شوق برانگيز است .اگر اين مستند را در جشنواره
سينما حقيقت سال گذشته و در سالن سينما و با جمعيت تماشاگران
ميديديد ،متوجه ميشديد كه هنوز هم هر گل ديهگو مارادونا

صوفيا نصرالهي

وقتي پربينندهترين و پرطرفدارترين ورزش دنيا،
فوتبال باشد ،بديهي است كه سينما هم روزي
سراغ آن ميرود تا از جذابيتهاي دراماتيك
اين بازي پرشر و شور استفاده كند .پيوند بين
سينما و فوتبال از اين هم فراتر ميرود .قهرمانان
ورزش فوتبال در فيلمهاي كارگردانان بزرگ
سينما جلوي دوربين ميروند و از آن گذشته اصال
همين گزارشهايي كه ما اين روزهاي جام جهاني
هر روز از تلويزيون ميبينيم مگر خودشان فيلم
نيستند؟وقتي دروازهبان انگلستان با آن اشتباه
وحشتناك باعث گل خوردن تيمش ميشود ،تعليق
آن چند ثانيه كه طول ميكشد تا مطمئن شويم
توپ وارد دروازه شده ،از همه فيلمهاي هيجاني
و اكشن اين سالها بيشتر است .و بعد چهره
تحسربار و رقتانگيز دروازهبان كه هيچ بازيگري
نميتواند در آن لحظه اين حسرت و اندوه را آنقدر
خوب بازي كند .به طور اجمالي دو تا از مطرحترين
فيلمهايي را معرفي ميكنيم كه فوتبال را دستمايه
خودشان قرار دادهاند:
فرار به سوي پيروزي

فيلمي محصول سال  1981به كارگرداني بازيگر و كارگردان بزرگ
سينماي آمريكا جان هيوستون .در «به سوي پيروزي» يك بازي
فوتبال محوريت فيلم را تشكيل ميدهد تا از طريق آن زندانيان دربند
آلمانها اين فرصت را مييابند كه بر دشمنشان غلبه كنند .چيزي در
مايههاي «پل رودخانه كواي» اينجا هم يك هدف ثانويه (مثل بازي

فوتبال) ايجاد ميشود تا از طريق آن قهرمانها به رستگاري برسند.
بازيگران مطرحي چون مايكل كين ،سيلوستر استالونه در «به سوي
پيروزي» هم تيميهاي ستارههاي فوتبال چون پله و بابي مور شدند.
ماكس فونسيدو هم بازيكن تيم آلمانها بود .فيلم مدت  90دقيقه
بازي را محك بازيكنان تيم متفقين هم قرار ميدهد .جايي كه تيم دو
دسته ميشود .عدهاي تصميم ميگيرند كه بين دو نيمه فرار كنند و
براي عده ديگر ،پيروزي در بازي مثل پيروزشدن در ميدان جنگ
است .آنها اين ريسك را ميپذيرند كه براي به دست آوردن عزت
تيم متفقين فرارشان را به تعويق بيندازند .فيلمبرداري گري فيشر
بخصوص در صحنههاي بازي فوقالعاده است .اين يكي از بهترين

با مارادونا مقايسهاش ميكنند .ديدن فيلم«مارادونا» از چند جهت
دلپذير است .يكي اينكه مروري است بر بازيهاي جادويي ديهگو
آرماندو مارادونا .نميدانم مستند ديگري پيدا ميشود كه صحنهاي
داشته باشد كه با صحنه فرار مارادونا از چنگ  3-4بازيكن تيم
حريف و دريبل همه بازيكنان حتي دروازهبان برابري كند؟ درست
مثل صحنههايي است كه گنگستر محبوبمان در فيلمهاي نوآر
موفق ميشود از دست دشمنانش فرار كند و وظيفهاش را به اتمام
برساند .دليل ديگرش هم ديدن فيلمي از امير كاستاريكايي است كه
دوبار نخل طال را از آن خودش كرده و ريتم و موسيقي را خوب
ميشناسد .كاستاريكا نگاه جذابي به سوژهاش دارد .به جز اينكه او
را بزرگترين فوتباليست دنيا ميداند ،برايش مقامي در حد چهگوارا
قائل است .مارادونا از نگاه كاستاريكا يك انقالبي است و گل او به
انگلستان در جام جهاني سال  1986به معناي پيروزي او در يك
جنگ بود .گل اولش به دست خدا شهرت يافت و گل دومش كه يك
شوت موجدار از فاصله دور از دروازه بود و از چند بازيگر انگليس
عبور كرد ،به عنوان برترين گل قرن انتخاب شد.
در اين روزها ديدن فيلم «مارادونا»ي كاستاريكا را به هيچوجه
توصيه نميكنم .اين روزها از ديدن استاد در هيئتي جديد و با كت و
شلوار كنار زمين موقع تماشاي بازيهاي آرژانتين لذت ببريد .و بعد
از جامجهاني موقعي كه دلتان براي ديدن فوتبال و ستارههاي داخل
زمين تنگ شد اين فيلم را ببينيد.
درباره گليفيانيكس كه جايزه بهترين بازيگر كميك  MTVرا كسب كرد

بچهاي با ريش انبوه!

ميتواند نفسها را در سينه حبس كند .وقتي جماعت بعد از اين
همه سال با ديدن گل مارادونا به انگلستان فرياد شادي كشيدند.
اين مستند فقط درباره يك بازيكن فوتبال نيست .درباره جادوگري
است كه در آرژانتين معتقدند روز بازي با انگلستان دست خدا بود
كه باعث شده با گل مارادونا غرور ملت آرژانتين به آنها برگردانده
شود .انگلستان ممكن است استعمارگر بزرگي باشد و جزاير فالكلند
را از چنگ آرژانتين در بياورد ولي در مقابل اين مرد كوچك اندام
و تيزپاي آرژانتيني كامال تسليم است .عجيب نيست كه در آرژانتين
او را در حد يك الهه تقديس ميكنند و براي خودش پيرواني دارد
كه حتي مراسم ازدواجشان را هم با اداي احترام به مارادونا انجام
ميدهند.
جدا از اينها قهرمان اين مستند ،همپاي بهترين ابرقهرمانهاي تاريخ
سينماست .مردي كه براي مدتي در جهاني تاريك گير افتاده بود و
بعد با تالش بسيار خودش را از آن ورطه بيرون كشيد .مارادونايي
كه يك جامجهاني را براي دوپينگ از دست داد و بعد هم در
ماجراهاي مربوط به مواد مخدر و كوكايين گرفتار شد و كارش
به بيمارستان هم كشيد اما امروز به عنوان مربي روي نيمكت تيم
ملي آرژرانتين نشسته است تا شايد بار ديگر كشورش را قهرمان
جهان كند .كاستاريكا كه كارگردان خوش ذوق و سليقهاي است
در مستندش به همه ابعاد اين ستاره بزرگ فوتبال ميپردازد .او
با هوشمندي خودش را كنار ميكشد و حاشيهها را حذف ميكند تا
فيلم فقط حول يك محور بگردد :جادوگري به نام مارادونا.
استفاده از موسيقي با ريتم تند روي ضربههاي پاي مارادونا و
انيمشينهايي كه كاستاريكا از مارادونا و بازيكنان تيمهاي مقابلش
ساخته كه ارجاعهاي سياسي هم در آنها به چشم ميخورد ،از
نكاتي است كه فلم كاستاريكا را گرم و دلچسب كرده است .از همه
مهمتر اينكه مارادونا جلوي دوربين كاستاريكا كامال راحت است.
وقتي از روزهاي تيرهاش حرف ميزند ،از خانوادهاش ميگويد و از
عشقش به فوتبال .كاستاريكا موفق شده نقش يك مخاطب جدي و
عالقمند و پيگير را بازي كند كه البته همينطور هم هست .در ابتداي
فيلم كاستاريكا از هراسش براي مالقات با يكي از اسطورههايش
حرف ميزند .باوركردني نيست كه اين مرد كوتاه قدي كه جلوي
دوربين كاستاريكا انقدر راحت از خودش حرف ميزند ،اسطورههاي
ميليونها و ميليونها نفر از مردم جهان است .قهرمان ملي آرژانتين
به حساب ميآيد و هر بازيكن بااستعداد فوتبال كه از راه ميرسد

جوايز فيلم ام.تي.وي(  )MTV Movie Awardsسال  2010برگزار شد و
جايزه بهترين ارائه كميك به زاك گليفيانكيس بازيگر فيلم «خماري» تعلق
گرفت .زاك گليفيانكيس در ايران تقريبا ناشناخته است .آنها كه «خماري»
را نديدهاند ،شايد او را با نقش كوتاهش در «پا در هوا» به ياد بياورند اما
عموما بيشتر براي همين نقش آفريني به يادماندنياش در «خماري» در
خاطرهها جاي گرفته است.
آلن :مردي ميان سال ،با يك ريش انبوه و به شكلي جذاب و دوستداشتني
تپل .اما بيگمان علت يادآوري او اين خصوصيات ظاهري نيست بلكه
بدين دليل است كه هر كس كم و بيش يكي از اين آلنها را در زندگياش
ميشناسد و زاك گليفيانكيس تصويري بينظير از اين آشنا(با خاطرات تلخ
و شيرين اش) در ذهن تداعي ميكند.
«خماري» داستاني ساده دارد :داگ كه قرار است با خواهر آلن ازدواج كند،
به همراه دو دوست ديگرش استيو و فيل به الس وگاس ميروند تا آخرين
روزهاي مجردي او را جشن بگيرند .همه چيز از آنجا شروع ميشود كه
شب ورود آنها اتفاق عجيبي ميافتد و داگ گم ميشود.
آلن كه فقط به دليل تشكيل يك گروه چهار نفري همراه آنها آمده با گم
شدن داگ به نوعي جاي او را در گروه ميگيرد و اين آغاز شکلگيري
رفاقتي است که با حضور داگ هيچگاه صورت نميگرفت(تا قبل از گم
شدن داگ ،استيو و فيل مدام درباره شيوه رفتار آلن مشکل دارند).
«خماري» از اين منظر داستان پذيرفته شدن آلن به عنوان يك عضو از يك
گروه است پذيرش آلن به عنوان يك دوست ،رفيق و ياور ،امري كه در
ابتدا باورناپذير جلوه ميكرد .آلن با اين که با آن ريش انبوه به هيچ وجه
شبيه به بچهها نيست اما رفتار او درست مثل بچهاي است که با بلوغش
دست و پنجه نرم ميکند و تازه ميخواهد وارد نوجواني شود .نشانههايي
از گوشهگيري هم در او نمود عيني دارد و به روي اين بچه نابالغ چنان
تاثيري دارد که او را و رفتار او را غير قابل پيشبيني ميکند.
اشاره به اين که بايد هميشه با مدرسه فاصله دويست فوتي داشته
باشد ،اينکه او يک گله گرگ تک نفره است و هم چنين اشاره مداوم به
خودارضايي نشانههاي گوشهگير بودن او و نگاههاي خيره به بدن لخت
ديگران ،بيتوجهي به پوشيده نگاه داشتن بدناش ،اخت شدن سريع با
نوزاد ،عدم توجه به موقعيت وخيم پيش آمده و يافتن سريع جنبههاي
خوب مسائل و لذت بردن از آنها نشانههاي بچهاي در آستانه بلوغ هستند.
آلن در غياب داگ به شکل بچهاي که معلم مدرسهاش عوض شده در
ميآيد و به سرعت از فيل براي خود يک الگو ميسازد(.در دو صحنه
از فيلم آلن دقيق ًا جملههاي فيل را تکرار ميکند) .سفر الس وگاس براي
آلن يک بلوغ به همراه دارد .کودکي پا به نوجواني ميگذارد .در سکانس
عروسي درست در لحظه ورود عروس،آلن از استيو ميپرسد:
« موهام مرتبه؟»
و استيو جواب ميدهد« :آره ،حتي از فيل هم بهتر شدي».
(حواستان به آن لبخند رضايت آميز آلن باشد که بيهيچ تاکيدي کات
ميشود به لبخند داگ که به عروس خيره شده).نکته ديگر در مورد آلن،
ماشين سيد ،پدر اوست .آلن چند بار ميگويد که پدرش اين ماشين را از
او هم بيشتر دوست دارد.
جالب آن جا است که اين ماشين بايد به معناي واقعي کلمه داغان شود تا
آلن از پيلهاش بيرون آمده و به جمع پا بگذارد.
آلني كه گليفيانكيس ارائه ميدهد به شكل هوشيارانهاي تركيبي بديع از
بالهتهاي جک بلک است آميخته با شيطنتهاي استيو کارول .همين شايد
علت اصلي جذابيت شخصيت آلن شده باشد چرا كه گليفيانكيس موفق
شده از شخصيت به ظاهر تيپيكال آلن موجودي چند بعدي بسازد.
ِ
گليفيانكيس  41ساله را ميتوان به
حاال و پس از اين جايزه مهم زاك
راحتي در زمره يكي از استعدادهاي مهم سينما در ژانر كمدي در نظر
گرفت .جايگاهي كه هر چند او را از خاستگاه اصلياش در تلويزيون دور
ميكند اما او را به جمع گرگهايي با گلههايي يك نفره ميفرستد!
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پنج بازيگري كه اسكورسيزي بايد
براي نقش سيناترا در نظر ميگرفت
ترجمه :صوفيا نصرالهي
بيش از يك سال است كه مارتین اسکورسیزی تصميم گرفته تا بخشي
از فيلمي باشد كه زندگينامه فرانك سيناترا خواننده/بازيگر را به تصوير
كشيده است .يك نفر ممكن است انتظار داشته باشد كه اين فيلم شرح
حال سيناتراي معروف باشد .يا اين كه يك نگاه اجمالي محسوركننده
به زندگي يك مرد داشته باشد .يك فيلم خوشايند درباره اسكارهايي كه
سيناترا برنده شده ،آوازهاي دلنشيني كه خوانده و عضويت در گروه rat
 ( packگروهي از هنرمندان شامل سيناترا ،دين مارتين ،سامي ديويس
جونيور ،پيتر الفورد و جويي بيشاپ كه در اواخر دهه  50و اوايل دهه 60
بسيار پركار بودند .).اما مردي كه خشم و عصبانيت جيك الموتا را روي
پرده نقرهاي تصوير كرده ،به هيچكدام از اينها فكر نكرده است .برمبناي
اولين اخباري كه درباره اين فيلم منتشر شد ،روايت اسكورسيزي از
سيناتراي مشهور در كمال تعجب تلخ و سياه است و روي اواخر دوران
حرفهاي او تمركز كرده كه به گفته برخي ببه سازمانهاي مافيايي متصل
شده بود .نام بازيگران مشهوري چون آل پاچينو و لئوناردو ديكاپريو
(كه پاي ثابت چند تا از فيلنمهاي اخير اسكورسيزي بوده) جورج كلوني
و جاني دپ براي بازي در نقش سيناترا بر سر زبانها افتاده بود .حتي
براي مدتي جيمي فاكس هم جزو كساني بود كه براي بهدست آوردن اين
نقش تالش ميكرد!اسكورسيزي در نهايت اعالم كرد كه ترجيح ميدهد
آل پاچينو نقش سيناترا را  ،الاقل در اواخر عمرش ،بازي كند .اما اين
احتمال وجود دارد كه بيش از يك بازيگر زندگي اين خواننده ايتاليايي-
آمريكايي را به تصوير بكشد .تا زماني كه فيلم سيناترا ساخته شود ما هم
 5بازيگر ديگر را پيشنهاد ميدهيم كه بنظر براي اين نقش مناسب هستند.

جیمز مارسدن

نام مارسدن یکبار موقع مراحل پیش تولید یک فیلم به عنوان نامزد
احتمالی بازی در نقش اصلی فیلم زندگینامه جف باکلی مطرح شد،
فیلمی به نام «رمز و راز پسر سفیدپوست» .اما پیش از این فیلم بازی
او در فیلم «اسپری مو» که اقتباس آدام شانکمن از یک نمایش موزیکال
برادوی بود ،ثابت کرد که مارسدن آهنگ صدای خوبی دارد و کاریزمای
گیرا و موثری روی پرده نقرهای از خودش نشان میدهد .مارسدن به
تازگی نقشآفرینی در بازسازی فیلم «سگهای پوشالی» به کارگردانی
راد لوری را به پایان رسانده .مارسدن باید آماده باشد که قدم بزرگ
بعدی را بردارد و شاید این قدم بزرگ با انتخاب بازیگران «سیناترا»ی
اسکورسیزی اتفاق بیفتد.

الک بالدوین

احتماال وقتی قصد دارید که شخصیت ویژه و ایدهآل سیناترا را تصویر
کنید ،اولین گزینهای که به ذهنتان میرسد الک بالدوین نخواهد بود .اما
اگر او چند پوند وزن کم کند و مقداری هم از آن غرور و خودستایی
کاراکتر جک دونافی که در فیلم « 30صخره» نقشش را بازی کرده بود،
به روی پرده بیاورد انتخاب دور از ذهنی هم نخواهد بود .به خصوص
برای نقشی که به طرز باورنکردنی به جذابیت و دلربایی اضافه نیاز دارد!
بهرغم اینکه بالدوین سال گذشته اعالم کرد که میخواهد از دنیای
بازیگری کنارهگیری کند ،شاید هنوز هم وقت داشته باشد تا در یک
آزمون دیگر خودش را امتحان کند و با یک اتفاق بزرگ از دنیای سینما
و بازی خارج شود.

آدام اسکات

احتماال شما آدام اسکات را برای بازی در فیلمهای «پسری با دنیا مالقات
میکند» به کارگردانی گریف هاوکینز یا فیلم «مهمانی پنج نفره» جاش
ماکون میشناسید .اما این اواخر اسکات بیشتر برای بازی در نقش اول
مرد سریال کمدی«مهمانی تمام شد» استارز ،شناخته شده است .اگرچه
کاراکتر هنری پوالرد (نقش اسکات در این سریال تلویزیونی) به دلیل
پیوستناش در سال جدید به پروژه سریال «پارکها و بازسازی آنها»
محصول شبکه  ،NBCکمی کوتاه شده اما همین حضور کوتاه و کوبنده
اسکات باعث شد که ارزشهای زیادش چه در سینما و چه در تلویزیون
برای همگان ثابت شود .و راستش امضای بازیگری او یک ژست خیلی
منحصر به فرد خودش است :آن هم وقتی است که ابرویش را باال میبرد
و آن رفتارهای اهانتآمیز را از خودش نشان میدهد که در این لحظات
بنظر میرسد جان میدهد برای بازی در نقش یک سیناترای  30ساله یا
چیزی شبیه آن.

ایوان مکگرگور

عالوه بر سالهای طوالنی بازی در نقشهای اصلی فیلمهای موزیکال و
كسب تجربه ،ويژگي ديگرش گستره صدايش است كه به خوبي ميتواند
صداي فرانك سيناترا و آوازهايش را اجرا كند و تصويري از او ارائه
دهد كه به طرز ويژهاي باورپذير و متقاعد كننده باشد .او در «مولنروژ»
با بازي در نقش يك مرد جدي و مشتاق و عاشق ،فيلم را از آن خودش
كرد .و در سال  2005هم براي بازياش در فيلم «آدمها و عروسكها»
نامزد جايزه لورنس اليويه شد .به صحنهاي فكر كنيد كه آهنگ «بيا و با
من پرواز كن» سيناترا را اجرا كند!

اميل هرش
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براي بازي در نقش سيناتراي جوان عالي است .انتخابهاي پيچيده
اخير هرش نشان ميدهد كه او در عالم بازيگري پيشتاز است .در چهار
سال اخير او در فيل م شانپن «به سوي طبيعت وحشي» ظاهر شد و بعد
هم در نقش يك فعال اجتماعي در «ميلك» گاس ونسنت بازي كرد .و
در «ووداستاك» آنگ لي هم در نقش مكمل ظاهر شد .اين روزها هم
فيلمبرداري «هملت» آغاز شده كه در آن هم بازي ميكند.

سخنراني آلمادوار و
باردم عليه جنايات فرانكو
پدرو آلمودوار فیلمساز و خاویر باردم
بازیگر اسپانیایی در یک فیلم ویدیویی نسبت
به قربانیان دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو
در اسپانیا ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه  15هنرمند
برجسته معاصر اسپانیا در این فیلم ویدیویی
که روز دوشنبه در مادرید پخش شد یاد و
خاطره صدها نفر از کشتهشدگان سالهای
زمامداری ژنرال فرانکو (  1936تا )1975
را گرامی داشتند .در این فیلم  15هنرمند
یاد شده داستان زندگی پانزده زن و مرد
اسپانیایی را روایت کردند که در دوران

جنگهای داخلی اسپانیا ( )1939-1936و
حکومت فرانسیسکو فرانکو در  36سال
پس از آن به دست نیروهای دیکتاتور به
قتل رسیدند و بقایای اجساد آنان هرگز
یافته نشد .گروهی از بازیگران ،کارگردانان،
نویسندگان و موسیقیدانان اسپانیایی در
واکنش به تصمیم دادگاه عالی اسپانیا در
محاکمه قاضی بالتازار گارزون به جرم
سوء استفاده از قدرت و گشایش غیرقانونی
پروندههای بسته شده متهمان به همکاری
در کشتارهای دوران حکومت ژنرال فرانکو،
در این فیلم حاضر شده و به تشریح ابعاد
گوناگون جنایات سالهای دیکتاتوری در
این کشور پرداختند .گفتنی است در سال
 1977پارلمان اسپانیا با تصویب قانونی کلیه
متهمان جنایات منصوب به ژنرال فرانکو را

عفو کرد و دستور مختومه اعالم شدن کلیه
پروندهها در این زمینه را داد .این گروه 15
نفره نام خود را «فرهنگ در برابر مصونیت
قضایی» نهادهاند و ضمن درخواست آزادی
قاضی گارزون از دولت اسپانیا خواستند
روند بازیابی بقایای اجساد قربانیان را جدی
بگیرد .پدرو آلمودوار در اینباره میگوید:
سالهای حکومت فرانکو در اسپانیا تجربهای
تلخ و در عین حال احساس برانگیز بود.
مراسم افتتاحیه نمایش فیلم یاد شده دو روز
پيش در یکی از سینماهای مادرید با حضور
آزوسنا رودریگز کارگردان فیلم و گروهی
از خانواده های قربانیان برگزار شد.گفته
میشود در دوران حکومت فاشیستی فرانکو
بیش از هزار 114نفر به دست نیروهای
دولتی به قتل رسیدهاند.

14

هفته نامه پرشین

فرهنگی

مدال طالي ورميل براي پل آستر

«پل آستر» نويسنده مطرح آمريكايي ،روز پنجشنبه گذشته مدال طالي «ورميل» مهمترين مدال
شهر پاريس را از «برتران دالنو» شهردار پاريس دريافت
كرد .آستر كه همراه همسرش براي دريافت جايزه در مراسم
شركت كرده بود ،به زبان فرانسوي سليس گفت« :نسبت به
پاريس ،شهري كه اولينبار در  18سالگي از آنجا ديدن كردم،
بسيار احساس نزديكي ميكنم ».پل آستر نويسنده مطرح
آمريكايي و خالق آثاري چون «كتاب اوهام» كه معموال در
آثارش از شهر نيويورك نيز ياد ميكند ،در مسير فعاليتهاي
ادبي جديدش ،آغاز به ترجمه اشعار فرانسوي به انگليسي
كرده است« .آستر» كه جايزه معتبر پرنس آستورياس را
در سال  2006دريافت كرده ،پيش از اين با دريافت «جايزه
فرمانرواي هنر و ادب» خود را به جامعه فرانسه شناسانده
بود .اين نويسنده پس از مراسم به افتتاحيه «فستيوال ادبي
پاريس  »2010رفت كه به عنوان مهمان افتخاري براي شركت
در آن دعوت شده است .آستر در دوران جواني چند سالي
را در پاريس سپري كرد و طي اين سالها توانست به خوبي
زبان فرانسه بياموزد و پس از آن به ترجمه اشعاري از مطرحترين شاعران فرانسه از جمله
ماالرمه و رمبو پرداخت .او چندين مدخل در كتابهاي انگليس زبان مربوط به ادبيات فرانسه
دارد.

جامجهاني فوتبال ،كاريكاتور ميشود

با آغاز جامجهاني فوتبال در آفريقاي جنوبي ،دولت اين كشور اقدام به برگزاري مسابقه طراحي
كاريكاتور با موضوع جامجهاني فوتبال كرده است .دولت آفريقاي جنوبي به عنوان اولين كشور
آفريقايي كه ميزبان رويداد بزرگ ورزشي جامجهاني فوتبال است ،با آغاز اين رويداد ورزشي،
اقدام به برگزاري يك مسابقه طراحي كاريكاتور با موضوع جامجهاني براي كاريكاتوريستهاي
حرفهاي و مبتدي كرده است .طبق اعالم برگزاركنندگان اين مسابقه ،آثار ارسالي بايد در قالب
سياه و سفيد و يا رنگي با حداقل رزولوشن  300پيسكل در هر اينچ با فرمت  JPGبوده و با ذكر
اطالعات كامل طراح كاريكاتور شامل نام و نام خانوادگي ،مليت ،پست الكترونيك ،تاريخ تولد،
آدرس و شماره تلفن به آدرس الكترونيكي  fifacartoon@yahoo.comتا تاريخ  11جوالي
(روز پايان جامجهاني  )2010ارسال كنند.

نامزدهايدريافت يك جايزه جهاني

احمدرضا احمدي و هدا حدادي بهعنوان دو نامزد کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
و شوراي كتاب كودك براي دريافت جايزه جهاني آستريد ليندگرن معرفي شدند .امسال
احمدرضا احمدي و هدا حدادي بهعنوان نامزدهايدريافت جايزه جهاني آستريد ليندگرن به اين
مركز معرفي شدند .به گزارش روابط عمومي کانون ،احمدرضا احمدي در بخش نويسندگي از
سوي کانون و شوراي کتاب کودک بهصورت مشترک و هدا حدادي در بخش تصويرگري از
سوي کانون به عنوان نامزد دريافت اين جايزه معتبر ادبي در سال  2011معرفي شدهاند .از
ايران همهساله کانون ،شوراي کتاب کودک و مرکز پژوهشي ادبيات کودک نامزدهاي خود را
به دفتر مسابقه معرفي ميکنند .جايزه جهاني آستريد ليندگرن يکي از بزرگترين جوايز جهاني
ادبيات کودک و نوجوان است که بهنام آستريد ليندگرن نويسنده سرشناس سوئدي و خالق
کتابهايي مانند «پي پي جوراب بلند» و «کارلوس روي پشتبام» نامگذاري شده است.
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ميداني در پاريس
به اسم
«محمود درويش»

شهرداري پاريس با صدرو بيانيهاي
اعالم كرد روز دوشنبه  14ژوئن (24
خرداد) ميداني در اين شهر به نام
محمود درويش نامگذاري ميشود.
اين مراسم با حضور محمود عباس
رئيس دولت خودگردان فلسطين برگزار
خواهد شد .محمود درويش كه شاعر و
برنده جوايز متعدد از جمله جايزه ملي
شايستگي در سال  ،1993جايزه آزادي
فرهنگي از موسسه لنان در سال 2002
و جايزه پرنس كالوس در سال 2004
است ،به عنوان يكي از تاثيرگذارترين
شاعران قرن بيستم شناخته ميشود و
آثار او به زبانهاي مختلف ترجمه شده
است .درويش در دوران تبعيد در دهه
 80ميالدي در پاريس زندگي ميكرد.
افتتاح اين ميدان با نام جديد كه در
ماالكويي در منطقه  6پاريس واقع شده،
با حضور برتراند دالنو انجام ميشود.
برتران دوالنو در سال  2008و در
مراسم بزرگداشت درويش درباره او
گفته بود :او شاعري بزرگ و نويسنده
آثار مهمي بود و براي ما واژهها را به
جا گذاشت؛ واژههاي بزرگ چون اميد،
مبارزه ،عدالت و صلح.

«شهر موسيقيدانهاي سفيد»؛
شاهكار ادبيات كرد
رضا كريممجاور
بختيار علي ،شاعر و رماننويس تواناي كرد ،در نوشتههاي خود
با ديدگاهي فلسفي به جهان پيراموناش مينگرد و در حقيقت
نخستينكسي است كه مسائل فلسفي و عقالني را با اين گستردگي،
وارد فضاي زبان و ادبيات كردي كرده است .همه رمانهاي بختيار
علي به سبك رئاليسم جادويي نوشته شده است .بختيار علي در
جايجاي نوشتههايش سنتهاي پوسيده و قيدوبندهايي را كه
جامعه سنتي و عرف و عادتهاي نادرست بر دست و پاي انسان
ميبندد ،به نقد ميكشد .مسئله مرگ در رمانهاي او گستره فراواني
را دربر ميگيرد ،اما بيشت ِر اين مرگها زماني از راه ميرسند كه
ِ
رسالت آرماني خود را كمابيش به انجام رساندهاند.
شخصيتها
رمان «شهر موسيقيدانهاي سفيد» كه شاهكار بختيار علي و
بهباور بسياري از منتقدان و صاحبنظران كرد ،بزرگترين
شاهكار تاريخ ادبيات كرد بهشمار ميرود ،با زباني كمابيش
شاعرانه و با درونمايههاي فلسفي و هنري و عرفاني(عرفاني
از نوع عرفان مولوي و بر پايه اشراقي از گونه اشراق حالج و
سهروردي) نوشته شده است.
اين رمان در سال  2005در سليمانيه منتشر شد و بهسرعت مورد
استقبال اقشار مختلف خوانندگان قرار گرفت .اين اثر بختيار علي
بيش از هر متن ديگري ،توجه منتقدان ادبي را بهسوي خود كشيده
و تاكنون در باره آن ،دو كتاب مستقل و دهها مقاله در مجالت
ادبي بهچاپ رسيده است .روايت اين رمان غيرخطي و آميختهاي از
رمانهاي مدرن و پسامدرن است و بيشتر گرايش به پسامدرنيسم
دارد.
نويسنده در اين رمان ،از سويي مسأله «انفال» و نسلكشي
و جنگهاي داخلي و نابودي هنر و زيبايي ملت و ميهناش را
مطرح ميكند ،و از سوي ديگر موضوع اسطورهها و افسانههاي
خاورزمين را پيش ميكشد و به اين ترتيب واقعيت و خيال را با
هنرمندي تمام و بهگونهاي بسيار شگفتانگيز درهم ميتند
در سرتاسر اين رمان ،كشمكش ميان زشتي(خشونت) و زيبايي،
مرگ و زندگي ،و قرباني و آدمكش بهچشم ميخورد ...سخن از
جهاني است كه هنر و زيبايي را با سنگدلي هرچه تمامتر از خود
ميراند و از همينروست كه بهجاي هنرمند ،آدمكش پرورش
ميدهد .در اينجا نيز همچون جهان واقعيت ،بيشت ِر قهرمانان و
شخصيتهاي آرمانگرا و هواداران زيبايي ،به دست ضدقهرمانان
و دشمنان زيبايي كشته ميشوند و زيباييدوستان چارهاي جز اين
ندارند كه جامعه آرماني خود را در دنياي خيال بسازند .يكي از
دغدغههاي نويسنده اين است كه حاكمان و سياستمدارا ِن دنياي
امروز ،با روح هنر و زيبايي بيگانهاند و بسياري از جنايتها و
خونريزيها نتيجه همين بيگانگي است .مرگ موسيقي در اين
رمان ،ميتواند نمادي از مرگ زيبايي در جهان امروز ما باشد.
هنرمندي ديگري كه نويسنده در اين رمان بهكار ميگيرد ،راهبردن
قهرماناناش از مرز باريك ميان خير و شر است .او «سامر بابلي»
را در مرز مبهم ميان جالد و قرباني ،و «داليا سراجالدين» را در
مرز معصوميت و بدي رها ميكند و با گامنهادن خالقانه در اين
كورهراه ،خواننده را به داوري ميان خوبي و بدي مينشاند.
داليا سراجالدين نمونه يك زن فداكار است كه در راه يافتن نامزدش
تن به هر خفتي ميدهد.
سامر بابلي ،شخصيت آدمكشي است كه پس از ماجراهاي بسيار،
در كشاكش ميان نيمه پاك و نيمه پليدش سرانجام بر پليدي پيروز
ميشود و در آخرين لحظهها بهكمك «جالدت» ميشتابد و او را از
مرگ حتمي نجات ميدهد .او كه از آن پس همواره از گذشته سياه
خود احساس گناه و پشيماني ميكند ،آزادانه تن به محاكمهشدن
در دادگاهي ميدهد كه نه احزاب و سياستمداران ،بلكه جالدت و
قربانيان براي او ترتيب دادهاند.
در اين رمان ،تخيل جادويي «گابريل گارسيا ماركز» و فلسفهگرايي
«ميالن كوندرا» و اسطورهگرايي «بورخس» يكجا و در پهنه
گستردهتري با هم گرد آمده است.

کتابشناسی

ستیزه جویان ایمان
خواننده قاتل
شهر موسیقیدانان سپید
غزل نویس و باغهای خیال
واپسین انار جهان ()۲۰۰۲
غروب پروانه ()۱۹۹۸
مرگ دومین تک فرزند ()۱۹۹۷

هفته نامه پرشین
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جام جهانی و
داستانهای فوتبالی

ترجمهی ناصر غیاثی

آرژانتین ،کشور بورخس ،سرزمین مارادونا ،این اعجوبهی
فوتبال جهان هم هست؛ از ادبیات به فوتبال یا از فوتبال به
ادبیات؟ پاول اینگندای نویسندهی روزنامهی فرانکفورته
آلگماینه در مقالهی زیر به ادبیات و فوتبال در آرژانتین
میپردازد.

