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ویژه جام جهانی

صفحه 12 سینما

ستاره هاي فوتبال روي 
پرده سينما 

و  پربیننده ترين  وقتي 
دنیا،  پرطرفدارترين ورزش 
است  بديهي  باشد،  فوتبال 
سراغ  روزي  هم  سینما  كه 
آن مي رود تا از جذابیت هاي 
دراماتیك اين بازي پرشر و 
شور استفاده كند. پیوند بین 

سینما و فوتبال ...

جام جهانی و داستان های 
فوتبالی 

آرژانتین، كشور بورخس، 
اين  مارادونا،  سرزمین 
جهان  فوتبال  اعجوبه ی 
به  ادبیات  از  هست؛  هم 
به  فوتبال  از  يا  فوتبال 
اينگندای  پاول  ادبیات؟ 
روزنامه ی  نويسنده ی 
فرانکفورته آلگماينه در ...

صفحه 15ادبیات

برای مشاهده جدول برابری روزانه ارزهای خارجی با ریال ایران، به وب سایت علی پاکپور www.ali-pakpour.com مراجعه فرمائيد.

 در گفتگو با هفته نامه پرشین

معين به تمامی 
شایعات پایان داد

صفحه 21اقتصاد

اقتصاد 
جام جهانی فوتبال
را  آمريکا   1994 جام 
سرآغاز  نوعی  به  می توان 
مدرن  جهانی  جام های 
در  همزمان  كه  دانست 
و  بزرگ  شهر  چندين 
و  زياد  تبلیغات  حجم  با 

پوشش رسانه ای ...

صفحه 4

جام جهانی فوتبال شروع شده و اين روزها بازار درآوردن شماره های مخصوص و ويژه نامه 
به مناسبت اين بازی ها حسابی داغ است. 

از آنجا كه ما، برخالف میل قلبی مان، نمی توانیم همچون روزنامه های ورزشی در اين جا به 
معرفی تیم های شركت كننده و چاپ عکس های ريز و درشت از ژست های متنوع فوتبالیست های 
محبوب مان بپردازيم، يا در البه الی گزارش های مثال مبتنی بر واقعیات هرطور بلديم از تیم های 
مورد عالقه مان دفاع كنیم، سعی كرده ايم به فراخور ماهیت صفحات، از زاويه كار خود نگاهی 

به اين رويداد مهم داشته باشیم.
فوتبال به عنوان يك پديده ، دارای كاركردهای مختلفی می باشد كه شناخت اين كاركردها 
و نحوه تعامل آنها با پديده های اجتماعی می تواند در بعد عملی برای بسیاری از معضالت 
جامعه مشکل گشا باشد. در گذشته خاستگاه اصلی فوتبال كسب لذت و سرگرمی بوده و 
جام جهانی فوتبال كه از سال 1930شروع شده بر پايه برنامه صلح  تهیه و تدوين شده بود 
، درست است كه فوتبال جزء يکی از  ورزشها پر طرفدار محسوب شود اما  المپك ها و 
جام جهانی  كه كاركرد صلح در جهان ايفا می كردند امروزه بیشتر به كاركردی اقتصادی 

و رقابتی  و به پديده ای اجتماعی و جهانی تبديل شده اند .
صفحه 4



اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز 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 کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت کنيد.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
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هفته نامه ِپرشين

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف - علیرضا رياحی
همکاران: دكتر بیژن كیمیاچی -  سبا ايرانی 

 
امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها 
بعهده صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین 
درقبول يا رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشين

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نمايد.  مي  همکاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عکس، كاريکاتور و 
ديگر آثار خود را با رعايت نکات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجويان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
يا  بايد مستقیم  آثار  ايرانیان منتشر می شود و طبعا 
غیر مستقیم به اين موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
اين مورد، هیچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار 

ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.

-2 مطالب خود را با زبان و قلم )font( فارسي ارسال 
جدا  فینگلیش  و  پینگلیش  مطالب  فرستادن  از  و  كرده 

خودداري نمائید!

-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 
اماليي و آماده براي انتشار باشند.

و  )تیتر(،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
توضیح كوتاه يك جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشريه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص كنید كه مطلب خود را براي انتشار در كدام 
صفحه نشريه ارسال مي كنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص 
و  همکاران جديد  از  نويسنده  و  ايجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثیرگذاري بیشتر مطلب، يك 
يا چند عکس مربوط به آن را همراه مطلب خود ارسال 
مورد  عکس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائید. 
تا ما  توانید مشخصات آن را شرح دهید  نظرتان مي 

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشريه  از  قبل  بايد حداقل يك هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با اين حال ممکن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عکاسان، طراحان و كاريکاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با كیفیت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.

-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربیات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنید.

يا  و   word فايل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخیره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
به اطالع  انتشار  از  قبل  تغییر محتوايي  است. هرگونه 

نويسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
عصبانی  هیچکس  جمشید  تخت 
نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. 
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
برتر  دیگر  قوم  بر  قومی  هیچ  نیست 
آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست 
وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این 
ایران  در  داری  برده  هیچگاه  که  است 
صدها  بین  در  است  نبوده  مرسوم 
پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت 

نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی  جمشید 
هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

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

 امور آگهی ها و تبليغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

از ماست که بر ماست 
راهپیمايی و تجمع سالگرد انتخابات رياست جمهوری )22 خرداد( در لندن هفته گذشته برگزار شد. اما نکاتی در 

حواشی اين مراسم وجود داشت كه در مقابل افراد نکته بین، پوشیده نمی ماند.
خاصی  دهی  سامان  و  نظم  با  را  آن  كه  نمودند  تالش  مراسم،  اين  دهندگان  ترتیب  و  مسووالن  كه  هرچند 
برگزاركننده؛ اما بیشتر به نظر می رسید كه متولیان امر، در يك رقابت گروهی قرار گرفته بودند و هريك تالش 
می كرد كه از ديگری پیش بگیرد و مراسم خود را بهتر و مهمتر از ديگری جلوه دهد. سوای مسايل سیاسی 
در روزی كه همه ايرانیان می بايست متحد در كنار هم قرار گرفته و يکپارچه خواسته ها و شعارهای خود را 
مطرح نمايند؛ چنان دو دسته در كنار هم قرار گرفتند كه گويی برای اجرای نمايشی خیابانی در آنجا صف آرايی 
نمودند. باوركردنی نیست كه در آن سوی مرزها، مردمان ما حتی اجازه برگزاری راهپیمايی سکوت را ندارند؛ 
اما در اين سوی مرزها كه مجوز درخواست راهپیمايی با تايید و نظارت پلیس اعطا می شود؛ توان آن را نداريم 

كه از اختالف عقیده و تفاوت نظر، دوری جسته و همگان را در يك نیروی متحد صف آرايی نمائیم. 

چقدر نیرو و انرژی مضاعف، صرف برگزاری دو راهپیمايی در طی چند ساعت و در يك روز شد؛ براستی 
حاضران نمی دانستند كه در كدام سو بايد بايستاند و كدام گروه سبز را دنباله روی نمايند. شعارهای بی ربط و 
با ربط، اعالم خبرهای ضد و نقیض و كذب. نوعی سردرگمی و بی هدفی در برنامه هايشان به چشم می خورد. 
به نظر می رسید تنها مبارزه ای میان متولیان و مسووالن برنامه ها بود كه هريك متعلق به يکی از گروه های 
سبز بودند. اصال مگر فرق اين سبزها با آن سبزها چیست؟ مگر سبزها باهم فرق دارند؟ براستی سبزهای خارج 

نشین، با اينهمه آزادی و امکانات خبری و رسانه ای، به دنبال دستیابی به چه اهدافی می باشند؟ 

نکته جالبتر اين كه اين بار پلیس از مردم عکس و فیلم می گرفت و مراقب كوچك ترين حركات حاضران بود. 
گاردگیری و باتوم های بلندی  كه در دستانشان بود را به ياد داريد؟ شايد اين نتیجه اعمال خشونت و رفتارهايی 

باشد كه در مراسم های گذشته به ثبت رسانده بوديم. 

و از همه دردناكتر اين است كه با وجود اينکه ما ايرانیان در اين كشور زندگی می كنیم؛ هنوز بسیاری از اصول 
اولیه را رعايت نمی كنیم. مردمی كه در آن روز در مقابل سفارت تجمع كردند؛ حتی به خود اين 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 زيرپا يا 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 حمايتی حضور يابیم و فرياد دموكراسی و آزادی خواهی را سر 
دهیم؛ اما نمی توانیم ته مانده سیگار يا بطری آبمان را در سطلی بیاندازيم. چهره نرده های مقابل سفارت مزين 
به عکس های كشته شدگان و جمالت و شعارهای  تظاهر كنندگان 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! بايد اين تصور زدوده شود كه مسائل فرهنگی و اجتماعی، گره خورده در امور سیاسی نیست. 

سردبیر

یادداشت هفته

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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در گفتگو با هفته نامه پرشین، 

معين به تمامی شایعات پایان داد
...« خواند. اما  سالها پیش از دلتنگی هايش در »دلم می خواد به اصفهان برگردم 

رفتنش تا به امروز حتی برای مراسم 
سالگرد فوت مادرش نیز محقق نشد. 
چه شبها كه در تنهايی و غربت، ترانه 
آنها  از  كه  مادرانی  ياد  به  را  »مادر« 
تکرار  ايم  داده  دست  از  يا  و  دوريم 
و زمزمه كرديم. با هر ترانه ای كه از 
خاطراتی  شنیديم؛  او  دلنشین  صدای 
كه  براستی  شد.  تداعی  برايمان 
جاودانگی اين ترانه ها به واسطه اجرا 
و  بزرگ  خواننده  ماندگار  صدای  و 

نامی ايران، معین می باشد.

مورد  در  شايعه  بازار  روزها  اين 
ايرانی، باال  اين هنرمند خوش صدای 
موجب  را  آزردگی خاطرش  و  گرفته 

درج  به  اقدام  داخلی،  خبری  های  سايت  از  برخی  گذشته  هفته  كه  جايی  تا  شده 
اخباری مبنی بر سفر وی به ايران برای ديدار با تنی چند از مقامات، جهت اجرای 
كنسرت نموده اند. به دنبال درج اين خبر، بسیاری از نشريات و سايت های خبری 
خارج از كشور نیز به سرعت بر دامنه گسترش اين شايعه افزودند و در واقع مبدل 
به وسیله ای شدند كه بر آتش اين  شايعه بیش از بیش دمیده و آنرا شعله ورتر 

ساختند. 

با افزايش حجم اين شايعه، خواننده مشهور معین، طی ارتباط های تلفنی مستقیم با 
برخی از شبکه های تلويزيونی، اين شايعه را كه در بسیاری از سايت ها و روزنامه 
ها مطرح شده بود را كذب اعالم نمود. اما با وجود تکذيب اين شايعه، همچنان برخی 
سايت ها و نشريات معروف خبری در لندن، بدون توجه به اظهارات اين خواننده 
محبوب، اقدام به درج مجدد اين شايعه نمودند. طی تماس های پیگیرانه برنامه گذار 
آقای معین در لندن با هفته نامه پرشین، بر آن شديم كه به گسترش بیش از پیش 
انگلستان پايان دهیم. چرا كه به زودی و در ماه سپتامبر كنسرت  اين شايعه در 
در  اجرا  به  ايرانی  نامی  و  هنرمند محبوب  اين  توسط  لندن  در  بزرگی  و  باشکوه 
خواهد آمد. بنابراين رسالت خود را بر آن ديديم كه به جای دامن زدن به شايعات 
بی اساس، زمینه را برای برگزاری هرچه عظیم تر و بهتر برگزار شدن اين كنسرت 

در لندن برای ايرانیان فراهم سازيم.

اين  مورد  در  معین،  آقای  با  تلفنی  تماس مستقیم  پرشین طی  نامه  هفته  خبرنگار 
به  بیان كرد كه  اين شايعه  با كذب و دروغ دانستن  شايعه پرس و جو كرد. وی 
هیچ عنوان در تمامی سال هايی كه خارج از كشور زندگی كرده است، هیچ سفری 
به ايران نداشته است. او حتی تاكید كرد كه هیچگونه كنسرتی برای اجرا در ايران 
دانست  عادی  امری  را  ايران  به  معین سفر  است.  نشده  ريزی  برنامه  توسط وی 
و  ديدار خويشاوندان  برای  روزی  كه  است  آرزومند  وطن  از  دور  ايرانی  هر  كه 
كشورش به آغوش میهن بازگردد اما اينکه اين آرزو منجر به وسیله ای برای نشر 

برخی شايعات گردد را نادرست و ناپسند برشمرد.
اين مجال،  در  آنها  بیان  كه  به چشم می خورد  نکاتی   در جريان  چنین مسائلی 

ضروری به نظر می رسد.

با وجود دسترسی همگان به وسايل ارتباطی همچون تلفن، موبايل، ايمیل   -
و ... آنهم در فضای آزاد و باز رسانه ای در خارج از كشور؛ با مطرح شدن چنین 
شايعاتی درباره هنرمندان نامی، عجیب به نظر می رسد كه رسانه ای به خود اين 
زحمت را ندهد كه از طريق يك تماس ساده، از صحت و سقم يك خبر، اطالع حاصل 
نمايد و تنها به درج آن به استناد منابع خبری داخلی، بسنده كند. مگر جز اين است 
كه وظیفه يك رسانه، اطالع رسانی موثق می باشد تا مخاطبان به آن اعتماد نمايند.

به فرض اينکه خواننده يا هنرمندی دور از وطن، پس از سالها اراده كند كه   -
برای ديداری حتی لحظه ای رفع دلتنگی هايش به كشورش بازگردد؛ آيا اين جرم يا 
گناه تلقی می شود؟ آيا ما مردمان در جايگاهی قرار داريم كه بخواهیم اين آزادی 

را از او سلب نمائیم و يا اينکه بی مورد وی را مورد قضاوت قرار دهیم؟

هنرمند و هنر از سرمايه های معنوی يك كشور به شمار می روند؛ سوال   -
كشورهای  به  كنسرت  اجرای  برای  ايران  از  خوانندگانی  هماهنگونه  كه  اينجاست 
مختلف می روند تا هموطنان خود را در لحظاتی به يادماندنی سهیم سازند؛ كه البته 
مورد تشويق ها و حمايت های بی دريغ، هموطنان خارج نشین خود قرار می گیرند؛ 
چرا خوانندگان خارج از كشور نمی توانند كنسرت يا اجراهايی را در داخل وطن 

خود داشته باشند تا شادی و خوشحالی مردمانش را رقم بزنند؟

در خاتمه می توان گفت كه شايد اين محبوبیت و شهرت آقای معین است كه   -
شايعه سفرش به ايران، اينچنین توانسته دل عالقمندانش را به درد آورد كه نتوانند 
چنین مساله ای را تحمل كنند. اما بايد تاكید كرد كه گسترش چنین شايعاتی به هیچ 
عنوان از مقام و منزلت يك هنرمند در نزد عموم نمی كاهد بلکه ماندگاری اش را 

افزونی می بخشد.

جهانی،  در جام 
جهانی

مختلفی  كاركردهای  دارای   ، پديده  يك  عنوان  به  فوتبال 
با  آنها  تعامل  نحوه  و  كاركردها  اين  شناخت  كه  باشد  می 

پديده های اجتماعی می تواند در بعد عملی برای بسیاری از 
معضالت جامعه مشکل گشا باشد. در گذشته خاستگاه اصلی 
فوتبال كسب لذت و سرگرمی بوده و جام جهانی فوتبال كه 
از سال 1930شروع شده بر پايه برنامه صلح  تهیه و تدوين 
شده بود ، درست است كه فوتبال جزء يکی از  ورزشها پر 
طرفدار محسوب شود اما  المپك ها و جام جهانی  كه كاركرد 
كاركردی  به  بیشتر  امروزه  كردند  می  ايفا  جهان  در  صلح 
اقتصادی و رقابتی  و به پديده ای اجتماعی و جهانی تبديل 
شده اند . پديده ای كه توانسته كل جامعه و جهان را تحت تا 

ثیر خود قرار دهد .
های  ريزی  برنامه  با  فوتبال  شدن  جهانی  و  شدن  تجاری 
كالن ، مسائل خصوصی سازی ، سیاست های عمومی دولت 
به سالمت  مربوط  های  سیاست  و   ، همگانی  های  رسانه   ،
شناخت  نیز  میانی  سطح  در   . دارد  تنگاتنگی  رابطه  جامعه 
اثرات  مطالعه  و  اجتماعی  روندهای  گیری  شکل  چگونگی 
متقابل با پديده فوتبال می تواند راهکار خوبی برای برنامه 
مانند  اجتماعی  پديده های  نیز  . در سطح خرد  باشد  ريزان 
آرايش و پوشش ورزشکاران و اثرات آن بر فرهنگ و رفتار 

اجتماعی و شکل افراد در جامعه مورد توجه قار گیرد .

فوتبال جدال بین بازيکنان و مربیان نیست بلکه امروز فوتبال 
تا آن حد پیش رفته كه توانسته شرايط سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی جهان را تغییر داده و به يك پديده فراگیر تبديل شود. 

كاركرد اجتماعی :
نزد  در  امروزه  در سطح جهانی  فوتبال  برگزاری مسابقات 
اندازه  برای  ابزاری  عنوان  به  شناسان  جامعه  از  بسیاری 
گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  ملی  همبستگی  و  ارق  گیری 
نقش مهمی  اين همبستگی  بردن  باال  در  تواند  فوتبال می  و 
ايفاد كند. يکی از كاركردهای ورزش باال بردن همبستگی ملی 

است و كشورهايیکه از تعدد اقوام برخورداند ، از ورزشهای 
ملی  وحدت  بردن   باال  بعنوان  فوتبال  از  بويژه  و  گروهی 
استفاده می كنند و اگر امروزه فوتبال به عنوان نمادی برای 
تمامی  كه  است  اين  برای  می شود  برده  نام  جهانی سازی 
بازيکنان از تمام  نژادها ، قوم ها  ، فرهنگ ها را دور هم جمع 
می كند و تحت قواعد يکسان و جهانی به مسابقه می پردازند 
و جالب اينکه قانون فوتبال از معدود قوانینی است كه برای 

تمامی كشورها يکسان می باشد . 

كاركرد سیاسی :
بسیاری از سیاستمداران معتقدند برای برقراری رابطه بین 
و   ، است  فوتبال  همانا  وسیله  و  ابزار  بهترين   ، كشور  دو 
اين امر نشان می دهد كه اين ورزش گروهی برای مقاصد 
كه  چرا   ، گیرد  قرار  استفاده  مورد  تواند  می  نیز  سیاسی 
مسابقه بین دو تیم كشور در واقع مسابقه بین دو ملت است 
عوض  لباس  و  يکديگر  با  كشور  دو  بازيکنان  دادن  .دست 
رده  مسئولین  و حضور  و  يگديگر  به   هديه  دادن  و  كردن 
باالی كشور در بازی فوتبال ، می تواند زمینه ايجاد  نوعی 
رابطه بین كشور ها باشد . نمونه آن برگزاری مسابقه بین 
دو تیم ايران و آمريکا در سال 1998 بود كه نزد بسیاری از 

سیاستمداران با تحلیل های مختلف تبیین می شد.

كاركرد اقتصادی : 
يکی از كاركردهای فوتبال بهبود وضعیت اقصادی كشورها 
می باشد . ورزش بعنوان بخش پیشتاز می تواند اقتصاد را 
به جلو بیاندازد، چرا كه ورزش در زمینه ايجاد نیروی انسانی 
سالم نقش مهمی ايفا كند و ورزش هايکه برای اكثريث افراد 
لذت بخش باشد نقش دو چندانی د اين زمینه ايفا می كند و 
به  رسیدن  برای  چگونه  تا  دهد  می  ياد  انسانها  به  ورزش 
اهداف خود مشکالت را كنار گذاشته و بر تنبلی فائق بیايیم 
جامعه  بركل  تواند  می  اقتصادی  كاركرد  نیز  كالن  بعد  .در 
تاثیر گذار باشد و اگر عده ای  از فوتبال بعنوان صنعت ياد 
می كنند برای اين است كه بسیاری از مشاغل را در كنار خود 
قبل  بعنوان مثال حدوداً سه ماه   ، بر جامعه ترويج می كند 
از برگزاری جام جهانی در آلمان كلیه هتل های اين كشور 
رزرو شده و دو میلیون توريست وارد اين كشورشده است 
و برای نزديك به 20 هزار نفر شغل موقت ايجاد شده است 
زمان  در  معتقدند  كارشناسان  شواهد   همین  اساس  بر  و 
برگزاری جام جهانی  نرخ رشد ناخالص ملی آلمان به میزان 
2 در صد افزايش می يابد كه می تواند در بهبود نسبی اوضاع 

اقتصادی اين كشور نقش مهمی باشد. 

كاركرد فرهنگی :  
 البته كاركرد فوتبال در اينجا ختم نمی شود، بلکه برگزاری 
كه  آورد  می  بوجود  برای كشورها  را  فرصتی  جام جهانی 
فوتبال  كنند.  معرفی  جهانیان  به  را  خود  فرهنگ  و  تمدن 
امروزه دنیا وفرهنگ خود را می سازد و قواعد خاص خود 
را بر ملت ها حاكم می سازد . ما هنوز خاطرات جام جهانی 
سال ...............آلمان را از ياد نبرديم  و هنوز هم عکس ها و 
پوسترهای آن دوره را رد بسیاری از مغازه ها و خانه ها می 
توان ديد .در اكثر بازيها قبل از شروع بازی در كنار اجرای 
زنده موسیقی ، نقشه و موقعیت جغرافیای و جمعیت و آثار 
باستانی تیم های حاضر از طريق رسانه ها به مردم نشان 
ايران دارند  از  برای كسانیکه ذهنیت منفی  داده می شود و 
بهترين فرصت است تا از اين طريق ايران واقعی را به میلیون 
ها مخاطب نشان دهیم . ، برای بسیاری از جامعه شناسان 
از جامعه است كه در آن می  فوتبال شکل كوچك شده ای 
توان به ويژگیهای افراد آن جامعه دست يافت . مطمئنًا رفتار 
بازيکنان و تماشگران حامی آنها ، نوع برخورد با يکديگر می 
ها چشم  میلیون  و  باشد  ملت  يك  رفتار  دهنده  نشان  تواند 
قرار می  ارزيابی  را  مورد  بینند و آن  بازكنان رامی  رفتار 

دهند .

اجرای نمایش فصل  سبز در لندن
به  سبز«  »فصل  نمايش  پرشین،  خبرنگار  گزارش  به 
در  را  آويش  گروه  رهبری  كه  قنبری  بهروز  كارگردانی 
در  جون  ماه   2۶ و   25 تاريخ  در  دارد؛  عهده  به  آلمان 
Cultural Society Omid  لندن به روی صحنه خواهد 
رفت. اين نمايش سال گذشته در فستیوال هايدبرگ ايران - 

آلمان، توانست بهترين جايزه را دريافت نمايد.
چند  )تنها  است  ديالوگ  فاقد  كه  تئاتر  اين  كلی  محتوای 
جمله كوتاه( و تماما حركات موزون را در بر دارد؛ سبك 

جديدی از اجراست كه احساسات فردی در مورد حوادث 
سیاسی يکسال گذشته ايران را بدون هیچگونه جهت گیری 

يا شعارهای سیاسی به نمايش می كشد. 
گروه آويش به دعوت گروه سام و مديريت خانم سوسن 
فرخ نیا كه سالهاست در لندن مشغول فعالیت های هنری 
و تئاتری می باشند و همواره اين دو گروه باهم همکاری 
متقابل داشته اند؛ به لندن می آيند تا مشتاقان به تئاتر نیز 
عالقمندان  مند شوند.  بهره  آن  تماشای  از  كشور  اين  در 
برای كسب اطالعات بیشتر می توانند به وب سايت گروه 

سام به آدرس زير مراجعه كنند.
www.saamtheatregroup.com 
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انگليسی را در 6 ماه بياموزید
روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر

کالس های آموزش انگليسی برای بزرگساالن در کانون ایرانيان 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
-2 جمالت مورد استفاده در مکالمات روزانه 

-3 یادگیری لغات مورد نیاز
-4 استفاده از لغت نامه انگلیسی به انگلیسی

هر جلسه آموزش به ترتیب زير خواهد بود
5 دقیقه تکنیك تنفس، 20 دقیقه  صدا و طرز استفاده از لبها، 20 دقیقه يادگیری صداها، 20 دقیقه تکرار 

مطالب، 10 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه صحبت كردن و يادگیری لغت.
از افراد خواسته می شود تا در تمام اين مراحل شركت فعال داشته باشند. 

برای استفاده كامل از اين كالس و مفید بودن آن شركت كنندگان بايد خود را متعهد كنند كه حد اقل ۶ ماه 
در اين كالس ها شركت كنند. 

برای ثبت نام ، اطالعات بیشتر و هزینه با کانون ایرانیان لندن با شماره
02077000477    تماس 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 راهپیمايی 22 خرداد )سالگرد انتخابات رياست جمهوری( در لندن 

تجمع ایرانیان لندن در 
مقابل سفارت ایران

فرشته كديور

روزها يکی پس از ديگری سپری شد تا به ايامی رسیديم كه به موازاتش در چنین روزهايی در خرداد 
ماه سال گذشته، شور و اشتیاقی وصف ناشدنی از حضور مردمان در هر كوی و برزن را به خاطر 
می آوريم. روزهايی كه فريادهای شادمانی و پايکوبی، خیابان ها را پرساخته بود. رنگ ها، شعارها 
و عکس ها به در و ديوارهای شهر، جلوه خاصی بخشیده بود؛ چرا كه مردم انتظار رويدادی را می 
كشیدند كه توانست اينگونه خروش و امید را در وجودشان شعله ور سازد و آن هم چیزی نبود جز 
اينکه همگی در كنار صندوق های رای، ظاهر شوند و يکدلی شان را جهت آنچه با قوه فکر و اراده خود 
برگزيدند، به نمايش گذاشته و فقط نام منتخب خود را از درون صندوق ها بیرون آورند. اما آنچه دور 
نمايش پیش بینی نمی شد؛ اين كه منتخبشان جز همآنی باشد كه برگزيده بودند. يکباره دامنه اختالف 
ها و موج اعتراض ها چنان باال گرفت كه هیچ چیز نتوانست جلودارش شود. اما دستاوردش؛ رويش 
جوانه ای سبز كه جنبش سبز نام گرفت. جنبشی كه مبدل شد به امیدها و آرزوهای انسانهای زيادی كه 
باروری اش را چشم دوختند. خواسته شان چندان زياد نبود؛ احقاق حقوق قانونی و مدنی به حق شان.
آری يکسال از تب و تاب انتخابات پرهیاهوی رياست جمهوری در ايران گذشت. انتخاباتی كه توانست 
مرزها را درنوردد و هر آنکس كه ايرانی نام داشت را با خود همراه ساخت تا به حق خواهی اش به پا 

خیزد و در هر گوشه دنیا فرياد نه تنها رای من كجاست بلکه حق من كجاست را بانگ زند.
 در طی يکسال گذشته به مناسبت هر برنامه يا يادبودی ايرانیان خارج از كشور نیز همپای هموطنان 
ايستادند و شعارهايشان را در حمايت از مردمان كشورشان، مقابل  ايران، يکپارچه  خود در داخل 
ديوارهای 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 ايران، مجوزی برای راهپیمايی مردمی؛ صادر نشد با 
اين وجود ايرانیان در ساير كشورهای دنیا با استفاده از فضای دموكراتیك و آزاد محل سکونتشان، 
دست به كار شدند تا رسالت خود را به انجام رسانند و خاطره حوادث اين روزها را برای جهانیان 
زنده نمايند. بدين طريق ثابت كردند كه اگر حتی راهپیمايی سکوتی در ايران مجوز نگیرد؛ اين ما هستیم 
كه در خارج از مرزها و در هر كجا كه باشیم اين سکوت را فرياد خواهیم زد. در لندن نیز از روزها قبل 
شاهد فراخوان هايی از گروه های مختلف به شیوه های گوناگون و در شبکه های مجازی بوديم كه 
حضور طرفداران جنبش سبز و ساير گروه ها را  برای راهپیمايی بیست و دوم خرداد می طلبید. اين 
راهپیمايی روز شنبه) 12 جون ( با حضور دسته هايی از مردم و با هماهنگی يکی از گروه های حامی 
جنبش سبز لندن، از مقابل درب اصلی هلند پارك آغاز و تا مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسالمی 
با مضمون آزادی،  با نوشته هايی  لباس های سبز  به  يافت. در طول مسیر راهپیمايان ملبس  ادامه 
برابری، برادری و با حمل بادكنك های سبز و پالكاردهايی، خواسته های خود را به تصوير كشیدند و 
با سر دادن شعارهايی مطالبات خود را بیان نمودند. حركت آرام و پیوسته شان كه تنها با تکرار بلند 
شعارهايی 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 حمايت شان می كردند و اين بار خارجیان بودند 

كه با لنزهای كوچك موبايل های در دستشان اين تصاوير را برای خود به سرعت ثبت می كردند.

فعال  برخی شخصیت های  ديگر مردمان،  به  كننده  راهپیمايی  با طی مسیر مربوطه، جمعیت  سپس 
مقابل ساختمان  در  قبل  از ساعاتی  كه  پیوست  ديگری  های  و حزب  ها  گروه  سیاسی،   – اجتماعی 
سفارت ايران، ايستاده بودند و آنها نیز با در دست داشتن پالكاردها، پرچم ها و تصويرهای مختلف، 
شعارهايی را فرياد می زدند. بدين ترتیب ساعاتی به اين منوال گذشت و با نزديك شدن به پايان زمان 
قانونی تجمع، گروه ديگری از حامیان جنبش سبز لندن، اقدام به راهپیمايی به سمت ساختمان كنسلول 
گری ايران نمود، جايی كه يکسال پیش در چنین روزی به آنجا برای رای دادن، رفته بودند و حاال يکبار 
ديگر نیز به صورت سمبلیك در كنار خیابان ايستادند و برای نشان دادن اين اتحاد، همان كار را تك 

تك تکرار كرده و رای های خود را در داخل صندوقی نمادين رها ساختند.

اين مراسم كه از ساعت 2 بعد ازظهر آغاز شده بود؛ حوالی ساعت هشت شب به پايان رسید.

الریجانی عليه بازرسی 
محموله هواپيماها و کشتيهای 

عازم ایران هشدار داد
های  محموله  بازرسی  علیه  ايران  مجلس  رئیس 
مظنون به مقصد ايران هشدار داده و خواستار ادامه 
"صیانت  اورانیوم شده و مجلس طرح  غنی سازی 
را تصويب  آمیز هسته ای"  از دستاوردهای صلح 

كرده است.
پیشین  سرپرست  و  مجلس  رئیس  الريجانی،  علی 
مذاكرات هسته ای جمهوری اسالمی روز چهارشنبه 
علنی  در جلسه  در سخنانی  )1۶ ژوئن(  2۶ خرداد 
اخیر  اجرای مصوبه  در  كه  را  مجلس، كشورهايی 
های  محموله  بازرسی  صدد  در  امنیت  شورای 
تالفی  اقدامات  به  آيند  بر  ايران  مقصد  به  مظنون 

جويانه تهديد كرد.
آقای الريحانی در اظهارات خود گفت: "به آمريکا و 
كشورهای ماجراجو هشدار می دهیم در صورتیکه 
وسوسه بازرسی محموالت هواپیما و كشتی ايرانی 
خلیج  در  باشند  مطمئن  باشند،  داشته  سر  در  را 
آنان  های  كشتی  خدمت  به  عمان  دريای  و  فارس 

خواهیم رسید."
رئیس مجلس نوع اقدامات مورد نظر خود را شرح 
نداد اما در حال حاضر، كشتی های متعلق به نیروی 
دريايی اياالت متحده و شمار ديگری از كشورهای 

غربی در اين منطقه حضور دارند.
قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل، 
اقدامات  كه  آنچه  در  9 ژوئن سال جاری،  مصوب 
الزم برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسالمی 
افزارهای سنگین و تجهیزات و فن آوری  به جنگ 
مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی خوانده شده، 
مجوز بازرسی كشتی ها و هواپیماهای مظنون به 
حمل اقالم ممنوعه برای اين كشور را صادر كرده 

است.

آقای الريجانی در سخنان روز چهارشنبه خود گفت 
و  سنا  اروپا،  اتحاديه  كه  بود  آمده  خبرها  "در  كه 
كنگره آمريکا، پس از قطعنامه مفتضحانه اخیر، به 
اقدام ديگری دست زدند و برای تکمیل چرخه حركت 
ماجراجويانه شورای امنیت، مصوبات ديگری را در 

مقابله با ملت ايران تدارك ديده اند."
اروپا اعالم  اتحاديه  اياالت متحده و  برخی مقامات 
كرده اند كه عالوه بر اجرای قطعنامه شورای امنیت، 
در نظر دارند محدوديت های تجاری و مالی ديگری 
را برای افزودن بر فشار بر دولت جمهوری اسالمی 

به اجرا بگذارند.
عدم  به  را  جهان  اتمی  كشورهای  الريجانی  علی 
تبعیت از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته 
ای و خودداری از تامین سوخت مورد نیاز رآكتور 
تحقیقاتی تهران متهم ساخت و گفت "مجلس شورای 
تولیدات  پايه  خواهد  می  محترم  دولت  از  اسالمی 
20 درصد قرار دهد و به  غنی سازی را در سطح 
هیچوجه كوتاه نیايد تا كشورهای بی تعهد و زورگو 
متوجه شوند به میزان فشار بی منطق آنان، درجه 

غنی سازی متناسب با نیازها افزايش می يابد."
نسبت  واكنش  به  توصیه  توجیه  در  مجلس  رئیس 
مثل  به  مقابله  ايران،  علیه  المللی  بین  اقدامات  به 
به  و  نامید  ايران  ملی  حقوق  از  دفاع  از  بخشی  را 
كرد  اخطار  آمريکا،  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراك 
كه "متوجه باشد از اين به بعد، زمان سرگرم سازی 
از طريق سخنرانی به سر آمده و زمان كالس انشاء 
تمام شده و نوبت امتحان است و مطمئن نباشند كه 
آنها  نفع  به  ايران  ملت  به  نسبت  موذيگری  و  ايذاء 

تمام می شود."
شورای  جديد  قطعنامه  تصويب  الريجانی  آقای 
امنیت را به تالش آمريکا و اسرائیل برای انحراف 
افکار عمومی جهانیان از ماجرای حمله كماندوهای 
اسرائیلی به كشتی امدادرسانی عازم غزه نسبت داد 
و گفت كه آمريکا و اسرائیل "نمی توانند با اينگونه 
پرونده سازی ها، ماجرای خیانت بار و جنايتکارانه 

علیه كاروان آزادی را سرپوش بنهند."
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اين رنگ پذيری  از  عجیب است اسامی دكان های معمولی هم 
تابلوی  هنوز  ها  همشهری  از  خیلی  شايد  ندارند.  مصونیت 
    MEAT ARIAبزرگ قصابی دروازه شمیران را يادشان باشد
ASDOLLA)ملهم از لقب آريامهر.( مطمئن نیستم كه حاال تغییر 
اسمی با يك پوند اسالمی نداده باشد. نمی دانم شايد هم با اين 
نوع پسوندها يك پوشش امنیتی برای خود تامین می كنند. چون 
واقعا اين ها ديگر خوش خدمتی بعضی از خود همین مردم است 
به دولت و حکومت مربط نیست. وقتی قرار شد تبی جامعه را 
بگیرد آن وقت هر پديده و هر كااليی با پسوند يا پیشوند مورد 
پسند و يا رايج روز مزين می شود.  آن وقت ديگر حتی آگهی 
های عجیب و غريب روزنامه ای هم نبايد به خنده امان بیندازد: 
نخستین ساعت رومیزی اسالمی )به نقل از آگهی در همشهری 

5 بهمن 78(.
ببینید كم و بیش اين مسائل در تمامی جوامع وجود دارد ولی در 
اين جا عیب كار غلظت و اندازه آن است كه باعث شده قبح كار 
از بین برود. متن زير را از مقاله مردمان بازيگر روز يازدهم 
بهمن ماه 77 روزنامه مشاركت برايتان نقل می كنم. به نقل از 
روبر تو چولی سرپرست گروه بازيگران تئاتر آلمان در مورد 

بازيگر ی در ايران:
من پتانسیل قوی در بازيگران ايرانی می بینم. اين فرهنگ زبان 
می  پديد  را  نمايش  و  بازيگری  امکان  زبان  اين  و  دارد  ايرانی 
تئاتر و جايگاه نمايش نیست در  به  انحصارا مربوط  آورد كه 
جاهای ديگر هم وجود دارد. من موضوعی را تعريف می كنم و 
آن اين كه از شخصی كه حرف می زنم بی نام و نشان است. در 
چند سال پیش كه به ايران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم 
در يکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته ای را ديدم. مطمئنا 
در آن روز در بازار اصفهان من تنها فرد خارجی بودم. د رآن 
دسته شیون و گريه زاری زيادی می شد و انسانها زيادی رنج 

می بردند.

اما از آن جا كه من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم 
و تنها كسی بودم كه در اين دسته گريه نمی كردم. من بازيگر 
بسیار خوبی هستم ولی آن جا خجالت می كشیدم كه گريه كنم. 
كنار من چند مرد ايستاده بودند كه زار زار گريه می كردند يکی 
از آنها كه به من نزديکتر بود هنگام عزاداری و وسط گريه زاری 
رو به من كرد و گفت می خواهی فرش بخری؟ و در عین حال به 
سختی گريه می كرد. اين بزرگترين بازيگری بود كه من ديدم. 
جالب است كه در بعضی از مقاطع اين ريا كاری به اصطالح بین 
دو طرف رو باز انجام می شود هر دو طرف هم به بی اصلی 
آن باطنا اعتراف دارند ولی راضی اند كه همین نمايش را ادامه 
دهند: ساعت حدود نیمه شب است. از يك میهمانی برگشته و 
مجبوری يکی از همان میهمان ها را هم درب متزلش برسانی. 
به محض اين كه رسیدی آقا شروع می كند به تعارف كردن كه 
حاال يك چايی و... جنابعالی با سماجت تعارف می كنید كه نه 
به خوبی  برای وقت ديگر در صورتی كه هر دو  باشد  انشا... 
می دانید با زن و بچه خواب محال است حتی برای يك حاجت 
كوتاه چند دقیقه ای بتوانید به داخل خانه برويد. ولی خوب چه 
ضرری!! دارد. هر دو طرف راضی ا ز هم جدا می شوند. درست 
است خواهید گفت اين تعارفات از خصائل میهمان نوازی ايرانی 
است ولی خودمانیم اين ديگر میهمان نوازی نیست میهمان به 
بازی است. و در چنین شرايط بازيگری است كه كمتر كسی می 
تواند تعداد واقعی دوستان و يا حتی دشمنانش را بشناسد و بر 
مبنای آن حسابی برای زندگیش برقرار كند. اين است كه رئیس 
اداره تازه وقتی از اداره بیرون رفت می فهمد كه تا چقدر بین 
خودش  تا  داشته  منفوريت  احتماال  يا  و  محبوبیت  كارمندانش 

نرفته معلوم نمی شود.

ايرانی را كه در عین حال خارج از  يك نمونه از فرصت طلبی 
كنم.  می  نقل  برايتان    نیست  ايرانی  همین  جذابیت هوشمندی 
از دواير دولتی داخل شهر مردان آستین كوتاه  يکی  دم درب 
را راه نمی دادند. مجسم كن با اين گرفتاری خودت را از پس 
يك ترافیك آن چنانی مرخصی آن چنانی و هزاران مساله ديگر 
ای می گويند آسینت كوتاه است و  به دروازه مقصد رسانده 
راهت نمی دهند. چاره كار را دربان با يك اشاره كوتاه نشانت 
می دهد. بعد بايد پیرآهن آستین بلند چند دقیقه كرايه كنی يا از 
همان مغازه يك پیراهن ديگر برای يکبار مصرف آن هم به قیمت 
دلخواه صاحب مغازه بخری. متوجه می شويد كه در بسیاری 
از مواقع منافع مقطعی مجريان يك دستو ولو كه اين دستور در 
دوره ای به مناسبت ضرورتی و يا به تشخیص اشتباهی صادر 
گشته باشد مانع از لغو آن می شود بدون اين كه خود مجری 

كوچکترين اعتقادی به اصل دستورداشته باشد.

آمریکا وزیر دفاع و 
فرمانده سپاه ایران 

را تحریم کرد
دولت باراك اوباما، رئیس جمهوری آمريکا، 
های  شركت  و  افراد  از  ديگری  شمار  نام 

ايرانی را به فهرست بلند تحريم های يکجانبه 
خود افزوده است. 

مدير  ثابت  كريمی  و جواد  ايران  دفاع  وزير 
شركت انرژی نوين به دلیل ارتباط با برنامه 
داده  قرار  ها  تحريم  فهرست  در  ايران  اتمی 

شده اند. 

نام سرلشگر محمدعلی جعفری، فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران و محمد 
سپاه  بسیج  سازمان  فرمانده  نقدی  رضا 
می  چشم  به  فهرست  اين  در  نیز  پاسداران 

خورد. 

در  بیمه  اين  نمايندگی  و  ايران  بیمه  آمريکا 
بريتانیا را نیز تحريم كرده است. 

تصويب  از  پس  هفته  يك  ها  تحريم  اين 
قطعنامه تازه ای از تحريم ها علیه ايران در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط 

با برنامه اتمی اش اعمال می شود. 

از  بعد  آمريکا  دارايی  وزير  گايتنر  تیموتی 

ظهر چهارشنبه )1۶ ژوئن( در يك كنفرانس 
امروز  "اقدامات  گفت:  واشنگتن  در  خبری 
ها  دولت  ساير  كردن  منصرف  هدف  با  ما 
اين  با  معامله  از  خارجی  مالی  نهادهای  و 
های  فعالیت  به  كمك  باعث  كه  موسسات 

غیرقانونی ايران می شود انجام می شود." 

 - ايران  بانك"  "پست  كه  كرد  ادعا  گايتنر 
شانزدهمین بانك ايرانی كه به فهرست سیاه 
فعالیت  از  "حمايت  برای  افزوده می شود - 
های اشاعه اتمی" ايران تاسیس شده است. 

داری  معاون وزارت خزانه  لیوی،  استوارت 
آمريکا، كه از طراحان و مجريان تحريم های 
آمريکا علیه ايران به حساب می آيد نیز در 
خبرنگاران  سواالت  به  خبری  كنفرانس  اين 

پاسخ داد. 

او در پاسخ به سوال آدی راوال خبرنگار بی 
بی سی در واشنگتن داير بر اين كه چگونه 
تحريم  كه  دهد  می  اطمینان  ايران  مردم  به 
های اعالم شده امروز و سابق، نه آنها بلکه 
"سوال خیلی  گفت:  گیرد  را هدف می  دولت 
با  ما  است.  خوبی است. حرف شما درست 
كامال  نداريم.  اختالفی  يا  ايران مشکل  مردم 
برعکس، اين دولت ايران و تصمیم های آن 

است كه مشکل آفرين است." 

پنج شركت مرتبط با خطوط كشتیرانی ايران 
نیز مشمول اين تحريم ها هستند. 

 22 مجموع  در  اوباما  دولت  كه  گفت  گايتنر 
بیمه  و  انرژی  بنزين،  محصوالت  شركت 
مالکیت  تحت  "كه  ايران  خارج  و  داخل  در 
را شناسايی  يا مديريت دولت ايران هستند" 

كرده است. 

"تمامی  شده  اتخاذ  های  تحريم  براساس 
و  بردگان  نام  از  يك  هر  میان  معامالت 
شهروندان آمريکايی ممنوع است، و شركت 
ها و افراد نام برده هر نوع دارايی در آمريکا 

داشته باشند مسدود خواهد شد." 

دولت اوباما قول داده بود كه پس از تصويب 
قطعنامه سازمان ملل متحد گام های يکجانبه 
از كشورهای  و  بردارد  ايران  علیه  بیشتری 

ديگر خواسته است چنین كنند. 

دوشنبه  روز  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزرای 
پیشنهاد  ايران  علیه  را  ای  تازه  های  تحريم 

كرده بودند.

مرجع بی بی سی

عوارض خروجي مسافران پروازهاي خارجي دو برابر شد 
ايسنا: مديركل فرودگاه  بین المللي امام خمیني از افزايش میزان عوارض خروجي مسافران پروازهاي خارجي به 50 هزار تومان خبرداد. رضا 

قديمي 
اظهار كرد:  عوارض خروجي هر مسافر در سفرهاي خارجي از 25 هزار تومان به 50 هزار تومان افزايش يافته است. وي افزود: البته عوارض 
خروجي سفرهاي زيارتي )عراق و سوريه( 25هزار تومان است. قديمي با اشاره به اينکه در سال گذشته روزانه بین 50 تا ۶0 پرواز در اين 
100 پرواز در اين فرودگاه انجام مي شود و ايستايي مسافران از بین رفته است.  فرودگاه انجام مي شد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود 
مديركل فرودگاه  بین المللي امام خمیني )ره( اظهار كرد: چند شركت هواپیمايي از كشورهاي مالزي و سوريه و برخي از كشورهاي آسیاي میانه 

درخواست انجام پروازهاي برنامه اي به اين فرودگاه را دارند كه ظرفیت و آمادگي پاسخگويي آن وجود دارد. 

