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جنبشي که دنیا را تکان داد
»قدغن کردن، قدغن است«، »ظالم باش«، »استالینیست ها، فرزندانت با 
ما هستند«، »واقع گرا باش، غیرممکن ها را طلب کن«، »بدون زمان مرگ، 

زندگي کن«، »در زیر سنگفرش ها، ساحل دریا«.
اینها شعارهایي بودند که طي ماه مه 1968، از طرف اعتصاب گران در فرانسه سر داده مي شد. 

تحوالتي که در اثر جنبش مه 1968 )اردیبهشت 1347( در فرانسه رخ داد جهان را تا دو دهه دچار 
تغییرات روبنایي کرد. پاریس مرکز ثقل این خیزش عظیم بود. جنبش مه 68، یک جنبش جهاني بود 
که محدود به فرانسه نبود بلکه در کشورهاي غربي با تحرک در کالج هاي دانشجویي امریکا، آلمان، 
ایتالیا و سایر کشورهاي اروپاي غربي و حتي اروپاي شرقي )بهارپراگ، اشغال چکسلواکي توسط 
ارتش شوروي( گسترش یافته بود. جنبش مه 68 بیشتر با نام فرانسه تداعي مي شود چرا که جنبش 

دانشجویي در این کشور با پیوستن کارگران تبدیل به یک اعتصاب سراسري تمام عیار شد. 
جنبش مه 68 اگرچه در پاریس به وجود آمد، اما در آلمان آغاز شد. جنبش چپ دانشجویي آلمان 
نقش بزرگي در رادیکال کردن مبارزات سیاسي و اجتماعي در اروپا و به خصوص فرانسه داشت. 
قبل از ماه مه و ژوئن 1968 بیکاري بیش از هر چیز دیگري موجب نگراني کارگران بود. اعتصابات 
تا آنجا پیش رفت که حتي »ژرژ  بیکاري  ثابت مي کرد. درصد  این موضوع را  متوالي معدنچیان 

پمپیدو« نخست وزیر وقت، بیکاري را یک مشکل دائمي مطرح کرد...
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تحلیل گران برتر دنیا 
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رویترز  گزارش  به 
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گذشته  سه شنبه  روز 
به  را   1/1226 رکورد 
قیمت  که  رساند  ثبت 
آن در نتیجه سفته بازی 
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ادبیات

تظاهرات 1۶ آذر دانشجویان به 
خشونت کشیده شد.
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حیاط خانه ی
 ما تنهاست

اندیشیدن به زیبایی ها و پاکیهای 
رو به زوال ، ولذت بردن از پدیده 
از  خارج  که  ونابی  ساده  های 
سودجویانه  معیارهای  محدوده 
مادی است ، هماره مورد تمسخر 
آنقدر  که  گرفته  قرار  آدمهایی 
خود  خاکستری  دنیای  سرگرم 
شده اند که نه مجالس برای اینگونه 
.... تفکر می یابند و نه اصوال"    

هفته نامه پرشین در روز جمعه 25 دسامبر همزمان 
با میالد حضرت عیسی مسیح  چاپ نخواهد شد.
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بانوی  پیرمرد
مهم نیست اوون در چه شرایطي 
باشد، چون در هر وضعیتي یادش 
آلماني  براي  گل  سه  رود  نمي 
هشت  او  بگذارد.  کنار  جماعت 
سال پیش در نبرد دشمنان قدیمي 
فوتبال ملي هت تریک کرد و سال 
مرد  جامه  درآوردن  از  پس  ها 
قهرمان  مقابل  اروپا،  فوتبال  سال 
آلمان شاهکار مشابهي رقم زد. ...
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
همکاران:

احسان   - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر    
صادقیان- سبا ایرانی - آدوم صابونچیان 

امور بازاریابی: خانم هاله
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا 
مي  دوستان  نماید.  مي  همکاري  به  دعوت  باشند  که 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عکس، کاریکاتور و 
دیگر آثار خود را با رعایت نکات زیر، براي انتشار در 

این نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجویان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
یا  باید مستقیم  آثار  طبعا  و  منتشر می شود  ایرانیان 
غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
آثار  این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد 

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

از اغالط  باید ویرایش شده و عاري  -3 آثار ارسالي 
امالیي و آماده براي انتشار باشند.

و  )تیتر(،  عنوان  داراي  باید  ارسالي  مطلب  هر   4-
توضیح کوتاه یک جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشریه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص کنید که مطلب خود را براي انتشار در کدام 
صفحه نشریه ارسال مي کنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جدیدي مخصوص 
و  جدید  همکاران  از  نویسنده  و  خواهد شد  ایجاد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشریه  از  قبل  هفته  باید حداقل یک  -6 مطالب 
ارسال گردند. با این حال ممکن است به علت زیادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و یا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

یا  و   word فایل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
یا   Unicode فرمت  با  یا  و  کرده  ذخیره   notepad

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزینش و ویرایش آثار آزاد 
اطالع  به  انتشار  از  قبل  تغییر محتوایي  است. هرگونه 

نویسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر

 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 

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

سنتور ایران دوباره در سوگ نشست

در شرایطی که تمام افکار و توجه ها متوجه مسائل سیاسی است از دیگر اتفاقاتی که در زمینه های فرهنگی و 
هنری روی می دهد غافلیم و این خود هزینه های سنگین دیگری است که جامعه ما متحمل می شود و متأسفانه  

زمانی با طبعات آن مواجه می شود که دیگر برای جلوگیری دیر شده است. 

اندک زمانی پس از درگذشت زود هنگام استاد مشکاتیان، سنتور ایران در سوگ استاد دیگری نشست. استاد 
فرامرز پایور اگرچه در پی یک سکته مغزی برای سالها از فعالیتهای هنری به دور بود اما حضورش با اندوخته 

تجربیاتی که در این عرصه هنری داشت، سرمایه بزرگی برای جامعه موسیقی ایران به شمار می رفت. 

در گذشت سرمایه های عظیم هنری برای جامعه ایران یک فاجعه تلخ و ناگوار است. این تلخی و ناگواری زمانی 
افزون تر می شود وقتی می بینیم بزرگانی چون مشکاتیان و پایور از نادر کسانی هستند که با توجه به تجربه، 
دانش و صاحب نظری شان در عرصه موسیقی، می توانستند پیشرفت های شگرفی در موسیقی سنتی ایجاد 

کنند یا از نو آوریهای هنرمندان در مقابل متحجران دفاع کنند. 

شنیدن وصف حال هنرمند از زبان دیگر هنرمندان شیرین است برای مثال استاد شهرام ناظری در باره فرامز 
پایور می گوید: پایور نه تنها سنتور نوازي بزرگ و موسیقیداني بي بدیل بود، بلکه من اعتراف مي کنم که با نظر 
به روند و راه و تاثیرگذاري آثارش، او مکتبي در موسیقي ما- با ارجحیت ساز سنتور- بنا نهاد که باید از آن 
به عنوان مکتب پایور یاد کرد. دریغا فرامرز ما نیز آرش وار خدنگ نïت هاي خود را از مرز این جهان عبور 
داد تا جان خود را بر سر آن بگذارد. باید بگویم فرامرز پایور میراث دار مکتب سنتور نوازي و جانشین بحق 
ابوالحسن صبا بود؛ کسي که خود صاحب سبک و شیوه منحصر به فرد به شمار مي رفت. در حقیقت با صداي 

بلند مي گویم که او خالق مکتب »پایوري« از میان ما رفت. 

هرگز  داشتم  هنري  فعالیت  که  هایي  در طول سال  گوید،  می  استاد  در گذشت  باره  در  استاد شجریان  یا  و 
هنرمندي را به نظم و به دقت فرامرز پایور ندیده ام. در کارم بسیار مدیون ایشان هستم چراکه در کنار او مطرح 
شدم. با گروهي که ایشان تشکیل داده بود و سرپرستي آن را بر عهده داشت، کارهاي خوبي ارائه دادم که باعث 
مطرح شدن من در جامعه شد. در واقع او مرا به جامعه شناساند. صمیمانه عرض مي کنم که او را دوست داشته 
ام، دوست دارم و خواهم داشت و در فراق او غم بزرگي را بر دوش تحمل مي کنم. ضایعه درگذشت او بسیار 

بسیار تاسف انگیز است؛ غمي بزرگ که همه در آن شریک هستیم.

به هر روی هفته نامه پرشین در گذشت این استاد مسلم موسیقی سنتی ایران را به جامعه ایرانیان خارج از ایران 
و جمع هنرمندان تسلیت عرض می نماید. و خواستار ارج نهادن بر تمامی اساتید علم و هنر می باشد.

هفته نامه پرشین

یاد داشت 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

Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  Tel/Fax: 020 8455 4203
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گزارش مراسم 
روز شانزدهم آذر 
بسیاري از تحلیلگران، 16 آذر امسال را متفاوت از سال هاي گذشته 
دانسته و رهبران اصالحات نیز نسبت به برخورد شتابزده با برنامه 

هاي دانشجویان در روز دانشجو به اعالم هشدار پرداخته بودند

 »16 آذر« امسال در شرایطي برگزار شد که تشکل هاي دانشجویي 
دفتر  دانشجویان عضو  منتخب  اسالمي  هاي  انجمن  و حتي  منتقد 
تحکیم وحدت )طیف عالمه( امکان اخذ مجوز براي برگزاري مراسم 
همسو  هاي  تشکل  مقابل،  در سوي  و  نیافته  را  آرام خود  رسمي 
با دولت از این حیث با فراغ بال به انتخاب مهمان و گرفتن سالن 
از  دانشجویان  نشد  سبب  ها  محدودیت  این  همه  این  پرداختند.با 
آنها  اینکه  کنند چه  برنامه هاي مورد نظر خود صرف نظر  انجام 
جلسات  برگزاري  امکان  حداقل  و  مسووالن  پاسخگویي  خواستار 
نقد در محیط دانشگاه بودند. در چنین فضایي بود که بسیاري از 
تحلیلگران، 16 آذر امسال را متفاوت از سال هاي گذشته دانسته 
و رهبران اصالحات نیز نسبت به برخورد شتابزده با برنامه هاي 
دانشجویان در روز دانشجو به اعالم هشدار پرداخته بودند. اگرچه 
سوي  از  دانشجویان  به  گل  اهداي  از  تهران  سیدالشهداي  سپاه 
نیروهاي سپاه خبر داده بود اما بر اساس گزارش هاي رسمي و 
غیررسمي منتشر شده از سوي خبرگزاري هاي منتسب به حامیان 
و منتقدان وضع موجود و مشاهدات عیني خبرنگاران اعتماد، شرایط 

در روز دوشنبه به گونه یي دیگر پیش رفت.

 تجمعات صورت گرفته در محوطه دانشگاه ها در سراسر کشور 
از سوي تشکل هاي دانشجویي منتقد و بسیج دانشجویي و جامعه 
اسالمي التهاب آفرین شد. در تهران عالوه بر دانشگاه هاي اصلي 
مانند تهران، صنعتي شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر، علم و صنعت 
و عالمه طباطبایي در برخي واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمي نیز 
تجمعاتي برگزار شده و گزارش هاي تصویري آن روي سایت هاي 

خبري قرار گرفت.

کرمان،  باهنر  شهید  شیراز،  دانشگاه  مانند  کشور  نقاط  سایر  از   
رازي کرمانشاه، صنعتي اصفهان، بو علي سیناي همدان، تبریز و 
البته دانشگاه هنر تهران هم خبر رسید که تجمعات مشابه برگزار 

در  بنرهایي  و  پالکاردها  نصب  به  اما  تامل  قابل  نکته  است.  شده 
ورودي هاي اصلي دانشگاه تهران در خیابان انقالب باز مي گردد 
که عکس هاي زیادي از آن روي سایت ها قرار گرفت. بنرهایي به 

طول بیش از 10 متر و عرض سه متر که محوطه اصلي دانشگاه را 
از دید خودروها و عابران پوشانده بودند.

 برخي گزارش ها نیز حاکي از آن بود که در برخي مناطق مرکزي 
کوي  انقالب،  میدان  تهران،  دانشگاه  محدوده  همچون  تهران  شهر 
دانشگاه تهران در امیرآباد و اطراف دانشگاه پلي تکنیک تلفن هاي 
همراه از دسترس خارج شده است و امکان تماس براي شهروندان 
مقدور نبود. این در حالي است که روز قبل از تظاهرات نیز سرعت 
اینترنت کاهش یافته و امکان استفاده از مسنجر براي بسیاري از 
مشترکان اینترنت وجود ندارد. سایت هاي خبري  با توجه به احتیاط 

خبرگزاري هاي رسمي در خصوص پوشش اخبار روز دانشجو، 
ایسنا  خبرگزاري  حال  این  با  گذاشتند.  پشت سر  را  پرکاري  روز 
گزارشي را با این مضمون روي خروجي خود قرار داد؛ »همزمان 
با روز دانشجو جمع زیادي از دانشجویان در صحن دانشگاه تهران 
تجمع و راهپیمایي کردند. دربخش دیگري جمعي از دانشجویان با 
نمادهاي سبز رنگ و گل رز قرمز با سر دادن شعارهایي انتقادي 

نسبت به دولت در صحن دانشگاه حرکت مي کردند. 

در  سمت  به  فني  دانشکده  مقابل  از  ها  تجمع  این  در  دانشجویان 
دو  بین  هایي  درگیري  از  پس  که  کردند  حرکت  دانشگاه  اصلي 
گروه تجمع کننده، تجمع در مقابل دانشکده هاي ادبیات، فني، علوم 
پزشکي و علوم ادامه یافت. تجمع این دو گروه از دانشجویان در 
در  ویژه  به  ها  درگیري  برخي  بروز  باعث  بعضًا  تهران  دانشگاه 
مقابل دانشکده فني شد.دانشجویاني که نماد سبز به همراه داشتند 
کرده  تجمع  تهران  دانشگاه  طالقاني  خیابان  در  مقابل  در  همچنین 
بودند  نشسته  زمین  روي  که  درحالي  آنها  از  یي  عده  و  بودند 

شعارهایي سر مي دادند 
حدود ساعت 30/16 هر دو گروه متفرق شدند و به تجمعات خود 
انجمن  اعضاي  که  شد  منتشر  حالي  در  گزارش  دادند.«این  پایان 
دانشجویان  از  گروهي  اینکه  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  اسالمي 
مقابل  در  صوتي  سیستم  استقرار  با  دانشجویي  بسیج  عضو 
دانشکده فني دانشگاه تهران و حتي قرار دادن سیستم صوتي روي 
یک وانت اقدام به سخنراني تند علیه یکي از نامزدهاي اصالح طلب 
انتخابات ریاست جمهوري کرده و الفاظي ناپسند را در خصوص 
وي و حامیان جنبش سبز به کار گرفته اند که این امر سبب تحریک 
مقابل  نیز در  دانشجویان معترض  دانشجویان شد. همچنین  دیگر 
مقابل  در  شعارهایي  و  کردند  تجمع  علوم  دانشکده  ساختمان 
سایت  این  شد.  تایید  هم  تابناک  سوي  از  گزارش  این  دادند.  سر 
اصولگراي نزدیک به محسن رضایي در گزارشي با عنوان »گزارش 
لحظه به لحظه از تحوالت روز 16 آذر«، مشاهدات و شنیده هاي 
خود را این گونه منعکس کرد؛ »با آغاز روز شانزدهم آذر، خیابان 
هاي  ناآرامي  ایجاد  از  جلوگیري  براي  ها  دانشگاه  پیرامون  هاي 
دسته  در  انتظامي  گرفت.نیروهاي  خود  به  امنیتي  چهره  احتمالي 
هاي سه تا چهار نفره با فاصله کمي از هم در اطراف دانشگاه هاي 
نیروهاي  همزمان  و  اند  ایستاده  امیرکبیر  و  نصیر  تهران، خواجه 
به  بلوار کشاورز  در  منطقه مستقرند.همچنین  در  نیز  موتورسوار 
فاصله هاي 10 و 20 متري از تقاطع خیابان کارگر تا میدان ولیعصر 
کادري هاي نیروي انتظامي حضور دارند که این حضور پیرامون 

میدان ولیعصر پررنگ تر است. در خیابان کریم خان زند از تقاطع 
ویال تا خیابان سمیه نیز نیروهاي پلیس حضور دارند و خودروهاي 
انتظامي در حال رفت و آمد هستند.گزارش ها از دانشگاه امیر کبیر 
گروهي  و  ولیعصر شکسته شده  در سمت  که  است  آن  از  حاکي 
معترض  دانشجویان  سمت  به  دانشگاه  بیرون  از  شخصي  لباس 
نیز وارد دانشگاه شده و  بار  این گروه یک  پراني مي کنند،  سنگ 
شیشه هاي دانشکده نفت را با سنگ شکسته اند. خبرگزاري دولتي 
ایرنا هم گزارش داد؛ عده یي از اغتشاشگران که قصد سوء استفاده 
از آیین ویژه بزرگداشت روز دانشجو را داشتند با تجمع در خیابان 
شدند.یک  درگیر  انتظامي  نیروهاي  با  تهران  دانشگاه  اطراف  هاي 

را  دیروز  تجمع  خود،  مرسوم  شیوه  به  نیز  دولت  حامي  سایت 
توصیف کرد؛ »از خیابان هاي اطراف دانشگاه هاي تهران خبر مي 
رسد که عده یي از افراد سبزپوش که به گونه یي کاماًل سازماندهي 
شده در خیابان هاي اطراف دانشگاه ها خصوصًا دانشگاه تهران، 
این  با دخالت در  دارند  اند قصد  یافته  امیرکبیر و شریف حضور 
نا آرامي در خیابان  ایجاد  بهانه یي براي  برنامه هاي دانشجویي، 
ها ایجاد کنند.«در حالي که از صبح نیروهاي انتظامي و گارد ویژه 
سایر  و  تهران  دانشگاه  انقالب،  به  منتهي  هاي  خیابان  تمامي  در 
داشتند،  حضور  شریف  صنعتي  و  امیرکبیر  جمله  از  ها  دانشگاه 
هایي  برنامه  و  تجمعات  برپایي  به  دانشگاه  داخل  در  دانشجویان 

براي بزرگداشت روز دانشجو اقدام کردند.