فوتبال و ادبیات

در آرژانتین فوتبال تنها یک ورزش نیست بلکه جانشین سیاست ،ارتش ،دین
و اسطوره هم هست .مدتهاست ژانر ادبی متناسب با آن را نیز مینویسند:
داستانهای فوتبالی.
مخالفت خورخه لوئیس بورخس ،مشهورترین نویسندهی آرژانتینی ،با فوتبال
به آوازهی او لطمه نزده است .پس از مرگ این کتابباز نابینا که به مقام
نمادِ روشنفکری وطناش ارتقا یافته است ،مخالفتهای او با فوتبال را بر او
ِ
شناس نابغهی آزانتینی ،خونا خوزه سبلری در
بخشیدند .نقد تند و تیز جامعه
سال « ۱۹۹۸عصر فوتبال» نیز تاثیرگذار نبود.
در عمل همه چیز بدتر شده است .آرژانتین خود را همراه با بزرگترین
ِ
فوتبالیست پیشین جهان به عنوان مربی تیم ملی برای مسابقات جام جهانی
فوتبال در آفریقای جنوبی آماده میکند .مسابقاتی که آخرین بار بیست و چهار
سال پیش برندهاش شده بود.

ادواردو ساخری

آرژانتینیها گویا دیگو مارادونا برایشان کافی نبود ،نویسندههای کشور هم
یک نوع ادبی تازه ابداع کردند :داستانهای فوتبالی .برای این کار هیچجایی
مناسبتر از آرژانیتن نبود و هیچ کجا جایش اینقدر خالی نبود .آن شوری که
ی شخصیتهای داستانی روزمره را فرامیگیرد ،ماه آینده -
در ادبیات ،زندگ ِ
این بار اما با بهترین فوتبالیست جهان لینوئل مسی – بار دیگر تمام ملت را در
برخواهد گرفت.
به دیدار معروفترین نمایندهی این نوع ادبی در کافهای در بوینس آیرس
میرویم :ادواردو ساخری ،چهل و دو ساله ،در اصل پرفسور تاریخ ،کاری که
با آن در آرژنتین نمیتوان پولی به دست آورد ،حاال پیش از هرچیز به نوشتن
روی آورده است .فیل ِم خوآن خوزه کامپانال « »El secreto de sus ojosکه
براساس رومان ساخری ساخته شده و به تازگی برندهی اسکار شده است،
ناماش را در سراسر جهان بر سر زبانها انداخت.
البته در آرژانتین مدتهاست که او را میشناسند .از زمانی که داستانهای
ی او در سالهای نود در رادیو خوانده شد و بطور روزافزون انجمنهای
فوتبال ِ
طرفدار را به تصاحب خود درآورد ،تاکنون ساخری پنج جلد از آنها را انتشار
داده است.
انتشارات برلین به تازگی منتخبی از این داستانها را تحت عنوان ِ «دست خدا و
تانگوهای دیگر» به آلمانی منتشر کرده و پیشگفتاراش را شخصی مثل خورخه
والدانو ،همبازی پیشی ِن مارادونا و مدیر فنی امرو ِز رئال مادرید نوشته است.
وفاداری ،عدم تسلیم و نشان دادن احساسات
موضوع داستانها ردهای نمایانی است که دریبلزنهای افسانهای و گلهای
ازیادنرفتنی در مجمو ِع هستی ما از خود به جای میگذارند .به قدر کفایت
میبازند ،اما چون همه عاشق باشگاهشان هستند ،هیچ باختتی نیست که بیثمر
باشد.
آیا همواره در رویا نیست که مهمترین گلها را میزنیم؟ ساخری با حرارت
توصیف میکند چگونه از بلندپروازیهای درخشان یک فرد کم سن و سال،
ی
پیرمردی با خاطرات خوش ساخته میشود که مرتب از حرفهی تخصص ِ
خود حرف میزند.
به نظر میرسد فوتبال همیشه پندهای درستی حاضر و آماده دارد .وفادار
باش ،تسلیم نشو و پرچم را برافراشته نگه دار .حواست را جمع اصل کن .قبل
از هر چیز احساساتات را نشان بده ،شادی و شورت را فریاد بزن و یا غرق
اندوهی بیپایان شو.
ادواردو ساخری که به نوبهی خود طرفدار تیم Atletico Indenpendiente
 ،تیم شمارهی سه کشور است ،میگوید« :فوتبال نشانهی هویت ماست .فوتبال
بازی میکنیم ،فوتبال نگاه میکنیم و از فوتبال حرف میزنیم .ما رشتههای
ورزشی چندانی نداریم که به شور و هیجانمان بیاورند و خوب بازی کنیم.
کمی تنیس ،کمی هاکی چمنی ،بسکتبال و راگبی .اما در واقع همهی ما دیوانهی
فوتبالیم .حتا تیم دیویس کاپ ما برای مسابقات رسمی پیراه ِن آبی  -سفیدِ تیم
ملی فوتبال را پوشید!»

به قو ِل هانس اولریش گومبرشت ،فوتبال به مثابهی «نسخهی متراک ِم جمی ِع
جامعه» در این جا ملموس است ،چرا که از بیست باشگاهِ لیگ برتر آرژانتین،
ِ
اطراف آن
شانزده تا و در لیگ دسته دوم هم ده تا مال بوئنوس آیرس یا
هستند.

دیهگو مارادونا

در فوتبال آرژانتین رقابتها نه بین شهرها بلکه بین محلههای بوینس آیرس
ش همهشان مبارز ه بین تیمهای « »River Plateو
صورت میگیرد و پیشاپی 
« »Boca Juniorsاست که هر دو مال جنوب شرقی شهر ،در کنار رودخانهی
 Riachueloهستند San Lorenzo .و  Huracanمال محلهی  Floresو
 Atletico Independienteو  Racing Clubمال حومهی Alvellaneda
هستند.
استادیوم این رقیبهای محلی فقط چند صد متری دور از هم قرار دارد و
مسابقهی آنها در محله نقطه اوج بازیهای سال است .در یکی از داستانهای
ساخری آمده« :آرژانتینیها فقط یک لذت میشناسند که شیرینتر از خوشبختی
ی دیگران ».برای این کار باید مویدماغ یکدیگر شد.
خودشان است :شوربخت ِ
استهزای حریف در چشم جهانیان
ساخری میگوید« :نزد ما حتا بیمقدارترین و کوچکترین باشگاه هم به زمین
چمن ِ خاص خودش نیاز دارد .در این البته کمی رد پای غرور ِ خانهای
اسپانیایی هست و افکار گردنکشانهی محلی .به سختی میتوان جور دیگری
این لجاجت را درک کرد».
نویسنده تعریف میکند که باشگاه فوتبال ِ  San Lorenzoچندین دهه پیش
دچار بحران مالی شد و استادیوماش را به  Carrefourفروخت .این فروشگاه
زنجیرهای استادیوم را خراب کرد و به جای آن یک فروشگاه تازه ساخت .تا
همین امروز هم میشود خون طرفداران ِ سان لورنزو را با یادآوری قلمرو ِ از
دسترفتهی آن روزها به جوش آورد .حتا برنامههایی هست که ساختمان را از
 Carrefourدوباره بخرند و آنجا باز یک استادیوم بسازند.
پس چه جای تعجب که تاریخ سیاسی ِ آرژانتین سخت با فوتبال گره خورده
باشد .نخستین قهرمانی جهانی در سال  ۱۹۷۸وقتی نصیب آرژانتین شد که
دیکتاتوری در آنجا حاکم بود و دومی در سال  ۱۹۸۶که کشوری دمکراتیک
بود.
در فاصلهی این دو ،حذف ِ شرمآو ر در دور دوم ِ مسابقات جام جهانی در سال
 ۱۹۸۲در اسپانیا اتفاق افتاد .در همان هفتههایی که تیم ملی با شانس بسیار
برای پیروزی ،بازنده شد ،آرژانتین در جنگ فالک لند شکست خورد.
نه فقط در یکی از داستانهای ساخری بلکه در «داستانهای کوتاه ِ ورزشی
آرژانتین» اثر ِ  Ezequil Fernandez Mooresپیروزی دو بر یک آرژانتین در
دور چهارم بر انگلستان در چهار سال بعد به عنوان انتقام از فاجعهی فالک لند
تفسیر میشود.
دیگو مارادونا در عرض چند دقیقه دو تا از معروفترین گلهای تاریخ را زد:
نخستین گل با «دست خدا» (دقیقهی  )۵۱و دومی با یک دوی تک نفره به طول
شصت متر که در آن این بازیکن خط حمله ،پیش از آن که گل پیروزی را بزند
(دقیقهی  ،)۵۴نیمی از تیم انگلستان را دور زد .این گل اول ِ دغلبازانهای است
که در چشم آرژانتینیها یک انتقام درست و حسابی است :نه تنها از حریف بهتر
بازی کنی ،بل که او را در چشم جهانیان به استهزا هم بکشانی.
ی و فکر ِ منضبط ِ معطوف به نتیجه
زیبایی تکنیک ،باز 
فقط در آرژانتین است که دو ویژگی ِ مبارزه و زیبایی این چنین جزو خصایص
ِ جداییناپذیر ِ فوتبالاند .کشوری که دهههاست فوتبالیستهای هنرمندی چون
کامپز ،مارادونا ،ردوندو ،آیمار ،آگئورو و یا مسی را به لیگهای باالی اروپا
تحویل داده است ،در خانهاش ورزش ملیاش را روی میدانهای نصفه نیمهای
برگزار میکند که طرفداراناش در طول تمام بازی آواز میخوانند ،عربده
میکشند ،مینشینند و بلند میشوند و به حریف فحش میدهند .کسی که خود
را طرفدار یک تیم میداند ،نمینشیند .هرگز.
ادواردو ساخری میگوید« :همه چیز ما بداهه است و سرشار از هرج و مرج.
مثل میدانهای اروپا توپ روی چمنهای ما خیلی خوب قل نمیخورد .به همین
خاطر است که فوتبالیستهای آرژانتینی توپ را بیشتر در هوا نگه میدارند».
آدم دلش میخواهد اضافه کند ،پس به این خاطر است که به خوبی از عهدهی
این کار برمیآیند.
جوهر فوتبال ِ این کشور نه از قانون وغیرقانون بلکه فقط از افراطیگری تشکیل
شده است.امروزهم سزار لوئیس منوتی ( )۱۹۷۸و کارلوس سالوادور بیالردو
( )۱۹۸۶دو مربی ِ استاد فوتبال ،تجسم اصول بازی ِ " "Albicelesteهستند که
سخت مورد بحث بود ،همانگونه که تیم ملی به خاطر پیراهن ِ راه راه ِ سفید و
آبی آسمانیاش چنین نامی گرفته است.
ل
در حالی که " "Menottistasبرای زیبایی بازی از منظر زیباشناسی اهمیت قای 
است "Bilardistas " ،به فکر معطوف به نتیجه و انضباط ِ تاکتیکی رأی میدهد.
هر دوی این روشها منجر به موفقیت شدهاند .گل دوم مارادونا برابر انگلستان
در « »Diccionario de futbolاثر  Guillermo de Luccaو Daniel
 Talioزیر مدخل ِ" "bellezaبه این معنی میآید «شیوهی بازی که ارزشهای
زیباییشناسانهاش کم و بیش در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده است».
اما این که مارادونا چه سبک بازی را در آفریقای جنوبی به اجرا درخواهد آورد،
در صورتی که که اساس ًا تعیین سبک بازی دست او باشد ،هنوز مبهم است.
جوانی محجوب ،جانشین ِ خدایی افراطگر
ادواردو ساخری هم دچار تب ِ جام جهانی شده است .این که جانشین ِ
مارادونای نابغه که دوپینگ کرده ،کوکائین زده ،از فرط پرخوری چاق شده و از
هیچ جنجالی فروگذار نکرده ،مسی ِ نابغه است ،باز هم پدیدهای آرژانتینی است.
مارادونا خدایی افراطگر است ،امروزه روز هم .نقطهی مقابل او مسی جوان ِ
محجوبی است بدون کاریسما که نیمی از کشور به او اعتماد ندارد ،احتما ً
ال به
این خاطر که هیچکدام از عیب و ایرادهای معمول ِ آرژانتین در او نیست.
اگر این فوتبالیستی که مثل یک کودک است و براساس غریزه بازی میکند،
ستارهی انتخابی آرژانتین بشود ،تغییر الگویی در پیش خواهد بود .ادواردو
ساخری میگوید« :اگر مسی کاری بکند کارستان ،تند و تیزترین منتقدان او
تبدیل به ستایشگران ِ سرسختاش خواهند شد .ما اینطور هستیم .از این که
در عرض هشت ساعت حرفهای متناقضی بزنیم ،اص ً
ال و ابداً اذیت نمیشویم».
منبعLieber den Ball in der Luft halten :

کوتاه از ادبیات
با قيمت پايه  70هزار يورو

حراج دستنوشتههاي اگزوپري
مجموعهاي از آثار دستنويس
نويسندگان و انديشمنداني چون
«زيگموند فرويد»و «آنتوان
دوسنت اگزوپري» و ...در پاريس
حراج ميشود .در ميان اين
مجموعه كه دربرگيرنده دست
نوشتههايي مختلف از سالهاي
متفاوت است ،از نامههاي زيگموند
فرويد روانشناس مشهور
تا يادداشتهاي آنتنن آرتو،
نمايشنامهنويس مشهور فرانسوي
هم به چشم ميخورد .موسسه
آركوريال سه شنبه  15ژوئن حراجي از  506اثر دست نويس
را برگزار ميكند .در اين حراجي دست نوشتههايي از كتاب
«خلبان جنگ» اثر آنتوان سنت اگزوپري نيز ارائه شده كه قرار
است به مبلغ پايه  70هزار يورو براي فروش عرضه شود.
اين دستنويس مربوط به سالهاي  1939و  1940و روزهاي
سخت جنگ جهاني دوم است« .آنتوان دو سنت اگزوپري»
نويسنده «شازده کوچولو» عالوه بر نویسندگی به حرفههای
دیگری چون خلبانی ،خبرنگاری و ماجراجویی مشغول بود.
شهرت او طبیعتا بيش از هر چيز مرهون اثر به یاد ماندنی
شازده کوچولو است که به بیش از  200زبان دنیا برگردانده
شده و رکوردی کمنظیر در اين زمينه محسوب میشود .از
آثار ادبی دیگر اين نویسنده ميتوان به پرواز شبانه ،سیتادل
و البته زمین مردان نيز اشاره كرد .اما در تاریخ  31جوالي
 1944تمام این ذوق و ماجراجویی به خاک رفت .صبح آن
روز و در خالل جنگ جهانی دوم ،آنتوان دو سنت اگزوپری
به منظور یک عملیات شناسایی ،بر فراز جنوب فرانسه به
پرواز درآمد ،اما متاسفانه این آخرین پرواز نویسنده شازده
کوچولو بود و پس از آن هیچ اثری از او یافت نشد .در تاریخ
هفتم سپتامبر  1998اتفاقی معجزهآسا رخ داد كه در جهان
طنين انداخت :زنجیر نقرهای پوزهبند اسب سنت اگزوپری
به وسیله صیادی در درياهاي جنوب فرانسه پیدا شد .از
آن به بعد ماجرای تحقیق بر سر علت مرگ آنتوان دو سنت
اگزوپری شتاب بیشتری به خود گرفت و تا سال  2000لوک
وانرل ،غواص و باستان شناس در دریای مارسی بقایایی از
هواپیمای او را کشف کرد .اما هنوز علت سقوط هواپیمای او
در هالهای از ابهام باقی مانده بود .تا آنکه در مارس 2008
«هورست ریپرت» خلبان پیر نیروی هوایی آلمان ،تهاجم
به هواپیمای  P-38 Lightning؛ هواپیمای آنتوان دوسنت
اگزوپری را در تاریخ  31جوالي  1944در منطقهای که بقایای
هواپیمای وی پیدا شد ،مورد تایید قرار داد و به این ترتیب
پرده از راز مرگ آنتوان دو سنت اگزوپری پس از  65سال
برداشته شد.

«اوليس» باز هم سانسور شد

اين بار كتاب مصور «اوليس» كه به صورت الكترونيكي
منتشر شده ،با سانسور روبه رو شد .در حالي كه چند روز
از فستيوال دابلين به جيمز جويس اختصاص يافته ،اعالم شد
كتاب مصور «اوليس» كه توسط شركت اپل منتشر ميشود،
با سانسور منتشر ميشود .اين كتاب توسط «باب بري» و با
اقتباس از اثر «جيمز جويس» نويسنده ايرلندي نوشته شده
است .اپل كه نسخه الكترونيكي اين كتاب را براي كاربرانش
تهيه كرده ،بخشهايي از كتاب را سانسور كرده است .شركت
اپل كه از اين تصميم با عنوان «براي صالح استفاده كنندگان»
ياد كرده ،گفت گرچه نخستين فصل كتاب زبان انسجام
يافتهاي ندارد ،كتاب مصور ما دربرگيرنده مطالب مربوط
با برهنگي نيست و اين بخشها را با استفاده از امكانات
تصويري پوشاندهايم .رمان «اوليس» جيمز جويس در آمريكا
نخستين بار به صورت پاورقي در يكي از نشريات و در
فاصله سالهاي  1918تا  1920منتشر شد .اين با توجه به
ممنوعيت انتشار آن در طول يك دهه در انگلستان و با توجه
به زبان دشوارش در آمريكا نيز در دهه  20تا  30ممنوع شد
و براي نخستينبار اين فرانسه بود كه در سال  1922اجازه
انتشار آن را صادر كرد« .اوليس» از نظر بسياري از منتقدان
به عنوان بزرگترين اثر ادبي قرن بيستم شناخته ميشود.

16

هفته نامه پرشین

جمعه  28خرداد ماه  - 1389شماره 152

info@persianweekly.co.uk

در جريان مبارزه با تهديدات تروريستي زنان بر مردان پيشي
گرفته اند

زنان يمني عليه القاعده

بعد از آن كه سايه حضورالقاعده در شبه جزيره عربستان پررنگ
تر شد ،زنان يمني هم وارد عرصه مبارزه شدند تا در برابر دشمن

مقابله كنند و امروز  42زن نخبه در واحد مبارزه با تروريسم
نه تنها در كنار مردان مبارزه مي كنند كه گاهي از آنها پيشي
ميگيرند .گروهي از زن ها با نقاب هاي سياه به چهره روي زمين
زانو زده اند و زير چشمي مراقب اوضاع هستند .اسلحه هاي AK-
 47كامال در دستان شان قفل شده و ميل به زدن سيبلي كه در 13
كيلومتري شان گذاشته شده حتي از پشت نقاب هم ديده مي شود.
كمپي خارج از پايتخت يمن به نام «صنا» ميزبان زنان زبده اياست
كه براي مبارزه با القاعده تعليم مي بينند .اينها اعضاي ارشد و
برجسته واحد مقابله با تروريسم يمن (سي تي يو) هستند و پنج
روز در هفته پابه پاي مردان آموزش نظامي مي بينند.
در اين كشور كه تحت نفوذ و تسلط مسلمانان محافظه كار اداره
ميشود،
 42زن عضو «سي تي يو» كارهايي انجام مي دهند كه فقط از
عهده خانم ها برميآيد .آنها اوضاع خانه ،خانواده را سر و سامان
مي دهند و در عين حال در بدنه نيروي دولتي يمن براي مبارزه
با تهديد رو به گسترش القاعده در شبه جزيره عربي مشغول به
كار هستند.
افسر قبول السعدي ،يكي از دو افسر ارشد زن «سي تي يو» كه از
آكادمي ارتش سلطنتي بريتانيا در سال  2009فارغ التحصيل شده

است مي گويد «:مردان در خط مقدم هستند .اگر عمليات به حضور
ما نياز داشته باشد ،هر لحظه آماده به خدمت هستيم ».امروز زنان
يمني در «سي تي يو» آموزش هاي مقدماتي را در كنار مردان
پشت سر مي گذارند .دوره آموزشي اولين گروه ،ژانويه  2010به
پايان رسيد.سروان تاكيا الزهري از دوسال قبل با «سي تي يو»
بوده و در تمام امتحانات امتيازش اگر از مردان بيشتر نشده كمتر
هم نبوده است .او كه قدش از  152سانتي متر هم تجاوز نميكند
به خوبي مي داند به نوعي ساختار شكني كرده است «:براي عموم

چنين چيزي عجيب و نامتجانس است اما براي من كاري است كه
مي خواهم انجامش بدهم .اول اينكه مي خواهم يكي از سربازان و
افسرهايي باشم كه از مملكت محافظت مي كنند و دوم براي تمام
زنها چنين كاري را ادامه مي دهم وآخر اينكه براي سرزمين ام
خطرات را به جان ميخرم ».زنهاي ديگر هم اين حرف ها را تاييد
ميكنند.
اينجا حتي زن هايي هستند كه به مردان حكم مي كنند و به
آنها مشق نظامي ميدهند .تصوير افسر ارشد زني كه با فرياد
«قدددددم رو» هنگ مردانه اش را هدايت مي كند در كمتر اردوگاه
نظامي ديده ميشود .فاتيا الحمدي يكي از همين افراد است «:ميان
زن و مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد .ما هم همان وظايفي را انجام
ميدهيم كه مردان انجام مي دهند .ابتدا آنها از قبول دستورات و
پذيرفتن ما خودداري مي كردند به اين بهانه كه فرماندهي زنان در
ارتش چيز عجيبي است .اما دستور ،دستور است .حضور زنان
در اينجا به يك فرهنگ تبدل شده و مردان هم به تدريج با آن خو
گرفته اند ».در حال حاضر هرچه تروریستهای القاعده در مراکز
دیگر جهان خود را بیشتر در خطر میبینند ،بیشتر بهسوی یمن
روانه میشوند زیرا این کشور بهترین شرایط را برای فعالیت آنان
مهیا میکند .یمن در غرب آسیا در حاشیه جنوبی شبه جزیره
عربستان قرار دارد .این کشور دولت مرکزی مقتدری ندارد ولي
جنوب یمن سالها مستقل بود و نام «جمهوری دموکراتیک خلق
یمن» را داشت.
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سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای
بازنشستگان ایرانی

به منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگی ،سازمان بازنشستگان شاهین
ی و روحی توسط
برنامههای مختلف بهداشت جسم 
کارشناسان
ورزیده،موسیقی شاد و رقص ،گردشهای
برنامه ریزی شده را برگزار میکند.

پنجشنبه ها ۳۰/۱۰ :صبح تا  ۴بعد از ظهر

تلفن ۰۲۰۷۲۲۱۵۷۶۳ :یا
۰۷۹۶۱۴۴۷۱۱۶
2 Thorpe Close
London W10 5XL

دلیل تصور همیشگی چاقی در زنان
دانشمندان دریافتند تصویری که افراد بهواسطه پردازش
مغزی خود از بدنشان مشاهده میکنند بهشدت تحریف
شده و دو سوم بزرگتر از ابعاد طبیعی است .محققان
دانشگاه کالج لندن معتقدند این یافته میتواند توضیح دهد
که چرا حتی الغرترین افراد به ویژه زنها خود را چاق
می دانند و در عین حال با کمک نتایج این مطالعه امیدهایی
برای درمان برخی از اختالالت تغذیه ای به وجود آمده است.
تاثیر این اشتباه بصری مغز روی زنان که برای ظاهر خود اهمیت
بیشتری قائلند شدیدتر است.
«مایکل لونگو» عصب شناس
دانشگاه کالج لندن میگوید
این یافتهها می تواند ارتباط
مستقیمی با اختالالت روانی
مرتبط با تصویر بدن از
جمله بیاشتهایی داشته
باشد .در این بیماری افراد
به دلیل اینکه بدن خود را بزرگتر از ابعاد واقعی می بینند اشتهای
خود را برای خوردن غذا از دست می دهند.
برای انجام این مطالعه دانشمندان دست گروهی  100نفره
از داوطلبان را با کمک صفحه ای پوشانده و از آنها خواستند
موقعیت  10بخش از دست هایشان از جمله بندهای انگشتان و
نوک انگشتان را تعیین کنند .با استفاده از اطالعات به دست آمده
دانشمندان از نقشه مغزی ،ابعاد و شکل دست داوطلبان در نهایت
با ابعاد واقعی دست آنها مقایسه شد.نتایج نشان داد داوطلبان
بزرگی دست خود را بیش از اندازه واقعی محاسبه کردهاند و
بسیاری از آنها تخمین زده بودند ابعاد دستشان  80درصد از
ابعاد واقعی بیشتر است .در عین حال داوطلبان طول انگشتان
خود را کوتاه تر از حد واقعی می دیدند و تصور داوطلبان به ویژه
از انگشت حلقه در حدود  30درصد کوتاه تر از حد واقعی بود .بر
این اساس محققان گمان میبرند ریشه این انحراف تصویری در
تعدادی از سیگنالهای حسی است که از بخشهای مختلف پوست،
ماهیچهها و مفاصل به مغز ارسال می شوند .به گفته لونگو مدل
تحریف شدهای که مغز از دستها به افراد ارائه میکند میتواند
در مورد دیگر بخشهای بدن نیز بهوجود آمده و افراد را درباره
ابعاد واقعی بدنشان به اشتباه بیندازد .به گفته دانشمندان ،مغز به
طور کلی بدن را دو سوم بزرگتر از حد عادی میبیند .از سویی
دیگر داوطلبان با مشاهده تصاویری از دستهای مختلف قادر
بودند دستی که ابعادش با دست آنها يكسان است را بیابند و بر
همین اساس محققان معتقدند افراد تصویر بصری دقیقی از بدن
خود دارند اما هنوز نمی دانند برای استفاده از آن و غلبه بر مدل
ذهنی چگونه باید از این اطالعات استفاده کنند.
 15ژوئن 2010

روبات دوستداشتني براي الغري
روباتها جاي خود را در زندگي انسان هاي امروزي به خوبي
پيدا كردهاند Autom .يك روبات چشم آبي  38سانتيمتري است
كه نقش مشاور شخصي را براي الغري انسان هاي چاق ايفا مي
كند .شايد روزي بيايد كه اين روبات دوست داشتني نقش متفاوتي
بر عهده بگيرد و براي ترك اعتياد وارد عرصه شودAutom .
قرار است با تقویت روحیه فرد و ارائه برنامهغذایی مناسب ،وي
را هنگام رژیمالغری همراهی کند .فقط كافي است  Automروشن
شود بعد چشم هاي آبي كوچكش را باز ميكند ،سرش را به
اطراف ميگرداند تا يك چهره انساني را شناسايي و با آن ارتباط
برقرار كند .بعد هم خود را به دو زبان چینی یا انگلیسی معرفی
میکند«:سالم من  Automهستم! دکمهای را فشار دهید تا بتوانید
با من صحبت کنید Autom ».با صدای کامپیوتری زنانه ادامه
میدهد«:من آمادهام! اجازه دهید با هم شروع کنیم ».این روبات
کوچک ،توسط شرکت  Automataدر هنگکنگ تولید میشود
و حدود  ۴۱۵دالر قیمت دارد .شرکت آتوماتا در نظر دارد این
روبات اینترآکتیو را ابتدا راهی بازار آمریکا کند .در آمریکا ،بر
اساس آمار رسمی دو سوم جمعیت کل کشور اضافه وزن دارند
یا چاق هستند .تسخیر بازارهای اروپا هدف بعدی است .اولين
پرسشهاي  Automدرباره وزن ،ورزش ،رژيم غذايي و هدف
هايي است كه كاربر از يك برنامه غذايي انتظار دارد .این اطالعات
از طریق صفحه نمایش کامپیوتری وارد حافظه روبات میشوند.
 Automبه مرور اطالعات مورد نیاز خود را جمعآوری میکند و
با توجه به این اطالعات ،نقاط ضعف و قوت فرد را تحلیل میکند.
این روبات کوچک با تهیهگرافیکهای کامپیوتری ،وضعیت سالمت
فرد و میزان سوخت انرژی بدن را در طول رژیم برای او ترسیم
میکند و با این روش ،به فرد مشاوره میدهد و برنامه غذایی او را
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با توجه به روحیاتش تنظیم میکند .آتوم در شمار «روباتهای
اجتماعی» است که برنامهشان را با توجه به رفتار انسان
هماهنگ میکنند .طراح و تولیدکنندگان این روبات امیدوارند
در بازار رژیمهای غذایی در آمریکا به زودی جای خود را
بازکنند .در آینده قرار است امکانی فراهم شود تا خریدار
بتواند صدای روباتها را هم به دلخواه تغییر دهد .كوري کید
امیدوار است که روزی روباتهای همراه برای افرادی طراحی
شود که از بیماریهای مزمن مانند دیابت یا حتی از اعتیاد به
الکل و مواد مخدر رنج میبرند .کید ،طراح روبات Autom
فارغالتحصیل انستیتو تکنولوژی ماساچوست ،دکترای خود
را در مورد روباتهای اینتراکتیو به پایان رسانده است .او
معتقد است هر چه خصوصیات انسانی روباتها بیشتر باشد،
اعتماد فرد را بیشتر جلب میکنند 15 .ژوئن 2010

فيلترهاي ضد وو وو زال و
نرمافزار وو وو زال
درست است كه جام جهاني آفريقاي جنوبي تنها شش روز
عمر دارد اما موسيقي غير رسمي تماشاگران اين رقابت كه
همان «وو وو زال» است ،عالقه مندان فوتبال در سراسر
دنيا از بينندگان گرفته تا بازيكنان را به مرز جنون كشانده
است .اما يك مهندس صدا پيدا شده كه ادعا ميكند وسيله اي
پيشرفته دارد كه در برابر صداي گوشخراش و ناهنجار «وو
وو زال» مثل پادزهر عمل مي كند .وو وو زالها یکی از محبوب
ترین وسایل تشویقی میان طرفداران تیم آفریقای جنوبی به
شمار می رود و حتی کاپیتان تیم ملی آفریقای جنوبی« ،آرون
موکونا» از وو وو زال به عنوان «یار دوازدهم» تیمش و یا
«سالح سری» یاد می کند.
هر كاربراينترنتي مي تواند با پرداخت تنها  2.45پوند يك فايل
صوتي  45دقيقه اي را دانلود كند.اين فايل به راحتي صداي
بلند و ناهنجار هياهوي سنتي استاديوم هاي آفريقاي جنوبي
را در جريان پخش تلويزيوني مختل مي كند.
«فيلتر ضد وو وو زال» بر اساس تكنيكي طراحي شده كه نويز
را با آن كنترل مي كنند و در صنعت موسيقي براي پايين
آوردن صداهاي ناخواسته هنگام ضبط از آن استفاده مي
شود .هدفون هاي ضد نويز هم از تكنيك مشابهي استفاده مي

كنند .بعد از ادعاي كارشناس آكوستيك مبني بر كارگشا بودن
اين روش براي خاموش كردن صداي نابه هنجار «ووووزال»،
تا كنون دانلود اين فايل در اينترنت با استقبال گستردهاي
مواجه شده است .همين مطلب نشان ميدهدتماشاگران جام
جهاني ،تماشاي فوتبال در آرامش را ترجيح مي دهند.
اما آن سوي ماجرا هم در نوع خود جالب است .در حالی که
بسیاری از گروه ها در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک
خواهان متوقف کردن استفاده از این بوق های پالستیکی در
بازیهای جام شده اند ،گروه هایی دیگر خواهان آزاد بودن
استفاده از «وو وو زال ها» هستند .اما برگزارکنندگان رقابت
های جام جهانی آفریقا قصد دارند استفاده از بوقهای وو وو
زال را در ورزشگاهها ممنوع کنند به همین دلیل طرفداران
فوتبال برای پر کردن این خأل به نرم افزارهای «آيفون» که
صدای گوشخراش مشابهی از خود به وجود می آورد هجوم
آوردهاند.
 15ژوئن 2010

یک زندانی برنده جایزه کتاب
اریک هوفر  2010شد
کتاب «داستان رستگاری پشت میلهها» اثر کنت.ای هارتمن
که بیش از  30سال است به صورت مداوم در زندان بهسر
میبرد ،برنده جایزه کتاب اریک هوفر امسال شد .به گزارش
سایت پرس ریلیزز ،این زندانی که در  19سالگی به جرم قتل
به زندان افتاده است در کتاب خاطرات خود به وضعیت زندان
های کالیفرنیا و خشونت و رفتارهای غیرانسانی در زندگی
محدود آن میپردازد؛ جایی که مجرمان به جای بازپروری
در ناامیدی غوطهور میشوند .او که در زندان ازدواج کرده
و اکنون پدر یک فرزند است ،استعداد خود را در کالسهای
نویسندگی کشف کرد و پس از آن به نوشتن درباره خود،
دیگر زندانیان و محیط غیرطبیعی زندان پرداخت .هارتمن
درباره دریافت این جایزه گفته است :من از برنده شدن این
جایزه افتخار زیادی میکنم و امیدوارم که مردم بیشتری
فرصت درک حقیقت از سیستم زندانهای ما را پیدا کنند تا
شاید با این کار اصالحاتی که این زندانها به شدت به آن نیاز
دارد ،تحقق یابد.
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جنگ تمام عیار بدون تلفات . . .