 به دفاع از رضاشاه افتخار 
مي کنم و اصال خجالت نمي کشم

حمید رسايي و صادق زيباكالم در مناظره اي 
و  »خواص  موضوع  به  گفت وگو  راديو  در 
نقش آنها در حوادث سال گذشته« پرداختند. 
زيباكالم گفت: متاسفانه در نظام سیاسي ما 
مي شوند  ابقا  كارشان  در  مسئوالن  زماني 
فرو  لب  اشتباهات  و  خطاها  مقابل  در  كه 
سکوت  حکومت  اشتباهات  مقابل  در  و  بندد 
رسايي  آقاي  كه  است  حالي  در  اين  و  كنند 
و دوستان شان به اين مسئله افتخار مي كنند 
نشانه  اين موضوع  كه  است  اين  واقعیت  اما 

نارسايي نظام ماست. 

قبلي  مواضع  از  دفاع  با  همچنین  زيباكالم 
از  دفاع  به  افزود:  خان  مورد رضا  در  خود 
خجالت  اصال  و  مي كنم  افتخار  رضاشاه 

كنم.  حمايت  همکارانش  و  رضاشاه  از  عمومي  انظار  در  نمي كشم 

رسايي در پاسخ گفت: اگر شما از طريق راديو به اعالم مواضع خود 
از  دفاع  در  شما  دوستان  از  برخي  تمايل  عدم  علت  به  مي پردازيد 
مواضع شان در مورد فتنه سال گذشته است و اين در حالي است كه 
شما از طريق راديو به طرفداري رضا میر پنج افتخار مي كنید. بعد 
نظام را متهم مي كنند كه اگر كسي همراه با آنها نبود، افراد را ساقط 
مي كند كه رفتار دوگانه شما و همفکران تان را مردم رصد و به همین 
آقايان  ايستادند.  نفاق  جريان  مقابل  در  دلیل 
موسوي و كروبي با استفاده از تريبون هايي 
كه نظام براي آن قرارداد به صحنه انتخاباتي 
وارد شدند اما در نهايت اين افراد به آشوبگري 
پرداختند. اتفاقات سال 88 و حوادث تلخ بعد 
خواص  رويش  و  ريزش  موجب  انتخابات  از 
شد. خواص با تصمیمات غلط از جريان اصیل 
نادرست  استدالل  با  و  گرفتند  فاصله  انقالب 
بیشتر شبیه عوام بي تحلیل و بي بصیرت عمل 
نظامي  اگر  گفت:  ادامه  در  زيباكالم  كردند. 
شکل  اين  به  خود  مسئوالن  با  باشد  سالمت 
برخورد نمي كند و از بي آبرويي آنها جلوگیري 
در  اسالمي  نظام  رفتار  سطح  اين  كه  مي كند 
فقط  انقالب  پايه گذاران  و  با خواص  برخورد 

در نظام هاي كمونیستي و توتالیتر ديده مي شود. 
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و  تعقیب  از  شنیدني اي  و  جالب  ماجراهاي  مي گذرد،  كه  روز  هر 
گريز نیروهاي آمريکايي و پاكستاني و شبه نظامیان طالبان شنیده 
مي شود. از اقدام نافرجام فیصل شهزاد، جوان پاكستاني وابسته 
به طالبان در بمب گذاري در میدن تايمز نیويورك و بازداشت او 
در  آمريکايي  اسالمگراي  چند  بازداشت  آمريکا،  از  فرار  از  پیش 
و  بود  نظامیان  شبه  پايگاه  به  رفتن  براي  تالش  در  كه  پاكستان 
در  فاكنركه  آمريکايي.  تبعه  فاكنر،  بروك  گري  بازداشت  اكنون 
با رساندن  تا  بود، قصد داشت  آمده  پاكستان  به  لباس گردشگر 
قتل  به  را  او  افغانستان،  مرزهاي  در  الدن  بن  پناهگاه  به  خود 
رسانده و انتقام خون هموطنانش و به ويژه قربانیان 11 سپتامبر 
را از وي بگیرد. اما وي پیش از انجام هر حركت خشونت آمیزي 
به دام نیروهاي امنیتي پاكستاني افتاد. فاكنر 52 ساله كه تاكنون 
شش بار به پاكستان سفر كرده اين بار اما كوشیده تا با ظاهري 
محلي و گذاشتن محاسن خود را با بومیان پشتوني همرنگ كند تا 

بتواند با سالح، دوربین ديد در شب،  دشنه و شمشیر 
او  كند.  دريافت  را  دالري  میلیون   25 جايزه  و  را كشته  بن الدن 
در  كشورش  نظامي  تالش هاي  همه  از  تر  سازنده  را  روش  اين 
راحت تر  غیرنظامیان  او  باور  به  چراكه  مي داند،  الدن  بن  گرفتن 
او پس  بکشند.  را  او  و  بومیان رسانده  میان  به  را  مي توانندخود 
بازجويي و معاينه رواني قرار گرفت. مقامات  بازداشت مورد  از 
امنیتي ايالت كلورادو اياالت متحده اسنادي را منتشر ساختند كه 
نشان مي دهد كه فاكنر در سال هاي 1981 و 198۶ در زندان بوده 

است. 

منتظر الزیدي، جزئيات یك ماجرا 
منتظرالزيدي دست بردار نیست. خبرنگار عراقي كه دو سال پیش 
با پرتاب كفش به سوي جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمريکا كه 
جنگ  مخالفان  محبوب  و  جهان  شهره  بود،  كرده  سفر  عراق  به 
با يك شبکه  آن ماجرا، در گفت وگو  از  تازه ترين روايت  در  شد، 
ماهواره  اي گفت: من كفشي كه به جورج بوش پرتاب كردم را از 
البته شايعه شده  خیابان  العريش در استان الجیزه  مصر خريدم. 
بود كه من اين كفش را از تركیه خريده بودم، اما اين طور نبود. 
با  آن كفش  زمینه خريد  در  پیشنهاداتي  به من  داد:  ادامه  الزيدي 
قیمت بسیار باال ارائه شد، اما متاسفانه كفش از سوي دولت عراق 
و سازمان اطالعات آمريکا در همان زمان نابود شد تا بعد ها تبديل 
به نماد نشود و دلیل اين اقدام آنها اظهارات كاندولیزا رايس، وزير 
امور خارجه سابق آمريکا، بود كه گفت جهان حادثه كفش را تا 50 
سال بعد فراموش خواهد كرد. الزيدي پس از آن ماجرا بازداشت 
و  معلق  ادامه حکمش  در  ولي  محکوم شد  زندان  سال  به سه  و 
از آزادي  او در طول يك سال گذشته و پس  از زندان آزاد شد. 
ماجرا  اين  درباره  و  كرده  نقاط مختلف جهان سفر  به  زندان،  از 
سخن گفته است. وي در يکي از اين سفرها، خود مورد حمله يك 
خبرنگار عراقي قرار گرفت كه با پرتاب لنگه كفش به سوي الزيدي، 
مخالفت خود با افکار وي را اعالم كرد. پرتاب لنگه كفش به سوي 

سیاستمداران،  در سطح جهان  پس از ماجراي الزيدي 
به عنوان يك نماد مخالفت تبديل و بارها تکرار شده است. 

تحریم هاي آمریکاعليه کره  شمالي 
یك سال دیگر تمدید شد 

اوباما،  باراك  اياالت متحده علیه كره شمالي،  ادامه فشارهاي  در 
تسلیحات  برنامه  تهديد  اين كه  اعالم  با  آمريکا  رئیس جمهوري 
ادامه دارد، تحريم هايي را كه دولت  هسته اي پیونگ يانگ همچنان 
»جورج بوش«، رئیس جمهوري پیشین اين كشور علیه كره شمالي 
وضع كرده بود را تمديد كرد. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري 
توسط  بیانیه اي  انتشار  با  سه شنبه  اوباما«  »باراك  فرانسه، 
سال  ژوئن   2۶ در  كه  ملی  اضطراری  »وضعیت  گفت:  كاخ سفید 
به منظور  تاريخ  آن  در  كه  اقدام هايي  و  شد  اعالم  میالدي   2008
مقابله با اين وضعیت اتخاذ شد بايد تا پس از 2۶ ژوئن 2010 ادامه 
يابد.« رئیس جمهوري آمريکا كه سال پیش نیز اين حکم را تمديد 
برای يك سال ديگر  بود، گفت كه وضعیت اضطراری ملی  كرده 
برقرار خواهد بود. شايان ذكر است كه به دنبال تشديد تنشها در 
شبه جزيره، اياالت متحده در پشتیباني از كره جنوبي به نیروهاي 

نظامي خود اعالم آماده باش داده بود. 

پیروزي ملی گرايان در انتخابات پارلماني 

آیا بلژیك به سمت 
تجزیه مي رود؟ 

بر اساس نتايج انتخابات پارلمانی بلژيك، ملی گرايان »فلماند« پیروزي قاطعي 
را در انتخابات روز شنبه به دست آوردند. 

 

»بارت  رهبری  به  فلماند  جديد  ائتالف  دويچه وله،  خبري  پايگاه  از  نقل  به 
 150 از مجموع  27 كرسي  با كسب  از مناطق فالمان   ها  دوفر« در بسیاری 
 19 گذشته  انتخابات  به  نسبت  كه  يافت  دست  پیروزی  به  پارلمان  كرسي 
كرسي بیشتر كسب كرده است. پس از آن، سوسیالیست هاي فرانسوي زبان 
نیز توانستند 2۶ كرسي به دست آوردند كه شش كرسي بیشتر از انتخابات 
پیشین بود. در حالی كه در منطقه  »والون« كه در آن فرانسوی زبان ها ساكن  
هستند ابتدا سوسیالیست ها و سپس لیبرال ها بیشترين آرا را كسب كردند. 

پیروزي فالماندها در حالي صورت گرفته است كه ادعاي آنها مبني بر جدايی 
ساكن  فرانسوی زبان هاي  كه  است  حالي  در  اين  و  كند  مي  راتقويت  طلبي 
مناطق جنوبی والون طرفدار اتحاد ملی  هستند. بیزينس ويك نیز از بلژيك 
رتبه  به  مسیحیان  دموكرات  به سقوط  منجر  انتخابات  اين  كه  داد  گزارش 
چهارم شده است. نیويورك تايمز نیز در گزارشي از اين رويداد با عنوان 
اتحاد  براي  جدي  چالشي  كه  كند  مي  ياد  گرايان  ملي  »گیج كننده«  پیروزي 
شکننده دولت فدرال به شمار مي رود. بنابراين گزارش لي اوان دو وينتر، 
استاد دانشگاه كاتولیك دولووان به چالشهايي اشاره كرده كه دولت كنوني 
پس از انتخابات 2007 با آن روبرو شد؛ چالش هايي كه منجر شد تا تشکیل 

آن 9 ماه به طول بینجامد. 
كه  است  نزديك شده ايم. دشوار  پرتگاه  لبه  به  »ما  گويد:  ادامه مي  در  وي 
بگويم پنج متر يا پنج سانتي متر با پرتگاه فاصله داريم. اما بلژيکي ها بر سر 
دو راهي قرار گرفته اند و بايد تصمیم بگیرند كه آيا مي خواهند با هم زندگي 

كنند يا نه؟« پیروز ايزدي كارشناس مسايل اروپا هم میگويد: درباره میزان 
واگرايي در بلژيك مي گويد: » حزب فلماند با گرايشهاي تجزيه طلبانه خود به 
ايجاد يك كنفدراسیون و جداشدن از بخش فرانسه زبانها اعتقاد دارد. به اين 
صورت كه آنها خواهان اعطای قدرت به دولتهای محلی در تمام حوزه های 
اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی هستند و بر اين اعتقادند كه دولت فدرال تنها 
دفاعی و سیاست  نظامی،  ارتش،  مسائل  اختیاراتی در حوزه  بايد عهده دار 

خارجی باشد. 
فلماندها حتی برای تحقق اين هدف، طرحی را نیز ارائه كرده بودند. بر اساس 
اعالم كرده  را  فلمان آن  اتحاد جديد  بارت دوفر رئیس حزب  برنامه ای كه 
بود، در صورت تصويب دولتهای محلی در حوزه های بهداشت، دادگستری،  

دارايی و امنیت اجتماعی اختیارات كامل را خواهند داشت. 
به  كرده  پیچیده تر  قبل  به  نسبت  را  اوضاع  موجود  وضعیت  مجموع  در 
بیشتری  به زمان  نتايج  به  برای حصول  امروز  قومیت  دو  اين  كه  گونه ای 
اينکه جنوبی ها خواستار تجزيه كشور نیستند، اما  نیاز دارند. به خصوص 
شمالی ها در وهله اول خواهان اختیارات بیشتر بوده و آرمان مدنظر آنها 

تشکیل دولت فلمان مستقل است.« 

موج نوملي گرایي در اروپا 
ملي  كه موج  است  گرفته  در حالي صورت  بلژيك  در  گرايان  ملي  پیروزي 
میالدي   2000 در سال  داشت.  اين وجود  از  پیش  اروپا  اتحاديه  در  گرايي 
حزب آزادي اتريش كه گرايش هاي ملي گرايانه افراطي و فاشیستي داشت در 
انتخابات پیروز شد و دولت تشکیل داد. اين رخداد موجب وحشت اروپايي ها 
اتريش وضع شد. هنوز هراس ملي گرايان  و حتي تحريم هايي محدود علیه 
نامزد   2002 سال  در  كه  بود  نیافته  پايان  آنان  ستیزي  بیگانه  و  اتريش 
ملي گرايان افراطي فرانسه به دور دوم انتخابات رياست جمهوري راه يافت. 
اين واقعه نیز چنان هراسي در فرانسه و اروپا برانگیخت كه راستگرايان و 
لوپن  ژان ماري  و  كرد  متحد  انتخابات  دوم  در دور  را  فرانسوي  چپگرايان 

نامزد ملي گرايان شکست خورد. 
شدت  با  اما  قبلي  مورد  دو  مانند  حادثه اي  هم  بلژيك  انتخابات  در  حاال 
كمتر رخ داده است.حزب اتحاد نوين فالندرها كه از دموكرات  مسیحي ها و 
سوسیالیست ها جلو افتاده است، پاره اي گرايش هاي ناسیونال - هلندي دارد 

و خواستار افزايش قدرت هلندي زبان هاي بلژيك است. 
بیگانه ستیزي و تاكید بر حقوق هلندي زبان ها در برابر فرانسوي زبان ها، به 
اين گمان دامن زده است كه شايد حزب اتحاد فالندرها به سوي تجزيه طلبي 
آن  تبع  به  و  بلژيك  بي ثباتي  با سیاست هاي خود موجب  و  كند  پیدا  سوق 

التهاب در اروپا شود. 

ملي گرایي بلژیکي و بحران در اتحادیه اروپا 
پیروزي ملي گرايي در بلژيك،  تاثیراتي فرامرزي گذارده و از آنجايي كه اين 
كشور مقر فرماندهي ناتو است و قرار است در دو هفته آينده نیز رياست 
دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده مي گیرد،  اين گرايش هاي نامتعارف آرمان 

يکپارچگي اروپاي را متالطم خواهد ساخت. 
افزون  بر اين، خود بلژيك اكنون با كسري بودجه شديد روبه روست و نسبت 
به تولید ناخالص داخلي خود در منطقه يورو سومین نرخ بدهي را دارد. اين 
مسئله به ويژه در دوراني كه اروپا زير فشار بحران مالي يونان و اسپانیا 

قرار دارد، اين كشور را با بحران شديدتري مواجه مي كند. 
آن  بیم  شود،  طوالني  پیشین،  دولت  همچون  بلژيك  در  دولت  تشکیل  اگر 
يابد و  افزايش  يورو  اروپا و حوزه  اتحاديه  بر  اقتصادي  مي رود كه فشار 
از بحران مالي  اتحاديه  اين  كوشش هاي دو ماه گذشته را براي رها كردن 
اروپا و همچنین مشکالت  اتحاديه  اقتصادي در  بي اثر كند. در واقع بحران 
اقتصادي ناتو و نیز بي ثباتي در بلژيك خود عاملي شده است كه آلمان از 

انتقال مقر اين پیمان از بروكسل به بن خبر دهد. 

بي پروايي كره شمالی 

کيم جونگ ایل به دنبال چيست؟ 
يون يونگ كوان 
وزير خارجه كره  جنوبی در سال های 4 - 2003 

غرق شدن چیونان اتفاق يکه ای نیست، بلکه ذيل تغییر الگوی رويه عمومی 
كره شمالی قرار می گیرد. در واقع كره شمالی از آگوست 2008 كه كیم بیمار 
شده است )احتماال سکته( به نحو فزاينده ای بی پروا و جسور شده است.من 
معتقدم اين تغییرات در الگوی رفتاری كره شمالی نتیجه تغییرات بنیادی در 
اين كشور است. اوال، كیم جونگ ايل و پسرش كیم جونگ يو احتماال از اين 
بابت كه كشورشان به صورت دوفاكتو به عنوان دولت هسته ای شناخته شده 
اعتماد به نفس بیشتری پیدا كرده اند. به نظر می رسد آنان فکر می كنند دستیابی 
به سالح هسته ای آستانه فراخی برای بی پروايی كوتاه مدت و بلند مدت ايجاد 
می كند. فارغ از اينکه ]سالح هسته ای چقدر دست آنان را باز كند[ آنان چیزی 
را كه در برابر فشار های بین المللی از آنان حفاظت كند را به دست آورده اند. 
آنها حتی موفق شده اند تکنولوژی هسته ای را سال ها پیش به سوريه انتقال 
دهند بدون آنکه مجازات شوند. با موفقیت در چنین قماری بايد پرسید چرا 
نبايد جسور باشند.تغییر دوم به مسئله جانشینی كیم مربوط است. جسارت 
می خواهد  كه  باشد  پسر  كیم  خواست  از  انعکاسی  شايد  كره شمالی  تازه 
تازه ببخشد.  به عنوان رهبر قدر و قاطع را رنگی  2۶ ساله پدرش  تصوير 
شايد هم تمام اين اقدامات كه از پس بیماری كیم جونگ ايل اتفاق می افتد را 
كیم جونگ يو خودش انجام می دهد. به عبارت ديگر فرآيند انتقال قدرت شايد 
سريع تر از آنی باشد كه ما در بیرون از كره شمالی حدس می زنیم و دست 
آخر اينکه ضعف مديريت طوالنی و تحريم های بین المللی اقتصاد كره شمالی 
را در آستانه فروپاشی قرار داده است. بنابراين رژيم می خواهد توجه مردم 
را از مشکالت داخلی منحرف كند و ]به بهانه ای[ آنان را پشت سر رهبر جديد 
متحد كند.حمله به كشتی چیونان احتماال می تواند به طور خاص برای تداوم 

با  مواجهه  در  مديريت  به خاطر ضعف  كه  ارتشی  ـ  ارتش  بر  رژيم  سلطه 
نیروی دريايی كره جنوبی در نوامبر 2009 در نوار شمالی در دريای غرب 
با عوامل ديگری كه  البته در مقايسه  اين عامل  آيد.  به كار  عصبانی است ـ 
در باال بدان ها اشاره كردم ثانويه است. مسئله اين است كه تمام عوامل باال 
ـ  اقتصادی  بحران  و  جانشینی  مسئله  هسته ای،  نیروی  لطف  از  ـ جسارت 
مواردی ادامه دار هستند و بر رفتار كره شمالی تاثیر بلندمدت خواهند گذاشت. 
به غرق شدن  بین المللی  از سوی جامعه   قدرتمند  و  پاسخی هماهنگ  بدون 
چیونان، چنین تحركات جسورانه ای ظاهرا نه تنها ادامه خواهد يافت كه بیشتر 
هم خواهد شد. بنابراين كره جنوبی و جامعه جهانی بايد قاطعانه پاسخ دهند. 
مانور مشترك كره جنوبی و اياالت متحده در نزديکی منطقه غیرنظامی شده 
می تواند  نوار شمالی  در  زيردريايی ها  با خطر  مقابله  در  مانور مشترك  يا 
تقبیح  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه  بگیرد.  قرار  توجه  مورد 
ديپلماتیك  پاسخ  هرگونه  مقدمه  بايد  چیونان  به  كره شمالی  حمله وحشیانه 
كره شمالی  كه  كرد  كاری  بايد  همین طور  باشد.  جهانی  جامعه  سوی  از 
هر  به  گزينه ها  اين  تمام  بپردازد.  عملش  ازای  در  اقتصادی سنگینی  هزينه 
كره شمالی  در  معنادارای  تغییر  ايجاد  در  احتماال  و  هستند  كوتاه مدت  حال 
واقعیت جديد  با  كه  است  نیاز  اساسی تری  و  بلندمدت تر  استراتژی   ناكافی. 
]كره شمالی[ روبه رو شود و صلح پايداری را در شبه جزيره كره به ارمغان 
با  رئیس جمهور چین ـ  ـ  تائو  گفت وگوی هوجین  از محورهای  يکی  بیاورد. 
كیم جونگ ايل در نشست دوطرفه پنجم می گذشته مربوط به ضرورت آغاز 
اصالحات اقتصادی جدی و باز كردن درهای اين كشور به روی جهان بوده 
است. اين اظهارنظر نمونه خوبی از استراتژی ای است كه من مدنظر دارم. 
تا كنون، جامعه جهانی به طور عمده روی خلع سالح كره شمالی تمركز كرده 
است. اما اين پرداختن به نشانه بیماری و نه خود بیمای است. حال زمان آن 
است كه جامعه جهانی ـ به خصوص چین، روسیه، اياالت متحده، ژاپن، و 
كره جنوبی ـ تالش های ديپلماتیك مشابهی را برای پیگیری و تحت فشار قرار 

دادن كره شمالی برای اصالحات و گشايش اقتصادی انجام دهند. 
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انتخاب  ما  را  آنها  آنهاست.  دست  ما  سرنوشت 
بايد  را  هزينه اش  كنند  اشتباه  اگر  اما  می كنیم 
بیش  جهان  مطبوعات  هفته  اين  بپردازيم.  ما 
پرداختند.  سیاستمداران  به  موضوعی  هر  از 
روبه رو  مشکالت  از  انواعی  با  كه  سیاستمدارانی 
آمريکا  و  است  مالی  بحران  درگیر  اروپا  هستند. 
اشپیگل  زيست محیطی.  بحران  با  دست به گريبان 
بحران  برابر  در  كه  پرداخته  اروپايی  رهبران  به 
می خواهد  كه  اوباما  به  تايم  و  كرده اند  چه  مالی 
با  و  رفته  فراتر  دو  اين  از  اكونومیست  كند.  چه 
در  اوباما  نیاوردن  رای  احتمال  گرفتن  درنظر 
دوره دوم رياست جمهوری اش به دورنمای حزب 
چهره   می رسد  نظر  به  كه  پرداخته  جمهوريخواه 
فوق  سیاستمدار  اوباما  با  مبارزه  برای  اولش 

دست راستی االسکايی خانم پیلن باشد. 

اشپیگل: رهبران اروپا چه کرده اند 

اروپا  اتحاديه  پای رهبران  به  آلمان  اول  هفته نامه 
پیچیده است. اروپا هنوز درگیر بحران مالی است 
می پردازند.  آن  زوايای  به  مطبوعات  و  مجالت  و 
اشپیگل در اين میان به كارنامه رهبران كشورهای 
اروپايی پرداخته و حسابی از خجالت شان درآمده 
است. به نظر نويسنده گزارش اشپیگل نه نهادهای 
سهام  بازار  مرسوم  معامالت  نه  و  اقتصادی 
هیچ كدام سبب بحران نشده اند اين رهبران سیاسی 
دارند.  مهمي  نقش  اين باره  در  كه  هستند  اروپا 
آنان در انجام وظايف شان يا بی اراده اند يا ناتوان. 
نهادهای مالی جهان سرمايه دارانه غرب  وقتی كه 
فروپاشیدند  آنان  از  برخی  و  شدند  مشکل  دچار 
و برخی ديگر را هم با خود فروبردند، قدرت های 
فرسوده در اروپا را ترس برداشت. اما سوال اين 
جلوی  كه  می شد  انجام  بايد  كاری  چه  كه  است 
و  دارايی  وزرای  شود؟  گرفته  اقتصادی  بحران 
نشست های  در  هراسان  و  آشفته  جهان  رهبران 
بحران دور هم جمع شدند، بسته های كمکی برای 
تهیه كردند و  مالی  به بخش های آسیب ديده  كمك 
و  كردند  خرج  را  مالیات دهندگان  پول  میلیارد ها 
را  آمده  وجود  به  بی ثبات  موقعیت  كه  دادند  قول 
يك سال  از  بیش  گذشت  با  اما  كرد  خواهند  آرام 
رهبران  است.  نپذيرفته  انجام  جدی ای  كار  هنوز 
اروپايی معتقدند خوب عمل كرده اند: »ما هر كاری 
كه الزم بود انجام داديم« اين جمله را آنجال مركل 
ـ صدراعظم جدی آلمان ـ در هر مرحله از بحران 
او  حرف  سر  تکان  با  هم  همکارانش  و  می گفت 
اروپايی  وزرای  و  رهبران  اما  می كردند.  تايید  را 
كرده اند  اتخاذ  كه  سیاست هايی  نمی دانند  واقعا 
می گويند  منتقدان  كه  طور  ]آن  يا  بوده  كمك كننده  
از  بسیاری  كه  است  نگران كننده  اين  ضدتولید؟   ]
سیاست مداران فکر می كنند بعد از بحران همانطور 
است كه قبل از بحران بوده. به نظر كارستن پیالت 
ـ رئیس  شواری اروپايی ـ در درازمدت اروپا مدل 
كه  تازه ای  نکته  دارد.  كالن  اقتصاد  در  ]تازه ای[ 
مقاله اشپیگل دارد توجه به عرصه سیاسی داخلی 
كشورهای  در  است.  اروپايی  اتحاديه  كشورهای 
مركزی اروپا در بلژيك، لوكزامبورگ و هلند احزاب 
درگیر جدل های بی پايان درباره بحران های دولت 
و مشکالت محلی هستند. در كشورهای شرق اروپا 
آتش  در  ملی گرا  احزاب  اسلواكی  و  لهستان  مانند 
بحران می دمند و در يونان دولت درگیر میراث به 

دهه  چند  در  دولت ها  است.  اسالفش  از  مانده  جا 
گذشته در اين كشور بین سه خانواده چرخیده و 
درگیر فسادی عمیق است. مردم هم خود را با اين 
وضعیت تطبیق داده اند. در مورد فرانسه و آلمان 
نمی شود.  ديده  همکاری  و  رهبری  از  نشانی  هم 
پاسخ اين دو كشور در برابر پرسش های فعلی كه 
يا در  نیست  با هم هم خوان  يا  ايجاد كرده  بحران 
بدترين حالت هیچ كدام پاسخی به بحران ها ندارند. 

تایم: متهم می کند 

او  می گذارند.  نفت  با  روزگار  وارگاس  تری 
و  مکزيك  خلیج  نفت  كه  حاال  اما  بوده  ماهیگیر 
سواحل لوئیزيانای جنوبی را فراگرفته، دستش از 
میگوهايی كه قبال صید می كرده كوتاه شده است. 

كمپانی  از  دالر  هزار  پنج  مبلغ  به  البته چکی  تری 
اين بخشی  مانند خیلی ها  BP دريافت كرده است. 
اين فاجعه  اول  اين كمپانی است كه متهم  از تعهد 
زيست محیطی به شمار می آيد. تری معتقد است 5 
هزار دالر كفاف خرج های او را نمی دهد. در واقع 
5 هزار دالر پولی بود كه او از دو شب صید خود 
گیر می آورد به همین خاطر است كه او به نجاری 
روی آورده است. اما نگرانی اصلی تری اين نیست. 
نگرانی او آغاز فصل گردبادهاست كه از اول ژوئن 
شروع شده است و متخصصان آب و هوا پیش بینی 
تری  دغدغه  كرده اند.  را  فاجعه باری  گردبادهای 
آن است كه اگر گردباد آب های آغشته به نفت را 
روی خانه او بريزد كار او تمام است. مجله تايم با 
نگاهی به دردسرهای تری وارگاس در گزارشش 
به ابعاد جديد نشت نفت پرداخته است. اما مقصر 
اصلی اين فاجعه كیست؟ BP كه هر روز ترفندی 
انجام  خام  نفت  نشت  از  جلوگیری  برای  را  تازه 
می دهد؟ يا اوباما كه متهم است در برابر اين بحران 
و  می گذرد  دو  اين  از  تايم  است؟  خونسرد  خیلی 
به  می رسد.   )MMS( معادن  مديريت  به سرويس 
برای  فاجعه ای  فعلی  فاجعه  تايم  گزارش  نويسنده 
قانون گذاری است. MMS به مدت طوالنی كم كاری 
اين كمیته مسئول حفاری های دريايی  كرده است. 
سیاست  نوعی  سال ها  اين  در  و  است  ساحلی  و 

تاسیس اش  زمان  از  و  گرفته  پیش  در  را  لسه فر 
حوزه  در  قانون زدايی  به  1982معتقد  سال  در 
كاری اش بوده است. به نظر نويسنده تايم مسئول 
بعدی فاجعه خلیج مکزيك تمام شهروندان آمريکا 
هستند كه در اين سال ها در پی نفت ارزان بوده اند 
قانون گذاری  در  غفلت  در  را  دولت  رای شان  با  و 
الکین ـ  در اين حوزه تايید كرده اند. به گفته سارا 
استاد تاريخ سیاسی دانشگاه دولتی سن ديه گوـ ما 
اين  اما اكنون موضوع  اين فاجعه هستیم  مستحق 
شهروندان آمريکايی آنقدر باهوش و قوی هستند 
كه تغییرات جدی در اين زمینه را از قانون گذاران 

بخواهند يا نه؟ 

راست  نام  به  مشکلی  اکونومیست: 
آمریکا 

آمريکا مستحق  ايده،  بدون  زياده عصبی و زياده 
توصیف  اين  اوباماست.  برای  بهتری  جايگزين 
اكونومیست  اقتصادی  هفته نامه  خشن  و  خشك 
اين  از حزب چای و دست راستی های آمريکاست. 
روزها روزهای خوبی برای جمهوريخواهان است 
اوباما  باراك  آنان چنین فکر می كنند. محبوبیت  يا 
نظام  اليحه  تصويب  رسیده،  درصد   50 زير  به 
درمانی به او هیچ كمکی نکرده، بیشتر امريکايی ها 
و  می دهد  هدر  دارد  را  پولشان  او  می كنند  فکر 
ندارد.  تعريفی  هم  اقتصادی  مسائل  با  او  مواجهه 
گرفته  از سر  را  خود  رشد  آمريکا  اقتصاد  گرچه 
اما میزان ايجاد اشتغال اندك است و قیمت مسکن 
نفت  نشت  فاجعه  از  بگذريم  می رود.  باال  همچنان 
كه برخی آن را با دردسر های بوش بر سر گردباد 
كه  بحرانی  با  برخی  و  می كنند  مقايسه  كاترينا 
تسخیر سفارت آمريکا در ايران برای كارتر ايجاد 
كرد. وضع دموكرات ها در كنگره و سنا فعال خوب 
است اما به نظر اكونومیست دموكرات ها به احتمال 
داد.  خواهند  دست  از  را  نهاد  دو  اين  كنترل  زياد 
اوباما  رياست جمهوری  آينده  سال   دو  بنابراين 
از دو سالی كه پشت سر گذاشته است به مراتب 
درباره  اكونومیست  لحن  بود.  خواهد  سخت تر 
ناامیدانه است. نويسنده مقاله اصلی  اوباما بسیار 
در  هفته نامه  اين  كه  می كند  يادآوری  اكونومیست 
مبارزات رياست جمهوری 2008 از او حمايت كرد 
و حتی پشت اليحه ناامیدكننده اما ضروری اصالح 
نتوانست به  اوباما  اما  ايستاد  او هم  نظام درمانی 
دولت  ايده  برآيد،  بودجه  كسری  عهده  از  خوبی 
را  آزاد  بازار  همواره  و  كرد  پیگیری  را  بزرگ 
به  مهم  نکته  اما  است.  دانسته  ناخوشايند  چیزی 
نظر اكونومیست اينکه در حالی كه به اپوزيسیونی 
قوی احتیاج است دورنمای حزب جمهوريخواه هم 
است:  اسفناك  حزب  اين  وضع  است.  ناامیدكننده 
راديکال  رويکردی  حزب  اين  موضوعات  همه  در 
میانه روهايی  از  عاری  محفلی  به  حزب  اين  دارد. 
در  دموكرات ها  با  می توانستند  كه  شده  بدل 
هرگونه  آنان  كنند.  مشاركت  آمريکا  مهم  مسائل 
همکاری را خیانت می دانند. اكونومیست به تجربه 
محافظه كاران انگلستان اشاره می كند كه در زمانی 
تنها  و  كردند  را  اشتباه  همین  بودند  قدرت  خارج 
ادبیاتشان  كه  بازگردند  قدرت  به  توانستند  زمانی 
كامرون اصالح  ديويد  مانند  توسط راست میانه ای 
نکته ای  ماجرا  اين  در  اكونومیست  نظر  به  شد. 
وجود دارد برای  آنان كه اهل عبرت گرفتن هستند. 

رهبر ليبی:

  فيفا فاسد است 

خروج  سالگرد  چهلمین  در  و  ديروز  لیبی  رهبر 
و  طرابلس  روابط  لیبی،  از  آمريکايی  نیروهای 
واشنگتن را عالی توصیف و اعالم كرد آمريکا به 

رهبری اوباما دشمن ما محسوب نمی شود. 
 به نقل از خبرگزاری فرانسه، "معمر قذافی" رهبر 
خروج  سالگرد  چهلمین  در  و  گذشته  روز  لیبی 
و  طرابلس  روابط  لیبی،  از  آمريکايی  نیروهای 
واشنگتن را عالی توصیف و اعالم كرد آمريکا به 

رهبری اوباما، با ما دشمن نیست! 
كرد:  اعالم  عجیب  اظهارنظری  در  همچنین  وی 
"بركه  وی  اصلی  نام  و  عرب تبار  فردی  اوباما 
حسین ابوعمامه" است و ما به اين موضوع افتخار 
می كنیم كه آفريقا توانسته است يك سیاه پوست را 

به رهبری آمريکا برساند. 
قذافی همچنین با اعالم اينکه آمريکا يك امپراطوری 
بزرگ است و رسیدن به يك تغییر فوری در آن، 
برای هر ريیس جمهوری دشوار است، تاكید كرد: 
اوباما برای تحقق شعار تغییر تالش می كند و ما 

بايد وی را به اجرای اين سیاست دلگرم كنیم. 

 اشغالگران را بیرون بریزید 
سخن  لیبیايی  هزاران  جمع  در  كه  لیبی  رهبر 
باال،  جمالت  سپردن  فراموشی  به  با  می گفت، 
و  خارجی  نیروهای  اخراج  به  را  عرب  ملت های 
برچیدن پايگاه های نظامی آنها در كشورهای خود 
ادامه  اعراب  به  تجاوز  اين  كرد:  تاكید  و  دعوت 
سريعتر  هرچه  بايد  خارجی  نیروهای  و  نمی يابد 

سرزمین های عربی را ترك كنند. 
وی همچنین اظهار داشت: اگر ما به خاطر حضور 
نیروهای خارجی قادر به سفر به سرزمین عربی 
خود نباشیم، مرگ برای ما شرافتمندانه تر و بهتر 

خواهد بود. 
معمر قذافی همچنین خواستار خلع سالح هسته ای 
هسته ای  سالح های  ويژه  به  خاورمیانه  منطقه 
ملت  محاصره  رفع  همچنین  و  اسرايیل  رژيم 

فلسطین شد. 
آواره  میلیون   4 بازگشت  درخواست  با  وی 
فلسطینی به سرزمین خود اعالم كرد: اسرايیلی ها 
كه تا به امروز به هیچ چیزی پايبند نبوده اند، قبر 

خود را با دستان خود مهیا می كنند. 

فیفا فاسد است 
قذافی همچنین با اشاره به برگزاری جام جهانی، 
فیفا را سازمانی فاسد توصیف كرد كه با مافیای 

جهانی خود، جهان را به فساد كشانده است. 
غرب  حمايت  مورد  و  العمر  مادام  ريیس جمهور 
در لیبی تاكید كرد: ما به شدت اين سازمان فاسد 
اقدام  سازمان،  اين  كه  چرا  می كنیم  محکوم  را 
احترامی  هیچ  لیاقت  و  می كند  انسان  قاچاق  به 
اين سوال كه چرا  با طرح  ندارد. وی همچنین  را 
بايد 200 كشور كوچك تنها به دلیل فقیر بودن از 
میزبانی جام جهانی فوتبال محروم باشند؟ تاكید 
كشورهای  اين  به  دالر  میلیارها  بايد  فیفا  كرد: 
در  تنها  جهانی  جام  برگزاری  تا  كند  كمك  فقیر 
كشورهای ثروتمند صورت نگیرد، چرا كه با اين 
نخواهد  معنی  هیچ  جهانی  جام  رقابت های  روند، 
داشت. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده 
جهانی  جام  نهايی  رقابت های  به  لیبی  كه  است 
نیز  تاكنون  و  نیافته  راه  جنوبی  آفريقای   2010

نتوانسته در اين مرحله حضور پیدا كند.
   

مروري بر مطبوعات جهان در هفته ای كه گذشت 

همه اشتباهات سياستمداران 
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گران قيمت 
ترین تيم جام 
جهانی 2010

 بر اساس جديدترين آمارهای ارائه شده از سوی 
 ،2010 جهانی  جام  مسابقات  برگزاری  كمیته 
فوتبال  ملی  تیم  بازيکنان  و  فنی  كادر  اعضای 
 5۶5 با دستمزدی معادل  اروپا(  اسپانیا )قهرمان 
و  برزيل  ملی  های  تیم  از  باالتر  يورو  میلیون 
فرانسه درصدر گران قیمت ترين تیم حاضر در 

جام جهانی قرار دارند. 
32 تیم حاضر در  اين گزارش، ارزش  بر اساس 
اين دوره از رقابت های جام جهانی 5000 میلیون 

يورو است. 
گروه هفتم اين مسابقه ها با حضور تیم های ملی 
فوتبال برزيل، پرتغال، ساحل عاج و كره شمالی 
با 1050 میلیون يورو در مکان نخست گران ترين 

گروه های هشتگانه قرار دارد. 
همچنین دو تیم ملی فوتبال نیوزيلند و كره شمالی 
از اعضای كنفدراسیون فوتبال آسیا با 15 میلیون 

يورو در انتهای اين جدول ايستادند. 
به شرح  تیم ها و گروه های جام جهانی  ارزش 

زير است: 
* گروه اول : 725 میلیون يورو 

 95 مکزيك  يورو،  میلیون   35 جنوبی  آفريقای 
و  يورو  میلیون   145 اروگوئه  يورو،  میلیون 

فرانسه 450 میلیون يورو 
* گروه دوم : ۶55 میلیون يورو 

آرژانتین 390 میلیون يورو، نیجريه 115 میلیون 
يورو، كره جنوبی 50 میلیون يورو و يونان 100 

میلیون يورو 
* گروه سوم : 595 میلیون يورو 

میلیون   55 آمريکا  يورو،  میلیون   440 انگلیس 
 45 اسلوونی  و  يورو  میلیون   55 الجزاير  يورو، 

میلیون يورو 
* گروه چهارم : ۶45 میلیون يورو 

میلیون   40 استرالیا  يورو،  میلیون   305 آلمان 
 115 غنا  و  يورو  میلیون   185 صربستان  يورو، 

میلیون يورو 
* گروه پنجم : 575 میلیون يورو 

هلند 280 میلیون يورو، دانمارك 85 میلیون يورو، 
میلیون   140 كامرون  و  يورو  میلیون   70 ژاپن 

يورو 
* گروه ششم : 575 میلیون يورو 

میلیون   90 پاراگوئه  يورو،  میلیون   400 ايتالیا 
 70 اسلواكی  و  يورو  میلیون   15 نیوزيلند  يورو، 

میلیون يورو 
* گروه هفتم : 1050 میلیون يورو 

برزيل 515 میلیون يورو، كره شمالی 15 میلیون 
پرتغال  و  يورو  میلیون   180 عاج  ساحل  يورو، 

340 میلیون يورو 
* گروه هشتم : 810 میلیون يورو 

میلیون   115 يورو، سويیس  میلیون   5۶5 اسپانیا 
 85 شیلی  و  يورو  میلیون   45 هندوراس  يورو، 

میلیون يورو

تاثير منفی بحران 
مالی اروپا بر صادرات 

شرکت های آسيایی 
مشکالت اقتصادی در اروپا و كاهش ارزش يورو 
در اثر اين مشکالت، سبب كاهش سود شركت های 

جدی  نگرانی  اين  است.  شده  آسیا  در  تولیدی 
كاالهای  برای  اروپا  تقاضای  اگر  كه  دارد  وجود 
كاهش  يابد،  كاهش  پیش  از  بیش  آسیا  صادراتی 
سوددهی فعالیت های تولیدی آسیا افزايش خواهد 
يافت. مدتی است شركت های آسیايی صادركننده 
كاال به اروپا، تاثیر مشکالت اقتصاد در اين قاره 
را حس می كنند. سال پیش ارزش يورو در برابر 
كنونی  حد  از  باالتر  درصد   20 آسیايی  ارزهای 
گذشته  هفته های  طی  يورو  ارزش  كاهش  بود. 
ضرر  دچار  يا  آسیايی  تولیدكنندگان  شده  باعث 
كاالهای  قیمت  درباره  باشند  مجبور  يا  شوند 
صادراتی خود به اروپا از نو به مذاكره بپردازند. 
رويدادی  است  ممکن  يورو  ارزش  كاهش  البته 
كوتاه مدت باشد اما سوال مهم تر اين است كه آيا 
مشکالتی كه طی چند ماه اخیر در اروپا به وجود 
آمده و باعث نگرانی های شديد در مصرف كنندگان 
و سرمايه گذاران اين قاره شده است، در بلند مدت 
زمینه كاهش تقاضای اروپا برای كاالهای آسیايی 

پرسش  اين  پاسخ  نه.  يا  كرد  خواهد  فراهم  را 
بسیار مهم است زيرا نه تنها شركت های فعال در 
آسیا به سودده  بودن فعالیت های خود نیاز دارند 
اقتصاد  موتور رونق  آسیا  بلکه طی سال گذشته 
برای  اروپا  تقاضای  كاهش  با  و  بوده  جهان  در 
كاالهای آسیايی مشکالتی برای رشد اقتصاد آسیا 
و جهان پیش خواهد آمد. در واقع آسیا به مصرف 
و تقاضای اروپا نیازمند است. 13 درصد كاالهای 
صادراتی 10 اقتصاد بزرگ آسیايی به جز ژاپن به 

كشورهای عضو اتحاديه اروپا صادر می شود. 
تجاری  مبادالت  به  مربوط  آمارهای  هنوز  البته 
منعکس  را  اروپا  تقاضای  كاهش  منفی  تاثیرات 
ماه  در  چین  صادرات  به  مربوط  آمار  نکرده اند. 
می نشان دهنده رشد 48 درصدی صادرات نسبت 
به ماه می سال قبل است. صادرات تايوان و كره 
كه  است  اين  واقعیت  اما  داشته  رشد  نیز  جنوبی 
آمارها  در  فورا  تجاری  مبادالت  در  تحوالت 
رئیس  كان  استراس  دومینیك  نمی شوند.  منعکس 
ماه جاری میالدی  اوايل  پول  المللی  بین  صندوق 
در سخنرانی خود در نشست مقامات كشورهای 
كاهش  گفت:  جنوبی  كره  در   20 گروه  عضو 
بر  منفی  بسیار  تاثیر  اروپا  در  دولتی  هزينه های 
كشورهای در حال توسعه كه به صادرات وابسته 

هستند بر جاي 
خواهد گذاشت. 

آسیايی  اقتصادهای  از  اخیر  سال  چند  طی 
اقتصادی  الگوی  كه  شده  انتقاد  چین  به ويژه 
اين  كرده اند.  انتخاب  محور  صادرات  را  خود 
داخلی  مصرف  نقش  داده اند  وعده   نیز  كشورها 
و  دهند  افزايش  را  داخلی شان  ناخالص  تولید  در 
كرده  پس انداز  كمتر  مردم  كه  كنند  اتخاذ  ترتیبی 
به  تحلیلگران عمل  ديد  از  كنند.  بیشتر مصرف  و 
اين وعده باعث توازن در منابع رشد اقتصادی اين 
افزايش  يعنی  تحول  اين  اما  خواهد شد.  كشورها 
سهم مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی به 
سال ها زمان نیاز دارد. بنابراين آسیا هم اكنون به 
اين قاره نیازمند  مصرف اروپا و رشد اقتصادی 
نگرانی هايی در كشورهای  دلیل  به همین  است و 

صادركننده كاال به آسیا پديد آمده است. 