تجمع اعتراضی روز 1۶ آذر
 در لندن

مناسبت های  همچون  پرشین  نامه  هفته  خبرنگار  گزارش  به 
اسالمی  مقابل سفارت جمهوری  در  انگلستان  ایرانیان  پیشین، 
تجمع اعتراضی دیگری را برگزار نمودند. این تجمع از ساعت 
18 عصر دوشنبه 7 دسامبر )16 آذر – روز دانشجو( با حضور 
جمعی از ایرانیان و با مشارکت گروه ها و حزب های گوناگون، 

آغاز و تا ساعت 21 شب همچنان ادامه داشت.

در روز دانشجو و به منظور همبستگی و حمایت از اعتراضات و 
اعتصابات دانشجویان دانشگاه های مختلف در ایران و همچنین 
در  شعارهایی  یکصدا  ایران؛  مردم  سبز  جنبش  از  پشتیبانی 
منع  دربند،  سیاسی  زندانیان  آزادی  و  دانشجویان  از  حمایت 
»زندانی  قبیل  از  شعارهایی  شد.  سرداده  تجاوز،  و  شکنجه 
گردد«،  باید  نابود  تجاوز  »شکنجه،  گردد«،  باید  آزاد  سیاسی 
»آزادی اندیشه با دیکتاتور نمی شه«، »ایرانی می جنگد،  می میرد، 
تجمعات  سایر  همچون  شد.  زده  فریاد  نمی پذیرد«  سازش 
لندن  با نظارت و کنترل کامل پلیس  نیز  این مراسم  اعتراضی، 
همراه بود و گروه های مختلف و قشرهای گوناگون ایرانیان با 
با عکس شهدای حوادث  همراه  پارچه نوشت هایی  و  پالکاردها 

ماه های گذشته در آن حضور یافتند. 
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ایران 
زیرذره بین

 مي خواهند نوروز ما را بدزدند؛
به  تاجیکستان  و  افغانستان  کشور  دو  نوشت  پرچم   
دنبال مناقشه در ثبت جهاني نوروز به نام ایران هستند. 
غیبت  به  اشاره  با  هاشمي  ثمره  به  نزدیک  سایت  این 
جهاني  ثبت  پرونده  تشکیل  در  پاکستان  و  افغانستان 
داد؛  گزارش  انجام شد،  قبل  که حدود سه سال  نوروز 
افغانستان نه به دلیل  این دو کشور به خصوص  غیبت 
آماده نبودن براي حضور در پرونده ثبت ایران، بلکه به 
دلیل انجام اقداماتي است که طي آن قصد دارند درباره 
ثبت جهاني نوروز ایراني مناقشه کرده و آن را از جمله 

میراث هاي خود معرفي و اعالم کنند.

 این در حالي است که افغانستان و تاجیکستان و دیگر 
کشورهاي همسایه که این روزها هویت مستقلي یافته اند 
در گذشته هاي تاریخ و همزمان با نوروز جزیي از خاک 

ایران به شمار مي رفته اند.

 توهین کیهان به کروبي؛ 
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود مهدي کروبي 
با  خبر  این  در  کیهان  کرد.  خطاب  مخ«  بي  »شعبان  را 
»سران  نوشت؛  داشتند«،  تشریف  منزل  »آقایان  عنوان 
عافیت-  کنج  یافتن  براي  تکاپو  حال  در  آرام  آرام  فتنه 
کروبي  مهدي  از  هستند...  هاي موش-  بخوانید سوراخ 
هم که طي هفته هاي گذشته سعي کرده بود چهره یک 
شعبان بي مخ کامل را از خود به نمایش بگذارد، نشاني 
نبود. گزارش هاي رسیده به خبرنگاران کیهان حاکي از 
آن است که درون خانواده کروبي درباره حضور یا عدم 
حضور او در آشوب هاي 16 آذر اختالف وجود داشته 
و وي نهایتًا به این نتیجه رسیده که در خانه ماندن بهتر 

از هر کار دیگري است.

? تجمع لباس شخصي ها در فرهنگستان هنر
؛ شنیده شد که لباس شخصي ها در برابر فرهنگستان 
هنر تجمع کرده بودند و هنگام خروج میرحسین موسوي 
لباس  تجمع  نهایت  در  اما  کردند.  حمله  وي  ماشین  به 
شخصي ها با حضور پلیس امنیت پایان یافت و کارمندان 
فرهنگستان هنر که ساعت ها در ساختمان محبوس شده 

بودند توانستند از ساختمان خارج شوند.

 حمله به رهنورد با گاز فلفل؛
 شنیدیم »زهرا رهنورد« استاد دانشکده هنرهاي زیباي 
دانشگاه تهران با گاز فلفل مورد حمله قرار گرفت. کلمه 
مورد  تهران  دانشگاه  در  دوشنبه  صبح  وي  نوشت؛ 
سوءقصد چند زن قرار گرفت. به گفته یکي از شاهدان 
پرسید چرا  زنان  این  از  این ماجرا وقتي رهنورد  عیني 
از  براي محافظت  آنها مدعي شدند  کنید  تعقیب مي  مرا 
رهنورد آمده اند. به گفته این شاهد عیني سردسته این 
هنرهاي  دانشکده  مرکزي  وارد ساختمان  زور  به  زنان 
زهرا  دانشگاه  حراست  دخالت  با  نهایتًا  که  شد  زیبا 

رهنورد توانست از آن محوطه دانشگاه خارج شود. 

ماشین  سوار  او  که  حالي  در  وصال  خیابان  میانه  در 
 25 تا   20 فاصله  از  را  فلفل  گاز  بود  دانشگاه  حراست 
سانتي به صورت او پاشیدند که منجر به تنگي نفس و 
نابینایي موقتش شد. در آن لحظه اهالي و مغازه دارهاي 
اطراف هرکدام به نحوي نسبت به نجات او اقدام کردند. 
تهران  دانشگاه  گزارش هاي رسیده حراست  اساس  بر 
سعي کردند رهنورد را با حال بسیار بد از محل خارج 
کنند. طبق اخبار رسیده وضعیت ریوي و بینایي رهنورد 
به دلیل اینکه گاز فلفل از فاصله بسیار نزدیک به صورت 
او پاشیده شد بد گزارش شده است. همچنین دیروز نیز 
یک گروه 12 الي 13 نفره از زنان با حضور در دانشکده 
رهنورد  به  حمله  قصد  تهران  دانشگاه  زیباي  هنرهاي 
موفق  دانشگاه  حراست  موقع  به  اقدام  با  که  داشتند  را 

نشدند.

رسایي؛ موسوي سید نیست؛ 
زیر  را  موسوي  میرحسین  بودن  سید  رسایي«  »حمید 
سوال برد. این نماینده حامي احمدي نژاد در وبالگ خود 
به پیامکي اشاره کرده که فرستنده طي آن مدعي شده 
در شناسنامه موسوي به سید بودن او اشاره یي نشده و 
در کنار نام پدر و مادر او هم کلمه سید قرار داده نشده و 
تنها »میراسماعیل« ذکر شده است. مدرک این ادعا عکس 

شناسنامه موسوي هنگام شرکت وي در انتخابات است. 
توضیح  خواستار  اس  ام  اس  این  به  استناد  با  رسایي 
ابهام شده  این  سایت رسمي موسوي )کلمه( براي رفع 

است.
مالقات با تاج زاده؛ 

»فخرالسادات محتشمي پور« از مالقات با سیدمصطفي 
»در روز  گفت؛  نیوز  پارلمان  به  داد. وي  زاده خبر  تاج 
عید غدیر به همراه خانواده تاج زاده مالقاتي یک ساعته 
با او داشتیم. در این دیدار وضعیت روحي همسرم خوب 
دارد.«  زیادي  اجتماعي  و  سیاسي  هاي  دغدغه  اما  بود 
بازداشت  دوران  آذر   23 اینکه  بیان  با  پور  محتمشي 
»ما  کرد؛  تاکید  هفتم مي شد،  ماه  وارد  زاده  تاج  موقت 

همچنان منتظر تشکیل دادگاه وي هستیم.«

 حمله فاطمه رجبي به اعضاي مجمع تشخیص؛
الهام« در مطلبي با   »فاطمه رجبي« همسر »غالمحسین 
در جلسات  نژاد  احمدي  نکردن محمود  از شرکت  دفاع 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت؛ »چگونه مي توان 
یي  جلسه  در  محوري  عدالت  با  نژاد  احمدي  پذیرفت 
شرکت کند که هاشمي رفسنجاني ریاست آن را بر عهده 
است. محسن  آن  دبیر  یکي  دیگر مجمع  اعضاي  دارد... 
رضایي با شاهکارهایي در انتخابات دهم و هم آوایي او 
با کودتاگران و ادعاي تقلب و...، این یک مساله اوست. 
محمدرضا  زنگنه،  بیژن  انصاري،  مجید  هاشمي،  محمد 
عارف، میرحسین موسوي، باهنر، حسن روحاني، حسن 
در  هاشمي  همسفرهاي  برخي  و  نوري  ناطق  حبیبي، 
زیارت کربالي 100 نفره از جیب بیت المال، عدم حضور 
رئیس جمهور مانند عدم اقبال مردم به این افراد است که 

طرد و نفي و بیزاري یکپارچه را بروز داده است.«

 دستگیري سه دانشجوي شیراز؛ 
بازداشت شدند.  شنیدیم سه دانشجوي دانشگاه شیراز 
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سیدمحمدمحسن موسوي، 
سبحان حیدري و نجمه رنجبران سه دانشجوي دانشکده 
آذر   16 مراسم  در  دوشنبه  روز  شیراز  دانشگاه  فني 

دستگیر شدند.

 اخراج منصور اسالو؛ 
کارگران  اسالو« رئیس هیات مدیره سندیکاي  »منصور 
که در زندان به سر مي برد با راي دیوان عدالت اداري 
از کار اخراج شد. »پرویز خورشیدي« وکیل وي به ایلنا 

گفت به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.

 100 میلیون هزینه اسالمي کردن پوشش الست؛
 در خبرها آمده است براي اصالح لباس بازیگران سریال 
الست، 100 میلیون تومان هزینه مي شود. محمدمهدي 
جعفري مدیر موسسه فرهنگي- هنري قرن 21 به خبر 
براي  مناسبي  پوشش  افزار  نرم  امکانات  با  است  گفته 
این سریال  دوبله  هزینه  او  بازیگران طراحي مي شود. 
البته  و  کرد  برآورد  تومان  میلیون   80 هم  را  امریکایي 
از اعالم رقم خرید کپي رایت فیلم از شرکت پخش کننده 

جهاني به دلیل بازرگاني بودن آن خودداري کرد.

ارجاع جزایر ایراني به دیوان الهه؛
 پس از تالش برخي کشورهاي غربي و تعدادي از دولت 
روابط  کردن  مخدوش  براي  فارس  خلیج  حاشیه  هاي 
این  اقدامات  فارس،  خلیج  همکاري  شوراي  با  ایران 
کشورها منجر به عدم دعوت ایران به آخرین نشست این 
شورا شد. به گزارش ایران خبر، العطیه دبیرکل شوراي 
این  با تشریح دالیل برگزاري  نیز  همکاري خلیج فارس 
نشست، از امکان محول شدن موضوع جزایر سه گانه 
ایراني به دیوان کیفري بین المللي الهه سخن گفت و در 
عین حال تاکید کرد مي خواهیم آرمان هاي مردم منطقه 

را محقق سازیم.

ممنوع الخروجي پرستو فروهر
فرزند  گذرنامه  شد.  الخروج  ممنوع  فروهر«  »پرستو   
داریوش و پروانه فروهر هنگام حضور وي در فرودگاه 
دریافت  براي  از وي خواسته شد  و  امام خمیني ضبط 
گذرنامه اش به مراجع امنیتي مراجعه کند. وي که ساکن 
آلمان است براي برگزاري مراسم سالگرد پدر و مادرش 

به ایران آمده بود.

آزادي یک دانشجو؛ 
ارشد  کارشناسي  مقطع  دانشجوي  دارالشفا«  »یاشار 
دانشگاه تهران و دبیر سابق تشکل اصالح طلب دانشگاه 

قزوین پس از 20 روز از زندان آزاد شد.

افزایش مشاجره بر سر 
دانشمند هسته ای  ایران

به  سعودی  عربستان  مقامات  واکنش  با  همزمان 

بر  مبنی  خارجه  وزیر  متکی،  منوچهر  اظهارات 
دست داشتن ریاض در ربوده شدن شهرام امیری 
آمریکا،  به  وی  انتقال  و  ایران  هسته ای  دانشمند 
علی الریجانی رییس مجلس خواستار پاسخگویی 
عربستان  مقامات  شد.  زمینه  در این  واشنگتن 
گفته اند که مدرکی از محل اقامت شهرام امیری در 
مدینه پیدا نکرده است. آمریکا نیز اعالم کرده است 

که هیچ اطالعاتی از امیری در دست ندارد. 
از  بازدید  حاشیه  در  چهارشنبه  روز  الریجانی 
اداری  تشکیالت  اقدامات  و  نوآوری ها  نمایشگاه 
خبرنگاران  جمع  در  گذشته  ماه   14 در  مجلس 
گفت: از ابتدا روشن بود که ربوده شدن دانشمند 
هسته ای  ایران از سوی آمریکایی ها انجام شده و 

با دسایس سعودی سامان یافته است. 
این  از   پیش  آمریکایی ها  گفت:  مجلس  رییس 
متاسفانه  اما  داده اند،  انجام  اقداماتی  چنین  هم 
دو  هر  نیستند.  خود  تروریستی  رفتار  پاسخگوی 
کشور موظف هستند در  این باره پاسخگو باشند؛ 
برای  زمینه  این  در   بودن  پاسخگو  عدم  که  چرا 
چیز  موضوع  البته  این  است.  مضر  آنها  حیثیت 

مهمی  نیست، 
چون  این قبیل کارها برای خیلی از کشورها مقدور 

است. 
بر اینکه حفظ نظامات  تاکید  ایران  با  رییس مجلس 
ایجاد  ملت ها   برای  آرامش  نوع  یک  بین المللی 
می کند، تصریح کرد که نمونه  این مساله در بحث 
هسته ای وجود دارد، وقتی آنها یک نظام بین المللی 
مثل ان.پی. تی را به هم می زنند پس دیگر کشورها 
آمریکایی ها  وقتی  کنند.  عبور  آن  از  می توانند  هم 
توسط  ان.پی.تی  ضوابط  رعایت  عدم  به  نسبت 
را  چشمشان  صهیونیست ها  مثل  دوستانشان 
را  کارهایی  چنین  انتظار  باید  می گذارند  هم  روی 
از دیگران نیز داشته باشند. وقتی در شورای حکام 
این در واقع  خالف ضوابط تصمیم گیری می کنند، 
به هم زدن سیستم هایی است که می تواند آرامش 

بین المللی را به همراه داشته باشد. 
خارجه  دیروز،وزارت  که  است  درحالی  این 
عربستان به اظهارات منوچهر متکی وزیر خارجه 
ایران مبنی بر دست داشتن ریاض در ربوده شدن 

»شهرام امیری« تبعه ایرانی واکنش نشان داد. 
رییس  نقلی  اسامه  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  عربستان  خارجه  وزارت  اطالع رسانی  بخش 
روزنامه الشرق االوسط گفت که عربستان هر سال 
پذیرای یک میلیون زائر ایرانی است و همانند سایر 
کشورها تحت نظارت هیات  های رسمی کشور خود 
هستند که در امر اسکان و ارتباطات آنان نظارت 

دارد. 
در  امیری  ناپدید شدن شهرام  از  پس  افزود:  وی 
شهر مدینه، عربستان تمامی بیمارستان ها، هتل ها 
را  او  سکونت  محل  حتی  و  مکرمه  مکه  مراکز  و 
بازرسی کرد؛ اما هیچ مدرکی پیدا نشد و همین امر 
و چگونگی  با شرایط  رابطه  در  زیادی  سوال های 
ایرانی و ارتباطات  ناپدید شدن وی از محل هیات  
وی ایجاد کرده است و ما این مطالب را به هیات  
تاکنون  اما  کردیم؛  ابالغ  ایران  سفارت  و  ایرانی 

پاسخ رسمی از تهران دریافت نکرده ایم. 
مسوول  یک  از  نقل  به  همچنین  االوسط  الشرق 
وزارت خارجه آمریکا نوشت که هیچ اطالعاتی از 

امیری در دست نیست. 