مهدی احمدی

▪ انگلستان – آمریکا ( :)۱۹۵۰پس از وقفهای  ۱۲ساله ،جامجهانی از سر گرفته شد .تنها انگلستان ،آمریکا و ایتالیا از
کشورهای درگیر جنگ باقی مانده بودند .آمریکا و انگلیس هر دو از متفقین بودند و طی مدت جنگ روی هم به اندازه
کمتر از یک پنجم آلمان نازی کشته دادند .طبیعتا در آن زمان انگلیسیها از آمریکا دل خوشی نداشتند.
در کنفرانسهای تهران و یالتا ،روزولت
به دلیل نظری که به مستعمرات
انگلستان داشت پشت متحدان غربی را
خالی کرد و باعث شد پیروز این میدان،
کسی جز استالین و کشور شوروی
نباشد .هرچند در زمین بازی بازهم
انگلیس شکست خورد اما این بار به
جای چرچیل امثال فینی ،رایت ،هیوز
و سر آلف رمزی بزرگ ،سرافکنده
از زمین خارج شدند .پیروزی یک گله
آمریکا باعث حذف انگلیسیها از جام
شد.
▪ آلمان غربی – مجارستان ()۱۹۵۴
 :مجارستان در آغاز جنگ جهانی با
آلمان متحد بود اما هنگامی که ارتش
شوروی در تعقیب سربازان نازی ها پا
به خاک این کشور گذاشت مجارها  ۱۸۰درجه تغییر موضع دادند و نه تنها با روسیه صلح کردند ،که از در جنگ با
آلمان وارد شدند .در دوراول جامجهانی این دو کشور با هم روبهرو شدند و مجارستان با هشت گل شکست سختی
به آلمان تحمیل کرد اما بازی فینال حکایتی متفاوت داشت.
مشکالت درونی مجارستان به آلمان فرصت داد تا بازی  ۲-۰باخته را  ۳-۲ببرد .مجارستان آن سال الیق کسب عنوان
قهرمانی بود اما چنین اتفاقی هرگز نیفتاد.
▪ انگلستان – شوروی ( :)۱۹۵۸انگلیسها به واسطه شکستشان در کنفرانسهای تهران و یالتا از استالین  ،به شدت
ناراحت بودند .روسها هم از پرده آهنی که اروپاییان به رهبری انگلستان بر گردن آنها نهاده بودند ناراضی بودند.
به همین دلیل بازیهای متقابل دو تیم در این جام رنگ و بویی سیاسی داشت .در بازی اول انگلیسیها موفق شدند دو
گل عقبماندگیشان را در  ۲۰دقیقه آخر بازی جبران کنند و مسابقه را با تساوی  ۲-۲به پایان ببرند اما در روز آخر
به دلیل برابری امتیازات برای تعیین تیم دوم صعود کننده از گروه باید دوباره بین این دو رقیب بازی رودررو برگزار
میشد .اینبار انگلیس در فاصله  ۲۰دقیقه مانده به پایان گل خورد و شوروی با پیروزی  ۱-۰راهی مرحله بعد شد.
▪ آلمان غربی – آلمان شرقی ( ۱۳ :)۱۹۷۴سال پس از ساخته شدن دیوار برلین دو آلمان در ورزشگاه فولکس پارک
اشتادیون به مصاف هم رفتند .به دلیل مهاجرت اکثر نوابغ آلمان شرقی به غرب  ،آنها تیم چندان قدرتمندی در اختیار
نداشتند.
آلمانغربی از گروهش صعود کرده بود و برای قرار گرفتن در گروه آسانتر در دور دوم نهایی نیاز به واگذاری این
بازی داشت .گل دقایق پایانی اشپارواشر هر دو کشور را به مقصود رساند .آلمان شرقی در ادامه نتایج بدی نگرفت
اما قطعا هنوز هم حسرت این را می خوردند که چرا سرنوشتشان در این جام را فدای یک بازی کردند.
▪ آرژانتین – انگلیس ( :)۱۹۸۶در دوم آوریل  ۱۹۸۲بین آرژانتین و بریتانیا جنگی بر سر مالکیت جزایر فالکلند اتفاق
افتاد که با وجود زمان کوتاه تلفات سنگینی به جا گذاشت.
در این جنگ که به جنگ مالویناس مشهور است  ۶۵۰ارتشی آرژانتینی کشته شدند و در نهایت هم جنگ با پیروزی
انگلیس همراه شد .کمتر از چهار سال پس از این جنگ در یک چهارم نهایی جام جهانی  ۱۹۸۶انگلیس و آرژانتین با
یک دیگر برخورد کردند اما این بار آرژانتینیها بودند که توانستند انتقام شکست بر سر جزایر فالکلند را از انگلستان
بگیرند و درضمن کشتهای هم برجای نگذاشتند! مارادونا تنها در  ۴دقیقه کاری را انجام داد که انگلستان طی سه ماه و
با دادن  ۲۵۰کشته به سرانجام رسانده بود.
▪ هلند – آلمان غربی ( : )۱۹۹۰تنفر از ژرمنها در خون هلندیهاست .تصرف این کشور توسط سربازان آلمانی در
ابتدای جنگ جهانی دوم غلظت این نفرت را بیشتر هم کرد .در یک نظرسنجی که میان جوانان هلندی و در سال ۱۹۸۸
انجام شد ،آلمان منفورترین کشور جهان لقب گرفت .این سطح تنفر فقط در میان هلندیهایی دیده شده بود که شاهد
اشغال کشورشان در ابتدای جنگ بودند .هلند پس از آن وقایع چند بار رودرروی آلمان قرار گرفت اما موفق به پیروزی
نشد تا اینکه بازی نیمهنهایی جامملتهای اروپا در سال  ۱۹۸۸را در مقابل دیدگان ژرمنها و اهالی شهر هامبورگ با
پیروزی پشت سر گذاشت تا اکثر مردم این کشور برای جشن و پایکوبی به خیابانها بریزند .دو سال پس از این واقعه،
دو تیم در ورزشگاهی به میدان رفتند که هواداران آنها به طور مساوی در ورزشگاه دیده میشدند .آلمان این مسابقه
را  ۲-۱برد .در اواسط نیمه اول مسابقهای که هردو تیم حدود  ۷۰دقیقه  ۱۰نفره بازی کردند رایکارد با پرتاب آبدهان
به سوی رودی فولر آغازگر یک درگیری شدید شد و داور هردو را به خارج از زمین بازی هدایت کرد.
▪ آمریکا – ایران ( ۲۰ : )۱۹۹۸سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  ،۱۹۷۸روابط دوکشور به خاطر
دشمنی آمریکا به تیرگی گرایید و دانشجویان خط امام در نخستین روزهای انقالب سفارت امریکا را تصرف کردند
و از آن به بعد این کشور در ایران پایگاهی نداشت .از آن سو آمریکا هم در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،کمکهای
آشکار و پنهان بسیاری را به دشمن ایران کرده بود و این اقدام شعله نفرت میان حکومت ایران را بیش از پیش پررنگ
میکرد .ایران در نهایت این بازی پراهمیت را  ۲-۱به سود خود تمام کرد و نتیجهای جاودان را به ثبت رساند .جالب
اینکه پس از پایان این مسابقه بازیکنان با نشستن در کنار هم عکسی مشترک به یادگار گرفتند تا ثابت شود جنگهای
ورزشی میتواند هیچ بازندهای نداشته باشد .اتفاقی که در نبردهای سیاسی به هیچوجه عملی نیست.

برنده واقعی جام جهانی
 2010کیست؟

مترجم:حمید رضا فتاحی

جام جهانی فوتبال به عنوان مهمترین رویداد ورزشی چند روزی است که در آفریقای
جنوبی برگزار میشود اما این رویداد بزرگ معموال آثار اقتصادی بزرگی در کشور
میزبان برجا میگذارد و گردش
مالی عظیمی را نیز به همراه دارد
بررسیها نشان میدهد که فقط
یک قلم از درآمد کشور میزبان
از محل رود گردشگران خارجی
 5/1میلیارد دالر بالغ میگردد.
جام جهانی فوتبال نیم درصد
به رشد اقتصادی آفریقای
جنوبی میافزاید ،رقمی که برای
آفریقای جنوبی به هیچ وجه
قابل چشمپوشی نیست.
براساس آخرین گزارشها که
موسسه گرانت تورنتون منتشر
کرده است ،آفریقای جنوبی سال
 2010میالدی را با رقم رشد 3
درصد پشت سر خواهد گذاشت
که نیم درصد آن فقط به یمن
برگزاری جام جهانی 2010
به دست می آید .بازدید بیش
از  373هزار خارجی ،از این
کشور و فقط در طول دوره برگزاری تورنمنت که از  11ژوئن برگزار میشود یکی از
دستاوردهای جام جهانی برای آفریقای جنوبی است.
هر یک از این توریستهای تماشاچی به طور میانگین  18روز در این کشور اقامت خواهند
داشت و  5مسابقه را تماشا خواهند کرد که این به معنای هزینهای معادل  30هزار و 200
رند( )rendچهار هزار دالر برای هر توریست است.
که البته برای فوتبال دوستهای دیوانه رقم خیلی زیادی نیست اما هر چه که باشد دولت
آفریقای جنوبی آنها را جدی میگیرد زیرا موسسه گرانت تورنتون در گزارشی که  2سال
قبل و درست قبل از آغاز بحران بزرگ اقتصادی گزارشی را تهیه کرده بود که در آن
اثرات احتمالی برگزاری جام جهانی بر اقتصاد آفریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته
بود.
برخیها بیم داشتند که شاید رکود اقتصادی از اثرات مثبت و منافع برگزاری جام جهانی
بر اقتصاد آفریقای جنوبی بکاهد .در واقع اگر گزارش گرانت تورنتون درست باشد،
آفریقای جنوبی نباید نگران باشد.
این موسسه در سال  2007پیشبینی کرد که با برگزاری جام جهانی  2010بیش از 483
هزار توریست تماشاچی به آفریقای جنوبی سفر خواهند کرد اما پیشبینیهای جدید حاکی
از کاهش بازدیدکنندگان خواهد بود .البته واقعیت این است که فقط  11هزار و  300نفر از
خریداران بلیت این بازیها از ؟ کشورهای قاره آفریقا هستند که البته این نیز برای برگزار
کنندگان خبر امیدوارکنندهای به شمار نمیرود .اکنون انتظار میرود که هر بازدید کننده
خارجی بتواند کمی بیشتر در آفریقای جنوبی اقامت داشته باشد و البته تا  30درصد نیز
بیشتر هزینه کند .این به این معناست که علیرغم کاهش تعداد بازدیدکنندگان خارجی تاثیر
اقتصادی آنها کاهش چندانی نخواهد یافت به نحوی که پیشبینی میشود وقتی در حدود
 93میلیارد رند معادل  4/12میلیارد دالر آمریکا به اقتصاد آفریقای جنوبی تزریق شود که
البته بخش بزرگی از این درآمد تاکنون محقق شده است .پیشبینی میشود گردشگری نیز
بخش بزرگی از این درآمدها را به خود اختصاص دهد .مطالعات حاکی از جذب  16درصد
از کل عایدات در بخش گردشگری است .البته مابقی این درآمدها از طریق هزینههایی که
دولت مرکزی بر روزی زیرساختها انجام داده است تامین خواهد شد.
شاید برای آفریقای جنوبی تجربه دلنشینی باشد .اما آفریقای جنوبیها چندان از آن چه
به دست میاید راضی نیستند .زیرا از این که فیفا سازمان جهانی برگزار کننده مسابقات
که برگزاری چنین مسابقاتی را در اختیار دارد پول زیادی به دست میآورد در حالی که
هزینه اصلی را دولت آفریقای جنوبی پرداخته است.
فیفا فقط مسوول پرداخت جایزه ،هزینه رفت و آمد و اسکان تیمهای شرکت کننده در
مسابقات است .هزینه برگزاری مسابقات جام جهانی آلمان در سال  2006به  279میلیون
دالر بالغ شد.
فیفا هفته گذشته اعالم کرد این سازمان برای برگزاری به موقع و مناسب مسابقات جام
جهانی آفریقای جنوبی  100میلیون دالر در اختیار دولت آفریقای جنوبی قرار داده است.
به گزارش اکونومیست واقعیت این است که منافع مستقیم و اصلی برگزاری این مسابقات
که شامل حقوق پخش تلویزیون و بازاریابی است به جیب فیفا ( )Fifaمیرود.
براساس گزارشی که موسسه سیتی وابسته به گروه مالی سیتی بانک منتشر کرده است
فیفا از برگزاری مسابقات جام جهانی آلمان در سال  2006بیش از  8/1میلیارد دالر سود
برد که این رقم معادل  7/0درصد از کل تولید ناخالص کشور آفریقای جنوبی است.
فیفا بخش بزرگی از این پول صرف توسعه فوتبال در سراسر دنیا میکند .اما نباید
فراموش کرد که بخش کوچکی از این پول میتواند از آلونکها و خانههای حلبینشینهای
آفریقای جنوبی بکاهد.
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مجید روئین پرویزی

● اروپا۲۰۰۶ :
موفقیت جام  ۲۰۰۶را چیزی در اندازههای مسابقات تاریخی ۱۹۹۴
آمریکا برآورد کردهاند .پس از پایان مسابقات دولت آلمان گزارش
داد که درآمد این کشور طی یک ماه برگزاری مسابقات تنها از محل
توریسم به بیش از  ۴۰۰میلیون دالر بالغ شده است .طبق گزارش
دیگری این تورنمنت ۵۰هزار فرصت شغلی تازه در آلمان ایجاد کرد
و آثار جانبی حاصل از آن در تمام بدنه اقتصاد این کشور منتشر
شد .رستورانها و کافههای آلمان در تمام طول ساعات روز مملو از
مشتری بودند و شمار مسافران به این کشور حتی  ۱۵میلیون از رقم
پیشبینی شده نیز فراتر رفت.
این جام باعث باال رفتن اهمیت بوندس لیگا هم شد و درآمدهای پخش
تلویزیونی و جذب اسپانسر را برای فوتبال آلمان باالتر برد .جام ۲۰۰۶

جام جهانی فوتبال شروع شده و این روزها بازار درآوردن شمارههای
مخصوص و ویژهنامه به مناسبت این بازیها حسابی داغ است.
از آنجا که ما ،برخالف میل قلبیمان ،نمیتوانیم همچون روزنامههای
ورزشی در این جا به معرفی تیمهای شرکتکننده و چاپ عکسهای
ریز و درشت از ژستهای متنوع فوتبالیستهای محبوبمان بپردازیم،
یا در البهالی گزارشهای مثال مبتنی بر واقعیات هرطور بلدیم از
تیمهای مورد عالقهمان دفاع کنیم ،سعی کردهایم به فراخور ماهیت
صفحه اندیشه اقتصاد ،از زاویه کار خود نگاهی به این رویداد مهم
داشته باشیم؛ تا یک وقت کسی فکر نکند ما فوتبال نمیبینیم یا خدای
نکرده ،به جز تصمیمات پولی از مابقی آنچه در این جهان پهناور
میگذرد ،بیخبریم .اکنون حاصل این تالش در برابر شماست :نگاهی
به حواشی اقتصادی جام جهانی .ابتدا مرور مختصری خواهیم داشت
بر برخی مالحظات اقتصادی مهم چند دوره اخیر این جام و سپس با
نگاه ریزبینتری به سراغ آفریقای جنوبی خواهیم رفت.
● آمریکای شمالی۱۹۹۴ :
جام  ۱۹۹۴آمریکا را میتوان به نوعی سرآغاز جامهای جهانی مدرن
دانست که همزمان در چندین شهر بزرگ و با حجم تبلیغات زیاد و
پوشش رسانهای گسترده برگزار میشد .تنها شهر لسآنجلس ،که
میزبان بازی فینال هم بود ،در فاصله چند ماهه قبل و بعد از برگزاری
این مسابقات رقمی در حدود  ۶۲۳میلیون دالر -به شکل مستقیم و
غیرمستقیم -از محل برگزاری این جام عایدی داشت .در کالیفرنیا به
طور کل بیش از  ۱۷۰۰فرصت شغلی پاره وقت ایجاد شد و نیویورک
و سان فرانسیسکو و بوستون بر روی هم بیش از یک میلیارد دالر
درآمد کسب کردند.
آمارها میگویند در سال  ۹۴مصرف اغذیه و نوشیدنیها و همینطور
اشغال هتلها در آمریکا نسبت به سال قبل از آن ۱۵درصد رشد داشته
است .درحالی که باید درنظر گرفت اکثر هتلها و رستورانهای معروف
این کشور به صورت شرکتی و زنجیرهای فعالیت میکنند و این به معنای
آن است که درآمد چنین افزایش فروشهایی در تمام مجموعه پخش
میشود و در سالهای بعد خود را به شکل انجام سرمایهگذاریهای
جدید و ایجاد شعب تازه در نقاط مختلف جهان نشان میدهد.
عالوه بر اینها ،جام  ۱۹۹۴مزایای غیرمستقیم بسیاری نیز برای اقتصاد
آمریکا به همراه داشت .لیگ فوتبال این کشور به خاطر همین مسابقات
ایجاد شد و جان گرفت و سپس خود تبدیل به منبع درآمدزایی دائمی
گشت .درآمد فروش بلیت ،جذب اسپانسرهای جدید از دیگر کشورهای
دنیا ،تبلیغات ،فروش تجهیزات تازه ورزشی ،رونق و رشد فزایندهای
که در سالهای پس از جام جهانی در فوتبال این کشور شاهد بودهایم،
همگی بیشک بدون برگزاری این تورنمنت ممکن نمیشدند.
● آسیا۲۰۰۲ :
در جام جهانی  ۲۰۰۲چندین امکان سودآوری دیگر که تا پیش از آن
دست نخورده باقی مانده بود ،برای اولین بار به خدمت گرفته شد .این
اولین بار بود که جام در قارهای که به طور سنتی چندان فوتبال خیز
نیست و آن هم به صورت مشترک میان دو کشور ،برگزار میشد.
مجموع شمار توریستها و ارقام فروش بلیت این رقابتها هنوز هم
رکوردی در میان تمام مسابقات بزرگ ورزشی به حساب میآید .فیفا
ن دالر کمک مالی
به هریک از دو کشور ژاپن و کره جنوبی  ۱۱۰میلیو 
اعطا کرد و ژاپن هم با تجربه عظمت جام  ۹۸فرانسه و برای آنکه در
رقابت با کره جنوبی بر سر کسب پرستیژ بینالمللی عقب نماند ،تنها
برای همین مسابقات ده استادیوم پیشرفته را از اساس بنا کرد.
جام  ۲۰۰۲البته سویه تاریکی نیز به زعم برخی از مفسران داشت .این
اولین بار بود که دو کشور هریک بهاندازه یک میزبان کامل برای جام
تدارک میدیدند (تدارکاتی که مستلزم هزینههای هنگفت بود) درحالی
که هر یک تنها نیمی از تماشاگران و توجه رسانهای و تبلیغاتی را به
خود جلب میکردند .به اعتقاد برخی ،همین امر باعث شد این جام آن
طور که میزبانهایش انتظار داشتند ،برای آنها توام با برکت و رونق
اقتصادی نباشد .مطالعاتی که پس از جام انجام شد ،نشان میداد کره
جنوبی به نسبت عملکرد بهتری از ژاپن در استفاده از این فرصت داشته
است .هم تاثیر اقتصادی این مسابقات بر اقتصادش بیشتر بوده و هم
کارآیی بیشتری در استفاده از تشکیالت جدیدالتاسیس پس از پایان
جام از خود نشان داده است .در پایان این رقابتها از ده استادیوم تازه
تاسیس ژاپن هشتتای آنها تقریبا بال استفاده ماند که این به معنای هدر
رفتن سرمایهگذاریهای کالن انجام شده برای ایجاد آنها است.

طبق گزارشهای رسمی در حدود  ۴۳۰میلیون یورو مخارج عملیاتی (به
جز هزینههای زیرساختی) و در مقابل  ۱۳۵میلیون یورو سود خالص
به همراه داشته است.
درآمد بلیت فروشی این مسابقات ،که تا آن زمان به طور کامل در
اختیار کشور میزبان بود ،به قدری باال رفت که فیفا در سال ۲۰۰۷
تصمیم گرفت از این پس (از جام  )۲۰۱۰خودش راسا مسوولیت توزیع
و فروش بلیتها را بر عهده بگیرد و برای این منظور شرکتی نیز
تاسیس کرده است.
● آفریقای جنوبی۲۰۱۰ :
اما جان کالم! جام جهانی  ۲۰۱۰آفریقایجنوبی در  ۱۰۱سالی که از
تاسیس فیفا میگذرد ،این نخستین باری است که جام جهانی و اساسا
مسابقاتی در این سطح ،به قاره آفریقا میرود .هم فیفا و هم اهالی این
قاره دالیل خودشان را برای خوشحالی از این بابت دارند.
فیفا ،اگر که خوب به ساختار و تشکیالت آن دقت کنیم ،در زمینه جذب
مشتری و درآمد درست مثل یک بنگاه یا شرکت بازرگانی عمل میکند.
مثل هر شرکتی فیفا هم به دنبال افزایش شمار مشتریان و عایدی
خویش است .افزایش مشتریان فیفا به شکل افزایش شمار هواداران
فوتبال یا کسانی که به طور جدی این رشته را پیگیری میکنند ،محقق
میشود.
به همین دلیل هم هست که در سالهای اخیر مسووالن فیفا به برگزاری
مسابقات شان در مناطقی غیر از اروپا و آمریکای التین عالقه بیشتری
نشان دادهاند .این تدبیر برای آنها همانند نوعی استراتژی توسعه کسب
و کار است .با بردن فوتبال به مناطقی که این ورزش به طور سنتی در
آنها هواخواه کمتری دارد ،شمار مشتریان باالتر میرود.
دالیل خوشحالی آفریقاییها کمی روشنتر است .درباره مزایای
اقتصادی این جام پیشتر توضیح مختصری دادیم .این جام فرصت
خوبی است برای ایجاد فرصتهای شغلی تازه (دائمی و موقت) ،ایجاد
روابط تجاری جدید ،جذب سرمایهگذاری خارجی ،رشد توریسم و البته
ترمیم و بازسازی شهرها یا تسریع در روند رشد و توسعه یک شهر
یا منطقه خاص .بهعالوه ،زیربناهای ورزشی و تشکیالتی که برای
این تورنمنت ایجاد میشوند ،اصال پیشرفت ناچیزی برای کشوری
مثل آفریقای جنوبی به حساب نمیآیند و حتی نوعی سرمایهگذاری
بلندمدت در نیروی جوان این کشور قلمداد میگردند .در کنار اینها
مزایای غیرمستقیمی هم وجود دارد :تقویت هویت ملی و وطن
پرستی آفریقاییها ،تبلیغ برای نظام سیاسی حاکم و همچنین نمایش
پیشرفتهای به دست آمده در این کشور به مردم جهان؛ درست نظیر
فرصتی که در المپیک پکن به چین داده شد.
تا آنجا که از محتوای بروشورها و تبلیغات این بازیها برمیآید ،نه
فقط آفریقای جنوبی بلکه تمامی اهالی قاره از برگزاری این مسابقات
در سرزمین شان به وجد آمدهاند .شعار رسمی این مسابقات« :حاال
وقتشه!» ،نشانی است از همین باور که آفریقاییها این جام را فرصتی
میدانند برای ابراز وجود ،در قرنی که قرار است قرن پیشرفت و هرچه
غنیتر شدن این قاره باشد .مسووالن برگزاری چند محور عمده را
برای تالشهایشان طی مدت

آمادهسازی و برگزاری این رقابتها برشمردهاند:
 تسریع رشد اقتصادی آفریقا به کمک جام سرمایهگذاری در زیرساختها سرمایهگذاری در بهبود ارائه خدمات و از همه مهمتر ،سرمایهگذاری در جوانان و مردم این قاره.شاید تصور شود که به کار بردن واژه «قاره» برای توصیف وسعت
انتشار آثار مثبت این جام در حالی که فقط یک کشور میزبان آن است،
کمی اغراقآمیز باشد .اما آنچه حداقل در روند کارها تا به اینجا مشاهده
میشود ،حقیقتا نشان از وجود شور و شوقی به وسعت یک قاره دارد.
بسیاری از کشورها مثل آنگوال ،بوستوانا ،نامیبیا ،زامبیا و زیمباوه از
این فرصت استفاده کردهاند تا شبکههای ارتباطی و حمل و نقل خود
را بهبود بخشند .پروژههای مشترک راهسازی تحت عنوان TFCA
با آفریقای جنوبی را به اجرا گذاشتهاند و جادههایی ساختهاند که
قرار است با گذر از تمام این کشورها و وصل کردن آنها به یکدیگر
جذابیتهای گردشگری بدیع آفریقا را بیشتر بر توریستها آشکار کند.
به عنوان یک نمونه دیگر ،موزامبیک کشور همسای ه آفریقای جنوبی ۵۱
ن دالر صرف بازسازی خطآهن ارتباطیاش با این کشور کرده
میلیو 
و ۶۰۰میلیون دالر هم در ساخت هتلها و کازینوها و تفریحگاههای
جدید هزینه نموده است .شبکههای ارتباطی ،کابلهای مخابراتی و
سیستمهای امنیتی بخش دیگری از این همکاریها است.
آفریقای جنوبی برای خود هدفگذاری کرده که با محرک اقتصادی جام
جهانی از سال  ۲۰۱۰رشد اقتصادیاش را به باالی ۶درصد برساند و
سرمایهگذاریهای متنوعی نیز برای این منظور انجام داده است.
همان طور که اشاره کردیم ،تنوع برنامهریزیها و بلندپروازیهای
آفریقا برای این بازیها بسیار بیشتر از آن است که در این مقاله
مختصر ذکر تمام آنها ممکن باشد .مثال در بخش سرمایهگذاریهای
زیرساختی این کشور در حمل و نقل زمینی و هوایی ،سیستمهای
هوشمند اطالعاتی ،سیستمهای مدیریت تقاضای منطقه ای،
تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی ،نیروگاههای برق و بسیاری امور
دیگر سرمایهگذاریهای خوبی انجام داده است .در بخش خدمات توجه
ویژهای که به بخش گردشگری شده حقیقتا تحسینبرانگیز است و
برای دیدن حجم خیرهکننده کاری که در این بخش انجام شده تنها
کافی است جستوجوی سادهای در اینترنت انجام دهید .همچنین است
وضعیت امنیت و خدمات بهداشتی و رفاهی .در زمینه سرمایهگذاری
برای جوانها و مردم ،شعار آفریقای جنوبی در این مسابقات «ورزش
برای توسعه!» است و استادیومهای مدرن ساخته شده ،خدمات جذب
داوطلبین ،جشنوارههای مختلفی که از مدتها پیش از شروع بازیها
در شهرهای مختلف برگزار شدهاند ،همگی نشان از عزم موجود در
این زمینه دارند.
تا اینجا همه از امیدواریها گفتیم .اما تمام اقتصاددانها هم به این
اندازه خوشحال و هیجانزده نیستند .عده زیادی معتقدند که برگزاری
چنین مسابقاتی در کشورهای در حال توسعه که فاقد امکانات زیربنایی
و تاسیسات ورزشی استاندارد هستند ،مستلزم صرف هزینههای
سرمایهگذاری ثابت عظیم و سرسامآور است که با توجه به رقم
مجموع درآمد حاصل از این رقابتها توجیه اقتصادی ندارد .برخی حتی
تا آنجا پیش رفتهاند که برگزاری چنین مسابقاتی را برای کشورهای
فقیر یک سرمایهگذاری خطرناک و منحوس بدانند .برای مثال یکی از
تحقیقات مشهورتری که توسط دو تن از اقتصاددانان دانشگاه پرتوریا
در آفریقای جنوبی برای همین بازیها انجام شده ،با این جمع بندی
به پایان میرسد که «مزایای جام جهانی  ۲۰۱۰برای آفریقای جنوبی،
حداقل در کوتاهمدت ،ناچیز است».
آنها بر این عقیدهاند که آثار کلی جام جهانی برای آفریقای جنوبی
نامعین است .اما اگر از چشمانداز اقتصادی محض به موضوع بنگریم،
نمیتوانیم به هیچگونه افزایش چشمگیری در  GDPواقعی امیدوار
باشیم .همچنین میگویند هرچند اشتغال در کوتاهمدت ممکن است با
جهشی مقطعی روبهرو شود ،اما با از میان رفتن زمینههای تقاضا در
بلند مدت نمیتوان امید ویژهای به بهبود شرایط بازار کار داشت .آنها
تنها راه موفق بودن جام جهانی را استقبال بیش از تصور تماشاگران از
بازیها و جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت خارجی میدانند .همچنین
اشاره میکنند که تقویت روحیه و احساس هویت آفریقاییها هم شاید
در بلندمدت بتواند کمکی به حال اقتصاد این کشور باشد.
اکنون باید به انتظار بنشینیم و ببینیم بعد از اتمام این بازیها سرانجام
خوش بینیهای برگزارکنندگان به حقیقت میپیوندد یا بدبینیهای
اقتصاددانان ،که توفیق این جام برای آفریقای جنوبی را در نهایت در
حد توفیق جام  ۲۰۰۲برای ژاپن برآورد کردهاند .در این میان برای
مایی که نه میزبان مسابقاتیم تا پولی از بابت آن به جیبمان برود
و نه کشورمان در کوران رقابتها حضور دارد تا حرص و جوش
شکستهایش را بخوریم ،چیزی که بیش از همه اهمیت دارد ،این است
که با ظرف تخمه جلوی تلویزیون بنشینیم و چشم بدوزیم به زمین سبز
تا ببینیم باالخره ایتالیا موفق به دفاع از عنوان قهرمانیاش میشود یا
(زبانم الل) خیر!
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روانشناسی

چگونه روانشناسی به داوران
کمک می کند

این یک حقیقت بسیار معروف است که داوران از اهمیت زیادی برخوردارند اگر رویدادهای ورزشی
بدرستی انجام شود داوربرای اطمینان از اینکه مسابقات برطبق قانون و مقررات ورزشی انجام شود
مسئول است .داوربایستی اعمال بازیکنان را درمتن قانون تفسیر و جریمه آنان را برطبق آن لحاظ کند.