فوری ترين  يورو  ارزش  كاهش  اكنون  هم 
برخی  ديگر  سوی  از  است.  نگرانی  تهديد  عامل 
كه  هستند  موضوع  اين  نگران  كارشناسان 
مالی  تامین  به  كه  آسیايی  بانك های  و  شركت ها 
از سوی بانك های اروپا وابستگی دارند، از كاهش 
منابع اعتباری لطمه ببینند. اما عده ای نیز معتقدند 
پیدا  ادامه  آمريکا  در  اقتصادی  رشد  كه  مادام 
و  اقتصادی  كاهش رشد  از  لطمه حاصل  می كند، 
تقاضا در اروپا چندان جدی نخواهد بود. همچنین 
رشد  به  اروپا  اقتصاد  بزرگ ترين  آلمان،  اقتصاد 
مطلوب خود ادامه می دهد و كاهش ارزش يورو به 

افزايش توان صادراتی آن كمك خواهد كرد. 
آسیا  قاره  درون  تجاری  مبادالت  ديگر  طرف  از 
همچنان ادامه دارد. به باور كارشناسان ضروری 
ساختار  در  همزمان  شکل  به  تحول  چند  است 
اقتصاد جهان رخ دهد تا توازن به مبادالت تجاری 
باز گردد: دولت های اروپايی بايد پايبندی خود را 
برخی  در  دولتی  بدهی های  مشکل  حل  به  نسبت 
اتخاذ  با  و  كرده  حفظ  يورو  بلوك  كشورهای 
در  را  شده  ياد  كشورهای  معقول،  سیاست های 
مسیر تصحیح سیاست های اقتصادی و مالی قرار 
دهند. همچنین ضروری است اقتصادهای آسیايی 
تدريج  به  دارند  زيادی  وابستگی  به صادرات  كه 
از طريق اتخاذ سیاست هايی نظیر افزايش مصرف 
داخلی و افزودن بر ارزش واحد پول خود از شدت 
وابستگی به صادرات بکاهند و تالش كنند شركای 

تجاری بیشتری داشته باشند. 
نرخ بیکاري اروپا تا پايان سال 2011 باال خواهد 
مصرف  ماندن  باقی  پايین  معنای  به  اين  و  بود 
المللي  بین  گذاران  سرمايه  و  كارشناسان  است. 
به شدت نگران تکرار تجربه تلخ يونان در اسپانیا 
هستند. شركت هاي اروپايي معتقدند بحران بدهي 
و كسري بودجه موجب افزايش هزينه هاي مربوط 
به فعالیت هاي تجاري و بازرگاني و افزايش ريسك 
يورو  ارزش  است.  شده  اروپا  در  سرمايه گذاري 
كاهش  درصد   20 از  بیش  گذشته  ماه  شش  طي 
داشته است. اين مسئله موجب كاهش شديد اعتماد 
سرمايه گذاران بین المللي نسبت به اقتصاد اروپا و 

واحد پول اروپايي يورو شده است. 



11 هفته نامه پرشین جمعه 28 خرداد ماه 1389 - شماره 152

لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380
jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

کاهش بهای نفت، 
ریسك اصلی 

رشد اقتصادی 
منطقه خاورميانه 
خود  گزارش  تازه ترين  در  سوئیس  كرديت  بانك 
آفريقا  شمال  و  خاورمیانه  كشورهای  كرد  اعالم 
و  ساختاری  برتری های  پشتوانه  با   )MENA(
سال های  طی  خود  اقتصادی  مستحکم  بنیان های 

خواهند  داخلی  ناخالص  تولید  در  پايا  رشد  آينده 
پايای  قیمت  بانك،  اين  كارشناسان  ديد  از  داشت. 
اعتماد  رشد  نیز  و  جهانی  بازارهای  در  خام  نفت 
تداوم  برای  كننده  تسهیل  عوامل  مهم ترين  تجاری 
است  اين  واقعیت  البته  هستند.  اقتصادی  رشد 
خاورمیانه  كشورهای  اقتصادی  رشد  میزان  كه 

مثال  برای  و  بود  نخواهد  يکسان  آفريقا  شمال  و 
 18 معادل  رشدی  جاری  سال  در  قطر  اقتصاد 
درصد خواهد داشت. كشورهای منطقه خاورمیانه 
بدهی های  بحران  از  زيادی  لطمه  آفريقا  شمال  و 
نديده اند.  اروپايی  كشورهای  برخی  در  دولتی 
منطقه  اين  بانکی،  فعالیت های  لحاظ  از  مجموع  در 
جهان  مناطق  و  نقاط  ديگر  از  باالتر  عملکردی 
داشته است. برای مثال بازده بانك های عربستانی 
اقتصاد   2009 در سال  است.  بوده  نه ونیم درصد 
قطر باالترين رشد را داشته و امسال نیز رشد اين 
مدت،  كوتاه  در  اما  ماند  خواهند  باقی  باال  كشور 
خاورمیانه  اقتصادهای  كه  ريسك هايی  مهم ترين 
و شمال آفريقا را تهديد می كند، تعويق در اجرای 
تقاضای  ناگهانی  كاهش  ساخت وساز،  پروژه های 

جهانی برای نفت و رشد نرخ بیکاری است.

كه  ريسك هايی  مهم ترين 
خاورمیانه  اقتصادهای 
تهديد  را  آفريقا  شمال  و 
اجرای  می كند، تعويق در 
ساخت وساز،  پروژه های 
تقاضای  ناگهانی  كاهش 
جهانی برای نفت و رشد 

نرخ بیکاری است.
تهديدها  اين  با  مقابله  برای  دلیل  همین  به   
نشان  آمارها  شود.  اتخاذ  مناسب  سیاست های 
حوزه   عرب  كشورهای  مالی  تراز  می دهد 
ماه های  طی  نفت  بهای  رشد  سبب  به  خلیج فارس 
اخیر مثبت است و پیش بینی می شود در نیمه دوم 

سال جاری نیز با باال باقی ماندن قیمت های جهانی 
نفت وضعیت درآمدی كشورهای ياد شده مطلوب 
باشد. به رغم افت وخیزهايی كه در هفته های اخیر 
ماده  اين  برای  تقاضا  شده،  ديده  نفت  قیمت  در 
در  اقتصادی  شرايط  بهبود  روند  تداوم  با  خام 
امر ريسك هايی  اين  و  يافت  افزايش خواهد  جهان 
در  نفت  صادركننده  اقتصادهای  متوجه  كه  را 
 ،2009 سال   طی  و  می دهد  كاهش  است،  منطقه 
ركود اقتصاد جهان بر رشد تولید ناخالص داخلی 
كشورهای منطقه تاثیر منفی گذاشت زيرا صادرات 
به نظر می رسد  اما  پیدا كرد  از خاورمیانه كاهش 
امسال وضعیت مناسب تر باشد. اكنون رشد تورم 
يکی از مهم ترين ريسك ها در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفريقا محسوب می شود. از ديد كارشناسان 
بانك كرديت سوئیس، طی ۶ تا 12 ماه آينده، قیمت 
مواد خام روند صعودی خواهد داشت. اين عامل و 
كاهش ارزش دالر در بلندمدت عواملی هستند كه بر 
نرخ تورم در خاورمیانه تاثیر می گذارند. اگر ارزش 
دالر باال باقی بماند از نرخ تورم كاسته خواهد شد. 
منطقه  كشورهای  در  ثروت  میزان  مجموع  در 
خاورمیانه و شمال آفريقا افزايش يافته است. تحقیق 
انجام شده از سوی گروه مشاوره ای بستون نشان 
نیمی  منطقه،  اين  در  میلیونر  خانوارهای  می دهد 
و  دارند  اختیار  در  را  منطقه  در  موجود  ثروت  از 
هر  از  بیش  آنها  مديريت  تحت  دارايی های  درصد 
میزان  گذشته  سال  است.  جهان  در  ديگر  منطقه 
دارايی های تحت مديريت آنها با 13درصد رشد به 
3900 میلیارد دالر رسید. اين رقم در سال 2008، 
3500 میلیارد دالر بود. طبق اين تحقیق، كويت از 
چهارم  رتبه  در  میلیونر  خانوارهای  تمركز  لحاظ 
جهان قرار دارد. قطر و امارات نیز در جايگاه های 

پنجم و ششم قرار دارند. 
 3800 اين  از  بخش  باالترين  ثروت،  نوع  لحاظ  از 
يعنی  آفريقا  میانه و شمال  در خاور  میلیارد دالر 
است.  سپرده  و  نقد  صورت  به  آن  54درصد 
همچنین 25درصد آن به شکل سهام و اوراق بهادار 
و 21 درصد به صورت اوراق قرضه است. بیش از 
80 درصد اين پول در بريتانیا و سوئیس قرار دارد. 

کاهش رتبه اعتباري بی پی
موسسه رتبه بندي فیچ در تازه ترين گزارش خود 
بريتیش  نفتي  شركت  اعتباري  رتبه  كرد  اعالم 
 AA پترولیوم انگلیس را با شش درجه كاهش از
نشت  بحران  ادامه  است.  داده  كاهش   BBB به 
نفت در خلیج مکزيك بیشترين تاثیر را در كاهش 
داشته  پترولیوم  بريتیش  شركت  اعتباري  رتبه 
است. رتبه بي بي بي تنها دو درجه باالتر از رتبه 
كه  معناست  بدان  اين  و  دارد  قرار  ورشکستگي 
شركت بريتیش پترولیوم در آستانه ورشکستگي 
قطعي قرار گرفته است. افزايش هزينه هاي مربوط 
مکزيك،  خلیج  در  نفت  نشت  مهار  و  كنترل  به 
كرده  نگران  به شدت  را  پي  بي  گذاران  سرمايه 
50 درصدي ارزش سهام  است و موجب كاهش 
است.  شده  بین المللي  بازارهاي  در  شركت  اين 
را  ويژه اي  پرونده  نیز  آمريکا  قضايي  دستگاه 
از  كه  كساني  حقوق  و  حق  به  رسیدگي  براي 
ديده اند  زيان  مکزيك  خلیج  در  نفت  نشت  بحران 
موجب  نفت  نشت  بحران  است.  داده  تشکیل 
تشديد فشارهاي سیاسي بر دولت باراك اوباما، 

رئیس جمهور آمريکا شده است. 
نرخ بهره بانکي ژاپن بدون تغییر 

قبلي  بیني هاي  پیش  با  ژاپن مطابق  بانك مركزي 
دهم  يك  حد  در  را  كشور  اين  بانکي  بهره  نرخ 
درصد ثابت نگه داشت. اين تصمیم پس از پايان 
نفره سیاست هاي  كمیته هشت  روزه  دو  نشست 
پولي و مالي بانك مركزي ژاپن اتخاذ شده است. 
كنون  تا   2008 دسامبر  از  ژاپن  بانکي  بهره  نرخ 
همچنین  ژاپن  مركزي  بانك  است.  نکرده  تغییري 
افزايش اعطاي تسهیالت مالي  با  موافقت خود را 
بحران  با  مقابله  براي  كشور  اين  بانك هاي  به 
موردنیاز  مالي  منابع  تامین  و  اقتصادي  و  مالي 

شركت هاي ژاپني اعالم كرده است. 

هشدار نسبت به احتمال 
دچار شدن مسکو به 

سرنوشت یونان 
ازدياد هزينه هاي  به  با اشاره  اقتصادي  ناظران 
اجتماعي روسیه نسبت به دچار شدن مسکو به 
سرنوشت يونان هشدار دادند. به گزارش شبکه 
تلويزيوني روسیاالیوم، در حالي كه كشورهاي 
و  اقتصادي  رياضت  سیاست  اتخاذ  با  اروپايي 
كاهش  در  سعي  اجتماعي  هزينه هاي  كاهش 
كمبود بودجه خود دارند؛ مسکو همچنان بودجه  
مي دهد  افزايش  را  خود  اجتماعي  هزينه هاي  و 
به گونه اي كه اين وضعیت ناظران اقتصادي را 
به هشدار نسبت برهم خوردن تعادل اقتصادي 
انرژي  بهاي  دوباره  كاهش  در صورت  روسیه 
لیسوفولیك«  »ياروسالو  طرفي  از  واداشت. 
بیان  با  نیز   » بانك  دويچ   « بانك  اقتصاددان 
اينکه بدهي هاي خارجي روسیه نسبت به تولید 
داخلي بسیار ناچیز است؛ گفت: هم اكنون بیشتر 
هزينه هاي  كاهش  راستاي  در  جهان  دولت هاي 
اجتماعي خويش گام بر مي دارند ولي روسیه تا 
اين  است.  نبسته  اين زمینه كمر همت  در  كنون 
قیمت  تثبیت  از  پس  اينکه مسکو  با بیان  گزارش 
نفت روي 70 دالر، چندين میلیارد را به مسائل 
اجتماعي از جمله بهبود اوضاع بازنشستگان و 
احداث مسکن براي جنگجويان قديمي اختصاص 
چنین  اقتصادي  ناظران  مي افزايد:  است،  داده  
وضعیتي را ناشي از كوته بیني دانسته و نسبت 
در  كمبود  بروز  و  بودجه  در  اختالل  ايجاد  به 
والديمیر   « ديگر  طرفي  از  مي دهند.  هشدار  آن 
در  نیز  مالي  كارشناس مسائل   » اوساكوفسکي 
هزينه  در حال  كه روسیه  كرد  تاكید  زمینه  اين 
اندوخته  گذشته  سال هاي  در  آنچه  هر  كردن 
است و اين امر سیاست يونان را به ذهن متبادر 

مي كند. 
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ستاره هاي 
فوتبال روي 
پرده سينما 

صوفیا نصرالهي 

وقتي پربیننده ترین و پرطرفدارترین ورزش دنیا، 
روزي  هم  سینما  که  است  بدیهي  باشد،  فوتبال 
دراماتیک  جذابیت هاي  از  تا  مي رود  آن  سراغ 
بین  پیوند  کند.  استفاده  شور  و  پرشر  بازي  این 
سینما و فوتبال از این هم فراتر مي رود. قهرمانان 
بزرگ  کارگردانان  فیلم هاي  در  فوتبال  ورزش 
سینما جلوي دوربین مي روند و از آن گذشته اصال 
همین گزارش هایي که ما این روزهاي جام جهاني 
از تلویزیون مي بینیم مگر خودشان فیلم  هر روز 
اشتباه  آن  با  انگلستان  دروازه بان  نیستند؟وقتي 
وحشتناک باعث گل خوردن تیمش مي شود، تعلیق 
شویم  مطمئن  تا  مي کشد  طول  که  ثانیه  چند  آن 
فیلم هاي هیجاني  از همه  توپ وارد دروازه شده، 
چهره  بعد  و  است.  بیشتر  سال ها  این  اکشن  و 
تحسربار و رقت انگیز دروازه بان که هیچ بازیگري 
نمي تواند در آن لحظه این حسرت و اندوه را آنقدر 
خوب بازي کند. به طور اجمالي دو تا از مطرح ترین 
فیلم هایي را معرفي مي کنیم که فوتبال را دستمایه 

خودشان قرار داده اند: 

فرار به سوي پیروزي 
فیلمي محصول سال 1981 به كارگرداني بازيگر و كارگردان بزرگ 
بازي  يك  پیروزي«  سوي  »به  در  هیوستون.  جان  آمريکا  سینماي 
فوتبال محوريت فیلم را تشکیل مي دهد تا از طريق آن زندانیان دربند 
آلمان ها اين فرصت را مي يابند كه بر دشمن  شان غلبه كنند. چیزي در 
مايه هاي »پل رودخانه كواي« اينجا هم يك هدف ثانويه )مثل بازي 

فوتبال( ايجاد مي شود تا از طريق آن قهرمان ها به رستگاري برسند. 
بازيگران مطرحي چون مايکل كین، سیلوستر استالونه در »به سوي 
پیروزي« هم تیمي هاي ستاره هاي فوتبال چون پله و بابي مور شدند. 
دقیقه   90 مدت  فیلم  بود.  آلمان ها  تیم  بازيکن  هم  فون سیدو  ماكس 
بازي را محك بازيکنان تیم متفقین هم قرار مي دهد. جايي كه تیم دو 
دسته مي شود. عده اي تصمیم مي گیرند كه بین دو نیمه فرار كنند و 
میدان جنگ  در  پیروزشدن  مثل  بازي  در  پیروزي  ديگر،  براي عده 
است. آن ها اين ريسك را مي پذيرند كه براي به دست آوردن عزت 
فیشر  فیلمبرداري گري  بیندازند.  تعويق  به  را  فرارشان  متفقین  تیم 
بخصوص در صحنه هاي بازي فوق العاده است. اين يکي از بهترين 

فیلم پرتعلیق كه نگران  پیوندهاي سینما و فوتبال است. در دل يك 
فرار زندانیان هستیم، داستان اين بازي فوتبال به عنوان يك ورزش 
تیمي هیجان انگیز نه تنها بر ضربان قلب تماشاگر اضافه مي كند كه 
در  است.  متفقین  اتحاد  و  همکاري  دادن  نشان  براي  روش  بهترين 
روزهاي جام جهاني ديدن »فرار به سوي پیروزي« مطمئنا دلچسب تر 

هم خواهد بود. 

مارادونا 
ديدن اين ابرستاره آرژانتیني فوتبال در فیلمي از امیر كاستاريکاي 
بوسنیايي واقعا شوق برانگیز است. اگر اين مستند را در جشنواره 
سینما حقیقت سال گذشته و در سالن سینما و با جمعیت تماشاگران 
مارادونا  ديه گو  گل  هر  هم  هنوز  كه  مي شديد  متوجه  مي ديديد، 

اين  از  بعد  جماعت  وقتي  كند.  حبس  سینه  در  را  نفس ها  مي تواند 
كشیدند.  شادي  فرياد  انگلستان  به  مارادونا  گل  ديدن  با  سال  همه 
اين مستند فقط درباره يك بازيکن فوتبال نیست. درباره جادوگري 
است كه در آرژانتین معتقدند روز بازي با انگلستان دست خدا بود 
كه باعث شده با گل مارادونا غرور ملت آرژانتین به آن ها برگردانده 
شود. انگلستان ممکن است استعمارگر بزرگي باشد و جزاير فالکلند 
را از چنگ آرژانتین در بیاورد ولي در مقابل اين مرد كوچك اندام 
و تیزپاي آرژانتیني كامال تسلیم است. عجیب نیست كه در آرژانتین 
الهه تقديس مي كنند و براي خودش پیرواني دارد  او را در حد يك 
كه حتي مراسم ازدواجشان را هم با اداي احترام به مارادونا انجام 

مي دهند. 
جدا از اين ها قهرمان اين مستند، همپاي بهترين ابرقهرمان هاي تاريخ 
سینماست. مردي كه براي مدتي در جهاني تاريك گیر افتاده بود و 
بعد با تالش بسیار خودش را از آن ورطه بیرون كشید. مارادونايي 
در  هم  بعد  و  داد  دست  از  دوپینگ  براي  را  جام جهاني  يك  كه 
كارش  و  شد  گرفتار  كوكايین  و  مخدر  مواد  به  مربوط  ماجراهاي 
به بیمارستان هم كشید اما امروز به عنوان مربي روي نیمکت تیم 
ملي آرژرانتین نشسته است تا شايد بار ديگر كشورش را قهرمان 
است  سلیقه اي  و  ذوق  خوش  كارگردان  كه  كاستاريکا  كند.  جهان 
او  مي پردازد.  فوتبال  بزرگ  ستاره  اين  ابعاد  همه  به  مستندش  در 
با هوشمندي خودش را كنار مي كشد و حاشیه ها را حذف مي كند تا 

فیلم فقط حول يك محور بگردد: جادوگري به نام مارادونا. 
و  مارادونا  پاي  ضربه هاي  روي  تند  ريتم  با  موسیقي  از  استفاده 
انیمشین هايي كه كاستاريکا از مارادونا و بازيکنان تیم هاي مقابلش 
از  مي خورد،  چشم   به  آن ها  در  هم  سیاسي  ارجاع هاي  كه  ساخته 
نکاتي است كه فلم كاستاريکا را گرم و دلچسب كرده است. از همه 
اين كه مارادونا جلوي دوربین كاستاريکا كامال راحت است.  مهم تر 
وقتي از روزهاي تیره اش حرف مي زند، از خانواده اش مي گويد و از 
عشقش به فوتبال. كاستاريکا موفق شده نقش يك مخاطب جدي و 
عالقمند و پیگیر را بازي كند كه البته همین طور هم هست. در ابتداي 
اسطوره هايش  از  يکي  با  مالقات  براي  هراسش  از  كاستاريکا  فیلم 
جلوي  كه  قدي  كوتاه  مرد  اين  كه  نیست  باوركردني  مي زند.  حرف 
دوربین كاستاريکا انقدر راحت از خودش حرف مي زند، اسطوره هاي 
میلیون ها و میلیون ها نفر از مردم جهان است. قهرمان ملي آرژانتین 
به حساب مي آيد و هر بازيکن بااستعداد فوتبال كه از راه مي رسد 

جهت  چند  از  فیلم»مارادونا«  ديدن  مي كنند.  مقايسه اش  مارادونا  با 
اين كه مروري است بر بازي هاي جادويي ديه گو  دلپذير است. يکي 
آرماندو مارادونا. نمي دانم مستند ديگري پیدا مي شود كه صحنه اي 
تیم  بازيکن   3-4 چنگ  از  مارادونا  فرار  صحنه  با  كه  باشد  داشته 
حريف و دريبل همه بازيکنان حتي دروازه بان برابري كند؟ درست 
نوآر  فیلم هاي  در  محبوبمان  گنگستر  كه  است  صحنه هايي  مثل 
موفق مي شود از دست دشمنانش فرار كند و وظیفه اش را به اتمام 
برساند. دلیل ديگرش هم ديدن فیلمي از امیر كاستاريکايي است كه 
دوبار نخل طال را از آن خودش كرده و ريتم و موسیقي را خوب 
مي شناسد. كاستاريکا نگاه جذابي به سوژه اش دارد. به جز اين كه او 
را بزرگترين فوتبالیست دنیا مي داند، برايش مقامي در حد چه گوارا 
قائل است. مارادونا از نگاه كاستاريکا يك انقالبي است و گل او به 
يك  در  او  پیروزي  معناي  به   198۶ جهاني سال  جام  در  انگلستان 
جنگ بود. گل اولش به دست خدا شهرت يافت و گل دومش كه يك 
شوت موج دار از فاصله دور از دروازه بود و از چند بازيگر انگلیس 

عبور كرد، به عنوان برترين گل قرن انتخاب شد. 
هیچ وجه  به  را  كاستاريکا  »مارادونا«ي  فیلم  ديدن  روز ها  اين  در 
توصیه نمي كنم. اين روزها از ديدن استاد در هیئتي جديد و با كت و 
شلوار كنار زمین موقع تماشاي بازي هاي آرژانتین لذت ببريد. و بعد 
از جام جهاني موقعي كه دلتان براي ديدن فوتبال و ستاره هاي داخل 

زمین تنگ شد اين فیلم را ببینید. 

درباره گلیفیانیکس كه جايزه بهترين بازيگر كمیك MTV را كسب كرد 

بچه اي با ریش انبوه! 
جوايز فیلم ام.تي.وي) MTV Movie Awards( سال 2010 برگزار شد و 
جايزه بهترين ارائه كمیك به زاك گلیفیانکیس بازيگر فیلم »خماري« تعلق 
گرفت. زاك گلیفیانکیس در ايران تقريبا ناشناخته است. آنها كه »خماري« 
را نديده اند، شايد او را با نقش كوتاهش در »پا در هوا« به ياد بیاورند اما 
يادماندني اش در »خماري« در  به  عموما بیشتر براي همین نقش آفريني 

خاطره ها جاي گرفته است. 
آلن: مردي میان سال، با يك ريش انبوه و به شکلي جذاب و دوستداشتني 
بلکه  نیست  ظاهري  خصوصیات  اين  او  يادآوري  علت  بي گمان  اما  تپل. 
بدين دلیل است كه هر كس كم و بیش يکي از اين آلن ها را در زندگي اش 
مي شناسد و زاك گلیفیانکیس تصويري بي نظیر از اين آشنا)با خاطرات تلخ 

و شیرين اش( در ذهن تداعي مي كند. 
»خماري« داستاني ساده دارد: داگ كه قرار است با خواهر آلن ازدواج كند، 
به همراه دو دوست ديگرش استیو و فیل به الس وگاس مي روند تا آخرين 
روزهاي مجردي او را جشن بگیرند. همه چیز از آنجا شروع مي شود كه 

شب ورود آنها اتفاق عجیبي مي افتد و داگ گم مي شود. 
آلن كه فقط به دلیل تشکیل يك گروه چهار نفري همراه آنها آمده با گم 
اين آغاز شکل گیري  شدن داگ به نوعي جاي او را در گروه مي گیرد و 
گم  از  قبل  نمي گرفت)تا  هیچ گاه صورت  داگ  با حضور  كه  است  رفاقتي 

شدن داگ، استیو و فیل مدام درباره شیوه 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، رفیق و ياور، امري كه در 
ابتدا باورناپذير جلوه مي كرد. آلن با اين كه با آن ريش انبوه به هیچ وجه 
شبیه به بچه ها نیست اما رفتار او درست مثل بچه اي است كه با بلوغش 
دست و پنجه نرم مي كند و تازه مي خواهد وارد نوجواني شود. نشانه هايي 
از گوشه گیري هم در او نمود عیني دارد و به روي اين بچه نابالغ چنان 

تاثیري دارد كه او را و رفتار او را غیر قابل پیش بیني مي كند. 
داشته  فوتي  دويست  فاصله  مدرسه  با  همیشه  بايد  كه  اين  به  اشاره 
به  اشاره مداوم  نفره است و هم چنین  گله گرگ تك  او يك  اينکه  باشد، 
خودارضايي نشانه هاي گوشه گیر بودن او و نگاه هاي خیره به بدن لخت 
با  اخت شدن سريع  بدن اش،  داشتن  نگاه  پوشیده  به  بي توجهي  ديگران، 
جنبه هاي  يافتن سريع  و  آمده  پیش  وخیم  موقعیت  به  توجه  عدم  نوزاد، 
خوب مسائل و لذت بردن از آن ها نشانه هاي بچه اي در آستانه بلوغ هستند. 
در  شده  عوض  مدرسه اش  معلم  كه  بچه اي  شکل  به  داگ  غیاب  در  آلن 
دو صحنه  مي سازد.)در  الگو  يك  خود  براي  فیل  از  به سرعت  و  مي آيد 
از فیلم آلن دقیقًا جمله هاي فیل را تکرار مي كند(. سفر الس وگاس براي 
آلن يك بلوغ به همراه دارد. كودكي پا به نوجواني مي گذارد. در سکانس 

عروسي درست در لحظه ورود عروس،آلن از استیو مي پرسد: 
» موهام مرتبه؟« 

و استیو جواب مي دهد: »آره، حتي از فیل هم بهتر شدي.« 
كات  تاكیدي  بي هیچ  كه  باشد  آلن  آمیز  رضايت  لبخند  آن  به  )حواستان 
مي شود به لبخند داگ كه به عروس خیره شده(.نکته ديگر در مورد آلن، 
ماشین سید، پدر اوست. آلن چند بار مي گويد كه پدرش اين ماشین را از 

او هم بیشتر دوست دارد. 
جالب آن جا است كه اين ماشین بايد به معناي واقعي كلمه داغان شود تا 

آلن از پیله اش بیرون آمده و به جمع پا بگذارد. 
از  بديع  تركیبي  به شکل هوشیارانه اي  ارائه مي دهد  گلیفیانکیس  كه  آلني 
بالهت هاي جك بلك است آمیخته با شیطنت هاي استیو كارول. همین شايد 
موفق  گلیفیانکیس  كه  چرا  باشد  آلن شده  جذابیت شخصیت  اصلي  علت 

شده از شخصیت به ظاهر تیپیکال آلن موجودي چند بعدي بسازد. 
به  مي توان  را  ساله   41 گلیفیانکیِس  زاك  مهم  جايزه  اين  از  پس  و  حاال 
نظر  در  كمدي  ژانر  در  مهم سینما  استعداد هاي  از  يکي  زمره  در  راحتي 
گرفت. جايگاهي كه هر چند او را از خاستگاه اصلي اش در تلويزيون دور 

مي كند اما او را به جمع گرگ هايي با گله هايي يك نفره مي فرستد! 
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پنج بازیگري که اسکورسيزي باید 
براي نقش سيناترا در نظر مي گرفت 

ترجمه: صوفیا نصرالهي 

 بیش از يك سال است كه مارتین اسکورسیزی تصمیم گرفته تا بخشي 
از فیلمي باشد كه زندگینامه فرانك سیناترا خواننده/بازيگر را به تصوير 
فیلم شرح  اين  كه  باشد  داشته  انتظار  است  نفر ممکن  يك  است.  كشیده 
محسوركننده  اجمالي  نگاه  يك  كه  اين  يا  باشد.  معروف  سیناتراي  حال 
به زندگي يك مرد داشته باشد. يك فیلم خوشايند درباره اسکارهايي كه 
 rat سیناترا برنده شده، آوازهاي دلنشیني كه خوانده و عضويت در گروه
pack ) گروهي از هنرمندان شامل سیناترا، دين مارتین، سامي ديويس 
جونیور، پیتر الفورد و جويي بیشاپ كه در اواخر دهه 50 و اوايل دهه ۶0 
بسیار پركار بودند.(. اما مردي كه خشم و عصبانیت جیك الموتا را روي 
پرده نقره اي تصوير كرده، به هیچ كدام از اين ها فکر نکرده است. برمبناي 
از  اسکورسیزي  روايت  شد،  منتشر  فیلم  اين  درباره  كه  اخباري  اولین 
سیناتراي مشهور در كمال تعجب تلخ و سیاه است و روي اواخر دوران 
حرفه اي او تمركز كرده كه به گفته برخي ببه سازمان هاي مافیايي متصل 
شده بود. نام بازيگران مشهوري چون آل پاچینو و لئوناردو دي كاپريو 
)كه پاي ثابت چند تا از فیلنم هاي اخیر اسکورسیزي بوده( جورج كلوني 
و جاني دپ براي بازي در نقش سیناترا بر سر زبان ها افتاده بود. حتي 
براي مدتي جیمي فاكس هم جزو كساني بود كه براي به دست آوردن اين 
نقش تالش مي كرد!اسکورسیزي در نهايت اعالم كرد كه ترجیح مي دهد 
اين  اما  كند.  بازي  اواخر عمرش،  در  الاقل   ، را  نقش سیناترا  پاچینو  آل 
احتمال وجود دارد كه بیش از يك بازيگر زندگي اين خواننده ايتالیايي-
آمريکايي را به تصوير بکشد. تا زماني كه فیلم سیناترا ساخته شود ما هم 
5 بازيگر ديگر را پیشنهاد مي دهیم كه بنظر براي اين نقش مناسب هستند. 

جيمز مارسدن 
نامزد  عنوان  به  فیلم  يك  تولید  پیش  مراحل  موقع  يکبار  مارسدن  نام 
شد،  مطرح  باكلی  جف  زندگی نامه  فیلم  اصلی  نقش  در  بازی  احتمالی 
بازی  فیلم  اين  از  اما پیش  نام »رمز و راز پسر سفیدپوست«.  به  فیلمی 
او در فیلم »اسپری مو« كه اقتباس آدام شانك من از يك نمايش موزيکال 
برادوی بود، ثابت كرد كه مارسدن آهنگ صدای خوبی دارد و كاريزمای 
گیرا و موثری روی پرده نقره ای از خودش نشان می دهد. مارسدن به 
به كارگردانی  فیلم »سگ های پوشالی«  بازسازی  تازگی نقش آفرينی در 
بايد آماده باشد كه قدم بزرگ  پايان رسانده. مارسدن  به  راد لوری را 
بعدی را بردارد و شايد اين قدم بزرگ با انتخاب بازيگران »سیناترا«ی 

اسکورسیزی اتفاق بیفتد. 
الك بالدوین 

احتماال وقتی قصد داريد كه شخصیت ويژه و ايده آل سیناترا را تصوير 
كنید، اولین گزينه ای كه به ذهنتان می رسد الك بالدوين نخواهد بود. اما 
از آن غرور و خودستايی  پوند وزن كم كند و مقداری هم  او چند  اگر 
كاراكتر جك دونافی كه در فیلم »30 صخره« نقشش را بازی كرده بود، 
به روی پرده بیاورد انتخاب دور از ذهنی هم نخواهد بود. به خصوص 
برای نقشی كه به طرز باورنکردنی به جذابیت و دلربايی اضافه نیاز دارد! 
دنیای  از  می خواهد  كه  كرد  اعالم  گذشته  سال  بالدوين  اينکه  به رغم 
يك  در  تا  باشد  داشته  وقت  هم  هنوز  شايد  كند،  كناره گیری  بازيگری 
آزمون ديگر خودش را امتحان كند و با يك اتفاق بزرگ از دنیای سینما 

و بازی خارج شود. 
آدام اسکات 

احتماال شما آدام اسکات را برای بازی در فیلم های »پسری با دنیا مالقات 
نفره« جاش  پنج  »مهمانی  فیلم  يا  هاوكینز  گريف  كارگردانی  به  می كند« 
ماكون می شناسید. اما اين اواخر اسکات بیشتر برای بازی در نقش اول 
مرد سريال كمدی»مهمانی تمام شد« استارز، شناخته شده است. اگرچه 
دلیل  به  تلويزيونی(  اين سريال  در  اسکات  )نقش  پوالرد  هنری  كاراكتر 
پیوستن اش در سال جديد به پروژه سريال »پارك ها و بازسازی آن ها« 
محصول شبکه NBC، كمی كوتاه شده اما همین حضور كوتاه و كوبنده 
اسکات باعث شد كه ارزش های زيادش چه در سینما و چه در تلويزيون 
برای همگان ثابت شود. و راستش امضای بازيگری او يك ژست خیلی 
منحصر به فرد خودش است: آن هم وقتی است كه ابرويش را باال می برد 
و آن رفتارهای اهانت  آمیز را از خودش نشان می دهد كه در اين لحظات 
بنظر می رسد جان می دهد برای بازی در نقش يك سیناترای 30 ساله يا 

چیزی شبیه آن. 
ایوان مك گرگور 

عالوه بر سال های طوالنی بازی در نقش های اصلی فیلم های موزيکال و 
كسب تجربه، وي ژگي ديگرش گستره صدايش است كه به خوبي مي تواند 
ارائه  او  از  اجرا كند و تصويري  صداي فرانك سیناترا و آوازهايش را 
دهد كه به طرز ويژه اي باورپذير و متقاعد كننده باشد. او در »مولن روژ« 
با بازي در نقش يك مرد جدي و مشتاق و عاشق، فیلم را از آن خودش 
كرد. و در سال 2005 هم براي بازي اش در فیلم »آدم ها و عروسك ها« 
نامزد جايزه لورنس الیويه شد. به صحنه اي فکر كنید كه آهنگ »بیا و با 

من پرواز كن« سیناترا را اجرا كند! 
اميل هرش 

پیچیده  انتخاب هاي  است.  عالي  جوان  سیناتراي  نقش  در  بازي  براي 
اخیر هرش نشان مي دهد كه او در عالم بازيگري پیشتاز است. در چهار 
سال اخیر او در فیلم  شان پن »به سوي طبیعت وحشي« ظاهر شد و بعد 
كرد. و  بازي  »میلك« گاس ون سنت  در  اجتماعي  فعال  يك  نقش  در  هم 
هم  روزها  اين  شد.  ظاهر  مکمل  نقش  در  هم  لي  آنگ  »ووداستاك«  در 

فیلمبرداري »هملت« آغاز شده كه در آن هم بازي مي كند. 

سخنراني آلمادوار و 
باردم عليه جنایات فرانکو 
باردم  خاوير  و  فیلمساز  آلمودوار  پدرو 
بازيگر اسپانیايی در يك فیلم ويديويی نسبت 
فرانکو  ژنرال  ديکتاتوری  دوران  قربانیان  به 

در اسپانیا ادای احترام كردند. 
هنرمند   15 فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
برجسته معاصر اسپانیا در اين فیلم ويديويی 
ياد و  كه روز دوشنبه در مادريد پخش شد 
سال های  كشته شدگان  از  نفر  صدها  خاطره 
 )1975 تا   193۶  ( فرانکو  ژنرال  زمامداری 
هنرمند   15 فیلم  اين  در  داشتند.  گرامی  را 
مرد  و  زن  پانزده  زندگی  داستان  شده  ياد 
دوران  در  كه  كردند  روايت  را  اسپانیايی 

و   )1939-1936( اسپانیا  داخلی  جنگ های 
سال   3۶ در  فرانکو  فرانسیسکو  حکومت 
به  ديکتاتور  نیروهای  دست  به  آن  از  پس 
هرگز  آنان  اجساد  بقايای  و  رسیدند  قتل 
يافته نشد. گروهی از بازيگران، كارگردانان، 
در  اسپانیايی  موسیقی دانان  و  نويسندگان 
در  اسپانیا  عالی  دادگاه  تصمیم  به  واكنش 
جرم  به  گارزون  بالتازار  قاضی  محاكمه 
سوء استفاده از قدرت و گشايش غیرقانونی 
همکاری  به  متهمان  شده  بسته  پرونده های 
در كشتارهای دوران حکومت ژنرال فرانکو، 
ابعاد  تشريح  به  و  شده  حاضر  فیلم  اين  در 
در  ديکتاتوری  سال های  جنايات  گوناگون 
سال  در  است  گفتنی  پرداختند.  كشور  اين 
1977 پارلمان اسپانیا با تصويب قانونی كلیه 
را  فرانکو  به ژنرال  متهمان جنايات منصوب 

عفو كرد و دستور مختومه اعالم شدن كلیه 
پرونده ها در اين زمینه را داد. اين گروه 15 
نفره نام خود را »فرهنگ در برابر مصونیت 
قضايی« نهاده اند و ضمن درخواست آزادی 
خواستند  اسپانیا  دولت  از  گارزون  قاضی 
روند بازيابی بقايای اجساد قربانیان را جدی 
می گويد:  اين باره  در  آلمودوار  پدرو  بگیرد. 
سال های حکومت فرانکو در اسپانیا تجربه ای 

تلخ و در عین حال احساس برانگیز بود. 
مراسم افتتاحیه نمايش فیلم ياد شده دو روز 
پیش در يکی از سینماهای مادريد با حضور 
گروهی  و  فیلم  كارگردان  رودريگز  آزوسنا 
شد.گفته  برگزار  قربانیان  های  خانواده  از 
می شود در دوران حکومت فاشیستی فرانکو 
نیرو های  دست  به  نفر  هزار114  از  بیش 

دولتی به قتل رسیده اند. 
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شاهکار ادبيات کرد 
رضا كريم مجاور 

بختیار علي، شاعر و رمان نويس تواناي كرد، در نوشته هاي خود 
حقیقت  در  و  مي نگرد  پیرامون اش  جهان  به  فلسفي  ديدگاهي  با 
نخستین كسي است كه مسائل فلسفي و عقالني را با اين گستردگي، 
وارد فضاي زبان و ادبیات كردي كرده است. همه رمان هاي بختیار 
علي به سبك رئالیسم جادويي نوشته شده است. بختیار علي در 
كه  را  قیدوبندهايي  و  پوسیده  سنت هاي  نوشته هايش  جاي جاي 
جامعه سنتي و عرف و عادت هاي نادرست بر دست و پاي انسان 
مي بندد، به نقد مي كشد. مسئله مرگ در رمان هاي او گستره فراواني 
را دربر مي گیرد، اما بیش تِر اين مرگ ها زماني از راه مي رسند كه 

شخصیت ها رسالِت آرماني خود را كمابیش به انجام رسانده اند. 
و  علي  بختیار  شاهکار  كه  سفید«  موسیقیدان هاي  »شهر  رمان 
بزرگ ترين  كرد،  صاحب نظران  و  منتقدان  از  بسیاري  به باور 
كمابیش  زباني  با  مي رود،  به شمار  كرد  ادبیات  تاريخ  شاهکار 
عرفاني)عرفان ي  و  هنري  و  فلسفي  درون مايه هاي  با  و  شاعرانه 
از گونه اشراق حالج و  پايه اشراق ي  از نوع عرفان مولوي و بر 

سهروردي( نوشته شده است. 
اين رمان در سال 2005 در سلیمانیه منتشر شد و به سرعت مورد 
استقبال اقشار مختلف خوانندگان قرار گرفت. اين اثر بختیار علي 
بیش از هر متن ديگري، توجه منتقدان ادبي را به سوي خود كشیده 
در مجالت  مقاله  ده ها  و  مستقل  كتاب  دو  آن،  باره  در  تاكنون  و 
ادبي به چاپ رسیده است. روايت اين رمان غیرخطي و آمیخته اي از 
رمان هاي مدرن و پسامدرن است و بیش تر گرايش به پسامدرنیسم 

دارد. 
نسل كشي  و  »انفال«  مسأله  سويي  از  رمان،  اين  در  نويسنده 
را  میهن اش  و  ملت  زيبايي  و  هنر  نابودي  و  داخلي  جنگ هاي  و 
افسانه هاي  مطرح مي كند، و از سوي ديگر موضوع اسطوره ها و 
خاورزمین را پیش مي كشد و به اين ترتیب واقعیت و خیال را با 

هنرمندي تمام و به گونه اي بسیار شگفت انگیز درهم مي تند 
در سرتاسر اين رمان، كش مکش میان زشتي)خشونت( و زيبايي، 
مرگ و زندگي، و قرباني و آدم كش به چشم مي خورد... سخن از 
جهاني است كه هنر و زيبايي را با سنگدلي هرچه تمام تر از خود 
پرورش  آدم كش  هنرمند،  به جاي  كه  همین روست  از  و  مي راند 
و  قهرمانان  بیش تِر  واقعیت،  جهان  هم چون  نیز  اينجا  در  مي دهد. 
شخصیت هاي آرمان گرا و هواداران زيبايي، به دست ضدقهرمانان 
و دشمنان زيبايي كشته مي شوند و زيبايي دوستان چاره اي جز اين 
ندارند كه جامعه آرماني خود را در دنیاي خیال بسازند. يکي از 
دغدغه هاي نويسنده اين است كه حاكمان و سیاست مداراِن دنیاي 
و  جنايت ها  از  بسیاري  و  بیگانه اند  زيبايي  و  هنر  روح  با  امروز، 
اين  در  موسیقي  مرگ  است.  بیگانگي  همین  نتیجه  خون ريزي ها 

رمان، مي تواند نمادي از مرگ زيبايي در جهان امروز ما باشد. 
هنرمندي ديگري كه نويسنده در اين رمان به كار مي گیرد، راه بردن 
قهرمانان اش از مرز باريك میان خیر و شر است. او »سامر بابلي« 
را در مرز مبهم میان جالد و قرباني، و »دالیا سراج الدين« را در 
مرز معصومیت و بدي رها مي كند و با گام نهادن خالقانه در اين 

كوره راه، خواننده را به داوري میان خوبي و بدي مي نشاند. 
دالیا سراج الدين نمونه يك زن فداكار است كه در راه يافتن نامزدش 

تن به هر خفتي مي دهد. 
سامر بابلي، شخصیت آدم كشي است كه پس از ماجراهاي بسیار، 
در كشاكش میان نیمه پاك و نیمه پلیدش سرانجام بر پلیدي پیروز 
مي شود و در آخرين لحظه ها به كمك »جالدت« مي شتابد و او را از 
مرگ حتمي نجات مي دهد. او كه از آن پس همواره از گذشته سیاه 
خود احساس گناه و پشیماني مي كند، آزادانه تن به محاكمه شدن 
در دادگاهي مي دهد كه نه احزاب و سیاست مداران، بلکه جالدت و 

قربانیان براي او ترتیب داده اند. 
در اين رمان، تخیل جادويي »گابريل گارسیا ماركز« و فلسفه گرايي 
پهنه  در  و  يك جا  »بورخس«  اسطوره گرايي  و  كوندرا«  »میالن 

گسترده تري با هم گرد آمده است. 

کتاب شناسی
ستیزه جويان ايمان

خواننده قاتل
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واپسین انار جهان )2002(

غروب پروانه )1998(
مرگ دومین تك فرزند )1997(

ميداني در پاریس
 به اسم

 »محمود درویش« 

بیانیه اي  صدرو  با  پاريس  شهرداري 
 24( ژوئن   14 دوشنبه  روز  كرد  اعالم 
نام  به  شهر  اين  در  میداني  خرداد( 
مي شود.  نامگذاري  درويش  محمود 
عباس  محمود  حضور  با  مراسم  اين 
رئیس دولت خودگردان فلسطین برگزار 
خواهد شد. محمود درويش كه شاعر و 
ملي  از جمله جايزه  متعدد  برنده جوايز 
شايستگي در سال 1993، جايزه آزادي 
فرهنگي از موسسه لنان در سال 2002 
 2004 سال  در  كالوس  پرنس  جايزه  و 
تاثیرگذارترين  از  يکي  عنوان  به  است، 
شاعران قرن بیستم شناخته مي شود و 
آثار او به زبان هاي مختلف ترجمه شده 
دهه  در  تبعید  دوران  در  درويش  است. 
مي كرد.  زندگي  پاريس  در  میالدي   80
در  كه  جديد  نام  با  میدان  اين  افتتاح 
ماالكويي در منطقه ۶ پاريس واقع شده، 
انجام مي شود.  برتراند دالنو  با حضور 
در  و   2008 سال  در  دوالنو  برتران 
او  درباره  درويش  بزرگداشت  مراسم 
نويسنده  و  بزرگ  او شاعري  بود:  گفته 
آثار مهمي بود و براي ما واژه ها را به 
امید،  بزرگ چون  واژه هاي  گذاشت؛  جا 

مبارزه، عدالت و صلح. 

مدال طالي ورميل براي پل آستر 
»پل آستر« نويسنده مطرح آمريکايي، روز پنج شنبه گذشته مدال طالي »ورمیل« مهمترين مدال 
دريافت  پاريس  شهردار  دالنو«  »برتران  از  را  پاريس  شهر 
كرد. آستر كه همراه همسرش براي دريافت جايزه در مراسم 
شركت كرده بود، به زبان فرانسوي سلیس گفت: »نسبت به 
پاريس، شهري كه اولین بار در 18 سالگي از آنجا ديدن كردم، 
مطرح  نويسنده  آستر  پل  مي كنم.«  نزديکي  احساس  بسیار 
اوهام« كه معموال در  »كتاب  آثاري چون  آمريکايي و خالق 
آثارش از شهر نیويورك نیز ياد مي كند، در مسیر فعالیت هاي 
انگلیسي  به  فرانسوي  اشعار  ترجمه  به  آغاز  جديدش،  ادبي 
را  آستورياس  پرنس  معتبر  جايزه  كه  »آستر«  است.  كرده 
در سال 200۶ دريافت كرده، پیش از اين با دريافت »جايزه 
فرمانرواي هنر و ادب« خود را به جامعه فرانسه شناسانده 
بود. اين نويسنده پس از مراسم به افتتاحیه »فستیوال ادبي 
پاريس 2010« رفت 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 سال ها توانست به خوبي 
زبان فرانسه بیاموزد و پس از آن به ترجمه اشعاري از مطرح ترين شاعران فرانسه از جمله 
ماالرمه و رمبو پرداخت. او چندين مدخل در كتاب هاي انگلیس زبان مربوط به ادبیات فرانسه 

دارد. 