به گزارش خبرگزاری حیات به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، پس از اظهارات متکی درباره ربوده شدن 
»شهرام امیری« و انتقال وی به آمریکا، سخنگوی 
اطالعاتی  ما  که  کرد  اعالم  آمریکا  وزارت خارجه 
جمع  در  کرولی  فیلیپ  نداریم.  خصوص  در  این 
خبرنگاران اظهار کرد: ما از این اتهام که از سوی 
مقامات  ایران بیان شده، مطلع شده ایم؛ اما درحال 

حاضر چیزی برای گفتن نداریم. 
 این درحالی است که دولت آمریکا پاییزسال گذشته 
فاش کرد: »امیرحسین اردبیلی« که دوسال پیش در 
گرجستان ناپدید شده بود، در زندانی در فیالدلفیای 
آمریکا نگهداری می شود. دولت گرجستان در سال 

2008 وی را به مقامات آمریکا تحویل داده بود. 
شنبه  روز سه  ایران  خارجه  وزیر  متکی  منوچهر 
با  خود  اماراتی  همتای  با  مطبوعاتی  نشست  در 
اشاره به ناپدید شدن شهرام امیری در پی سفرش 
از  ما  که  است  طبیعی  بسیار  گفت:  عمره  حج  به 
و  امیری  آقای  وضعیت  شدن  مشخص  عربستان 

بازگرداندنش به ایران را مطالبه کنیم. 
وی با بیان اینکه بر اساس اسناد، مدارک و شواهدی 
در  آمریکایی ها  کردیم،  اعالم  قبل  مدت ها  از  که 
کار  این  و  داشتند  دست  امیری  شهرام  ربایش 
توسط آنها انجام شد، تصریح کرد: مطالبه ما برای 
بازگشت آقای امیری به ایران از مسووالن و دولت 

آمریکا نیز هست. 
به  اشاره  با  خبر،متکی  مرکزی  واحد  گزارش  به 
ربوده شدن یکی دیگر از اتباع ایرانی در گرجستان 
که  اردبیلی  آقای  گفت:  آمریکا  به  وی  انتقال  و 
یک  در  پیش  سال  دو  است،  ساله  سی  تاجر  یک 
گرجستان  در  آمریکایی ها  دست  به  صحنه سازی 
کامال  اقدام  این  که  شد  منتقل  آمریکا  به  و  ربوده 
غیرمنطقی، غیرحقوقی و مغایر با قوانین بین المللی 
است.  مدنی  حقوق  کنوانسیون  دو  ماده  ازجمله 
این  از بازداشت  از یک سال و نیم  آمریکایی ها پس 
تبعه ایرانی، موضوع را در دادگاهی که علنی نبوده 

است بررسی و اعالم کرده اند. 
متکی با اشاره به موضوع علی عسگری یکی دیگر از 
اتباع کشورمان گفت که وی نیز به دست نیروهای 
آمریکایی در ترکیه ربوده شده است. متکی پرونده 
بشر  حقوق  نقض  و  زمینه  این  در  را  آمریکایی ها 
قطور خواند و گفت: پیگیری هایمان را در این زمینه 

به اطالع افکار عمومی خواهیم رساند. 

 اسامی11  ایرانی دربند آمریکا 
و  وزیر  اخیرا  که  شهروند ایرانی  اسامی  11 
سخنگوی وزارت خارجه به عنوان  ایرانیان دربند 
به  شد.  منتشر   ، بودند  داده  خبر  آن  از  آمریکا 
در  افراد  از  این  تعدادی  مهر،  خبرگزاری  گزارش 
نیز  سایران  و  شده اند  زندانی  و  دستگیر  آمریکا 
در  دستگیری  از  پس  کشور  این  نفوذ   اعمال  با 
شده اند.بکتاش  منتقل  آمریکا  به  کشورها  دیگر 
نظمی  امیر  علی  امیرقلیخانی،  امیرشهرزاد  فتاحی، 
واهی  دالیل  به  همگی  نیز  کشاری  سعید   و حسن 
از مدت ها قبل بدون برگزاری دادگاه یا اعالم جرم 
در زندان های آمریکا به سر می برند.بر اساس  این 
گزارش محمود یادگاری یکی از شهروندان  ایرانی 
است که بهار سال 88 در کانادا دستگیر و زندانی 
شد و هم اکنون نیز در آمریکا زندانی است. به گفته 

مقامات کانادا وی راننده کامیون بوده است. 

علیرضا عسگری نیز از 3 سال قبل تاکنون در ترکیه 
ناپدید شده و بر اساس مدارک و شواهد به آمریکا 
تبعه  دیگر  اردبیلی  است.امیرحسین  شده  منتقل 
بازداشت  قبل در گرجستان   ایران است که 2سال 
دادگاهی  قبل  چندی  شد ،  داده  انتقال  آمریکا  به  و 
می شود  گفته  و  شده  تشکیل  او  برای  فرمایشی 
صادر  حکم  اردبیلی  برای  است  قرار  آینده  هفته 
است  دیگری  ایرانی  شهروند   امیری  شود.شهرام 
که از خرداد ماه برای سفر حج عمره به عربستان 
عزیمت کرد، در آنجا ربوده شد و به گفته مقامات 
به  ایران  اسالمی   جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
افراسیابی  است.محسن  شده  منتقل  متحده   ایاالت 
بازرگان  ایرانی در آلمان و مجید کاکاوند دانشجوی 
مهندسی برق در فرانسه دستگیر شده اند، نصراهلل 
تاجیک سفیر سابق  ایران در اردن نیز توسط دولت 
انگلیس زندانی شده و واشنگتن با اعمال نفوذ مانع 
به  را  آنان  انتقال  مقدمات  و  شده  آنان  آزادی  از 

آمریکا فراهم کرده است.
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دیگران  یه  بتوانیم  تا  کنیم  باور  را  این  میخواهم  من  اول 
بباورانیم.

اگر به سراسر این تاریخ نگاه بکنید با اغماض های جزئی 
سراسر آن یک طیف یکنواخت و تکرای و سینوسی است. 
یا بزگ فرق نمی کند( دچار ظلم و ستم رکود  )کوچک و 
و پس آن رخوت بی تفاوتی و نومیدی می شود یک قوم 
یک سر کرده یک جریان یک همسایه فرصت را مغتنم می 
در کامش  و  در دستش شمشیر  آورد  یورش می  شمارد 
به  جز  اش  کله  در  ولی  فریبنده  های  وعده  و  زبان چرب 
غارت و تاراج به هیچ چیز دیگری نمی اندیشد. یعنی برای 
فتح فقط زور بازو نیاز است و ویرانی و آتش زدن چه در 
این مرحله استطاعت اندیشیدن نه تنها عامل موثری نیست 

بلکه تا حدودی باز دارنده هم هست.
میدهد  فراری  یا  و  کشد  می  یا  را  ها  قبلی  می شود  فاتح 
جایش می نشیند تا از درون قبیله یک عده که نه شهامت 
کشته شدن را داشتند و نه قدرت یا شانس فرار به سرعت 
از  تر  داغ  کاسه  به صورت  فاتح  با  دهند  می  تغییر شکل 
آش همداستانی می کنند می شود دست راستش یحیی بر 
الملک  نظام  گیرد خواجه  قرار می  هارون  در خدمت  مکی 
می شود همه کاره ی ملکشاه سلجوقی خواجه نصیرالدین 
میرزاابراهیم  مغول  خان  راست  دست  شود  می  طوسی 
کالنتر با هزار دوز و کلک حکومت را از زندیه می گیرد و 
میدهد به دست قاجاریه فرقی نمی کند و در همین سلسله 
با سه  اتابک  قاجاریه میرزا علی اصغر خان  ابد مدت!!  ی 
پادشاه در قبل و بعد از مشروطه کنار می آید. یک چندی 
بدین منوال می گذرد... اما چون تدبیر نیست )و اگر هست 
اختصاصا در جهت منافع شخصی به کار می رود( برنانه 
ریزی نیست مدیریت پایدار نیست درایت نیست خیلی زود 

شمارش معکوس آغاز می شود. 
سراسر تاریخ گذشته مان را نگاه کنید گرفتن به همت یک 
مرد نظامی )از هر نوعش( انجام می گیرد چون برای گرفتن 
فقط زور الزم است و آتش زدن و زبان در آوردن اما وقتی 
اوضاع آرام شد می بینید که دیگر حتی نادر شاهی که برای 
را  اعتباری  چنین  این  صفویه  از  بعد  سرافکنده  ی  ایرانی 
فراهم آورد قادر به ادامه کار نیست چون تمرین سازندگی 
بنابراین  ندارد  کار  برای  را  الزم  سواد  و  آمادکی  نکرده 
مردم  که  دهد  می  ادامه  قدر  آن  را  نظامی  ی  رویه  همان 
برای تامین مالیات مجبور می شوند دخترشان را به ترکمن 
ها بفرشند و وقتی دیگر به جان آمدند باز شروع می شود 
از  دیگر  مقطع  یک  تا سربجنبانی  نو  از  نو روزی  از  روز 
رویدادهای تکراری تاریخ شکل گرفته است. به هر حال به 
این نتیجه می رسیم که اگر نخواهیم همه چیز را دوباره و 
چند باره تجربه کنیم باید تاریخ را جدی تر بگیریم.چه باور 
دارم بدون شناخت دیروز هرگز قادر نخواهیم بود امروز 

و فردای بهتری برای خود بسازیم.

حقیقت گریزی و پنهانکاری
با  روبرو شدن  به  چندانی  عالقه  ها  ایرانی  ما  مجموع  در 
نباشد  مان  سلیقه  و  میل  مطابق  دلیلی  هر  به  که  حقایقی 
نداریم.از بیماری صعب العالجی که خدای ناکرده گریبان 
و  تا معضالت  گرفته  را  اطرافیانمان  از  عزیزی  یا  و  خود 
با  حالت  بهترین  در  دهیم  می  ترجیح  اجتماعی  مشکالت 
این منظور در  به  بگذریم و  از کنار آن  به آسانی  سکوت 
حادترین شرایط حاکم با انشاا و به امید خدا و در اوج بی 
عالجی هر چی خداوند مقدر کرده باشد صورت مساله را 
پاک می کنیم غافل از این که به استناد ده ها توصیه مسلم 
انجام این گونه امور را خداوند به عهده خود ما قرار داده 
نکنیم خود  در رفع معضل  اگر کوشش  نیست  قرار هم  و 
بخود حل شود. داستان عامیانه ی درویشی که سگ کاسه 
ی روغنش را لیسیده بود و آن را نجس کرده بود را که 
میدانید. درویش مال باخته تنها به این دلخوش کرده بود که 
انشاا گربه بوده. در صورتی که خودش خوب می دانست 
واقعا آن که کاسه اش را لیسیده و نجس کرده بود سگ 
اکثرا مسائلمان را خوب مس دانسم  . ما هم  نه گربه  بود 
ولی حتی خودمان را هم گول می زنیم یعنی نه این که الزاما 
قصد دروغ گویی داشته باشیم بلکه برحسب عادت  فکر می 

کنیم این جور راحت تر هستیم.         ادامه دارد

طي نشست 27 وزیر خارجه در بروکسل تصویب شد 
 

بیانیه اتحادیه اروپا درباره پرونده 
هسته یي ایران 

 
در  نشستي  طي  اروپا  اتحادیه  وزیر   27 دسامبر   9 چهارشنبه 
ایران گفت وگو کردند. حاضران  یي  برنامه هسته  بروکسل درباره 
مانع  ایران  چنانچه  کردند  اعالم  امریکا  با  همراستا  نشست  این  در 
اعمال  به  پیشرفت تالش ها براي حل موضوع هسته یي اش شود، 
تحریم هاي جدید علیه تهران دست خواهند زد. این هشدار در بیانیه 
اعضاي اتحادیه اروپا آمده که قرار است امروز و فردا در نشست 
کامل اتحادیه خوانده شود. در همین باره خبرگزاري ایسنا به نقل از 
اسکاي نیوز گزارش داد؛ وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز سه 

شنبه در بیانیه یي ادعا کردند، آنچه را که »قصور مداوم ایران در 
بر آوردن تعهدات بین المللي اش و عدم تمایل ظاهري ایران به دنبال 
کردن مذاکرات« خواندند ادامه یابد، پاسخي روشن از جمله از طریق 

اقدامات مقتضي را در پي خواهد داشت. 

بنابر این گزارش، این بیانیه با اشاره به احتمال تحریم هاي بیشتر 
اقدام شوراي  از  اروپا  اتحادیه  افزاید؛  مي  تهران  علیه  ملل  سازمان 
امنیت سازمان ملل در صورتي که ایران همچنان به همکاري نکردن 
ادامه دهد، حمایت  برنامه هسته یي اش  الملل بر سر  بین  با جامعه 
خواهد کرد. مایکل اشپیندگر وزیر امور خارجه اتریش در این باره 
اتحادیه اروپا قطعنامه یي را براي تحریم هاي جدید در برابر  گفت 

شوراي امنیت قرار خواهد داد. 

تصویب  قطعنامه  این  اگر  افزود؛  وي  از  نقل  به  اتریش  خبرگزاري 
نشود، یا به طور گسترده از آن حمایت نشود، اتحادیه اروپا مي تواند 
به طور یکجانبه درخصوص تحریم ها علیه ایران تصمیم گیري کند. 
اما  دارد،  هم وجود  هنوز  الملل  بین  داد؛ شکیبایي جامعه  ادامه  وي 
به مویي بند است. شوراي امنیت تاکنون سه دور تحریم علیه ایران 
در  اولین مرکز غني سازي  در  اورانیوم  انجام غني سازي  دلیل  به 
نطنز اعمال کرده است. وزیران امور خارجه اروپایي پس از نشست 

بروکسل توافق کردند این اتحادیه همچنان آماده مذاکره با ایران در 
راستاي رسیدن به یک راه حل از طریق مذاکره براي این مساله است 
اتخاذ  این هدف  تا وقتي که تهران »تصمیمات ملموس در جهت  اما 
کند«. وزیران امور خارجه در این بیانیه از ایران خواستند به طور 
کامل به قطعنامه هاي شوراي امنیت پایبند باشد و ادعا کردند ساخت 

تاسیسات قم نقض تعهدات ایران بود. 

این متن که مورد تصویب قرار گرفته است، مي افزاید وزیران امور 
در  بعدي  هاي  گام  براي  را  هایي  گزینه  باید  اروپا  اتحادیه  خارجه 
35 عضو  این  از  پیش  بگیرند.  نظر  در  ژانویه  ماه  در  نشست شان 
شوراي حکام در نشستي که دو هفته قبل در وین داشتند با صدور 
قطعنامه یي برنامه هسته یي ایران را محکوم کردند. این قطعنامه که با 
اکثریت آرا به تصویب رسید انتقاد ایران را در پي داشت. اعالم خبر 
ایران موجب شد  اقدام به ساخت سایت غني سازي فردو از سوي 
اعضاي شوراي حکام آژانس بین المللي انرژي اتمي در اعتراض به 
نحوه اطالع رساني ایران از چنین قطعنامه یي حمایت کنند. در همین 
راستا منوچهر متکي وزیر خارجه در نامه هایي جداگانه به وزیران 
خارجه 35 کشور عضو شوراي حکام، مواضع ایران را درباره مساله 
هسته یي اش و همچنین عملکرد این کشورها در این باره در نشست 
اخیر شوراي حکام تشریح کرد. به گزارش ایسنا متکي در نامه خود 
به وزیران خارجه کشورهایي که علیه کشورمان راي داده اند توصیه 
کرده است رفتارشان را تغییر دهند و از تجربیات گذشته خود درس 
ایران  علیه  که  کشورهایي  غیرمعقول  اقدام  کرده  تاکید  وي  بگیرند. 
توسعه  براي  فعلي  راه  ادامه  در  تردید  بي  را  تهران  اند،  داده  راي 
فناوري هسته یي صلح آمیز راسخ تر مي کند و تصمیم دولت ایران 
براي توسعه تاسیسات هسته یي و ادامه همکاري با آژانس برابر با 
تعهدات موافقتنامه جامع پادمان شاهدي براین مدعاست. متکي افزود؛ 
این گونه اقدامات نامعقول علیه استفاده صلح آمیز از انرژي هسته 
مي  درحالي صورت  اشاعه  منع  معاهده  براي کشورهاي عضو  یي 
گیرد که جهان از گسترش کمي و کیفي سالح هاي هسته یي و تهدید 
به استفاده از آن رنج مي برد و متاسفانه کشور شما به عنوان یک 
کشور دارنده سالح هسته یي تعهدات مسلم خود تحت ماده 6 معاهده 
منع اشاعه هیچ اقدام قابل توجهي براي خلع سالح عمومي و هسته 
یي به عمل نیاورده است. وي همچنین در نامه خود به سه کشوري 
موضع  از  وسیله  بدین  است؛  آورده  اند،  کرده  حمایت  ایران  از  که 
گیري شایسته و مدبرانه دولت شما در مخالفت با قطعنامه سیاسي 
چند کشور غربي در شوراي حکام علیه فعالیت هاي صلح آمیز هسته 
تشکر  فردو،  غني سازي  تاسیسات  در  ایران  اسالمي  یي جمهوري 
این  به  منفي شما  داده است؛ راي  ادامه  قدرداني مي شود. متکي  و 
مقاومت  غیرتعهد و ضرورت  بنیادین  اصول  به  تعهد شما  قطعنامه 
در برابر خواسته هاي غیرقانوني و زیاده طلبانه بانیان این قطعنامه 
را به اثبات رساند. وي همچنین با مخاطب قرار دادن وزیران خارجه 
کشورهایي که در شوراي حکام راي ممتنع دادند، در این نامه آورده 
است؛ اقدام چند کشور انحصارطلب علیه جمهوري اسالمي ایران در 
حالي صورت گرفته که ایران فراتر از تعهدات حقوقي خود 12 ماه 
زودتر از موعد قانوني، تاسیسات غني سازي »فردو« را به آژانس 
اظهار کرد و برابر درخواست مدیرکل آژانس بر اساس حسن نیت 
خود، تاکنون دو بار نیز دسترسي نامحدود بازرسان آژانس به این 
اینکه  جاي  به  غربي  کشورهاي  اما  است  کرده  فراهم  را  تاسیسات 
ایران قدرداني کنند، در حرکتي  اقدامات و همکاري هاي سازنده  از 

سیاسي مبادرت به صدور قطعنامه کردند.