این سه عمل آشکاررعایت،تفسیر ورسیدن به یک تصمیم بی نهایت پیچیده است برای اینکه اغلب این
تصمیم مهم باید در کمتر از یک ثانیه و در شرایط فشار روحی گرفته شود.
صالحیت داوری دررویدادهایی از قبیل جام جهانی فوتبال یک اهمیت ضروری در جوامع ،رسانه ها
و موارد مالی دارد .بنابراین آماده کردن داوران با یک سری از منابع و توانایی ها و مهارت ها که

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین
درمان همه مشکالت:

رفع وحشت و اضطراب از پرواز
حل مشکالت خانوادگی
اضطراب  -افسردگی
ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها  -نگرانی ها
کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در یک ساعت

Tel: 020 77221 5763
Mob: 079 6144 7116
10 Harley Street W1

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
( هیپنوتراپی تائید شده از  ) London Universityتوسط
وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن
عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن
مدرک تائید شده از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کننده سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com
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قادرخواهند بود آنان را که از عهده این کارسخت و بابهترین رتبه موردنیاز برآیند ضروری است.
تمرینات مناسب و مراحل سخت برای انتخاب تیم های داوری برای رسیدن به نتایج موردنیاز اهمیت دارد
 .درگذشته تمرینات و مراحل انتخاب از آمادگی بدنی و فنی ترکیب شده بود  .یک داور خوب باید بخوبی
با قوانین مسابقه و تفسیر و اجرای درست آن آشنائی داشته باشد ودرزمین مسابقه ودرتمام زمان
وضعیت جایگیری خوب و تعامل خوبی با تیم داوری داشته باشد .بهرحال  ،این مشخصات ممکن نیست
برای ضمانت و صالحیت برجسته آنها کافی باشد اگر آنها با دیگرخواص روانشناسی ،که می تواند یک
همکاری قاطع برای رسیدن به سطح باالی داوری بسازد َ،داوران می توانند به سختی ها و فشارهای
بحرانی که درکنار آسیب های که به سالمتی آنها وارد می شود متمایل شوند و همچنین می تواند بر
کیفیت اجرا وتصمیم آنها دخالت داشته باشد.
(آلنسو اربیلو -فالکو لوپز -اوردز و رامیرز  )2005داوران با تجربه ای که تاکید داشتند که یک سری از
مهارت های روانشناسی وجود دارد که می بایستی داوران مستعد را ازکالج های آنان تشخیص دهد و این
مهارت ها بین  50تا  70%برای موفقیت در اجرا و مسئولیت داوران موثر هستند ( وینبرگ وریچاردسون
 )1990این مهارت روانی برای آمادگی تخصصی تعدادی از داوران که توجه کافی داشتند الزم بود.
نویسندگان مختلف اشاره دقیقی دارند به مهارت های روانشناسی که یک داور خوب باید داشته باشد و
آن باید شامل تمرینات و برنامه های آموزشی یعنی تمرکز ،اعتماد بنفس ،توانایی تصمیم گیری ،ارتباطات
میان فردی موثر و کنترل خود است درحقیقت ونیبرگ وریچاردسون ثابت کردند که توانایی روبروشدن
با موفقیت و فشار القاء شده به داوران ازعواملی هستند که می توانند برای ضوابط خیلی مهم و موثر
انتخاب داوران تهیه کرد.
با توجه به این  ،روانشناسی ورزش معین کرده است کلید حوزه ها و راهنمای اجرا در مشاوره با
داوران پیشرفت خواهد داشت رامعین کرده است که نویسندگان دیگر (فرناندز و لوپز )1999اساسا"
تمرکز،مهارت های ارتباطات و کنترل خود را برای فوتبال توجه ضروری دانسته اند.
مسابقات جام جهانی فوتبال  2006آلمان یک مرحله مهمی درهدف افزایش آمادگی داوران بود :برای اولین
بار تاکنون تصمیم گرفته شد که عقیده  ،روش و اصول روانشناسی ورزشی برای باالبردن سطح مردان
و زنان ورزشکار در برنامه های آماده سازی داوران شامل شود .این تصمیم بی سابقه و ابتکاری بود
وبه جام جهانی عظمت داد  ،این همچنین ره آورد یک ریسک بود .با اینحال آموزش های روانشناسی در
بسیاری از موارد بوسیله نتایج ارائه شده تصدیق کرده بود و بوسیله خودش برای اولین بار تاسیس شده
بود و برای همه یک وضع ضروری بود که در داوری باید اتفاق می افتاد ودرمسابقات آینده وبرطبق یک
حالت شبیه این دروضعیت های دیگرتمرینات آماده سازی محاسبه شود.
آموزش های روانشناسی
هدف از آموزشها
تیم روانشناسی در مرحله مقدماتی و با هدف ایجاد اعتماد بنفس بین آنها وداوران شروع کردند و داوران
مناسب که حضور آنها در روانشناسی ضروری بود و می خواستند جذب این فکر ،تکنیک ها و فضاها
برای پیشرفت برنامه های روانشناسی مطمئن نمایند .درهمان زمان روانشناسان دوکلید راهنما دیگر
ازجنبه های آموزشی را معرفی کردند:
 1کمک کردن به داوران که خودشان را با شرایط جدید وفق بدهند در خصوص اینکه اقامت آنها دریک هتل برای مدت 30تا45روز پی درپی ،به اضافه اینکه درشرایط جدید زندگی عادت کنند و آنها
تمرکزخودراحفظ کنند و انگیزه و اعتماد بنفس درتوانایی های آنها در تمام اوقات را جستجو کنند.
 2پیشرفت سازگاری داوران در مسابقات بوسیله حاضر بودن درتمرینات تکنیکی که قادر می کرد آنهااز عهده این فشارها برآیند وانتظارموفقیت و کنترل دلواپسی آنها وباور قدرت ارزش شخصی و ورزشی
آنها بود.
هدف این کار
آموزشهای روانشناسی در دو زمینه قابل تفاوت و واضح مشخص شده بود  ،قبل و درخالل مسابقات:
مرحل اول در آغاز مسابقات و افتتاحیه شروع شد و بیشتر گروه منظم کاری مثل قسمتی از یک برنامه
روزانه از آمادگی عمومی فعالیتها لحاظ کرد.
فصل دوم از کروه کاری که بعداز جام جهانی پایان پذیرفت شرکت کردند و در تیم های مختلف از
داورانی که انتخاب شده بودند  ،با روانشناسان هم درشروع کارآنها برای مسابقات وهم برای برگشت
آنها همکاری می کردند.
درهمان زمان  ،یک همکاری درمیان مشاوره های شخصی ترتیب داده شد و همچنین دراشاره با تیم
روانشناسی یا اشاره به منحصربفرد بودن شخصیت داوران هدایت شد .این مشاوره ها در مقیاس
وسیعی منتشر شد.

خواننده عزیز هفته نامه پرشین!
این حق شما است که این نشریه را مورد نقد و بررسی قرار
دهید و ما را در هر چه مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات
هفته نامه یاری رسانید .برای دسترسی به این هدف ،سریع
ترین راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات و
انتقادات سازنده شما می باشد .لذا با برقراری تماس تلفنی و
اینترنتی نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید
تا بتوانیم با یک ارتباط دو سویه و به عنوان یک رسانه
ارتباط جمعی بدرستی رسالت شغلی خود را ایفا نمائیم.

02084554203 -07811000455

قنادی و خشکبار تواضع

خاویار ایرانی در تواضع موجود است

:ngiseD
naisreP
ylkeeW

انواع شیرینی جات خشک و تر ایرانی
شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان
کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ،
ماهی دودی و دیگر مایحتاج خود را می توانید
در تواضع بیابید

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع
سفارشات کیک و شیرینی ( ،خشک و تر)

برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید
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سالمت

انتقاد از اسپانسری
شرکتهای فستفود در
جام جهانی
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

تماشاي مسابقات جام جهاني
فوتبال براي سالمتي مضر است

افسردگي و افراط
دراينترنت

جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی محل گردهمایی برخی از ورزشکاران
با بیشترین تناسب اندام است،
اما کارشناسان بهداشتی میگویند پیام مثبت جام جهانی از لحاظ سبک
زندگی با انتخاب شرکتهای معظم تولیدکننده فست فود و هلههولهها برای

حمایت مالی از این مسابقات تضعیف میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه شرکتهای مکدونالد ،کوکاکوال و شرکتهایی
مانند آنها ،صدها میلیون دالر به فدراسیون جهانی فوتبال دادهاند و برخی از
این پولها برای ساختن پروژههای ورزشی پایهای در آفریقای جنوبی مورد
استفاده قرار گرفته است.
اما متخصصان تغذیه در آفریقای جنوبی ،میزبان جام جهانی ،نگرانند که به
خصوص جوانان تحت تاثیر این تبلیغات که قهرمانهای ورزشی با غذاها
و نوشابههایی که مملو از چربی و قند هستند ،همراه میکند ،قرار گیرند.
یک گزارش اخیر بوسیله بنیاد ملی قلب نشان داد که  29درصد مردان
آفریقای جنوبی و  56درصد زنان آفریقای جنوبی اضافه وزن دارند.
حتی جوانترها هم از این مشکالت وزن در امان نیستند ،و  17درصد کودکان
میان یک تا  9ساله دارای اضافه وزن محسوب میشوند.
به گفته تامی بوالنی ،رئیس سازمان ملی مصرفکنندگان آفریقای جنوبی
این مسابقات "فرصتی عالی برای آموزش به همه اجتماعات در مورد
غذاخوردن سالم بود ،اما ما در این مورد کامال جا ماندیم".
بنیاد پژوهش سرطان جهان ،که میگوید شواهد قانعکنندهای در مورد
افزایش چربی بدن و افزایش خطر شش نوع سرطان وجود دارد ،اعالم کرد
فیفا مستول انتخاب اسپانسرها (حامیان مالی مسابقات) بوده است.
مدیر عامل این سازمان خیریه ،ترسا نایتینگیل با اشاره با شرکتهای
مکدونالد ،کوکا کوال و بادوایزر گفت" :ناامید کننده استکه این شرکتها به
عنوان حامیان و همکاران مسابقات انتخاب شدهاند".
او افزود" :ا اگر فیفا بتواند در زمینه این موضوع رهبری را به عهده گیرد
و اعالم کند که شرکتهایی را که فراوردههای ناسالم تولید میکنند ،را در
آینده به عنوان حامی مالی یا همکار نخواهد پذیرفت ،سالمت عمومی در
سراسر جهان به شدت تقویت خواهد شد".
لوگوهای اسپانسرها در حین نمایش بازیها روی صفحههای تلویزیون
نقش میبندند.
با توجه اینکه بسیاری از تماشاگران آنقدر مجذوب بازی فوتبال میشوند،
که به فکر آماده کردن غذا نمیافتند ،شرکتهای فست فود امیدوارند که جام
جهانی زمانی برای اوجگیری فروش محصوالتشان باشد.
مجله سالمت مردان بریتانیا پیشبینی کرده است که یک تماشاگر بازی
فوتبال به طور میانگین به علت خوردن نوشابه و فست فورد در حین یک
بازی معادل  1913کالری دریافت میکند.
اما دان تامپسون ،رئیس مکدوناد ،در دفاع از ارتباط شرکتش با جام
جهانی میگوید ،این شرکت همچنین مجموعهای از غذاهای سالم را هم به
مشتریانش عرضه میکند.
غذاهاای که در مکدونالد سرو میشوند ،مانند این است که فرد به یک بقالی
رفته باشد -ما ساالد ،میوه ،جوجه و گوشت مرغ را به مشتریان عرضه
میکنیم.
یک سخنگوی کوکاکوال هم گفت این شرکت این شعار را مطرح کرده است
که "کلید یک سبک زندگی سالم و فعال رژیم غذایی سالم و متعادل و فعالیت
جسمی منظم است".
ترسا ماریاس ،متخصص رژیمهای غذایی در ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای
جنوبی میگوید مشکل اساسی جهل عمومی است .او میگوید" :مردم باید
آگاهی کاملی در مورد گزینههای دراختیارشان برای غذا و نوشابه داشته
باشند".
بوالنی همچنین میگوید که الزم است دولت با فقدان آگاهی مردم در مورد
اثر غذاخوردن ناسالم مقابله کند.
او میگوید" :شاید پس از جام جهانی ،دولت برنامههایی را شروع کند که به
عموم مردم درباره خطرات خورد مقدار زیاد هلههولهها آموزش دهد و
والدین را تشویق کند که خودشان برای کودکانشان غذا بپزند".

متخصصان بهداشت و سالمت هشدار مي دهند
كه رقابت هاي جام جهاني فوتبال و بويژه برخي
مسابقات حساس مي تواند زمينه كامل ايست قلبي
را فراهم كند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس ،ايست قلبي ،رانندگي هنگام مستي،
زد و خورد ميان هواداران ،همسرآزاري ،مشروب خوري ،استعمال دخانيات
و هجوم به سوي مواد غذايي پر چرب و آماده كه نوعي خودكشي است،
پديده هايي هستند كه در طول رقابت هاي جام جهاني به شدت افزايش مي
يابد.
در طول جام جهاني۱۹۹۸فرانسه ،شمار حمالت قلبي در بريتانيا با شكست
انگليس به آرژانتين در ضربات پنالتي۲۵،درصد افزايش يافت.
بنابر تحقيقي كه از سوي بريتيش مديكال ژورنال انجام شده۵۵،نفر بيشتر
از روز مشابه در سال قبل تحت معالجات قلبي قرار گرفتند.
محققان دانشگاه بيرمنگام نيز پيشنهاد مي كنند به خاطر حفظ سالمت
عمومي بهتر است ضربات پنالتي از رقابت هاي فوتبال حذف شود.
تحقيق ديگري كه در هلند انجام شده نشان مي دهد كه  ۱۴مورد مرگ در
مردان ،در روز بازي تيم هلند برابر فرانسه در جام ملتهاي  ۱۹۹۶اروپا
گزارش شده كه۵۰درصد بيشتر از زمان مشابه سال قبل بوده است.
افسردگي ،خشونت و خود زني از ديگر موارد رايجي هستند كه به عنوان
پيامد مسابقات فوتبال شناخته مي شود و در طول جام جهاني به نقطه اوج
مي رسد بويژه وقتي اين رقابت ها به مراحل حساس مي رسد.
بعد از رقابت هاي جام جهاني ۱۹۵۰كه بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم در
برزيل برگزار شد ،بسياري از هواداران تيم ميزبان به خاطر ناكامي اين تيم
در كسب قهرماني و قبول شكست مقابل اروگوئه ،دست به خودكشي زدند.
احتمال اقدام به خودكشي بويژه در ميان هواداران دو آتشه فوتبال يكي از
نگراني هاي مهم كارشناسان بهداشت و سالمت است.
يكي از كشف هاي مهم اين است كه احتمال بروز خشونت بعد از پيروزي
يك تيم نسبت به شكست آن ،بيشتر است.
''واس سيواراياسينگام'' محقق خشونت اجتمالي در دانشگاه كارديف ولز ،به
اين نتيجه رسيد كه شمار موارد زد و خورد در طول رقابت هاي ملي راگبي
و فوتبال افزايش قابل توجهي نشان مي دهد.
هنگامي كه ولز مسابقاتش را برد ،ميانگين جراحت ها۳۳مورد بود اما بعد
از باخت به۲۵مورد كاهش يافت .اين آمار در مورد مسابقات داخل يا خارج
از خانه يكسان است.
به اعتقاد اين محقق ،پيروزي يك تيم حس غرور و مبارزه طلبي هواداران را
تحريك مي كند بويژه اگر با نوشيدن مشروبات الكلي هم همراه شود.
حتي كساني كه در خانه مسابقات را پيگيري مي كند ،در خطر ابتال به
بيماري قلبي قرار دارند.
درحاليكه بازيكنان دو تيم در داخل زمين مسابقه ،به خوبي تمرين كرده و
رژيم غذايي مرتبي دارند ،هواداران آنها به سمت غذاهاي آماده مثل پيتزا و
خوراكي هاي پرچرب حمله مي برند

دانشمندان انگليسي اعالم كردند افرادي كه مدت زمان
زيادي از روز خود را صرف استفاده از اينترنت ميكنند
در معرض ابتال به افسردگي قرار دارند .هنوز اين نكته نا
مشخص است كه آيا اينترنت باعث افسردگي ميشود يا
افراد افسرده به اينترنت گرايش پيدا ميكنند .روانشناسان
دانشگاه ليدز شواهدي را كشف كردند كه نشان ميداد
برخي از كاربران حريص اينترنت عادات اينترنتي در خود به
وجود ميآورند كه طي آن گفتوگوي آنالين در شبكههاي
اجتماعي جايگزين تعامالت اجتماعي زندگي واقعي ميشود.
به گفته محققان ،مشغوليت بيش از حد به سايتهاي
اينترنتي ميتواند با اختالالت روانشناختي از قبيل اعتياد يا
افسردگي در ارتباط باشد و اعتياد به جستوجو در اينترنت
ميتواند ضربات جدي را به سالمت مغزي انسانها وارد
آورد .در مرحله اول مطالعات پژوهشگران ميزان استفاده
از اينترنت و سطح افسردگي را در هزار و  319نفر در رده
سني  16تا  51سال مورد بررسي قرار گرفت كه از اين
ميان  1.2درصد دچار اعتياد به اينترنت بودند .اين معتادان
اينترنتي بيشتر زمان خود را به گشت وگذار در سايت هاي
مختلف ،انجام بازيهاي آنالين و اجتماعات آنالين سپري
ميكردند و در عين حال نسبت به ديگر افراد مورد مطالعه
بيشتر در معرض ابتال به افسردگي قرار داشتند .بر اساس
گزارش تلگراف ،محققان ميگويند استفاده مفرط از اينترنت
بهطور قطع با افسردگي در ارتباط است اما آنچه آشكار
نشده است تقدم افسردگي يا افراط در استفاده از اينترنت
است.

پيشبيني سرطان

براساس پيش بيني يك
نهاد تحقيقاتي وابسته
به سازمان ملل،
بيش از  ٢ ١٣ميليون
انسان تا سال ٢٠٣٠
بر اثر ابتال به بيماري
سرطان جان خود
را از دست خواهند
داد «.آژانس بينالمللي
تحقيق سرطان» پيش
بيني كرده است با فرض اينكه سرعت ابتالي افراد به
سرطان طي دو دهه آينده ثابت بماند ،تا سال  ،٢٠٣٠ساالنه
تقريبا  ٤ ٢١ميليون مورد جديد ابتال به اين بيماري تشخيص
داده خواهد شد .كريستوفر وايلد ،مدير « آژانس بينالمللي
تحقيق سرطان» گفته است« :اين ارقام نمايانگر دقيق ترين
ارزيابي است كه تاكنون از تعداد ابتالي انسانهاي سراسر
جهان به بيماري سرطان به دست آمده است و از اين
اطالعات ميتوان براي كنترل اين بيماري در نقاط مختلف
جهان بهره جست ».در سال  ،٢٠٠٨آخرين سالي كه ارقام
مربوط به افراد مبتال به سرطان گردآوري شد ،حدود ٧ ١٢
ميليون مورد جديد ابتال به اين بيماري تشخيص داده شده
بود و  ٦ ٧ميليون نفر براثر ابتال به سرطان جان خود را
از دست دادند .در گزارش اين سازمان وابسته به سازمان
ملل خاطر نشان شده است كه آمار ابتال به سرطان در
كشورهاي درحال توسعه بيشتر از ساير نقاط جهان است
و  ۵۶درصد موارد تشخيص جديد ابتال به سرطان در اين
كشورها بوده و  ۶۳درصد كل قربانيان اين بيماري كشنده،
شهروندان كشورهاي درحال توسعه بودهاند.
وايلد گفته است سرطان رحم و سرطان كبد ،شايع ترين
سرطانهاي كشورهاي درحال توسعه و سرطان پروستات
و روده بزرگ ،شايع ترين انواع سرطانها در كشورهاي
توسعه يافته بوده اند .سرطان ريه با  ۶۱ ١ميليون مورد
(تقريبا  ۱۳درصد كل موارد ابتال به بيماري) ،سرطان سينه
با  ۳٨ ١ميليون مورد (حدود  ١١درصد ) و سرطان روده
بزرگ با  231ميليون مورد (  ٧ ٩درصد ) ،شايع ترين
سرطانهاي سال  ٢٠٠٨در سراسر جهان بوده است.
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دانش و فناوری

بوق آفریقایی و توپ
اروپایی ،بالی جان بالتر
داغ شدن بازار تساوی در رقابتهای جامجهانی  ،2010بازیکنان و
سرمربیان تیمهای حاضر انگشت اتهام را به توپ جدید آدیداس و
شیپورهای گوشخراش تماشاگران آفریقایی نشانه رفتهاند.
هرچند شیپور وو-وو-زال واقعا اعصابخردکن است ،اما توپ
جابوالنی هیچ مشکلی ندارد و تقصیر از بازیکنانی است که به اندازه
کافی با این توپ تمرین نکردهاند.
این روزها بازار تساوی در رقابتهای جامجهانی  2010داغ شده
و همه ،از بازیکن و سرمربی گرفته تا بقال سرکوچه ،توپ جدید
بازیها را مقصر اصلی این اوضاع میدانند .میگویند توپ جدید
در اثر ضربه شتاب بیشتری میگیرد و با سرعت بیشتر و حرکت

عجیبوغریبتری پرواز میکند .به همین دلیل هم اغلب توپها گل
نمیشود!
جالب است که از سال  1355 / 1976تاکنون که در هر دوره از
بازیهای جام جهانی از توپ جدید آدیداس استفاده شده ،آغاز
رقابتها با شکایت بازیکنان و بخصوص دروازهبانها از رفتار عجیب
توپ همراه بوده است .در هر دوره ،توپ جدیدتر با آیرودینامیک
بهتر طراحی میشد و تغییر شیوه حرکت توپ در هوا ،بازیکنان و
دروازهبانانی را که به توپ جدید عادت نداشتند ،دچار مشکل میکرد.
تازهترین توپ آدیداس هم که جابوالنی نام دارد ،از این امر مستثنی
نیست .دروازهبانان میگویند که این توپ ،سریعتر حرکت میکند و
ضربه آن نیز شدیدتر است (که در نتیجه سرعت بیشتر توپ اتفاق
میافتد) و از آن بدتر اینکه در طول حرکت ،مسیر غیرمتعارفی را
میپیماید .شایعاتی هم پخش شده که این توپ سبکتر از توپهای
دیگر است ،یا در سطح آن الیههای خاصی استفاده شده که انرزی
ضربه را با اتالف کمتری منتقل میکند.
آزمایشهایی که فیزیکدانان ،چه در دانشگاه الفبرا در انگلیس (که
توپ در آن جا طراحی شد) و چه دانشگاههای دیگری که این توپ
را آزمایش کردهاند ،نشان میدهد که این توپ به هیچ وجه سبکتر
از دیگر توپهای فوتبالی نیست که پیش از این ساخته شده بود و
بنابراین در اثر ضربه ،شتابش تفاوت خاصی ندارد ،اما ویژگیهای
خاص آن که این توپ را به کرویترین توپ ساختهشده تاکنون تبدیل
کرده ،موجب تفاوت حرکت آن در هوا میشود.
توپ جابوالنی فقط از  8قطعه تشکیل شده که به کمک حرارت به
یکدیگر چسبیدهاند؛ تازه هر یک از این قطعات نیز به صورت کروی
قالبگیری شدهاند تا کرویترین توپ کل دوران بازیهای جام جهانی
باشد .چسباندن الیهها به یکدیگر هرچند مشکلی مانند نفوذ رطوبت
را برطرف میکرد ،اما باعث افت ثبات پرواز توپ میشد .به همین
دلیل ،استادان هوافضای دانشگاه الفبرا پیشنهاد کردند شیارهای
هوایی در سطح توپ ایجاد شود تا عالوه بر تامین ثبات پرواز ،از
نیروی مقاومت هوا کاسته شود .عالوه بر این ،توپ جابوالنی الیه
برجستهای در سطح خود دارد که میزان تماس توپ با کفش بازیکن
را افزایش میدهد.
وقتی سطح تماس ضربه بیشتر باشد و تغییر شکل ظاهری توپ
هم کمتر باشد ،اتالف انرژی ضربه هم کمتر خواهد بود و بنابراین،
جابوالنی با همان ضربه ،سریعتر حرکت میکند .از سوی دیگر،
کاهش نیروی مقاومت هوا بدان معنی است که توپی که بازیکن از
فاصله  20متری شوت میکند ،افت سرعت کمتری دارد .وقتی دو
عامل فوق را با هم ترکیب کنید ،بدان معنی است که هم سرعت اولیه
توپ بیشتر است و هم افت سرعت آن کمتر است؛ بنابراین ،سرعت
متوسط بیشتر خواهد بود و توپ ،هم سریعتر از انتظار دروازهبان
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به دروازه میرسد و هم ضربهاش شدیدتر خواهد بود.
از سوی دیگر ،عامل ارتفاع را هم نباید فراموش کرد .اختالف ارتفاع
در ورزشگاههای برگزاری رقابتها به  1700متر میرسد و اختالف
فشار هوا در ورزشگاههای مرتفع ،هم باعث افت مقاومت هوا میشود
و هم سرعت توپ را افزایش میدهد.
شرکت آدیداس هم با انتشار بیانیهای اعالم کرد مشکلی در طراحی
توپ وجود ندارد و این تقصیر بازیکنان برخی تیمهای خاص است
که با این توپها به مقدار کافی تمرین نکردهاند .آمارها نشان میدهد
 51درصد از بازیکنان حاضر در جام جهانی از بهمن ماه گذشته به
این توپ دسترسی داشته و با آن تمرین کردهاند و فقط بازیکنان تیم
ملی انگلیس هستند که به دلیل قرارداد سفت و سخت نایک در عدم
استفاده از توپهای دیگر در رقابتهای لیگ برتر این کشور ،فقط از
 4هفته پیش توانستهاند با جابوالنی تمرین کنند.

چرا وو-وو-زال اینقدر گوشخراش است؟

مساله دیگری که در بازیهای امسال بسیار دردسرساز شده،
استفاده تماشاگران آفریقای جنوبی از بوقهایی است که وو-وو-زال
نامیده میشوند .البته بازیکنان تیم ملی آفریقای جنوبی این بوقها را
عضو دوازدهم تیم خود میدانند ،اما دیگر تیمهای شرکتکننده در
جام ،آنها را آزاردهندهترین بخش بازی خواندهاند.
وو-وو-زال ،یک ساز بادی مانند یک شیپور بلند ساده است که
نوازنده آنرا با لرزش لبها و دمیدن هوا به درون محوطه میانی
مخروطیشکل آن مینوازد .لرزش لبها که حدود  235بار در ثانیه
است ،عالوه بر این باعث پیچیدن صدا در هوای دمیدهشده در این
مخروط میشود .اگر وو-وو-زال صحیح و توسط یک نوازنده
چیرهدست نواخته شود ،صدای آن یادآور شیپورهای شکار خواهد
بود ،اما زمانی که توسط فوتبالدوستان هیجانزدهای نواخته
میشود که سررشته چندانی هم از موسیقی ندارند ،تحمل آن به
مراتب سختتر خواهد بود .یک تازهکار نمیتواند بسامد صدا را
ثابت نگه دارد یا حرکات لبها را یکنواخت حفظ کند و نتیجه چنین
شرایطی ،صدایی شبیه به صدای یک فیل خواهد بود.
اما غوغای عجیب درون استادیومهای جامجهانی چندان شباهتی
به صدای فیلها یا ترومپت ندارد! زمانی که صدها وو-وو-زال با
هم نواخته میشوند ،صدایی آزارنده و یکنواخت به گوش میرسد.
اینبار هر یک از افراد بسامد صدای متفاوتی را ایجاد خواهد کرد و
هماهنگی زمانی چندانی هم میان لحظههای زدن وو-وو-زال وجود
ندارد .در نتیجه صدا مرتب کم میشود و اوج میگیرد و صدایی
که به گوش میرسد بیشتر شبیه صدای حمله چندینهزار زنبور به
ورزشگاه است!
اما چرا صدای وو-وو-زال اینقدر بلند است؟ دلیل این قدرت صدا
شکل مخروطی باریک و قیفمانند وو-وو-زال است .دانشمندان در
کنار بسامد  235هرتزی که متناظر با ریتم و آهنگ این بوقها است،
فرکانسهای قویتری مانند  1400 ،1171 ،940 ،700 ،470و 1630
هرتز را نیز اندازه گرفتهاند.
سازهای قیفیشکل میتوانند بسامد باالتری را نسبت به انواع
استوانهای ایجاد کنند و از سوی دیگر اغلب این فرکانسها در
محدودهای از صوت قرار دارند که گوشهای ما نسبت به آن
حساسترند .به همین دلیل صدای ساکسیوفون هم بلندتر از قرهنی
به گوش میرسد.
به گزارش بخش آسیبشناسی ارتباطات دانشگاه پریتوریا در
آفریقای جنوبی ،شدت صدای تولیدشده توسط این بوقها در
فاصله یک متری  116دسیبل است و بنابراین شنیدن این صدا در
طوالنیمدت میتواند به شنوایی فرد آسیب بزند .در واقع شنیدن این
صدا برای  7تا  22ثانیه میتواند از محدوده صدای مجاز در محل کار
تجاوز کند! صدای صدها وو-وو-زال میتواند به مراتب بلندتر باشد،
حتی نمونههایی از آسیبهای شنوایی موقت نیز در بین تماشاچیان
مشاهده شده است.
اما به نظر نمیرسد که تمام آزار دهندگی وو-وو-زال به دلیل شدت
باالی صدای آن باشد .هرچند صدای بلند مانند نوعی هشدار برای
سیستم شنوایی ما عمل میکند و نتیجه آن ترس یا نادیدهگرفتن صدا
است (البته در مورد وو-وو-زال آنقدر صدا بلند است که انکار آن
یا عادت کردن به صدا تقریبا غیرممکن باشد)؛ اما صدای وزوز یا
همهمه نامفهوم این صدا میتواند آنرا آزارندهتر جلوه دهد .این
در مورد صداها به اثبات رسیده است .عالوه بر این نادیده گرفتن
این صداها از صداهای پهنباند مانند خشخش رادیویی که درست
تنظیمنشده به مراتب سختتر است .شاید به این دلیل که تهدیدها
مانند صدای یک شیر گرسنه هم حاوی مؤلفههای صدایی هستند که
چندان برای ما مفهوم نیستند .البته این تنها یک فرض است.
جالب است بدانید که رسانههایی مانند تلویزیون و رادیو برای کاهش
تأثیرات این صدا کارهایی کردهاند .آنها میتوانند حجم صدای
تماشاچیان را نسبت به صدای مفسر بازی کم یا زیاد کنند .اما ای
کاش کار به همین سادگی بود .اگر صدای ورزشگاه بسیارکم شود،
فرد هنگام تماشای تلویزیون دیگر نمیتواند جو ورزشگاه را به
خوبی حس کند و به همین دلیل حذف صدا از نظر خیلیها گزینه
خوبی نیست!

ابتكار جالب مرسدس بنز براي
جام جهاني
مرسدس بنز با اعمال تخفيف ويژه روي برخي محصوالت خود
اعالم كرد كه هرچه تيم ملي آلمان بتواند به پيشروي خود در
مسابقات جام جهاني  2010آفريقاي جنوبي ادامه دهد ،ميزان اين
تخفيف نيز بيشتر خواهد شد.مرسدس بنز آلمان با عرضه چهار
مدل خودروي اسپرت تصميم گرفته تا مصرفكنندگان جوان را
به سمت خود جذب كند .اين خودروهاي اسپرت که در تبليغات
مسابقات جام جهاني فوتبال نيز حضور داشتند ،به صورت اقساط
بدون بهره به مشتريان فروخته ميشوند .نكته جالب اينجاست
كه مرسدس بنز اعالم كرده كه اگر تيم ملي فوتبال آلمان در
مسابقات جام جهاني  2010برنده شود ،به خريداران  380دالر
آمريکا جايزه ميدهد .سخنگوي مرسدس بنز نيز در اين باره گفت:
در مراحل اوليه مسابقات ،خودروهاي ما با دو هزار و  500دالر
تخفيف به خريداران عرضه ميشود و هرچه تيم ملي آلمان بتواند
به پيشروي خود در مسابقات ادامه دهد ،ميزان تخفيف هم بيشتر
خواهد شد .همچنين مرسدس بنز خودروهاي خود را دو هزار و
 500تا سه هزار و  400دالر ارزانتر از قبل به بازار عرضه کرده
که بيشترين تخفيف طي  20سال اخير محسوب ميشود .بي.ام.و
و آئودي نيز دست به اقدام مشابهي زدهاند اما مرسدس بنز حامي
مالي تيم ملي فوتبال آلمان در جام جهاني  2010است.

بازی  +مایکروسافت = کینکت

مایکروسافت در نمایشگاه بازیهای ویدیویی  ،E3کنسول بازی
انقالبی خود را رسما معرفی کرد .کینکت به دوربینی مجهز است
که حرکت بازیکن را تشخیص میدهد و بینیاز به دسته بازی،
هیجانانگیزترین و واقعیترین تجربه بازی را فراهم میکند.
مایکروسافت آخرین جزئیات سیستم کنترل بدون دست Xbox
 360خود را فاش کرد که اکنون به عنوان جدید کینکت تغییر نام
داده است.
به گزارش بیبیسی ،این وسیله که در ابتدا با نام پروژه ناتال
نامگذاری شده بود؛ پیش از شروع نمایشگاه بازیهای  E3در
تاریخ  15ژوئن (شب گذشته) در لسآنجلس به نمایش گذاشته شد.
مایکروسافت همچنین اعالم کرده فروش این وسیله را از آبان ماه
امسال آغاز خواهد شد.
انتظار میرود کینکت با رقبایی مانند کنترلگر حرکت پلیاستیشن
و فناوری به روز شده  Wii Motion Plusروبه رو شود .هر دو
فناوری قرار است در نمایشگاه  E3که در تاریخ  15تا  17ژوئن
برگزار میشود به نمایش گذاشته شوند.
سیستم جدید کینکت ،یک واسط کاربری بدون نیاز به دست را
ارائه کرده که دارای قابلیتهای تشخیص صدا و چهره نیز هست.
به این ترتیب میتوان دامنه گستردهای از بازیها ،از بازیهای
پرشی و پروازی گرفته تا شبیهساز ورزش یوگا و شمشیرهای
لیزری جنگ ستارگان را با حرکات بدن و دست کنترل کرد و
نتیجهاش را روی صفحه نمایش دید.
عالوه بر آن ،یک حیوان خانگی مجازی هم طراحی شده که شما
میتوانید با استفاده از کینکت ،آن را کنترل کرده و با آن بازی
کنید .مایکروسافت اعالم کرده که جزئیات کامل بازیها و دیگر
رویدادهای رسانهای خود را به زودی منتشر خواهد کرد.
با این که هنوز تاریخ دقیق عرضه کینکت اعالم نشده ،بعضی از
خردهفروشان از قبل سایتهایی را برای این منظور راهاندازی
کردهاند .پیشخرید این محصول از  2روز پیش آغاز شده است.
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کلينيک تغذيه
 7ماده غذايي را بااحتياط بخوريد!
ترجمه:ليلي افروغ /هشدار سازمان غذا و داروي آمريکا
اگر تا به حال مسموميت غذايي را تجربه کرده باشيد ،حتما ميدانيد که
وضعيت بسيار عذابآوري است....
در ضمن ،مواد غذايي زيادي در دنيا وجود دارند که در صورت استفاده
نادرست ميتوانند مشکالت فراواني را براي شما به بار آورند .از بين
تمامي خوراکيها ،سازمان غذا و داروي آمريکا  7ماده غذايي را معرفي و
اعالم كرده است که هرچند اين مواد غذايي مفيدند و نبايد از رژيم غذايي
حذف شوند ،اما رعايت برخي نکات هنگام مصرفشان ضروري است.
اين  7خوراکي عبارتاند از:

.1سبزيجات برگدار

اسفناج ،کاهو ،کلم برگ ،کلم پيچ و تمام انواع سبزيجات برگداري که
شما در ساالدتان از آنها استفاده ميکنيد ،ميتوانند عامل بروز بيش از
 363نوع بيماري باشند .اين نوع سبزيجات ميتوانند به سادگي به وسيله
کود ،آبياري غيربهداشتي يا محيط کثيف فروشگاه آلوده شوند و اين
آلودگي را به شما انتقال دهند .بنابراين ،براي اينکه پس از خوردن ساالد
دلخواهتان بيمار نشويد ،بايد پيش از استفاده ،حتما آنها را با آب و مواد
ضدعفونيکننده چند مرتبه بشوييد و از تميز بودن دستانتان حتي قبل
از خرد کردنشان مطمئن شويد زيرا همانطور که گفته شد ،آلودگي به
سرعت در اين سبزيجات (به خصوص اسفناج) نفوذ ميکند.