جام جهاني فوتبال، کاریکاتور مي شود 
با آغاز جام جهاني فوتبال در آفريقاي جنوبي، دولت اين كشور اقدام به برگزاري مسابقه طراحي 
كاريکاتور با موضوع جام جهاني فوتبال كرده است. دولت آفريقاي جنوبي به عنوان اولین كشور 
آفريقايي كه میزبان رويداد بزرگ ورزشي جام جهاني فوتبال است، با آغاز اين رويداد ورزشي، 
اقدام به برگزاري يك مسابقه طراحي كاريکاتور با موضوع جام جهاني براي كاريکاتوريست هاي 
حرفه اي و مبتدي كرده است. طبق اعالم برگزاركنندگان اين مسابقه، آثار ارسالي بايد در قالب 
سیاه و سفید و يا رنگي با حداقل رزولوشن 300 پیسکل در هر اينچ با فرمت JPG بوده و با ذكر 
اطالعات كامل طراح كاريکاتور شامل نام و نام خانوادگي، ملیت، پست الکترونیك، تاريخ تولد، 
آدرس و شماره تلفن به آدرس الکترونیکي fifacartoon@yahoo.com تا تاريخ 11 جوالي 

)روز پايان جام جهاني 2010( ارسال كنند. 

نامزد هاي  دریافت یك جایزه جهاني 
احمدرضا احمدي و هدا حدادي به عنوان دو نامزد كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان 
امسال  شدند.  معرفي  لیندگرن  آستريد  جهاني  جايزه  دريافت  براي  كودك  كتاب  شوراي  و 
احمدرضا احمدي و هدا حدادي به عنوان نامزدهاي دريافت جايزه جهاني آستريد لیندگرن به اين 
مركز معرفي شدند. به گزارش روابط عمومي كانون، احمدرضا احمدي در بخش نويسندگي از 
سوي كانون و شوراي كتاب كودك به صورت مشترك و هدا حدادي در بخش تصويرگري از 
سوي كانون به عنوان نامزد دريافت اين جايزه معتبر ادبي در سال 2011 معرفي شده اند. از 
ايران همه ساله كانون، شوراي كتاب كودك و مركز پژوهشي ادبیات كودك نامزد هاي خود را 
به دفتر مسابقه معرفي مي كنند. جايزه جهاني آستريد لیندگرن يکي از بزرگ ترين جوايز جهاني 
ادبیات كودك و نوجوان است كه به نام آستريد لیندگرن نويسنده سرشناس سوئدي و خالق 

كتاب هايي مانند »پي پي جوراب بلند« و »كارلوس روي پشت بام« نام گذاري شده است. 
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با قیمت پايه 70 هزار يورو 

حراج دست نوشته هاي اگزوپري 
دست نويس  آثار  از  مجموعه اي 
چون  انديشمنداني  و  نويسندگان 
»آنتوان  فرويد«و  »زيگموند 
دوسنت اگزوپري« و... در پاريس 
اين  میان  در  مي شود.  حراج 
دست  دربرگیرنده  كه  مجموعه 
سال هاي  از  مختلف  نوشته هايي 
متفاوت است، از نامه هاي زيگموند 
مشهور  روان شناس  فرويد 
آرتو،  آنتنن  يادداشت هاي  تا 
نمايشنامه نويس مشهور فرانسوي 
موسسه  مي خورد.  چشم  به  هم 

آركوريال سه شنبه 15 ژوئن حراجي از 50۶ اثر دست نويس 
را برگزار مي كند. در اين حراجي دست نوشته هايي از كتاب 
»خلبان جنگ« اثر آنتوان سنت اگزوپري نیز ارائه شده كه قرار 
براي فروش عرضه  شود.  70 هزار يورو  پايه  به مبلغ  است 
اين دست نويس مربوط به سال هاي 1939 و 1940 و روزهاي 
اگزوپري«  سنت  دو  »آنتوان  است.  دوم  جهاني  جنگ  سخت 
نويسنده »شازده كوچولو« عالوه بر نويسندگی به حرفه های 
ديگری چون خلبانی، خبرنگاری و ماجراجويی مشغول بود. 
ياد ماندنی  به  اثر  از هر چیز مرهون  او طبیعتا بیش  شهرت 
شازده كوچولو است كه به بیش از 200 زبان دنیا برگردانده 
اين زمینه محسوب می شود. از  شده و ركوردی كم نظیر در 
آثار ادبی ديگر اين نويسنده مي توان به پرواز شبانه، سیتادل 
و البته زمین مردان نیز اشاره كرد. اما در تاريخ 31 جوالي 
آن  رفت. صبح  به خاك  ماجراجويی  و  ذوق  اين  تمام   1944
روز و در خالل جنگ جهانی دوم، آنتوان دو سنت اگزوپری 
به  فرانسه  جنوب  فراز  بر  شناسايی،  عملیات  يك  منظور  به 
پرواز درآمد، اما متاسفانه اين آخرين پرواز نويسنده شازده 
كوچولو بود و پس از آن هیچ اثری از او يافت نشد. در تاريخ 
در جهان  كه  داد  رخ  معجزه آسا  اتفاقی   1998 هفتم سپتامبر 
اگزوپری  سنت  اسب  پوزه بند  نقره ای  زنجیر  انداخت:  طنین 
از  شد.  پیدا  فرانسه  جنوب  درياهاي  در  صیادی  وسیله  به 
آن به بعد ماجرای تحقیق بر سر علت مرگ آنتوان دو سنت 
اگزوپری شتاب بیشتری به خود گرفت و تا سال 2000 لوك 
وانرل، غواص و باستان شناس در دريای مارسی بقايايی از 
هواپیمای او را كشف كرد. اما هنوز علت سقوط هواپیمای او 
 2008 ابهام باقی مانده بود. تا آنکه در مارس  از  در هاله ای 
تهاجم  آلمان،  هوايی  نیروی  پیر  خلبان  ريپرت«  »هورست 
دو سنت  آنتوان  هواپیمای  ؛   P-38 Lightning هواپیمای  به 
اگزوپری را در تاريخ 31 جوالي 1944 در منطقه ای كه بقايای 
اين ترتیب  به  تايید قرار داد و  پیدا شد، مورد  هواپیمای وی 
پرده از راز مرگ آنتوان دو سنت اگزوپری پس از ۶5 سال 

برداشته شد. 

»اوليس« باز هم سانسور شد 
الکترونیکي  صورت  به  كه  »اولیس«  مصور  كتاب  بار  اين 
منتشر شده، با سانسور روبه رو شد. در حالي كه چند روز 
از فستیوال دابلین به جیمز جويس اختصاص يافته، اعالم شد 
كتاب مصور »اولیس« كه توسط شركت اپل منتشر مي شود، 
با سانسور منتشر مي شود. اين كتاب توسط »باب بري« و با 
نوشته شده  ايرلندي  نويسنده  »جیمز جويس«  اثر  از  اقتباس 
است. اپل كه نسخه الکترونیکي اين كتاب را براي كاربرانش 
تهیه كرده، بخش هايي از كتاب را سانسور كرده است. شركت 
اپل كه از اين تصمیم با عنوان »براي صالح استفاده كنندگان« 
انسجام  زبان  كتاب  فصل  نخستین  گرچه  گفت  كرده،  ياد 
مربوط  مطالب  دربرگیرنده  ما  مصور  كتاب  ندارد،  يافته اي 
امکانات  از  استفاده  با  را  بخش ها  اين  و  نیست  برهنگي  با 
تصويري پوشانده ايم. رمان »اولیس« جیمز جويس در آمريکا 
در  و  نشريات  از  يکي  در  پاورقي  صورت  به  بار  نخستین 
به  توجه  با  اين  منتشر شد.   1920 تا   1918 فاصله سال هاي 
ممنوعیت انتشار آن در طول يك دهه در انگلستان و با توجه 
به زبان دشوارش در آمريکا نیز در دهه 20 تا 30 ممنوع شد 
و براي نخستین بار اين فرانسه بود كه در سال 1922 اجازه 
انتشار آن را صادر كرد. »اولیس« از نظر بسیاري از منتقدان 

به عنوان بزرگ ترين اثر ادبي قرن بیستم شناخته مي شود. 

 

کوتاه از ادبيات جام جهانی و 
داستان های فوتبالی 

ترجمه ی ناصر غیاثی

اعجوبه ی  این  مارادونا،  سرزمین  بورخس،  کشور  آرژانتین، 
به  فوتبال  از  یا  فوتبال  به  ادبیات  از  فوتبال جهان هم هست؛ 
فرانکفورته  روزنامه ی  نویسنده ی  اینگندای  پاول  ادبیات؟ 
آرژانتین  در  فوتبال  و  ادبیات  به  زیر  مقاله ی  در  آلگماینه 

می پردازد.

فوتبال و ادبیات
در آرژانتین فوتبال تنها يك ورزش نیست بل كه جانشین سیاست، ارتش، دين 
نیز می نويسند:  با آن را  ادبی متناسب  و اسطوره هم هست. مدت هاست ژانر 

داستان های فوتبالی.
مخالفت خورخه لوئیس بورخس، مشهورترين نويسنده ی آرژانتینی، با فوتبال 
مقام  به  كه  نابینا  كتاب باز  اين  مرگ  از  پس  است.  نزده  لطمه  او  آوازه ی  به 
او  بر  با فوتبال را  او  يافته است، مخالفت های  ارتقا  نمادِ روشنفکری وطن اش 
 بخشیدند. نقد تند و تیز جامعه شناِس نابغه ی آزانتینی، خونا خوزه سبلری در 

سال 1998 »عصر فوتبال« نیز تاثیرگذار نبود.
بزرگ ترين  با  همراه  را  خود  آرژانتین  است.  شده  بدتر  چیز  همه  عمل  در 
برای مسابقات جام جهانی  ملی  تیم  مربی  عنوان  به  پیشین جهان  فوتبالیسِت 
فوتبال در آفريقای جنوبی آماده می كند. مسابقاتی كه آخرين بار بیست و چهار 

سال پیش برنده اش شده بود.

ادواردو ساخری 
هم  نويسنده های كشور  نبود،  كافی  برايشان  مارادونا  ديگو  گويا  آرژانتینی ها 
هیچ جايی  كار  اين  برای  فوتبالی.  داستان های  كردند:  ابداع  تازه  ادبی  نوع  يك 
مناسب تر از آرژانیتن نبود و هیچ كجا جايش اين قدر خالی نبود. آن شوری كه 
در ادبیات، زندگِی شخصیت های داستانی روزمره را فرامی گیرد، ماه آينده - 
اين بار اما با بهترين فوتبالیست جهان لینوئل مسی – بار ديگر تمام ملت را در 

برخواهد گرفت.
آيرس  بوينس  در  كافه ای  در  ادبی  نوع  اين  نماينده ی  معروف ترين  ديدار  به 
می رويم: ادواردو ساخری، چهل و دو ساله، در اصل پرفسور تاريخ، كاری كه 
با آن در آرژنتین نمی توان پولی به دست آورد، حاال پیش از هرچیز به نوشتن 
روی آورده است. فیلِم خوآن خوزه كامپانال »El secreto de sus ojos« كه 
براساس رومان ساخری ساخته شده و به تازگی برنده ی اسکار شده است، 

نام اش را در سراسر جهان بر سر زبان ها انداخت.
داستان های  كه  زمانی  از  می شناسند.  را  او  كه  مدت هاست  آرژانتین  در  البته 
فوتبالِی او در سال های نود در راديو خوانده شد و بطور روزافزون انجمن های 
طرفدار را به تصاحب خود درآورد، تاكنون ساخری پنج جلد از آن ها را انتشار 

داده است.
انتشارات برلین به تازگی منتخبی از اين داستان ها را تحت عنوان ِ »دست خدا و 
تانگوهای ديگر« به آلمانی منتشر كرده و پیش گفتاراش را شخصی مثل خورخه 

والدانو، همبازی پیشیِن مارادونا و مدير فنی امروِز رئال مادريد نوشته است.
وفاداری، عدم تسلیم و نشان دادن احساسات

موضوع داستان ها ردهای نمايانی است كه دريبل زن های افسانه ای و گل های 
كفايت  قدر  به  می  گذارند.  جای  به  خود  از  ما  هستی  مجموِع  در  ازيادنرفتنی 
می بازند، اما چون همه عاشق باشگاه شان هستند، هیچ باختتی نیست كه بی ثمر 

باشد.
با حرارت  آيا همواره در رويا نیست كه مهم ترين گل ها را می زنیم؟ ساخری 
بلندپروازی های درخشان يك فرد كم سن و سال،  از  توصیف می كند چگونه 
تخصصِی  حرفه ی  از  مرتب  كه  می شود  ساخته  خوش  خاطرات  با  پیرمردی 

خود حرف می زند.
وفادار  دارد.  آماده  و  حاضر  درستی  پندهای  همیشه  فوتبال  می رسد  نظر  به 
باش، تسلیم نشو و پرچم را برافراشته نگه دار. حواست را جمع اصل كن. قبل 
از هر چیز احساسات ات را نشان بده، شادی و شورت را فرياد بزن و يا غرق 

اندوهی بی پايان شو.
 Atletico Indenpendiente ادواردو ساخری كه به نوبه ی خود طرفدار تیم
، تیم شماره ی سه كشور است، می گويد: »فوتبال نشانه ی هويت ماست. فوتبال 
رشته های  ما  می زنیم.  فوتبال حرف  از  و  می كنیم  نگاه  فوتبال  می كنیم،  بازی 
ورزشی چندانی نداريم كه به شور و هیجان  مان بیاورند و خوب بازی كنیم. 
كمی تنیس، كمی هاكی چمنی، بسکتبال و راگبی. اما در واقع همه ی ما ديوانه ی 
فوتبالیم. حتا تیم ديويس كاپ ما برای مسابقات رسمی پیراهِن آبی - سفیدِ تیم 

ملی فوتبال را پوشید!«

جمیِع  متراكِم  »نسخه ی  مثابه ی  به  فوتبال  گومبرشت،  اولريش  هانس  قوِل  به 
جامعه« در اين جا ملموس است، چرا كه از بیست باشگاهِ لیگ برتر آرژانتین، 
آن  اطراِف  يا  آيرس  بوئنوس  مال  تا  ده  هم  دوم  دسته  لیگ  در  و  تا  شانزده  

هستند.

دیه گو مارادونا 
در فوتبال آرژانتین رقابت ها نه بین شهرها بل كه بین محله های بوينس آيرس 
»River Plate« و  تیم های  بین  مبارزه   پیشاپیش  همه شان  صورت می گیرد و 
»Boca Juniors« است كه هر دو مال جنوب شرقی شهر، در كنار رودخانه ی 
و   Flores محله ی  مال   Huracan و   San Lorenzo هستند.   Riachuelo
 Alvellaneda حومه ی  مال   Racing Club و   Atletico Independiente

هستند. 
و  دارد  قرار  هم  از  دور  متری  صد  چند  فقط  محلی  رقیب های  اين  استاديوم 
مسابقه ی آن ها در محله نقطه اوج بازی های سال است. در يکی از داستان های 
ساخری آمده: »آرژانتینی ها فقط يك لذت می شناسند كه شیرين تر از خوشبختی 

خودشان است: شوربختِی ديگران.« برای اين كار بايد موی  دماغ يکديگر شد.
استهزای حريف در چشم جهانیان

ساخری می گويد: »نزد ما حتا بی مقدارترين و كوچك ترين باشگاه هم به زمین 
خان های   ِ غرور  پای  رد  كمی  البته  اين  در  دارد.  نیاز  خودش  خاص   ِ چمن 
اسپانیايی هست و افکار گردن كشانه ی محلی. به سختی می توان جور ديگری 

اين لجاجت را درك كرد.« 
پیش  دهه  چندين   San Lorenzo  ِ فوتبال  باشگاه  كه  می كند  تعريف  نويسنده 
دچار بحران مالی شد و استاديوم اش را به Carrefour فروخت. اين فروشگاه 
زنجیره ای استاديوم را خراب كرد و به جای آن يك فروشگاه تازه ساخت. تا 
همین امروز هم می شود خون طرفداران ِ سان لورنزو را با يادآوری قلمرو ِ از 
دست رفته ی آن روزها به جوش آورد. حتا برنامه هايی هست كه ساختمان را از 

Carrefour دوباره بخرند و آن جا باز يك استاديوم بسازند.
پس چه جای تعجب كه تاريخ سیاسی ِ آرژانتین سخت با فوتبال گره خورده 
كه  آرژانتین شد  1978 وقتی نصیب  قهرمانی جهانی در سال  باشد. نخستین 
ديکتاتوری در آن جا حاكم بود و دومی در سال 198۶ كه كشوری دمکراتیك 

بود.
در فاصله ی اين دو، حذف ِ شرم آور  در دور دوم ِ مسابقات جام جهانی در سال 
افتاد. در همان هفته هايی كه تیم ملی با شانس بسیار  اتفاق  1982 در اسپانیا 

برای پیروزی، بازنده شد، آرژانتین در جنگ فالك  لند شکست خورد.
نه فقط در يکی از داستان های ساخری بل كه در »داستان های كوتاه ِ ورزشی 
آرژانتین« اثر ِ Ezequil Fernandez Moores پیروزی دو بر يك آرژانتین در 
دور چهارم بر انگلستان در چهار سال بعد به عنوان انتقام از فاجعه ی فالك  لند 

تفسیر می شود.
ديگو مارادونا در عرض چند دقیقه دو تا از معروف ترين گل های تاريخ را زد: 
نخستین گل با »دست خدا« )دقیقه ی 51( و دومی با يك دوی تك نفره به طول 
شصت متر كه در آن اين بازيکن خط حمله، پیش از آن كه گل پیروزی را بزند 
)دقیقه ی 54(، نیمی از تیم انگلستان را دور زد. اين گل اول ِ دغل بازانه ای است 
كه در چشم آرژانتینی ها يك انتقام درست و حسابی است: نه تنها از حريف به تر 

بازی كنی، بل كه او را در چشم جهانیان به استهزا هم بکشانی.
زيبايی تکنیك، بازی  و فکر ِ منضبط ِ معطوف به نتیجه

فقط در آرژانتین است كه دو ويژگی ِ مبارزه و زيبايی اين چنین جزو خصايص 
ِ جدايی ناپذير ِ فوتبال اند. كشوری كه دهه هاست فوتبالیست های هنرمندی چون 
كامپز، مارادونا، ردوندو، آيمار، آگئورو و يا مسی را به لیگ های باالی اروپا 
تحويل داده است، در خانه اش ورزش ملی اش را روی میدان های نصفه نیمه ای 
عربده  می خوانند،  آواز  بازی  تمام  طول  در  طرفداران اش  كه  می كند  برگزار 
می كشند، می نشینند و بلند می شوند و به حريف فحش می دهند. كسی كه خود 

را طرف دار يك تیم می داند، نمی نشیند. هرگز.
ادواردو ساخری می گويد: »همه چیز ما بداهه است و سرشار از هرج و مرج. 
مثل میدان های اروپا توپ روی چمن های ما خیلی خوب قل نمی خورد. به همین 
خاطر است كه فوتبالیست های آرژانتینی توپ را بیش تر در هوا نگه می دارند.« 
آدم دلش می خواهد اضافه كند، پس به اين خاطر است كه به خوبی از عهده ی 

اين كار برمی آيند.
جوهر فوتبال ِ اين كشور نه از قانون وغیرقانون بلکه فقط از افراطی گری تشکیل 
شده است.امروزهم سزار لوئیس منوتی )1978( و كارلوس سالوادور بیالردو 
)198۶( دو مربی ِ استاد فوتبال، تجسم اصول بازی ِ "Albiceleste" هستند كه 
سخت مورد بحث بود، همانگونه كه تیم ملی به خاطر پیراهن ِ راه راه ِ سفید و 

آبی آسمانی اش چنین نامی گرفته است.
در حالی كه "Menottistas"  برای زيبايی بازی از منظر زيباشناسی اهمیت قايل  
است، " Bilardistas"  به فکر معطوف به نتیجه و انضباط ِ تاكتیکی رأی می دهد. 
هر دوی اين روش ها منجر به موفقیت شده اند. گل دوم مارادونا برابر انگلستان 
 Daniel و   Guillermo de Lucca اثر   »Diccionario de futbol« در 
Talio زير مدخل ِ"belleza" به اين معنی می آيد »شیوه ی بازی كه ارزش های 
زيبايی شناسانه اش كم و بیش در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده است«. 
اما اين كه مارادونا چه سبك بازی را در آفريقای جنوبی به اجرا درخواهد آورد، 

در صورتی كه كه اساسًا تعیین سبك بازی دست او باشد، هنوز مبهم است.
جوانی محجوب، جانشین ِ خدايی افراط گر

 ِ جانشین  كه  اين  است.  شده  جهانی  جام   ِ تب  دچار  هم  ساخری  ادواردو 
مارادونای نابغه كه دوپینگ كرده، كوكائین زده، از فرط پر خوری چاق شده و از 
هیچ جنجالی فروگذار نکرده، مسی ِ نابغه است، باز هم پديده ای آرژانتینی است.
مارادونا خدايی افراط گر است، امروزه روز هم. نقطه ی مقابل او مسی جوان ِ 
محجوبی است بدون كاريسما كه نیمی از كشور به او اعتماد ندارد، احتمااًل به 

اين خاطر كه هیچ كدام از عیب و ايرادهای معمول ِ آرژانتین در او نیست.
بازی می كند،  براساس غريزه  و  است  مثل يك كودك  كه  فوتبالیستی  اين  اگر 
ادواردو  بود.  پیش خواهد  در  الگويی  تغییر  بشود،  آرژانتین  انتخابی  ستاره ی 
او  منتقدان  تیزترين  و  تند  كارستان،  بکند  كاری  »اگر مسی  ساخری می گويد: 
تبديل به ستايشگران ِ سرسخت اش خواهند شد. ما اين طور هستیم. از اين كه 
در عرض هشت ساعت حرف های متناقضی بزنیم، اصاًل و ابداً اذيت نمی شويم.«

Lieber den Ball in der Luft halten :منبع
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پیشي  مردان  بر  زنان  تروريستي  تهديدات  با  مبارزه  جريان  در 
گرفته اند 

زنان یمني 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 

تروريسم  با  مبارزه  واحد  در  نخبه  زن   42 امروز  و  كنند  مقابله 
پیشي  آنها  از  گاهي  كه  كنند  مي  مبارزه  مردان  كنار  در  تنها  نه 
مي گیرند. گروهي از زن ها با نقاب هاي سیاه به چهره روي زمین 
AK- زانو زده اند و زير چشمي مراقب اوضاع هستند. اسلحه هاي

47 كامال در دستان شان قفل شده و میل به زدن سیبلي كه در 13 
كیلومتري شان گذاشته شده حتي از پشت نقاب هم ديده مي شود. 
كمپي خارج از پايتخت يمن به نام »صنا« میزبان زنان زبده اي است 
كه براي مبارزه با القاعده تعلیم مي بینند. اين ها اعضاي ارشد و 
برجسته واحد مقابله با تروريسم يمن )سي تي يو( هستند و پنج 

روز در هفته پابه پاي مردان آموزش نظامي مي بینند. 
در اين كشور كه تحت نفوذ و تسلط مسلمانان محافظه كار اداره 

مي شود، 
از  فقط  كه  دهند  مي  انجام  كارهايي  يو«  تي  »سي  زن عضو   42
عهده خانم ها برمي آيد. آنها اوضاع خانه، خانواده را سر و سامان 
مي دهند و در عین حال در بدنه نیروي دولتي يمن براي مبارزه 
با تهديد رو به گسترش القاعده در شبه جزيره عربي مشغول به 

كار هستند. 
افسر قبول السعدي، يکي از دو افسر ارشد زن »سي تي يو« كه از 
آكادمي ارتش سلطنتي بريتانیا در سال 2009 فارغ التحصیل شده 

است مي گويد:» مردان در خط مقدم هستند. اگر عملیات به حضور 
ما نیاز داشته باشد، هر لحظه آماده به خدمت هستیم.« امروز زنان 
مردان  كنار  در  را  مقدماتي  هاي  آموزش  يو«  تي  »سي  در  يمني 
پشت سر مي گذارند. دوره آموزشي اولین گروه، ژانويه 2010 به 
با »سي تي يو«  از دوسال قبل  الزهري  تاكیا  پايان رسید.سروان 
بوده و در تمام امتحانات امتیازش اگر از مردان بیشتر نشده كمتر 
هم نبوده است. او كه قدش از 152 سانتي متر هم تجاوز نمي كند 
به خوبي مي داند به نوعي ساختار شکني كرده است:» براي عموم 

چنین چیزي عجیب و نامتجانس است اما براي من كاري است كه 
مي خواهم انجامش بدهم. اول اينکه مي خواهم يکي از سربازان و 
افسرهايي باشم كه از مملکت محافظت مي كنند و دوم براي تمام 
زن ها چنین كاري را ادامه مي دهم وآخر اينکه براي سرزمین ام 
خطرات را به جان مي خرم.« زن هاي ديگر هم اين حرف ها را تايید 

مي كنند. 
به  و  كنند  مي  حکم  مردان  به  كه  هستند  هايي  زن  حتي  اينجا 
فرياد  با  كه  زني  ارشد  افسر  تصوير  مي دهند.  نظامي  مشق  آنها 
»قدددددم رو« هنگ مردانه اش را هدايت مي كند در كمتر اردوگاه 
نظامي ديده مي شود. فاتیا الحمدي يکي از همین افراد است:» میان 
زن و مرد هیچ تفاوتي وجود ندارد. ما هم همان وظايفي را انجام 
مي دهیم كه مردان انجام مي دهند. ابتدا آنها از قبول دستورات و 
پذيرفتن ما خودداري مي كردند به اين بهانه كه فرماندهي زنان در 
اما دستور، دستور است. حضور زنان  ارتش چیز عجیبي است. 
در اينجا به يك فرهنگ تبدل شده و مردان هم به تدريج با آن خو 
گرفته اند.« در حال حاضر هر چه تروريست های القاعده در مراكز 
ديگر جهان خود را بیشتر در خطر می بینند، بیشتر به سوی يمن 
روانه می شوند زيرا اين كشور بهترين شرايط را برای فعالیت آنان 
يمن در غرب آسیا در حاشیه جنوبی شبه جزيره  مهیا می كند. 
عربستان قرار دارد. اين كشور دولت مركزی مقتدری ندارد ولي 
جنوب يمن سال ها مستقل بود و نام »جمهوری دموكراتیك خلق 

يمن« را داشت. 
14 ژوئن 2010 / مونیتور

دليل تصور هميشگی چاقی در زنان 
دانشمندان دريافتند تصويری كه افراد به واسطه پردازش 
مغزی خود از بدن شان مشاهده می كنند به شدت تحريف 
است. محققان  طبیعی  ابعاد  از  بزرگ تر  دو سوم  و  شده 
دانشگاه كالج لندن معتقدند اين يافته می تواند توضیح دهد 
كه چرا حتی الغرترين افراد به ويژه زن ها خود را چاق 
می دانند و در عین حال با كمك نتايج اين مطالعه امیدهايی 

برای درمان برخی از اختالالت تغذيه ای به وجود آمده است. 
تاثیر اين اشتباه بصری مغز روی زنان كه برای ظاهر خود اهمیت 

بیشتری قائلند شديدتر است. 
»مايکل لونگو« عصب شناس 
می گويد  لندن  كالج  دانشگاه 
اين يافته ها می تواند ارتباط 
مستقیمی با اختالالت روانی 
از  بدن  تصوير  با  مرتبط 
داشته  بی اشتهايی  جمله 
افراد  بیماری  اين  در  باشد. 

به دلیل اينکه بدن خود را بزرگ تر از ابعاد واقعی می بینند اشتهای 
خود را برای خوردن غذا از دست می دهند. 

نفره   100 گروهی  دست  دانشمندان  مطالعه  اين  انجام  برای 
خواستند  آنها  از  و  پوشانده  ای  كمك صفحه  با  را  داوطلبان  از 
انگشتان و  بندهای  از جمله  از دست هايشان  10 بخش  موقعیت 
نوك انگشتان را تعیین كنند. با استفاده از اطالعات به دست آمده 
دانشمندان از نقشه مغزی، ابعاد و شکل دست داوطلبان در نهايت 
داوطلبان  داد  نشان  شد.نتايج  مقايسه  آنها  دست  واقعی  ابعاد  با 
و  كرده اند  محاسبه  واقعی  اندازه  از  بیش  را  خود  دست  بزرگی 
بسیاری از آنها تخمین زده بودند ابعاد دست شان 80 درصد از 
انگشتان  طول  داوطلبان  حال  عین  در  است.  بیشتر  واقعی  ابعاد 
خود را كوتاه تر از حد واقعی می ديدند و تصور داوطلبان به ويژه 
از انگشت حلقه در حدود 30 درصد كوتاه تر از حد واقعی بود. بر 
اين اساس محققان گمان می برند ريشه اين انحراف تصويری در 
تعدادی از سیگنال های حسی است كه از بخش های مختلف پوست، 
ماهیچه ها و مفاصل به مغز ارسال می شوند. به گفته لونگو مدل 
تحريف شده ای كه مغز از دست ها به افراد ارائه می كند می تواند 
در مورد ديگر بخش های بدن نیز به وجود آمده و افراد را درباره 
ابعاد واقعی بدن شان به اشتباه بیندازد. به گفته دانشمندان، مغز به 
طور كلی بدن را دو سوم بزرگ تر از حد عادی می بیند. از سويی 
قادر  مختلف  دست های  از  تصاويری  مشاهده  با  داوطلبان  ديگر 
بودند دستی كه ابعادش با دست آنها يکسان است را بیابند و بر 
همین اساس محققان معتقدند افراد تصوير بصری دقیقی از بدن 
خود دارند اما هنوز نمی دانند برای استفاده از آن و غلبه بر مدل 

ذهنی چگونه بايد از اين اطالعات استفاده كنند. 
15 ژوئن 2010 

روبات دوست داشتني براي الغري 
روبات ها جاي خود را در زندگي انسان هاي امروزي به خوبي 
پیدا كرده اند. Autom يك روبات چشم آبي 38 سانتي متري است 
كه نقش مشاور شخصي را براي الغري انسان هاي چاق ايفا مي 
كند. شايد روزي بیايد كه اين روبات دوست داشتني نقش متفاوتي 
 Autom اعتیاد وارد عرصه شود.  ترك  براي  بگیرد و  بر عهده 
قرار است با تقويت روحیه فرد و ارائه برنامه  غذايی مناسب، وي 
را هنگام رژيم الغری همراهی كند. فقط كافي است Autom روشن 
به  را  سرش  مي كند،  باز  را  كوچکش  آبي  هاي  چشم  بعد  شود 
اطراف مي گرداند تا يك چهره انساني را شناسايي و با آن ارتباط 
برقرار كند. بعد هم خود را به دو زبان چینی يا انگلیسی معرفی 
می كند:»سالم من Autom هستم! دكمه ای را فشار دهید تا بتوانید 
زنانه  ادامه  كامپیوتری  با صدای   Autom كنید.«  من صحبت  با 
می د هد:»من آماده ام! اجازه دهید با هم شروع كنیم.« اين روبات 
می شود  تولید  هنگ كنگ  در   Automata شركت  توسط  كوچك، 
اين  دارد  نظر  در  آتوماتا  دارد. شركت  قیمت  415 دالر  و حدود 
بازار آمريکا كند. در آمريکا، بر  ابتدا راهی  اينترآكتیو را  روبات 
اساس آمار رسمی دو سوم جمعیت كل كشور اضافه وزن دارند 
اولین  است.  بعدی  هدف  اروپا  بازارهای  تسخیر  يا چاق هستند. 
Autom درباره وزن، ورزش، رژيم غذايي و هدف  پرسش هاي 
هايي است كه كاربر از يك برنامه غذايي انتظار دارد. اين اطالعات 
از طريق صفحه نمايش كامپیوتری وارد حافظه روبات می شوند. 
Autom به مرور اطالعات مورد نیاز خود را جمع آوری می كند و 
با توجه به اين اطالعات، نقاط ضعف و قوت فرد را تحلیل می كند. 
اين روبات كوچك با تهیه  گرافیك های كامپیوتری، وضعیت سالمت 
فرد و میزان سوخت انرژی بدن را در طول رژيم برای او ترسیم 
می كند و با اين روش، به فرد مشاوره می دهد و برنامه غذايی او را 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی 

به منظور بهبود كیفیت زندگی و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگی، سازمان بازنشستگان شاهین
برنامه های مختلف بهداشت جسمی  و روحی توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار می كند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 یا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
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با توجه به روحیاتش تنظیم می كند. آتوم در شمار »روبات های 
انسان  رفتار  به  توجه  با  را  برنامه  شان  كه  است  اجتماعی« 
امیدوارند  اين روبات  تولید كنندگان  و  هماهنگ می كنند. طراح 
را  به زودی جای خود  آمريکا  در  بازار رژيم های غذايی  در 
خريدار  تا  شود  فراهم  امکانی  است  قرار  آينده  در  بازكنند. 
بتواند صدای روبا ت ها را هم به دلخواه تغییر دهد. كوري كید 
امیدوار است كه روزی روبات های همراه برای افرادی طراحی 
شود كه از بیماری های مزمن مانند ديابت يا حتی از اعتیاد به 
 Autom روبات  طراح  كید،  می برند.  رنج  مخدر  مواد  و  الکل 
خود  دكترای  ماساچوست،  تکنولوژی  انستیتو  فارغ التحصیل 
او  است.  پايان رسانده  به  اينتراكتیو  در مورد روبات های  را 
معتقد است هر چه خصوصیات انسانی روبات ها بیشتر باشد، 

اعتماد فرد را بیشتر جلب می كنند. 15 ژوئن 2010 

فيلترهاي ضد وو وو زال و 
نرم افزار وو وو زال 

روز  تنها شش  آفريقاي جنوبي  كه جام جهاني  است  درست 
اين رقابت كه  تماشاگران  اما موسیقي غیر رسمي  دارد  عمر 
سراسر  در  فوتبال  مندان  عالقه  است،  زال«  وو  »وو  همان 
مرز جنون كشانده  به  را  بازيکنان  تا  گرفته  بینندگان  از  دنیا 
است. اما يك مهندس صدا پیدا شده كه ادعا مي  كند وسیله اي 
پیشرفته دارد كه در برابر صداي گوشخراش و ناهنجار »وو 
وو زال« مثل پادزهر عمل مي كند. وو وو زالها يکی از محبوب 
ترين وسايل تشويقی میان طرفداران تیم آفريقای جنوبی به 
شمار می رود و حتی كاپیتان تیم ملی آفريقای جنوبی، »آرون 
يا  و  تیمش  دوازدهم«  »يار  عنوان  به  زال  وو  وو  از  موكونا« 

»سالح سری« ياد می كند. 
هر كاربراينترنتي مي تواند با پرداخت تنها 2.45 پوند يك فايل 
45 دقیقه اي را دانلود كند.اين فايل به راحتي صداي  صوتي 
بلند و ناهنجار هیاهوي سنتي استاديوم هاي آفريقاي جنوبي 

را در جريان پخش تلويزيوني مختل مي كند. 
»فیلتر ضد وو وو زال« بر اساس تکنیکي طراحي شده كه نويز 
پايین  براي  موسیقي  صنعت  در  و  كنند  مي  كنترل  آن  با  را 
مي  استفاده  آن  از  ضبط  هنگام  ناخواسته  صداهاي  آوردن 
شود. هدفون هاي ضد نويز هم از تکنیك مشابهي استفاده مي 

كنند. بعد از ادعاي كارشناس آكوستیك مبني بر كارگشا بودن 
اين روش براي خاموش كردن صداي نابه هنجار »ووووزال«، 
گسترده اي  استقبال  با  اينترنت  در  فايل  اين  دانلود  كنون  تا 
نشان مي دهدتماشاگران جام  مطلب  همین  است.  مواجه شده 

جهاني، تماشاي فوتبال در آرامش را ترجیح مي دهند. 
اما آن سوي ماجرا هم در نوع خود جالب است. در حالی كه 
بسیاری از گروه ها در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوك 
خواهان متوقف كردن استفاده از اين بوق های پالستیکی در 
بازی های جام شده اند، گروه هايی ديگر خواهان آزاد بودن 
استفاده از »وو وو زال ها« هستند. اما برگزاركنندگان رقابت 
های جام جهانی آفريقا قصد دارند استفاده از بوقهای وو وو 
طرفداران  دلیل  همین  به  كنند  ممنوع  ورزشگاه ها  در  را  زال 
»آيفون« كه  افزارهای  نرم  به  اين خأل  پر كردن  برای  فوتبال 
صدای گوش خراش مشابهی از خود به وجود می آورد هجوم 

آورده اند. 
15 ژوئن 2010 

یك زندانی برنده جایزه کتاب 
اریك هوفر 2010 شد 

هارتمن  كنت.ای  اثر  میله ها«  پشت  رستگاری  »داستان  كتاب 
30 سال است به صورت مداوم در زندان به سر  از  كه بیش 
می برد، برنده جايزه كتاب اريك هوفر امسال شد. به گزارش 
سايت پرس ريلیزز، اين زندانی كه در 19 سالگی به جرم قتل 
به زندان افتاده است در كتاب خاطرات خود به وضعیت زندان 
زندگی  در  غیرانسانی  رفتارهای  و  و خشونت  كالیفرنیا  های 
بازپروری  جای  به  مجرمان  كه  جايی  می پردازد؛  آن  محدود 
ازدواج كرده  او كه در زندان  ناامیدی غوطه ور می شوند.  در 
و اكنون پدر يك فرزند است، استعداد خود را در كالس های 
درباره خود،  نوشتن  به  آن  از  پس  و  كرد  نويسندگی كشف 
هارتمن  پرداخت.  زندان  غیرطبیعی  محیط  و  زندانیان  ديگر 
اين  از برنده شدن  اين جايزه گفته است: من  درباره دريافت 
بیشتری  مردم  كه  امیدوارم  و  می كنم  زيادی  افتخار  جايزه 
تا  كنند  پیدا  را  ما  زندان های  از سیستم  فرصت درك حقیقت 
شايد با اين كار اصالحاتی كه اين زندان ها به شدت به آن نیاز 

دارد، تحقق يابد. 
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نگاهی به سیاسی ترين مسابقات تاريخ جام جهانی

جنگ  تمام عيار بدون تلفات . . .
مهدی احمدی

▪ انگلستان – آمريکا )1950(: پس از وقفه ای 12 ساله، جام جهانی از سر گرفته شد. تنها انگلستان، آمريکا و ايتالیا از 
كشورهای درگیر جنگ باقی مانده بودند. آمريکا و انگلیس هر دو از متفقین بودند و طی مدت جنگ روی هم به اندازه 

كمتر از يك پنجم آلمان نازی كشته دادند. طبیعتا در آن زمان انگلیسی ها از آمريکا دل خوشی نداشتند. 

در كنفرانس های تهران و يالتا، روزولت 
مستعمرات  به  كه  نظری  دلیل  به 
انگلستان داشت پشت متحدان غربی را 
خالی كرد و باعث شد پیروز اين میدان، 
شوروی  كشور  و  استالین  جز  كسی 
بازهم  بازی  زمین  در  هرچند  نباشد. 
به  بار  اين  اما  خورد  شکست  انگلیس 
هیوز  رايت،  فینی،  امثال  چرچیل  جای 
سرافکنده  بزرگ،  رمزی  آلف  سر  و 
گله  يك  پیروزی  زمین خارج شدند.  از 
جام  از  انگلیسی ها  حذف  باعث  آمريکا 

شد. 

 )1954( مجارستان   – غربی  آلمان   ▪
با  جهانی  جنگ  آغاز  در  مجارستان   :
ارتش  كه  هنگامی  اما  بود  متحد  آلمان 
شوروی در تعقیب سربازان نازی ها پا 

به خاك اين كشور گذاشت مجارها 180 درجه تغییر موضع دادند و نه تنها با روسیه صلح كردند، كه از در جنگ با 
آلمان وارد شدند. در دوراول جام جهانی اين دو كشور با هم رو به رو شدند و مجارستان با هشت گل شکست سختی 

به آلمان تحمیل كرد اما بازی فینال حکايتی متفاوت داشت. 
مشکالت درونی مجارستان به آلمان فرصت داد تا بازی 0-2 باخته را 2-3 ببرد. مجارستان آن سال اليق كسب عنوان 

قهرمانی بود اما چنین اتفاقی هرگز نیفتاد. 

▪ انگلستان – شوروی )1958(: انگلیس ها به واسطه شکست شان در كنفرانس های تهران و يالتا از استالین ، به شدت 
ناراحت بودند. روس ها هم از پرده آهنی كه اروپايیان به رهبری انگلستان بر گردن آنها نهاده بودند ناراضی بودند. 

به همین دلیل بازی های متقابل دو تیم در اين جام رنگ و بويی سیاسی داشت. در بازی اول انگلیسی ها موفق شدند دو 
گل عقب ماندگی شان را در 20 دقیقه آخر بازی جبران كنند و مسابقه را با تساوی 2-2 به پايان ببرند اما در روز آخر 
به دلیل برابری امتیازات برای تعیین تیم دوم صعود كننده از گروه بايد دوباره بین اين دو رقیب بازی رودررو برگزار 

می شد. اين بار انگلیس در فاصله 20 دقیقه مانده به پايان گل خورد و شوروی با پیروزی 0-1 راهی مرحله بعد شد. 

▪ آلمان غربی – آلمان شرقی )1974(: 13 سال پس از ساخته شدن ديوار برلین دو آلمان در ورزشگاه فولکس پارك 
اشتاديون به مصاف هم رفتند. به دلیل مهاجرت اكثر نوابغ آلمان شرقی به غرب ، آنها تیم چندان قدرتمندی در اختیار 

نداشتند. 
آلمان غربی از گروهش صعود كرده بود و برای قرار گرفتن در گروه آسان تر در دور دوم نهايی نیاز به واگذاری اين 
بازی داشت. گل دقايق پايانی اشپارواشر هر دو كشور را به مقصود رساند. آلمان شرقی در ادامه نتايج بدی نگرفت 

اما قطعا هنوز هم حسرت اين را می خوردند كه چرا سرنوشت شان در اين جام را فدای يك بازی كردند. 

▪ آرژانتین – انگلیس )198۶(: در دوم آوريل 1982 بین آرژانتین و بريتانیا جنگی بر سر مالکیت جزاير فالکلند اتفاق 
افتاد كه با وجود زمان كوتاه تلفات سنگینی به جا گذاشت. 

در اين جنگ كه به جنگ مالويناس مشهور است ۶50 ارتشی آرژانتینی كشته شدند و در نهايت هم جنگ با پیروزی 
انگلیس همراه شد. كمتر از چهار سال پس از اين جنگ در يك چهارم نهايی جام جهانی 198۶ انگلیس و آرژانتین با 
يك ديگر برخورد كردند اما اين بار آرژانتینی ها بودند كه توانستند انتقام شکست بر سر جزاير فالکلند را از انگلستان 
بگیرند و درضمن كشته ای هم برجای نگذاشتند! مارادونا تنها در 4 دقیقه كاری را انجام داد كه انگلستان طی سه ماه و 

با دادن 250 كشته به سرانجام رسانده بود. 

▪ هلند – آلمان غربی )1990( : تنفر از ژرمن ها در خون هلندی هاست. تصرف اين كشور توسط سربازان آلمانی در 
ابتدای جنگ جهانی دوم غلظت اين نفرت را بیشتر هم كرد. در يك نظرسنجی كه میان جوانان هلندی و در سال 1988 
انجام شد، آلمان منفورترين كشور جهان لقب گرفت. اين سطح تنفر فقط در میان هلندی هايی ديده شده بود كه شاهد 
اشغال كشورشان در ابتدای جنگ بودند. هلند پس از آن وقايع چند بار رو در روی آلمان قرار گرفت اما موفق به پیروزی 
نشد تا اينکه بازی نیمه نهايی جام ملتهای اروپا در سال 1988 را در مقابل ديدگان ژرمن ها و اهالی شهر هامبورگ با 
پیروزی پشت سر گذاشت تا اكثر مردم اين كشور برای جشن و پايکوبی به خیابان ها بريزند. دو سال پس از اين واقعه، 
دو تیم در ورزشگاهی به میدان رفتند كه هواداران آنها به طور مساوی در ورزشگاه ديده می شدند. آلمان اين مسابقه 
را 1-2 برد. در اواسط نیمه اول مسابقه ای كه هردو تیم حدود 70 دقیقه 10 نفره بازی كردند رايکارد با پرتاب آب دهان 

به سوی رودی فولر آغازگر يك درگیری شديد شد و داور هردو را به خارج از زمین بازی هدايت كرد. 

ايران )1998( : 20 سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ايران در سال 1978، روابط دوكشور به خاطر  ▪ آمريکا – 
دشمنی آمريکا به تیرگی گرايید و دانشجويان خط امام در نخستین روزهای انقالب سفارت امريکا را تصرف كردند 
و از آن به بعد اين كشور در ايران پايگاهی نداشت. از آن سو آمريکا هم در جنگ تحمیلی عراق علیه ايران، كمك های 
آشکار و پنهان بسیاری را به دشمن ايران كرده بود و اين اقدام شعله نفرت  میان حکومت ايران را بیش از پیش پررنگ 
می كرد. ايران در نهايت اين بازی پراهمیت را 1-2 به سود خود تمام كرد و نتیجه ای جاودان را به ثبت رساند. جالب 
اينکه پس از پايان اين مسابقه بازيکنان با نشستن در كنار هم عکسی مشترك به يادگار گرفتند تا ثابت شود جنگ های 

ورزشی می تواند هیچ بازنده ای نداشته باشد. اتفاقی كه در نبردهای سیاسی به هیچ وجه عملی نیست.