تجمعات دانشجویي
 در روز 17 آذر 

 
 ظهر روز 17 آذر عابران و خودروهاي خیابان انقالب در تقاطع 
16 آذر و خیابان قدس همچنان شاهد حضور نیروهاي پلیس در 
روز  هاي  ناآرامي  از  پس  امر  این  بودند.  تهران  دانشگاه  اطراف 
دانشجو در تهران و برخي دانشگاه هاي کشور رخ داد و به گفته 
ادامه  دلیل  به  تهران،  استانداري  مسووالن  و  پلیس  فرماندهان 

تجمعات دانشجویي در دانشگاه تهران در 17 آذر بود. 

در دانشگاه شهید بهشتي نیز تجمعاتي رخ داد که براساس گزارش 
به  منتهي  هاي  خیابان  انتظامي،  نیروهاي  تایید  و  رسمي  هاي 
انتظامي کنترل مي شد. آن طور که  میدان ولنجک، توسط نیروي 
خبرگزاري هاي رسمي مخابره کرده اند، در پي بروز ناآرامي در 
دانشکده فني دانشگاه تهران میان دانشجویان منتقد از یک سو و 
طیف مقابل، درگیري هایي ایجاد شد که به تعطیلي کالس هاي درس 
در این دانشگاه انجامید. لباس شخصي با دخالت در این تجمعات، 

سعي در خاتمه آن داشتند. ایرنا هم گزارش داد ماموران »نظامي و 
انتظامي« از صبح روز سه شنبه در اطراف دانشگاه تهران مستقر 
شده بودند و مسووالن انتظامات دانشگاه هم پس از کاسته شدن از 

شدت درگیري ها، درهاي اصلي دانشگاه را بسته اند. 

دانشجویان دانشگاه تهران یکي از دالیل تعطیلي کالس هاي خود را 
اعتراض دانشجویان به حضور افراد غیردانشجو در این دانشگاه 
همین  به  شرایط  نیز  بهشتي  شهید  دانشگاه  در  اند.  کرده  اعالم 
این دانشگاه که از سوي  افرادي که در تجمع  صورت پیش رفت. 
سمت  به  ابتدا  بودند  کرده  شرکت  شد  برگزار  دانشجویي  بسیج 
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتي حرکت کردند و به همین دلیل 
برخي کالس ها تعطیل شد. بر اساس گزارش هاي دریافتي تعدادي 
از بسیجیان و شماري از دانشجویان دانشگاه در مقابل هم تجمع 

کرده و شعارهایي سر دادند. 

اعضاي بسیج دانشجویي هم در مقابل سلف غذاخوري پسران تجمع 
. دانشجویان دانشگاه شهید بهشتي  کرده و شعارهایي سر دادند 
هم در مقابل سلف غذاخوري دختران تجمع کردند و شعارهایي در 

پاسخ به شعارهاي آنها داده شد. 
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ایتالیایي ها برلوسکوني را نمي خواهند 
 

 ده ها هزار ایتالیایي روز شنبه با تظاهرات در ایتالیا خواستار کناره گیري برلوسکوني از نخست 
وزیري شدند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، بعد از فراخوان اینترنتي براي برگزاري »روز بدون 
برلوسکوني« ده ها هزار ایتالیایي در مرکز »رم« پایتخت ایتالیا تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان که به 
منظور اعالم عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سیاسي و اپوزیسیون دولت پرچم ها، پالکاردها 
و پارچه نوشته هایي به رنگ بنفش را در دست داشتند شعارهاي تندي نظیر با دستان کثیف نمي 
اینترنتي این  ایتالیا سردادند. سازمان دهندگان  توان سیاست کرد علیه برلوسکوني نخست وزیر 
تظاهرات به این دلیل این رنگ را انتخاب کردند که توسط هیچ کدام از احزاب سیاسي استفاده نشده 
این تظاهرات اعالم کردند بیش از 350 هزار نفر از طیف هاي گوناگون  است. سازمان دهندگان 
اجتماع را جذب کرده اند و اکثر حامیان آنها از احزاب جناح چپ هستند. تظاهرات کنندگان پارچه 
نوشته هایي را حمل مي کردند که در آن از برلوسکوني خواسته بودند به دالیل قانوني متعدد از 
سمت خود کناره گیري کند. آنها برلوسکوني را به فساد مالي و فرار از مالیات متهم کردند. یکي از 
هماهنگ کنندگان این تظاهرات به خبرگزاري فرانسه گفت؛ ما مي خواهیم برلوسکوني از سمت خود 
کناره گیري کند چون احساس مي کنیم که وي نماینده ما نیست. فراخوان براي برپایي تظاهرات 
علیه سیلویو برلوسکوني نخست وزیر ایتالیا با هدف کناره گیري وي از قدرت پس از آن اعالم 
شد که برخي رسانه ها نظیر روزنامه لیبرو اخیراً از مشارکت برلوسکوني در جنایات مافیایي طي 
سال هاي 1992 و 1993 میالدي و برخي جرائم سازمان یافته مافیا پرده برداشتند و روز گذشته 
نیز گاسپاره اسپاتوتسا، نادم مافیایي در جریان دادگاه تجدید نظر سناتور سابق مارچلو دل اوتریا 
با مافیا همکاري داشتند. نخست وزیر  اعتراف کرد برلوسکوني و دل اوتریا در دهه 90 میالدي 

ایتالیا این روزها دوران بسیار سختي را براي ماندن بر مسند قدرت در پیش رو داشته و دارد. 
 

 آزمون اتحادیه اروپا در صلح خاورمیانه 
 

تظاهرات  برپایي  با  از طرفداران صلح  زیادي  تعداد  بروکسل  اروپا در  اتحادیه  برپایي اجالس  با 
خواستار به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین شوند. پیش از این سوئد 
که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده داشته و به زودي این ریاست پایان مي پذیرد، 
طرحي را ارائه داد که براي نخستین بار از کشورهاي اروپایي خواسته بود ضمن فشار آوردن بر 
اسرائیل براي ادامه روند صلح، بیت المقدس را به عنوان پایتخت دو دولت اسرائیل- فلسطین به 
رسمیت بشناسند. این پیشنهاد با استقبال دولت خودگردان و با مخالفت شدید بنیامین نتانیاهو و 
کابینه او در تل آویو مواجه شد. طي یک هفته گذشته طرف هاي اسرائیلي- فلسطیني نهایت تالش 
خود را کردند تا نظر کشورهاي عضو این اتحادیه را به دیدگاه هاي خود جلب کنند. این پیشنهاد 
قرار گیرد. روزنامه هاآرتص چاپ  قرار است فردا سه شنبه در اجالس بروکسل مورد بررسي 
اسرائیل نوشت طي هفته گذشته بنیامین نتانیاهو با تعدادي از رهبران اروپایي تماس تلفني برقرار 
کرد و به خصوص در این باره با آنگال مرکل صدراعظم آلمان و ساپاته رو نخست وزیر اسپانیا 
که قرار است کشورش ریاست بعدي این اتحادیه را بر عهده داشته باشد گفت وگو کرد و از آنها 
خواست بر طرف فلسطیني فشار آورند تا ازسرگیري مذاکرات صلح را بپذیرد. در همین رابطه قرار 
است این هفته ریاض المالکي وزیر خارجه دولت خودگردان به مسکو سفر کند. امروز همزمان با 
برپایي اجالس اتحادیه اروپا قرار است گروه هاي مختلف فلسطیني در بروکسل تجمع برگزار کنند. 
این گروه ها از سایر »آزادگان« جهان خواسته اند از طرح سوئد پشتیباني کنند. طرح سوئد از یک 
سو بیت المقدس را به پایتختي دو دولت مي شناسد و از طرف دیگر از اعالم یکجانبه دولت فلسطین 
براي کسب استقالل حمایت مي کند. اتحادیه اروپا قرار است در این رابطه شانس خود را آزموده و 
بیانیه یي صادر کند. اسرائیلي ها با دادن یکسري هشدارها مي گویند کساني سعي مي کنند اتحادیه 

را در برابر اسرائیل قرار دهند. 

پیروزي مورالس در انتخابات ریاست جمهوري بولیوي 
 

»اوو  قاطع  پیروزي  از  راي  هاي  صندوق  پاي  در  گرفته  صورت  هاي  نظرسنجي  و  اولیه  نتایج 
خبررساني  آژانس  گزارش  به  دهند.  مي  خبر  بولیوي  جمهوري  ریاست  انتخابات  در  مورالس« 
فاصله  با  و  آرا شده  به کسب 62 درصد  موفق  یکشنبه  انتخابات روز  در  مورالس  اوو  بولیوي، 
بسیار زیاد نسبت به »مانفرد ریس ویا« اصلي ترین رقیب خود که 23 درصد آرا را به دست آورد 
بار دیگر به عنوان رئیس جمهور بولیوي برگزیده شد. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه که طي آن 
مردم به نمایندگان مجمع جدید قانونگذاري چندقومیتي )کنگره( نیز راي دادند نشان مي دهد حزب 
حاکم بولیوي موسوم به جنبش به سوي سوسیالیسم دوسوم سنا و مجلس نمایندگان را نیز به 
خود اختصاص داده است. اوو مورالس با تاکید بر پیروزي خود در انتخابات روز گذشته بولیوي 

وعده سرعت بخشیدن به روند تحوالت در این کشور را داد. 

نتایج  کرد  خاطرنشان  الپاز  در  خود  طرفداران  از  عظیمي  جمع  برابر  در  بولیوي  جمهور  رئیس 
انتخابات بیانگر مسوولیت بزرگ دولت براي تعمیق و تسریع تحوالت است و کسب دوسوم کرسي 
هاي کنگره راه را براي تحقق این هدف هموار مي سازد. مورالس افزود؛ اینک راه براي اجراي قانون 
اساسي جدید که در ژانویه گذشته به تصویب رسید باز شده است. مورالس در دوره جدید ریاست 

جمهوري خود از سال 2010 تا 2015 زمام امور را در بولیوي در دست خواهد داشت. 

قسمت اعظم حمایت ها از مورالس از سوي اکثریت بومي این کشور یعني سرخپوست ها است که 
60 درصد جمعیت بولیوي را شامل مي شوند. مورالس مانند هوگو چاوس رئیس جمهور چپگراي 
ونزوئال به اصالح قانون اساسي پرداخت و محدودیت یک دوره یي تصدي گري ریاست جمهوري 
را لغو کرد و بر اساس قانون جدید رئیس جمهور مي تواند یک دوره دیگر در انتخابات شرکت کند. 
این در حالي است که ناظران سازمان کشورهاي امریکایي و اتحادیه اروپا اعالم کردند انتخابات 

روز یکشنبه در بولیوي شفاف و مشارکت مردمي در آن باال بود. 

 
 

تازه ترین راه حل امریکا براي افغانستان  
 

مک کریستال؛
 بن الدن باید از 

بین برود  
اظهار  امریکا  دفاع  وزیر  اینکه  از  پس  روز  یک   
داشت هیچ گونه اطالعات جدیدي در خصوص محل 

کریستال  مک  ندارد،  وجود  القاعده  رهبر  اختفاي 
فرمانده ارشد نیروهاي امریکایي در افغانستان در 
کنگره این کشور عنوان داشت کشتن یا دستگیري 
رهبر القاعده براي شکست این سازمان تروریستي 

نقشي تعیین کننده دارد. 

استنلي مک کریستال در کمیته هاي سرویس هاي 
اظهار  امریکا  سناي  و  نمایندگان  مجلس  نظامي 
داشت وي نمي تواند قول دهد راهبرد جدید نظامي 
القاعده منتهي مي  اش به دستگیري بن الدن رهبر 
از  خارج  به  القاعده  رهبر  که  زماني  زیرا  شود، 
اختیارات«  از  »خارج  او  تعقیب  رود  مي  افغانستان 
تاکید کرد؛ من معتقدم بن الدن یک  وي است. وي 
چهره نمادین است که در مقطع فعلي زنده ماندنش 
کند.  مي  تقویت  سازمان  یک  عنوان  به  را  القاعده 
دستگیر  را  او  که  زماني  تا  کنم  نمي  فکر  بنابراین 
کرده یا کشته باشیم بتوانیم شکستش دهیم. هفته 
اظهار  امریکا  دفاع  وزارت  ارشد  هاي  مقام  گذشته 
اسامه  اختفاي  محل  درخصوص  متناقضي  نظرات 
که  حالي  در  داشتند  بیان  القاعده  رهبر  الدن  بن 
پاکستان  در  الدن  داشت؛بن  عنوان  کریستال  مک 
امنیت  مشاور  جونز  جیمز  ژنرال  دارد.  حضور 
ملي امریکا گفته بود بن الدن برخي اوقات از مرز 
مک  سخنان  کند.  مي  عبور  پاکستان   - افغانستان 
کریستال در حالي بیان مي شود که اخیراً امریکا با 
افغانستان قول داد  اعالم استراتژي جدید خود در 
اعزام کند.  این کشور  به  نیروي جدید را  30 هزار 
همچنین ناتو نیز با حمایت از این استراتژي اعالم 
خواهد  افغانستان  به  جدید  نیروي  هزار  هفت  کرد 
راهکار  این  رسد  مي  نظر  به  حال  این  با  فرستاد. 
نیز قانع کننده نباشد و از هم اکنون مقامات نظامي 
امریکا به ناکامي خود اعتراف مي کنند و جالب اینکه 
بن الدن را مسوول اصلي این ناکامي ها مي دانند. 

در  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت  که  طوري  به 
رهبر  کرد  اعالم  تلویزیوني  شبکه  یک  با  مصاحبه 
القاعده با توجه به هوش باالیي که دارد تمام تالش 
گذاشته  ناکام  وي  دستگیري  براي  را  امریکا  هاي 
است. گیتس در ادامه مصاحبه اش با اشاره به اینکه 
نیروهاي  دسترس  از  که  مناطقي  در  القاعده  رهبر 
امنیتي دور است مخفي مي شود، گفت؛ حقیقت این 
است که بن الدن شخصي باهوش و محتاط است و 
مي تواند سال ها از دسترس دیگران به دور باشد. 
وزیر دفاع امریکا در این باره تاکید کرد اسامه بن 
خود  احتیاط سرشار  و  هوش  از  استفاده  با  الدن 
نیروهاي  از دست  از 17 سال  بیش  توانسته است 
اف بي آي )پلیس فدرال امریکا( فرار کند. در همین 
در  نیز  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  رابطه 
دیدار با سربازان و تفنگداران دریایي امریکا اظهار 
داشت شورش در افغانستان طي سه سال گذشته 

افزایش یافته و وي انتظار دارد در سال آتي میالدي 
همزمان با افزایش نیروهاي امریکایي در این کشور، 
میزان تلفات نیز فزوني یابد. دریاساالر مایکل مولن 
رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا خطاب به هزار تن 
از سربازان و تفنگداران دریایي امریکا گفت؛ مقطع 
کنوني خطرناک ترین زمان در طول چهار دهه یي 
مولن  ام.  داشته  تن  بر  نظامي  لباس  من  که  است 
معني  و  نیستیم  پیروزي  حال  در  ما  کرد؛  تصریح 
آن این است که در حال شکست هستیم و همزمان 
در  افغانستان  در  گري  نظامي  شبه  ما  شکست  با 
حال گسترش و تقویت یافتن است. به همین خاطر 
ما نیازمند اعزام 30 هزار نیروي جدید هستیم. شما 
از جمله افرادي هستید که در طول 12ماه آتي باید 
کرد؛  خاطرنشان  مولن  شوید.  اعزام  افغانستان  به 
وقت  ماه   24 تا   18 آنها  معتقدند  ارتش  رهبران 
دهند  شکست  را  افغانستان  در  شورش  تا  دارند 
که در حقیقت زماني دشوار و خونین خواهد بود. 
وي افزود؛ مرز میان افغانستان و پاکستان کانون 
تروریسم جهاني است. رئیس ستاد مشترک ارتش 
امریکا خاطرنشان کرد؛ براي نابودي القاعده که در 
از  باید  مناطق مرزي دو کشور مستقر شده است 
سوي دو کشور به طور همزمان بر آنها فشار وارد 
شود. مجموع این اظهارات نشان مي دهد امریکا با 
از سربازان مناطق حائل بین  تازه یي  اعزام گروه 
طور  به  و  گرفته  هدف  را  افغانستان  و  پاکستان 
مشخص سران القاعده و شخص بن الدن را تحت 
تعقیب قرار خواهد داد تا شاید به این وسیله بتواند 
کند.  جبران  را  خود  گذشته  هاي  ناکامي  از  اندکي 
جدید  استراتژي  از  استقبال  با  کرزي  حامد  دولت 
که  زماني  تا  نیروها  این  حضور  گوید  مي  امریکا 
الزم  باشند  امنیت  ایجاد  به  قادر  دولتي  نیروهاي 
است. کرزي که در آغاز دور تازه ریاست جمهوري 
بحث برانگیز خود قرار دارد، گفته است روز شنبه 

وزراي کابینه جدید خود را معرفي خواهد کرد. 
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شرط امریکا براي کره شمالي  
 
 

اعالم  امریکا  خارجه  امور  وزارت  مقامات  از  یکي 
مشروط  یانگ  پیونگ  واشنگتن-  مستقیم  کردمذاکرات 
است.  جانبه  شش  مذاکرات  به  شمالي  کره  بازگشت  به 
مقامات  از  یکي  آسوشیتدپرس،  خبرگزاري  گزارش  به 
که  صورتي  در  کرد؛  اعالم  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
پیونگ یانگ به مذاکرات هسته یي برگردد امریکا مذاکرات 
مستقیم با این کشور را تضمین خواهد کرد. وي افزود؛ 
در دستور کار »استفان بوسورث« فرستاده ویژه امریکا 
بین  صلح  پیمان  امضاي  براي  مذاکراتي  شمالي  کره  به 
شمالي  کره  اگر  ولي  ندارد  وجود  شمالي  کره  و  امریکا 
به  امریکا  قبول کند  به مذاکرات شش جانبه را  بازگشت 
این  با  مستقیم  مذاکرات  در  داد  قول خواهد  کره شمالي 

کشور در مورد مسائل مختلف مذاکره کند. 