.2تخممرغ

اين ماده غذايي مغذي و پاي ثابت صبحانه ،يک نوع باکتري موذي و
بيماريزا به نام «سالمونال» را در خود پنهان دارد که ميتواند به راحتي
شما را بيمار کند .تنها راه نفوذ سالمونال به بدن شما از طريق خوردن
تخممرغ خام يا عسلي است .به همين خاطر ،دکتر کريج هدبرگ ،استاد
دانشگاه مينهسوتا به همه افرادي که دوست دارند بيشترين سود را از
خوردن تخممرغ ببرند و بعد از يک صبحانه مفصل بيمار هم نشوند،
توصيه ميکند که اين ماده غذايي را حتما به صورت کامال پخته بخورند
زيرا باکتري سالمونال در اثر حرارت ديدن و با پختن از بين ميرود.

.3ماهي تن

مصرف اين نوع ماهي ميتواند سبب قرمزي پوست ،گرفتگيهاي عضالني
و سردرد در شما شود ،البته به شرطي که درست از آن استفاده نکنيد.
ميپرسيد چرا؟ چون ماهي تن حاوي سمي به نام «اسکومبروتوکسين»
است که وقتي در قوطيهاي تن را باز کرده و آن را در دماي بيش از 60
درجه قرار ميدهيد ،آزاد ميشود و مسموميت شما را به همراه ميآورد.
از اين رو ،به افراد توصيه ميشود که تن ماهي را با قوطياش در آب
بجوشانند و آن را براي گرم شدن داخل ماهيتابه نريزند و تفت ندهند.
تفت دادن ماهي تن ،يعني حرارت ديدن بيش از  60درجه و در نتيجه آزاد
شدن سم موجود در آن.

.4سيبزميني

سيبزميني در خاک رشد ميکند و ميتواند حاوي ميکروبهاي مختلفي
از جمله سالمونال ،ليستريا و شيگال باشد که ورود اين ميکروبها به
بدن ميتواند تهديدي جدي براي مصرفکننده به شمار آيد .راه نفوذ
اين ميکروبها به درون غذا و بدن هم از طريق پوست کثيف و آلوده
سيبزميني است ،بنابراين حتما پيش از پوست كندن سيبزميني آن را با
آب و حتي مواد شوينده خوب بشوييد و هرگز سيبزميني را با پوست
براي پختن ،کنار گوشت يا مرغ قرار ندهيد.

.5پنير

بسياري از مردم به پنير ،غذاها و ساالدهايي که حاوي پنير هستند،
عالقه فراواني دارند .در حالي که اين خوراکي خوشمزه حاوي باکتري
سالمونال يا ليستريا است که مصرفاش در دوران بارداري ميتواند به
سقط جنين منجر شود .دليل اينکه بسياري از متخصصان زنان و زايمان
هم مصرف پنير را در دوران بارداري براي خانمهاي باردار منع ميکنند،
همين است .بد نيست ،بدانيد که سهم پنيرهاي نرمي مانند پنير فتا يا
مکزيکي از اين باکتريها بيشتر است.

.6بستني

بستني حاوي تخممرغ خام است و همانطور که در بحث تخممرغ گفتيم،
ميتواند حاوي باکتري سالمونال و استافيالکوک باشد ،بنابراين تهيه
بستني به صورت خانگي به هيچ يک از افراد توصيه نميشود و اگر
خيلي هوس بستني خوردن به سرتان زد ،بايد بستنيهاي بستهبندي شده
و پاستوريزه موجود در بازار که توليدکنندگان حين فرآيند پاستوريزه
کردن ،باکتري آنها را از بين ميبرند ،بخريد و از مصرف بستنيهاي باز
و بدون نظارت مراجع بهداشتي هم خودداري کنيد.

.7انواع توتها

توتفرنگي ،توتسفيد و شاهتوت همگي جزو خوراکيهايي هستند که
ميکروبي به نام سيکلوسپرا را در خود جاي دادهاند .اين ميکروب اگر
بهخوبي از روي توتها شسته نشود و از بين نرود ،ميتواند سبب
بيماريهايي مانند اسهال ،کمآبي بدن و گرفتگي عضالني به خصوص
در بچهها شود .توصيه ميشود که حتما توتها را پس از خريد خوب
بشوييد و بعد بخوريد و به يک شستشوي سرسري اکتفا نکنيد.
منبعhealth :
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 9روش براي سرپا نگه داشتن مغز

زنده باد مغز خودم!

ترجمه :دکتر ريحانه مرتضيزاده

قديميها ميگفتند عقل سالم در بدن سالم است .امروزه پزشکان اين
گفته را کامال تاييد ميکنند و معتقدند مغز انسان در ارتباط بسيار
نزديک با ساير اعضاي بدن عمل ميکند....
از اين ميان قلب بيشترين دادوستد را با مغز دارد؛ تا جايي که 25
درصد از خون تازه و اکسيژندار در هر ضربان قلب به مغز ميرود.
از طرف ديگر بسياري از فعاليتهايي که روي عملکرد مغز اثر مثبت
دارند براي سيستم قلبيعروقي هم مفيد هستند .با رعايت نکاتي ساده
و به نظر پيش پا افتاده ميتوان قابليتهاي مغز را افزايش داد و از
بسياري بيماريهاي وحشتناک جلوگيري کرد.

سراغ فرد ميآيند .حتي به تازگي علم روانپزشکي ثابت کرده که
آرامش ،دعا کردن و تفکرات مثبت نتايج بسيار خوبي در زندگي افراد
به جا ميگذارد ،پس سعي کنيد سطح انتظارات خود را پايين بياوريد

.1سعي کنيد مهارتهاي جديد و پيچيدهاي ياد بگيريد
آموختن دانش و مهارت حتي در سنين پيري کمک ميکند مغز
همچنان قدرتمند باقي بماند .اما بهترين نتيجه وقتي به دست ميآيد که
اين اطالعات ،جديد و قدري هم پيچيده باشند .البته اين پيچيده بودن
براي هرکس معني متفاوتي دارد چون سطح معلومات و نيز ميزان
هوش افراد با يکديگر يکسان نيست ،پس بهتر است خودتان مطلبي را
که براي شما تازگي دارد انتخاب کرده و شروع به ياد گرفتن آن کنيد.
آموختن هر چيز تازه و جديد باعث پيدايش مسيرهاي جديد ارتباطي
بين سلولهاي مغز ميشود و تمرين کردن و تکرار باعث گسترش
هرچه بيشتر اين ارتباطات جديد خواهد شد اما به ياد داشته باشيد
که هر مطلبي پس از چند بار تکرار ديگر جديد نيست و بايد عالوه
بر تمرين مطالب قبلي باز هم دنبال چيزهاي جديدتري براي يادگيري
باشيد و اما مطالب مناسب براي خود را چه طور پيدا کنيد؟ يک روش
خيلي ساده براي اين کار وجود دارد:
• يک کاغذ سفيد برداريد و آن را به دو بخش تقسيم کنيد.
• در يک سمت کاغذ  5کار مورد عالقه خود و در سمت ديگر پنج کاري
که به دليل پيچيدگي زياد ،مورد عالقه شما نيستند را بنويسيد.
• در واقع  5کار مورد عالقه آنهايي هستند که شما به آن عادت
کردهايد و  5کار ديگر آنهايي هستند که شما بايد سعي کنيد يک به يک
شروع به آموختن آنها بکنيد.
.2تمرين مداوم
سعي در به خاطر آوردن و تکرار آموختههاي قديمي باعث تقويت
حافظه ميشود .همچنين اين کار باعث جلوگيري از تخريب راههاي
ارتباطي سلولهاي عصبي و در نتيجه موجب پيشگيري از ابتال به
بيماريهايي نظير آلزايمر ميشود .حتي در افرادي که مبتال به چنين
امراضي هستند ،با تمرينهاي منظم ميتوان از پيشرفت بيماري
جلوگيري کرد.
.3در فعاليتهاي گروهي شرکت کنيد
در کنار دوستان بودن و شرکت در فعاليتهاي دستهجمعي باعث
آموختن مطالب جديد و به دست آوردن تجربههاي نو ميشود .ايجاد
روابط دوستانه عميق موجب لذت بردن بيشتر از فرصتهاي زندگي
خواهد شد و هرچه بيشتر بخنديد و خوش بگذرانيد ،مغز هم بهتر
عمل ميکند.
.4مراقب سالمت خود باشيد
هر فردي مسوول سالمت جسم و روان خويش است و بايد به بهترين
نحو از خود مراقبت کند .در واقع ميتوان گفت پزشکان در ارتباط با
سالمت ما کار ميکنند اما مسوول اصلي ،خود ما هستيم .پس بهتر
است در تمام موارد و مشکالت با پزشک خود مشورت کرده و سپس
تمام توصيههاي او را اجرا کنيد.
.5گاهي به خود استراحت بدهيد
درست است که جهان امروز ما دنياي سرعت و تکنولوژي است ،اما
مغز هر انسان به مدتي استراحت و آرامش هم نياز دارد .اگر چنين
فرصتي به بدن داده نشود ،بيماريهاي مانند اضطراب و افسردگي

و به جاي آن کيفيت زندگي خود را باال ببريد.
.6هيچگاه اميد به زندگي را از دست ندهيد
يک انگيزه قوي ميتواند زندگي بسيار فعال و پويايي براي هر فرد
بسازد .اگر هرکس زندگي روزانه خود را طوري برنامهريزي کند که
در جهت رسيدن به هدف خاصي باشد ،نيروي مثبتي در آن فرد ايجاد
ميشود که باعث جلوگيري از ابتال به بسياري از بيماريهاي جسمي
و رواني ميشود .در واقع کار کردن به زندگي معنا ميدهد و باعث
رشد قواي روحي و جسمي ميشود.
.7سيگار و مواد مخدر را کنار بگذاريد
سيگار ،مواد مخدر و مواد محرک مغزي همگي باعث تخريب قواي
حافظه و شناخت ميشوند .اين مواد قدرت تفکر صحيح ،تمرکز،
توجه و توانايي فعاليتهاي ذهني را کامال تحت تاثير قرار ميدهند.
افرادي که چنين موادي را مصرف ميکنند ،پس از مدتي ديگر قادر
به ياد گرفتن مطالب جديد نخواهند بود ،حتي در اکثر مواقع نميتوانند
تصميمگيري درست و منطقي در برابر اتفاقات روزمره داشته باشند.
.8برنامهريزي داشته باشيد
اگر خود را عادت بدهيد فعاليتهاي روزانه خود را طبق برنامه قبلي
انجام دهيد ،پس از مدتي قادر به کنترل هر نوع فشار و استرسي
خواهيد بود .اين برنامهريزي بايد جنبه اقتصادي زندگي شما را هم
شامل شود .خود را مجبور کنيد که مثال  5درصد از درآمد ماهيانه را
فقط صرف خودتان بکنيد .چنين کاري به ذهن شما اجازه ميدهد در
کنار کار و فعاليت منظم ،فرصت استراحت و آرامش کافي هم داشته
باشد و نوعي احساس رضايت و خرسندي دروني براي شما ايجاد
ميشود.
.9روابط خود را با ديگران حفظ کنيد
بسياري از مطالعات علمي ثابت کردهاند که قطع ارتباط با شبکه
اجتماعي باعث ابتال به بيماريهايي نظير فراموشي و دمانس
ميشود .شرکت در جمع و معاشرت با انسانهاي ديگر باعث کاهش
اضطرابهاي روزانه ،تخليه هيجانها و احساس آرامش روحي و
رواني خواهد شد.منبعReader’s digest :

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و
انتقال پول خود استفاده نمائید
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چه خميردنداني بخريم؟
دکتر گلرخ ثريا
شما مشتري کدام خميردندان هستيد؟ دنياي طعمدار و
خميري خميردندانها اين روزها بسيار شلوغ است و آدم
را براي خريد يک خمير دندان مناسب سر در گم ميکند.
راهنماي اين هفته «دهان و دندان» را بخوانيد تا خميردنداني
بخريد که عالوه بر اينکه طعم و رنگ دلخواه شما را دارد،
قادر است از پوسيدگي دندانهاي شما نيز پيشگيري کند....

خميردندانهاي ضدپوسيدگي

خميردندانهاي ضدپوسيدگي ،خميردندانهايي هستند که
داراي مادهاي به نام فلورايد هستند ،البته فلورايد اين روزها
بيشتر به خميردندانها افزوده ميشود .خميردندانهاي
حاوي فلورايد اثر کاهشدهندگي پوسيدگي دندانها را
بر عهده دارند .مطالعات نشان ميدهد اگر شما در سنين
کودکي يعني حدود  2سالگي از خميردندان فلورايددار
استفاده کنيد و همچنان به مصرف آن در سنين بزرگسالي
ادامه دهيد ،ميتوانيد تا  44درصد از پوسيدگي دندانها
جلوگيري کنيد .اگر شما دنبال خريد اين خميردندانها
هستيد ،دقت کنيد که در اين نوع خميردندانها معموال
فرمول آن و يا کلمه فلورايددار به زبان کشور سازنده روي
لوله مينويسند .لبخندي سفيد با خميردندانهاي سفيد کننده
اين روزها خيليها به دنبال خريد خميردندانهايي هستند
که هرچه بيشتر دندانهايشان را سفيد کند و شرکتهاي
سازنده انواع خميردندان با هم در رقابت شديد هستند
تا خميردندانهايي را ارايه دهند که مشتريان بيشتري را
به خاطر خواص سفيدکنندگي بيشتر آن جذب کنند ولي
شما بايد به عنوان يک مصرفکننده از خميردندانهاي
سفيدکننده انتظارات منطقي داشته باشد .اين خميردندانها
تا حدي ميتوانند دندانهاي شما را سفيد کنند .اين
خميردندانها داراي مواد ساينده و پاککننده صابوني و
قوي هستند که موجب تميزي و سفيدي و شفافيت دندانها
ميشوند .اگر شما دندانهايي سالم و بدون پوسيدگي
داريد ،ما خريد اين خميردندانها را به شما توصيه ميکنيم
ولي اگر دندانهايتان داراي پوسيدگي متعدد و ميناي آسيب
ديده است ،بهتر است دور اين خميردندانها را خط بکشيد
چون اين خميردندانها داراي مواد شيميايي قوي هستند و
اگر دندانهايتان پوسيده و داراي عيب و نقص باشند اين
مواد شيميايي بهطور مستقيم روي عاج قرار گرفته و سبب
حساسيت دندانهاي شما ميشوند.

خميردندانهاي ضدحساسيت

بيشتر شرکتهاي توليد کننده خميردندان در ميان
محصوالت خود ،خميردندانهاي ضدحساسيت را هم به
بازار عرضه ميکنند .اين خميردندانها مخصوص افرادي
است که دندانهاي حساسي دارند و با خوردن بستني و يا
آبيخ و يا چاي يا قهوه داغ ناگهان در دندانهايشان درد تند
و تيزي را احساس ميکنند .اگر شما هم چنين مشکلي داريد
يک تيوپ از اين خميردندانها بخريد ولي فراموش نکنيد
اين خميردندانها براي استفاده روزمره و دايمي نيست.
به طور معمول بايد دو هفته از اين خميردندانها استفاده
کنيد و سپس دوباره با خميردندان معمولي دندانهايتان را
مسواک بزنيد .سپس با توصيه دندانپزشکتان پس از چند
هفته تا برطرف شدن مشکالتتان يک يا چند دوره ديگر اين
خميردندانها را مصرف کنيد.

خميردندانهاي ضدجرم

اگر سيگاري باشيد ،گاهي وسوسه ميشويد که يک
خميردندان ضدجرم مخصوص سيگاريها بخريد و از
شر جرمهاي روي دندانها و تغيير رنگهاي آن خالص
شويد و البته به سيگار کشيدنتان هم ادامه دهيد ،ولي
ما به شما توصيه ميکنيم که از خميردندانهاي ضدجرم
استفاده نکنيد .اين خميردندانها حاوي مواد ساينده زيادي
است و هم قطر اين ذرات ساينده بزرگ است و هم قدرت
سايندگي اين ذرات زياد است ،بنابراين اگر شما يک تيوپ از
اين خميردندانها بخريد و هر شب از آن استفاده کنيد ،بايد
در انتظار سايش ميناي دندانهايتان به خصوص در ناحيه
طوق دندان که ميناي نازکتري دارد باشيد .از اين محلهاي
ساييدگي دندانها حساس ميشوند و شما با خوردن هر
خوراکي يا نوشيدني سرد و گرم احساس درد خواهيد
کرد .ذرات ساينده اين خميردندانها سايش لثهها را هم در
پي دارند ،بنابراين اگر شما سيگاري نيستيد ،اصال چنين
خميردندانهايي را نخريد .اگر هم سيگاري هستيد استفاده
از اين خميردندانها را به يکبار در هفته و يا هر دو هفته
يکبار کاهش دهيد.

ليست سياه
محصوالت الغري

ترجمه:سميه مقصودعلي

بازار توليد و فروش قرصهاي الغرکننده در بسياري
از کشورها به ويژه کشورهاي اروپايي مثل فرانسه
زير نظر و کنترل است....
برخالف آن در بسياري ديگر از کشورها مثل
آمريکا توجهي به آن نميشود .نتيجه آنکه بسياري
از قرصهاي الغري به صورت غيرقانوني توليد شده
و توسط اينترنت يا ماهواره به فروش ميرسند .براي
کاهش ميزان خطرات و آسيبهاي ناشي از مصرف
خودسرانه اين نوع داروها ،سازمان غذا و داروي
آمريکا در دسامبر  2008فهرستي از  60نوع داروي
الغري که حاوي مواد فعال غيرمجاز دارويي مثل
سيبوترامين ،ريموندابانت ،فنيتويين و فنولفتاليين
بودند و ميتوانستند مسبب بروز ناراحتيهاي
قلبيعروقي شوند ،منتشر کرد.
آنالين قرص الغري نخريد!
متخصصان به شدت خريد قرصهاي الغري از
طريق اينترنت و ماهواره را نهي ميکنند .درواقع
هيچگونه کنترلي روي اين محصوالت وجود ندارد و
حتي هيچ يک از آنان را نميتوانيد در مراکز معتبر و
داروخانهها بيابيد .بسياري از اين داروها سمي بوده
و ميتوانند عوارض مخرب بر کليهها و کبد بگذارند
و حتي به مرگ مصرفکننده منجر شوند.
گول قرصهاي مدر را نخوريد
قرصهاي ادرارآور سبب حذف آب بدن شده و به
دروغ به فرد القا ميکنند که وزن کم کرده است.
حقيقت اين است که نه تنها اين قرصها سبب الغري
نميشوند چون اساسا تاثيري بر چربيها نميگذارند،
بلکه ميتوانند سبب بروز کمبودهاي بسياري در بدن
از جمله کمبود پتاسيم و بروز تغييراتي در ريتم
ضربان قلب و ديگر ناراحتيها شوند .در ضمن در
فعاليت کليهها نيز تغييراتي ايجاد کرده و ميتوانند
مسبب نارسايي کليه شوند .قبل از مصرف اين نوع
از داروها حتما با پزشک خود مشورت کنيد.
چيزي را جايگزين غذا نکنيد
امروزه برخي مواد غذايي جايگزين غذاها شدهاند.
در حقيقت خود اين جايگزينها نيستند که ميتوانند
مشکلآفرين باشند ،بلکه نحوه استفاده از آنهاست.
اگر روي بستهبندي قيد شده حداکثر مدت مصرف 5
روز ،استفاده  15روزه از جانشينها براي دستيابي
به نتيجه بهتر اشتباه است و ميتواند درنهايت سبب
بروز انواع ناراحتيها از جمله هيپوگليسمي شود.
جانشين کردن مواد غذايي با برخي جانشينکنندههاي
رژيمي بهتر از نخوردن است اما به الغري دايم کمکي
نميکند .تنها باعث ميشود براي مدتي ميل و عالقه
خود به مصرف موادغذايي را از دست بدهيد.در
سال  ،2002يک موسسه نظارتي آمريکايي حدود
 700شرکت توليدکننده مکملهاي غذايي را زير نظر
گرفت و از ميان  4هزار مکمل انتخاب شده معلوم شد
 60درصد برچسب نداشته و ترکيبات آنها مشخص
نيست .نبايد فراموش کرد که تنها هدف از مصرف
مکملها جبران کمبود ويتامينها و مواد معدني در
بدن است .در صورتي که بدون تجويز پزشک اقدام
به خريد مکملها ميکنيد ،حتما توجه داشته باشيد
که روي بستهبندي فهرست ترکيبات و نحوه صحيح
مصرف قيد شده باشد.
چند دارو را با هم مصرف نکنيد
آيا فکر ميکنيد با مصرف همزمان چند داروي
الغرکننده ،سريعتر الغر ميشويد؟ خير .توصيه
ميکنيم قبل از مشاوره با پزشک به چنين کاري
دست نزنيد زيرا ميتواند براي سالمت شما بسيار
خطرناک باشد .نکته ديگر اينکه دو برابر کردن دوز
يک داروي الغري به منظور سريعتر الغر شدن کار
بيفايدهاي است .به عنوان مثال قرص الغري ®Alli
ميتواند سبب کاهش  5درصدي وزن شما طي  3ماه
شود .با باال بردن دوز مصرف شما نميتوانيد طي
 3ماه  10درصد از وزن خود را کاهش دهيد .اين
موضوع نه تنها شدني نيست ،بلکه ميتواند عواقبي
همچون اسهال شديد و کاهش آب بدن را به همراه
داشته باشد.در هنگام خريد دقت کنيددر ماه نوامبر
 2008خانمي در اثر مصرف قرص الغري Best
 ®Lifeفوت کرد .اين دارو به صورت غيرقانوني در

فرانسه به فروش ميرسيد و حاوي سيبوترامين بود.
استفاده از اين مولکول که در قرص الغري Sibutral
هم وجود دارد در ايتاليا در سال  2002به دنبال فوت
دو نفر ممنوع اعالم شد .در ژانويه  2009داروي
غيرقانوني ديگري به نام Venom Hyper Drive
در فرانسه ضبط شد .در اين دارو نيز مولکول
سيبوترامين وجود داشت که مسبب اصلي افزايش
فشار خون ،سردرد ،لکنت زبان و افزايش ضربان
قلب در مصرفکنندگان بود .در زير به برخي داروها
که به صورت غيرقانوني به فروش ميرسند و
عوارض ناخوشايندي دارند ،اشاره ميکنيم.
ايزومريد و پوندرال
ايزومريد يک داروي کاهنده اشتها است که طي چند
سال گذشته غوغايي به پا کرده است .اين دارو در
سال  1985ميالدي به عنوان يک داروي الغرکننده
تجاري شد و در سال  1994ميالدي اولين قرباني
خود را گرفت .زن جواني بعد از مبتال شدن به
فشارخون باالي ريوي نياز به پيوند ريه و جراحي
قلب پيدا کرد .در سال  1997ميالدي مشخص شد که
اين دارو ميتواند سبب بروز مشکالت قلبي شديد
شود .داروي مشابه ديگر به نام پوندرال نيز در همين
زمان مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که
ميتواند سبب بروز ناراحتيهاي قلبيعروقي باشد.
در پي اين تحقيقات فروش و توليد اين دو دارو در
فرانسه ممنوع شد اما هنوز هم ميتوان نمونههايي از
آنها را در اينترنت خريداري کرد.
داروهاي الغري با پايه هورمونهاي تيروييدي
در سال  2006ميالدي 15 ،نفر در پي مصرف
قرصهاي الغري با پايه برخي هورمونهاي
تيروييدي بستري شدند و يکي از آنان جان سپرد.
امروزه توليد و به فروش رساندن داروهاي الغري
با پايه هورمونهاي تيروييدي در بسياري کشورها
از جمله فرانسه ممنوع است اما هنوز ميتوان
نمونههايي از آنها را در اينترنت خريداري کرد .اين
نوع داروها گر چه سبب الغري ميشوند اما احتمال
ابتال به ناراحتيهاي قلب را به شدت باال ميبرند و
باعث ميشوند ضربان قلب که به طور نرمال  70تا
 80ضربه در دقيقه است ،به تدريج به  110تا 120
ضربه برسد.
داروهاي الغري با پايه آمفتامين
آنورکس ،مودراتان ،دينيتل ،اينسيتال و  ...داروهاي
کاهنده اشتها با پايه آمفتامين هستند که از سال 1999
ميالدي تاکنون توليد و به فروش رساندن آنها ممنوع
شده است .با اين حال هنوز هم به صورت غيرقانوني
به فروش ميرسند .اين داروها سبب افزايش فشار
عروق ريوي و بروز ناراحتيهاي قلبيعروقي شده
و در ضمن اعتيادآورند!
داروهاي الغري حاوي افدرين
توليد و فروش داروي الغري  Therma Powerدر
سال  2008ميالدي ممنوع اعالم شد .درواقع اين دارو
حاوي ترکيبي به نام افدرين است که از گياه افدرا
استخراج شده و ميتواند سبب بروز ناراحتيهاي
قلبي ،افزايش فشارخون و افزايش ضربان قلب شود
و حتي کشنده باشد .اين دارو هنوز هم در بسياري
از عطاريها به شکل غيرقانوني به فروش ميرسد.
 AlliوXenical
داروي  Alliو  Xenicalاولين نوع از داروهاي
الغري هستند که فروش آنها در سال  2009ميالدي
در فرانسه آزاد شد .اين دو دارو حاوي ترکيبي به
نام  Orlistatهستند که سبب کاهش جذب چربي در
بدن ميشود .متاسفانه اين ترکيب نيز بيضرر نبوده
ميتواند سبب افزايش ميزان چربي در ادرار  24تا 48
ساعت بعد از مصرف شود .کاهش جذب چربي سبب
کاهش جذب ويتامينهاي محلول در چربي مثل A،
 D، Eو  Kميشود و ميتواند در بدن کمبود ايجاد
کند .حتي براي مصرف اين دارو نيز که هنوز فروش
و توليد آن ممنوع نشده بهتر است با پزشک خود
مشورت کنيد.
داروي الغري Acomplia
در ماه اکتبر  2008ميالدي اين دارو از بازارهاي
فرانسه جمعآوري شد .دليل آن هم وجود ترکيبي
فعالي به نام  rimonabantبود که سبب بروز
افسردگي در افرادي ميشد که زمينه ابتال به
افسردگي را داشتند .متاسفانه گرچه توليد و فروش
اين دارو در فرانسه ممنوع اعالم شد اما هنوز
ميتوان نمونههاي آن را در خارج از کشور فرانسه
و در اينترنت يافت.
منبع :ريدرزدايجست

آشپزباشی
شامی کباب رشتی
غذاهایی مانند بریونی ،قلیه ماهی ،فالفل،
میرزاقاسمی ،چغرتمه و ...عموما در شمار
غذاهای غیررسمی و به اصطالح غیرمجلسی اند
اما بارها برای ما پیش آمده به ویژه در سفر
به نقاط دور و نزدیک کشورمان که یکی از این
غذاها را خورده باشیم .در این شماره با مواد
الزم و شیوه پخت «شامی کباب رشتی» آشنا
می شویم.
● مواد الزم:
▪ گوشت بدون چربی گوسفند ۴۰۰ :گرم
▪ تخم مرغ ۵ :عدد
▪ لپه ۴۰۰ :گرم
▪ پیاز :دو عدد متوسط
▪ زردچوبه :یک دوم قاشق چایخوری
▪ نمک و فلفل :اولی در حد استاندارد و دومی
به میزان دلخواه!
●طرز تهیه:
گوشت را قطعه قطعه کرده و آن را بشویید .پیاز
را خرد کرده و با گوشت و زردچوبه و دو لیوان
آب روی آتش بار کنید و وقتی که گوشت پخت،
لپه را به آن بیفزایید و به پختن ادامه بدهید .وقتی
که لپه هم پخت گوشت و لپه را باهم چرخ کنید و
سپس تخم مرغ را در آن شکسته و نمک و فلفل
اضافه کرده و در ماهی تابه چند قاشق روغن
ریخته کباب ها را با حرارت کم سرخ کنید.
پیداست برای این که کباب خوشمزه از کار
درآید شرط اولش آن است که گوشت تازه باشد
و شرط دوم آن که روغن خوب و مرغوب باشد
وگرنه تمام زحمات شما به هدر خواهد رفت!

تاس کباب گیالنی
● مواد الزم:
▪ گوشت :یک کیلو؛
▪ گوجه :نیم کیلو؛
▪ پیاز ۴ :عدد؛
▪ سماق :یک قاشق سوپ خوری؛
▪ لیمو عمانی ۵ :عدد؛
▪ فلفل سیاه و نمک :مقداری؛
▪ سیب زمینی :نیم کیلو؛
▪ روغن :به مقدار الزم.
● طرز تهیه:

پیاز را پوست گرفته ،حلقه حلقه می کنیم ،سپس
گوشت را قطعه قطعه کرده ،با کمی روغن تفت می
دهیم و یک الیه روی پیاز می چینیم و روی آن گوجه
فرنگی حلقه شده و بعد گوشت تکه تکه شده را قرار
می دهیم ،لیمو عمانی خرد شده ،سماق و فلفل را با
کمی روغن و آب به مخلوط اضافه می کنیم و می
گذاریم تا بپزد .می توان سیب زمینی را جداگانه سرخ
کرده و یا این که به صورت حلقه ای روی غذا چید
تا بپزد.

به بازار و مشتریان
جدید فکر کنید!
چاپ آگهی در
هفته نامه پرشین
بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را
بیشتر می کند!

02084554203
07811000455
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 80سال با جام هاي جهاني

يك جام يك رويا

جام جهاني 1930؛ اروگوئه
غول هاي اروپا مثل انگليس ،آلمان و اسپانيا
زحمت سفرچند هزار كيلومتري را به خود
ندادند وقيد حضور در اين مسابقات نوپا
را زودند.آنها به ذهنشان هم نمي رسيد
كه اين بازي ها پس از چند دوره مهمترين
اتفاق بين المللي جهان بشود.از اروپا فرانسه
،يوگسالوي  ،روماني و بلژيك به جام جهاني
آمدند .در مجموع  13تيم .اروگوئه ميزبان
در فينال  4-2آرژانتين را برد.تصوير گل
چهارم اروگوئه را مي بينيد.آمريكايي ها هم
با تكيه بر مجموعه اي از مهاجران انگليسي
و اسكاتلندي سوم شدند/.ميانگين گل 3.89:براي هر بازي /.آقاي گل
:استابيله از آرژانتين با  4گل
جام جهاني 1934؛ ايتاليا
ايتالياي تحت سيطره موسوليني هردو جام را
به خود اختصاص داد.واين بزرگترين تبليغ
براي فاشيست ها بود كه تئوري برتري نژادي
را پيگيري مي كردند.در جام اول ايتاليا پس
از گذشتن از سد تيم شگفت انگيز اتريش  ،در
فينال چكسلواكي را  2-1در وقت اضافه بردند
و  55هزار تماشاگر را از فرط شادي همچون
ديوانه ها به خيابان ها فرستادند.ميانگين
گل  4.12:براي هربازي/.آقاي گل :نژدلي از
چگكسلواكي با  5گل.
جام جهاني 1938؛ فرانسه
در جام دوم ايتاليا قهرماني را با صالبت بيشتري به دست آورد.
برگزاري جام در پاريس پر آوازه  18تيم را به مسابقات كشانده
بود.ايتالياا در نيمه نهايي برزيل قدرتمند اما
مغرور را از سر راه برداشتند ودر فينال 4-2
مجارستان را شكست دادند.مرد بزرگ هردو
قهرماني ايتاليايي ها ويتوريو پوزو بود.مربي
نامدار و كاركشته .او افتخار را به سيستمي
هديه كرد ك دو سال بعد ايتاليا را وارد جنگي
خانمانسوز و تحقير كننده ساخت.او را در بين
شاگردانش مي بينيد/.ميانگين گل  4.67:براي
هربازي/آقاي گل :لئونيداس از برزيل با 7گل
جام جهاني  1950؛ برزيل
برزيلي ها با ماراكاناي غول پيكر آماده فتح جام جهاني بودند .آنها
هجومي احساساتي و بي مهار به نظر مي رسيدند آنها در دو بازي
ماقبل آخر خود سوئد و اسپانيا را  6-1و  7-1در هم كوبيدند اما در
آخرين بازي در حضور  200هزار تماشاگردر حاليكه تنها يك تساوي
مي خواستند  2-1به اروگوئه وستارگانش
مثل اسكيافينو و ماسپولي باختند و سياهترين
لحظه تاريخ قرن بيستم برزيل را رقم زدند.
باخت تاريخي انگليس به آمريكا از ديگر
حوادث اين تورنمنت بود.صحنه گل اول
اروگوئه را مي بينيد.
ميانگين گل  4:براي هربازي /آقاي گل :ادمير
از برزيل با 9گل.
جام جهاني  1954؛ سوئيس
يكي از پرهيجانترين و پرگل ترين جام هاي
جهاني .دوره اي كه براي اولين بار فوق ستاره هاي افسانه اي فوتبال
ظاهر شدند.
مثل پوشكاش مجارها و فريتس والتر آلمان ها.مجارستان قدرتمند
ترين تيم جهان بود .آنها در يك بازي دوستانه  6-3انگليسي ها را در
ويمبلي خرد كرده بودند.
اما هرگز نمي انديشيدند كه در سوئيس اسير
آلمان هايي شوند كه آرام آرام از مصيبت جنگ
كمر راست مي كردند.
شكست باورنكردني آنها در فينال تنها دوسال
بعد با يورش روس ها به بوداپست و سرنگوني
حكومت مردمي يانوش ناگي تكميل شد.مجارها
هرگز مصايب دهه  50را فراموش نخواهند كرد.
 /ميانگين گل  5.38:براي هر بازي  /آقاي گل
:شاندور كوچيس از مجارستان با  11گل
جام جهاني  1958؛ سوئد
اينجا بغض برزيل باالخره مي تركد.اينجا با تولد يك پديده روبه رو
هستيم .پله  17ساله همه را مسحور خود مي سازد .