برنده واقعی جام جهانی 
2010 کيست؟

مترجم:حمید رضا فتاحی

جام جهانی فوتبال به عنوان مهم ترين رويداد ورزشی چند روزی است كه در آفريقای 
كشور  در  بزرگی  اقتصادی  آثار  معموال  بزرگ  رويداد  اين  اما  می شود  برگزار  جنوبی 

میزبان برجا می گذارد و گردش 
مالی عظیمی را نیز به همراه دارد 
بررسی ها نشان می دهد كه فقط 
از درآمد كشور میزبان  قلم  يك 
از محل رود گردشگران خارجی 

5/1 میلیارد دالر بالغ می گردد. 
درصد  نیم  فوتبال  جهانی  جام 
آفريقای  اقتصادی  رشد  به 
جنوبی می افزايد، رقمی كه برای 
وجه  هیچ  به  جنوبی  آفريقای 

قابل چشم پوشی نیست. 
كه  گزارش ها  آخرين  براساس 
موسسه گرانت تورنتون منتشر 
كرده است، آفريقای جنوبی سال 
2010 میالدی را با رقم رشد 3 
درصد پشت سر خواهد گذاشت 
يمن  به  فقط  آن  درصد  نیم  كه 
 2010 جهانی  جام  برگزاری 
بیش  بازديد  آيد.  می  دست  به 
اين  از  خارجی،  هزار   373 از 

كشور و فقط در طول دوره برگزاری تورنمنت كه از 11 ژوئن برگزار می شود يکی از 
دستاورد های جام جهانی برای آفريقای جنوبی است. 

هر يك از اين توريست های تماشاچی به طور میانگین 18 روز در اين كشور اقامت خواهند 
داشت و 5 مسابقه را تماشا خواهند كرد كه اين به معنای هزينه ای معادل 30 هزار و 200 

رند)rend( چهار هزار دالر برای هر توريست است. 
كه البته برای فوتبال دوست های ديوانه رقم خیلی زيادی نیست اما هر چه كه باشد دولت 
آفريقای جنوبی آنها را جدی می گیرد زيرا موسسه گرانت تورنتون در گزارشی كه 2 سال 
قبل و درست قبل از آغاز بحران بزرگ اقتصادی گزارشی را تهیه كرده بود كه در آن 
اثرات احتمالی برگزاری جام جهانی بر اقتصاد آفريقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته 

بود. 
برخی ها بیم داشتند كه شايد ركود اقتصادی از اثرات مثبت و منافع برگزاری جام جهانی 
باشد،  درست  تورنتون  گرانت  گزارش  اگر  واقع  در  بکاهد.  جنوبی  آفريقای  اقتصاد  بر 

آفريقای جنوبی نبايد نگران باشد. 
اين موسسه در سال 2007 پیش بینی كرد كه با برگزاری جام جهانی 2010 بیش از 483 
هزار توريست تماشاچی به آفريقای جنوبی سفر خواهند كرد اما پیش بینی های جديد حاكی 
از كاهش بازديد كنندگان خواهد بود. البته واقعیت اين است كه فقط 11 هزار و 300 نفر از 
خريداران بلیت اين بازی ها از ؟ كشور های قاره آفريقا هستند كه البته اين نیز برای برگزار 
كنندگان خبر امیدوار كننده ای به شمار نمی رود. اكنون انتظار می رود كه هر بازديد كننده 
خارجی بتواند كمی بیشتر در آفريقای جنوبی اقامت داشته باشد و البته تا 30 درصد نیز 
بیشتر هزينه كند. اين به اين معناست كه علی رغم كاهش تعداد بازديد كنندگان خارجی تاثیر 
اقتصادی آنها كاهش چندانی نخواهد يافت به نحوی كه پیش بینی می شود وقتی در حدود 
93 میلیارد رند معادل 4/12 میلیارد دالر آمريکا به اقتصاد آفريقای جنوبی تزريق شود كه 
البته بخش بزرگی از اين درآمد تاكنون محقق شده است. پیش بینی می شود گردشگری نیز 
بخش بزرگی از اين درآمد ها را به خود اختصاص دهد. مطالعات حاكی از جذب 1۶ درصد 
از كل عايدات در بخش گردشگری است. البته مابقی اين درآمد ها از طريق هزينه هايی كه 

دولت مركزی بر روزی زير ساخت ها انجام داده است تامین خواهد شد. 
شايد برای آفريقای جنوبی تجربه دلنشینی باشد. اما آفريقای جنوبی ها چندان از آن چه 
به دست می ايد راضی نیستند. زيرا از اين كه فیفا سازمان جهانی برگزار كننده مسابقات 
كه برگزاری چنین مسابقاتی را در اختیار دارد پول زيادی به دست می آورد در حالی كه 

هزينه اصلی را دولت آفريقای جنوبی پرداخته است. 
كننده در  تیم های شركت  آمد و اسکان  پرداخت جايزه، هزينه رفت و  فقط مسوول  فیفا 
مسابقات است. هزينه برگزاری مسابقات جام جهانی آلمان در سال 200۶ به 279 میلیون 

دالر بالغ شد. 

فیفا هفته گذشته اعالم كرد اين سازمان برای برگزاری به موقع و مناسب مسابقات جام 
جهانی آفريقای جنوبی 100 میلیون دالر در اختیار دولت آفريقای جنوبی قرار داده است. 
به گزارش اكونومیست واقعیت اين است كه منافع مستقیم و اصلی برگزاری اين مسابقات 

كه شامل حقوق پخش تلويزيون و بازاريابی است به جیب فیفا )Fifa( می رود.

براساس گزارشی كه موسسه سیتی وابسته به گروه مالی سیتی بانك منتشر كرده است 
فیفا از برگزاری مسابقات جام جهانی آلمان در سال 200۶ بیش از 8/1 میلیارد دالر سود 

برد كه اين رقم معادل 7/0 درصد از كل تولید ناخالص كشور آفريقای جنوبی است.
نبايد  اما  می كند.  دنیا  سراسر  در  فوتبال  توسعه  صرف  پول  اين  از  بزرگی  بخش  فیفا 
فراموش كرد كه بخش كوچکی از اين پول می تواند از آلونك ها و خانه های حلبی نشین های 

آفريقای جنوبی بکاهد.
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اعتراض آرام هم صدا دارد

اقتصاد 
جام جهانی 

فوتبال
مجید روئین پرويزی

جام جهانی فوتبال شروع شده و اين روزها بازار درآوردن شماره های 
مخصوص و ويژه نامه به مناسبت اين بازی ها حسابی داغ است. 

از آنجا كه ما، برخالف میل قلبی مان، نمی توانیم همچون روزنامه های 
تیم های شركت كننده و چاپ عکس های  به معرفی  اين جا  ورزشی در 
ريز و درشت از ژست های متنوع فوتبالیست های محبوب مان بپردازيم، 
از  بلديم  هرطور  واقعیات  بر  مبتنی  مثال  گزارش های  البه الی  در  يا 
ماهیت  فراخور  به  كرده ايم  سعی  كنیم،  دفاع  عالقه مان  مورد  تیم های 
مهم  رويداد  اين  به  نگاهی  خود  كار  زاويه  از  اقتصاد،  صفحه  انديشه 
داشته باشیم؛ تا يك وقت كسی فکر نکند ما فوتبال نمی بینیم يا خدای 
پهناور  جهان  اين  در  آنچه  مابقی  از  پولی  تصمیمات  جز  به  نکرده، 
می گذرد، بی خبريم. اكنون حاصل اين تالش در برابر شماست: نگاهی 
به حواشی اقتصادی جام جهانی. ابتدا مرور مختصری خواهیم داشت 
بر برخی مالحظات اقتصادی مهم چند دوره  اخیر اين جام و سپس با 

نگاه ريزبین تری به سراغ آفريقای جنوبی خواهیم رفت. 

● آمریکای شمالی: 1۹۹4 
جام 1994 آمريکا را می توان به نوعی سرآغاز جام های جهانی مدرن 
و  زياد  تبلیغات  با حجم  و  بزرگ  در چندين شهر  همزمان  كه  دانست 
كه  لس آنجلس،  شهر  تنها  می شد.  برگزار  گسترده  رسانه ای  پوشش 
میزبان بازی فینال هم بود، در فاصله  چند ماهه  قبل و بعد از برگزاری 
و  مستقیم  شکل  به  دالر-  میلیون    ۶23 حدود  در  رقمی  مسابقات  اين 
غیرمستقیم- از محل برگزاری اين جام عايدی داشت. در كالیفرنیا به 
طور كل بیش از 1700 فرصت شغلی پاره وقت ايجاد شد و نیويورك 
میلیارد  دالر  از يك  بیش  بر روی هم  بوستون  فرانسیسکو و  و سان 

درآمد كسب كردند. 
آمارها می گويند در سال 94 مصرف اغذيه و نوشیدنی ها و همین طور 
اشغال هتل ها در آمريکا نسبت به سال قبل از آن 15درصد رشد داشته 
است. درحالی كه بايد درنظر گرفت اكثر هتل ها و رستوران های معروف 
اين كشور به صورت شركتی و زنجیره ای فعالیت می كنند و اين به معنای 
افزايش فروش هايی در تمام مجموعه پخش  آن است كه درآمد چنین 
می شود و در سال های بعد خود را به شکل انجام سرمايه گذاری های 

جديد و ايجاد شعب تازه در نقاط مختلف جهان نشان می دهد. 
عالوه بر اينها، جام 1994 مزايای غیرمستقیم بسیاری نیز برای اقتصاد 
آمريکا به همراه داشت. لیگ فوتبال اين كشور به خاطر همین مسابقات 
ايجاد شد و جان گرفت و سپس خود تبديل به منبع درآمدزايی دائمی 
گشت. درآمد فروش بلیت، جذب اسپانسرهای جديد از ديگر كشورهای 
دنیا، تبلیغات، فروش تجهیزات تازه  ورزشی، رونق و رشد فزاينده ای 
كه در سال های پس از جام جهانی در فوتبال اين كشور شاهد بوده ايم، 

همگی بی شك بدون برگزاری اين تورنمنت ممکن نمی شدند. 

● آسیا: 2002 
در جام جهانی 2002 چندين امکان سودآوری ديگر كه تا پیش از آن 
دست نخورده باقی مانده بود، برای اولین بار به خدمت گرفته شد. اين 
اولین بار بود كه جام در قاره ای كه به طور سنتی چندان فوتبال خیز 
می شد.  برگزار  كشور،  دو  میان  مشترك  به صورت  هم  آن  و  نیست 
اين رقابت ها هنوز هم  بلیت  ارقام فروش  مجموع شمار توريست ها و 
ركوردی در میان تمام مسابقات بزرگ ورزشی به حساب می آيد. فیفا 
به هريك از دو كشور ژاپن و كره جنوبی 110 میلیون  دالر كمك مالی 
اعطا كرد و ژاپن هم با تجربه  عظمت جام 98 فرانسه و برای آنکه در 
تنها  با كره جنوبی بر سر كسب پرستیژ بین المللی عقب نماند،  رقابت 

برای همین مسابقات ده استاديوم پیشرفته را از اساس بنا كرد. 
جام 2002 البته سويه  تاريکی نیز به زعم برخی از مفسران داشت. اين 
اولین بار بود كه دو كشور هريك به اندازه  يك میزبان كامل برای جام 
تدارك می ديدند )تداركاتی كه مستلزم هزينه های هنگفت بود( درحالی 
كه هر يك تنها نیمی از تماشاگران و توجه رسانه ای و تبلیغاتی را به 
خود جلب می كردند. به اعتقاد برخی، همین امر باعث شد اين جام آن 
طور كه میزبان هايش انتظار داشتند، برای آنها توام با بركت و رونق 
اقتصادی نباشد. مطالعاتی كه پس از جام انجام شد، نشان می داد كره 
جنوبی به نسبت عملکرد بهتری از ژاپن در استفاده از اين فرصت داشته 
است. هم تاثیر اقتصادی اين مسابقات بر اقتصادش بیشتر بوده و هم 
پايان  از  پس  جديد التاسیس  تشکیالت  از  استفاده  در  بیشتری  كارآيی 
جام از خود نشان داده است. در پايان اين رقابت ها از ده استاديوم تازه 
تاسیس ژاپن هشت تای آنها تقريبا بال استفاده ماند كه اين به معنای هدر 

رفتن سرمايه گذاری های كالن انجام شده برای ايجاد آنها است. 

▪ اروپا: 200۶ 
 1994 تاريخی  مسابقات  اندازه های  در  چیزی  را   200۶ جام  موفقیت 
گزارش  آلمان  دولت  مسابقات  پايان  از  پس  كرده اند.  برآورد  آمريکا 
از محل  تنها  اين كشور طی يك ماه برگزاری مسابقات  داد كه درآمد 
گزارش  طبق  است.  شده  بالغ  دالر  میلیون    400 از  بیش  به  توريسم 
ايجاد كرد  آلمان  تازه در  50 هزار فرصت شغلی  اين تورنمنت  ديگری 
منتشر  كشور  اين  اقتصاد  بدنه   تمام  در  آن  از  حاصل  جانبی  آثار  و 
شد. رستوران ها و كافه های آلمان در تمام طول ساعات روز مملو از 
مشتری بودند و شمار مسافران به اين كشور حتی 15 میلیون از رقم 

پیش بینی شده نیز فراتر رفت. 
اين جام باعث باال رفتن اهمیت بوندس لیگا هم شد و درآمدهای پخش 
تلويزيونی و جذب اسپانسر را برای فوتبال آلمان باالتر برد. جام 200۶ 

طبق گزارش های رسمی در حدود 430 میلیون يورو مخارج عملیاتی )به 
جز هزينه های زيرساختی( و در مقابل 135 میلیون يورو سود خالص 

به همراه داشته است. 
در  كامل  طور  به  زمان  آن  تا  كه  مسابقات،  اين  فروشی  بلیت  درآمد 
 2007 در سال  فیفا  كه  رفت  باال  قدری  به  بود،  میزبان  كشور  اختیار 
تصمیم گرفت از اين پس )از جام 2010( خودش راسا مسوولیت توزيع 
نیز  شركتی  منظور  اين  برای  و  بگیرد  عهده  بر  را  بلیت ها  فروش  و 

تاسیس كرده است. 

● آفریقای جنوبی: 2010 
از  101 سالی كه  2010 آفريقای جنوبی در  اما جان كالم! جام جهانی 
تاسیس فیفا می گذرد، اين نخستین باری است كه جام جهانی و اساسا 
مسابقاتی در اين سطح، به قاره  آفريقا می رود. هم فیفا و هم اهالی اين 

قاره داليل خودشان را برای خوشحالی از اين بابت دارند. 
فیفا، اگر كه خوب به ساختار و تشکیالت آن دقت كنیم، در زمینه  جذب 
مشتری و درآمد درست مثل يك بنگاه يا شركت بازرگانی عمل می كند. 
عايدی  و  مشتريان  شمار  افزايش  دنبال  به  هم  فیفا  شركتی  هر  مثل 
هواداران  شمار  افزايش  شکل  به  فیفا  مشتريان  افزايش  است.  خويش 
فوتبال يا كسانی كه به طور جدی اين رشته را پیگیری می كنند، محقق 

می شود. 
به همین دلیل هم هست كه در سال های اخیر مسووالن فیفا به برگزاری 
مسابقات شان در مناطقی غیر از اروپا و آمريکای التین عالقه بیشتری 
نشان داده اند. اين تدبیر برای آنها همانند نوعی استراتژی توسعه كسب 
و كار است. با بردن فوتبال به مناطقی كه اين ورزش به طور سنتی در 

آنها هواخواه كمتری دارد، شمار مشتريان باالتر می رود. 
مزايای  درباره  است.  روشن تر  كمی  آفريقايی ها  خوشحالی  داليل 
فرصت  جام  اين  داديم.  مختصری  توضیح  پیشتر  جام  اين  اقتصادی 
خوبی است برای ايجاد فرصت های شغلی تازه )دائمی و موقت(، ايجاد 
روابط تجاری جديد، جذب سرمايه گذاری خارجی، رشد توريسم و البته 
ترمیم و بازسازی شهرها يا تسريع در روند رشد و توسعه  يك شهر 
برای  كه  تشکیالتی  و  ورزشی  زيربناهای  به عالوه،  خاص.  منطقه   يا 
كشوری  برای  ناچیزی  پیشرفت  اصال  می شوند،  ايجاد  تورنمنت  اين 
سرمايه گذاری  نوعی  حتی  و  نمی آيند  حساب  به  جنوبی  آفريقای  مثل 
اين ها  كنار  در  می گردند.  قلمداد  كشور  اين  جوان  نیروی  در  بلندمدت 
وطن  و  ملی  هويت  تقويت  دارد:  وجود  هم  غیرمستقیمی  مزايای 
نمايش  نظام سیاسی حاكم و همچنین  برای  تبلیغ  آفريقايی ها،  پرستی 
پیشرفت های به دست آمده در اين كشور به مردم جهان؛ درست نظیر 

فرصتی كه در المپیك پکن به چین داده شد. 
اين بازی ها برمی آيد، نه  تبلیغات  از محتوای بروشورها و  تا آنجا كه 
فقط آفريقای جنوبی بلکه تمامی اهالی قاره از برگزاری اين مسابقات 
اين مسابقات: »حاال  آمده اند. شعار رسمی  به وجد  در سرزمین شان 
وقتشه!«، نشانی است از همین باور كه آفريقايی ها اين جام را فرصتی 
می دانند برای ابراز وجود، در قرنی كه قرار است قرن پیشرفت و هرچه 
را  عمده  محور  چند  برگزاری  مسووالن  باشد.  قاره  اين  شدن  غنی تر 

برای تالش هايشان طی مدت 

آماده سازی و برگزاری اين رقابت ها برشمرده اند: 
- تسريع رشد اقتصادی آفريقا به كمك جام 

- سرمايه گذاری در زيرساخت ها 
- سرمايه گذاری در بهبود ارائه خدمات 

- و از همه مهم تر، سرمايه گذاری در جوانان و مردم اين قاره. 

شايد تصور شود كه به كار بردن واژه  »قاره« برای توصیف وسعت 
انتشار آثار مثبت اين جام در حالی كه فقط يك كشور میزبان آن است، 
كمی اغراق آمیز باشد. اما آنچه حداقل در روند كارها تا به اينجا مشاهده 
می شود، حقیقتا نشان از وجود شور و شوقی به وسعت يك قاره دارد. 
بسیاری از كشورها مثل آنگوال، بوستوانا، نامیبیا، زامبیا و زيمباوه از 
اين فرصت استفاده كرده اند تا شبکه های ارتباطی و حمل و نقل خود 
 TFCA عنوان  تحت  راهسازی  مشترك  پروژه های  بخشند.  بهبود  را 
كه  ساخته اند  جاده هايی  و  گذاشته اند  اجرا  به  را  جنوبی  آفريقای  با 
قرار است با گذر از تمام اين كشورها و وصل كردن آنها به يکديگر 
جذابیت های گردشگری بديع آفريقا را بیشتر بر توريست ها آشکار كند. 
به عنوان يك نمونه  ديگر، موزامبیك كشور همسايه  آفريقای جنوبی 51 
میلیون  دالر صرف بازسازی خط آهن ارتباطی اش با اين كشور كرده 
تفريحگاه های  و  كازينوها  و  هتل ها  در ساخت  هم  دالر  ۶00میلیون   و 
و  مخابراتی  كابل های  ارتباطی،  شبکه های  است.  نموده  هزينه  جديد 

سیستم های امنیتی بخش ديگری از اين همکاری ها است. 

آفريقای جنوبی برای خود هدف گذاری كرده كه با محرك اقتصادی جام 
جهانی از سال 2010 رشد اقتصادی اش را به باالی ۶درصد برساند و 

سرمايه گذاری های متنوعی نیز برای اين منظور انجام داده است. 
بلندپروازی های  و  برنامه ريزی ها  تنوع  كرديم،  اشاره  كه  طور  همان 
مقاله  اين  در  كه  است  آن  از  بیشتر  بسیار  بازی ها  اين  برای  آفريقا 
باشد. مثال در بخش سرمايه گذاری های  آنها ممکن  تمام  مختصر ذكر 
سیستم های  هوايی،  و  زمینی  نقل  و  حمل  در  كشور  اين  زيرساختی 
ای،  منطقه  تقاضای  مديريت  سیستم های  اطالعاتی،  هوشمند 
تکنولوژی های ارتباطی و مخابراتی، نیروگاه های برق و بسیاری امور 
ديگر سرمايه گذاری های خوبی انجام داده است. در بخش خدمات توجه 
و  است  تحسین برانگیز  حقیقتا  شده  گردشگری  بخش  به  كه  ويژه ای 
تنها  شده  انجام  بخش  اين  در  كه  كاری  خیره كننده  حجم  ديدن  برای 
كافی است جست وجوی ساده ای در اينترنت انجام دهید. همچنین است 
وضعیت امنیت و خدمات بهداشتی و رفاهی. در زمینه سرمايه گذاری 
برای جوان ها و مردم، شعار آفريقای جنوبی در اين مسابقات »ورزش 
برای توسعه!« است و استاديوم های مدرن ساخته شده، خدمات جذب 
از شروع بازی ها  از مدت ها پیش  داوطلبین، جشنواره های مختلفی كه 
در  از عزم موجود  نشان  برگزار شده اند، همگی  در شهرهای مختلف 

اين زمینه دارند. 

اين  به  هم  اقتصاددان ها  تمام  اما  گفتیم.  امیدواری ها  از  همه  اينجا  تا 
اندازه خوشحال و هیجان زده نیستند. عده زيادی معتقدند كه برگزاری 
چنین مسابقاتی در كشورهای در حال توسعه كه فاقد امکانات زيربنايی 
هزينه های  صرف  مستلزم  هستند،  استاندارد  ورزشی  تاسیسات  و 
رقم  به  توجه  با  كه  است  سرسام آور  و  عظیم  ثابت  سرمايه گذاری 
مجموع درآمد حاصل از اين رقابت ها توجیه اقتصادی ندارد. برخی حتی 
تا آنجا پیش رفته اند كه برگزاری چنین مسابقاتی را برای كشورهای 
فقیر يك سرمايه گذاری خطرناك و منحوس بدانند. برای مثال يکی از 
تحقیقات مشهورتری كه توسط دو تن از اقتصاددانان دانشگاه پرتوريا 
بندی  اين جمع  با  انجام شده،  بازی ها  برای همین  آفريقای جنوبی  در 
به پايان می رسد كه »مزايای جام جهانی 2010 برای آفريقای جنوبی، 

حداقل در كوتاه مدت، ناچیز است.« 

جنوبی  آفريقای  برای  جهانی  جام  كلی  آثار  كه  عقیده اند  اين  بر  آنها 
نامعین است. اما اگر از چشم انداز اقتصادی محض به موضوع بنگريم، 
امیدوار  واقعی   GDP در  چشمگیری  افزايش  هیچ گونه  به  نمی توانیم 
با  باشیم. همچنین می گويند هرچند اشتغال در كوتاه مدت ممکن است 
جهشی مقطعی روبه رو شود، اما با از میان رفتن زمینه های تقاضا در 
بلند مدت نمی توان امید ويژه ای به بهبود شرايط بازار كار داشت. آنها 
تنها راه موفق بودن جام جهانی را استقبال بیش از تصور تماشاگران از 
بازی ها و جذب سرمايه گذاری های بلندمدت خارجی می دانند. همچنین 
اشاره می كنند كه تقويت روحیه و احساس هويت آفريقايی ها هم شايد 

در بلندمدت بتواند كمکی به حال اقتصاد اين كشور باشد. 

اكنون بايد به انتظار بنشینیم و ببینیم بعد از اتمام اين بازی ها سرانجام 
بدبینی های  يا  می پیوندد  حقیقت  به  برگزاركنندگان  بینی های  خوش 
اقتصاددانان، كه توفیق اين جام برای آفريقای جنوبی را در نهايت در 
برای  میان  اين  در  كرده اند.  برآورد  ژاپن  برای   2002 جام  توفیق  حد 
برود  جیب مان  به  آن  بابت  از  پولی  تا  مسابقاتیم  میزبان  نه  كه  مايی 
جوش  و  حرص  تا  دارد  حضور  رقابت ها  كوران  در  كشورمان  نه  و 
شکست هايش را بخوريم، چیزی كه بیش از همه اهمیت دارد، اين است 
كه با ظرف تخمه جلوی تلويزيون بنشینیم و چشم بدوزيم به زمین سبز 
تا ببینیم باالخره ايتالیا موفق به دفاع از عنوان قهرمانی اش می شود يا 

)زبانم الل( خیر!
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خواننده عزیز هفته نامه پرشين!
 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 
و  نظریات  انعکاس  و  متقابل  ارتباط  برقراری  راه  ترین 
انتقادات سازنده شما می باشد. لذا با برقراری تماس تلفنی و 
اینترنتی نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید 
رسانه  یک  عنوان  به  و  سویه  دو  ارتباط  یک  با  بتوانیم  تا 

ارتباط جمعی بدرستی رسالت شغلی خود را ایفا نمائیم.
02084554203 -07811000455

چگونه روانشناسی به داوران 
کمك می کند

اگر رويدادهای ورزشی  برخوردارند  زيادی  اهمیت  از  داوران  كه  است  بسیار معروف  يك حقیقت  اين 
اينکه مسابقات برطبق قانون و مقررات ورزشی انجام شود  بدرستی انجام شود داوربرای اطمینان از 
مسئول است. داوربايستی اعمال بازيکنان را درمتن قانون تفسیر و جريمه آنان را برطبق آن لحاظ كند. 

اين  اغلب  اينکه  برای  پیچیده است  نهايت  به يك تصمیم بی  اين سه عمل آشکاررعايت،تفسیر ورسیدن 
تصمیم مهم بايد در كمتر از يك ثانیه  و در شرايط فشار روحی گرفته شود.

ها  ،رسانه  در جوامع  اهمیت ضروری  يك  فوتبال  قبیل جام جهانی  از  داوری دررويدادهايی  صالحیت 
كه  ها  مهارت  و  ها  توانايی  و  منابع  از  يك سری  با  داوران  كردن  آماده  بنابراين  دارد.  مالی  موارد  و 

قادرخواهند بود آنان را كه از عهده اين كارسخت و بابهترين رتبه موردنیاز برآيند ضروری است. 
تمرينات مناسب و مراحل سخت برای انتخاب تیم های داوری برای رسیدن به نتايج موردنیاز اهمیت دارد 
. درگذشته تمرينات و مراحل انتخاب از آمادگی بدنی و فنی تركیب شده بود . يك داور خوب بايد بخوبی 
با قوانین مسابقه و تفسیر و اجرای درست آن  آشنائی داشته باشد ودرزمین مسابقه ودرتمام زمان 
وضعیت جايگیری خوب و تعامل خوبی با تیم داوری داشته باشد. بهرحال ، اين مشخصات ممکن نیست 
برای ضمانت و صالحیت برجسته آنها كافی باشد اگر آنها با ديگرخواص روانشناسی، كه می تواند يك 
همکاری قاطع برای رسیدن به سطح باالی داوری بسازد،َ داوران می توانند به سختی ها و فشارهای 
بحرانی كه دركنار آسیب های كه به سالمتی آنها وارد می شود متمايل شوند و همچنین می تواند بر 

كیفیت اجرا وتصمیم آنها دخالت داشته باشد.
)آلنسو اربیلو- فالکو لوپز- اوردز و رامیرز 2005( داوران با تجربه ای كه تاكید داشتند كه يك سری از 
مهارت های روانشناسی وجود دارد كه می بايستی داوران مستعد را ازكالج های آنان تشخیص دهد و اين 
مهارت ها بین 50 تا %70 برای موفقیت در اجرا و مسئولیت  داوران موثر هستند ) وينبرگ وريچاردسون 

1990( اين مهارت روانی برای آمادگی تخصصی تعدادی از داوران كه توجه كافی داشتند الزم بود.
نويسندگان مختلف اشاره دقیقی دارند به مهارت های روانشناسی كه يك داور خوب بايد داشته باشد و 
آن بايد شامل تمرينات و برنامه های آموزشی يعنی تمركز، اعتماد بنفس، توانايی تصمیم گیری، ارتباطات 
میان فردی موثر و كنترل خود است درحقیقت ونیبرگ وريچاردسون ثابت كردند كه توانايی روبروشدن 
با موفقیت و فشار القاء شده به داوران ازعواملی هستند كه می توانند برای ضوابط خیلی مهم و موثر 

انتخاب داوران تهیه كرد.
با  اجرا در مشاوره  كلید حوزه ها و راهنمای  ، روانشناسی ورزش معین كرده است   اين  به  با توجه 
داوران پیشرفت خواهد داشت رامعین كرده است كه  نويسندگان ديگر )فرناندز و لوپز1999( اساسا" 

تمركز،مهارت های ارتباطات و كنترل خود را برای فوتبال توجه ضروری دانسته اند.
مسابقات جام جهانی فوتبال 200۶ آلمان يك مرحله مهمی درهدف افزايش آمادگی داوران بود: برای اولین 
بار تاكنون تصمیم گرفته شد كه عقیده ، روش و اصول روانشناسی ورزشی برای باالبردن سطح مردان 
و زنان ورزشکار در برنامه های آماده سازی داوران شامل شود. اين تصمیم بی سابقه و ابتکاری بود 
وبه جام جهانی عظمت داد ، اين همچنین ره آورد يك ريسك بود. با اينحال آموزش های روانشناسی در 
بسیاری از موارد بوسیله نتايج ارائه شده تصديق كرده بود و بوسیله خودش برای اولین بار تاسیس شده 
بود و برای همه يك وضع ضروری بود كه در داوری بايد اتفاق می افتاد ودرمسابقات آينده وبرطبق يك 

حالت شبیه اين دروضعیت های ديگرتمرينات آماده سازی محاسبه شود.

آموزش های روانشناسی
هدف از آموزشها  

تیم روانشناسی در مرحله مقدماتی و با هدف ايجاد اعتماد بنفس بین آنها وداوران شروع كردند و داوران 
مناسب كه حضور آنها در روانشناسی ضروری بود و می خواستند جذب اين فکر، تکنیك ها و فضاها 
برای پیشرفت برنامه های روانشناسی  مطمئن نمايند. درهمان زمان روانشناسان دوكلید راهنما ديگر 

ازجنبه های آموزشی را معرفی كردند:
-1 كمك كردن به داوران كه خودشان را با شرايط جديد وفق بدهند در خصوص اينکه اقامت آنها در 
آنها  و   كنند  عادت  زندگی  جديد  درشرايط  اينکه  اضافه  به  درپی،  پی  30تا45روز  مدت  برای  هتل  يك 

تمركزخودراحفظ كنند و انگیزه و اعتماد بنفس درتوانايی های آنها در تمام اوقات را جستجو كنند.
-2 پیشرفت سازگاری داوران در مسابقات بوسیله حاضر بودن درتمرينات تکنیکی كه قادر می كرد آنها 
از عهده اين فشارها برآيند وانتظارموفقیت و كنترل دلواپسی آنها وباور قدرت ارزش شخصی و ورزشی 

آنها بود.

هدف اين كار
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 كاری مثل قسمتی از يك برنامه 

روزانه از آمادگی عمومی فعالیتها لحاظ كرد.
از  تیم های مختلف  در  پذيرفت شركت كردند و  پايان  بعداز جام جهانی  كه  از كروه كاری  فصل دوم 
داورانی كه انتخاب شده بودند ، با روانشناسان هم درشروع كارآنها برای مسابقات وهم برای برگشت 

آنها همکاری می كردند.
درهمان زمان ، يك همکاری درمیان مشاوره های شخصی ترتیب داده شد و همچنین دراشاره با تیم 
مقیاس  در  ها  مشاوره  اين  شد.  هدايت  داوران  شخصیت  بودن  منحصربفرد  به  اشاره  يا  روانشناسی 

وسیعی منتشر شد.

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هيپنوتيزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهين

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرك تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشکالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترك عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سیگار در يك ساعت

Tel: 020 77221 5763 
 Mob: 079 6144 7116
10 Harley Street W1
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک 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 خاویار ایرانی در تواضع موجود است
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk سالمت

افسردگي و افراط 
دراینترنت 

زمان  مدت  كه  افرادي  كردند  اعالم  انگلیسي  دانشمندان 
اينترنت مي كنند  از  استفاده  از روز خود را صرف  زيادي 
در معرض ابتال به افسردگي قرار دارند. هنوز اين نکته نا 
يا  مي شود  افسردگي  باعث  اينترنت  آيا  كه  است  مشخص 
افراد افسرده به اينترنت گرايش پیدا مي كنند. روان شناسان 
مي داد  نشان  كه  كردند  كشف  را  شواهدي  لیدز  دانشگاه 
برخي از كاربران حريص اينترنت عادات اينترنتي در خود به 
وجود مي آورند كه طي آن گفت وگوي آنالين در شبکه هاي 
اجتماعي جايگزين تعامالت اجتماعي زندگي واقعي مي شود. 
سايت هاي  به  حد  از  بیش  مشغولیت  محققان،  گفته  به 
اينترنتي مي تواند با اختالالت روان شناختي از قبیل اعتیاد يا 
افسردگي در ارتباط باشد و اعتیاد به جست وجو در اينترنت 
مي تواند ضربات جدي را به سالمت مغزي انسان ها وارد 
آورد. در مرحله اول مطالعات پژوهشگران میزان استفاده 
از اينترنت و سطح افسردگي را در هزار و 319 نفر در رده 
اين  از  كه  گرفت  قرار  بررسي  مورد  51 سال  تا   1۶ سني 
میان 1.2 درصد دچار اعتیاد به اينترنت بودند. اين معتادان 
اينترنتي بیشتر زمان خود را به گشت و گذار در سايت هاي 
مختلف، انجام بازي هاي آنالين و اجتماعات آنالين سپري 
مي كردند و در عین حال نسبت به ديگر افراد مورد مطالعه 
بیشتر در معرض ابتال به افسردگي قرار داشتند. بر اساس 
گزارش تلگراف، محققان مي گويند استفاده مفرط از اينترنت 
آشکار  آنچه  اما  است  ارتباط  در  افسردگي  با  قطع  به طور 
نشده است تقدم افسردگي يا افراط در استفاده از اينترنت 

است. 

پيش بيني سرطان 
براساس پیش بیني يك 
وابسته  تحقیقاتي  نهاد 
ملل،  سازمان  به 
میلیون   2  13 از  بیش 
 2030 سال  تا  انسان 
به بیماري  ابتال  اثر  بر 
خود  جان  سرطان 
خواهند  دست  از  را 
بین المللي  آژانس  داد.» 
پیش  سرطان«  تحقیق 

به  افراد  ابتالي  سرعت  اينکه  فرض  با  است  كرده  بیني 
سرطان طي دو دهه آينده ثابت بماند، تا سال 2030، ساالنه 
تقريبا 21 4 میلیون مورد جديد ابتال به اين بیماري تشخیص 
داده خواهد شد. كريستوفر وايلد، مدير » آژانس بین المللي 
تحقیق سرطان« گفته است: »اين ارقام نمايانگر دقیق ترين 
ارزيابي است كه تاكنون از تعداد ابتالي انسان هاي سراسر 
اين  از  و  است  آمده  دست  به  سرطان  بیماري  به  جهان 
اطالعات مي توان براي كنترل اين بیماري در نقاط مختلف 
جهان بهره جست.« در سال 2008، آخرين سالي كه ارقام 
مربوط به افراد مبتال به سرطان گردآوري شد، حدود 12 7 
میلیون مورد جديد ابتال به اين بیماري تشخیص داده شده 
بود و 7 ۶ میلیون نفر براثر ابتال به سرطان جان خود را 
از دست دادند. در گزارش اين سازمان وابسته به سازمان 
در  سرطان  به  ابتال  آمار  كه  است  شده  نشان  خاطر  ملل 
كشورهاي درحال توسعه بیشتر از ساير نقاط جهان است 
و 5۶ درصد موارد تشخیص جديد ابتال به سرطان در اين 
كشورها بوده و ۶3 درصد كل قربانیان اين بیماري كشنده، 

شهروندان كشورهاي درحال توسعه بوده اند. 

ترين  شايع  كبد،  و سرطان  رحم  است سرطان  گفته  وايلد 
سرطان هاي كشورهاي درحال توسعه و سرطان پروستات 
انواع سرطان ها در كشورهاي  ترين  و روده بزرگ، شايع 
میلیون مورد   ۶1  1 با  ريه  اند. سرطان  بوده  يافته  توسعه 
)تقريبا 13 درصد كل موارد ابتال به بیماري(، سرطان سینه 
با 1 38 میلیون مورد )حدود 11 درصد ( و سرطان روده 
ترين  شايع   ،) درصد   7  9  ( مورد  میلیون   231 با  بزرگ 

سرطان هاي سال 2008 در سراسر جهان بوده است. 

انتقاد از اسپانسری 
شرکت های فست فود در 

جام جهانی
جام جهانی فوتبال در آفريقای جنوبی محل گردهمايی برخی از ورزشکاران 

با بیشترين تناسب اندام است،
سبك  لحاظ  از  جهانی  جام  مثبت  پیام  می  گويند  بهداشتی  كارشناسان  اما 
زندگی با انتخاب شركت های معظم تولیدكننده فست فود و هله هوله ها برای 

حمايت مالی از اين مسابقات تضعیف می شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه شركت های مك دونالد، كوكاكوال و شركت هايی 
مانند آنها، صدها میلیون دالر به فدراسیون جهانی فوتبال داده اند و برخی از 
اين پول ها برای ساختن پروژه های ورزشی پايه ای در آفريقای جنوبی مورد 

استفاده قرار گرفته است.
اما متخصصان تغذيه در آفريقای جنوبی، میزبان جام جهانی، نگرانند كه به 
خصوص جوانان تحت تاثیر اين تبلیغات كه قهرمان های ورزشی با غذاها 

و نوشابه هايی كه مملو از چربی و قند هستند، همراه می كند، قرار گیرند.
مردان  درصد   29 كه  داد  نشان  قلب  ملی  بنیاد  بوسیله  اخیر  گزارش  يك 

آفريقای جنوبی و 5۶ درصد زنان آفريقای جنوبی اضافه وزن دارند.
حتی جوانترها هم از اين مشکالت وزن در امان نیستند، و 17 درصد كودكان 

میان يك تا 9 ساله دارای اضافه وزن محسوب می شوند.
به گفته تامی بوالنی، رئیس سازمان ملی مصرف كنندگان آفريقای جنوبی 
مورد  در  اجتماعات  همه  به  آموزش  برای  عالی  "فرصتی  مسابقات  اين 

غذاخوردن سالم بود، اما ما در اين مورد كامال جا مانديم."
مورد  در  قانع كننده ای  شواهد  می  گويد  كه  جهان،  سرطان  پژوهش  بنیاد 
افزايش چربی بدن و افزايش خطر شش نوع سرطان وجود دارد، اعالم كرد 

فیفا مستول انتخاب اسپانسرها )حامیان مالی مسابقات( بوده است.
شركت های  با  اشاره  با  نايتینگیل  ترسا  خیريه،  سازمان  اين  عامل  مدير 
مك دونالد، كوكا كوال و بادوايزر گفت: "ناامید كننده استکه اين شركت ها به 

عنوان حامیان و همکاران مسابقات انتخاب شده اند."
او افزود: "ا اگر فیفا بتواند در زمینه اين موضوع رهبری را به عهده گیرد 
و اعالم كند كه شركت هايی را كه فراورده های ناسالم تولید می كنند، را در 
در  عمومی  پذيرفت، سالمت  نخواهد  همکار  يا  مالی  عنوان حامی  به  آينده 

سراسر جهان به شدت تقويت خواهد شد."
تلويزيون  صفحه های  روی  بازی ها  نمايش  حین  در  اسپانسرها  لوگوهای 

نقش می بندند.
با توجه اينکه بسیاری از تماشاگران آنقدر مجذوب بازی فوتبال می شوند، 
كه به فکر آماده كردن غذا نمی افتند، شركت های فست فود امیدوارند كه جام 

جهانی زمانی برای اوج گیری فروش محصوالت شان باشد.
بازی  تماشاگر  يك  كه  است  كرده  پیش بینی  بريتانیا  مردان  مجله سالمت   
فوتبال به طور میانگین به علت خوردن نوشابه و فست فورد در حین يك 

بازی معادل 1913 كالری دريافت می كند.
جام  با  شركتش  ارتباط  از  دفاع  در  مك دوناد،  رئیس  تامپسون،  دان  اما 
جهانی می گويد، اين شركت همچنین مجموعه ای از غذاهای سالم را هم به 

مشتريانش عرضه می كند.
غذاهاای كه در مکدونالد سرو می شوند، مانند اين است كه فرد به يك بقالی 
رفته باشد-  ما ساالد، میوه، جوجه و گوشت مرغ را به مشتريان عرضه 

می كنیم.
يك سخنگوی كوكاكوال هم گفت اين شركت اين شعار را مطرح كرده است 
كه "كلید يك سبك زندگی سالم و فعال رژيم غذايی سالم و متعادل و فعالیت 

جسمی منظم است."
ترسا مارياس، متخصص رژيم های غذايی در ژوهانسبورگ پايتخت آفريقای 
جنوبی می گويد مشکل اساسی جهل عمومی است. او می گويد: "مردم بايد 
آگاهی كاملی در مورد گزينه های دراختیارشان برای غذا و نوشابه داشته 

باشند."
بوالنی همچنین می گويد كه الزم است دولت با فقدان آگاهی مردم در مورد 

اثر غذاخوردن ناسالم مقابله كند.
او می گويد: "شايد پس از جام جهانی، دولت برنامه هايی را شروع كند كه به 
عموم مردم درباره  خطرات خورد مقدار زياد هله هوله ها  آموزش دهد و 

والدين را تشويق كند كه خودشان برای كودكان شان غذا بپزند."

تماشاي مسابقات جام جهاني 
فوتبال براي سالمتي مضر است

دهند  مي  هشدار  سالمت  و  بهداشت  متخصصان 
برخي  بویژه  و  فوتبال  جهاني  جام  هاي  رقابت  که 
مسابقات حساس مي تواند زمینه کامل ایست قلبي 

را فراهم کند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس، ايست قلبي، رانندگي هنگام مستي، 
زد و خورد میان هواداران، همسرآزاري، مشروب خوري، استعمال دخانیات 
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 جهاني  1998  فرانسه، شمار حمالت قلبي در بريتانیا با شکست 

انگلیس به آرژانتین در ضربات پنالتي،  25  درصد افزايش يافت. 
بنابر تحقیقي كه از سوي بريتیش مديکال ژورنال انجام شده،  55  نفر بیشتر 

از روز مشابه در سال قبل تحت معالجات قلبي قرار گرفتند. 

سالمت  حفظ  خاطر  به  كنند  مي  پیشنهاد  نیز  بیرمنگام  دانشگاه  محققان 
عمومي بهتر است ضربات پنالتي از رقابت هاي فوتبال حذف شود.

تحقیق ديگري كه در هلند انجام شده نشان مي دهد كه  14  مورد مرگ در 
ملتهاي  1996  اروپا  جام  در  فرانسه  برابر  هلند  تیم  بازي  روز  در  مردان، 

گزارش شده كه  50  درصد بیشتر از زمان مشابه سال قبل بوده است. 

افسردگي، خشونت و خود زني از ديگر موارد رايجي هستند كه به عنوان 
پیامد 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  1950  كه بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم در 
برزيل برگزار شد، بسیاري از هواداران تیم میزبان به خاطر ناكامي اين تیم 
در كسب قهرماني و قبول شکست مقابل اروگوئه، دست به خودكشي زدند. 
احتمال اقدام به خودكشي بويژه در میان هواداران دو آتشه فوتبال يکي از 

نگراني هاي مهم كارشناسان بهداشت و سالمت است. 

يکي از كشف هاي مهم اين است كه احتمال بروز خشونت بعد از پیروزي 
يك تیم نسبت به شکست آن، بیشتر است. 

''واس سیواراياسینگام'' محقق خشونت اجتمالي در دانشگاه كارديف ولز، به 
اين نتیجه رسید 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، میانگین جراحت ها  33  مورد بود اما بعد 
از باخت به  25  مورد كاهش يافت. اين آمار در مورد مسابقات داخل يا خارج 

از خانه يکسان است. 

به اعتقاد اين محقق، پیروزي يك تیم حس غرور و مبارزه طلبي هواداران را 
تحريك مي كند بويژه اگر با نوشیدن مشروبات الکلي هم همراه شود. 

به  ابتال  خطر  در  كند،  مي  پیگیري  را  مسابقات  خانه  در  كه  كساني  حتي 
بیماري قلبي قرار دارند. 