در سال 2008 روند مذاکرات شش جانبه مربوط به برنامه 
هسته یي کره شمالي که در سال 2003 آغاز شده بود، 
کره  و  ژاپن  امریکا شامل  ایجاد جبهه آشکار طرفدار  با 
جنوبي که باعث ناخرسندي پیونگ یانگ شد، به بن بست 
توسعه  به سمت  دیگر  بار  شمالي  کره  مقامات  و  رسید 

برنامه هسته یي گذشته خود روي آوردند.  

سقوط یک فروند جنگنده 
دیگر در یمن  

 
از  یي  بیانیه  صدور  با  یمن  در  حوثي  جنبش  هواداران 
موفقیت خود در سرنگوني یک فروند جنگنده در استان 
»عمران« یمن خبر دادند. به گزارش پایگاه خبري »صعده 
منطقه  در  شنبه  سه  روز  عصر  هواپیما  این  الین«،  آن 
»العشه« در نزدیکي »خیوان« در استان عمران سرنگون 
جنگنده  که  است  نشده  اشاره  بیانیه  این  در  است.  شده 
عربستان  یا  بوده  یمن  ارتش  به  متعلق  شده  سرنگون 
عربستان سعودي  دولت  یا  یمن  دولت  تاکنون  سعودي. 

این خبر را تایید نکرده اند.  
 

اعتراض گرجستان به روسیه  
 

اعتراض به سفر یک هیات دوماي   دولت گرجستان در 
دفتر  به  اعتراضي  یادداشت  اوستیاي جنوبي  به  روسیه 
روز  اعالم  به  بنا  داد.  تفلیس  در  روسیه  منافع  حافظ 
این کشور روز  چهارشنبه رسانه هاي گرجستان دولت 
به  سوئیس  سفارت  کاردار  اشلیوختر«  »انیتا  شنبه  سه 
وزارت  به  را  گرجستان  در  روسیه  منافع  حافظ  عنوان 
در خصوص  را  اعتراضي  یادداشت  و  فراخواند  خارجه 
سفر این هیات دوماي روسیه به اوستیاي جنوبي به وي 
در  و  گرجستان  در شمال  جنوبي  اوستیاي  کرد.  تسلیم 
نمایندگان  مجلس  دارد.  قرار  روسیه  با  مرز  هم  منطقه 
مستقل  را  منطقه  این   1989 نوامبر  در  جنوبي  اوستیاي 
اعالم و در پي آن جمهوري مستقل اوستیاي جنوبي در 

سپتامبر 1990 اعالم موجودیت کرد.  

عذرخواهي نخست وزیر هند  
  

عضو  یک  توهین  هند  وزیر  نخست  سینگ  موهان  مان 
حزب کنگره به نخست وزیر سابق این کشور را در جریان 
در  و  خواند  نادرست  نمایندگان  مجلس  دیروز  مذاکرات 
این خصوص پوزش خواست. بنابر خبر روز چهارشنبه 
پایگاه اینترنتي »تایمز آوایندیا« نخست وزیر هند در این 
ارتباط افزود؛ از اینکه به نخست وزیر پیشین در مجلس 
»لوک سابا« از سوي یکي از اعضاي حزب کنگره توهین 
ارتباط  همین  در  سینگ  کنم.  مي  عذرخواهي  است  شده 
افزود؛ روز گذشته من در مجلس حضور نداشتم اما از 
در  کنگره  حزب  عضو  از سوي  ناشایستي  کلمات  اینکه 
مورد نخست وزیر پیشین به کار برده شده است از سوي 

دولت هند از مجلس نمایندگان عذرخواهي مي کنم.  

دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره 
سرنوشت حزب حامی کردها تصمیم 

می گیرد
رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه اعالم کرد که دادگاه تا پیش از 
ـ فردا ـ درباره  این که آیا حزب »جامعه دمکراتیک« باید تعطیل  جمعه 

شود یا خیر، تصمیم نخواهد گرفت. 
به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه قانون اساسی ترکیه سه شنبه 
بحث درباره غیر قانونی ساختن حزب »جامعه دمکراتیک«، کلیدی ترین 
حزب سیاسی حامی کردها را به دلیل ارتباط هایی که گفته می شود با 
شورشیان جدایی طلب از جمله »حزب کارگران کردستان« )پ ک ک( 

دارد، آغاز کرد. 
بنا بر این گزارش، پیش از این در اوائل سال جاری میالدی پلیس 
»پ ک ک«  با  که  کسانی  علیه  حمالتی  در  ترکیه  امنیتی  نیروهای  و 
ارتباط دارند، حدود یک صد تن از جمله اعضای ارشد حزب جامعه 

دمکراتیک را که 21 کرسی در پارلمان دارد، بازداشت کردند. 
سیاستمداران این اتهام را رد کردند. 

در این گزارش آمده است که آغاز روند بررسی غیرقانونی ساختن 
حزب حامی کردها توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه در حالی آغاز 
شده است که دولت ترکیه اصالحاتی را برای افزایش حقوق اقلیت 

کرد بررسی می کند.

دیکتاتوری یا 
دموکراسی؟

مساله این است
گلوب / ترجمه : سارا معصومی

کودتای نظامی در پاکستان در راه است. این بار البته ابزار این کودتا 
کنند.ارتش  اشغال  را  اسالم آباد  خیابان های  که  نیستند  تانک هایی 
پاکستان این بار به استراتژی جدیدی برای تغییر رژیم در این کشور 
روآورده است . استراتژی که تبعات متفاوتی را برای سربازان غربی 

حاضر در افغانستان به دنبال خواهد داشت. 
یک سال پس از آنکه سرویس های اطالعاتی پاکستان توافقنامه شکننده 
صلح میان اسالم آباد و دهلی نو را با انفجار بمبئی به اغما بردند،دولت 
مرکزی در پاکستان با چالش هایی روبه رو شده است . جایگاه آصف 
علی زرداری رئیس جمهوری این کشور از سوی فرماندهان ارتش زیر 
را  پاکستان  در  نظامی  مجموعه  که  .درجه دارهایی  رفته است  سوال 
کرده اند  جزم  زرداری  زدن  کنار  برای  را  خود  عزم  می کنند  هدایت 
اسالم گرا  مردانی  زرداری  جای  به  داشتند  دوست  که  نظامی هایی   .
باشند. حرکتی که  بر راس قدرت نشسته  القاعده  یا  از طیف طالبان 
می تواند مانعی جدید بر سر استراتژی باراک اوباما رئیس جمهوری 
ایاالت متحده در افغانستان به حساب آید . تغییر ات سیاسی از این 
دست در پاکستان می تواند سربازان کانادایی بیشتری را هم به واسطه 

تبدیل شدن مناطق مرزی به بهشتی امن برای القاعده،قربانی کند . 
در مبارزه غرب با تروریست ها، زرداری احتماال تنها سیاستمدار پاکی 
است که می تواند غده سرطانی افراط گرایی در پاکستان را شناسایی 
بی میلی  با  ارتش  کنند.  را ریشه کن  آن  که  بخواهد  ارتش  از  و  کرده 
از روی  که چندان  با دولت همراه شده است. همراهی  این مسیر  در 
میل و اراده شخصی نبوده است . با وداع زرداری از قدرت، کانادا و 
ایاالت متحده همزمان با افغانستان و هندوستان باز با مشکالت زمان 

حکمرانی پرویز مشرف روبه رو خواهند بود .

را  آمریکایی  دالرهای  پاکستان  ارتش  تا کنون  پیش  سال  چندین  از 
می گیرد تا خرج جنگ با طالبان و القاعده کند .این در حالی ست که این 
گروه در تمام این سالها در پشت پرده هم از طالبان و هم از القاعده 
حمایت کرده است . از منظر ارتش پاکستان، تالش های دولت مرکزی 
برای رسیدن به صلح با افغانستان و پاکستان نه تنها مشکوک است 
بلکه باید با هشدار هم به آن نگاه کرد . صلح با هندوستان یکی از 

تابوهای ارتش پاکستان است.
کنگره   . کرد  لبریز  را  ارتش  کاسه صبر  زرداری  که  بود  اکتبر  ماه 
ایاالت متحده کمک مالی چند میلیارد دالری به پاکستان را تصویب 
کرد . البته ارتش از اعطای دالرهای ناراحت نشد بلکه تعیین اهدافی 
برای اختصاص این بودجه خشم نظامی های پاکی را برانگیخت . بر 
اساس طرحی که کنگره آن را تصویب کرد، در صورت دخالت ارتش 
کانال های  از  بودجه  این  پاکستان،  در  دولتی  دموکراتیک  روند  در 
شهروندی به دست پاکی ها می رسید . البته نمایندگان کنگره هشدار 
دادند که در صورت ادامه مخالفت ارتش با دولت مرکزی، دیگر هیچ  
آمریکایی ها  حرکت  این   . شد  نخواهد  پرداخت  نظامی ها  به  دالری 
آغازی بود برای آغاز شیطنت های ژنرال های ارتش با جایگاه زرداری 
و سفیر پاکستان در واشنگتن. ژنرال های پاکی که به واسطه دالرهای 
امریکایی تبدیل به ثروتمندان کشور خود شده اند، در بن بست عجیبی 
زرداری  کشیدن  پایین  به  برای  را  خود  عزم  اگر  شده اند.  گرفتار 
جزم کنند، ایاالت متحده برای همیشه به آنها پشت خواهد کرد. اگر 
هیچ حرکتی انجام ندهند و سکوت کنند، نفوذ خود را سیاستمداران از 

دست خواهند داد .
ژنرال های ارتش به همین واسطه بازی جدیدی را آغاز کردند. بازی 
درجه دارهای  نباشد.  مشخص  چندان  آن  در  نظامی های  دستان  که 
ارتش از رسانه های در اختیار طالبان و القاعده خواستند که تبلیغات 
جدی را علیه هندوستان و ایاالت متحده آغاز کنند . تبلیغاتی که محور 
تمامی آنها یک چیز باشد: زرداری در حال فروختن پاکستان به هند 

و امریکا است . 
نرخ   . آورده است  را  بد شانسی  بزرگترین  زرداری  میانه  این  در 
محبوبیت او کاهش چشمگیری یافته و همزمان پرونده قدیمی فساد 
مالی هم گریبانگیرش شده است . ژنرال های ارتش با توجه به منابع 
و  اسناد  به  راحتی  به  می توانند  دارند،  دولت  داخل  در  که  اطالعاتی 
مدارک دولتی در خصوص پرونده های فساد مالی دسترسی پیدا کنند. 
انتشار این اسناد هم می تواند حکم تیر خالص را برای زرداری داشته 
باشد . زرداری پیش از رسیدن به ریاست جمهوری به مدت یک دهه 
توسط ژنرال های ارتش پشت میله های زندان بود آن هم بدون حتی 

یک مورد اتهام .
دیکتاتوری  تنها  که  است  این  نخبگان  عمومی  باور  پاکستان  در 
می تواند پاسخگوی چند میلیون جمعیت این کشور باشد. یک ژنرال 
بازنشسته ارتش چندی پیش در این خصوص نوشت: حکومت نظامی 
روبه رو  اساسی  مشکل  یک  با  دموکرات  دولت های  بازگردد.  باید 
هستند و آن هم این است که چاره ای ندارند جز تن دادن به خواست 
اکثریت در جامعه. مردم بسیاری از کشورهای امریکا جنوبی که حاال 
گذشته رجعت  به  کاش  که  می کنند  آرزو  دارند  دموکرات  دولت های 

کنند و دیکتاتوری را تجربه کنند!
اگر باراک اوباما می خواهد به قریب به هشت سال جنگ در افغانستان 
پایان دهد، باید به بقای دولت مردی زرداری در پاکستان کمک کند . 

کودتا در اسالم آباد یعنی شکست نظامی در کابل.

سخنراني 90 هزار پوندي بلر  
 
 

حدود  بلر  توني  نوشت  میل  دیلي 
سخنراني  یک  براي  پوند  هزار   90
تایید  در  یي  کلمه  هزار  یي  20دقیقه 
نیروگاهي جدید در جمهوري  احداث 
آذربایجان دریافت کرده است؛ یعني 
این  نوشته  به  پوند.   75 یي  ثانیه 
میلیاردر  پیریوف  نظامي  روزنامه، 
شرکت  که  آذربایجان  جمهوري 
سازنده   AzMeCo به  موسوم  وي 
سوخت  با  که  است  نیروگاهي 
متانول کار مي کند، هزینه سفر توني 

در  بلر  است.  کرده  پرداخت  را  انگلیس  سابق  وزیر  نخست  بلر 
تمجید  و  تعریف  مورد  را  نیروگاه  این  ساخت  خود  سخنراني 
قرار داده و حتي به جوک گفتن درباره تغییرات آب و هوایي نیز 
پرداخته است. این اقدام بلر با انتقادهاي شدید داخلي مواجه شده 
است. یک عضو لیبرال دموکرات پارلمان انگلیس در اعتراض به 
این اقدام بلر گفت؛ چرا بلر یک تابلوي »فروشي است« به گردن 
خود نمي اندازد؟ هیچ برنامه یي که در آن بوي پول به مشام آید 

وجود نداشته که سر و کله بلر در آن پیدا نشده باشد.  
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

 پیش بینی 
تحلیل گران برتر دنیا 

از بازار طال 
سه شنبه  روز  در  طال  اونس  هر  قیمت  رویترز  گزارش  به 
در  آن  قیمت  که  رساند  ثبت  به  را   1/1226 رکورد  گذشته 
نتیجه سفته بازی )بیشتر بانک های مرکزی دنیا ذخیره ارز 
خارجی خود را به شمش تغییر دادند( و کاهش ارزش دالر 
افزایش یافت. به عالوه به عقیده تحلیل گران، ترس از افزایش 
تورم در سال آینده نیز در صعود آن بی تاثیر نبوده است. 

با  فلزاتی  و  پاالدیوم  پالتینیوم و  نقره،  فلزاتی چون  ارزش 
ارزش کمتر همچون رادیوم و روتنیوم با افزایش قیمت طال 
باال رفته است. احتماال الزم است بهبودی در تولید صنعتی 
فلزات  قابل توجه در  تا شاهد سودآوری  بپیوندد  به وقوع 

گرانبهای صنعتی باشیم. 
بازار  آینده  از  شده  انجام  تحلیل های  بررسی  به  ادامه  در 
فلزات گرانبها توسط موسسات معتبر دنیا در 6 هفته گذشته 

می پردازیم. 

موسسه مالی بارکلی کاپیتالBARCLAYS CAPITAL )ا4دسامبر( 

این موسسه میانگین بهای هر اونس طال در سه ماهه چهارم  به عقیده 
2009 به 1035 دالر، در سه ماهه اول سال 2010 به 1070 دالر و در سه 
ماهه دوم سال 2010 به 1140 دالر خواهد رسید. این موسسه انتظار دارد 
میانگین بهای نقره در سه ماهه جاری 80/16 دالر بوده و در سه ماهه 
پیش بینی  در همین دوره ها  یابد.  کاهش  تا 50/16 دالر  اول سال 2010 
می شود میانگین بهای هر اونس پالتینیوم به ترتیب 1325 و 1340 دالر و 

پاالدیوم به ترتیب 320 و 325 دالر باشد. 