اما تنها او نيست .گارينشا معجزه گر ،واوا ،زاگالو ،دي دي و...شالوده
هاي تيمي را شكل مي دهند كه تا  12سال بعد نيز ارباب فوتبال جهان
باقي مي ماند.برزيلي ها در اين مسابقات در بازي با ولز به زحمت
افتادند اما در نهايت يك بر صفر پيروز شدند.
پس از پيروزي سخت بر فرانسه وستارگانش  ،در فينال به سادگي
 5-2ميزبان را مغلوب كردند.
 2گل را پله  17ساله زد كه پس از قهرماني چون يك كودك نوپا گريه
مي كرد.تصوير يكي از آن دريبل هاي مشهور
گارينشا را در بازي فينال مي بينيد.او ستاره اين
جام بود /.ميانگين گل  3.6:براي هربازي  /آقاي
گل :ژوست فونتين از فرانسه با  13گل
1962؛ شيلي
اغاز شيوه هاي نوين در فوتبال جهان.ظهور
مدافعان بيرحمي كه ستارگان را با وجدان
آسوده درو مي كردند.حاال تيم ها دفاع كردن
را مي آموزند.پله در بازي دوم مقدماتي توسط
چك ها راهي بيمارستان مي شود اما جانشين
او ،آماريلدو به ستاره جام بدل مي شود.هرچند
پرنده كوچك (لقب گارينشا )همچنان سرنوشت سازترين مهره برزيل
است.اين جام شاهد درخشش لئو ياشين از شوروي و ماساپوست
چكسلواكي هستيم.در فينال برزيل  3-1چكسلواكي را مغلوب مي كند/.
ميانگين گل 2.78:براي هربازي /آقاي گل :گارينشا از برزيل و پنج
بازيكن ديگر با  5گل.
1966؛ انگليس
انگليسي ها باالخره به آرزوي خود رسيدند
و با تكيه بر نسلي جادويي از فوتباليست هاي
خود(بابي چارلتون ،گوردون بنكس ،بابي مور
و )...و البته مساعدت كمك داور آذربايجاني
االصل اهل شوروي ،آلمان غربي را در فينال
و در وقت هاي اضافه  4-2شكست دادند و در
حضور ملكه اليزابت قهرمان جهان شدند.شكست
باور نكردني ايتالياي پرستاره از كره شمالي و حضور قدرتمندانه
پرتغال با چهره اي چون اوزه بيوكه حتا برزيل را هم شكست دادند
و همينطور ظهور نسل جديد فوتبال آلمان و اعجوبه اي به نام بكن
بائر از سرفصل هاي مهم اين جام جذاب بود/ .يانگين گل  2.78:براي
هربازي /آقاي گل :اوزه بيو از پرتغال با 9گل
1970؛ مكزيك
احتماال بهترين جام جهاني تاريخ.حداقل 3بازي
اين جام در ميان  10بازي كالسيك تاريخ فوتبال
جاي دارند.بازي كالسيك برزيل و انگليس
وپيروزي خفيف يك بر صفر قناري ها ،بازي
پر افت و خيزودراماتيك آلمان و ايتاليا در نيمه
نهايي و پيروزي  4-3الجوردي ها وباالخره
نمايش باشكوه برزيل در فينال و پيروزي 4-1
بر ايتاليا با گل هاي پله ،جرسون ،جرزينهو و
كارلوس آلبرتو.پايان افسانه ژول ريمه با تولد فوتبال مدرن همراه
بود.در تصوير صحنه واكنش افسانه اي بنكس را به ضربه سر پله مي
بينيد/ .ميانگين گل / 2.97:آقاي گل :گردمولر با  9گل
 1974؛ آلمان
در اين جام آلمان غربي قهرمان شد اما جام
 74با نام فوتبال هلند و بازيگر بي همتايشان
يعني يوهان كرويف گره خورده است.هلند با
فوتبال شناور و استثنايي اش بهترين تيم جام
بود .آنها به سادگي آرژانتين و برزيل را مغلوب
كردند اما در فينال اسير تمهيدات تكنيكي هلموت
شون و شاگردان وظيفه شناسش مثل بكن بائر
،سپ ماير  ،گرد مولر ،برتي فوگتس ،هولزنباين
،برايتنر و اوورات شدند/ .ميانگين گل  2.55:گل
براي هربازي /آقاي گل :التو از لهستان با  7گل
1978؛ آرژانتين
جام بدون ستاره.نه بكن بائر آلماني ها را همراهي كرد ونه كرويف به
تيم ملي هلند پيوست.بهترين بازيكنان و مردان سال اروپا در آن دوران
هم تيم هايشان به جام جهاني راه نيافتند.مثل سيمونسن دانماركي
،بلوخين روس و كيگان انگليسي.آرژانتيني ها
با درخشش ماريو كمپس جام را براي كشور
ژنرال ها نگه داشتند.هلند دومين فينال پياپي را
واگذار كرد /.ميانگي گل  2.68:براي هربازي /
آقاي گل :ماريوكمپس با 6گل
 1982؛ اسپانيا
برزيل افسانه اي تله سانتانا پاي فوتبال
حسابگرانه ايتاليا قرباني شد.سوكراتس ،زيكو
،ادر ،فالكائوو...پرهيجان ترين تيم جام را عرضه
كردند اما در نهايت در برابر فرصت طلبي پائولو
روسي نتوانستند به نيمه نهايي راه پيدا كنند.ايتاليا پس از سه مساوي
در مرحله اول يك نفس تا قهرماني پيش رفت.آرژانتين ،برزيل ،لهستان

و آلمان غربي قربانيان الجوردي ها بودند.در اين جام الجزائر و
كامرون طلوع فوتبال افريقا را اعالم كردند /.ميانگين گل  2.81:براي
هربازي /آقاي گل :پائولو روسي با 6گل
 1986؛ مكزيك
جام مارادونا .جام جادوگر بزرگ.جام دست خدا.جام انتقام جنگ
فالكلند.جام تسويه حساب هاي سياسي در چمن سبز.اينكه برزيل و
فرانسه دراماتيك ترين بازي نيم قرن گذشته را برگزار كردند اهميت
ندارد.مهمترين اتفاق نابغه اي به نام مارادونا بود.كه يكتنه غرورپايمال
شده آرژانتين را احيا كرد.در آن جام مارادونا همه كار كرد.گل هاي
او به ايتاليا ،انگليس ،بلژيك نام اورا درصدر تاريخ فوتبال ثبت كرد.
آرژانتين در فينال شاگردان بكن بائر را برد تا دومين قهرماني خود
را جشن بگيرد /.ميانگين گل / 2.54:آقاي گل :گري لينه كر از انگليس
يا 6گل
 1990؛ ايتاليا
شاگردان ويچيني تا نيمه نهاي گل نخوردند وهمه بازي ها رانيز با
استفاده از مثلث ويالي ،اسكيالچي ،باجو با پيروزي پشت سر گذاشتند.
از آن سو آرژانتين متزلزل تر از هميشه آغاز كرد.
با شكست برابر كامرون ،تساوي برابر روماني ،پيروزي با كمك بخت
و اقبال برابر برزيل ،پيروزي در ضربات پنالتي برابر يوگسالوي
شايسته و....ياران مارادونا با چنين كارنامه اي به نيمه نهايي رسيدند.
اما بازي در ناپل انجام شد .
جايي كه مارادونا را چون خدا مي پرستيدند.پيروزي در ضربات
پنالتي آرزوي ميزبان را برباد داد.اما در فينال بدون  4بازيكن اصلي
آنها حرفي دربرابر ماتيوس و كلينزمن و برهمه نداشتند.
آلمان با يييييك تك ضربه پنالتي ديرهنگام باالخره در سومين حضور
پياپي در فينال قهرمان جهان شد.از انگليس شايسته نيز نبايد غافل شد
كه تنها مغلوب اشتباهات بچگانه شيلتون شدند /.ميانگين گل 2.21:
براي هربازي /آقاي گل :اسكيالچي از ايتاليا با 6گل.
 1994؛ آمريكا
جام بي هيجان.برزيل از همان ابتدا مدعي اصلي بود.زوج روماريو و
به به تو برزيل را تا فينال به سادگي پيش بردند.
تنها نكته جذاب بازي هاي دراماتيك ايتاليا بود كه در حاليكه همه
كارش را در همان بازي دوم تمام مي دانستندبا تكيه بر درخشش
باجو تا فينال پيش رفتند.در جام كوچك ها ،بلغارستان و سوئد حضور
در نيمه نهايي را تجربه كردند.
در فينال سرد برزيل با پنالتي ايتاليا را شكست داد.برزيل پس از 20ئ
سال دوباره قهرمان شد.
اتهام دوپينگ به مارادونا و محروم كردن او تيم پر اميد آرژانتين را
خيلي زود از گردونه مسابقات خارج ساخت /.ميانگين گل 2.71:براي
هربازي /آقاي گل :استويچكوف از بلغارستان با 5گل
1998؛ فرانسه :
فرانسوي ها بدون كانتونا و با تكيه بر اعجوبه اي به نام زيدان قهرمان
شدند.حتا رونالدو  19ساله نيز نتوانست از خرد شدن برزيل در فينال
با سه گل جلو گيري كند.
كرواسي با تكيه بر داوور شوكر پديده جام بود كه در نهايت بر سكوي
سوم نشست.
جنجالي ترين بازي جام ايران برابر آمريكا بود كه ايراني هاي خوب
تدارك ديده شده بر حريف غلبه كردند.
ميانگين گل  2.67:براي هربازي
آقاي گل :داوور شوكر از كرواسي با  6گل
 2002؛ كره و ژاپن
بي كيفيت ترين جام جهاني.جامي كه برگزار كنندگان و تيم هاي داوري
ايتاليا و اسپانيا را پاي كره قرباني كردند.
تيم كم اميد برزيل تا فينال پيش رفت.
به كمك عكس العمل هاي باور نكردني اليور كان.اما برزيل با رونالدو
،ريوالدو و رونالدينيو بي مهار بودند.
برزيل با دو گل آلماني ها را برد.كره نيز چهارم شد اما پديده جام
تركيه بود كه در ميان شگفتي ودر اين جام بي منطق به عنوان سوم
دست يافت.
ميانگين گل 2.52:
آقاي گل :رونالدو با  8گل
2006؛ آلمان
زيباترين جام جهاني در  40سال گذشته .كيفيت مسابقات نشانه هايي
ملموس از دستاورد هاي فوتبال مدرن بودند.هيچ تيمي قبل از جام
شانس بال شرط قهرماني محسوب نمي شد.در نهايت نيز ايتاليا با
گذشتن از سد استراليا ،اكراين و يك پيروزي دراماتيك بر آلمان به
فينال رسيدند.از آنسو فرانسه مدعياني چوناسپانيا  ،پرتغال و برزيل
را از سر راه برداشته بود.در يك فينال پرهيجان كه همه چيز تحت
تاثير كله غيرتي زيدان بر تخت سينه ماتراتزي در نهايت ايتاليا با
ضربات پنالتي به پيروزي رسيد.
ميانگين گل 2.30:
آقاي گل :كلوزه از آلمان با 5گل
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افشاي پردههاي
جديد از ترور
كنديها
با انتشار مداركي از افبيآي
مشخص شده مرد مسلحي
كه رابرت كندي را ترور كرده
قصد داشته ادروارد برادر
كوچك تر اين سياستمدار را
هم به قتل برساند .سيرهان
سيرهان فردي كه رابرت
كندي را ترور كرده بود بهظاهر به
هم سلولياش پيشنهاد داده بود در
ازاي دريافت يك ميليون دالر پول و
يك اتومبيل اين قتل را انجام دهد .اين
زنداني كه نامش در اين مدارك عنوان
شده است به افسران پليس گفته فردي
كه سيرهان سيرهان درصدد به قتل
رساندش بوده برادر كوچكتر جان
اف كندي رئيسجمهور پيشين آمريكا
بوده است .اين زنداني براي  18ماه در
زندان كاليفرنيا همسلولي سيرهان بوده
است .در گزارش افبيآي آمده است«:
سيرهان به اين زنداني گفته بود براي
دريافت اطالعات بيشتر در خصوص
قتلي كه بايد انجام ميداده به مادرش
در خارج از زندان مراجعه كند».سيرهان
كه اكنون  66سال دارد به خاطرترور
رابرت كندي در پنج ژوئن  1968درست
در شبي كه به عنوان نامزد دموكرات
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا
معرفي شده بود به حبس ابد محكوم

شد .هر چند رابرت كندي از اين ترور
جان سالم به در برد اما در تمامي
عمرش در سايه ترس از ترور دوباره
زندگي كرد .او در آگوست سال گذشته
به دليل سرطان مغز جان سپرد.
افبيآي پروندهاي  2352صفحهاي
در خصوص اين ماجرا منتشر كرده
است.رابرت كندي
در جريان مبارزه
با
انتخاباتياش
جيمي كارتر بارها
از سوي تعدادي از
افراد ناشناس تهديد
شده بود .پس از
ترور او ماموران
افبيآي با بازرسي دفتر كار او در
سياتل چهار نامه تهديد آميزي كه او
دريافت كرده بود را پيدا كردند .اين
پرونده همچنين شامل جريان تصادف
اسرارآميز ادوارد كندي هم هست .پس
از آن تصادف مقامات پليس آمريكا
جزئيات آن را فاش نساختند اما مدارك
انتشار يافته نشان ميدهد زني كه همراه
ادوارد كندي بوده اتومبيل او را به داخل
رودخانه مياندازد .ادوارد كندي با شنا
كردن خودش را نجات ميدهد اما آن زن
كه در مبارزات انتخاباتي براي ادوارد
كندي كار ميكرده در اين تصادف
جان خود را از دست ميدهد .سناتور
كندي كه در آن زمان  37سال داشته به
دليل ترك كردن صحنه تصادف مقصر
شناخته شد اما به دليل حسن رفتار
مجازاتي برايش در نظر گرفته نشد.
15ژوئن2010

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا
فقط در  24ساعت

قبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

اقدام به قتل همسر و
تقسيم اموال

انتقام خانمها ميتواند خيلي سخت و دردناك
باشد .در اين بين مردان آمريكايي كه ميخواهند
همسرانشان راطالق بدهند اين حرف را با تمام
وجود درك ميكنند .سياستمداران كاليفرنيا در
تالش هستند تا با عادت بد استخدام ضارب توسط خانم
ها براي ادب كردن همسران شان ،مقابله كنند.
اين قانون به درخواست يكي از افسران ارشد پليس
«پامونا» كه در  50كيلومتري شرق لس آنجلس قرار دارد،
در پارلمان مطرح شد .اين افسر كه «جان پوم روي» نام
دارد يكي از قربانيان خشونت طلبي رو به گسترش در
ميان بانوان است .همسر اين مرد چندي پيش جنايتكاري
را استخدام كرده بود تا شوهرش را به قتل برساند.
اين زن در تماس با اعضاي يكي از گروههاي گنگستر
موتورسوار كه شهرت زيادي دارند ،قصد داشت
همسرش را حين انجام وظيفه به قتل برساند .گروه

دستگیری دانشآموزي که
میخواست مدرسه منفجر کند
دانشآموزی که قصد داشت ساختمان مدرسه ای را در
آلمان منفجر کند ،بازداشت شد .این پسر  17ساله تهدید
کرده بود که قصد دارد ساختمان مدرسه محل تحصیلاش
را در شهر گرمیرینگ واقع در جنوب آلمان منفجر کند .در
بیانیه پلیس ایالت باواریا آلمان آمده است :پسر آلمانی روز
حادثه با دوستش تماس گرفت و به او گفت که قصد دارد
ساختمان مدرسه را منفجر کند .دوست این دانشآموز نیز

هجوم عروسهاي
دريايي
هجوم دهها هزار عروس دریایی به سواحل
شمالی ایتالیا ،مشکالت زیادی را برای مردم
این مناطق بهوجود آورده است .تراکم عروس
های دریایی در نزدیکی ساحل و گزیده شدن
شماری از شناگران باعث شده تا مردم از بیم
نیش این مهمانان ناخوانده وارد آب نشوند.
عروس های دریایی بهرغم ظاهر زیبا ،نرم و
لطیف شان از جمله آبزیان خطرناک دریایی
هستند که گزیدگی آنها برای انسان،
به صورت معمولی موجب واکنش آلرژی
می شود و حتی در برخی از موارد می
تواند مرگبار باشد .برخی از گونه های این
موجودات آبزی ،دارای پاهایی به بلندی
سه متر هستند ،تراکم عروس های دریایی
در آبهای ایتالیا ،مشکالت زیادی را برای
صیادان این کشور هم بهوجود آورده است.

اجاره سگها در ژاپن
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در ژاپن تجارت جدیدی به شکل اجاره دادن
سگ های زینتی رایج شده و درآمد خوبی
برای دستاندرکاران این تجارت به ارمغان
آورده است .کسانی که امکانات الزم برای
خرید و نگهداری دائمی از سگها را ندارند
با مراجعه به مراکزی خاص ،سگ مورد نظر
خود را اجاره می کنند .قیمت برخی نژادهای
سگ در ژاپن حتی به  10هزار دالر میرسد
ولی با قیمتی پايین میتوان این گونه سگها
را برای مدتی به طور موقت صاحب شد.
اجاره کردن سگ به دوستداران آن امکان
میدهد به دلخواه خود با تعداد زیادی سگ
سر و کار داشته باشند بدون آنکه به آنها
عالقه مند شوند زیرا مدت زمانی که هر سگ
را اجاره میكنند کوتاه است.این سگها عمدتا
فقط به مدت چند ساعت آن هم در تعطیالت
پایان هفته اجاره داده می شوند .حجم تجارت
حیوانات خانگی در ژاپن به  10میلیارد دالر
در سال می رسد.

«واگوس» متشكل از تعداد زيادي هارلي ديويدسون
سوارهاي خالفكار است كه در ازاي دريافت پول دست
به هر جنايتي مي زنند .در هر صورت از شانس بد اين
زن كه نامش فاش نشده ،مردي كه او در تالش بود تا
استخدامش كند در حقيقت پليس مخفي بود كه تحت
پوشش وارد اين باند شده بود .به هر ترتيب اين زن
توسط همان مامور مخفي بازداشت و اوايل سال 2003
به جرم اقدام به قتل همسرش روانه زندان شد.
هر چند اوضاع بعد از آزادي از زندان براي او چندان
گران تمام نشد چرا كه به دليل درخواست طالق غيابي،
نيمي از دارايي همسر سابقش به مبلغ  70هزار دالر به
وي تعلق گرفت.
«پوم روي» بعد از اين ماجرا با سياستمداران ساكرامنتو
تماس گرفت تا بلكه با كمك آنها بتواند قوانين را تغيير
بدهد و از اين به بعد هر زني كه تالش كند شوهرش را به
قتل برساند نتواند از مزاياي پروسه طالق استفاده كند.
در حال حاضر مطابق قوانين كاليفرنيا كساني كه اقدام
به قتل همسران شان ميكنند نميتوانند از قانون تقسيم
اموال بعد از طالق استفاده كنند اما اگر نفر سومي را براي
اين كار استخدام كنند ،هيچ محدوديتي وجود ندارد.
 15ژوئن 2010
پس از مطلع شدن از این موضوع ،پلیس را درجریان قرار
داد .پلیس این دانشآموز را قبل از نیمه شب بازداشت کرد
و به بیمارستان روانی انتقال داد .شایان ذکر است در سال
گذشته اقدامات خشونت باری که مدارس هدف آن بوده،
در آلمان ثبت شده است .یک دختر دانشآموز  16ساله
سعی کرده بود مدرسه محل تحصیلاش را با بطری های
حامل مواد منفجره آتش بزند.
او سعی کرد یک دختر دانشآموز دیگر را با کارد بزند .در
این حادثه دختر دانشآموز کمی زخمی شد.همچنین پسر
 17ساله دیگری که عالقه زیادی به بازی های ویدئویی
داشته بعد از اینکه  15نفر را در مدرسه کشت ،خودکشی
کرد.

خودكشي بهدليل
تمسخر در مدرسه

بيشتر انسانها در دوران مدرسه با تمسخر همکالسیها یا
مزاحمتهای آنان مواجه شدهاند ولی گزارشی که بهتازگی
در انگلیس منتشر شده است نشان میدهد حدود نیمی از
موارد خودکشی دانشآموزان در این کشور ،ناشی از این
نوع رفتارهاست و در حقيقت دانشآموزان انگلیسی که اقدام
به خودکشی میکنند بهعلت مزاحمت همکالسیهایشان
دست به این اقدام می زنند.
در این گزارش درباره بیتوجهی مربیان و سرپرستان
کودکان به این مسئله هشدار داده شده است حتی اگر به
مرحله خودکشی نرسد زیرا این مسئله پیامدهای روانی و
اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
با توجه به دشوار بودن دستیابی به اطالعات درباره
خودکشی کودکان ،از گزارشهای مطبوعاتی بهمنظور
دستیابی به شاخصهایی استفاده شده است که شاید علت
خودکشی کودکان را مشخص کند.
بررسیها نشان داد بیش از  40درصد موارد خودکشی
کودکان ناشی از مزاحمت هایی است که با آن مواجه شدهاند
و بیش از دوسوم اینگونه موارد مربوط به دختران است.
این گزارش ،کمبود شدید اطالعات در خصوص خودکشی
کودکان را همچنان مانع اصلی در برابر متوقف کردن این
پدیده میداند .همه موارد خودکشی کودکان ثبت نمی شود و
تحقیقی هم درباره علل خودکشی صورت نمیگیرد.
بريتانيا يكي از باالترين نرخهاي خودكشي را در اروپا دارد.
مطابق آمار رسمي هر سال در انگليس بيش از پنج هزار نفر
به زندگي خود پايان ميدهند .سازمانهاي مسئول در زمينه
افسردگي نيز ميگويند ساالنه  19هزار بالغ به آنها مراجعه
ميكنند كه در مرز خودكشي قرار دارند در حالي كه در
مورد كودكان اين رقم تا دو ميليون نفر هم ميرسد .در این
گزارش از دولت انگلیس خواسته شده است مطالعات عمیقی
در این خصوص انجام دهد و تدابیر الزم را برای جلوگیری
از وقوع آن در کمترین زمان ممکن اتخاذ كند.
 14ژوئن 2010
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فال هفته
● متولد فروردین (بره):
شما امروز راحتتر هستید کارهایی را
انجام دهید که برایتان بیشترین اهمیت
را دارند .به جای تالش کردن برای
تعیین کردن دقیق نیازهای دیگران ،شما
میتوانید این کار را برعکس انجام دهید.
اما خودخواه بودن باعث میشود که به
هدفتان نزدیک نشوید .به خاطر منتظر
بودن برای وارد شدن موج جدیدی از
انرژی از انجام دادن کارهایی که توانایی
آنها را دارید نهراسید.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
حتی اگر جدیداً شما تمایل دارید که
احساساتان را برای خود نگه دارید،
ولی گزینه سکوت کردن همراه با قدرت
را برای خود برنگزینید .خوشبختانه
دوستان شما و افرادی که دوستتان دارند
به واسطه ظاهر شما میتوانند حقیقت را
بفهمند .حتی اگر نسبت به تصمیم مالی
جدیدی که گرفتهاید احساس خوبی دارید،
ممکن است که هنوز برای آنچه که بعدها
اتفاق میافتد آمادگی نداشته باشید .به
خاطر اینکه عقاید عمومی را هم بدانید این
قضیه را با یک دوست صادق در میان
بگذارید.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
با وجود احساس سستی و رخوتی که
امروز در شما وجود دارد ،میتوانید
برای کارهای امروزتان خیلی خوب
برنامهریزی کرده و آنها را فهرستبندی
کنید .اگرچه این کار محتما ً
ال زمان زیادی
را میطلبد که این زمان صرف تأمل کردن
در چگونگی انجام این امور میشود ،ولی
این کارها شما را مشغول خواهد کرد و
شما را با مسئولیتهایی مواجه خواهد کرد
که یکی پس از دیگری از راه میرسند.
متأسفانه بعد از اینکه این سر و صداها
خوابید ،شما باز هم باید باید با پرسشهای
بدون پاسختان روبرو شوید.
● متولدین تیر (خرچنگ):
شما کارهای زیادی برای انجام دادن
در پشت صحنه دارید ،اما ممکن است
رویاهای خیالی جهان درونیتان تا حدی
که شما دوست داشتید ،تأثیری بر روی
جهان واقع نداشته باشد .زمانی دچار
مشکل میشوید که نتوانید ارتباط محکمی
بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید .قاطی
کردن این دو مقوله با یکدیگر میتواند
باعث ایجاد یک مشکل غیر قابل حل بشود.
به جای اینکه تالش کنید از جنبههای
مختلف یک موضوع سر در بیاورید ،تا
جایی که میتوانید صادقانه عمل کنید.
● متولدین مرداد (شیر):
اکنون که ستاره مریخ در نشانه شما
قرار گرفته است شما انرژی بسیار باالیی
دارید ،اما ممکن است در مسیری که شما
را به هدفهایتان میرساند حرکت نکنید.
یک عالمت خطر قرمز برای خودتان فرض
کنید و با دقت به نشانههای اطرافتان نگاه
کنید .پیامهای مهمی در راه هستند؛ اما
آنها با یک زبان آشنا نوشته نشدهاند.
در عوض جهان خارج در حال برقراری
ارتباطی سمبلیک با شما میباشد و در این
موقع شما میتوانید از پیامهایی که برای
شما میگذارد سر در بیاورید.
● متولدین شهریور (سنبله):
اینگونه به نظر میرسد که شما با رفتاری
حرفهای در حال پرداختن به مسائل
هستید ،اما روش ارتباط برقرار کردن
شما روشی توأم با تظاهر است .مادامی
که دیگران فکر کنند شما خیلی گرفتار

هستید ،ترجیح میدهند شما را تنها
بگذارند .اما آنقدر هم که به نظر میرسد
درگیر نیستید و شما بیشتر میخواهید
خودتان را از حوادثی که در اجتماع،
محل کار یا مدرسه میافتد دور نگه دارید.
لزومی ندارد دور و بر خودتان مرزهایی
غیر الزم را به وجود آورید.
● متولدین مهر (ترازو):
بحران و تنش در حال رشد کردن است،
اما شما هنوز آماده دست و پنجه نرم
کردن با مسألهای غامض و غیرقابل
حل نیستید .درعوض ممکن است دوست
داشته باشید با ورزش کردن ،با یک دسته
کارت و یا فقط با دوستانتان خودتان را
سرگرم کنید .وقت گذراندن با دوستان
شبیه به خود موضوع مثبتی در زندگی
شماست ،مگر اینکه برای فرار کردن از
وظایف به این کار پرداخته باشید.
● متولدین آبان (عقرب):
ممکن است شما در طی چند روز گذشته
شروع به کار کردن بر روی یک پروژه
کرده باشید و اگر این کار را انجام دادید،
حاال زمان این است که بر آنچه تا کنون
خلق شده است پایداری و ثبات اضافه
شود .با زور و سرعت بیش از حد کارها
را به جلو بردن مثل این میماند که در
یک ساختمان قبل از اینکه پایههای
آن پیریزی شود طبقههای زیادی در
ارتفاعات باالی آن ساخته شود .حتی اگر
ذهن شما هم با شتاب به جلو میرود،
آرام حرکت کرده و طبق یک برنامه از
پیش آماده شده کارهایتان را انجام دهید.
● متولدین آذر (کمان):
امروز برای شما یک روز هیجان انگیز به
حساب میآید ،اما حاال که ماه به نشانه
شما بازگشته است ،ممکن است تحمل
کردن حالتهای متغیرتان برای شما سخت
باشد .گرچه دوره نگاه کردن به گذشته
فرا رسیده است ،اما شما باز هم دوست
دارید که بیشتر به پشت سرتان نگاه کنید
تا به جلو .آمادگی رها کردن آنچه که در
گذشته کسب کردهاید را داشته باشید.
سپس یک آداب شخصی ایجاد کنید که به
واسطه آن بتوانید برای ایجاد کردن یک
مرز مشخص بین بحران گذشته و جادوی
زمان حال به خودتان کمک کنید.
● متولدین دی (بز):
ممکن است شما شروع به نشان دادن
کارهایی کرده باشید که میتوانید آنها را
تحت فشار انجام دهید ،اما زمانی چهره
واقعی خود را نشان میدهید که یک امر
غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما
باشد .منظور این نیست که شما باید
استعدادهای منحصر به فردتان را به
دیگران نشان دهید .بلکه شما باید ارزش
کارهای خودتان را بدانید و بر طبق
رویاهایتان زندگی کنید.
● متولدین بهمن (ظرف آب):
اگر شما امروز با فرد جدیدی آشنا
بشوید ،حجاب و پرده بین دنیای شما
ممکن است چنان نازک شود که شما همه
چیز را در مورد زندگی گذشته یا برخی
از جنبههای دیگر زندگی آن فرد متوجه
بشوید .حتی اگر این موضوع را باور
ندارید ،تجربه برخورد کردن با فردی
را در نظر داشته باشید که این شخص
آنقدر به نظرتان آشنا میآید که احساس
میکنید قب ً
ال با هم دوست بودهاید.
● متولدین اسفند (ماهی):
زمانی که امروز برای شما تبدیل به روز
سختی میشود ،ماهیهای نشانه شما
فقط سختتر کار خواهند کرد .این واکنش
نامشخص ممکن است نتیجه تمایل شما
برای رویاپردازی درمورد شغل ایدهآلتان
باشد ،اما آشفته کردن خود با وظایف
بیشمار میتواند به ذهنتان کمک کند که
خودش را با چیزهای دیگری مجهز کند.
حقیقت این است که شما باید تا زمان
رسیدن به رضایت کامل راه زیادی را
طی کنید.