درحالیکه بازيکنان دو تیم در داخل زمین مسابقه، به خوبي تمرين كرده و 
رژيم غذايي مرتبي دارند، هواداران آنها به سمت غذاهاي آماده مثل پیتزا و 

خوراكي هاي پرچرب حمله مي برند
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سالمت

دانش و فناوری
ابتکار جالب مرسدس بنز براي

 جام جهاني 
مرسدس بنز با اعمال تخفیف ويژه روي برخي محصوالت خود 
در  خود  پیشروي  به  بتواند  آلمان  ملي  تیم  هرچه  كه  كرد  اعالم 
مسابقات جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي ادامه دهد، میزان اين 
تخفیف نیز بیشتر خواهد شد.مرسدس بنز آلمان با عرضه چهار 
مدل خودروي اسپرت تصمیم گرفته تا مصرف كنندگان جوان را 
تبلیغات  اين خودروهاي اسپرت كه در  كند.  به سمت خود جذب 
مسابقات جام جهاني فوتبال نیز حضور داشتند، به صورت اقساط 
اينجاست  جالب  نکته  مي شوند.  فروخته  مشتريان  به  بدون  بهره 
در  آلمان  فوتبال  ملي  تیم  اگر  كه  كرده  اعالم  بنز  مرسدس  كه 
380 دالر  به خريداران  برنده شود،   2010 مسابقات جام جهاني 
آمريکا جايزه مي دهد. سخنگوي مرسدس بنز نیز در اين باره گفت: 
در مراحل اولیه مسابقات، خودروهاي ما با دو هزار و 500 دالر 
تخفیف به خريداران عرضه مي شود و هرچه تیم ملي آلمان بتواند 
به پیشروي خود در مسابقات ادامه دهد، میزان تخفیف هم بیشتر 
خواهد شد. همچنین مرسدس بنز خودروهاي خود را دو هزار و 
500 تا سه هزار و 400 دالر ارزان تر از قبل به بازار عرضه كرده 
كه بیشترين تخفیف طي 20 سال اخیر محسوب مي شود. بي .ام.و 
و آئودي نیز دست به اقدام مشابهي زده اند اما مرسدس بنز حامي 

مالي تیم ملي فوتبال آلمان در جام جهاني 2010 است. 

بازی + مایکروسافت = کينکت 

مايکروسافت در نمايشگاه بازی های ويديويی E3، كنسول بازی 
انقالبی خود را رسما معرفی كرد. كینکت به دوربینی مجهز است 
بازی،  به دسته  بی نیاز  و  را تشخیص می دهد  بازيکن  كه حركت 

هیجان انگیزترين و واقعی ترين تجربه بازی را فراهم می كند. 
 Xbox مايکروسافت آخرين جزئیات سیستم كنترل بدون دست 
3۶0 خود را فاش كرد كه اكنون به عنوان جديد كینکت تغییر نام 

داده است.
ناتال  پروژه  نام  با  ابتدا  در  كه  اين وسیله  بی بی سی،  گزارش  به 
در   E3 بازی های  نمايشگاه  شروع  از  پیش  بود؛  شده  نام گذاری 
تاريخ 15 ژوئن )شب گذشته( در لس آنجلس به نمايش گذاشته شد. 
مايکروسافت هم چنین اعالم كرده فروش اين وسیله را از آبان ماه 

امسال آغاز خواهد شد.
انتظار می رود كینکت با رقبايی مانند كنترل گر حركت پلی استیشن 
و فناوری به روز شده Wii Motion Plus روبه  رو شود. هر دو 
فناوری قرار است در نمايشگاه E3 كه در تاريخ 15 تا 17 ژوئن 

برگزار می شود به نمايش گذاشته شوند.
را  به دست  نیاز  بدون  كاربری  يك واسط  كینکت،  سیستم جديد 
ارائه كرده كه دارای قابلیت های تشخیص صدا و چهره نیز هست. 
بازی های  از  بازی ها،  از  دامنه گسترده ای  می توان  ترتیب  اين  به 
پرشی و پروازی گرفته تا شبیه ساز ورزش يوگا و شمشیرهای 
و  كرد  كنترل  دست  و  بدن  حركات  با  را  ستارگان  جنگ  لیزری 

نتیجه اش را روی صفحه نمايش ديد.
عالوه بر آن، يك حیوان خانگی مجازی هم طراحی شده كه شما 
با آن بازی  از كینکت، آن را كنترل كرده و  با استفاده  می توانید 
كنید. مايکروسافت اعالم كرده كه جزئیات كامل بازی ها و ديگر 

رويدادهای رسانه ای خود را به زودی منتشر خواهد كرد.
با اين كه هنوز تاريخ دقیق عرضه كینکت اعالم نشده، بعضی از 
راه اندازی  منظور  اين  برای  را  سايت هايی  قبل  از  خرده فروشان 

كرده اند. پیش خريد اين محصول از 2 روز پیش آغاز شده است.

بوق آفریقایی و توپ 
اروپایی، بالی جان بالتر

 داغ شدن بازار تساوی در رقابت های جام جهانی 2010، بازيکنان و 
سرمربیان تیم های حاضر انگشت اتهام را به توپ جديد آديداس و 

شیپورهای گوش خراش تماشاگران آفريقايی نشانه رفته اند. 
توپ  اما  است،  اعصاب خردكن  واقعا  وو-وو-زال  شیپور  هرچند 
جابوالنی هیچ مشکلی ندارد و تقصیر از بازيکنانی است كه به اندازه 

كافی با اين توپ تمرين نکرده اند. 

2010 داغ شده   اين روزها بازار تساوی در رقابت های جام جهانی 
جديد  توپ  سركوچه،  بقال  تا  گرفته  سرمربی  و  بازيکن  از  همه،  و 
جديد  توپ  می گويند  می دانند.  اوضاع  اين  اصلی  مقصر  را  بازی ها 
در اثر ضربه شتاب بیشتری می گیرد و با سرعت بیشتر و حركت 

گل  توپ ها  اغلب  هم  دلیل  به همین  پرواز می كند.  عجیب وغريب تری 
نمی شود!

از  دوره  هر  در  كه  تاكنون   1355  /  197۶ سال  از  كه  است  جالب 
آغاز  شده،  استفاده  آديداس  جديد  توپ  از  جهانی  جام  بازی های 
رقابت ها با شکايت بازيکنان و بخصوص دروازه بان ها از رفتار عجیب 
آيرودينامیك  با  جديدتر  توپ  دوره،  هر  در  است.  بوده  همراه  توپ 
بهتر طراحی می شد و تغییر شیوه حركت توپ در هوا، بازيکنان و 
دروازه بانانی را كه به توپ جديد عادت نداشتند، دچار مشکل می كرد.

تازه ترين توپ آديداس هم كه جابوالنی نام دارد، از اين امر مستثنی 
نیست. دروازه بانان می گويند كه اين توپ، سريع تر حركت می كند و 
ضربه آن نیز شديدتر است )كه در نتیجه سرعت بیشتر توپ اتفاق 
می افتد( و از آن بدتر اين كه در طول حركت، مسیر غیرمتعارفی را 
می پیمايد. شايعاتی هم پخش شده كه اين توپ سبك تر از توپ های 
ديگر است، يا در سطح آن اليه های خاصی استفاده شده كه انرزی 

ضربه را با اتالف كمتری منتقل می كند.
آزمايش هايی كه فیزيك دانان، چه در دانشگاه الف برا در انگلیس )كه 
توپ در آن جا طراحی شد( و چه دانشگاه های ديگری كه اين توپ 
را آزمايش كرده اند، نشان می دهد كه اين توپ به هیچ وجه سبك تر 
از ديگر توپ های فوتبالی نیست كه پیش از اين ساخته شده بود و 
بنابراين در اثر ضربه ،شتابش تفاوت خاصی ندارد، اما ويژگی های 
خاص آن كه اين توپ را به كروی ترين توپ ساخته شده تاكنون تبديل 

كرده، موجب تفاوت حركت آن در هوا می شود.
به  كمك حرارت  به  كه  تشکیل شده  قطعه   8 از  فقط  توپ جابوالنی 
يکديگر چسبیده اند؛ تازه هر يك از اين قطعات نیز به صورت كروی 
قالب گیری شده اند تا كروی ترين توپ كل دوران بازی های جام جهانی 
باشد. چسباندن اليه ها به يکديگر هرچند مشکلی مانند نفوذ رطوبت 
را برطرف می كرد، اما باعث افت ثبات پرواز توپ می شد. به همین 
كردند شیارهای  پیشنهاد  دانشگاه الف برا  هوافضای  استادان  دلیل، 
هوايی در سطح توپ ايجاد شود تا عالوه بر تامین ثبات پرواز، از 
اين، توپ جابوالنی اليه  نیروی مقاومت هوا كاسته شود. عالوه بر 
برجسته ای در سطح خود دارد كه میزان تماس توپ با كفش بازيکن 

را افزايش می دهد.
توپ  ظاهری  شکل  تغییر  و  باشد  بیشتر  ضربه  تماس  سطح  وقتی 
هم كمتر باشد، اتالف انرژی ضربه هم كمتر خواهد بود و بنابراين، 
ديگر،  سوی  از  می كند.  حركت  سريع تر  ضربه،  همان  با  جابوالنی 
از  بازيکن  بدان معنی است كه توپی كه  نیروی مقاومت هوا  كاهش 
دو  وقتی  دارد.  كمتری  افت سرعت  می كند،  متری شوت   20 فاصله 
عامل فوق را با هم تركیب كنید، بدان معنی است كه هم سرعت اولیه 
توپ بیشتر است و هم افت سرعت آن كمتر است؛ بنابراين، سرعت 
متوسط بیشتر خواهد بود و توپ، هم سريع تر از انتظار دروازه بان 

به دروازه می رسد و هم ضربه اش شديدتر خواهد بود.
از سوی ديگر، عامل ارتفاع را هم نبايد فراموش كرد. اختالف ارتفاع 
در ورزشگاه های برگزاری رقابت ها به 1700 متر می رسد و اختالف 
فشار هوا در ورزشگاه های مرتفع، هم باعث افت مقاومت هوا می شود 

و هم سرعت توپ را افزايش می دهد.
شركت آديداس هم با انتشار بیانیه ای اعالم كرد مشکلی در طراحی 
توپ وجود ندارد و اين تقصیر بازيکنان برخی تیم های خاص است 
كه با اين توپ ها به مقدار كافی تمرين نکرده اند. آمارها نشان می دهد 
51 درصد از بازيکنان حاضر در جام جهانی از بهمن ماه گذشته به 
اين توپ دسترسی داشته و با آن تمرين كرده اند و فقط بازيکنان تیم 
ملی انگلیس هستند كه به دلیل قرارداد سفت و سخت نايك در عدم 
استفاده از توپ های ديگر در رقابت های لیگ برتر اين كشور، فقط از 

4 هفته پیش توانسته اند با جابوالنی تمرين كنند.

چرا وو-وو-زال این قدر گوشخراش است؟ 
شده،  دردسرساز  بسیار  امسال  بازی های  در  كه  ديگری  مساله 
استفاده تماشاگران آفريقای جنوبی از بوق هايی است كه وو-وو-زال 
نامیده می شوند. البته بازيکنان تیم ملی آفريقای جنوبی اين بوق ها را 
عضو دوازدهم تیم خود می دانند،  اما ديگر تیم های شركت كننده در 

جام، آن ها را آزاردهنده ترين بخش بازی خوانده اند.
كه  است  ساده  بلند  شیپور  يك  مانند  بادی  ساز  يك  وو-وو-زال، 
میانی  به درون محوطه  هوا  دمیدن  و  لب ها  لرزش  با  آن را  نوازنده 
مخروطی شکل آن می نوازد. لرزش لب ها كه حدود 235 بار در ثانیه 
است، عالوه بر اين باعث پیچیدن صدا در هوای دمیده شده در اين 
نوازنده  يك  توسط  و  صحیح  وو-وو-زال  اگر  می شود.  مخروط 
چیره دست نواخته شود، صدای آن يادآور شیپورهای شکار خواهد 
نواخته  هیجان زده ای  فوتبال دوستان  توسط  كه  زمانی  اما  بود، 
به  آن  تحمل  ندارند،  موسیقی  از  هم  چندانی  سررشته  كه  می شود 
را  صدا  بسامد  نمی تواند  تازه كار  يك  بود.  خواهد  سخت تر  مراتب 
ثابت نگه دارد يا حركات لب ها را يکنواخت حفظ كند و نتیجه چنین 

شرايطی، صدايی شبیه به صدای يك فیل خواهد بود.
شباهتی  چندان  جام جهانی  استاديوم های  درون  عجیب  غوغای  اما 
با  وو-وو-زال  كه صدها  زمانی  ندارد!  ترومپت  يا  فیل ها  به صدای 
هم نواخته می شوند، صدايی آزارنده و يك نواخت به گوش می رسد. 
اين بار هر يك از افراد بسامد صدای متفاوتی را ايجاد خواهد كرد و 
هماهنگی زمانی چندانی هم میان لحظه های زدن وو-وو-زال وجود 
و صدايی  می گیرد  اوج  و  می شود  كم  مرتب  نتیجه صدا  در  ندارد. 
كه به گوش می رسد بیشتر شبیه صدای حمله چندين هزار زنبور به 

ورزشگاه است!
اين قدرت صدا  بلند است؟ دلیل  اين قدر  اما چرا صدای وو-وو-زال 
شکل مخروطی باريك و قیف مانند وو-وو-زال است. دانشمندان در 
كنار بسامد 235 هرتزی كه متناظر با ريتم و آهنگ اين بوق ها است، 
فركانس های قوی تری مانند 470، 700، 940، 1171، 1400 و 1۶30 

هرتز را نیز اندازه گرفته اند.
انواع  به  نسبت  را  باالتری  بسامد  می توانند  قیفی شکل  سازهای 
در  فركانس ها  اين  اغلب  ديگر  سوی  از  و  كنند  ايجاد  استوانه ای 
آن  به  نسبت  ما  گوش های  كه  دارند  قرار  صوت  از  محدوده ای 
حساس ترند. به همین دلیل صدای ساكسیوفون هم بلند تر از قره نی 

به گوش می رسد.
در  پريتوريا  دانشگاه  ارتباطات  آسیب شناسی  بخش  گزارش  به 
در  بوق ها  اين  توسط  تولید شده  صدای  شدت  جنوبی،  آفريقای 
فاصله يك متری 11۶ دسی بل است و بنابراين شنیدن اين صدا در 
طوالنی مدت می تواند به شنوايی فرد آسیب بزند. در واقع شنیدن اين 
صدا برای 7 تا 22 ثانیه می تواند از محدوده صدای مجاز در محل كار 
تجاوز كند! صدای صدها وو-وو-زال می تواند به مراتب بلند تر باشد، 
حتی نمونه هايی از آسیب های شنوايی موقت نیز در بین تماشاچیان 

مشاهده شده است.
اما به نظر نمی رسد كه تمام آزار دهندگی وو-وو-زال به دلیل شدت 
باالی صدای آن باشد. هرچند صدای بلند مانند نوعی هشدار برای 
سیستم شنوايی ما عمل می كند و نتیجه آن ترس يا ناديده گرفتن صدا 
است )البته در مورد وو-وو-زال آن قدر صدا بلند است كه انکار آن 
يا  اما صدای وزوز  تقريبا غیرممکن باشد(؛  يا عادت كردن به صدا 
اين  دهد.  جلوه  آزارنده تر  آن را  می تواند  صدا  اين  نامفهوم  همهمه 
اين ناديده گرفتن  اثبات رسیده است. عالوه بر  در مورد صداها به 
اين صداها از صداهای پهن باند مانند خش خش راديويی كه درست 
تهديد ها  كه  دلیل  اين  به  شايد  است.  مراتب سخت تر  به  تنظیم نشده 
مانند صدای يك شیر گرسنه هم حاوی مؤلفه های صدايی هستند كه 

چندان برای ما مفهوم نیستند. البته اين تنها يك فرض است.
جالب است بدانید كه رسانه هايی مانند تلويزيون و راديو برای كاهش 
صدای  حجم  می توانند  آن ها  كرده اند.  كارهايی  صدا  اين  تأثیرات 
تماشاچیان را نسبت به صدای مفسر بازی كم يا زياد كنند. اما ای 
كاش كار به همین سادگی بود. اگر صدای ورزشگاه بسیار  كم شود، 
به  را  ورزشگاه  جو  نمی تواند  ديگر  تلويزيون  تماشای  هنگام  فرد 
گزينه  خیلی ها  نظر  از  دلیل حذف صدا  همین  به  و  كند  خوبی حس 

خوبی نیست!
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کلینیک تغذیه 
7 ماده غذایي را بااحتياط بخورید!

ترجمه:لیلي افروغ/ هشدار سازمان غذا و داروي آمريکا

اگر تا به حال مسمومیت غذايي را تجربه كرده باشید، حتما مي دانید كه 
وضعیت بسیار عذاب آوري است....

 در ضمن، مواد غذايي زيادي در دنیا وجود دارند كه در صورت استفاده 
از بین  بار آورند.  به  نادرست مي توانند مشکالت فراواني را براي شما 
تمامي خوراكي ها، سازمان غذا و داروي آمريکا 7 ماده غذايي را معرفي و 
اعالم كرده است كه هرچند اين مواد غذايي مفیدند و نبايد از رژيم غذايي 
حذف شوند، اما رعايت برخي نکات هنگام مصرف شان ضروري است. 

اين 7 خوراكي عبارت اند از:
1.سبزیجات برگ دار

كه  برگ داري  انواع سبزيجات  تمام  و  پیچ  كلم  برگ،  كلم  كاهو،  اسفناج، 
شما در ساالدتان از آنها استفاده مي كنید، مي توانند عامل بروز بیش از 
3۶3 نوع بیماري باشند. اين نوع سبزيجات مي توانند به سادگي به وسیله 
اين  و  آلوده شوند  فروشگاه  كثیف  محیط  يا  غیربهداشتي  آبیاري  كود، 
آلودگي را به شما انتقال دهند. بنابراين، براي اينکه پس از خوردن ساالد 
دلخواه تان بیمار نشويد، بايد پیش از استفاده، حتما آنها را با آب و مواد 
ضدعفوني كننده چند مرتبه بشويید و از تمیز بودن دستان تان حتي قبل 
از خرد كردن شان مطمئن شويد زيرا همان طور كه گفته شد، آلودگي به 

سرعت در اين سبزيجات )به خصوص اسفناج( نفوذ مي كند.
2.تخم مرغ

و  موذي  باكتري  نوع  يك  ثابت صبحانه،  پاي  و  مغذي  غذايي  ماده  اين 
بیماري زا به نام »سالمونال« را در خود پنهان دارد كه مي تواند به راحتي 
شما را بیمار كند. تنها راه نفوذ سالمونال به بدن شما از طريق خوردن 
تخم مرغ خام يا عسلي است. به همین خاطر، دكتر كريج هدبرگ، استاد 
دانشگاه مینه سوتا به همه افرادي كه دوست دارند بیشترين سود را از 
نشوند،  هم  بیمار  مفصل  يك صبحانه  از  بعد  و  ببرند  تخم مرغ  خوردن 
توصیه مي كند كه اين ماده غذايي را حتما به صورت كامال پخته بخورند 

زيرا باكتري سالمونال در اثر حرارت ديدن و با پختن از بین مي رود.
3.ماهي تن

مصرف اين نوع ماهي  مي تواند سبب قرمزي پوست، گرفتگي هاي عضالني 
و سردرد در شما شود، البته به شرطي كه درست از آن استفاده نکنید. 
مي پرسید چرا؟ چون ماهي تن حاوي سمي به نام »اسکومبروتوكسین« 
است كه وقتي در قوطي هاي تن را باز كرده و آن را در دماي بیش از ۶0 
درجه قرار مي دهید، آزاد مي شود و مسمومیت شما را به همراه مي آورد. 
از اين رو، به افراد توصیه مي شود كه تن ماهي را با قوطي اش در آب 
بجوشانند و آن را براي گرم شدن داخل ماهي تابه نريزند و تفت ندهند. 
تفت دادن ماهي تن، يعني حرارت ديدن بیش از ۶0 درجه و در نتیجه آزاد 

شدن سم موجود در آن.
4.سیب زمیني

سیب زمیني در خاك رشد مي كند و مي تواند حاوي میکروب هاي مختلفي 
به  میکروب ها  اين  ورود  كه  باشد  شیگال  و  لیستريا  سالمونال،  جمله  از 
نفوذ  راه  آيد.  شمار  به  مصرف كننده  براي  جدي  تهديدي  مي تواند  بدن 
آلوده  از طريق پوست كثیف و  به درون غذا و بدن هم  اين میکروب ها 
سیب زمیني است، بنابراين حتما پیش از پوست كندن سیب زمیني آن را با 
آب و حتي مواد شوينده خوب بشويید و هرگز سیب زمیني را با پوست 

براي پختن، كنار گوشت يا مرغ قرار ندهید.
5.پنیر

هستند،  پنیر  حاوي  كه  ساالدهايي  و  غذاها  پنیر،  به  مردم  از  بسیاري 
عالقه فراواني دارند. در حالي كه اين خوراكي  خوش مزه حاوي باكتري 
سالمونال يا لیستريا است كه مصرف اش در دوران بارداري مي تواند به 
سقط جنین منجر شود. دلیل اينکه بسیاري از متخصصان زنان و زايمان 
هم مصرف پنیر را در دوران بارداري براي خانم هاي باردار منع مي كنند، 
يا  فتا  پنیر  مانند  نرمي  پنیرهاي  سهم  كه  بدانید  نیست،  بد  است.  همین 

مکزيکي از اين باكتري ها بیشتر است.
6.بستني

بستني حاوي تخم مرغ خام است و همان طور كه در بحث تخم مرغ گفتیم، 
تهیه  بنابراين  باشد،  استافیالكوك  و  سالمونال  باكتري  حاوي  مي تواند 
اگر  و  نمي شود  توصیه  افراد  از  يك  هیچ  به  خانگي  صورت  به  بستني 
خیلي هوس بستني خوردن به سرتان زد، بايد بستني هاي بسته بندي شده 
و پاستوريزه موجود در بازار كه تولیدكنندگان حین فرآيند پاستوريزه 
كردن، باكتري آنها را از بین مي برند، بخريد و از مصرف بستني هاي باز 

و بدون نظارت مراجع بهداشتي هم خودداري كنید.
7.انواع توت ها

كه  هستند  خوراكي هايي  جزو  همگي  شاه توت  و  توت سفید  توت فرنگي، 
اگر  اين میکروب   داده اند.  را در خود جاي  نام سیکلوسپرا  به  میکروبي 
سبب  مي تواند  نرود،  بین  از  و  نشود  شسته  توت ها  روي  از  به خوبي 
به خصوص  بدن و گرفتگي عضالني  اسهال، كم آبي  مانند  بیماري هايي 
در بچه ها شود. توصیه مي شود كه حتما توت ها را پس از خريد خوب 

بشويید و بعد بخوريد و به يك شستشوي سرسري اكتفا نکنید. 
health :منبع

قديمي ها مي گفتند عقل سالم در بدن سالم است. امروزه پزشکان اين 
بسیار  ارتباط  در  انسان  مغز  معتقدند  و  تايید مي كنند  كامال  را  گفته 

نزديك با ساير اعضاي بدن عمل مي كند....
 از اين میان قلب بیشترين دادوستد را با مغز دارد؛ تا جايي كه 25 
درصد از خون تازه و اكسیژن دار در هر ضربان قلب به مغز مي رود. 
از طرف ديگر بسیاري از فعالیت هايي كه روي عملکرد مغز اثر مثبت 
دارند براي سیستم قلبي عروقي هم مفید هستند. با رعايت نکاتي ساده 
و به نظر پیش پا افتاده مي توان قابلیت هاي مغز را افزايش داد و از 

بسیاري بیماري هاي وحشتناك جلوگیري كرد.

1.سعي كنید مهارت هاي جديد و پیچیده اي ياد بگیريد
مغز  مي كند  كمك  پیري  سنین  در  حتي  مهارت  و  دانش  آموختن 
همچنان قدرتمند باقي بماند. اما بهترين نتیجه وقتي به دست مي آيد كه 
اين اطالعات، جديد و قدري هم پیچیده باشند. البته اين پیچیده بودن 
نیز میزان  براي هركس معني متفاوتي دارد چون سطح معلومات و 
هوش افراد با يکديگر يکسان نیست، پس بهتر است خودتان مطلبي را 
كه براي شما تازگي دارد انتخاب كرده و شروع به ياد گرفتن آن كنید. 
آموختن هر چیز تازه و جديد باعث پیدايش مسیرهاي جديد ارتباطي 
بین سلول هاي مغز مي شود و تمرين كردن و تکرار باعث گسترش 
هرچه بیشتر اين ارتباطات جديد خواهد شد اما به ياد داشته باشید 
كه هر مطلبي پس از چند بار تکرار ديگر جديد نیست و بايد عالوه 
بر تمرين مطالب قبلي باز هم دنبال چیزهاي جديدتري براي يادگیري 
باشید و اما مطالب مناسب براي خود را چه طور پیدا كنید؟ يك روش 

خیلي ساده براي اين كار وجود دارد:

• يك كاغذ سفید برداريد و آن را به دو بخش تقسیم كنید.
• در يك سمت كاغذ 5 كار مورد عالقه خود و در سمت ديگر پنج كاري 

كه به دلیل پیچیدگي زياد، مورد عالقه شما نیستند را بنويسید.
عادت  آن  به  شما  كه  هستند  آنهايي  عالقه  مورد  كار   5 واقع  در   •
كرده ايد و 5 كار ديگر آنهايي هستند كه شما بايد سعي كنید يك به يك 

شروع به آموختن آنها بکنید.

2.تمرين مداوم
تقويت  باعث  قديمي  آموخته هاي  تکرار  و  به خاطر آوردن  در  سعي 
حافظه مي شود. همچنین اين كار باعث جلوگیري از تخريب راه هاي 
به  ابتال  از  پیشگیري  نتیجه موجب  ارتباطي سلول هاي عصبي و در 
بیماري هايي نظیر آلزايمر مي شود. حتي در افرادي كه مبتال به چنین 
بیماري  پیشرفت  از  مي توان  منظم  تمرين هاي  با  هستند،  امراضي 

جلوگیري كرد.

3.در فعالیت هاي گروهي شركت كنید

باعث  دسته جمعي  فعالیت هاي  در  و شركت  بودن  دوستان  كنار  در 
آموختن مطالب جديد و به دست آوردن تجربه هاي نو مي شود. ايجاد 
روابط دوستانه عمیق موجب لذت بردن بیشتر از فرصت هاي زندگي 
بهتر  هم  مغز  بگذرانید،  بخنديد و خوش  بیشتر  و هرچه  خواهد شد 

عمل مي كند.

4.مراقب سالمت خود باشید
هر فردي مسوول سالمت جسم و روان خويش است و بايد به بهترين 
نحو از خود مراقبت كند. در واقع مي توان گفت پزشکان در ارتباط با 
سالمت ما كار مي كنند اما مسوول اصلي، خود ما هستیم. پس بهتر 
است در تمام موارد و مشکالت با پزشك خود مشورت كرده و سپس 

تمام توصیه هاي او را اجرا كنید.

5.گاهي به خود استراحت بدهید
درست است كه جهان امروز ما دنیاي سرعت و تکنولوژي است، اما 
مغز هر انسان به مدتي استراحت و آرامش هم نیاز دارد. اگر چنین 
فرصتي به بدن داده نشود، بیماري هاي مانند اضطراب و افسردگي 

كه  كرده  ثابت  روان پزشکي  علم  تازگي  به  حتي  مي آيند.  فرد  سراغ 
آرامش، دعا كردن و تفکرات مثبت نتايج بسیار خوبي در زندگي افراد 
به جا مي گذارد، پس سعي كنید سطح انتظارات خود را پايین بیاوريد 

و به جاي آن كیفیت زندگي خود را باال ببريد.

۶.هیچ گاه امید به زندگي را از دست ندهید
انگیزه قوي مي تواند زندگي بسیار فعال و پويايي براي هر فرد  يك 
بسازد. اگر هركس زندگي روزانه خود را طوري برنامه ريزي كند كه 
در جهت رسیدن به هدف خاصي باشد، نیروي مثبتي در آن فرد ايجاد 
مي شود كه باعث جلوگیري از ابتال به بسیاري از بیماري هاي جسمي 
و رواني مي شود. در واقع كار كردن به زندگي معنا مي دهد و باعث 

رشد قواي روحي و جسمي مي شود.

7.سیگار و مواد مخدر را كنار بگذاريد
باعث تخريب قواي  سیگار، مواد مخدر و مواد محرك مغزي همگي 
تمركز،  صحیح،  تفکر  قدرت  مواد  اين  مي شوند.  شناخت  و  حافظه 
توجه و توانايي فعالیت هاي ذهني را كامال تحت تاثیر قرار مي دهند. 
افرادي كه چنین موادي را مصرف مي كنند، پس از مدتي ديگر قادر 
به ياد گرفتن مطالب جديد نخواهند بود، حتي در اكثر مواقع نمي توانند 
تصمیم گیري درست و منطقي در برابر اتفاقات روزمره داشته باشند.

8.برنامه ريزي داشته باشید
اگر خود را عادت بدهید فعالیت هاي روزانه خود را طبق برنامه قبلي 
استرسي  و  فشار  نوع  هر  كنترل  به  قادر  مدتي  از  پس  دهید،  انجام 
خواهید بود. اين برنامه ريزي بايد جنبه اقتصادي زندگي شما را هم 
شامل شود. خود را مجبور كنید كه مثال 5 درصد از درآمد ماهیانه را 
فقط صرف خودتان بکنید. چنین كاري به ذهن شما اجازه مي دهد در 
كنار كار و فعالیت منظم، فرصت استراحت و آرامش كافي هم داشته 
باشد و نوعي احساس رضايت و خرسندي دروني براي شما ايجاد 

مي شود.

9.روابط خود را با ديگران حفظ كنید
شبکه  با  ارتباط  قطع  كه  كرده اند  ثابت  علمي  مطالعات  از  بسیاري 
دمانس  و  فراموشي  نظیر  بیماري هايي  به  ابتال  باعث  اجتماعي 
مي شود. شركت در جمع و معاشرت با انسان هاي ديگر باعث كاهش 
و  روحي  آرامش  احساس  و  هیجان ها  تخلیه  روزانه،  اضطراب هاي 
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به یاد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد

 9 روش براي سرپا نگه داشتن مغز

زنده باد مغز خودم!
ترجمه: دكتر ريحانه مرتضي زاده
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به  بازار و مشتریان 
جدید فکر کنيد!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و مشتریان شما را 

بیشتر می کند!

02084554203
07811000455 

آشپزباشی

شامی کباب رشتی
فالفل،  ماهی،  قلیه  بريونی،  مانند  غذاهايی 
شمار  در  عموما  و...  چغرتمه  میرزاقاسمی، 
غذاهای غیررسمی و به اصطالح غیرمجلسی اند 
در سفر  ويژه  به  آمده  پیش  ما  برای  بارها  اما 
به نقاط دور و نزديك كشورمان كه يکی از اين 
با مواد  اين شماره  غذاها را خورده باشیم. در 
آشنا  كباب رشتی«  »شامی  پخت  و شیوه  الزم 

می شويم.
▪ مواد الزم:

▪ گوشت بدون چربی گوسفند: 400 گرم 
▪ تخم مرغ: 5 عدد 

▪ لپه: 400 گرم 
▪ پیاز: دو عدد متوسط 

▪ زردچوبه: يك دوم قاشق چايخوری 
▪ نمك و فلفل: اولی در حد استاندارد و دومی 

به میزان دلخواه!
▪طرز تهیه:

گوشت را قطعه قطعه كرده و آن را بشويید. پیاز 
را خرد كرده و با گوشت و زردچوبه و دو لیوان 
آب روی آتش بار كنید و وقتی كه گوشت پخت، 
لپه را به آن بیفزايید و به پختن ادامه بدهید. وقتی 
كه لپه هم پخت گوشت و لپه را باهم چرخ كنید و 
سپس تخم مرغ را در آن شکسته و نمك و فلفل 
اضافه كرده و در ماهی تابه چند قاشق روغن 

ريخته كباب ها را با حرارت كم سرخ كنید.
كار  از  خوشمزه  كباب  كه  اين  برای  پیداست 
درآيد شرط اولش آن است كه گوشت تازه باشد 
و شرط دوم آن كه روغن خوب و مرغوب باشد 

وگرنه تمام زحمات شما به هدر خواهد رفت! 

تاس کباب گيالنی
▪ مواد الزم: 

▪ گوشت: يك كیلو؛ 
▪ گوجه: نیم كیلو؛ 

▪ پیاز: 4 عدد؛ 
▪ سماق: يك قاشق سوپ خوری؛ 

▪ لیمو عمانی: 5 عدد؛ 
▪ فلفل سیاه و نمك: مقداری؛ 

▪ سیب زمینی: نیم كیلو؛ 
▪ روغن: به مقدار الزم. 

▪ طرز تهیه: 
سپس  كنیم،  می  حلقه  حلقه  گرفته،  پوست  را  پیاز 
تفت می  با كمی روغن  كرده،  قطعه  قطعه  را  گوشت 
دهیم و يك اليه 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 
و می  كنیم  می  اضافه  مخلوط  به  آب  و  كمی روغن 
گذاريم تا بپزد. می توان سیب زمینی را جداگانه سرخ 
كرده و يا اين كه به صورت حلقه ای روی غذا چید 

تا بپزد.

چه خميردنداني بخریم؟
دكتر گلرخ ثريا

و  طعم دار  دنیاي  هستید؟  خمیردندان  كدام  مشتري  شما 
خمیري خمیردندان ها اين روزها بسیار شلوغ است و آدم 
براي خريد يك خمیر دندان مناسب سر در گم مي كند.  را 
راهنماي اين هفته »دهان و دندان« را بخوانید تا خمیردنداني 
بخريد كه عالوه بر اينکه طعم و رنگ دلخواه شما را دارد، 
قادر است از پوسیدگي دندان هاي شما نیز پیشگیري كند....

خمیردندان هاي ضدپوسیدگي
كه  هستند  خمیردندان هايي  ضدپوسیدگي،  خمیردندان هاي 
داراي ماده اي به نام فلورايد هستند، البته فلورايد اين روزها 
خمیردندان هاي  مي شود.  افزوده  خمیردندان ها  به  بیشتر 
را  دندان ها  پوسیدگي  كاهش دهندگي  اثر  فلورايد  حاوي 
در سنین  اگر شما  مي دهد  نشان  مطالعات  دارند.  عهده  بر 
فلورايددار  خمیردندان  از  سالگي   2 حدود  يعني  كودكي 
استفاده كنید و همچنان به مصرف آن در سنین بزرگسالي 
دندان ها  پوسیدگي  از  درصد   44 تا  مي توانید  دهید،  ادامه 
خمیردندان ها  اين  خريد  دنبال  شما  اگر  كنید.  جلوگیري 
معموال  خمیردندان ها  نوع  اين  در  كه  كنید  دقت  هستید، 
فرمول آن و يا كلمه فلورايددار به زبان كشور سازنده روي 
لوله مي نويسند. لبخندي سفید با خمیردندان هاي سفید كننده 
دنبال خريد خمیردندان هايي هستند  به  اين روزها خیلي ها 
كند و شركت هاي  را سفید  دندان هايشان  بیشتر  كه هرچه 
هستند  شديد  رقابت  در  هم  با  خمیردندان  انواع  سازنده 
را  بیشتري  مشتريان  كه  دهند  ارايه  را  خمیردندان هايي  تا 
ولي  كنند  جذب  آن  بیشتر  سفیدكنندگي  خواص  خاطر  به 
خمیردندان هاي  از  مصرف كننده  يك  عنوان  به  بايد  شما 
سفیدكننده انتظارات منطقي داشته باشد. اين خمیردندان ها 
اين  كنند.  سفید  را  شما  دندا ن هاي  مي توانند  حدي  تا 
و  صابوني  پاك كننده  و  ساينده  مواد  داراي  خمیردندان ها 
قوي هستند كه موجب تمیزي و سفیدي و شفافیت دندان ها 
پوسیدگي  بدون  و  سالم  دندان هايي  شما  اگر  مي شوند. 
داريد، ما خريد اين خمیردندان ها را به شما توصیه مي كنیم 
ولي اگر دندان هايتان داراي پوسیدگي متعدد و میناي آسیب 
ديده است، بهتر است دور اين خمیردندان ها را خط بکشید 
چون اين خمیردندان ها داراي مواد شیمیايي قوي هستند و 
اين  اگر دندان هايتان پوسیده و داراي عیب و نقص باشند 
مواد شیمیايي به طور مستقیم روي عاج قرار گرفته و سبب 

حساسیت دندان هاي شما مي شوند.

خمیردندان هاي ضدحساسیت
میان  در  خمیردندان  كننده  تولید  شركت هاي  بیشتر 
به  هم  را  ضدحساسیت  خمیردندان هاي  خود،  محصوالت 
افرادي  اين خمیردندان ها مخصوص  بازار عرضه مي كنند. 
است كه دندان هاي حساسي دارند و با خوردن بستني و يا 
آب يخ و يا چاي يا قهوه داغ ناگهان در دندان هاي شان درد تند 
و تیزي را احساس مي كنند. اگر شما هم چنین مشکلي داريد 
نکنید  فراموش  ولي  بخريد  خمیردندان ها  اين  از  تیوپ  يك 
نیست.  دايمي  و  روزمره  استفاده  براي  خمیردندان ها  اين 
اين خمیردندان ها استفاده  از  بايد دو هفته  به طور معمول 
كنید و سپس دوباره با خمیردندان  معمولي دندان هايتان را 
مسواك بزنید. سپس با توصیه دندانپزشك تان پس از چند 
هفته تا برطرف شدن مشکالت تان يك يا چند دوره ديگر اين 

خمیردندان ها را مصرف كنید.

خمیردندان هاي ضدجرم
يك  كه  مي شويد  وسوسه  گاهي  باشید،  سیگاري  اگر 
از  و  بخريد  سیگاري ها  مخصوص  ضدجرم  خمیردندان 
خالص  آن  رنگ هاي  تغییر  و  دندان ها  روي  جرم هاي  شر 
ولي  دهید،  ادامه  هم  كشیدن تان  سیگار  به  البته  و  شويد 
از خمیردندان هاي ضدجرم  به شما توصیه مي كنیم كه  ما 
استفاده نکنید. اين خمیر دندان ها حاوي مواد ساينده زيادي 
است و هم قطر اين ذرات ساينده بزرگ است و هم قدرت 
سايندگي اين ذرات زياد است، بنابراين اگر شما يك تیوپ از 
اين خمیردندان ها بخريد و هر شب از آن استفاده كنید، بايد 
در انتظار سايش میناي دندان هايتان به خصوص در ناحیه 
طوق دندان كه میناي نازك تري دارد باشید. از اين محل هاي 
با خوردن هر  دندان ها حساس مي شوند و شما  سايیدگي 
خواهید  درد  احساس  گرم  و  سرد  نوشیدني  يا  خوراكي 
كرد. ذرات ساينده اين خمیردندان ها سايش لثه ها را هم در 
چنین  اصال  نیستید،  سیگاري   شما  اگر  بنابراين  دارند،  پي 
خمیردندان هايي را نخريد. اگر هم سیگاري هستید استفاده 
از اين خمیردندان ها را به يك بار در هفته و يا هر دو هفته 

يك بار كاهش دهید.

ليست سياه 
محصوالت الغري

ترجمه:سمیه مقصودعلي

بازار تولید و فروش قرص هاي الغركننده در بسیاري 
از كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي مثل فرانسه 

زير نظر و كنترل است....
مثل  كشورها  از  ديگر  بسیاري  در  آن  برخالف   
آمريکا توجهي به آن نمي شود. نتیجه آنکه بسیاري 
از قرص هاي الغري به صورت غیرقانوني تولید شده 
و توسط اينترنت يا ماهواره به فروش مي رسند. براي 
كاهش میزان خطرات و آسیب هاي ناشي از مصرف 
داروي  و  غذا  سازمان  داروها،  نوع  اين  خودسرانه 
آمريکا در دسامبر 2008 فهرستي از ۶0 نوع داروي 
مثل  دارويي  غیرمجاز  فعال  مواد  حاوي  كه  الغري 
فنولفتالیین  و  فنیتويین  ريموندابانت،  سیبوترامین، 
ناراحتي هاي  بروز  مسبب  مي توانستند  و  بودند 

قلبي عروقي شوند، منتشر كرد. 

آن الین قرص الغري نخرید!
از  الغري  قرص هاي  خريد  شدت  به  متخصصان 
درواقع  مي كنند.  نهي  را  ماهواره  و  اينترنت  طريق 
هیچ گونه كنترلي روي اين محصوالت وجود ندارد و 
حتي هیچ يك از آنان را نمي توانید در مراكز معتبر و 
داروخانه ها بیابید. بسیاري از اين داروها سمي بوده 
و مي توانند عوارض مخرب بر كلیه ها و كبد بگذارند 

و حتي به مرگ مصرف كننده منجر شوند.

گول قرص هاي مدر را نخورید
به  ادرارآور سبب حذف آب بدن شده و  قرص هاي 
است.  كرده  كم  وزن  كه  مي كنند  القا  فرد  به  دروغ 
حقیقت اين است كه نه تنها اين قرص ها سبب الغري 
نمي شوند چون اساسا تاثیري بر چربي ها نمي گذارند، 
بلکه مي توانند سبب بروز كمبودهاي بسیاري در بدن 
ريتم  در  تغییراتي  بروز  و  پتاسیم  كمبود  جمله  از 
ضربان قلب و ديگر ناراحتي ها شوند. در ضمن در 
مي توانند  و  كرده  ايجاد  تغییراتي  نیز  كلیه ها  فعالیت 
مسبب نارسايي كلیه شوند. قبل از مصرف اين نوع 

از داروها حتما با پزشك خود مشورت كنید.

چیزي را جایگزین غذا نکنید
شده اند.  غذاها  جايگزين  غذايي  مواد  برخي  امروزه 
در حقیقت خود اين جايگزين ها نیستند كه مي توانند 
آنهاست.  از  استفاده  نحوه  بلکه  باشند،  مشکل آفرين 
اگر روي بسته بندي قید شده حداكثر مدت مصرف 5 
روز، استفاده 15 روزه از جانشین ها براي دستیابي 
به نتیجه بهتر اشتباه است و مي تواند درنهايت سبب 
شود.  هیپوگلیسمي  جمله  از  ناراحتي ها  انواع  بروز 
جانشین كردن مواد غذايي با برخي جانشین كننده هاي 
رژيمي بهتر از نخوردن است اما به الغري دايم كمکي 
نمي كند. تنها باعث مي شود براي مدتي میل و عالقه 
بدهید.در  دست  از  را  موادغذايي  مصرف  به  خود 
حدود  آمريکايي  نظارتي  موسسه  يك   ،2002 سال 
700 شركت تولیدكننده مکمل هاي غذايي را زير نظر 
گرفت و از میان 4 هزار مکمل انتخاب شده معلوم شد 
۶0 درصد برچسب نداشته و تركیبات آنها مشخص 
از مصرف  تنها هدف  نبايد فراموش كرد كه  نیست. 
در  معدني  مواد  و  ويتامین ها  كمبود  جبران  مکمل ها 
بدن است. در صورتي كه بدون تجويز پزشك اقدام 
باشید  داشته  توجه  حتما  مي كنید،  مکمل ها  خريد  به 
كه روي بسته بندي فهرست تركیبات و نحوه صحیح 

مصرف قید شده باشد.

چند دارو را با هم مصرف نکنید
داروي  چند  هم زمان  مصرف  با  مي كنید  فکر  آيا 
توصیه  خیر.  مي شويد؟  الغر  سريع تر  الغركننده، 
كاري  چنین  به  پزشك  با  مشاوره  از  قبل  مي كنیم 
بسیار  براي سالمت شما  مي تواند  زيرا  نزنید  دست 
خطرناك باشد. نکته ديگر اينکه دو برابر كردن دوز 
يك داروي الغري به منظور سريع تر الغر شدن كار 
 ®Alli بي فايده اي است. به عنوان مثال قرص  الغري
مي تواند سبب كاهش 5 درصدي وزن شما طي 3 ماه 
شود. با باال بردن دوز مصرف شما نمي توانید طي 
اين  دهید.  كاهش  را  وزن خود  از  درصد   10 ماه   3
بلکه مي تواند عواقبي  تنها شدني نیست،  نه  موضوع 
همچون اسهال شديد و كاهش آب بدن را به همراه 
داشته باشد.در هنگام خريد دقت كنیددر ماه نوامبر 
 Best الغري  قرص  مصرف  اثر  در  خانمي   2008
فوت كرد. اين دارو به صورت غیرقانوني در   ®Life

فرانسه به فروش مي رسید و حاوي سیبوترامین بود. 
 Sibutral استفاده از اين مولکول كه در قرص الغري
هم وجود دارد در ايتالیا در سال 2002 به دنبال فوت 
داروي   2009 ژانويه  در  شد.  اعالم  ممنوع  نفر  دو 
 Venom Hyper Drive نام  به  ديگري  غیرقانوني 
مولکول  نیز  دارو  اين  در  شد.  ضبط  فرانسه  در 
افزايش  اصلي  مسبب  كه  داشت  وجود  سیبوترامین 
ضربان  افزايش  و  زبان  لکنت  سردرد،  خون،  فشار 
قلب در مصرف كنندگان بود. در زير به برخي داروها 
و  مي رسند  فروش  به  غیرقانوني  صورت  به  كه 

عوارض ناخوشايندي دارند، اشاره مي كنیم.

 ایزومرید و پوندرال
ايزومريد يك داروي كاهنده اشتها است كه طي چند 
اين دارو در  پا كرده است.  سال گذشته غوغايي به 
الغركننده  داروي  يك  عنوان  به  میالدي   1985 سال 
قرباني  اولین  میالدي   1994 سال  در  و  شد  تجاري 
به  شدن  مبتال  از  بعد  جواني  زن  گرفت.  را  خود 
فشارخون باالي ريوي نیاز به پیوند ريه و جراحي 
قلب پیدا كرد. در سال 1997 میالدي مشخص شد كه 
شديد  قلبي  مشکالت  بروز  سبب  مي تواند  دارو  اين 
شود. داروي مشابه ديگر به نام پوندرال نیز در همین 
كه  و مشخص شد  گرفت  قرار  بررسي  مورد  زمان 
باشد.  قلبي عروقي  ناراحتي هاي  بروز  مي تواند سبب 
در پي اين تحقیقات فروش و تولید اين دو دارو در 
فرانسه ممنوع شد اما هنوز هم مي توان نمونه هايي از 

آنها را در اينترنت خريداري كرد.