 GOLDMAN SACHS ساچس  گلدمن  سرمایه گذاری  بانک 

)ا۳دسامبر( 
به عقیده این بانک میانگین بهای هر اونس طال در سال 2010 به 1265 و 
در سال 2011 به 1425 دالر خواهد رسید. همچنین این بانک انتظار دارد 
قیمت هر اونس طال در 3، 6 و 12 ماه آینده به ترتیب تا 1200، 1260 و 
1350 دالر افزایش یابد. با اینکه فدرال رزرو آمریکا انتظار دارد نرخ بهره 
پیش بینی می شود  اما  بماند  باقی  نزدیک صفر  تا سال 2011  آن  اسمی 
نرخ بهره واقعی آمریکا در افزایش بهای طال در سال های 2010 و 2011 
مهار شود  آمریکا همچنان  تورم  انتظار می رود  اگرچه  باشد.  تاثیرگذار 
بهبود  اقتصادی آمریکا  بانک زمانی که وضعیت  این  بنابر پیش بینی  اما 
بیشتری یافته و فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره نماید بر قیمت 

طال فشار رو به پایین قابل توجهی وارد شود. 

بانک کاناکورد آدامز CANACCORD ADAMS )ا۳دسامبر( 
این موسسه چشم انداز مثبتی را برای طال پیش بینی می کند و انتظار دارد 
در کوتاه مدت اوج قیمت هر اونس طال از 1100 دالر گذشته و به 1300 
دالر برسد. به اعتقاد این بانک وضعیت اقتصاد کالن پشتیبان طال بوده و 
حاصل تالش های ابزارهای محرک مالی دنیا، کاهش شدید ارزش پول و 
تورم خواهد بود. به عالوه در نتیجه این اقدامات از طال به عنوان دارایی 

سرمایه ای و اندوخته، بیشتر استفاده خواهد شد. 

 بانک ناتیگسیز NATIXIS )ا2۵انوامبر( 
به عقیده این موسسه قیمت هر اونس طال در ماه پایانی سال 2009 به 

1150 دالر رسیده و در سال 2010 تا 950 دالر کاهش خواهد یافت. 
چندان متعجب نخواهیم شد اگر قیمت طال با کاهش تورم تنزل یابد، به 
قبلی خود  به وضعیت  تا حدی  دنیا  اقتصاد  بعد  در سال  اگر  خصوص 
بهتری  وضعیت  دیگر  بار  تقاضا  و  عرضه  صورت  آن  در  که  برگردد 

خواهند داشت. 

)ا23   STANDARD CHARTERED چارترد  استاندارد  موسسه 
نوامبر( 

این موسسه انتظار دارد میانگین قیمت هر اونس طال در سه ماه چهارم 
سال جاری به 1100 دالر و میانگین بهای آن در سال 2009 به 973 دالر 

و در سال بعدی به 1150 برسد. 
همچنین تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری قوی باقی خواهد ماند 

که اطالعات کمیسیون معامالت سلف آمریکا گواه این مساله است. 
این بانک پیش بینی می کند قیمت هر اونس نقره در سه ماه چهارم سال 
برابر 18 دالر، پالتینیوم 1420 دالر و پاالدیوم 360 دالر شود. برای کل 
سال 2009 میانگین قیمت فلزات نقره، پالتینیوم و پاالدیوم به ترتیب 8/14، 

1214 و 267 دالر خواهد بود. 

)ا20   AMERICA MERRILLLYNCH لینچ  مریل  آمریکا  بانک 
نوامبر( 

بنا بر پیش بینی این بانک، میانگین بهای هر اونس طال در سال 2009 برابر 
960 دالر خواهد بود که در سال 2010 به 1110 دالر خواهد رسید. قیمت 
هر اونس نقره نیز در سال جاری برابر 70/13 دالر خواهد بود که در سال 

بعدی تا 15/16 دالر افزایش خواهد یافت. 
کاهش ارزش دالر موجب باال رفتن ارزش طال به آمریکا خواهد شد؛ به 
عالوه افزایش عرضه پول در جهان نیز منجر به افزایش ارزش طال در هر 

کدام از مناطق )به هر ارزی( خواهد شد. 
این بانک انتظار دارد میانگین بهای هر اونس پالتینیوم و پاالدیوم در سال 
2009 به ترتیب برابر 1140 و 240 دالر و در سال 2010 به ترتیب برابر 

1350 و 300 دالر شود. 

 گلدمن ساچس GOLDMAN SACHS )ا9 نوامبر( 

تداوم سقوط بازارهای دبی 
که  ندارد  تمامی  دبی  مالی  بازارهای  در  بحران 
درباره  نگرانی ها  افزایش  بدنبال  و  دوشنبه  روز 
شیخ  این  بورس  بازار  دبی،  بدهی های  میزان 

نشین بار دیگر 6 درصد سقوط کرد. 

بحران مالی ماه هاست بازارهای امارات و به ویژه 
طور  به  اما  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  دبی 
که  بود  نوامبر  سی ام  پنجشنبه  روز  مشخص 
جهان  و  منطقه  رسانه های  از  بسیاری  اول  تیتر 
امیرنشین  که  یافت  اختصاص  بحران  این  به 
و  سرمایه گذاری  شرکت  طلبکاران  از  دبی 
ساختمان سازی دبی ورلد، که یک شرکت متعلق 
به دولت است، درخواست کرد مطالبات خود از 
این شرکت را به مدت شش ماه به تعویق اندازند. 
مسووالن اماراتی در نخستین عکس العمل پس از 
بازتاب گسترده بحران مالی دبی در رسانه های 
با  که  است  قادر  دبی  که  کردند  اعالم  بین المللی 
دبی  دولت  تصمیم  این  کند.  مبارزه  مالی  بحران 
به منظور جلوگیری از اقدام طلبکاران در پیگیری 
حقوقی مطالبات خود از شرکت دبی ورلد اتخاذ 
شد که می تواند به ورشکستگی شرکت و توقیف 
خبر  انتشار  شود.  منجر  آن  دارایی های  تمامی 
بیمه  نرخ  تا  شد  باعث  دبی  دولت  درخواست 
خطرات مالی در دبی و سایر بخش های امارات 
به شدت افزایش یابد و به افزایش هزینه دریافت 
و  شرکت ها  بین المللی  قراردادهای  عقد  و  وام 

موسسات مالی این منطقه منجر شود. 

دبی  بورس  بازار  در  تازه  6درصدی  سقوط 
بود  گفته  دبی  دارایی  که وزیر  داد  در حالی رخ 
دولتش قصد ندارد با فروش دارایی های خود به 
بازوی  که  ورلد  دبی  بدهی های شرکت  پرداخت 
سرمایه گذاری این شیخ نشین محسوب می شود 
کمک کند. عبدالرحمن الصالح گفت اگر چیزی به 
این  خود  دارایی های  جزء  باید  می رود  فروش 

شرکت باشد. 
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دفتر مرکزی لندن:

بر  طال  اونس  هر  بهای  دارد  انتظار  موسسه  این 
مبنای دوره 3، 6 و 12 ماهه به 960 دالر برسد؛ 
همچنین بهای هر اونس نقره در 12 ماه آینده نیز 
خواهد  دالر   16 به  موسسه  این  پیش بینی  بر  بنا 

رسید. 

* تداوم روند فزاینده بانک های مرکزی و دولت ها 
در تبدیل شدن از فروشنده خالص طال به خریدار 
خالص )در شرایطی که قیمت مسکن کاهش یافته( 

به باال رفتن قیمت طال کمک می کند. 
عالوه بر موارد فوق ادامه ضعف نرخ بهره واقعی 
تاثیرگذار  افزایش قیمت طال در میان مدت  نیز در 

خواهد بود. 

)ا9   COMMERZBANK بانک  کامرز   
نوامبر( 

این بانک پیش بینی می کند میانگین قیمت هر اونس 
طال در سه ماه چهارم 2009 به 1050 دالر رسیده 
و در سه ماه اول 2010 تا 1100 دالر افزایش یابد، 
تا 1000  نیز قیمت آن  در سه ماه دوم سال بعد 

دالر کاهش یابد. 

این موسسه انتظار دارد میانگین قیمت هر اونس 
نقره در سه ماه چهارم 2009، سه ماهه اول و دوم 
سال بعد به ترتیب به 5/17، 18 و 16 دالر برسد. 
بهای هر اونس پالتینیوم نیز در دوره مشابه برابر 

1300، 1200 و 1400 دالر خواهد بود. 

افزایش خرید طال از سوی بانک مرکزی هند )به 
ارزی  ذخایر  تغییر  در  استفاده  برای  خصوص 
تایید  را  اقتصادی  رشد  جدید  روند  وجود  خود( 
می کند. به نظر این موسسه از صعود سطح فعلی 
رو  این  از  و  شده  حمایت  خوبی  به  طال  قیمت 
قیمت هر اونس طال در سه ماهه اول سال 2010 
انتظار  که  آنجا  از  رسید.  خواهد  دالر   1100 به 
افزایش  احتمال  یابد،  بهبود  دالر  ارزش  می رود 
فعلی  سطح  به  نسبت  آن  قیمت  در  توجهی  قابل 

وجود ندارد. 

دویچه بانک DEUTSCHE BANK )ا23 اکتبر( 

این بانک انتظار دارد میانگین بهای هر اونس طال 
در سه ماه چهارم سال جاری به 1050 دالر )10 
درصد بیشتر از پیش بینی قبلی( و در سه ماه اول 

سال 2010 به 1125 دالر برسد. 
رکوردهای  طال  قیمت  بانک  این  پیش بینی  بر  بنا 
احتماال  که  چرا  نمود؛  خواهد  ثبت  هم  بیشتری 
ارزش دالر در چهار هفته پایانی سال ضعیف تر 
انتظار  بانک  این  نقره،  خصوص  در  شد.  خواهد 
دارد قیمت هر اونس آن در سه ماه چهارم سال 
ارزش  در  از 10 درصدی  بیش  با صعود  جاری 
سال  اول  ماه  سه  در  و  دالر   70/17 به  خود 
 90/18 به  درصدی   20 از  بیش  با صعود   2010
دالر برسد. این بانک پیش بینی خود در خصوص 
قیمت طال در سال 2010 را با 30 درصد افزایش 
به 1150 دالر رساند. همچنین به نقل از این بانک 
قیمت هر اونس نقره در سال بعد به 03/20 دالر، 
پالتینیوم به 1394 و پاالدیوم به 321 دالر خواهد 

رسید. 

)ا22   NOVA SCOTIA اسکوتیا  نوا  بانک   
اکتبر( 

پیش بینی  بانک  این  گرانبهای  فلزات  تحلیل  بخش 
سال  در  طال  اونس  هر  قیمت  دامنه  است  کرده 
1400- بین  ترتیب  به  نقره  و  طال  برای   2010

حقیقت  بود.در  خواهد  دالر   25/13 و  دالر   850
و  گرفته  قرار  دامنه  این  باالی  حد  در  طال  قیمت 
بازار در هفته ها و  را می دهد که جو  این هشدار 
مشکالتی  مالی  بازارهای  برای  رو  پیش  ماه های 
قالب  در  مشکالت  این  اگر  کرد.  خواهد  ایجاد  را 
بحران W شکل بروز کند، بحران در ارزش دالر 
یا  تورم  رکود،  با  همراه  تورم  قرضه،  اوراق  یا 
رکود خواهیم بود.این بانک انتظار دارد ارزش 
هر اونس پالتینیوم و پاالدیوم در سال آینده 
به ترتیب در دامنه قیمت 1100-1900 دالر و 

250-450 دالر قرار بگیرد.
  

کشورهای ثروتمند متهم شدند ، 

جدال در کپنهاگ
اسناد و مدارکی که دیروز دانمارک از گرم شدن کره زمین در اجالس کپنهاگ ارائه کرد 

و طی آن الیحه ای را برای اجالس به 
پیشنهاد گذارد بر حرارت جو حاکم 
بر این اجالس افزود و موجب تشنج 
حال  در  کشورهای  بین  مشاجره  و 
یافته  توسعه  کشورهای  و  توسعه 

شد. 
با  که  توسعه  حال  در  کشورهای 
با  مقابله  هزینه های  زیاد  فشار 
تغییرات جوی مواجهند، خواستار آن 
بخش  ثروتمند  کشورهای  که  شدند 

اعظم هزینه ها را تقبل کنند. 
اما بر اساس مدارک پیشنهادی از سوی دانمارک کشورهای ثروتمند خواهند توانست 
به میزان کمتری از انتشار گازهای گلخانه ای بکاهند در حالی که کشورهای فقیرتر 
انتشار گازهای گلخانه ای مواجه خواهند شد  با محدودیت های شدیدتری در زمینه 
و شرایط و ضوابط بیشتری برای دریافت کمک مالی جهت مبارزه با تغییرات جوی 

برای آنها وضع خواهد شد. 
بود  اجالس  این  از  که سومین روز  اجالس روز گذشته  در  مذاکره کنندگان  اگرچه 
تالش کردند در میان اختالف نظرهای بسیار بین 192 کشور شرکت کننده پلی بزنند 
و از شکاف روز افزونی که بین کشورهای فقیر و غنی پدید آمده است بکاهند اما در 

این زمینه چندان موفق نبودند. 
یکی از سخنگویان این اجالس رییس آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده 
آمریکا، لیزا جکسون بود که آژانس آنها راهی تازه را برای مقابله با انتشار گازهای 

گلخانه ای برای اوباما گشود. 
این آژانس روز دوشنبه اعالم کرده بود که شواهد علمی به روشنی نشان می دهد 
انتشار گازهای گلخانه ای سالمت آمریکایی ها را به خطر انداخته است و این موضوع 
یا باید توسط کنگره ضابطه مند شود و یا توسط این آژانس که مسوولیت آلودگی 
هوای آمریکا را بر عهده دارد. همین نکته راه را برای اوباما باز کرد تا بدون نیاز به 

تصویب کنگره آمریکا موضوع گازهای گلخانه ای را قانونمند سازد. 
اما از سوی دیگر کشورهای کوچک جزیره ای، کشورهای فقیر و کشورهایی که به 
دنبال کمک های مالی از سوی جهان پیشرفته اند تا بتوانند جنگل های حاره ای خود را 
حفظ کنند، از جمله کشورهایی بودند که از ارائه اسناد علمی کشورهای دانمارک و 
چین و الیحه پیشنهادی آنان ابراز نگرانی کردند. در این اسناد به طور خالصه آمده 
است که این اجالس تاریخی 7 تا 18 دسامبر باید چه دستاوردهایی در پی داشته 

باشد. 

کشورهای فقیر از هزینه هایی که کاهش گازهای گلخانه ای به آنها تحمیل خواهد کرد 
ابراز نگرانی کرده اند. 

با  بتوانند  تا  بگیرند  از کشورهای غنی  میلیاردها دالر کمک  آنند که  به دنبال  آن ها 
تغییرات جوی مقابله کنند. 