خواننده عزیز
هفته نامه پرشین!
این حق شما است که
این نشریه را مورد
نقد و بررسی قرار
دهید و ما را در هر
چه مطلوب ساختن
سطح کیفی محتویات
هفته نامه یاری رسانید.
برای دسترسی به این
هدف ،سریع ترین راه
برقراری ارتباط متقابل
و انعکاس نظریات و
انتقادات سازنده شما
می باشد.
لذا با برقراری تماس
تلفنی و اینترنتی نظرات
و دیدگاه های خود را
با ما در میان بگذارید
تا بتوانیم به عنوان یک
رسانه ارتباط جمعی
بدرستی رسالت خود
را ایفا نمائیم.
در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
به حل شرح ویژه بپردازید  /برگرفته از روزنامه ایران
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اعتماد به آگهی ها

به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمندیهای هفته نامه پرشین
چاپ میشود.
از آنجایی که وظیفه ی این رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت دردادوستد می باشد ،لذا
مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

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

یکباب مغازه پیتزا و  chinessبا لیز  14ساله و رنت
 2500پوند و ریت  400پوند همراه با فلت  2خوابه و
فروش هفتگی  7000پوند به قیمت  110000پوند در
منطقه همراسمیت لندن بفروش میرسد

07562770790

برای بهتر شدن کیفیت این هفته نامه ما را به صاحبان مشاغل معرفی نمائید

طراحی وب سایت

02084554203-07811000455

999
02077000477
02087463269
02087486682
0098216705011-7
02072253000
08456000914
08700000123
02085649806

رستوران ها

رستوران اپادانا
رستوران اریانا
رستوران البرز
رستوران الونک 1
رستوران الونک 2
رستوران بهشت
رستوران پامچال
رستوران پاپیون
رستوران پاتوق
رستوران پاریس
رستوران پرشیا
رستوران پرنس علی
رستوران حافظ
رستوران هیزم
رستوران دیار
رستوران ژینو
رستوران شبهای شیراز
رستوران کندو
رستوران صفا
رستوران کلبه
رستوران مهدی
رستوران نیمکت
رستوران یاس
رستوران فرشاد
رستوران صوفی
رستوران سالم
رستوران اریانا
رستوران ایتالیایی
رستوران صدف
رستوران زرتشت
رستوران لیدو
		
سفره سرای مهدی 2

02076033696
02072669200
02076029040
02076031130
02072290416
02089644477
02082039595
02084589083
02072624015
02072892023
02084529226
02072583651
02072299398
02074314546
02089209744
02088471740
02083465592
02077242428
02077238331
02077064888
02085637007
02088896989
02076039148
02089989080
02088344888
02088380007
02072669200
02083494400
02072438444
02076032379
02089524748
020 7625 4344

سوپر مارکت ها

آران
اهواز
انزلی
انجمن زعفران
بهار
بیژن
پرارا
پرشیا
تفتان
تهران
تخت جمشید
جردن
آلما
زمان
خیام
زمزم
فردیس
		
سارا
ستاره
ساواالن
سپید
سلیمان
سهند
سرور
سیب
		
علی
مازندران
ماهان
منصور
محصوالت ایران
وحید
قنادی رضا
قنادی عسل

02084455775
02087785361
02084581221
02084516616
02076035083
02074352370
02076036222
02072722665
02077317819
02074353622
02076398007
02084265448
02082027600
02076038909
02072583637
02084524004
02088616187
02072292243
02088635251
02083478822
02089697970
02076242957
02083433279
02089746088
02083992832
02085669360
02085799500
02089630012
02089525637
08963002020
02089749997
02076030924
02077062905

هفته نامه پرشین در
فرهنگسرای لندن و
سوپر هرمز توزیع نمی شود

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

فارسی  A’ levelوGCSE

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
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ورزشی ایران و جهان

ورزش ایران

حجازی :آنالیزوری استقالل در شأن آتیال نیست

وقتی بی سوادها سرمربی اند

پس از انتخاب علی فتح اهلل زاده به عنوان سرپرست موقت باشگاه استقالل ،ناصر
حجازی اولین نفری بود که با اظهارات طعنه آمیز در مقام منتقد وی ظاهر شد.
حجازی که خاطره تلخ برکناری اش در لیگ هفتم را فراموش نکرده در آخرین
اظهار نظر رسمی اش از مظلومی خواسته بود اگر می خواهد در استقالل موفق
باشد مواظب فتح اهلل زاده باشد .آخرین موضع گیری حجازی علیه مدیریت جدید
باشگاه به ماجرای مذاکره برای قرار گرفتن آتیال حجازی در کادر فنی این تیم
مربوط می شود .او با انتقاد از پیشنهاد استقالل ،شأنی باالتر از کار آنالیزوری را
برای فرزندش قائل است «:من مخالف پیوستن آتیال به کادر فنی استقالل بودم اما
تصمیم نهایی را خودش گرفت .به اعتقاد من شأن و شخصیت آتیال باالتر از این
حرفهاست که آنالیزور استقالل شود ».حجازی با اشاره به سطح تحصیالت آتیال
و مدرک مربیگری او از ترویج بی سوادی و رفتارهای تبعیض آمیز در فوتبال
ایران گالیه می کند «:فراموش نکنید آتیال مهندس این مملکت است .او یک مربی
تحصیلکرده است که برای گرفتن مدرک  Aمربیگری مدتها درس خوانده و وقت
گذاشته است .متاسفانه در فوتبال ما اغلب مربیانی که هدایت تیمهای بزرگ را هم
بر عهده دارند بی سواد هستند اما یکی مثل آتیال که تحصیالت عالی دارد باید
آنالیزور باشد! به نظر من حد و اندازه های آتیال باالتر از آنالیز کردن حریفان
است و در آینده خواهید دید که مربی بزرگی می شود ».حجازی صحبتهایش
را با یک اظهارنظر تلخ به پایان می رساند «:متاسفانه در فوتبال ما دویدن سهم
کسانی است که نمی رسند و رسیدن حق کسانی است که نمی دوند».

آخرين فاز دوئل هدايتي و كاشاني در فصل نقل و انتقاالت

پروين و انصاريفرد در
جبهه پرسپوليس

كش و قوس بين استيلآذين و پرسپوليس بر سر چند بازيكن مطرح ليگ برتري
با احتمال بازگشت علي پروين به جبهه سرخها ابعاد تازهاي پيدا كرده است .دو
هفته پيش وقتي علي پروين از عضويت در هيات مديره پرسپوليس قطع اميد
كرد و براي بازگشت به عرصه فوتبال به جبهه حسين هدايتي پناه برد بسياري
سلطان را شكار بزرگ مالك باشگاه استيلآذين دانستند كه در تب و تاب به
حاشيهراندن حبيب كاشاني به سر ميبرد .ورود پروين به هيات مديره باشگاه
استيل آذين و سپردن پست نمادين مدير فني به او البته خوشايند سرپرست
موقت باشگاه پرسپوليس و رئيس سازمان تربيتبدني كه در يك جبهه واحد
قرار دارند ،نبود .بر همين اساس تالشها براي جلب رضايت پروين آغاز شد و
با جلسه دو ساعته او با علي سعيدلو كه دوشنبه شب برگزار شد به نظر ميرسد
پاي رئيس سازمان تربيتبدني هم به معركه باز شده است.
پروين در اين نشست طوالني طبق روال چند ماهه گذشته از بيمهريها و خلف
وعدههايي كه در حقش شده گاليه كرد .باني كشاندن علي پروين به پاي ميز
مذاكره با مديران سازمان مجيد فرخزادي است كه از سوي سعيدلو ماموريت
ويژهاي پيدا كرده تا پروسه جلب رضايت چهرههاي سرشناس براي عضويت
در هيات مديره پرسپوليس را به سرانجام برساند .فرخزادي پس از مذاكره با
محمد دادكان در نشست پروين با سعيدلو نيز حضور داشت .تحركات آشكار
براي بازگرداندن پروين در حالي به اوج رسيده كه هدايتي در يك پروسه زماني
كوتاهمدت ،استيلآذين را به پايگاه بازيكنان قديمي و پيشكسوتان پرسپوليس
تبديل كرده است .پس از مالقات دوساعته پروين و سعيدلو ،فرخزادي ،عضو
سابق هياتمديره پرسپوليس از احتمال ترتيب دادن نشست مشابهي بين رئيس
سازمان و محمد دادكان طي روزهاي آينده خبر ميدهد .به اعتقاد فرخزادي پس
از اين مالقات مسير همكاري بين طرفين باز خواهد شد.
در كنار تالش براي بازپسگيري علي پروين ،حبيب كاشاني پس از تماسهاي
مكرر با محمد مايليكهن موانع جذب كريم انصاريفرد را برطرف كرد و گفته
ميشود اين بازيكن طي  24ساعت آينده پاي قرارداد با پرسپوليس را امضا
ميكند .طبق توافق انصاريفرد با قراردادي مشروط به ارزش  250ميليون تومان
كه با توجه به بندهاي مختلف و احتساب پاداشها به 400ميليون تومان افزايش
پيدا ميكند ،پيراهن سرخ را بر تن خواهد كرد .مبلغ  500ميليون تومان هم بابت
اخذ رضايتنامه انصاريفرد طي دو چك مدتدار در وجه باشگاه سايپا پرداخت
ميشود .براساس توافق ،حق ترانسفر اين بازيكن تا سه سال به سايپا تعلق
ميگيرد .سال اول  ،70سال دوم  50و سال سوم  30درصد از مبلغ قرارداد
كريم انصاريفرد با تيمهاي خارجي به حساب باشگاه سايپا واريز ميشود .اين
درحالي است كه مديران باشگاه استيلآذين با پيشنهادهاي اغواكننده تالشهايي
را براي تطميع كردن اين بازيكن انجام دادند كه البته به سرانجام نرسيد.
انصاريفرد در حالي با پرسپوليس به توافق رسيده كه استيلآذين حاضر بود
براي دريافت رضايتنامه اين بازيكن  700ميليون تومان پرداخت كند.
مديران اين باشگاه  450ميليون تومان هم به خود اين بازيكن پيشنهاد داده بودند.
با اين حساب كاشاني كه پس از كوچ ستارههاي مطرح ليگ برتري چند گام از
هدايتي و استيلآذين عقب افتاده بود ،با اين دو اتفاق ميتواند به جوالن در بازار
نقل و انتقاالت ادامه بدهد .در اين بين انصاريفرد كه آخرين قراردادش با سايپا
چيزي حدود  100ميليون تومان بود يا علي پروين كه سالها در انزواي مطلق به
سر ميبرد از اين بازار مكاره منتفع ميشوند.

info@persianweekly.co.uk
به بهانه عملكرد درخشان دو كره و ژاپن در جام 2010

همه آبروداری های

قاره پیر

مهدي احمدي

یوگسالوی شد .حمید استیلی و مهدی مهدویکیا در بازی قرن
برای ایران گل زدند تا گل برايان مکبراید نتواند کاری برای
آمریکا از پیش ببرد .در ترکیب آمریکا به جز مکبراید بازیکنان
مطرحی مانند کیسی کلر ،ادی پاپ  ،کلودیو رینا و کوبی جونز
حضور داشتند .مارچلو بالبوآ ،الکسی الالس و برد فریدل هم روی
نیمکت بودند .در ضمن آمریکا سال بعد در جام کنفدراسیونها
سوم شد و مقابل آلمان به پیروزی رسید تا به اين نتيجه برسيم
كه حریف آن روز ایران تیم ضعیفی نبود.
پرتغال  1 - 0کره جنوبی ()2002
پرتغال در جامجهانی  2002فروغی نداشت اما به هر حال نام
بزرگی محسوب ميشد .آنها پس از شکست در بازی اول مقابل
آمریکا به خود آمدند و با گلباران لهستان شانس صعود را
برای خود به وجود آوردند .برنده این بازی به دور دوم صعود
میکرد .اخراج صحیح ژائو پینتو و بتو کار را برای کرهجنوبی

تيمهاي آسيايي در پنج روز ابتدايي جامجهاني آنقدر جاهطلب
برابر نمايندگان قدرتمند اروپا ،آفريقا و آمريكايجنوبي حاضر
شدهاند كه پيش از انجام مسابقه حساس كرهجنوبي مقابل
آرژانتين ،عالقمندان فوتبال آرشيو تاريخ جامجهاني و تمام
بازيهاي تاريخي نمايندگان آسيا در اين رقابتها را مرور می
کنند .كرهايها در اين تاريخسازي نقش اول ماجرا را ايفا كردهاند
اما ايران و عربستان هم در برهههايي از زمان به افزايش اعتبار
فوتبال در قاره كهن كمك كردهاند.
ایتالیا  1 - 0کرهشمالی ()1966
این اولین پیروزی نمایندگان قاره آسیا در جامهایجهانی بود.
کرهشمالی در این بازی کامال برتر از ایتالیا نشان ميداد .سرعت
و سبک بازی آنها بیننده را به یاد مجارستان در جامجهانی 1954
میاندازد .آلبرتوزی ،ماتزوال و جیانی ریورا که از برترینهای
تاریخ فوتبال ایتالیا هستند ،در این بازی  90دقیقه بازی کردند اما
نتوانستند حتی یک موقعیت خوب گل ایجاد كنند .کره در نهایت
بازی را با گل دقیقه  43پاک برد اما استحقاق آنها زدن بیش از
یک گل بود.
اسکاتلند  1-1ایران ()1978
پس از پیروزی کرهشمالی مقابل ایتالیا در سال  ،1966هیچ تیمي
از آسیا موفق به کسب امتیاز در جامجهانی نشده بود .ایران با
تمام مشکالتی که در داخل داشت ،خود را به جام جهانی رسانده
و در بازی اول هم مغلوب تجربه هلند شده بود .اما اين تيم
اینبار هم باز به دلیل بیتجربگی به استحقاق خود نرسید و با گل
داناییفرد تنها توانست بازی را مساوی کند .دالگلیش که بسیاری
او را بهترین بازیکن تاریخ بریتانیا مینامند در اين مسابقه از
بدترینها بود و در اواخر بازی تعویض شد .از دیگر ستارگان
اسکاتلند نظیر جردن و گمیل هم چیزی دیده نشد .در سمت مقابل
حجازی و داناییفرد از بهترینهای زمین بودند .نکته جالب اینکه
اسکاتلند در بازی آخر اين گروه هلند فینالیست را برد.
اسپانیا  2-2کرهجنوبی ()1994
اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی در جامجهاني  1994بود .پنج
بازیکن از بارسلونای رویایی کرایوف در ترکیب اصلی اين تيم
حضور داشتند كه همين موضوع از آنها تیمي منسجم ساخته
بود .اسپانیا تا پنج دقیقه مانده به پایان بازي دوگل جلو بود که
به یکباره همهچیز تغییر کرد .ابتدا هونگ میونگ بو از روی یک
ضربه ایستگاهی گل اول كره را زد .پس از آن هم در آخرین
ثانیهها سئو جونگ وون از زاویه بسته دروازه اسپانیا را باز
کرد .سانتیاگو کانیزارس ،دروازهبان وقت رئالمادرید روی هر
دوگل مقصر بود .این تنها مرتبه ای بود که یک تیم آسیایی از دو
گل عقبافتادگي جان سالم به در میبرد .گلزنی ژولیو سالیناس
هم او را تبدیل به نخستین اسپانیایی کرد که در سه جامجهانی
گلزنی کرده است.
بلژیک  1 - 0عربستان سعودی ()1994
عربستان در دو بازی اول فراتر از حد انتظار ظاهر شده بود و
حاال برای صعود یک مساوی هم کفایت میکرد .سعید العویران
در پنجمین دقیقه یکی از زیباترین گلهای تاریخ فوتبال جهان را
به ثمر رساند .این گل چنان شوکی به بلژیکیها وارد كرد که تا
پایان نتوانستند بازی را به تساوی بکشانند.اگر درخشش میشل
پرودوم ،برترین دروازهبان جام نبود ،عربستان حتي میتوانست
با زدن گلهای بیشتر بهعنوان صدرنشین صعود کند؛ آنهم
صدرنشین گروهی که هلند در آن حضور داشت .به جز پرودوم،
فیلیپ آلبرت بازیکن نیوکاسل و مارک ویلموتس جوان هم در
ترکیب بلژیک بازی میکردند اما راه به جایی نبردند.
آمریکا  2 - 1ایران ()1998
ایران در بازی اول در نهایت بدشانسی با یک گل مغلوب

آسانتر کرد .در ادامه ویتور بایا با یکی از اشتباهات منحصر به
فرد خود یک گل تقديم كرهاي ها كرد تا اين ميزبان آسيايي با
همین یک گل به عنوان تیم اول از گروهش صعود کند .این بازی
تنها بازی جام جهانی  2002بود که کره از داوری متضرر شد.
گل صحیح نیمهاول آنها به اشتباه توسط آنخل سانچز مردود
اعالم شد.
کره جنوبی  1 - 2ایتالیا ()2002
 37سال و  11ماه قبل در چنین روزی ایتالیا مقابل کرهشمالی
مغلوب شده بود .کرهجنوبی در این بازی کمی از کمکهای
داور مستفیض شد .یک پنالتی اشتباه (که البته گل نشد) ،مردود
اعالم کردن گل صحیح داميانو توماسی ،مماشات بیش از حد
با اعتراضات گاس هیدینک در کنار زمین و گل سرسبد همه
آنها اخراج توتی با دو کارت زرد اشتباه كلكسيوني از اشتباهات
داوري را تقديم به كرهايها كرد .به هر کیفیت آنها مقابل یکی از
برترینهای جام به پیروزی رسیدند .سئول کی هیون و آن یونگ
هوان در آخرین دقایق وقت اضافه گلهای کرهجنوبی را در اين
بازي تاريخي به ثمر رساندند.
اسپانیا  5 - 3کره جنوبی ()2002
کرهجنوبی با پیروزی در این بازی میتوانست اولین و شايد
آخرین آسیایی باشد که به نیمهنهایی جامجهاني صعود کرده
است .اسپانیا هم مثل ایتالیا به اندازه نامش مقتدر ظاهرنشد تا
در اين ميان داور هم به کمک کرهای ها بشتابد اما جمال القندور
مصری گل کامال صحیح فرناندو مورینتس را در نهایت تعجب
مردود اعالم کرد تا کار به ضربات پنالتی بكشد .اسپانیاییها به
رغم روحیه پایین سه ضربه اول خود را گل کردند اما خواکین
جوان ضربه خود را به دستان لی وونگ جائه كوبيد و در ادامه
کاسیاس که چهار بار از کرهای ها فریب خورده بود برای پنجمین
بار هم فریب خورد تا کره به مرحله بعدی صعود کند .اين نماينده
آسيايي در این جام مقابل چهار تیم اروپایی به پیروزی رسید و
این در حالی بود که حریف مرحله بعدی آنها شش سال بود در
هیچ تورنمنتی موفق به پیروزی مقابل رقبای اروپایی نشده بود.
فرانسه  1-1کره جنوبی ()2006
فرانسه که بازی اول خود را مساوی کرده بود ،برای صعود نیاز
به پیروزی در این بازی داشت .اين تيم خيلي زود به گل رسید
اما در اواخر بازی پارک جی سونگ گل مساوی را زد .کره در
این بازی خيلي خوب بازی کرد و اگر بدشانس نبود میتوانست
با کسب سه امتیاز هم خیال خود را از بابت صعود راحت کند و
هم سرنوشت جام جهانی  2006را به کل تغییر بدهد.

هفته نامه پرشین
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ورزش

ت رسوا كنان
هف 
جامجهانی
هركس نگاه خیره و جنونآمیز مارادونا به دوربین كنار زمین را پ 
س
از گل او مقابل یونان میدید بدین ظن میافتاد كه ال دیهگو برفراز
اورست پرواز میكند.
● ۱۹۷۰بابیمور
▪ سارق دستبند مروارید
ی تداركاتی با كلمبیا
ش از جامجهانی مكزیك ،انگلستان در بوگوتا دیدار 
پی 
ی ب ه یك
ن پیش از مسابقه سر 
برگزار میكرد .بابیمور و بابیچارلتو 
ی بخرند .مور چیزی
ی زدند تا برای همسر بابی هدیهی 
مغازه جواهر فروش 
ت اما مته م شد یك دستبند زمرد و الماس نشان
ی بازگش 
ت خال 
نخرید و دس 
ت توسط پلیس ،به مور اجازه داد ه
ت كرده .پس از بازداش 
از مغازه سرق 
شد با یك تخفیف قانونی به جای زندان در خانه یكی از مسئوالن رسمی
ت نظر قرار گیرد .باالخره ب ه هر صورتی بود ستار ه
ل كلمبیا تح 
فوتبا 
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
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ی جانستون ب ه خانه برگشت
●  ۱۹۷۸ویل 
ی جام
▪ اولین دوپینگ 
ن جامجهانی  ۷۸چنین تیتر زد« :جانستون
▪ یك روزنام ه آرژانتینی در اوا 
نخستین تبهكار جام»
ب در آمد و این
ی مثبت از آ 
گ ویلی جانستون اسكاتلند 
تست دوپین 
ن رسوایی فردی آن دوره محسوب شد .نخستین بار بود كه
بزرگتری 
گ اخراج
در جامجهانی یك بازیكن به دوپینگ مته م میشد و جزای دوپین 
ط بازیكن مزبور از كشور میزبان مقرر شده بود .جانستون
بالشر 
اسكاتلندی به خان ه برگشت در حالیك ه پس از تساوی اسكاتلند با ایران
آنها عمداً از جا م خارج شده بودند.
●  ۱۹۹۴اخراج دیهگو مارادونا
س از
ن را پ 
هركس نگاه خیر ه و جنونآمیز مارادونا به دوربین كنار زمی 
ن میافتاد كه ال دیهگو برفراز اورست
گل او مقابل یونان میدید بدین ظ 
پرواز میكند .تایید این شایعه در بازی بعد آرژانتین مقابل نیجریه صورت
ل بیش از حد مجاز ماد ه نیروزای
گرفت :زمانیكه مارادونا به استعما 
«افدرین» متهم گشت .مارادونا كه قب ً
ال هم سابق ه استعمال كوكایین در
ن اتهام مدتی محروم شده بود بالفاصله انگشت
ایتالیا را داشت و بدی 
ت
ی جامجهانی  ۱۹۹۴از شركت در تورنمن 
ط كمیته برگزار 
نما شد و توس 
محروم گشت .در غیاب او آرژانتین كه صعودی زودهنگام داشت در هر
دو بازی بعد شكست خورد و از جام كنار رفت .مارادونا هرگز ب ه اتهام
دوپینگ در جا م  ۹۴مثل ماجرای گل زدن با دست در جا م  ۸۶اعتراف
نكرد.

فروش گوشي هاي ضد صدا در آفريقاي جنوبي

معضلي به نام ووووزال

شيپورهاي يک متري پالستيکي «ووووزال» با صداي ناهنجاري که
در ورزشگاه ها توليد مي کنند ،ظاهرا به اندازه رنگ کردن صورت
به رنگ پرچم آفريقاي جنوبي براي تماشاگران حياتي شده است.
خبرگزاري فرانسه روز يکشنبه نوشت :صداي دميدن در اين
شيپورها مثل وز وز يک گروه زنبور عصباني است که در يکي دو
روز شروع مسابقات جام جهاني  2010نه تنها در ورزشگاه ها بلکه
در البي هتل ها ،مراکز خريد و خيابان ها هم پيچيده است .يکي از
مغازه داران شهر ژوهانسبورگ در اين باره گفت «:اين روش ما
براي انگيزه دادن به بازيکنان و ابراز احساسات در ورزشگاه است.
ما به اين صدا عادت داريم و بدون آن نمي توانيم از بازي لذت
ببريم» .ووووزال از سنت هاي آفريقاي جنوبي است .اين تماشاگر
ادامه داد «:تماشاگران فوتبال در خارج از آفريقاي جنوبي از دقيقه
اول تا سوت پايان آواز مي خوانند ،اما ما در اينجا شيپور مي زنيم» .
با وجود اين مغازه هايي هم که گوشگيرهايي به نام «»Vuvu-Stop
مي فروشند ،کارشان رونق پيدا کرده است .اين گوشگيرها برچسبي
دارند که روي آن نوشته شده است«:بسيار موثر در کاهش سر و
صدا ،مورد استفاده در مسابقات فوتبال و راگبي» .اين محصول مي
تواند شدت سر و صدا تا  31دسيبل کاهش دهد ،در حالي که صداي
ووووزال  127دسيبل اعالم شده که بيشتر از صداي اره برقي با
 100دسيبل است .ووووزال عالوه بر نقشي که در شيوع ويروس
هاي سرماخوردگي و آنفلوآنزا در بين هواداران دارد ،حساسيت
برخي از بازيکنان خارجي را هم بر انگيخته است ،به طوري که
خواستار ممنوعيت استفاده از آنها شدهاند.

توپ لعنتی جام جهانی!

ش
ی در حالیكه همتیمیهای 
انگلیسی شش روز مانده به آغاز جامجهان 
چند روز قبل به مكزیك پرواز كرده بودند ،سرپایی تبرئه و آزاد شد و
ی كرده یا ب ه او تهمت زدهاند.
هیچگاه معلو م نشد آیا او واقع ًا دزد 
ن  ۶پرو صفر
●  ۱۹۷۸آرژانتی 
ی  ۵۰میلیون دالری
▪ تبان 
ل دست ك م چهار گل در
میزبان جامجهانی  ۱۹۷۸نیاز داشت با تفاض 
ن تی م نخست ب ه فینال
ی گروهی پرو را شكست دهد تا ب ه عنوا 
آخرین باز 
ی اول هلند را در
ن تیمی بود كه در مرحله گروه 
صعود كند .پرو هما 
ن آن مسابقه را
ت و ایران و اسكاتلند را كنار زده بود .آرژانتی 
هم شكس 
ل تامل مینمود.
ف پروییها قاب 
 ۶برصفر برد در حالیكه عملكرد ضعی 
ی
ت شوك برانگیز 
نگاهها متوجه دروازهبان پرو «كیهروگا» شدند ك ه حرك 
ی بزنند
ی پیش از آنكه كسی فرصت كند به او اتهام تبان 
داشت و حت 
ل هرگونه تبانی را منتفی دانست.
خودش احتما 
ن مبلغ  ۵۰میلیون دالر ب ه
بالفاصله فاش شد ك ه حكومت نظامی آرژانتی 
ی فوتبال كشور واریز
ن و چهرهها 
ب بازیكنان پرو ،خانوادههایشا 
حسا 
كرده تا نتیجه دلخواهش را ب ه دست آورد.
ش صفر
ی یك اتری 
●  ۱۹۸۲آلمان غرب 
▪ همسایههای ژرمن در زمین راه میرفتند
ش گروه چهار تیمی دو تیم
ك از ش 
ت كه از هر ی 
بنا به فرمت جدید مسابقا 
ی
باال میآمدند ،كافی بود آلمان تیم قدرتمند آن دوره اتریش را در باز 
ك بر صفر شكست دهد تا الجزایر شگفتیساز كه پیشتر با گل راج
آخر ی 
ماجر آلمان را برده بود قربانی شود و دو همسایه ژرمن همراه هم باال
ك گل زد و ناگهان مسابقه دچار
نی 
ت آلما 
ن  ۵دقیق ه نخس 
بیایند .در هما 
ن در زمین كردند و ن ه
ی زود هنگام شد و دو تی م شرو ع به را ه رفت 
مرگ 
ش روی درواز ه یكدیگر حملهیی انجام ندادند .روز بعد
آلمان و نه اتری 
ف هر دو تیم از گردونه رقابتها
الجزایر اعتراض كرد و خواستار حذ 
بخاطر تبانی آشكار شد اما دادخواست آنها رد شد.

ی فرانسه
●  ۱۹۸۲آلمان غرب 
▪ شوماخر فرانسویها را ناكداون كرد
تونی شوماخر عموی میشاییل شوماخر معروف ،سنگربان ژرمنها در
جامهای  ۸۲و  ۸۶هرگز بازیكن سر به راهی نبود اما كاری كه او در
ن داور انجا م داد بیش از آنكه در آلمان زیر
سویای اسپانیا مقابل دیدگا 
ی بین
ت جام را مخدوش كرد .در مسابقه نیمهنهای 
سوال برود ،قضاو 
آلمان غربی و فرانس ه كه یكی از كالسیكهای تمام دوران نیز ب ه حساب
ت پیش تاخت ه فرانسوی
میآید او در حالیكه با پاتریك باتیستون دفاع راس 
ن بخت كوبید و پس از
ت به چان ه فرانسوی نگو 
ك ب ه تك شده بود با مش 
ت 
ن ساختن او زیر توپ زد و داور اعالم اوت كرد!!!
سرنگو 
حتی وقتی باتیستون بیهوش را از جلوی چشم داور به بیرون منتقل
ك شكستهاش را عمل
میكردند او نظر خود را تغییری نداد .باتیستون ف 
ش ماه دور از میادین ماند .فرانسه در آن مسابقه در عین
كرد و تا ش 
ی شكست خورد و شعار «بیعدالتی» سرداد.
برتری در ضربات پنالت 
●  ۲۰۰۲كرهجنوبی اسپانیا
▪ وقتی عدالت زانو زد
ك
كرهجنوبی در دو دیدار پیاپی مقابل پرتغال و ایتالیا با اخراجهای مشكو 
ی كه در
ژائو پینتو و توتی در دقایق واپسین صاحب برتری شد ولی اتفاق 
دیدار اسپانیا افتاد از جنس دیگری بود .ماتادورها در طول  ۱۲۰دقیقه سه
بار گل زدند كه هر سه گل توسط تی م داوری گمنا م از امریكای مركزی
ت ك ه
ل سوم در حالی شكل گرف 
مردود اعالم شد .آخرین آنها یعنی گ 
ن بال راست اسپانیا از كناره هجدهقدم نفوذ كرده و چند وجب
خوآكی 
ط عرضی توپ را روی سر مورینتس سانتر نمود كه او ه م آن
مانده ب ه خ 
ل به گل كرد .داور دومینیكن ابتدا گل را بخاطر خطا نپذیرفت ،بعد
را تبدی 
ش
پرچم كمك داور به نشان ه اوت باال رفت و در نهایت توپ در گوشه ش 
ی تشخیص اشتباه
قدم برای شروع مجدد و به نشان ه اوت كاشته شد .برا 
داور و كمكداور حتی نیازی به تماشای تصویر آهسته نبود.

بیشتر بازیکنان حاضر در جام جهانی به توپ های موجود در این
رقابت ها اعتراض دارند.
توپهای جابوالنی جام جهانی باعث وحشت دروازهبانان شده است
به طوری که آنها هر روز نسبت به ساخت این توپ اعتراض می
کنند و از واژه مسخره برای توصیف آن استفاده می کنند.این در
حالی است که جابوالنی روز گذشته دروازه بان الجزایر را به گریه
اندخت.
فوزی چاوشی ،که در دیدار مقابل اسلوونی نتوانست ضربه رابرت
کورن را بگیرد و با رها شدن توپ از دستش توپ باعث شد تا تنها
گل بازی رقم بخورد در پایان این مسابقه نتوانست جلوی خودش
را بگیرد و بدون حضور در کنفرانس مطبوعاتی به سمت اتوبوس
بازیکنان رفت و در آنجا برای چند دقیقه گریه کرد.
محمد دهبی ،یک طرفدار الجزایری در این مورد میگوید« :او
نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد .کشور ما ناراحت است ،اما
تقصیر او نبود .هر کسی میتواند این گونه اشتباه کند و از این
اتفاقات در فوتبال میافتد».
توپ جدید جام جهانی جابوالنی نام دارد و آدیداس آن را طراحی
کرده است .این توپ جنجال بسیاری بر پا کرده و هرچند تولیدکننده
آن میگوید دقیقترین توپی است که تا حاال ساخته شده ،اما حرکات
عجیب آن در زمین چیز دیگری میگوید .اندی هارلند ،طراح توپ
میگوید« :از دسامبر تا حاال این توپ در جریان بازیها بوده و
کسی راجع به آن نظری نداده است».
غیر قابل پیشبینی بودن توپ به سود آمریکا شد و ضربه آرام
کلینت دمپسی از رابرت گرین ،دروازهبان انگلیس گذشت و به گل
رسید .در حقیقت ،هم گرین و هم چاوشی باید به راحتی توپها را
میگرفتند ،اما در هر دو رویداد ،توپ پس از ضربه در هوا حرکاتی
عجیب داشت.
مجید بوغره ،مدافع الجزایر میگوید« :تقصیر توپ است .وقتی توپ
جلوی چاوشی به زمین خورد به شکلی دیوانهوار حرکت کرد».
کورن که گل دیدار را زد میگوید« :هر کسی اگر صادق باشد
میگوید که توپ مشکل دارد .توپ با چیزی که به آن عادت داشتیم
فرق دارد و به دروازهبانها دردسر فراوانی میدهد ،و امروز هم
دیدیم چه شد».
با این حال برت فانمارویک ،مربی تیم هلند ،می گوید « :این تیم به
خط میانی خالق خود اکتفا میکند تا اثر غیر قابل پیشبینی بودن
توپهای جوبیالنی جام جهانی را خنثی کند».
فانمارویک گفته سایر تیمها در اولین دیدارهای خود به روشنی در
کنترل این توپهای جدید مشکل داشتهاند ،اما سبک هلند که مبتنی
بر پاسکاریهای مداوم و سریع است در دیدار مقابل دانمارک که
دوشنبه برگزار میشود تحت تاثیر این مساله قرار نمیگیرد.
مربی هلند میگوید« :توپ بامزه ،اتفاقات متعددی را رقم زده ،به
ویژه وقتی که در هواست .اما وقتی روی زمین باشد مشکلی ندارد
و این سبک بازی ماست».