 داروهاي الغري با پایه هورمون هاي تیروییدي
مصرف  پي  در  نفر   15 میالدي،   200۶ سال  در 
هورمون هاي  برخي  پايه  با  الغري  قرص هاي 
آنان جان سپرد. از  تیرويیدي بستري شدند و يکي 
امروزه تولید و به فروش رساندن داروهاي الغري 
با پايه هورمون هاي تیرويیدي در بسیاري كشورها 
مي توان  هنوز  اما  است  ممنوع  فرانسه  جمله  از 
نمونه هايي از آنها را در اينترنت خريداري كرد. اين 
نوع داروها گر چه سبب الغري مي شوند اما احتمال 
ابتال به ناراحتي هاي قلب را به شدت باال مي برند و 
باعث مي شوند ضربان قلب كه به طور نرمال 70 تا 
 120 110 تا  80 ضربه در دقیقه است، به تدريج به 

ضربه برسد.

 داروهاي الغري با پایه آمفتامین
... داروهاي  آنوركس، مودراتان، دينیتل، اينسیتال و 
كاهنده اشتها با پايه آمفتامین هستند كه از سال 1999 
میالدي تاكنون تولید و به فروش رساندن آنها ممنوع 
شده است. با اين حال هنوز هم به صورت غیرقانوني 
افزايش فشار  اين داروها سبب  به فروش مي رسند. 
قلبي عروقي شده  ناراحتي هاي  عروق ريوي و بروز 

و در ضمن اعتیادآورند!

 داروهاي الغري حاوي افدرین
تولید و فروش داروي الغري Therma Power در 
سال 2008 میالدي ممنوع اعالم شد. درواقع اين دارو 
افدرا  گیاه  از  كه  است  افدرين  نام  به  تركیبي  حاوي 
ناراحتي هاي  بروز  سبب  مي تواند  و  شده  استخراج 
قلبي، افزايش فشارخون و افزايش ضربان قلب شود 
و حتي كشنده باشد. اين دارو هنوز هم در بسیاري 

از عطاري ها به شکل غیرقانوني به فروش مي رسد.

 Xenicalو Alli 
داروهاي  از  نوع  اولین   Xenical و   Alli داروي 
الغري هستند كه فروش آنها در سال 2009 میالدي 
اين دو دارو حاوي تركیبي به  در فرانسه آزاد شد. 
نام Orlistat هستند كه سبب كاهش جذب چربي در 
بدن مي شود. متاسفانه اين تركیب نیز بي ضرر نبوده 
مي تواند سبب افزايش میزان چربي در ادرار 24 تا 48 
ساعت بعد از مصرف شود. كاهش جذب چربي سبب 
 A، مثل  در چربي  ويتامین هاي محلول  كاهش جذب 
D، E و K مي شود و مي تواند در بدن كمبود ايجاد 
كند. حتي براي مصرف اين دارو نیز كه هنوز فروش 
خود  پزشك  با  است  بهتر  نشده  ممنوع  آن  تولید  و 

مشورت كنید.

Acomplia داروي الغري
بازارهاي  از  دارو  اين  میالدي   2008 اكتبر  ماه  در 
تركیبي  وجود  هم  آن  دلیل  شد.  جمع آوري  فرانسه 
بروز  سبب  كه  بود   rimonabant نام  به  فعالي 
به  ابتال  زمینه  كه  مي شد  افرادي  در  افسردگي 
افسردگي را داشتند. متاسفانه گرچه تولید و فروش 
هنوز  اما  شد  اعالم  ممنوع  فرانسه  در  دارو  اين 
مي توان نمونه هاي آن را در خارج از كشور فرانسه 

و در اينترنت يافت.
منبع: ريدرزدايجست
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80 سال با جام هاي جهاني 

یك جام یك رویا 
جام جهاني 1930؛ اروگوئه 

غول هاي اروپا مثل انگلیس ،آلمان و اسپانیا 
خود  به  را  كیلومتري  هزار  سفرچند  زحمت 
نوپا  مسابقات  اين  در  حضور  وقید  ندادند 
رسید  نمي  هم  ذهنشان  به  زودند.آنها  را 
مهمترين  دوره  چند  از  پس  ها  بازي  اين  كه 
اتفاق بین المللي جهان بشود.از اروپا فرانسه 
،يوگسالوي ، روماني و بلژيك به جام جهاني 
میزبان  .اروگوئه  تیم   13 مجموع  در  آمدند. 
گل  برد.تصوير  را  آرژانتین   4-2 فینال  در 
چهارم اروگوئه را مي بینید.آمريکايي ها هم 
با تکیه بر مجموعه اي از مهاجران انگلیسي 

و اسکاتلندي سوم شدند./میانگین گل :3.89براي هر بازي ./آقاي گل 
:استابیله از آرژانتین با 4 گل 

جام جهاني 1934؛ ايتالیا 
ايتالیاي تحت سیطره موسولیني هردو جام را 
تبلیغ  بزرگترين  داد.واين  اختصاص  خود  به 
براي فاشیست ها بود كه تئوري برتري نژادي 
پس  ايتالیا  اول  جام  كردند.در  مي  پیگیري  را 
از گذشتن از سد تیم شگفت انگیز اتريش ، در 
فینال چکسلواكي را 1-2 در وقت اضافه بردند 
و 55 هزار تماشاگر را از فرط شادي همچون 
فرستادند.میانگین  ها  خیابان  به  ها  ديوانه 
از  :نژدلي  گل  هربازي./آقاي  براي   4.12: گل 

چگکسلواكي با 5 گل. 

جام جهاني 1938؛ فرانسه 
آورد. دست  به  بیشتري  صالبت  با  را  قهرماني  ايتالیا  دوم  جام  در 
كشانده  مسابقات  به  را  تیم   18 آوازه  پر  پاريس  در  جام  برگزاري 

اما  قدرتمند  برزيل  نهايي  نیمه  در  بود.ايتالیاا 
مغرور را از سر راه برداشتند ودر فینال 4-2 
مجارستان را شکست دادند.مرد بزرگ هردو 
قهرماني ايتالیايي ها ويتوريو پوزو بود.مربي 
به سیستمي  را  افتخار  .او  كاركشته  و  نامدار 
هديه كرد ك دو سال بعد ايتالیا را وارد جنگي 
خانمانسوز و تحقیر كننده ساخت.او را در بین 
شاگردانش مي بینید./میانگین گل :4.67 براي 
هربازي/آقاي گل :لئونیداس از برزيل با 7گل 

جام جهاني 1950 ؛ برزيل 
.آنها  با ماراكاناي غول پیکر آماده فتح جام جهاني بودند  برزيلي ها 
هجومي احساساتي و بي مهار به نظر مي رسیدند آنها در دو بازي 
ماقبل آخر خود سوئد و اسپانیا را 1-6 و 1-7 در هم كوبیدند اما در 
آخرين بازي در حضور 200 هزار تماشاگردر حالیکه تنها يك تساوي 

وستارگانش  اروگوئه  به   2-1 خواستند  مي 
مثل اسکیافینو و ماسپولي باختند و سیاهترين 

لحظه تاريخ قرن بیستم برزيل را رقم زدند. 
ديگر  از  آمريکا  به  انگلیس  تاريخي  باخت 
اول  گل  بود.صحنه  تورنمنت  اين  حوادث 

اروگوئه را مي بینید. 
میانگین گل :4 براي هربازي /آقاي گل :ادمیر 

از برزيل با 9گل. 

جام جهاني 1954 ؛ سوئیس 
هاي  جام  ترين  پرگل  و  پرهیجانترين  از  يکي 

جهاني .دوره اي كه براي اولین بار فوق ستاره هاي افسانه اي فوتبال 
ظاهر شدند. 

قدرتمند  ها.مجارستان  آلمان  والتر  فريتس  و  مجارها  پوشکاش  مثل 
ترين تیم جهان بود. آنها در يك بازي دوستانه 3-6 انگلیسي ها را در 

ويمبلي خرد كرده بودند. 
اسیر  انديشیدند كه در سوئیس  نمي  اما هرگز 
آلمان هايي شوند كه آرام آرام از مصیبت جنگ 

كمر راست مي كردند. 
شکست باورنکردني آنها در فینال تنها دوسال 
بعد با يورش روس ها به بوداپست و سرنگوني 
حکومت مردمي يانوش ناگي تکمیل شد.مجارها 
هرگز مصايب دهه 50 را فراموش نخواهند كرد. 
/ آقاي گل  :5.38 براي هر بازي  / میانگین گل 

:شاندور كوچیس از مجارستان با 11 گل 

جام جهاني 1958 ؛ سوئد 
اينجا بغض برزيل باالخره مي تركد.اينجا با تولد يك پديده روبه رو 

هستیم .پله 17 ساله همه را مسحور خود مي سازد . 

اما تنها او نیست .گارينشا معجزه گر ،واوا ،زاگالو ،دي دي و...شالوده 
هاي تیمي را شکل مي دهند كه تا 12 سال بعد نیز ارباب فوتبال جهان 
با ولز به زحمت  بازي  اين مسابقات در  باقي مي ماند.برزيلي ها در 

افتادند اما در نهايت يك بر صفر پیروز شدند. 
، در فینال به سادگي  پس از پیروزي سخت بر فرانسه وستارگانش 

2-5 میزبان را مغلوب كردند. 
2 گل را پله 17 ساله زد كه پس از قهرماني چون يك كودك نوپا گريه 
مشهور  هاي  دريبل  آن  از  يکي  كرد.تصوير  مي 
گارينشا را در بازي فینال مي بینید.او ستاره اين 
جام بود./ میانگین گل :3.6 براي هربازي / آقاي 

گل :ژوست فونتین از فرانسه با 13 گل 
19۶2؛ شیلي 

جهان.ظهور  فوتبال  در  نوين  هاي  شیوه  اغاز 
وجدان  با  را  ستارگان  كه  بیرحمي  مدافعان 
كردن  دفاع  ها  تیم  كردند.حاال  مي  درو  آسوده 
توسط  مقدماتي  دوم  بازي  در  آموزند.پله  مي  را 
جانشین  اما  شود  مي  بیمارستان  راهي  ها  چك 
به ستاره جام بدل مي شود.هرچند  ،آماريلدو  او 
پرنده كوچك )لقب گارينشا (همچنان سرنوشت سازترين مهره برزيل 
ماساپوست  و  از شوروي  ياشین  لئو  است.اين جام شاهد درخشش 
چکسلواكي هستیم.در فینال برزيل 1-3 چکسلواكي را مغلوب مي كند./ 
پنج  و  برزيل  از  :گارينشا  گل  /آقاي  هربازي  :2.78براي  گل  میانگین 

بازيکن ديگر با 5 گل. 

19۶۶؛ انگلیس 
رسیدند  خود  آرزوي  به  باالخره  ها  انگلیسي 
هاي  فوتبالیست  از  جادويي  نسلي  بر  تکیه  با  و 
مور  ،بابي  بنکس  ،گوردون  چارلتون  خود)بابي 
آذربايجاني  داور  كمك  مساعدت  البته  و  و...( 
فینال  در  را  غربي  ،آلمان  شوروي  اهل  االصل 
و در وقت هاي اضافه 2-4 شکست دادند و در 
حضور ملکه الیزابت قهرمان جهان شدند.شکست 
قدرتمندانه  حضور  و  شمالي  كره  از  پرستاره  ايتالیاي  نکردني  باور 
پرتغال با چهره اي چون اوزه بیوكه حتا برزيل را هم شکست دادند 
نام بکن  و همینطور ظهور نسل جديد فوتبال آلمان و اعجوبه اي به 
بائر از سرفصل هاي مهم اين جام جذاب بود. /يانگین گل :2.78 براي 

هربازي /آقاي گل :اوزه بیو از پرتغال با 9گل 

1970؛ مکزيك 
3بازي  تاريخ.حداقل  جهاني  جام  بهترين  احتماال 
اين جام در میان 10 بازي كالسیك تاريخ فوتبال 
انگلیس  و  برزيل  كالسیك  دارند.بازي  جاي 
،بازي  ها  قناري  صفر  بر  يك  خفیف  وپیروزي 
پر افت و خیزودراماتیك آلمان و ايتالیا در نیمه 
وباالخره  ها  الجوردي   4-3 پیروزي  و  نهايي 
نمايش باشکوه برزيل در فینال و پیروزي 4-1 
و  ،جرزينهو  ،جرسون  پله  هاي  گل  با  ايتالیا  بر 
همراه  مدرن  فوتبال  تولد  با  ريمه  ژول  افسانه  آلبرتو.پايان  كارلوس 
بود.در تصوير صحنه واكنش افسانه اي بنکس را به ضربه سر پله مي 

بینید. /میانگین گل :2.97 /آقاي گل :گردمولر با 9 گل 

1974 ؛ آلمان 
جام  اما  شد  قهرمان  غربي  آلمان  جام  اين  در 
همتايشان  بي  بازيگر  و  هلند  فوتبال  نام  با   74
با  است.هلند  خورده  گره  كرويف  يوهان  يعني 
جام  تیم  بهترين  اش  استثنايي  و  شناور  فوتبال 
بود .آنها به سادگي آرژانتین و برزيل را مغلوب 
كردند اما در فینال اسیر تمهیدات تکنیکي هلموت 
شون و شاگردان وظیفه شناسش مثل بکن بائر 
،سپ ماير ، گرد مولر ،برتي فوگتس ،هولزنباين 
،برايتنر و اوورات شدند. /میانگین گل :2.55 گل 
براي هربازي /آقاي گل :التو از لهستان با 7 گل 

1978؛ آرژانتین 
جام بدون ستاره.نه بکن بائر آلماني ها را همراهي كرد ونه كرويف به 
تیم ملي هلند پیوست.بهترين بازيکنان و مردان سال اروپا در آن دوران 
دانماركي  سیمونسن  نیافتند.مثل  راه  جهاني  جام  به  هايشان  تیم  هم 
ها  انگلیسي.آرژانتیني  كیگان  و  روس  ،بلوخین 
كشور  براي  را  جام  كمپس  ماريو  درخشش  با 
ژنرال ها نگه داشتند.هلند دومین فینال پیاپي را 
/ براي هربازي   2.68: واگذار كرد./ میانگي گل 

آقاي گل :ماريوكمپس با ۶گل 

1982 ؛ اسپانیا 
فوتبال  پاي  سانتانا  تله  اي  افسانه  برزيل 
،زيکو  شد.سوكراتس  قرباني  ايتالیا  حسابگرانه 
،ادر ،فالکائوو...پرهیجان ترين تیم جام را عرضه 
كردند اما در نهايت در برابر فرصت طلبي پائولو 
روسي نتوانستند به نیمه نهايي راه پیدا كنند.ايتالیا پس از سه مساوي 
در مرحله اول يك نفس تا قهرماني پیش رفت.آرژانتین ،برزيل ،لهستان 

و  الجزائر  جام  اين  بودند.در  ها  الجوردي  قربانیان  غربي  آلمان  و 
كامرون طلوع فوتبال افريقا را اعالم كردند./ میانگین گل :2.81 براي 

هربازي /آقاي گل :پائولو روسي با ۶گل 

198۶ ؛ مکزيك 
جنگ  انتقام  خدا.جام  دست  بزرگ.جام  جادوگر  .جام  مارادونا  جام 
فالکلند.جام تسويه حساب هاي سیاسي در چمن سبز.اينکه برزيل و 
فرانسه دراماتیك ترين بازي نیم قرن گذشته را برگزار كردند اهمیت 
ندارد.مهمترين اتفاق نابغه اي به نام مارادونا بود.كه يکتنه غرورپايمال 
شده آرژانتین را احیا كرد.در آن جام مارادونا همه كار كرد.گل هاي 

او به ايتالیا ،انگلیس ،بلژيك نام اورا درصدر تاريخ فوتبال ثبت كرد. 
آرژانتین در فینال شاگردان بکن بائر را برد تا دومین قهرماني خود 
را جشن بگیرد./ میانگین گل :2.54 /آقاي گل :گري لینه كر از انگلیس 

يا ۶گل 

1990 ؛ ايتالیا 
با  رانیز  ها  بازي  نخوردند وهمه  نهاي گل  نیمه  تا  شاگردان ويچیني 
استفاده از مثلث ويالي ،اسکیالچي ،باجو با پیروزي پشت سر گذاشتند.

از آن سو آرژانتین متزلزل تر از همیشه آغاز كرد. 
با شکست برابر كامرون ،تساوي برابر روماني ،پیروزي با كمك بخت 
يوگسالوي  برابر  پنالتي  ضربات  در  ،پیروزي  برزيل  برابر  اقبال  و 
شايسته و....ياران مارادونا با چنین كارنامه اي به نیمه نهايي رسیدند.

اما بازي در ناپل انجام شد . 
ضربات  در  پرستیدند.پیروزي  مي  خدا  چون  را  مارادونا  كه  جايي 
پنالتي آرزوي میزبان را برباد داد.اما در فینال بدون 4 بازيکن اصلي 

آنها حرفي دربرابر ماتیوس و كلینزمن و برهمه نداشتند. 
آلمان با يییییك تك ضربه پنالتي ديرهنگام باالخره در سومین حضور 
پیاپي در فینال قهرمان جهان شد.از انگلیس شايسته نیز نبايد غافل شد 
 2.21: گل  میانگین  شدند./  شیلتون  بچگانه  اشتباهات  مغلوب  تنها  كه 

براي هربازي/ آقاي گل :اسکیالچي از ايتالیا با ۶گل. 

1994 ؛ آمريکا 
جام بي هیجان.برزيل از همان ابتدا مدعي اصلي بود.زوج روماريو و 

به به تو برزيل را تا فینال به سادگي پیش بردند. 
همه  حالیکه  در  كه  بود  ايتالیا  دراماتیك  هاي  بازي  جذاب  نکته  تنها 
درخشش  بر  تکیه  دانستندبا  مي  تمام  دوم  بازي  همان  در  را  كارش 
باجو تا فینال پیش رفتند.در جام كوچك ها ،بلغارستان و سوئد حضور 

در نیمه نهايي را تجربه كردند. 
در فینال سرد برزيل با پنالتي ايتالیا را شکست داد.برزيل پس از 20ئ 

سال دوباره قهرمان شد. 
اتهام دوپینگ به مارادونا و محروم كردن او تیم پر امید آرژانتین را 
خیلي زود از گردونه مسابقات خارج ساخت./ میانگین گل:2.71 براي 

هربازي/ آقاي گل :استويچکوف از بلغارستان با 5گل 

1998؛ فرانسه : 
فرانسوي ها بدون كانتونا و با تکیه بر اعجوبه اي به نام زيدان قهرمان 
شدند.حتا رونالدو 19 ساله نیز نتوانست از خرد شدن برزيل در فینال 

با سه گل جلو گیري كند. 
كرواسي با تکیه بر داوور شوكر پديده جام بود كه در نهايت بر سکوي 

سوم نشست. 
جنجالي ترين بازي جام ايران برابر آمريکا بود كه ايراني هاي خوب 

تدارك ديده شده بر حريف غلبه كردند. 
میانگین گل :2.67 براي هربازي 

آقاي گل :داوور شوكر از كرواسي با ۶ گل 

2002 ؛ كره و ژاپن 
بي كیفیت ترين جام جهاني.جامي كه برگزار كنندگان و تیم هاي داوري 

ايتالیا و اسپانیا را پاي كره قرباني كردند. 
تیم كم امید برزيل تا فینال پیش رفت. 

به كمك عکس العمل هاي باور نکردني الیور كان.اما برزيل با رونالدو 
،ريوالدو و رونالدينیو بي مهار بودند. 

پديده جام  اما  نیز چهارم شد  آلماني ها را برد.كره  با دو گل  برزيل 
تركیه بود كه در میان شگفتي ودر اين جام بي منطق به عنوان سوم 

دست يافت. 
میانگین گل :2.52 

آقاي گل :رونالدو با 8 گل 

200۶؛ آلمان 
زيباترين جام جهاني در 40 سال گذشته .كیفیت مسابقات نشانه هايي 
از جام  قبل  تیمي  بودند.هیچ  مدرن  فوتبال  هاي  از دستاورد  ملموس 
با  ايتالیا  نیز  نهايت  شد.در  نمي  محسوب  قهرماني  شرط  بال  شانس 
،اكراين و يك پیروزي دراماتیك بر آلمان به  گذشتن از سد استرالیا 
فینال رسیدند.از آنسو فرانسه مدعیاني چوناسپانیا ، پرتغال و برزيل 
فینال پرهیجان كه همه چیز تحت  از سر راه برداشته بود.در يك  را 
با  ايتالیا  نهايت  در  ماتراتزي  سینه  تخت  بر  زيدان  غیرتي  كله  تاثیر 

ضربات پنالتي به پیروزي رسید. 
میانگین گل :2.30 

آقاي گل :كلوزه از آلمان با 5گل 
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اقدام به قتل همسر و 
تقسيم اموال 

انتقام خانم ها مي تواند خیلي سخت و دردناك 
باشد. در اين بین مردان آمريکايي كه مي خواهند 
همسران شان راطالق بدهند اين حرف را با تمام 
وجود درك مي كنند. سیاستمداران كالیفرنیا در 
تالش هستند تا با عادت بد استخدام ضارب توسط خانم 

ها براي ادب كردن همسران شان، مقابله كنند. 
پلیس  ارشد  افسران  از  يکي  درخواست  به  قانون  اين 
»پامونا« كه در 50 كیلومتري شرق لس آنجلس قرار دارد، 
در پارلمان مطرح شد. اين افسر كه »جان پوم روي« نام 
به گسترش در  قربانیان خشونت طلبي رو  از  يکي  دارد 
میان بانوان است. همسر اين مرد چندي پیش جنايتکاري 

را استخدام كرده بود تا شوهرش را به قتل برساند. 
گنگستر  گروه هاي  از  يکي  اعضاي  با  تماس  در  زن  اين 
داشت  قصد  دارند،  زيادي  شهرت  كه  موتورسوار 
گروه  برساند.  قتل  به  وظیفه  انجام  حین  را  همسرش 

ديويدسون  هارلي  زيادي  تعداد  از  متشکل  »واگوس« 
ازاي دريافت پول دست  سوارهاي خالفکار است كه در 
به هر جنايتي مي زنند. در هر صورت از شانس بد اين 
تا  بود  در تالش  او  كه  فاش نشده، مردي  نامش  كه  زن 
تحت  كه  بود  مخفي  پلیس  حقیقت  در  كند  استخدامش 
زن  اين  ترتیب  هر  به  بود.  شده  باند  اين  وارد  پوشش 
توسط همان مامور مخفي بازداشت و اوايل سال 2003 

به جرم اقدام به قتل همسرش روانه زندان شد. 
چندان  او  براي  زندان  از  آزادي  از  بعد  اوضاع  چند  هر 
گران تمام نشد چرا كه به دلیل درخواست طالق غیابي، 
70 هزار دالر به  از دارايي همسر سابقش به مبلغ  نیمي 

وي تعلق گرفت. 
»پوم روي« بعد از اين ماجرا با سیاستمداران ساكرامنتو 
تغییر  را  قوانین  بتواند  آنها  با كمك  بلکه  تا  تماس گرفت 
بدهد و از اين به بعد هر زني كه تالش كند شوهرش را به 

قتل برساند نتواند از مزاياي پروسه طالق استفاده كند. 
اقدام  كه  كالیفرنیا كساني  قوانین  مطابق  در حال حاضر 
به قتل همسران شان مي كنند نمي توانند از قانون تقسیم 
اموال بعد از طالق استفاده كنند اما اگر نفر سومي را براي 

اين كار استخدام كنند، هیچ محدوديتي وجود ندارد. 
15 ژوئن 2010 

افشاي پرده هاي 
جدید از ترور 

کندي ها 
اف بي آي  از  مداركي  انتشار  با 
مسلحي  مرد  شده  مشخص 
ترور كرده  را  كندي  رابرت  كه 
برادر  ادروارد  داشته  قصد 
را  سیاستمدار  اين  تر  كوچك 
سیرهان  برساند.  قتل  به  هم 
رابرت  كه  فردي  سیرهان 
به  به ظاهر  بود  كرده  ترور  را  كندي 

در  بود  داده  پیشنهاد  سلولي اش  هم 
و  پول  دالر  میلیون  يك  دريافت  ازاي 
اين  دهد.  انجام  را  قتل  اين  اتومبیل  يك 
عنوان  مدارك  اين  در  نامش  كه  زنداني 
شده است به افسران پلیس گفته فردي 
قتل  به  درصدد  سیرهان  سیرهان  كه 
جان  كوچك تر  برادر  بوده  رساندش 
آمريکا  پیشین  رئیس جمهور  كندي  اف 
بوده است. اين زنداني براي 18 ماه در 
زندان كالیفرنیا هم سلولي سیرهان بوده 
است. در گزارش اف بي آي آمده است:» 
براي  بود  گفته  زنداني  اين  به  سیرهان 
خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دريافت 
مادرش  به  مي داده  انجام  بايد  كه  قتلي 
در خارج از زندان مراجعه كند.«سیرهان 
خاطرترور  به  دارد  سال   ۶۶ اكنون  كه 
رابرت كندي در پنج ژوئن 19۶8 درست 
دموكرات  نامزد  عنوان  به  كه  شبي  در 
آمريکا  جمهوري  رياست  انتخابات  در 
محکوم  ابد  حبس  به  بود  شده  معرفي 

ترور  اين  از  كندي  رابرت  شد. هر چند 
تمامي  در  اما  برد  در  به  سالم  جان 
ترور دوباره  از  عمرش در سايه ترس 
زندگي كرد. او در آگوست سال گذشته 
سپرد.  جان  مغز  سرطان  دلیل  به 
صفحه اي   2352 پرونده اي  اف بي آي 
كرده  منتشر  ماجرا  اين  خصوص  در 
كندي  است.رابرت 
مبارزه  جريان  در 
با  انتخاباتي اش 
بارها  كارتر  جیمي 
از  تعدادي  از سوي 
افراد ناشناس تهديد 
از  پس  بود.  شده 
ماموران  او  ترور 
در  او  كار  دفتر  بازرسي  با  اف بي آي 
او  كه  آمیزي  تهديد  نامه  چهار  سیاتل 
اين  كردند.  پیدا  را  بود  كرده  دريافت 
تصادف  جريان  شامل  همچنین  پرونده 
اسرارآمیز ادوارد كندي هم هست. پس 
آمريکا  پلیس  مقامات  تصادف  آن  از 
جزئیات آن را فاش نساختند اما مدارك 
انتشار يافته نشان مي دهد زني كه همراه 
ادوارد كندي بوده اتومبیل او را به داخل 
رودخانه مي اندازد. ادوارد كندي با شنا 
كردن خودش را نجات مي دهد اما آن زن 
ادوارد  براي  انتخاباتي  مبارزات  در  كه 
تصادف  اين  در  مي كرده  كار  كندي 
سناتور  مي دهد.  از دست  را  خود  جان 
كندي كه در آن زمان 37 سال داشته به 
دلیل ترك كردن صحنه تصادف مقصر 
رفتار  حسن  دلیل  به  اما  شد  شناخته 
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دستگيری دانش آموزي که 
می خواست مدرسه منفجر کند 

دانش آموزی كه قصد داشت ساختمان مدرسه ای را در 
آلمان منفجر كند، بازداشت شد. اين پسر 17 ساله تهديد 
كرده بود كه قصد دارد ساختمان مدرسه محل تحصیل اش 
را در شهر گرمیرينگ واقع در جنوب آلمان منفجر كند. در 
بیانیه پلیس ايالت باواريا آلمان آمده است: پسر آلمانی روز 
حادثه با دوستش تماس گرفت و به او گفت كه قصد دارد 
ساختمان مدرسه را منفجر كند. دوست اين دانش آموز نیز 

پس از مطلع شدن از اين موضوع، پلیس را درجريان قرار 
داد. پلیس اين دانش آموز را قبل از نیمه شب بازداشت كرد 
و به بیمارستان روانی انتقال داد. شايان ذكر است در سال 
گذشته اقدامات خشونت باری كه مدارس هدف آن بوده، 
1۶ ساله  دانش آموز  يك دختر  است.  ثبت شده  آلمان  در 
سعی كرده بود مدرسه محل تحصیل اش را با بطری های 

حامل مواد منفجره آتش بزند. 
او سعی كرد يك دختر دانش آموز ديگر را با كارد بزند. در 
اين حادثه دختر دانش آموز كمی زخمی شد.همچنین پسر 
بازی های ويدئويی  به  17 ساله ديگری كه عالقه زيادی 
داشته بعد از اينکه 15 نفر را در مدرسه كشت، خودكشی 

كرد. 

خودکشي به دليل 
تمسخر در مدرسه 

بیشتر انسان ها در دوران مدرسه با تمسخر همکالسی ها يا 
مزاحمت های آنان مواجه شده اند ولی گزارشی كه به تازگی 
از  نیمی  انگلیس منتشر شده است نشان می دهد حدود  در 
موارد خودكشی دانش آموزان در اين كشور، ناشی از اين 
نوع رفتارهاست و در حقیقت دانش آموزان انگلیسی كه اقدام 
همکالسی هايشان  مزاحمت  به علت  می كنند  خودكشی  به 

دست به اين اقدام می زنند. 
سرپرستان  و  مربیان  بی توجهی  درباره  گزارش  اين  در 
به  اگر  داده شده است حتی  اين مسئله هشدار  به  كودكان 
مرحله خودكشی نرسد زيرا اين مسئله پیامدهای روانی و 

اجتماعی به دنبال خواهد داشت. 
درباره  اطالعات  به  دستیابی  بودن  دشوار  به  توجه  با 
به منظور  مطبوعاتی  گزارش های  از  كودكان،  خودكشی 
دستیابی به شاخص هايی استفاده شده است كه شايد علت 

خودكشی كودكان را مشخص كند. 
خودكشی  موارد  درصد   40 از  بیش  داد  نشان  بررسی ها 
كودكان ناشی از مزاحمت هايی است كه با آن مواجه شده اند 
اينگونه موارد مربوط به دختران است.  از دوسوم  و بیش 
اين گزارش، كمبود شديد اطالعات در خصوص خودكشی 
كودكان را همچنان مانع اصلی در برابر متوقف كردن اين 
پديده می داند. همه موارد خودكشی كودكان ثبت نمی شود و 

تحقیقی هم درباره علل خودكشی صورت نمی گیرد. 
بريتانیا يکي از باالترين نرخ هاي خودكشي را در اروپا دارد. 
مطابق آمار رسمي هر سال در انگلیس بیش از پنج هزار نفر 
به زندگي خود پايان مي دهند. سازمان هاي مسئول در زمینه 
افسردگي نیز مي گويند ساالنه 19 هزار بالغ به آنها مراجعه 
در  كه  حالي  در  دارند  قرار  خودكشي  مرز  در  كه  مي كنند 
مورد كودكان اين رقم تا دو میلیون نفر هم مي رسد. در اين 
گزارش از دولت انگلیس خواسته شده است مطالعات عمیقی 
در اين خصوص انجام دهد و تدابیر الزم را برای جلوگیری 

از وقوع آن در كمترين زمان ممکن اتخاذ كند.
 14 ژوئن 2010 

هجوم عروس هاي 
دریایي 

هجوم ده ها هزار عروس دريايی به سواحل 
شمالی ايتالیا، مشکالت زيادی را برای مردم 
اين مناطق به وجود آورده است. تراكم عروس 
های دريايی در نزديکی ساحل و گزيده شدن 
شماری از شناگران باعث شده تا مردم از بیم 
ناخوانده وارد آب نشوند.  اين مهمانان  نیش 
عروس های دريايی به رغم ظاهر زيبا، نرم و 
لطیف شان از جمله آبزيان خطرناك دريايی 

هستند كه گزيدگی آنها برای انسان، 
آلرژی  واكنش  موجب  معمولی  صورت  به 
می  موارد  از  برخی  در  حتی  و  شود  می 
اين  های  گونه  از  برخی  باشد.  مرگبار  تواند 
بلندی  به  پاهايی  دارای  آبزی،  موجودات 
دريايی  های  عروس  تراكم  هستند،  متر  سه 
برای  را  زيادی  مشکالت  ايتالیا،  آب های  در 
صیادان اين كشور هم به وجود آورده است. 

اجاره سگ ها در ژاپن 
در ژاپن تجارت جديدی به شکل اجاره دادن 
خوبی  درآمد  و  شده  رايج  زينتی  های  سگ 
ارمغان  به  تجارت  اين  دست اندركاران  برای 
برای  الزم  امکانات  كه  كسانی  است.  آورده 
ندارند  را  از سگ ها  دائمی  نگهداری  و  خريد 
با مراجعه به مراكزی خاص، سگ مورد نظر 
خود را اجاره می كنند. قیمت برخی نژادهای 
سگ در ژاپن حتی به 10 هزار دالر می رسد 
ولی با قیمتی پايین می توان اين گونه سگ ها 
شد.  صاحب  موقت  طور  به  مدتی  برای  را 
امکان  آن  دوستداران  به  سگ  كردن  اجاره 
تعداد زيادی سگ  با  به دلخواه خود  می دهد 
آنها  به  آنکه  بدون  باشند  داشته  كار  و  سر 
عالقه مند شوند زيرا مدت زمانی كه هر سگ 
را اجاره می كنند كوتاه است.اين سگ ها عمدتا 
فقط به مدت چند ساعت آن هم در تعطیالت 
پايان هفته اجاره داده می شوند. حجم تجارت 
حیوانات خانگی در ژاپن به 10 میلیارد دالر 

در سال می رسد. 
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▪ متولد فروردين )بره(:
را  كارهايی  هستید  راحت تر  امروز  شما 
اهمیت  بیشترين  برايتان  كه  دهید  انجام 
برای  كردن  تالش  جای  به  دارند.  را 
شما  ديگران،  نیازهای  دقیق  كردن  تعیین 
می توانید اين كار را برعکس انجام دهید. 
به  كه  می شود  باعث  بودن  اما خودخواه 
منتظر  خاطر  به  نشويد.  نزديك  هدفتان 
از  جديدی  موج  شدن  وارد  برای  بودن 
انرژی از انجام دادن كارهايی كه توانايی 

آنها را داريد نهراسید. 
▪ متولدين ارديبهشت )گاو(:

كه  داريد  تمايل  شما  جديداً  اگر  حتی 
داريد،  نگه  خود  برای  را  احساساتان 
قدرت  با  همراه  كردن  گزينه سکوت  ولی 
خوشبختانه  برنگزينید.  خود  برای  را 
دوستان شما و افرادی كه دوستتان دارند 
به واسطه ظاهر شما می توانند حقیقت را 
مالی  تصمیم  به  نسبت  اگر  حتی  بفهمند. 
جديدی كه گرفته ايد احساس خوبی داريد، 
ممکن است كه هنوز برای آنچه كه بعدها 
به  باشید.  نداشته  آمادگی  می افتد  اتفاق 
خاطر اينکه عقايد عمومی را هم بدانید اين 
میان  در  صادق  دوست  يك  با  را  قضیه 

بگذاريد.
▪ متولدين خرداد )دوقلوها(:

كه  رخوتی  و  سستی  احساس  وجود  با 
می توانید  دارد،  وجود  شما  در  امروز 
خوب  خیلی  امروزتان  كارهای  برای 
برنامه ريزی كرده و آنها را فهرست بندی 
كنید. اگرچه اين كار محتمااًل زمان زيادی 
را می طلبد كه اين زمان صرف تأمل كردن 
در چگونگی انجام اين امور می شود، ولی 
اين كارها شما را مشغول خواهد كرد و 
شما را با مسئولیتهايی مواجه خواهد كرد 
می رسند.  راه  از  ديگری  از  پس  يکی  كه 
و صداها  اين سر  اينکه  از  بعد  متأسفانه 
خوابید، شما باز هم بايد بايد با پرسشهای 

بدون پاسختان روبرو شويد.
▪ متولدين تیر )خرچنگ(:

دادن  انجام  برای  زيادی  كارهای  شما 
است  ممکن  اما  داريد،  صحنه  پشت  در 
تا حدی  درونیتان  جهان  خیالی  روياهای 
بر روی  تأثیری  داشتید،  كه شما دوست 
دچار  زمانی  باشد.  نداشته  واقع  جهان 
مشکل می شويد كه نتوانید ارتباط محکمی 
بین كارتان و روياهايتان ايجاد كنید. قاطی 
می تواند  يکديگر  با  مقوله  دو  اين  كردن 
باعث ايجاد يك مشکل غیر قابل حل بشود. 
جنبه های  از  كنید  تالش  اينکه  جای  به 
تا  بیاوريد،  در  سر  موضوع  يك  مختلف 

جايی كه می توانید صادقانه عمل كنید.
▪ متولدين مرداد )شیر(:

شما  نشانه  در  مريخ  ستاره  كه  اكنون 
قرار گرفته است شما انرژی بسیار بااليی 
داريد، اما ممکن است در مسیری كه شما 
نکنید.  حركت  می رساند  هدفهايتان  به  را 
يك عالمت خطر قرمز برای خودتان فرض 
كنید و با دقت به نشانه های اطرافتان نگاه 
اما  هستند؛  راه  در  مهمی  پیامهای  كنید. 
نشده اند.  نوشته  آشنا  زبان  يك  با  آنها 
برقراری  در حال  در عوض جهان خارج 
ارتباطی سمبلیك با شما می باشد و در اين 
موقع شما می توانید از پیامهايی كه برای 

شما می گذارد سر در بیاوريد.
▪ متولدين شهريور )سنبله(:

اينگونه به نظر می رسد كه شما با رفتاری 
مسائل  به  پرداختن  حال  در  حرفه ای 
كردن  برقرار  ارتباط  روش  اما  هستید، 
با تظاهر است. مادامی  توأم  شما روشی 
گرفتار  خیلی  شما  كنند  فکر  ديگران  كه 

تنها  را  شما  می دهند  ترجیح  هستید، 
بگذارند. اما آنقدر هم كه به نظر می رسد 
می خواهید  بیشتر  شما  و  نیستید  درگیر 
اجتماع،  در  كه  حوادثی  از  را  خودتان 
محل كار يا مدرسه می افتد دور نگه داريد. 
لزومی ندارد دور و بر خودتان مرزهايی 

غیر الزم را به وجود آوريد.
▪ متولدين مهر )ترازو(:

بحران و تنش در حال رشد كردن است، 
نرم  پنجه  و  دست  آماده  هنوز  شما  اما 
غیرقابل  و  غامض  مسأله ای  با  كردن 
حل نیستید. درعوض ممکن است دوست 
داشته باشید با ورزش كردن، با يك دسته 
كارت و يا فقط با دوستانتان خودتان را 
دوستان  با  گذراندن  وقت  كنید.  سرگرم 
زندگی  در  مثبتی  موضوع  خود  به  شبیه 
از  كردن  فرار  برای  اينکه  مگر  شماست، 

وظايف به اين كار پرداخته باشید.
▪ متولدين آبان )عقرب(:

ممکن است شما در طی چند روز گذشته 
پروژه  يك  روی  بر  كردن  كار  به  شروع 
كرده باشید و اگر اين كار را انجام داديد، 
حاال زمان اين است كه بر آنچه تا كنون 
اضافه  ثبات  و  پايداری  است  شده  خلق 
شود. با زور و سرعت بیش از حد كارها 
در  كه  می ماند  اين  مثل  بردن  جلو  به  را 
پايه های  اينکه  از  قبل  ساختمان  يك 
در  زيادی  طبقه های  شود  پی ريزی  آن 
ارتفاعات باالی آن ساخته شود. حتی اگر 
می رود،  جلو  به  شتاب  با  هم  شما  ذهن 
از  برنامه  يك  طبق  و  كرده  حركت  آرام 
پیش آماده شده كارهايتان را انجام دهید.

▪ متولدين آذر )كمان(:
امروز برای شما يك روز هیجان انگیز به 
نشانه  به  ماه  كه  حاال  اما  می آيد،  حساب 
تحمل  است  ممکن  است،  بازگشته  شما 
كردن حالتهای متغیرتان برای شما سخت 
گذشته  به  كردن  نگاه  دوره  گرچه  باشد. 
فرا رسیده است، اما شما باز هم دوست 
داريد كه بیشتر به پشت سرتان نگاه كنید 
تا به جلو. آمادگی رها كردن آنچه كه در 
باشید.  داشته  را  كرده ايد  كسب  گذشته 
سپس يك آداب شخصی ايجاد كنید كه به 
يك  كردن  ايجاد  برای  بتوانید  آن  واسطه 
مرز مشخص بین بحران گذشته و جادوی 

زمان حال به خودتان كمك كنید.
▪ متولدين دی )بز(:

دادن  نشان  به  شروع  شما  است  ممکن 
كارهايی كرده باشید كه می توانید آنها را 
چهره  زمانی  اما  دهید،  انجام  فشار  تحت 
واقعی خود را نشان می دهید كه يك امر 
شما  توجه  نیازمند  واقعی  منتظره  غیر 
بايد  شما  كه  نیست  اين  منظور  باشد. 
به  را  فردتان  به  منحصر  استعدادهای 
ديگران نشان دهید. بلکه شما بايد ارزش 
طبق  بر  و  بدانید  را  خودتان  كارهای 

روياهايتان زندگی كنید.
▪ متولدين بهمن )ظرف آب(:

آشنا  جديدی  فرد  با  امروز  شما  اگر 
شما  دنیای  بین  پرده  و  حجاب  بشويد، 
ممکن است چنان نازك شود كه شما همه 
چیز را در مورد زندگی گذشته يا برخی 
متوجه  فرد  آن  زندگی  ديگر  جنبه های  از 
باور  را  موضوع  اين  اگر  حتی  بشويد. 
فردی  با  كردن  برخورد  تجربه  نداريد، 
شخص  اين  كه  باشید  داشته  نظر  در  را 
آنقدر به نظرتان آشنا می آيد كه احساس 

می كنید قباًل با هم دوست بوده ايد.
▪ متولدين اسفند )ماهی(: 

زمانی كه امروز برای شما تبديل به روز 
شما  نشانه  ماهی های  می شود،  سختی 
فقط سخت تر كار خواهند كرد. اين واكنش 
شما  تمايل  نتیجه  است  ممکن  نامشخص 
برای روياپردازی درمورد شغل ايده آلتان 
وظايف  با  خود  كردن  آشفته  اما  باشد، 
كه  كند  كمك  ذهنتان  به  می تواند  بیشمار 
با چیزهای ديگری مجهز كند.  خودش را 
زمان  تا  بايد  شما  كه  است  اين  حقیقت 
را  زيادی  راه  كامل  رضايت  به  رسیدن 

طی كنید. 

خواننده عزیز فال هفته
هفته نامه پرشين!

 
كه  است  شما  حق  اين 
مورد  را  نشريه  اين 
قرار  بررسی  و  نقد 
هر  در  را  ما  و  دهید 
ساختن  مطلوب  چه 
محتويات  كیفی  سطح 
هفته نامه ياری رسانید. 
اين  به  دسترسی  برای 
راه  ترين  سريع  هدف، 
متقابل  ارتباط  برقراری 
و  نظريات  انعکاس  و 
شما  سازنده  انتقادات 

می باشد. 

تماس  برقراری  با  لذا 
تلفنی و اينترنتی نظرات 
را  خود  های  ديدگاه  و 
بگذاريد  میان  در  ما  با 
بتوانیم به عنوان يك  تا 
جمعی  ارتباط  رسانه 
خود  رسالت  بدرستی 

را ايفا نمائیم.
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برای بهتر شدن کيفيت این هفته نامه ما را به صاحبان مشاغل معرفی نمائيد

نيازمندیها
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس         999
 كانون ايرانیان                                   02077000477

كانون ايران                                             020874۶32۶9 
جامعه ايرانیان                                         0208748۶۶82  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             0845۶000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ايران اير هیترو            02085۶4980۶

رستوران ها
رستوران اپادانا                                0207۶033۶9۶ 
رستوران اريانا                                        02072۶۶9200

رستوران البرز                                    0207۶029040 
رستوران الونك 1                             0207۶031130
رستوران الونك 2                                    0207229041۶ 
رستوران بهشت                                      02089۶44477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072۶24015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       0208452922۶
رستوران پرنس علی                                02072583۶51

رستوران حافظ                                        02072299398
رستوران هیزم                                        0207431454۶     

رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            020834۶5592

رستوران كندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         020770۶4888
رستوران مهدی                                       02085۶37007
رستوران نیمکت                                      0208889۶989
رستوران ياس                                         0207۶039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072۶۶9200 

رستوران ايتالیايی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    0207۶032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 
سفره سرای مهدی 2           4344 7۶25 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            020877853۶1
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              0208451۶۶1۶
بهار                                         0207۶035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       0207۶03۶222
پرشیا                                     02072722۶۶5
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353۶22
تخت جمشید                                    0207۶398007
جردن                                          020842۶5448
آلما                                        02082027۶00

زمان                                           0207۶038909 
خیام                                          02072583۶37 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088۶1۶187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088۶35251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089۶97970 

سلیمان                                             0207۶242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                0208974۶088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085۶۶93۶0 
مازندران                                     02085799500
ماهان                                          02089۶30012

منصور                                           02089525۶37 
محصوالت ايران                              089۶3002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                0207۶030924 
قنادی عسل                               020770۶2905

 

هفته نامه پرشين در 
فرهنگسرای لندن و

 سوپر هرمز توزیع نمی شود

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین

 سوپر مارکت
 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

(کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING
اعتماد به آگهی ها 

به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمنديهای هفته نامه پرشین 
چاپ میشود.