تغییرات جوی موجب آب شدن یخ ها می شود و سطح آب دریاهای سرتاسر جهان را 
باال می آورد و از سوی دیگر برخی نواحی را با خطر خشکسالی مواجه و تولید مواد 

غذایی را با بحران مواجه می سازد. 
فعاالن  و  توسعه  حال  در  کشورهای  دیپلمات های 
به خاطر  اجالس  دانمارکی  میزبانان  از  زیست  محیط 
انتقاد شدید  بیانیه اجالس  ارائه زودهنگام پیش نویس 

کردند. 
 135 بلوک  ریاست  که  سودان  از  دی آپینگ  لومومبا 
دارد، طی  بر عهده  را  اجالس  توسعه  در حال  کشور 
اظهار نظری اعالم داشت که پرداخت 10 میلیارد دالر 
توسط آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای 
ثروتمند در برابر یک تریلیون دالری که صرف نجات 

موسسات مالی شد رقمی ناچیز است. 
این  می گویید  شما  که  آنطور  واقع  به  »اگر  گفت:  او 
میلیارد  ناچیز 10  رقم  تهدید می کند، چگونه  را  که بشریت  است  بزرگترین خطری 
دالر را توجیه می کنید؟ مگر جز این است که این پول تنها وسیله ای است برای تطمیع 
برخی کشورها تا الیحه پیشنهادی از سوی کشورهای غربی را بپذیرند؟ 10 میلیارد 

دالر حتی برای خرید تابوت برای مردم کشورهای در حال توسعه کافی نیست.« 
بنا به اعالم سازمان جهانی هواشناسی، آمریکا و کانادا تنها کشورهایی بودند که 
در دهه جاری دمای جوی پایین تری را نسبت به میانگین های پیشین تجربه کرده اند 
و آالسکا دومین ماه جوالی گرم خود را پشت سر گذاشته است. آفریقای مرکزی و 

جنوب آسیا امسال احتماال گرم ترین سال را در تاریخ خود به ثبت خواهند رساند. 
با وجود اختالف نظرها، رییس سازمان بین المللی انرژی تاکید کرد، شکست کنفرانس 
تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در کپنهاگ 500 میلیارد دالر در سال برای اقتصاد 

جهانی هزینه در بر خواهد داشت. 
نوبوئو تاناکا در کنفرانسی خبری تصریح کرد، اگر بالفاصله تدابیری برای کاهش 
اضافی  دالر سرمایه گذاری  میلیارد   500 نشود  اتخاذ  کربن  اکسید  دی  گاز  انتشار 
برای جبران تاخیر ایجاد شده و بازگشت به مسیری که بتوان افزایش دمای جهانی 

را به 2 درجه محدود کرد، نیاز خواهد بود. 
وی افزود، سازمان بین المللی انرژی انتظار ندارد که پیمان بین المللی الزام آوری در 

کپنهاگ امضا شود. این کار غیرممکن است. 
وی گفت، اعالم تعهد قدرتمند جامعه بین المللی به نفع کاهش انتشار گاز دی اکسید 

کربن در عین حال ممکن نیست. 
به  باید  قدرتمندی  و  روشن  بسیار  پیام  داریم.  انتظار  ما  که  است  چیزی  این 
آن  تدوین  حال  در  کپنهاگ  که  شود  ارسال  زیست  محیط  درباره  سرمایه گذاران 
است. +بدون ارسال این پیام، بخش خصوصی وارد عرصه سرمایه گذاری در بخش 

محیط زیست نخواهد شد.
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30نما
کیارستمي رئیس هیات داوران جشنواره مراکش؛ 

 

خواستم فیلمي از ایران به بخش 
رقابتي دعوت نشود 

 

 عباس کیارستمي رئیس هیات داوران جشنواره فیلم مراکش تنها تقاضایش از برگزارکنندگان این 
رویداد سینمایي را دعوت نشدن فیلم هاي ایراني به بخش رقابتي عنوان کرد. نهمین جشنواره بین 
ایراني  کارگردان  کیارستمي  عباس  که  کند  مي  کار  به  آغاز  جمعه  از  حالي  در  مراکش  فیلم  المللي 
برنده نخل طالي کن ریاست هیات داوران را برعهده دارد. کیارستمي در گفت وگوي کوتاهي که در 
روزنامه فرانسوي »اکسپرس« به چاپ رسیده است، اعالم کرده است؛ »داور بودن به نوعي شرکت 
در یک بازي ناعادالنه است. در اصل برد و باخت در عالم هنر معنایي ندارد. من معمواًل در ابتداي امر 

از پذیرفتن داوري جشنواره هاي مختلف خودداري مي کنم.« کیارستمي ادامه داد؛ »بعد از پذیرفتن 
به جشنواره  توانستم  نمي  متعاقبًا  بود،  دوستي  باب  از  که  ابوظبي  داوران جشنواره  هیات  ریاست 
مراکش پاسخ منفي بدهم. ولي به نظرم نپذیرفتن این مسوولیت بهتر بود. اما به هرحال هنگام قبول این 
پیشنهاد درخواست کردم فیلمي از ایران به بخش رقابتي دعوت نشود.« کارگردان »طعم گیالس« در 
توضیح این درخواست خود گفت؛ »اگر فیلمي از ایران در این جشنواره جایزه نمي گرفت، به شخصه 
مي توانستم مسوولیت آن را به عهده بگیرم، اما چنانچه عکس آن اتفاق مي افتاد، ممکن بود مسووالن 
جشنواره تصور کنند این جایزه به دلیل ریاست من بر هیات داوران بوده است.« کیارستمي در پاسخ 
از تماشاي فیلم ها شگفت  اینکه خود را چگونه تماشاگري مي داند، گفت؛ »همواره دوست دارم  به 
زده شوم. با دیدن فیلم تنها یک سوال به ذهنم خطور مي کند و اینکه آیا این فیلم باورپذیر است.« به 
گزارش ایسنا کیارستمي ادامه داد؛ »در واقع دنیاي سینما موضوعاتي دروني و باطني را به تصویر 
مي کشد که ابتدا باید از نظر احساسي و در وهله دوم از نظر عقالني با دنیاي مخاطب همخوان باشند. 
سینما از ویژگي بارزي برخوردار است و آن توان دخل و تصرف و تقلب در موضوعات است. مطمئنًا 
من هم همین کار را در صنعت سینما انجام مي دهم، اما به گونه یي که تماشاگر چگونگي آن را متوجه 
نشود.« جشنواره فیلم مراکش که تا روز 12 دسامبر ادامه خواهد داشت، امسال تاکید ویژه بر سینماي 
ایتالیا، مصر و انگلستان در محوریت برنامه هاي  کره جنوبي دارد. طي سال هاي گذشته، اسپانیا، 

جشنواره مراکش بودند.
پیش از این و زماني که کیارستمي عضو هیات داوران جشنواره ابوظبي بود، تازه ترین فیلم بهمن 
قبادي از ایران در آن جشنواره حضور داشت که موفق به دریافت جایزه نشد. برخي بر این باور 
بودند که قبادي در واکنش به دریافت نکردن جایزه در جشنواره ابوظبي نامه یي با مضمون انتقادي 

به کیارستمي نوشت. 
 

 »آواز گنجشک ها« در میان پنج فیلم 
برتر امریکایي ها 

 
هیات ملي نقد امریکا فهرست فیلم ها و سینماگران برگزیده سال 2009 را اعالم کرد که در میان پنج 
فیلم برتر خارجي نام »آواز گنجشک ها« ساخته مجید مجیدي هم به چشم مي خورد. فصل جوایز 

سینمایي سال 2009 رسمًا با اعالم اسامي 
برگزیدگان هیات ملي نقد امریکا آغاز شد 
را  سال  فیلم  بهترین  جایزه  هیات  این  و 
به »باال در آسمان« به کارگرداني جیسن 
بهترین  جوایز  فیلم  این  کرد.  اهدا  ریتمن 
بهترین  کلوني،  جرج  براي  مرد  بازیگر 
و  کندریک  آنا  براي  مکمل  زن  بازیگر 
بهترین فیلمنامه اقتباسي را هم برد.کلینت 
»شکست  سینمایي  فیلم  براي  ایستوود 
ناپذیر« کارگردان برگزیده شد و مورگان 
بازي  براي  ـ  کلوني  با  ـ مشترک  فریمن 
بهترین  ایستوود  فیلم  ماندال در  در نقش 
بهترین  جایزه  گرفت.  لقب  مرد  بازیگر 
»یک  براي  مولیگان  کري  به  زن  بازیگر 
براي  هارلسن  وودي  و  رسید  آموزش« 
بازیگر مرد  بهترین  »پیام آور«  بازي در 
بهترین  جایزه  نقد  ملي  هیات  شد.  مکمل 
آور«  پیام  »یک  به  را  سال  خارجي  فیلم 
به کارگرداني ژاک اودیار از فرانسه اهدا 

کرد و »آواز گنجشک ها« ساخته مجیدي یکي از پنج فیلم برتر خارجي سال شد. از نظر اعضاي این 
هیات »خور« بهترین مستند سال و فیلم سینمایي »باال« به کارگرداني پیت داکتر هم بهترین انیمیشن 
سال لقب گرفتند. فیلم هاي سینمایي »جایي براي پیرمردها نیست« و »میلیونر زاغه نشین« در دو سال 
گذشته پس از بردن جایزه بهترین فیلم از هیات ملي نقد توانستند در مراسم اسکار هم جایزه بهترین 

فیلم را از آن خود کنند. 
 

 خرس طالیي افتخاري برلین به شیگوال اهدا مي شود  
 

برلین  فیلم  افتخاري خرس طالیي یک عمر دستاورد سینمایي در شصتمین دوره جشنواره  جایزه 
مدیران  کرد  اعالم  فرانسه  خبرگزاري  مي شود.  اهدا  آلمان  سینماي  قدیمي  بازیگر  شیگوال  هانا  به 
جشنواره فیلم برلین که در کنار کن و ونیز یکي از سه رویداد برتر سینمایي در اروپا به شمار مي 
رود، معتقدند شیگوالي 65 ساله در 20 فیلمي که به کارگرداني راینر ورنر فاسبیندر ایفاي نقش کرده، 
نقشي انکارناپذیر بر سینماي آلمان گذاشته است. در بیانیه جشنواره برلین به این مناسبت آمده است؛ 
»شیگوال به واسطه فاسبیندر به نماد سینماي نوین آلمان تبدیل شد. ما از بازیگري تقدیر مي کنیم که 
پس از تبدیل شدن به ضدستاره در نخستین فیلم هاي فاسبیندر، به واسطه نقش آفریني هاي خیره 
اروپا بدل شد.« شیگوال سال  بازیگران  انگیزترین  از هیجان  به یکي  تاثیرگذار خود  کننده و صداي 
1979 براي بازي در ازدواج ماریا براون بهترین بازیگر زن جشنواره برلین و در 1983 براي بازي در 
»داستان پیرا« به کارگرداني مارکو فراري بهترین بازیگر زن جشنواره کن شد. آخرین نقش آفریني 
خیره کننده وي به سال 2007 و بازي در فیلم سینمایي »لبه آسمان« به کارگرداني فاتح آکین بازمي 
گردد. به گزارش مهر جایزه خرس طالیي افتخاري شیگوال روز 18 فوریه به وي اهدا مي شود و 
همزمان برخي از بهترین فیلم ها و آثار وي به نمایش درمي آید. دیگر خرس طالیي افتخاري جشنواره 
برلین 2010 روز 17 فوریه به ولفگانگ کولهاسه فیلمنامه نویس آلماني اهدا خواهد شد. شصتمین 
جشنواره فیلم برلین 11 تا 21 فوریه برگزار مي شود و ورنر هرتزوگ رئیس هیات داوران آن است. 
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30نما
تقدیر از دانیل دی لوییس

»ماه« بهترین فیلم مستقل سال بریتانیا شد
فیلم سینمایی »ماه« به کارگردانی دانکن جونز جایزه اصلی دوازدهمین دوره 

جوایز فیلم مستقل بریتانیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرآنالین، مراسم اعطای جوایز فیلم مستقل بریتانیا روز یکشنبه 
بریتانیا و بهترین  فیلم مستقل  فیلم دانکن جونز جوایز بهترین  برگزار شد و 

کارگردان تازه کار را برای او به همراه داشت.

در  برای سه سال  که  است  داستان فضانوردی  راک ول  بازی سام  با  »ماه« 
پایگاهی در ماه مستقر بوده و قرار است تا سه هفته دیگر به زمین بازگردد، 

اما متوجه می شود تنها نیست.

و  فیلم »مخزن ماهی« رسید  برای  آرنولد  آندرا  به  بهترین کارگردان  جایزه  
تازه کار  آینده دارترین هنرمند  او هم جایزه  فیلم  بازیگر اصلی  کتی جارویس 

را برد.

تام هاردی برای بازی در نقش زندانی بدنام بریتانیایی در فیلم »برانسن« برنده 
جایزه  آموزش«  »یک  فیلم  با  مالیگان  کری  و  مرد شد  بازیگر  بهترین  جایزه 

بهترین بازیگر زن را دریافت کرد.

به آن-ماری داف برای بازی در نقش مادر  بازیگر زن مکمل  جایزه بهترین 
جان لنون در فیلم زندگی نامه ای »پسر هیچم« رسید و جان هنشاو با فیلم »در 

جستجوی اریک« ساخته کن لوچ برنده جایزه بهترین بازیگر مرد مکمل شد.

فیلمنامه  بهترین  جایزه  حلقه«  »در  سیاسی  فیلم  برای  هم  النوچی  آرماندو 
نقش  هریس  ریچارد  جایزه  اسکار  برنده  بازیگر  لوییس  دی  دانیل  گرفت.  را 
چشمگیر در سینمای بریتانیا را گرفت و مایکل کین هم یک جایزه ویژه گرفت.

مراسم اعطاء جوایز دوازدهمین دوره جوایز فیلم مستقل بریتانیا در لندن و 
جیمز نسبیت مجری آن بود. پارسال دو فیلم »میلیونر زاغه نشین« و »گرسنگی« 

هر یک در سه رشته برنده این جوایز شدند.

هالیوود ریپورتر / 6 دسامبر

براي یک عمر دستاورد سینمایي 

 اهداي جایزه به رابرت دونیرو در

 حضور باراک اوباما  
 

رابرت دونیرو بازیگر هالیوود جایزه ویژه مرکز کندي امریکا را به پاس یک عمر دستاورد سینمایي دریافت کرد. مراسم 
اعطاي جوایز مرکز کندي به چهره هاي سرشناس دنیاي فیلم و موسیقي روز یکشنبه با حضور رئیس جمهوري امریکا 
در واشنگتن برگزار شد. امسال »رابرت دونیرو«، »بروس اسپرینگستن«، »مل بروکس«، »دیو برویک« و »گریس بومبري« 
چهره هاي معروفي بودند که به پاس دستاورد چشمگیر در عرصه هنر مورد تقدیر قرار گرفتند. باراک اوباما هنگام تقدیر 
از »رابرت دونیرو«، همه فن حریف بودن او را ستود و از روش منحصربه فرد او براي به تصویر کشیدن نقش ها، هم به 
شکل احساسي و هم به شکل فیزیکي تقدیر کرد. »مریل استریپ« بازیگر سرشناس هالیوود و رکورددار نامزدي اسکار 
نیز در تمجید از »دونیرو« گفت؛ »او بازیگر بزرگي است که همه چیز را براي نسلي از بازیگران عوض کرد. شخصیت 
او در زندگي، کشورش، خانواده اش و سینما جاودانه است.« به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، »مارتین اسکورسیزي« 
کارگردان سرشناس برنده اسکار نیز در تمجید از این بازیگر بزرگ اظهار کرد؛ »او در افرادي که در نگاه اول واقعًا سنگدل 
به نظر مي رسند، انسانیت پیدا مي کند.« دونیرو 66 ساله سابقه طوالني در بازي در فیلم هاي »اسکورسیزي« دارد و سال 
گذشته جایزه »دوربین طالیي« برلین را به پاس یک عمر حضور جاودانه در سینماي جهان از دستان »اسکورسیزي« 
دریافت کرد. او که تاکنون در 80 فیلم سینمایي بازي کرده است، براي فیلم هاي »پدرخوانده 2« و »گاو خشمگین« موفق 
به کسب جایزه اسکار شده است، در سال 1993 شیر طالي افتخاري جشنواره ونیز را گرفت، در سال 2000 جایزه یک 
عمر دستاورد سینمایي سن سباستین را گرفت و در سال 2008 جایزه مشارکت چشمگیر در صنعت سینما را از کارلو 

وي واري دریافت کرد. 

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

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و 
حامی فرهنگ ایرانی  تامین می شود .
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کشف واکنش هاي متفاوت مغز زنان و مردان 
در مواجهه با خطر  

 
مردان  و  زنان  مغزي  هاي  پاسخ  دادند  نشان  تحقیقات خود  در  لهستاني  پژوهشگران   

نسبت به تحریکات محیطي منفي چگونه است و هر یک 
چگونه  خطر  هاي  موقعیت  به  نسبت  جنس  دو  این  از 
بیمارستان  دانشگاه  محققان  دهند.  مي  نشان  واکنش 
»یاجیلونیان« در لهستان که نتایج یافته هاي خود را در 
در  شمالي  امریکاي  رادیولوژي  انجمن  ساالنه  اجالس 
شیکاگو ارائه کردند، توانستند فعالیت مغزي گروهي از 
داوطلبان زن و مرد را در حالي که به آنها یکسري از 
گروه  این  کنند.  کنترل  بود،  داده  نشان  مهیج  تصاویر 
شامل 40 داوطلب راست دست بین 18 تا 36 سال )21 
مرد و 19 زن( بودند. در این خصوص این محققان اظهار 
تحریکات  حسي  هاي  جنبه  به  بیشتر  »مردان  داشتند؛ 
پایانه هاي  این تحریکات را در  احساسي دقت کرده و 
استداللي مغز پردازش مي کنند، درحالي که زنان بیشتر 

به شناسایي احساساتي که یک تحریک احساسي موجب برانگیختن آنها مي شود توجه 
نشان مي دهند.« در این آزمایش، درحالي که تصاویر منفي نشان داده مي شد، مغز زنان 
یک فعالیت بسیار شدید و گسترده را در بخش چپ تاالموس نشان داد. این منطقه مسوول 
تبادل اطالعات با کورتکس مغز و به خصوص با مراکز درد و شادي است. این درحالي 
بود که مغز مردان بیشترین فعالیت را در بخش چپ ناحیه »انسوال« نشان داد. این منطقه 
حالت فیزیولوژیکي تمام بدن را تنظیم مي کند بنابراین حواسي را که مي توانند در واکنش 
به یک تحریک )براي مثال خطر( دخالت داشته باشند، کنترل مي کند. اطالعات ارائه شده 
از انسوال به ساختارهاي دیگر مغزي به خصوص ساختارهایي که در فرآیندهاي تصمیم 
عصبي  دستگاه  شود.  مي  ارسال  دارند،  مشارکت  خودمختار  عصبي  دستگاه  و  گیري 
خودمختار عملکردهاي غیرداوطلبانه مثل تنفس، ضربان قلب و هاضمه را کنترل مي کند 
و مي تواند عملکردهاي مختلف را در پاسخ به استرس یا تحریکات محیطي ارائه کند به 
خصوص این منطقه مسوول پاسخگویي به »درگیر شدن یا گریختن« در موقعیت هاي 
خطر است. براساس گزارش لس آنجلس تایمز، در این خصوص این نورولوژیست ها 
اظهار داشتند؛ »در مرد تصاویر منفي به شدت سیستم خودمختار را تحریک مي کند و 
اجازه مي دهد مرد در موقعیت هاي خطر بیشترین تمایل را براي وارد عمل شدن نشان 
پاسخ مغزي زنان در مقابل تصاویر منفي در  این تحقیقات نشان مي دهد  نتایج  دهد.« 
دایره گیجگاهي فوقاني راست است. این منطقه در پردازش شنوایي و حافظه دخالت دارد، 
درحالي که در مردان این پاسخ ها در لوب هاي پس سري که مسوول پردازش دیداري 

هستند، ارائه مي شود.  