9

Persian Weekly | Friday 18 June 2010

Tell us what
you think

SPORT
Teymourian says my priority
is to play for European teams

Former Fulham midfielder Andranik Teymourian reiterated that he has received offers from
Iranian teams Persepolis and Steel Azin but playing in an European club is his priority.
Free agent Teymourian is reportedly a target for
Sheffield United in the summer transfer window. He said, “They have announced their readiness to sign me. However, I need time to think

Esteqlal to Sign
New Players
An official at Esteqlal said the club has negotiated with Farzad Ashoubi and Emad Ridha.
Ali Nazari Jouybari told IRNA, Esteqlal has
talked with Mes player, Ashoubi. He also said
that his move will be finalized.
Since Ali Fathollahzadeh was appointed as the
managing director of Esteqlal, he has tried hard
to sign new players to show a good performance
in the 10th edition of Iran Premiere League.
The 28-year old Emad Mohammed Ridha is an
Iraqi football striker who currently plays for
Sepahan. Emad Mohammed has been a regular starter for Iraq ever since he played for the
youth national team.
Jouybari added that the training session of the
capital-based club will start next week. He also
said that Arash Borhani, the club’s top goal
scorer will remain in the squad. Borhani has
signed a 2-year contract with the Blues.
With Parviz Mazloumi at the helm of the club,
Esteqlal wants the championship of the league
or Iran Hazfi Cup.
Esteqlal with Samad Marfavi finished third in
the previous edition of the league. The Tehranbased club will participate in the next edition
of the Asian Champions League Champions
League.

about it.”
“My agent is studying my offers from English,
Spain, Germany as well as Iranian teams for the
time being. Perseolis and Steel Azin have also
contacted me but they have to wait. As I have
already said I would rather continue my football
in Europe,” the 27-year old player said

Asian Cup for
Iranian Wrestlers
Iran’s Greco-Roman wrestlers bagged 8 medals to
clinch the championship of the 2010 Asian Youth
Wrestling Championship on Friday.
According to Mehr News Agency, in a 2-day event
wrapped up on Friday in Huangshan city, Anhui province of China, Iranian wrestlers snatched 2 gold, 4 silver and 2 bronze medals to stand on top of the standings as a top team of the championship.
Hamid Reza Khamesi in the 50-kg class downed Kyrgyz and South Korean wrestlers to reach the final. He
was beaten by his Kazakh rival to gain silver medal.
In the 120-kg category, Shahab Jili snatched a bronze
medal following a win and a loss against Japan and
Kyrgyzstan athletes, respectively. In this category Kyrgyz and Kazakh athletes stood first and second.
Saman Abdevali in the 55-kg class defeated Kyrgyz and
Syrian opponents and reached the final. In the final
he was beaten by China’s wrestler and necked silver.
Iran’s wrestler in the 60-kg class, Amir Zokaei Mehr,
beat Japanese and South Korean wrestlers to snatch a
precious medal.
In the 66-kg class, Mohsen Qasemi bagged gold after
beating, the host wrestler in the final.
Hadi Alizadeh pocketed bronze in the 74-kg class. In
this category Kazakh wrestler stood first.
The 84-kg class wrestler Saman Azizi received silver
medal and Mojtaba Mamizadeh in the 96-kg category
snatched another silver medal for Iran.
Kazakhstan and Kyrgyzstan stood after Iran. More than
200 athletes from over 10 countries attended the event.
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Asian Volleyball
Title For Paykan

In the final game of the 2010 Asian Men’s Volleyball Club
Championship in China, Iran’s Paykan retained the championship of the event.
According to IRNA, defending champion, Paykan, surprised Al-Arabi of Qatar 3-1 on Sunday in Zhenjiang,
China.
Paykan, coached by Ali Moameri, defeated Qatari club 2624, 25-22 and 25-19 but was beaten in the third set 25-22.
It is the fifth time that, Paykan has claimed the championship of the tournament.
Iran’s Paykan, with 11 gold, silver and bronze medals, has
a prestigious standing among the Asian volleyball clubs.
Paykan has taken the berth of the FIVB Men’s Club World
Volleyball Championship which will be held in Doha, Qatar later this year.
China, the host, Japan, Vietnam, Indonesia and Kazakhstan were in Group A of the event. Iran’s Paykan, Qatar, Uzbekistan, Bahrain, Thailand and Myanmar were in
Group B.
Some 11 Asian teams have participated in the 21st edition
of the championship which started on June 5 and will run
until June 13.
The FIVB Men’s Club World Volleyball Championship is
a volleyball competition contested between the champion
clubs from continental confederations.
Eight participants will be divided into 2 groups in the first
round of the event. Two points are assigned for the winner of each match and the loser will leave the court with a
single point. The first 2 teams of every group will advance
to the knockout round.

Mazloomi named as
Esteghlal coach
Parviz Mazloomi was appointed as Esteghlal football coach
on Friday.
The 56-year-old coach joined Esteghlal as Samad Marfavi’s successor on a
two-year contract.
“I have a difficult job ahead of me
in Esteghlal. I need the help of the
former coaches’ since we intend to
be one of the candidates for winning
the Iran Professional League title next
season,” Mazloomi said.
Mazloomi inspired the Iran B football
team to win the Asian West Championship in 2007. He has
also headed Mes of Kerman and Abu Moslem of Mashhad
football teams in the past years.
Also, Ali Fatollahzadeh was named as Esteghlal’s actingchairman on Wednesday
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Babak Khorramdin
A Hero From Azarbaijan

Babak Khorramdin is considered one of the most heroic
freedom fighters of Iran who initiated the Khurramite
movement. It was a freedom movement aimed at overthrowing the Arab occupiers ruling over Iran.
Babak was born in 8th century in Balalabad region of
Azarbaijan province, close to the city of Ardebil. His father died from wounds suffered in a fight during a journey to the Sabalan district when Babak was in his teens.
The responsibility of his two brothers and mother fell
on his shoulders.
By age 18, Babak was engaged in the arms trade and
industry in Tabriz. His engagement in businesses gave
him the opportunity to travel throughout Central Asia
and Eastern Europe, reported Persiansara.com.
Unrest Spreads
In 8th century, Iran was under the rule of Arab caliphs.
Unrest and resistance were growing in all provinces, as
Iranians started revolts to regain their freedom. This in
turn forced the Arab rulers to use more violence to keep
the country under control.
Since Azarbaijan was strongly resisting Arab occupation, it faced the onslaught of the Arabs.
Witnessing all this pressure being exerted on the people, Babak launched the Khurramite movement from a
place that later came to be known as Babak Fortress in
the mountains of Karabakh.
Babak’s knowledge of history, geography and the latest battle tactics strengthened his position as a potential
commander during the early wars against the Arab occupiers.
One of the most dramatic periods in the history of Iran
was set under Babak’s leadership during 816-837, as
people not only fought against the Arabs, but also for
the preservation of Persian language and culture. Babak’s followers, who were mostly from Azarbaijan area,
used to wear red uniforms.
Babak called Persians to arms, seized castles and key
areas, thereby blocking the movement of his enemies.
Gradually, a large multitude joined him. For many
years, the persistence of Iranian residence under Babak’s leadership yielded many victories for the Iranians,
preventing the Arab generals from quelling the popular
movement.

Babak’s Campaign
In 835, Al-Motasem, the Abbasid caliph, placed Afshin,
a senior Persian general and a son of the vassal prince of
Osrusana, in command of an expedition to destroy his
compatriot, Babak.
Afshin faced Babak in battle and inflicted heavy losses,
but Babak escaped. The next year, Afshin avoided the
traps laid by Babak and managed to capture his camp,
driving off his forces and finally storming Babak Fortress in August 837.
Eventually, Babak, his wife, and his warriors were
forced to leave Babak Fortress after 23 years of constant
campaigns. In 837-838, Al-Motasem reinforced Afshin
and sent a safety guarantee for Babak who became very
upset and said: “Better to live for just a single day as a
ruler than to live for 40 years as an abject slave.” He
made his way to the Armenian leader Sahl Sombat,
prince of Khachen. Sahl Sombat, however, handed Babak over to Afshin, punishing Babak for devastation
that his troops inflicted upon the Armenian lands of Syunik and Artsakh in addition to cashing in on the large
reward for the capture of Babak.
During Babak’s execution, the caliph’s henchmen first
cut off his legs and hands in order to spread fear in his
followers. Legend has it that Babak bravely wiped his
face with the drained blood pouring out of his cuts, thus
depriving the caliph and the rest of the Abbasid Army
from seeing his pale face (a result of the heavy loss of
blood) and attributing it to fear.
Babak took pride in his Persian heritage and made every possible effort to bring Iranians together. His sensational and legendary campaign to defend Iran’s national
identity and interest is still commemorated after nearly
1,200 years in Azarbaijan province every year on his
birth anniversary.
Every year in July, Iranians visit Babak Fortress to hail
their Iranian hero, Babak, as the symbol of Iranian resistance against the Arab occupiers. They read poetry,
especiallt from Ferdowsi’s Shahnameh, play traditional
Persian music and light up bonfires in line with the traditional rituals of ancient Iran.
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UNDP Deal to Save
Persian Cheetah
Iran’s Department of Environment and the United Nations Development Program (UNDP) signed a memorandum of understanding to expand cooperation on saving
the Persian cheetah.
The agreement is part of the second phase of a domestic
program dubbed “Protection of Persian Cheetahs”, which
was launched 9 years ago.
UNDP’s coordinator, Consuelo Vidal, said the second
phase of the project will last four years.
He said $4 million have been allocated to the project, of
which $1 million will be provided by UNDP and the rest
by Iran.
Vidal praised Iran’s role in saving the environment, describing it as one of the most important countries in the
world that cares for the nature.
Alireza Jourabchian, the head of the project, told IRNA
that effective steps were taken in the first phase.
“The first phase of the project was very successful in saving the Persian cheetahs from extinction,” he said.
Jourabchian noted that the second phase of the project
demand greater efforts with the project’s team feeling a
heavier responsibility.
“The project of protecting Persian cheetah began 9 years
ago in cooperation with the UNDP and during this period
the number of environmental rangers have been doubled
in the habitats of Persian cheetahs,” he said, adding that
their habitat have also increased.
“The cheetah’s habitat has increased from 3,000,800 hectares to 6,000,300 hectares,” he said.
The official noted that facilities and equipments projected
in the project have been increased by 150 percent.
“Twenty-eight years before the launch of the project,
there was neither any sighting nor any picture from Persian cheetah in Iran. But when the project began, 200
photographs of the animal have been submitted to the
department,” he said.
The head of the project said the first NGO for educating
local people about the animal and its habits was launched
as one of the project’s goals.
On the number of cheetahs, Jourabchian said that before
the project only 10-15 of them were confirmed across the
country.
“Currently, there are 70-120 of them living in the protected zones,” he said, hoping that their population will
increase after the implementation of the second phase.
On the future goals of the project, Jourabchian explained
that focusing more on environmental issues, improving
the condition of habitats, educating local people and using public participation are among the projects’ goal for
the second phase.
“Many international bodies are now supporting the
project, including IUCN,” he said.
Mohammad Javad Mohammadizadeh, the head of Department of Environment, also described the project as one of
the most successful ones in the world.
“We can apply the experiences of the project in saving
other animal species, particularly those in danger of extinction,” he said.
The official said the Persian cheetah’s habitats have increased from 5 to 10 as a result of the project.
“Currently, more than 80 percent of local people living
near the habitats of the animal are acquiring needed education,” he said.
Mohammadizadeh said that what we once knew as Asiatic
cheetah is totally extinct and what has remained is the
Persian cheetah, stressing that the animal exists only in
Iran.
“Raising the animal in captivity was much easier for experts, but we preferred to raise them in nature till they
can develop their natural characteristics and learn to survive in the wild,” he said.
Mohammadizadeh announced Iran’s readiness to help
Middle Eastern countries and those that lack the knowhow for saving endangered animals.
“Iran is ready to transfer its knowledge of saving at risk
animals to all countries in the world,” he said.
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Director hiring amateurs to thwart
state restrictions on filmmaking
Renowned Iranian director Bahman
Farmanara is hiring an amateur crew
for his new film in order to frustrate
new state restrictions on filmmaking.
His new film entitled “Journey to Konya” is about a team of Iranian university students who begin a trip by bus to
visit the tomb of Rumi in Konya.
“I plan to make the film without applying for a production license,” Farmanara told the Persian service of
ISNA on Monday.
“To that end, I intend to use non-professional actors and a young amateur
cameraman with an HD camera for
this project so as not to get anybody
into trouble. The only one acting in his
usual occupation is the bus driver and
if he is banned, he can become a taxi
driver!,” he added.
He said that selecting the crew members would not be completed until
early July and shooting would begin
before autumn.
In December 2009, the Iranian Ministry of Culture and Islamic Guidance
threatened to impose a one-year ban
on cineastes, cast, or crew members
who collaborate in producing films

which lack the necessary licensing for
filmmaking in Iran.
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IRIB probing actress Fatemeh
Motamed-Arya ban over hijab

The Culture Ministry had previously
warned Iranian cineastes about collaborating in film foreign projects lacking
the necessary licensing.
A screenplay must be approved by
the Culture Ministry to obtain a production license in Iran. In addition,
the film’s producer must apply for a
screening license from the ministry for
a domestic or foreign premiere.
No film can be produced or premiere in
Iran if the Culture Ministry refuses to
grant the necessary licenses.
Over the past decade, Iranian directors Abbas Kiarostami, Jafar Panahi,
Bahmad Qobadi and several other
filmmakers have made films without
applying for a production license from
the Culture Ministry.
In a new decision, the Culture Ministry has announced that Iranian films
must obtain a screening license from
the ministry for a foreign premiere.
They have also said that Iranian cineastes must receive their approval for
cooperating in foreign productions.

Persian arts embellish Shirazi
Golden One

Iranian artists used silver, gold and
shell as well as Persian intarsia arts,
inlay and filigree in making the ornate
Golden One automobile.
The car was designed by Dubai-based
Iranian Siamak Hojjat and Iranian artists from Shiraz worked on the car,
which was manufactured in the United
Arabs Emirates, from 2004 to 2006.
“The car is decorated with ten kilograms of 18-carat gold and 150 diamonds are set in it,” Hojjat mentioned
in a press released by the Persian service of MNA.
The car body sports a 6.5 meter intarsia (decorative inlay) and the car’s floor
mat is made from a genuine Persian
carpet, he said.

Hojjat went on to say that the car’s
seats are upholstered with natural
suede and natural leather is used on its
door handles.
The artists dedicated about 20,000
hours in making the car whose purpose
is to introduce Iranian art to world, he
mentioned.
“Plans are to put the car, whose top
speed is 240 km/h, on display in Iran
and that should happen soon, possibly
within the coming two weeks,” he said.
The car is now in Iran’s customs and,
following official inspection procedures, it will go on display for public
viewing. The car will be kept in Shiraz
after the public showing.
Photo: The Golden One in an undated
photo

The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) is studying to whether or not
to impose a ban on Iranian cinema and
television actress Fatemeh MotamedArya.
The supervising committee will make a
final decision and if the ban is approved,
the actress would be barred, deputy
managing director of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) Morteza
Mirbaqeri told the Persian service of
MNA.
A picture showing Motamed-Arya without hijab and wearing a green wristband
at a place identified as the Doha pavilion at this year’s Cannes Film Market
was published on the Jahan News and
a number of other Persian websites.
Motamed-Arya was censured for her
appearance at Cannes by an Iranian MP.
“The photo was taken in a cosmetics

store while she was trying on several
costume jewelry bracelets of various
colors; yellow, red, blue,” Motamed-Arya’s husband Ahmad Hamed said.
Hamed threatened to file lawsuits
against those websites that have published reports about her participation in
the Cannes film festival last month.
The actress was playing a major role in
Mohammadreza Honarmand’s TV series
“The Chef” which came to an end on
Monday.
Motamed-Arya and Iranian filmmakers
Mojtaba Mirtahmasb and Jafar Panahi
were barred from traveling abroad following the unrest that occurred after
the 2009 Iranian presidential election.
However, Tehran Prosecutor General
Abbas Jafari Dolatabadi lifted the travel
restrictions on Motamed-Arya last December.

Iran’s “There Are
Things” competes at
Karlovy Vary

Ali is a taxi driver who tries to avoid
any kind of adventure. Sima, an old
school friend, nevertheless tries to revive their old friendship, helping to relieve his isolation.

Iran’s “There Are Things You Don’t
Know” by Fardin Sahebozzamani is
entered in the main competition section of 45th Karlovy Vary International
Film Festival in the Czech Republic.
This is the first feature film entry by the
young director at the festival running
from July 2 to 10.

Starring Ali Mosaffa, Leila Hatami, and
Mahtab Karamati, the movie has not
yet been screened in Iran.
Abdorreza Kahani’s “Twenty” won the
jury special award at the 44th edition of
the gala last year.
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Iranian director Rafi
Pitts selected for
Edinburgh festival jury
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Iranian director making doc on
British Consulate in Bushehr
Iranian director Abbas Mohammadi is making a documentary on the history of the British Consulate in Bushehr.
Entitled “Consulate, One Survivor”, the documentary is about the history of the consulate which was built during the occupation of
city by British forces in the mid 18th century.
“The ruined edifice of the consulate is being
restored by Iran’s Cultural Heritage, Handicraft, Tourism Organization,” he told the
Persian service of IRNA.
In making documentary, he stressed that he
is taking a historical perspective without any

political bias.
At the end of the 18th century, the British
and Dutch established their regional commercial offices in Bushehr, and during the
19th century the town became prominent as
the home of the British political agent for the
Persian Gulf.
The British Consulate General governed
Bushehr for 20 years until 1913. Following
a battle between Iranian and British troops,
the British Consulate was moved across the
Persian Gulf to the Arabian Peninsula

Paris Px3 awards Iranian
photographers
After participating in the non-professional
category of the competition, the winners were

Iranian director Rafi Pitts has
been selected to be a member of
the main jury at the Edinburgh
International Film Festival.
Former Bond girl Britt Ekland,
director Mike Hodges, New
York’s Museum of Modern Art’s
senior film curator Laurence
Kardish are the other members.
The quartet will judge for the
Michael Powell Award. Inaugurated in 1993, the award is
named in homage to the U.K.
filmmaker.
The prize aims to reward imagination and creativity in British filmmaking and 2009 award
went to Duncan Jones for his
debut film “Moon”.

Iranian academic rendering
Diderot’s oeuvre
into Persian
TEHRAN -- Morteza Kalantarian is translating books penned
by the 18th century French philosopher, art critic, and writer
Denis Diderot.
“I have been working on Diderot’s writings for one year. I
don’t know whether his works
have been translated into Persian or not but I believe that he
is a very influential author who
has been neglected in Iran,” Kalantarian told the Persian service of ISNA.
He went on to say that Kalantarian’s work will be released

The Edinburgh International
Film Festival will open June 16
with Sylvain Chomet’s “The Illusionist” and runs until June
27.
Rafi Pitts “Hunter” is among
the festival’s participants. The
film is about a young man who
randomly kills two police officers in an act of vengeance. He
escapes into a forest, where he
is arrested by two other officers.
“Revolving around his magnetic
central performance, the film is
a powerful thriller that lingers
in the mind long after the last
gunshot rings out,” the festival’s
website described the movie.

by the Agah Publications after
completion of the translation.
“I decided to categorize works
by Diderot into fiction and philosophy, although his fiction
connotes philosophical points,”
he mentioned.

awarded in the different sections.
Mehdi Arastuii took the first place award in
the Portrait-Culture section of the non-professional category. In the Fine Art-Abstract
section, Mir-Kian Roshan-Nia was selected as

Melika
Goli
named
Iran’s youngest author
Eleven-year-old Melika Goli was registered
as the youngest author and the youngest donor on Iran’s National Records List.
Her father said that he applied to register
Melika’s name with Guinness World Records

second place winner. And Ali Rahimi took the
second place in the nature section.
Reza Milani and Fereshteh Yahyaii also received honorable mention.
American Howard Schatz was chosen Photographer of Year, and Stefano Orazzini was
selected as Best New Talent.
Works by the winners of the 2010 competition
will be exhibited at Espace Dupon, in Paris in
July 2010.
The “Prix de la Photographie, Paris” (Px3)
strives to promote the appreciation of photography, to discover emerging talent, and to introduce photographers from around the world
to the artistic community of Paris.
Photo: “I Have Forgotten My Homework” by
Reza Milani received an honorable mention at
the 2010 ‘Prix de la Photographie, Paris’.
istered Melika’s name,” he told the Persian
service of MNA.
“We aim to register Melika’s name with the
Guinness Book of World Records one day
and I doubt if there is any other such registration in this field,” he mentioned.
Melika has already written 14 books and 20
more of her books are ready for publication.
She has recently endowed all 14 of her books
to provide funds for orphans around the
world.

He has a complicated philosophical prose style which
makes translation of his works
difficult, he mentioned.

She plans to donate any money raised from
the sale of translations of her books in a specific country to the children of that country.

Among Diderot’s writings, he
has translated “The Nun”, “Rameau’s Nephew” and “Jacques the
Fatalist”.

She began her writing career at the age of
seven after completing first grade when she
attended story-writing courses her father
held for school children. Prior to that time,
she created oral stories.

Diderot (1713–1784) was a
prominent figure during the Enlightenment and is best known
for serving as chief editor of and
contributor to the creation of
the Encyclopedia.

as the world’s youngest author but Guinness
officials asked for an official request from the
Iranian government.
“So, we filed for registration of her name here
and then Iran’s National Records officials
announced on Saturday that they have reg-

“Runaway”, “Moneys”, “The Wealthy Daddy”, “The Bride”, “More Beautiful than Ever”,
“The Bicycle”, “The Last Time”, and “The
New Boss” are among her credits.
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Larijani insists on continued
20% uranium enrichment
Majlis Speaker Ali Larijani has called
on the administration to push ahead
with its program to enrich uranium
to 20 percent to power the Tehran research reactor.

of the Iranian ships which is allowed

The remarks by Larijani came as the
UN Security Council approved a new
sanctions resolution against Iran and
the Vienna Group (the U.S., France
and Russia) failed to respond properly
to the nuclear fuel swap deal signed
between Iran, Turkey and Brazil.
“The Majlis asks the government to
continue producing 20 percent enriched uranium and not halt enrichment at all, because some countries
did not observe the Non-Proliferation
Treaty and failed to provide nuclear
fuel for the Tehran research reactor,”
Larijani said on Wednesday.
“The bullying nations” which renege
on “their commitments should know
that their illogical pressure will be
proportionately responded by the level of uranium enrichment which will
be based on our needs,”” he noted.
Larijani also warned about inspection

South Pars 1,000MW
power plant inaugurated
A large power plant with 1,000 megawatts output was officially inaugurated on Tuesday in Assalouyeh, southern Iran, aiming to supply electricity
to the refineries of South Pars gas field
phases 9, 10, 15, 16, 17, and 18, the Islamic Republic of Iran News Network
reported.
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad attended the inauguration
ceremony.
The power plant project was implemented at the cost of 4,800 billion rials
(some $480 million). It includes six
160MW units which will be also connected to the national electricity grid.
The first phase of the power plant had
come on stream in 2009.
Ahmadinejad also attended the signing ceremony of the contracts for development of six phases of South Pars.
The National Iranian Oil Company
(NIOC) and domestic companies
signed contracts worth $15 billion on

under the newly-adopted UN sanctions resolution.
“We warn the United States and
some other adventurous countries, if
they are nurturing the temptation to
inspect Iranian cargos, they should
know we will take the same action on
their ships in the Persian Gulf and the
Sea of Oman to defend our national
interests,” he asserted.

Tuesday for the carrying out the development plans of six phases of the
South Pars gas field.
Phases 13, 14, 19, 22, 23, and 24 are
transferred to the Industrial Development and Renovation Organization
(IDRO), Petropars, and an all-Iranian
consortium.

Iran ‘vote riggers’ must be
tried, Mousavi says
Iranian opposition leader Mir Hossein
Mousavi has called for the trial of those
he claimed “committed fraud” in last
year’s presidential election.
He made the demand in a statement issued on the anniversary of violent protests that followed the vote.
Mr Mousavi also said the police and the
military should stay out of politics. He
demanded an independent judiciary.
Last week, he urged his supporters not to
take to the streets to mark the anniversary to avoid bloodshed.
Scores of people were killed and thousands arrested during the violence that
followed the controversial re-election of
President Mahmoud Ahmadinejad on 12
June 2009.
“A fair trial of those who committed the
election fraud, tortured and killed protesters must be held,” Mr Mousavi said
in the statement released on his website
Kaleme.com.
‘New charter’
Mr Mousavi also announced a “new
charter” of policy aims for the opposition
movement.

Huge oil deposit
confirmed in
southwest Iran
Seismologic studies have verified 30
billion barrels of in-situ oil at the

NIOC Managing Director Ahmad
Qalebani and Oil Minister Masoud
Mirkazemi also attended the signing
ceremony.
The South Pars field is a gas condensate field located in the Persian Gulf.
It is the world’s largest gas field and is
shared by Iran and Qatar. According
to the International Energy Agency,
the field holds an estimated 50.97 trillion cubic meters (1800 trillion cubic
feet) of in-situ gas and some 50 billion
barrels of condensates.
Iran holds has the world’s secondlargest reserves of natural gas and the
third-largest reserves of oil.
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Arvand-Kenar oilfield near Abadan in
southwestern Iran, governor of ArvandKenar said.
Fars News Agency quoted Latif Hayayi
Ahvazi as saying, “An Iranian company
and a Chinese firm are making preparations for exploration in the region.”
“The first well has been drilled and the
preliminary stages of digging two other
wells in the field have started,” said Hos-

He called for an “end to the involvement
of police and military forces in politics,
the independence of the judiciary, and
prosecution of those in plainclothes,” referring to the Basij militia, deployed in
Tehran last year during opposition protests against Mr Ahmadinejad.
He urged authorities to release political
prisoners and to lift restrictions on political parties and social movements.
Last week, Mr Mousavi and his reformist ally Mehdi Karroubi called off mass
protests planned for the one-year anniversary of President Ahmadinejad’s
re-election, saying they did not want to
cause the loss of innocent lives.
Only sporadic demonstrations in Tehran
and other Iranian cities were reported,
amid a massive security presence and
warnings from the intelligence ministry that protesters would be “charged
as criminals” for “any illegal action and
contact with the foreign media”.
Mr Mousavi has repeatedly vowed to
continue his struggle against the government, even saying he is not afraid to die
for the cause of reform.
sein Dehdashti, a member of the Majlis
energy committee.
Parts of Iran’s oil and gas industry could
be targeted by an extra layer of European Union sanctions, according to a
document prepared for EU leaders, Reuters reported.
Iran has continued developing the field
to meet domestic demand.
“”We should not be dependent on others (to develop our energy sector). Those
who are moody and ... obey their masters’ orders not to work with Iran,””
President Mahmoud Ahmadinejad said
on state television.
The comment followed a deal to develop
six phases of Iran’s giant South Pars gas
field was signed between National Iranian Oil Co. and some Iranian companies.
Iran has the world’s third-largest proven
oil reserves at nearly 138 billion barrels
or over 10 percent of the world’s total,
according to BP’s 2010 statistical review.
Iran is also the world’s fifth-largest oil
exporter. the gas sector, Iran’s South
Pars is part of the world’s largest reservoir of gas not associated with oil production. Iran shares the field with Qatar
which has developed its side of the field
and has become the world’s largest exporter of LNG.
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US Imposes New
Penalties on Iran
WASHINGTON — U.S. sanctions on
Iran expanded Wednesday to hit more
than three dozen additional companies
and individuals with penalties meant
to curb Iran’s nuclear and missile programs.
In announcing the move, Treasury
Secretary Timothy Geithner said the
new U.S. penalties were aimed at those
helping Iran develop its nuclear and
missile programs and evade international sanctions.
The new penalties are the first step taken by Washington to build on an Iran
sanctions resolution passed by the U.N.
Security Council last week. In addition
to imposing U.N. penalties, the resolution called for individual countries and
blocs of nations to examine and expand
their own sanctions regimes on Iranian
individuals and organizations.
“In the coming weeks we will continue
to increase the financial pressure on
Iran,” Geithner said. “We will continue to target Iran’s support for terrorist
organizations.”
He told a White House news conference that the administration expects
other countries to announce new penalties of their own against Iran soon.
“This is not something the United
States can do alone,” he said.

sanctions on Iran, said the U.S. also is
adding two individuals and four organizations that are part of Iran’s Revolutionary Guard Corps, which the U.S.
claims plays a key role in Iran’s missile
programs and support for terrorism.

Iran summons
British envoy
after foiled
‘bombing’ report

Those individuals are Mohammad Ali
Jafari, the commander in chief of the
Revolutionary Guard since September
2007, and Mohammad Reza Naqdi,
who is alleged to have led the corps’
attempts to elude previous sanctions.
The U.S. also added to its sanctions list
22 petroleum, energy and insurance
companies located inside and outside
Iran that are owned or controlled by
the Iranian government, Levey said.
Of those, eight are based in Britain,
with headquarters in London; six are
based in Iran; three are based offshore
in Jersey, two each in Singapore and
the United Arab Emirates, and one in
Germany.
Robert Einhorn, the State Department
official in charge of implementation of
the sanctions, said the goal is to persuade Iran to return to the negotiating
table.

The sanctions bar financial transactions between Americans and the
designated entities and also freeze any
assets they may have in U.S. jurisdictions.
The list of additional U.S. measures
includes sanctions against Iran’s Post
Bank for its support of nuclear proliferation, officials said. That brings to 16
the number of Iranian-owned banks
on the U.S. list. Post Bank is alleged to
be a front for Iran’s larger Bank Sepah,
which had been hit by earlier U.S.
sanctions.
Among the other new U.S. targets are
five front companies and a list of more
than 90 names of ships that Iran’s national maritime carrier has been using
to try to evade sanctions, the Treasury
Department’s Stuart Levey told the
same White House briefing.
U.S. officials accuse that carrier, the Islamic Republic of Iran Shipping Lines,
of changing the name of numerous
vessels in a bid to skirt the sanctions.
The company was first hit with U.S.
sanctions in September 2008.

“We want Iran to address the legitimate concerns of the international
community about its nuclear program
and it nuclear intentions,” he told reporters.
But earlier Wednesday, before the U.S.
announcement was made, Tehran said
it would expand its atomic research by
building four new reactors.
President Mahmoud Ahmadinejad
vowed to punish the West and force
it to “sit at the negotiating table like
a polite child” before agreeing to further talks. He said Iran will not make
“one iota of concessions,” adding that
he would punish world powers for the
U.N. sanctions before announcing new
conditions for negotiations.
“You showed bad temper, reneged on
your promise and again resorted to
devilish manners,” he said in speech
broadcast live on state TV.
U.S. officials have said for weeks that
they would follow up on the U.N.
sanctions resolution with unilateral
action, and they have encouraged others to do so as well. The administration
originally hoped to entice Iran to return to talks over its nuclear program,
but after that effort fell flat, President
Barack Obama turned to a strategy of
increasing financial and other pressures on Iran.
Iran has for years defied international
demands to prove its nuclear program
is peaceful, as it insists, and not a cover
for atomic weapons development, as
the U.S. and its allies claim.
The U.N. Security Council now has
passed four sets of international sanctions against the country aimed at
persuading it to come clean about its
intentions.

Levey, Treasury’s lead architect of U.S.

(Source: AP)

The European Union is expected to announce additional steps Thursday.
Rep. Howard L. Berman, D-Calif.,
chairman of the House Foreign Affairs
Committee, praised the U.S. action,
saying it “will significantly extend the
reach of comprehensive Iran sanctions
legislation that Congress will soon
pass, reinforcing and augmenting the
international sanctions regime so that
we can achieve our goal of persuading
Iran to suspend its uranium enrichment program.”
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TEHRAN — Iran on Wednesday summoned
London’s ambassador to Tehran, Simon Gass,
after it reported the arrest of several people
linked to an outlawed opposition group that it
said enjoyed Britain’s “backing.”
“The Islamic Republic of Iran demands a serious inquiry by the British government into
this issue and a report of its findings,” the official IRNA news agency quoted a foreign ministry official as telling London’s envoy.
That was a reference to Intelligence Minister
Heydar Moslehi’s announcement on Tuesday
that “two terrorist teams of hypocrites were
identified and their key members were arrested.”
Iranians authorities refer to the exiled opposition People’s Mujahedeen as “hypocrites.”
The minister accused Britain, France and
Sweden of “backing” the Mujahedeen.
The People’s Mujahedeen was founded in
1965 in opposition to the shah and subsequently fought the clerical regime that ousted
him in the 1979 Islamic revolution.
Then President Saddam allowed about 3,500
members and their families to live at a camp
in Iraq as part of a policy of accommodating
the Iranian armed opposition at bases in Iraq
during his 1980-1988 war with Iran.
Following the US-led invasion of 2003, American forces disarmed the Mujahedeen and
placed the residents under protection.
Moslehi said the detainees planned to “carry out bombings in several Tehran squares
on the anniversary of the election” on June
12, which passed off without major protests
against President Mahmoud Ahmadinejad.
Iran’s opposition leaders, who reject Ahmadinejad’s re-election last year as massively
rigged, called off demonstrations on June 12
over safety concerns for participants.
Iran has repeatedly accused the West, and
Britain in particular, of stoking unrest and
seeking to destabilise the country in the
wake of the hotly disputed re-election of Ahmadinejad.
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US Imposes New
Penalties on Iran

WASHINGTON — U.S. sanctions on Iran expanded Wednesday to hit more than
three dozen additional companies and individuals with penalties meant to curb
Iran’s nuclear and missile programs.
In announcing the move, Treasury Secretary Timothy Geithner said the new U.S.
penalties were aimed at those helping Iran develop its nuclear and missile programs and evade international sanctions.
The new penalties are the first step taken by Washington to build on an Iran
sanctions resolution passed by the U.N. Security Council last week. In addition to
imposing U.N. penalties, the resolution called for individual countries and blocs
of nations to examine and expand their own sanctions regimes on Iranian individuals and organizations.
“In the coming weeks we will continue to increase the financial pressure on
Iran,” Geithner said. “We will continue to target Iran’s support for terrorist organizations.”
He told a White House news conference that the administration expects other
countries to announce new penalties of their own against Iran soon. Page3

Iran summons British envoy after foiled
‘bombing’ report
TEHRAN — Iran on Wednesday summoned London’s ambassador to Tehran, Simon Gass, after it reported the arrest of several people linked to an
outlawed opposition group that it said enjoyed Britain’s “backing.” > Page 3

Paris Px3 awards Iranian photographers

After participating in the non-professional category of the competition,
the winners were awarded in the different sections.
Mehdi Arastuii took the first place award in the Portrait-Culture section of
the non-professional category. >Page 6

IRIB probing actress Fatemeh MotamedArya ban over hijab
The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) is studying to whether
or not to impose a ban on Iranian cinema and television actress Fatemeh
Motamed-Arya. The supervising committee will make a final > Page 7

Iranian director Rafi Pitts
selected for Edinburgh festival jury
Iranian director Rafi Pitts has been selected to be a member of the main jury at the Edinburgh
International Film Festival.
Former Bond girl Britt Ekland, director Mike Hodges, New York’s Museum of Modern Art’s senior
film curator Laurence Kardish are the other members.
The quartet will judge for the Michael Powell Award. Inaugurated in 1993, the award is named in
homage to the U.K. filmmaker. >> Page 6
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