از آنجايی كه وظیفه ی اين رسانه اطالع رسانی به منظور سهولت دردادوستد می باشد، لذا 
مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

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

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزيی

با نازلترين قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

07861768682

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشين

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمایل به توزیع نشریه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

فال قهوه
02034113228
07505819130

مشاوره در امور
MOT and TAX

07904477503

راننده ون با گواهينامه 
انگليسی مور نياز است

ترجيحا منطقه گرین فورد
ساعت تماس: 10 صبح تا 7 شب

07759512443

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنايی  قیمت  با 
بهترين منطقه میداول

07939261216

فيلمبرداری - عکاسی
 ادیت و تهيه آلبوم ایتاليایی

07939193009
www.mixfilm.net

یکباب مغازه پيتزا و chiness با ليز 14 ساله و رنت 
2500 پوند و ریت 400 پوند همراه با فلت 2 خوابه و 
فروش هفتگی 7000 پوند به قيمت 110000 پوند در 

منطقه همراسميت  لندن بفروش ميرسد
07562770790

طراحی وب سایت
02084554203-07811000455



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون
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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 كه با اظهارات طعنه آمیز در مقام منتقد وی ظاهر شد. 
حجازی كه خاطره تلخ بركناری اش در لیگ هفتم را فراموش نکرده در آخرين 
اظهار نظر رسمی اش از مظلومی خواسته بود اگر می خواهد در استقالل موفق 
باشد مواظب فتح اهلل زاده باشد. آخرين موضع گیری حجازی علیه مديريت جديد 
باشگاه به ماجرای مذاكره برای قرار گرفتن آتیال حجازی در كادر فنی اين تیم 
مربوط می شود. او با انتقاد از پیشنهاد استقالل، شأنی باالتر از كار آنالیزوری را 
برای فرزندش قائل است:» من مخالف پیوستن آتیال به كادر فنی استقالل بودم اما 
تصمیم نهايی را خودش گرفت. به اعتقاد من شأن و شخصیت آتیال باالتر از اين 
حرفهاست كه آنالیزور استقالل شود.« حجازی با اشاره به سطح تحصیالت آتیال 
و مدرك مربیگری او از ترويج بی سوادی و رفتارهای تبعیض آمیز در فوتبال 
ايران گاليه می كند:» فراموش نکنید آتیال مهندس اين مملکت است. او يك مربی 
تحصیلکرده است كه برای گرفتن مدرك A مربیگری مدتها درس خوانده و وقت 
گذاشته است. متاسفانه در فوتبال ما اغلب مربیانی كه هدايت تیمهای بزرگ را هم 
بر عهده دارند بی سواد هستند اما يکی مثل آتیال كه تحصیالت عالی دارد بايد 
آنالیزور باشد! به نظر من حد و اندازه های آتیال باالتر از آنالیز كردن حريفان 
است و در آينده خواهید ديد كه مربی بزرگی می شود.« حجازی صحبتهايش 
را با يك اظهارنظر تلخ به پايان می رساند:» متاسفانه در فوتبال ما دويدن سهم 

كسانی است كه نمی رسند و رسیدن حق كسانی است كه نمی دوند.« 

آخرين فاز دوئل هدايتي و كاشاني در فصل نقل و انتقاالت 

پروین و انصاري فرد در 
جبهه پرسپوليس 

كش و قوس بین استیل آذين و پرسپولیس بر سر چند بازيکن مطرح لیگ برتري 
با احتمال بازگشت علي پروين به جبهه سرخ ها ابعاد تازه اي پیدا كرده است. دو 
امید  قطع  پرسپولیس  مديره  هیات  در  از عضويت  پروين  علي  وقتي  پیش  هفته 
كرد و براي بازگشت به عرصه فوتبال به جبهه حسین هدايتي پناه برد بسیاري 
به  تاب  و  تب  در  كه  دانستند  استیل آذين  باشگاه  مالك  بزرگ  را شکار  سلطان 
حاشیه راندن حبیب كاشاني به سر مي برد. ورود پروين به هیات مديره باشگاه 
البته خوشايند سرپرست  او  به  فني  مدير  نمادين  پست  و سپردن  آذين  استیل 
واحد  جبهه  يك  در  كه  تربیت بدني  رئیس سازمان  و  پرسپولیس  باشگاه  موقت 
قرار دارند، نبود. بر همین اساس تالش ها براي جلب رضايت پروين آغاز شد و 
با جلسه دو ساعته او با علي سعیدلو كه دوشنبه شب برگزار شد به نظر مي رسد 

پاي رئیس سازمان تربیت بدني هم به معركه باز شده است. 
پروين در اين نشست طوالني طبق روال چند ماهه گذشته از بي مهري ها و خلف 
میز  پاي  به  پروين  علي  باني كشاندن  كه در حقش شده گاليه كرد.  وعده هايي 
مذاكره با مديران سازمان مجید فرخزادي است كه از سوي سعیدلو ماموريت 
ويژه اي پیدا كرده تا پروسه جلب رضايت چهره هاي سرشناس براي عضويت 
در هیات مديره پرسپولیس را به سرانجام برساند. فرخزادي پس از مذاكره با 
محمد دادكان در نشست پروين با سعیدلو نیز حضور داشت. تحركات آشکار 
براي بازگرداندن پروين در حالي به اوج رسیده كه هدايتي در يك پروسه زماني 
پرسپولیس  پیشکسوتان  و  قديمي  بازيکنان  پايگاه  به  را  استیل آذين  كوتاه مدت، 
از مالقات دوساعته پروين و سعیدلو، فرخزادي، عضو  تبديل كرده است. پس 
سابق هیات مديره پرسپولیس از احتمال ترتیب دادن نشست مشابهي بین رئیس 
سازمان و محمد دادكان طي روزهاي آينده خبر مي دهد.  به اعتقاد فرخزادي پس 

از اين مالقات مسیر همکاري بین طرفین باز خواهد شد. 
از تماس هاي  در كنار تالش براي بازپس گیري علي پروين، حبیب كاشاني پس 
مکرر با محمد مايلي كهن موانع جذب كريم انصاري فرد را برطرف كرد و گفته 
امضا  را  پرسپولیس  با  قرارداد  پاي  آينده  ساعت   24 طي  بازيکن  اين  مي شود 
مي كند. طبق توافق انصاري فرد با قراردادي مشروط به ارزش 250 میلیون تومان 
كه با توجه به بندهاي مختلف و احتساب پاداش ها به 400میلیون تومان افزايش 
پیدا مي كند، پیراهن سرخ را بر تن خواهد كرد. مبلغ 500 میلیون تومان هم بابت 
اخذ رضايت نامه انصاري فرد طي دو چك مدت دار در وجه باشگاه سايپا پرداخت 
تعلق  سايپا  به  سال  سه  تا  بازيکن  اين  ترانسفر  حق  توافق،  براساس  مي شود. 
قرارداد  مبلغ  از  30 درصد  و سال سوم   50 دوم  70، سال  اول  مي گیرد. سال 
كريم انصاري فرد با تیم هاي خارجي به حساب باشگاه سايپا واريز مي شود. اين 
درحالي است كه مديران باشگاه استیل آذين با پیشنهادهاي اغواكننده تالش هايي 
نرسید.  سرانجام  به  البته  كه  دادند  انجام  بازيکن  اين  كردن  تطمیع  براي  را 
انصاري فرد در حالي با پرسپولیس به توافق رسیده كه استیل آذين حاضر بود 

براي دريافت رضايت نامه اين بازيکن 700 میلیون تومان پرداخت كند. 
مديران اين باشگاه 450 میلیون تومان هم به خود اين بازيکن پیشنهاد داده بودند. 
با اين حساب كاشاني كه پس از كوچ ستاره هاي مطرح لیگ برتري چند گام از 
هدايتي و استیل آذين عقب افتاده بود، با اين دو اتفاق مي تواند به جوالن در بازار 
نقل و انتقاالت ادامه بدهد. در اين بین انصاري فرد كه آخرين قراردادش با سايپا 
چیزي حدود 100 میلیون تومان بود يا علي پروين كه سال ها در انزواي مطلق به 

سر مي برد از اين بازار مکاره منتفع مي شوند. 

ورزشی ایران و جهان
به بهانه عملکرد درخشان دو كره و ژاپن در جام 2010 

همه آبروداری های 

قاره پير 
مهدي احمدي

جاه طلب  آنقدر  جام جهاني  ابتدايي  روز  پنج   در  آسیايي  تیم هاي 
برابر نمايندگان قدرتمند اروپا، آفريقا و آمريکاي جنوبي حاضر 
مقابل  كره جنوبي  حساس  مسابقه  انجام  از  پیش  كه  شده اند 
تمام  و  جام جهاني  تاريخ  آرشیو  فوتبال  عالقمندان  آرژانتین، 
بازي هاي تاريخي نمايندگان آسیا در اين رقابت ها را مرور می 
كنند. كره اي ها در اين تاريخ سازي نقش اول ماجرا را ايفا كرده اند 
اما ايران و عربستان هم در برهه هايي از زمان به افزايش اعتبار 

فوتبال در قاره كهن كمك كرده اند. 

ايتالیا 0 - 1 كره شمالی )19۶۶( 
اين اولین پیروزی نمايندگان قاره آسیا در جام های جهانی بود. 
كر ه شمالی در اين بازی كامال برتر از ايتالیا نشان مي داد. سرعت 
و سبك بازی آنها بیننده  را به ياد مجارستان در جام جهانی 1954 
برترين های  از  كه  ماتزوال و جیانی ريورا  آلبرتوزی ،  می اندازد. 
تاريخ فوتبال ايتالیا هستند، در اين بازی 90 دقیقه بازی كردند اما 
نتوانستند حتی يك موقعیت خوب گل ايجاد كنند. كره در نهايت 
بازی را با گل دقیقه 43 پاك برد اما استحقاق آنها زدن بیش از 

يك گل بود. 

اسکاتلند 1-1 ايران )1978( 
پس از پیروزی كره شمالی مقابل ايتالیا در سال 19۶۶، هیچ تیمي 
از آسیا موفق به كسب امتیاز در جام جهانی نشده بود. ايران با 
تمام مشکالتی كه در داخل داشت، خود را به جام جهانی رسانده 
تیم  اين  اما  بود.  شده  هلند  تجربه  مغلوب  هم  اول  بازی  در  و 
اين بار هم باز به دلیل بی تجربگی به استحقاق خود نرسید و با گل 
دانايی فرد تنها توانست بازی را مساوی كند. دالگلیش كه بسیاری 
از  مسابقه  اين  در  می نامند  بريتانیا  تاريخ  بازيکن  بهترين  را  او 
بدترين ها بود و در اواخر بازی تعويض شد. از ديگر ستارگان 
اسکاتلند نظیر جردن و گمیل هم چیزی ديده نشد. در سمت مقابل 
حجازی و دانايی فرد از بهترين های زمین بودند. نکته جالب اينکه 

اسکاتلند در بازی آخر اين گروه هلند فینالیست را برد. 

اسپانیا 2-2 كره جنوبی )1994( 
پنج  بود.   1994 جام جهاني  در  قهرمانی  مدعیان  از  يکی  اسپانیا 
بازيکن از بارسلونای رويايی كرايوف در تركیب اصلی اين تیم 
تیمي منسجم ساخته  آنها  از  كه همین موضوع  داشتند  حضور 
بود. اسپانیا تا پنج دقیقه مانده به پايان بازي دوگل جلو بود كه 
به يك باره همه چیز تغییر كرد. ابتدا هونگ میونگ بو از روی يك 
در آخرين  آن هم  از  زد. پس  را  اول كره  ايستگاهی گل  ضربه 
باز  را  اسپانیا  دروازه  بسته  زاويه  از  وون  ثانیه ها سئو جونگ 
كرد. سانتیاگو كانیزارس، دروازه بان وقت رئال مادريد روی هر 
دو گل مقصر بود. اين تنها مرتبه ای بود كه يك تیم آسیايی از دو 
گل عقب افتادگي جان سالم به در می برد. گلزنی ژولیو سالیناس 
هم او را تبديل به نخستین اسپانیايی كرد كه در سه جام جهانی 

گلزنی كرده است. 

بلژيك 0 - 1 عربستان سعودی )1994( 
عربستان در دو بازی اول فراتر از حد انتظار ظاهر شده بود و 
حاال برای صعود يك مساوی هم كفايت می كرد. سعید العويران 
در پنجمین دقیقه يکی از زيباترين گل های تاريخ فوتبال جهان را 
به ثمر رساند. اين گل چنان شوكی به بلژيکی ها وارد كرد كه تا 
پايان نتوانستند بازی را به تساوی بکشانند.اگر درخشش میشل 
پرودوم، برترين دروازه بان جام نبود، عربستان حتي می توانست 
آن هم  كند؛   صعود  صدرنشین  به عنوان  بیشتر  گل های  زدن  با 
صدرنشین گروهی كه هلند در آن حضور داشت. به جز پرودوم، 
در  هم  ويلموتس جوان  مارك  و  نیوكاسل  بازيکن  آلبرت  فیلیپ 

تركیب بلژيك بازی می كردند اما راه به جايی نبردند. 
آمريکا 1 - 2 ايران )1998( 

مغلوب  گل  يك  با  بد شانسی  نهايت  در  اول  بازی  در  ايران 

يوگسالوی شد. حمید استیلی و مهدی مهدوی كیا در بازی قرن 
برای  كاری  نتواند  مك برايد  برايان  گل  تا  زدند  گل  ايران  برای 
آمريکا از پیش ببرد. در تركیب آمريکا به جز مك برايد بازيکنان 
مطرحی مانند كیسی كلر، ادی پاپ ، كلوديو رينا و كوبی جونز 
حضور داشتند. مارچلو بالبوآ، الکسی الالس و برد فريدل هم روی 
نیمکت بودند. در ضمن آمريکا سال بعد در جام كنفدراسیون ها 
سوم شد و مقابل آلمان به پیروزی رسید تا به اين نتیجه برسیم 

كه حريف آن روز ايران تیم ضعیفی نبود. 

پرتغال 0 - 1 كره جنوبی )2002( 
نام  به هر حال  اما  نداشت  2002 فروغی  پرتغال در جام جهانی 
بزرگی محسوب مي شد. آنها پس از شکست در بازی اول مقابل 
را  صعود  شانس  لهستان  گلباران  با  و  آمدند  خود  به  آمريکا 
برای خود به وجود آوردند. برنده اين بازی به دور دوم صعود 
می كرد. اخراج صحیح ژائو پینتو و بتو كار را برای كره جنوبی 

آسان تر كرد. در ادامه ويتور بايا با يکی از اشتباهات منحصر به 
فرد خود يك گل تقديم كره اي ها كرد تا اين میزبان آسیايي با 
همین يك گل به عنوان تیم اول از گروهش صعود كند. اين بازی 
تنها بازی جام جهانی 2002 بود كه كره از داوری متضرر شد. 
آنخل سانچز مردود  اشتباه توسط  به  آنها  نیمه اول  گل صحیح 

اعالم شد. 

كره جنوبی 2 - 1 ايتالیا )2002( 
37 سال و 11 ماه قبل در چنین روزی ايتالیا مقابل كره شمالی 
كمك های  از  كمی  بازی  اين  در  كره جنوبی  بود.  شده  مغلوب 
داور مستفیض شد. يك پنالتی اشتباه )كه البته گل نشد(، مردود 
حد  از  بیش  مماشات  توماسی،  دامیانو  گل صحیح  كردن  اعالم 
همه  سرسبد  گل  و  زمین  كنار  در  هیدينك  گاس  اعتراضات  با 
آنها اخراج توتی با دو كارت زرد اشتباه كلکسیوني از اشتباهات 
داوري را تقديم به كره اي ها كرد. به هر كیفیت آنها مقابل يکی از 
برترين های جام به پیروزی رسیدند. سئول كی هیون و آن يونگ 
هوان در آخرين دقايق وقت اضافه گل های كره جنوبی را در اين 

بازي تاريخي به ثمر رساندند. 

اسپانیا 3 - 5 كره جنوبی )2002( 
شايد  و  اولین  می توانست  بازی  اين  در  پیروزی  با  كره جنوبی 
كرده  جام جهاني صعود  نیمه نهايی  به  كه  باشد  آسیايی  آخرين 
تا  اندازه نامش مقتدر ظاهرنشد  ايتالیا به  است. اسپانیا هم مثل 
در اين میان داور هم به كمك كره ای ها بشتابد اما جمال القندور 
مصری گل كامال صحیح فرناندو مورينتس را در نهايت تعجب 
مردود اعالم كرد تا كار به ضربات پنالتی بکشد. اسپانیايی ها به 
رغم روحیه پايین سه ضربه اول خود را گل كردند اما خواكین 
جوان ضربه خود را به دستان لی وونگ جائه كوبید و در ادامه 
كاسیاس كه چهار بار از كره ای ها فريب خورده بود برای پنجمین 
بار هم فريب خورد تا كره به مرحله بعدی صعود كند. اين نماينده 
آسیايي در اين جام مقابل چهار تیم اروپايی به پیروزی رسید و 
اين در حالی بود كه حريف مرحله بعدی آنها شش سال بود در 
هیچ تورنمنتی موفق به پیروزی مقابل رقبای اروپايی نشده بود. 

فرانسه 1-1 كره جنوبی )200۶( 
فرانسه كه بازی اول خود را مساوی كرده بود، برای صعود نیاز 
به پیروزی در اين بازی داشت. اين تیم خیلي زود به گل رسید 
اما در اواخر بازی پارك جی سونگ گل مساوی را زد. كره در 
اين بازی خیلي خوب بازی كرد و اگر بدشانس نبود می توانست 
با كسب سه امتیاز هم خیال خود را از بابت صعود راحت كند و 

هم سرنوشت جام جهانی 200۶ را به كل تغییر بدهد. 
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هفت  رسوا کنان  
جام جهانی 

هرکس  نگاه  خیره  و جنون آمیز مارادونا به  دوربین  کنار زمین  را پس  
برفراز  دیه گو  ال   که   می افتاد  ظن   بدین   می دید  یونان   مقابل   او  گل   از 

اورست  پرواز می کند.

▪1970 بابی مور 
▪ سارق  دستبند مرواريد 

پیش  از جام جهانی  مکزيك ، انگلستان  در بوگوتا ديداری  تداركاتی  با كلمبیا 
يك   به   سری   مسابقه   از  پیش   بابی چارلتون   و  بابی مور  می كرد.  برگزار 
مغازه  جواهر فروشی  زدند تا برای  همسر بابی  هديه يی  بخرند. مور چیزی  
نخريد و دست  خالی  بازگشت  اما متهم  شد يك  دستبند زمرد و الماس  نشان  
از مغازه  سرقت  كرده . پس  از بازداشت  توسط  پلیس ، به  مور اجازه  داده  
شد با يك  تخفیف  قانونی  به  جای  زندان  در خانه  يکی  از مسئوالن  رسمی  
ستاره   بود  هر صورتی   به   باالخره   گیرد.  قرار  نظر  تحت   كلمبیا  فوتبال  

هم تیمی هايش   حالی كه   در  جام جهانی   آغاز  به   مانده   روز  انگلیسی  شش  
چند روز قبل  به  مکزيك  پرواز كرده  بودند، سرپايی  تبرئه  و آزاد شد و 

هیچ گاه  معلوم  نشد آيا او واقعًا دزدی  كرده  يا به  او تهمت  زده اند. 

▪ 1978 آرژانتین  ۶ پرو صفر 
▪ تبانی  50 میلیون  دالری  

در  گل   چهار  كم   دست   تفاضل   با  داشت   نیاز   1978 جام جهانی   میزبان  
آخرين  بازی  گروهی  پرو را شکست  دهد تا به  عنوان  تیم  نخست  به  فینال  
در  را  هلند  اول   گروهی   مرحله   در  كه   بود  تیمی   همان   پرو  كند.  صعود 
هم  شکست  و ايران  و اسکاتلند را كنار زده  بود. آرژانتین  آن  مسابقه  را 
تامل  می نمود.  قابل   پرويی ها  در حالی كه  عملکرد ضعیف   برد  برصفر   ۶
نگاه ها متوجه  دروازه بان  پرو »كیه روگا« شدند كه  حركت  شوك  برانگیزی  
بزنند  تبانی   اتهام   او  به   كند  فرصت   كسی   آنکه   از  پیش   حتی   و  داشت  

خودش  احتمال  هرگونه  تبانی  را منتفی  دانست . 
50 میلیون  دالر به   بالفاصله  فاش  شد كه  حکومت  نظامی  آرژانتین  مبلغ  
واريز  فوتبال  كشور  پرو، خانواده هايشان  و چهره های   بازيکنان   حساب  

كرده  تا نتیجه  دلخواهش  را به  دست  آورد. 

▪ 1982 آلمان  غربی  يك  اتريش  صفر 
▪ همسايه های  ژرمن  در زمین  راه  می رفتند 

بنا به  فرمت  جديد مسابقات  كه  از هر يك  از شش  گروه  چهار تیمی  دو تیم  
باال می آمدند، كافی  بود آلمان  تیم  قدرتمند آن  دوره  اتريش  را در بازی  
آخر يك  بر صفر شکست  دهد تا الجزاير شگفتی ساز كه  پیش تر با گل  راج  
ماجر آلمان  را برده  بود قربانی  شود و دو همسايه  ژرمن  همراه  هم  باال 
بیايند. در همان  5 دقیقه  نخست  آلمان  يك  گل  زد و ناگهان  مسابقه  دچار 
مرگی  زود هنگام  شد و دو تیم  شروع  به  راه  رفتن  در زمین  كردند و نه  
بعد  روز  ندادند.  انجام   يکديگر حمله يی   دروازه   اتريش  روی   نه   و  آلمان  
رقابت ها  گردونه   از  تیم   دو  هر  و خواستار حذف   كرد  اعتراض   الجزاير 

بخاطر تبانی  آشکار شد اما دادخواست  آنها رد شد. 

▪ 1978 ويلی  جانستون  به  خانه  برگشت  
▪ اولین  دوپینگی  جام  

▪ يك  روزنامه  آرژانتینی  در اوان  جام جهانی  78 چنین  تیتر زد: »جانستون  
نخستین  تبهکار جام « 

اين   و  آمد  در  آب   از  مثبت   اسکاتلندی   جانستون   ويلی   دوپینگ   تست  
كه   بود  بار  نخستین   شد.  محسوب   دوره   آن   فردی   رسوايی   بزرگترين  
در جام جهانی  يك  بازيکن  به  دوپینگ  متهم  می شد و جزای  دوپینگ  اخراج  
جانستون   بود.  شده   مقرر  میزبان   كشور  از  مزبور  بازيکن   بالشرط  
اسکاتلندی  به  خانه  برگشت  در حالی كه  پس  از تساوی  اسکاتلند با ايران  

آنها عمداً از جام  خارج  شده  بودند. 

▪ 1994 اخراج  ديه گو مارادونا 
هركس  نگاه  خیره  و جنون آمیز مارادونا به  دوربین  كنار زمین  را پس  از 
گل  او مقابل  يونان  می ديد بدين  ظن  می افتاد كه  ال  ديه گو برفراز اورست  
پرواز می كند. تايید اين  شايعه  در بازی  بعد آرژانتین  مقابل  نیجريه  صورت  
نیروزای   ماده   مجاز  حد  از  بیش   استعمال   به   مارادونا  زمانی كه   گرفت : 
در  كوكايین   استعمال   سابقه   هم   قباًل  كه   مارادونا  گشت .  متهم   »افدرين « 
انگشت   بالفاصله   بود  شده   محروم   مدتی   اتهام   بدين   و  داشت   را  ايتالیا 
نما شد و توسط  كمیته  برگزاری  جام جهانی  1994 از شركت  در تورنمنت  
محروم  گشت . در غیاب  او آرژانتین  كه  صعودی  زودهنگام  داشت  در هر 
دو بازی  بعد شکست  خورد و از جام  كنار رفت . مارادونا هرگز به  اتهام  
اعتراف    8۶ با دست  در جام   مثل  ماجرای  گل  زدن    94 دوپینگ  در جام  

نکرد. 

▪ 1982 آلمان  غربی  فرانسه  
▪ شوماخر فرانسوی ها را ناك داون  كرد 

تونی  شوماخر عموی  میشايیل  شوماخر معروف ، سنگربان  ژرمن ها در 
در  او  كه   كاری   اما  نبود  راهی   به   بازيکن  سر  هرگز   8۶ و   82 جام های  
سويای  اسپانیا مقابل  ديدگان  داور انجام  داد بیش  از آنکه  در آلمان  زير 
بین   نیمه نهايی   مسابقه   در  كرد.  مخدوش   را  جام   قضاوت   برود،  سوال  
آلمان  غربی  و فرانسه  كه  يکی  از كالسیك های  تمام  دوران  نیز به  حساب  
می آيد او در حالی كه  با پاتريك  باتیستون  دفاع  راست  پیش  تاخته  فرانسوی  
تك  به  تك  شده  بود با مشت  به  چانه  فرانسوی  نگون  بخت  كوبید و پس  از 

سرنگون  ساختن  او زير توپ  زد و داور اعالم  اوت  كرد!!! 
منتقل   بیرون   به   داور  چشم   جلوی   از  را  بیهوش   باتیستون   وقتی   حتی  
می كردند او نظر خود را تغییری  نداد. باتیستون  فك  شکسته اش  را عمل  
فرانسه  در آن  مسابقه  در عین   ماند.  از میادين   تا شش  ماه  دور  كرد و 

برتری  در ضربات  پنالتی  شکست  خورد و شعار »بی عدالتی « سرداد. 

▪ 2002 كره جنوبی  اسپانیا 
▪ وقتی  عدالت  زانو زد 

كره جنوبی  در دو ديدار پیاپی  مقابل  پرتغال  و ايتالیا با اخراج های  مشکوك  
ژائو پینتو و توتی  در دقايق  واپسین  صاحب  برتری  شد ولی  اتفاقی  كه  در 
ديدار اسپانیا افتاد از جنس  ديگری  بود. ماتادورها در طول  120 دقیقه  سه  
بار گل  زدند كه  هر سه  گل  توسط  تیم  داوری  گمنام  از امريکای  مركزی  
كه   گرفت   شکل   حالی   در  سوم   گل   يعنی   آنها  آخرين   شد.  اعالم   مردود 
وجب   چند  و  كرده   نفوذ  هجده قدم   كناره   از  اسپانیا  راست   بال   خوآكین  
مانده  به  خط  عرضی  توپ  را روی  سر مورينتس  سانتر نمود كه  او هم  آن  
را تبديل  به  گل  كرد. داور دومینیکن  ابتدا گل  را بخاطر خطا نپذيرفت ، بعد 
پرچم  كمك  داور به  نشانه  اوت  باال رفت  و در نهايت  توپ  در گوشه  شش  
قدم  برای  شروع  مجدد و به  نشانه  اوت  كاشته  شد. برای  تشخیص اشتباه  

داور و كمك داور حتی  نیازی  به  تماشای  تصوير آهسته  نبود.

فروش گوشي هاي ضد صدا در آفريقاي جنوبي 

معضلي به نام ووووزال 
شیپورهاي يك متري پالستیکي »ووووزال« با صداي ناهنجاري كه 
در ورزشگاه ها تولید مي كنند، ظاهرا به اندازه رنگ كردن صورت 
به رنگ پرچم آفريقاي جنوبي براي تماشاگران حیاتي شده است. 
اين  در  دمیدن  صداي  نوشت:  يکشنبه  روز  فرانسه  خبرگزاري 
شیپورها مثل وز وز يك گروه زنبور عصباني است كه در يکي دو 
روز شروع مسابقات جام جهاني 2010 نه تنها در ورزشگاه ها بلکه 
در البي هتل ها، مراكز خريد و خیابان ها هم پیچیده است. يکي از 
ما  اين روش  باره گفت:»  اين  در  داران شهر ژوهانسبورگ  مغازه 
براي انگیزه دادن به بازيکنان و ابراز احساسات در ورزشگاه است. 
لذت  بازي  از  توانیم  نمي  آن  بدون  و  داريم  عادت  اين صدا  به  ما 
ببريم. «ووووزال از سنت هاي آفريقاي جنوبي است. اين تماشاگر 
ادامه داد:» تماشاگران فوتبال در خارج از آفريقاي جنوبي از دقیقه 
اول تا سوت پايان آواز مي خوانند، اما ما در اينجا شیپور مي زنیم. « 
 »Vuvu-Stop« با وجود اين مغازه هايي هم كه گوشگیرهايي به نام
مي فروشند، كارشان رونق پیدا كرده است. اين گوشگیرها برچسبي 
دارند كه روي آن نوشته شده است:»بسیار موثر در كاهش سر و 
صدا، مورد استفاده در مسابقات فوتبال و راگبي«. اين محصول مي 
تواند شدت سر و صدا تا 31 دسیبل كاهش دهد، در حالي كه صداي 
با  127 دسیبل اعالم شده كه بیشتر از صداي اره برقي  ووووزال 
100 دسیبل است. ووووزال عالوه بر نقشي كه در شیوع ويروس 
دارد، حساسیت  هواداران  بین  در  آنفلوآنزا  و  هاي سرماخوردگي 
كه  طوري  به  است،  انگیخته  بر  هم  را  خارجي  بازيکنان  از  برخي 

خواستار ممنوعیت استفاده از آنها شده اند. 

توپ لعنتی جام جهانی!
 بیشتر بازيکنان حاضر در جام جهانی به توپ های موجود در اين 

رقابت ها اعتراض دارند.
توپ های جابوالنی جام جهانی باعث وحشت دروازه بانان شده است 
به طوری كه آنها هر روز نسبت به ساخت اين توپ اعتراض می 
كنند و از واژه مسخره برای توصیف آن استفاده می كنند.اين در 
حالی است كه جابوالنی روز گذشته دروازه بان الجزاير را به گريه 

اندخت. 
فوزی چاوشی، كه در ديدار مقابل اسلوونی نتوانست ضربه رابرت 
كورن را بگیرد و با رها شدن توپ از دستش توپ باعث شد تا تنها 
گل بازی رقم بخورد در پايان اين مسابقه نتوانست جلوی خودش 
را بگیرد و بدون حضور در كنفرانس مطبوعاتی به سمت اتوبوس 

بازيکنان رفت و در آنجا برای چند دقیقه گريه كرد.
»او  می گويد:  مورد  اين  در  الجزايری  طرفدار  يك  دهبی،  محمد 
نمی توانست جلوی اشك هايش را بگیرد. كشور ما ناراحت است ،اما 
اين  از  و  كند  اشتباه  گونه  اين  می تواند  كسی  هر  نبود.  او  تقصیر 

اتفاقات در فوتبال می افتد.«
توپ جديد جام جهانی جابوالنی نام دارد و آديداس آن را طراحی 
كرده است. اين توپ جنجال بسیاری بر پا كرده و هرچند تولیدكننده 
آن می گويد دقیق ترين توپی است كه تا حاال ساخته شده، اما حركات 
اندی هارلند، طراح توپ  عجیب آن در زمین چیز ديگری می گويد. 
و  بوده  بازی ها  جريان  در  توپ  اين  حاال  تا  دسامبر  »از  می گويد: 

كسی راجع به آن نظری نداده است.«
آرام  و ضربه  آمريکا شد  به سود  توپ  بودن  پیش بینی  قابل  غیر 
كلینت دمپسی از رابرت گرين، دروازه بان انگلیس گذشت و به گل 
رسید. در حقیقت، هم گرين و هم چاوشی بايد به راحتی توپ ها را 
می گرفتند، اما در هر دو رويداد، توپ پس از ضربه در هوا حركاتی 

عجیب داشت.
مجید بوغره، مدافع الجزاير می گويد: »تقصیر توپ است. وقتی توپ 

جلوی چاوشی به زمین خورد به شکلی ديوانه وار حركت كرد.«
باشد  صادق  اگر  كسی  »هر  می گويد:  زد  را  ديدار  گل  كه  كورن 
می گويد كه توپ مشکل دارد. توپ با چیزی كه به آن عادت داشتیم 
فرق دارد و به دروازه بان ها دردسر فراوانی می دهد، و امروز هم 

ديديم چه شد.«
با اين حال برت فان مارويك، مربی تیم هلند، می گويد : »اين تیم به 
خط میانی خالق خود اكتفا می كند تا اثر غیر قابل پیش بینی بودن 

توپ های جوبیالنی جام جهانی را خنثی كند.«
فان مارويك گفته ساير تیم ها در اولین ديدارهای خود به روشنی در 
كنترل اين توپ های جديد مشکل داشته اند، اما سبك هلند كه مبتنی 
بر پاسکاری های مداوم و سريع است در ديدار مقابل دانمارك كه 

دوشنبه برگزار می شود تحت تاثیر اين مساله قرار نمی گیرد.
به  زده،  رقم  را  متعددی  اتفاقات  بامزه،  »توپ  هلند می گويد:  مربی 
ويژه وقتی كه در هواست. اما وقتی روی زمین باشد مشکلی ندارد 

و اين سبك بازی ماست.«
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Former Fulham midfielder Andranik Teymour-
ian reiterated that he has received offers from 
Iranian teams Persepolis and Steel Azin but play-
ing in an European club is his priority. 
Free agent Teymourian is reportedly a target for 
Sheffield United in the summer transfer win-
dow. He said, “They have announced their readi-
ness to sign me. However, I need time to think 

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 

Teymourian says my priority 
is to play for European teams

Esteqlal to Sign 
New Players  
An official at Esteqlal said the club has negoti-
ated 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 regu-
lar 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 Tehran-
based club will participate in the next edition 
of the Asian Champions League Champions 
League. 

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 cham-
pionship of the event. 
According to IRNA, defending champion, Paykan, sur-
prised Al-Arabi of Qatar 3-1 on Sunday in Zhenjiang, 
China. 
Paykan, coached by Ali Moameri, defeated Qatari club 26-
24, 25-22 and 25-19 but was beaten in the third set 25-22. 
It is the fifth time that, Paykan has claimed the champion-
ship 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, Qa-
tar later this year. 
China, the host, Japan, Vietnam, Indonesia and Kaza-
khstan were in Group A of the event. Iran’s Paykan, Qa-
tar, 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 win-
ner 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. 

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 prov-
ince of China, Iranian wrestlers snatched 2 gold, 4 sil-
ver and 2 bronze medals to stand on top of the stand-
ings as a top team of the championship. 

Hamid Reza Khamesi in the 50-kg class downed Kyr-
gyz 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 Kyr-
gyz 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. 

Mazloomi named as 
Esteghlal coach 
Parviz Mazloomi was appointed as Esteghlal football coach 
on Friday. 
The 56-year-old coach joined Estegh-
lal 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 acting-
chairman on Wednesday 



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 over-
throwing 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 fa-
ther died from wounds suffered in a fight during a jour-
ney 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 occupa-
tion, it faced the onslaught of the Arabs. 
Witnessing all this pressure being exerted on the peo-
ple, 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 lat-
est battle tactics strengthened his position as a potential 
commander during the early wars against the Arab oc-
cupiers. 
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. Ba-
bak’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 Ba-
bak’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 For-
tress 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 Ba-
bak over to Afshin, punishing Babak for devastation 
that his troops inflicted upon the Armenian lands of Sy-
unik 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 eve-
ry possible effort to bring Iranians together. His sensa-
tional 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 re-
sistance against the Arab occupiers. They read poetry, 
especiallt from Ferdowsi’s Shahnameh, play traditional 
Persian music and light up bonfires in line with the tra-
ditional rituals of ancient Iran. 

Babak Khorramdin 
A Hero From Azarbaijan 
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UNDP Deal to Save 
Persian Cheetah 
Iran’s Department of Environment and the United Na-
tions Development Program (UNDP) signed a memoran-
dum 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, de-
scribing 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 sav-
ing 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 hec-
tares 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 Per-
sian 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 pro-
tected 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 us-
ing 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 Depart-
ment 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 ex-
tinction,” he said. 
The official said the Persian cheetah’s habitats have in-
creased 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 edu-
cation,” 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 ex-
perts, but we preferred to raise them in nature till they 
can develop their natural characteristics and learn to sur-
vive in the wild,” he said. 
Mohammadizadeh announced Iran’s readiness to help 
Middle Eastern countries and those that lack the know-
how for saving endangered animals. 
“Iran is ready to transfer its knowledge of saving at risk 
animals to all countries in the world,” he said. 



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 Kon-
ya” is about a team of Iranian univer-
sity students who begin a trip by bus to 
visit the tomb of Rumi in Konya. 
“I plan to make the film without ap-
plying for a production license,” Far-
manara told the Persian service of 
ISNA on Monday. 
“To that end, I intend to use non-pro-
fessional 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 mem-
bers would not be completed until 
early July and shooting would begin 
before autumn. 
In December 2009, the Iranian Min-
istry 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. 

The Culture Ministry had previously 
warned Iranian cineastes about collab-
orating in film foreign projects lacking 
the necessary licensing. 
A screenplay must be approved by 
the Culture Ministry to obtain a pro-
duction 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 direc-
tors 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 Minis-
try has announced that Iranian films 
must obtain a screening license from 
the ministry for a foreign premiere. 
They have also said that Iranian cin-
eastes must receive their approval for 
cooperating in foreign productions. 

Culture
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Director hiring amateurs to thwart 
state restrictions on filmmaking

IRIB probing actress Fatemeh 
Motamed-Arya ban over hijab

 The Islamic Republic of Iran Broadcast-
ing (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 decision and if the ban is approved, 
the actress would be barred, deputy 
managing director of the Islamic Repub-
lic of Iran Broadcasting (IRIB) Morteza 
Mirbaqeri told the Persian service of 
MNA. 
A picture showing Motamed-Arya with-
out hijab and wearing a green wristband 
at a place identified as the Doha pavil-
ion 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-Ar-
ya’s husband Ahmad Hamed said. 
Hamed threatened to file lawsuits 
against those websites that have pub-
lished 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 fol-
lowing 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 De-
cember. 

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 art-
ists from Shiraz worked on the car, 
which was manufactured in the United 
Arabs Emirates, from 2004 to 2006. 
“The car is decorated with ten kilo-
grams of 18-carat gold and 150 dia-
monds are set in it,” Hojjat mentioned 
in a press released by the Persian serv-
ice of MNA. 

The car body sports a 6.5 meter intar-
sia (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 proce-
dures, 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 

Persian arts embellish Shirazi 
Golden One

Iran’s “There Are 
Things” competes at 
Karlovy Vary
Iran’s “There Are Things You Don’t 
Know” by Fardin Sahebozzamani is 
entered in the main competition sec-
tion 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. 

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

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. 



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-pro-
fessional category. In the Fine Art-Abstract 
section, Mir-Kian Roshan-Nia was selected as 

second place winner. And Ali Rahimi took the 
second place in the nature section. 
Reza Milani and Fereshteh Yahyaii also re-
ceived honorable mention. 
American Howard Schatz was chosen Pho-
tographer 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 photog-
raphy, to discover emerging talent, and to in-
troduce 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’. 
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Iranian director Abbas Mohammadi is mak-
ing a documentary on the history of the Brit-
ish Consulate in Bushehr. 
Entitled “Consulate, One Survivor”, the doc-
umentary is about the history of the consu-
late 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, Handi-
craft, 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 com-
mercial 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 

Iranian academ-
ic rendering  
Diderot’s oeuvre 
into Persian
TEHRAN -- Morteza Kalantar-
ian is translating books penned 
by the 18th century French phi-
losopher, art critic, and writer 
Denis Diderot. 

“I have been working on Di-
derot’s writings for one year. I 
don’t know whether his works 
have been translated into Per-
sian or not but I believe that he 
is a very influential author who 
has been neglected in Iran,” Ka-
lantarian told the Persian serv-
ice of ISNA. 

He went on to say that Ka-
lantarian’s work will be released 

by the Agah Publications after 
completion of the translation. 

“I decided to categorize works 
by Diderot into fiction and phi-
losophy, although his fiction 
connotes philosophical points,” 
he mentioned. 

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

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

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

Iranian director making doc on 
British Consulate in Bushehr

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. Inau-
gurated in 1993, the award is 
named in homage to the U.K. 
filmmaker. 

The prize aims to reward im-
agination and creativity in Brit-
ish filmmaking and 2009 award 
went to Duncan Jones for his 
debut film “Moon”. 

The Edinburgh International 
Film Festival will open June 16 
with Sylvain Chomet’s “The Il-
lusionist” 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 offic-
ers 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. 

Iranian director Rafi 
Pitts selected for 
Edinburgh festival jury

Melika Goli named 
Iran’s youngest author
Eleven-year-old Melika Goli was registered 
as the youngest author and the youngest do-
nor on Iran’s National Records List. 

Her father said that he applied to register 
Melika’s name with Guinness World Records 

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-

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 regis-
tration 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. 

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

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. 

“Runaway”, “Moneys”, “The Wealthy Dad-
dy”, “The Bride”, “More Beautiful than Ever”, 
“The Bicycle”, “The Last Time”, and “The 
New Boss” are among her credits. 
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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 re-
search reactor. 

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 en-
riched uranium and not halt enrich-
ment 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 lev-
el of uranium enrichment which will 
be based on our needs,”” he noted. 

Larijani also warned about inspection 

of the Iranian ships which is allowed 

under the newly-adopted UN sanc-
tions 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. 
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Larijani insists on continued 
20% uranium enrichment

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 is-
sued on the anniversary of violent pro-
tests 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 anniver-
sary to avoid bloodshed. 
Scores of people were killed and thou-
sands 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 pro-
testers 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.

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,” re-
ferring to the Basij militia, deployed in 
Tehran last year during opposition pro-
tests against Mr Ahmadinejad. 
He urged authorities to release political 
prisoners and to lift restrictions on po-
litical parties and social movements. 
Last week, Mr Mousavi and his reform-
ist ally Mehdi Karroubi called off mass 
protests planned for the one-year an-
niversary 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 minis-
try 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 govern-
ment, even saying he is not afraid to die 
for the cause of reform. 

Iran ‘vote riggers’ must be 
tried, Mousavi says
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Huge oil deposit 
confirmed in 
southwest Iran
Seismologic studies have verified 30 
billion barrels of in-situ oil at the 

Arvand-Kenar oilfield near Abadan in 
southwestern Iran, governor of Arvand-
Kenar said. 
Fars News Agency quoted Latif Hayayi 
Ahvazi as saying, “An Iranian company 
and a Chinese firm are making prepara-
tions 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-

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 Euro-
pean Union sanctions, according to a 
document prepared for EU leaders, Reu-
ters reported. 
Iran has continued developing the field 
to meet domestic demand. 
“”We should not be dependent on oth-
ers (to develop our energy sector). Those 
who are moody and ... obey their mas-
ters’ 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 Irani-
an 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 reser-
voir of gas not associated with oil pro-
duction. Iran shares the field with Qatar 
which has developed its side of the field 
and has become the world’s largest ex-
porter of LNG. 

South Pars 1,000MW 
power plant inaugurated

A large power plant with 1,000 mega-
watts output was officially inaugurat-
ed on Tuesday in Assalouyeh, south-
ern Iran, aiming to supply electricity 
to the refineries of South Pars gas field 
phases 9, 10, 15, 16, 17, and 18, the Is-
lamic Republic of Iran News Network 
reported. 
Iranian President Mahmoud Ah-
madinejad attended the inauguration 
ceremony. 
The power plant project was imple-
mented at the cost of 4,800 billion rials 
(some $480 million). It includes six 
160MW units which will be also con-
nected to the national electricity grid. 
The first phase of the power plant had 
come on stream in 2009. 
Ahmadinejad also attended the sign-
ing ceremony of the contracts for de-
velopment of six phases of South Pars. 
The National Iranian Oil Company 
(NIOC) and domestic companies 
signed contracts worth $15 billion on 

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

NIOC Managing Director Ahmad 
Qalebani and Oil Minister Masoud 
Mirkazemi also attended the signing 
ceremony. 

The South Pars field is a gas conden-
sate 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 tril-
lion cubic meters (1800 trillion cubic 
feet) of in-situ gas and some 50 billion 
barrels of condensates. 

Iran holds has the world’s second-
largest reserves of natural gas and the 
third-largest reserves of oil. 
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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.”

“The Islamic Republic of Iran demands a se-
rious inquiry by the British government into 
this issue and a report of its findings,” the offi-
cial IRNA news agency quoted a foreign min-
istry 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 ar-
rested.”

Iranians authorities refer to the exiled opposi-
tion 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 subse-
quently 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, Amer-
ican forces disarmed the Mujahedeen and 
placed the residents under protection.

Moslehi said the detainees planned to “car-
ry 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 Ah-
madinejad’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 Ah-
madinejad.

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 pro-
grams.
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 interna-
tional sanctions.
The new penalties are the first step tak-
en 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 resolu-
tion 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 contin-
ue to target Iran’s support for terrorist 
organizations.”

He told a White House news confer-
ence that the administration expects 
other countries to announce new pen-
alties of their own against Iran soon.
“This is not something the United 
States can do alone,” he said.

The European Union is expected to an-
nounce 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 enrich-
ment program.”

The sanctions bar financial transac-
tions between Americans and the 
designated entities and also freeze any 
assets they may have in U.S. jurisdic-
tions.
The list of additional U.S. measures 
includes sanctions against Iran’s Post 
Bank for its support of nuclear prolif-
eration, 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 na-
tional 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 Is-
lamic 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.

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

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

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 per-
suade Iran to return to the negotiating 
table.

“We want Iran to address the legiti-
mate concerns of the international 
community about its nuclear program 
and it nuclear intentions,” he told re-
porters.
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 fur-
ther 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 oth-
ers to do so as well. The administration 
originally hoped to entice Iran to re-
turn to talks over its nuclear program, 
but after that effort fell flat, President 
Barack Obama turned to a strategy of 
increasing financial and other pres-
sures 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 sanc-
tions against the country aimed at 
persuading it to come clean about its 
intentions.

(Source: AP)
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TEHRAN — Iran on Wednesday summoned London’s ambassador to Te-
hran, 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
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Motamed-Arya. The supervising committee will make a final  > Page 7

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 pro-
grams 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 indi-
viduals 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 or-
ganizations.”
He told a White House news conference that the administration expects other 
countries to announce new penalties of their own against Iran soon. Page3

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