نارضایتي گردشگران از راننده هاي ُرمي  
 

 با توجه به ناراضي بودن بخشي از گردشگران شهر رم از رانندگان تاکسي هاي شهر، 
اقداماتي نظر گردشگران را نسبت به این شهر  شهرداري این شهر قصد دارد با انجام 
عوض کند. در شرایطي که بخش قابل توجهي از گردشگران شهر رم - پایتخت ایتالیا - 
پس از ترک این شهر از نحوه خدمات رساني شبکه تاکسیراني شکایت دارند، مسووالن 
رم قصد دارند با انجام اقداماتي رضایت گردشگران را جلب کنند. در سال هاي گذشته 
یکي از مسائلي که نارضایتي گردشگران رم را در پي داشته، گرفتن کرایه هاي اضافي از 
آنها بوده است. به عنوان مثال، از تعداد زیادي از گردشگران کرایه یي دوبرابر نرخ اعالم 
شده مسیر فرودگاه تا مرکز شهر گرفته شده است. براي مقابله با این مشکل، قرار است 
شهرداري رم سیستمي را راه اندازي کند که با استفاده از آن، گردشگران بتوانند نسبت 
به پرداخت آنالین کرایه خود اقدام کنند. از سوي دیگر، گردشگران مي توانند به رزرو 
تاکسي هایي که رانندگان آنها قادر به تکلم به زبان هاي انگلیسي، فرانسه، اسپانیایي یا 
آلماني اند، اقدام کنند و حتي رزرو تاکسي یا پرداخت کرایه را نیز با اس ام اس انجام 
دهند. همچنین در نقاط مختلف شهر رم، بیلبوردهایي رنگي با تصویر یک راننده تاکسي 
نصب شده و روي آن نوشته شده است »رم گردشگران را دوست دارد«. مسووالن شهر 
رم امیدوارند با انجام اقدامات یادشده گردشگران بیشتري جذب شوند و نظر گردشگران 
نسبت به این شهر عوض شود. آنها قصد دارند در صورت موفقیت این اقدامات در جذب 

گردشگران، این کارها را در دیگر شهرهاي گردشگري ایتالیا نیز اجرا کنند.  

15 میلیون دالر جریمه براي بزرگ ترین باند 
هرزنامه نویس  

  
دادگاهي در ایاالت متحده یک باند بزرگ ارسال کننده میلیاردها هرزنامه براي کاربران 
اینترنت را به پرداخت جریمه بي سابقه یي معادل 2/15 میلیون دالر امریکا محکوم کرده 
ابزار مختلف  دارو،  انواع قرص و  براي  ارسالي خود  افراد در هرزنامه هاي  این  است. 
کالني  ارقام  تبلیغات  این  بابت  تجاري  هاي  شرکت  از  و  کردند  مي  تبلیغ  وزن  کاهش 
دریافت مي کردند.Spamhaus یکي از سازمان هاي مشهوري که جهت مقابله با هرزنامه 
نویسان فعالیت مي کند این باند را بزرگ ترین گروه هرزنامه نویسي جهان معرفي کرده 
که در سال هاي 2007 و 2008 فعالیت گسترده یي داشته است. سردسته این گروه یک 
امریکا  تبعه  اسمیت  نام جودي  به  فردي  با  که  است  آتکینسون  لنس  نام  به  استرالیایي 

افزایش فعالیت 
هاي جاسوسي در 
امریکاي التین  
مینا شرفي / منبع؛ بي بي سي

 افزایش جاسوسي در میان کشورهاي امریکاي التین که 
به انجام دستگیري هایي در این زمینه انجامیده باعث به 
وجود آمدن درگیري هایي میان تعدادي از این کشورها 
با  اکتبر مقامات ونزوئالیي دو فرد  شده است. در ماه 
ملیت کلمبیایي را به جرم جاسوسي دستگیر و زنداني 
و  شیلي  میان  دیپلماتیک  روابط  ماه  این  اوایل  کردند. 
پرو هم به خاطر جاسوسي یک مسوول نیروي هوایي 
پرو رو به قهقرا گذاشت. این مقام پرویي متهم است به 
یي درباره تسلیحاتي که  دولت شیلي مدارک محرمانه 
کشورش تا سال 2021 خریداري خواهد کرد ارائه کرده 
است. دولتمردان شیلیایي این مساله را رد کرده اند اما 
دولت پرو اعالم کرده در صورت اثبات این مساله مقام 

خواهد  مجازات  شدت  به  را  اش  هوایي  نیروي  خاطي 
امریکاي  کشورهاي  در  جاسوسي  راستي  به  اما  کرد. 
التین تا چه حد گسترش یافته و آیا این مساله در این 
کشورها رو به افزایش است؟ روبرت مانکس سردبیر 
این  »در  گوید؛  مي  امریکایي  اطالعاتي  نامه  هفته  یک 
منطقه همیشه شاهد جاسوسي بوده ایم و در آینده هم 
شاهد آن خواهیم بود. اما با توجه به رسوایي هاي اخیر 
افزایش است و موارد  مي توان گفت جاسوسي رو به 
است.«  گرفته  خود  به  عمومي  جنبه  قبل  از  بیشتر  هم 
به  پرو  و  شیلي  میان  اخیر  هاي  درگیري  به  توجه  با 
این  بین  جاسوسي  هاي  رسوایي  مانکس  آقاي  اعتقاد 
دو کشور بخشي از رقابت تاریخي است که میان آنها 
آلن  محبوبیت  کم شدن  با  دیگر  از سوي  دارد.  وجود 
این  مقامات  دارد  احتمال  پرو  جمهور  رئیس  گارسیا 
باشند  داشته  قصد  مساله  این  به  زدن  دامن  با  کشور 
توجه مردم را از مشکالت دولت به این سمت معطوف 
کنند. فرناندو والسکو استاد مطالعات امنیتي در دانشگاه 
او سرویس  اعتقاد  به  اسپانیاست.  کارلوس  ري خوان 
هاي امنیتي و اطالعاتي براي دولت ها بسیار مفید است. 
آنها از این طریق مي توانند تهدیدها را شناسایي کنند 
دهند.  تغییر  خود  نفع  به  را  جاسوسي  سناریوهاي  و 
اطالعاتي  هاي  سرویس  کمک  »با  گوید؛  مي  والسکو 
دولت ها مي توانند بهترین تصمیم را براي امنیت ملي 
اینکستر  نایجل  اعتقاد  به  اما  بگیرند.«  کشورهایشان 

سرویس  عملکرد  بریتانیا  سابق  اطالعاتي  مقام  یک 
هاي اطالعاتي در کشورهاي التین به این شکل نیست. 
جاسوسي  پیچیده  متدهاي  منطقه  این  در  او  اعتقاد  به 
پیشرفتي در این سال ها نداشته است. اینکستر که در 
حال حاضر مدیر یک موسسه مطالعات استراتژیک بین 
المللي است در این باره مي گوید؛ »اگر به کل کشورهاي 
امریکاي التین نگاه کنید مي بینید هیچ کدام از سرویس 
نیستند.«  برخوردار  یي  پیشرفته  و  مدرن  امنیتي  هاي 
حول  التین  امریکاي  در  اطالعاتي  هاي  سرویس  اکثر 
عملیات  این  شود.  مي  انجام   »Techint« هاي  عملیات 
ماهواره  وسیله  به  ردیابي  یا  تلفني  شنود  شامل  ها 
است. در این کشورها استفاده از سیستم هاي پیشرفته 
ها  سازمان  درون  در  ها  جاسوس  از  گرفتن  بهره  و 
گوید؛  مي  هایش  ادامه حرف  در  اینکستر  ندارد.  جایي 
»در کشورهایي که فعالیت هاي اطالعاتي آنها بر امنیت 
داخلي متمرکز است استفاده از حق السکوت بسیار رایج 
است. در بعضي مواقع هم خشونت هاي فیزیکي و قتل 
هاي سفارشي دیده مي شود.« طبق گفته هاي مانکس 
امریکاي  کشورهاي  در  اطالعاتي  هاي  سرویس  اکثر 
تا  است  داخلي  تهدیدهاي  بر  تمرکزشان  بیشتر  التین 
آرژانتین،  تنها  »شاید  گوید؛  مي  او  خارجي.  تهدیدهاي 
برزیل و مکزیک قادر به جاسوسي در خارج از مرزهاي 
چنین  التین  امریکاي  کشورهاي  سایر  و  باشند  خود 
فعالیت  اوج  دوره جنگ سرد  ندارند.«  را  هایي  توانایي 
هاي جاسوسي در منطقه امریکاي التین بود. این منطقه 

جماهیر  اتحاد  اطالعاتي  هاي  عملیات  براي  مکاني  به 
شده  تبدیل  دیگر  کشورهاي  و  امریکا  سابق،  شوروي 
بود اما با سقوط اتحاد جماهیر شوروي و پایان جنگ 
منطقه  این  از  استفاده  براي  کشورها  این  تمایل  سرد 
اعتقاد  به  کم شد.  بسیار  هاي جاسوسي  فعالیت  براي 
مانکس این تمامیت هنوز به صورت کامل از بین نرفته 
است. امریکا هنوز عملیات اطالعاتي در امریکاي التین 
خصوصًا کلمبیا دارد. در کلمبیا شورشیان مارکسیست 
مي  تالش  حکومت  براندازي  براي  که  است  دهه  یک 
کنند و در عین حال این کشور یکي از صادر کنندگان 
باعث  این مساله  آید که  به حساب مي  اصلي کوکائین 
شده سرویس هاي اطالعاتي امریکا فعالیت هاي کلمبیا 
سرویس  که  دیگري  منطقه  باشند.  داشته  نظر  زیر  را 
میان  یي  منطقه  کنند  مي  فعالیت  آن  در  اطالعاتي  هاي 
رود  مي  احتمال  که  است  پاراگوئه  و  برزیل  آرژانتین، 
سازمان هایي در آنجا از گروه هاي تروریستي حمایت 
مالي کنند. بسیاري از کارشناسان بر این باورند که در 
حال حاضر روسیه و چین براي تاثیرگذاري بیشتر در 
منطقه فعالیت هاي اطالعاتي خود را در امریکاي التین 
همکاري  کوبا  که  است  حالي  در  این  اند.  داده  افزایش 
نزدیکي با روسیه در این مورد دارد. مانکس در این باره 
مي گوید؛ »در حال حاضر هاوانا بیشترین جاسوس را 
ونزوئال  خصوصًا  التین  امریکاي  مختلف  مناطق  به 

صادر مي کند.« 
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از سه میلیون شکایت  تاکنون بیش  همکاري داشته است. 
تنها در امریکا ضد این باند تقدیم دادگاه شده است.  

 برترین جست وجوهاي گوگل 
 

موتورهاي جست وجوي گوگل و 
را در  بینگ گزارش سالیانه خود 
رابطه با پرجست وجوترین مطالب 
سال اعالم کردند. در حالي که طي 
هنرمندان  از  بسیاري  سال 2009 
مشهور جهان درگذشته اند، مایکل 
جکسون تنها فردي بوده است که 
آنالین  وجوهاي  جست  بیشترین 
بینگ  موتور جست وجوي  در  را 
است.  داده  اختصاص  خود  به 
قیمت  خوکي،  آنفلوآنزاي  توییتر، 
پاتریک  فاوست،  فرح  سهام، 
آوري  جمع  برنامه  سوایتزي، 

خودروهاي فرسوده در امریکا، بازیکن بیسبال »بیلي میز« 
و جیسي لي دوگارد زني که 18 سال پس از ربوده شدنش 
موتور جست  این  برتر  وجوهاي  دیگر جست  از  پیدا شد 
وجو به شمار مي روند. اما در موتور جست وجوي گوگل 
نام استفان گیتلي هنرمندي که در ماه اکتبر در اثر تصادف 
اتومبیل جان خود را از دست داد برترین جست وجو به 
پرجست  عنوان  به  حال  عین  در  وي  نام  رود.  مي  شمار 
وجوترین خبر در سال 2009 گوگل نیز اعالم شده است. 
در میان دیگر جست وجوهاي برتر گوگل که بیشتر آن به 
نام هنرمنداني مانند رابرت پتینسون بازیگر فیلم سینمایي 
مانند  مواردي  است  کرده  پیدا  اختصاص  میش«  و  »گرگ 
نیز  ایران  و  خوکي  آنفلوآنزاي  گوکل،  هاي  نقشه  برنامه 
مشاهده مي شود. شبکه اجتماعي فیس بوک در لیست داغ 
انتخاب شده که در پي  ترین موضوع جست وجوي سال 
آن بي بي سي، یوتیوب، هات میل، بازي هاي آنالین، یاهو 
و شبکه اجتماعي Bebo قرار گرفته اند. بر اساس گزارش 
تلگراف، گوگل در عین حال لیستي از برترین موضوعات 

جست وجو طي 9 سال گذشته را با هدف اعالم پایان دهه 
آن  در  که  است  کرده  ارائه   2010 سال  در   21 قرن  اول 
 2002 نوستراداموس،   2001 سال  وجوي  جست  برترین 
مرد عنکبوتي، 2003 پرنس چارلز، 2004 و 2005 نمایش 
هاي تلویزیوني، 2006 استیوآیروین، 2007 آیفون، 2008 
اعالم  گیتلي  استفان  iPlayer بي بي سي و 2009  برنامه 

شده است. 

قدبلندها بیشتر سرطان
 مي گیرند  

 
افراد  کردند؛  گیري  نتیجه  جدید  مطالعه  یک  در  محققان 
قدبلند پول بیشتري به دست مي آورند اما از سوي دیگر 
بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان ها هستند. در این 
پژوهش برایان مک ایووي متخصص ژنتیک و دستیار وي 
مطالعه   70 کوئینزلند  انستیتو  پزشکي  تحقیقات  مرکز  از 
این  بازبیني قرار دادند.  انسان ها مورد  علمي را روي قد 
محققان دریافتند افراد قدبلندتر به طور متوسط بیشتر به 
مي  مبتال  روده  و  پانکراس  سینه،  تیروئید،  هاي  سرطان 
شوند اما در عوض افراد کوتاه قد بیشتر مستعد ابتال به 
دیابت نوع 2، بیماري هاي قلبي و اوستئوآرتریت هستند. 
در این پژوهش که در مجله »اقتصاد و بیولوژي انساني« 
منتشر خواهد شد، دکتر مک ایووي تاکید کرد نتایج حاصل 
از این مطالعات لزومًا براي تک تک افراد وسیله یي براي 
تحقیق،  این  اساس  بر  نیست.  ها  بیماري  بروز  بیني  پیش 
 HMG2A یکي از نخستین ژن هاي مرتبط با قد موسوم به
به میزان فراوان در بسیاري از انواع تومورهاي سرطاني 
با  قد  در  موثر  دیگر  ژن  یک  که  حالي  در  مي شود  یافت 
عنوان GDF5 با بروز اوستئوآرتریت در ارتباط است. در 
این تحقیق، پژوهشگران همچنین به رابطه آشکار بین بلندي 
قد و بهبود درآمد حاصل از فعالیت هاي اجتماعي اقتصادي 
پي برده اند. این ارتباط به حدي است که در یک پژوهش 
استرالیایي نشان داده شده هر 10 سانتي متر افزایش قد 

برابر با سه درصد افزایش دستمزد ساعتي است.  
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فرهنگی
انتشار نخستین مجموعه 
داستان بهمن فرزانه  

  
با  اولین مجموعه داستانش را  بهمن فرزانه که به تازگي 
از داستان  یي  به چاه« منتشر کرده، گزیده  »از چاله  نام 
به  کند.  مي  منتشر  و  ترجمه  را  دانونزیو  گابریله  هاي 
به چاه« شامل 10 داستان کوتاه  »از چاله  ایسنا  گزارش 
گفته  به  است.  منتشر شده  ثالث  از سوي نشر  تازگي  به 
اما  بوده  بیشتر  مجموعه  این  هاي  داستان  تعداد  فرزانه 
است.  شده  حذف  آنها  از  تعدادي  مجوز،  دریافت  براي 
عنوان این مجموعه پیشتر »بچه هاي اقدس طال« برگرفته 
از یکي از داستان هاي مجموعه بود که با حذف شدن این 
داستان، اسم کتاب نیز تغییر کرد. به گفته مترجم، داستان 
هاي این کتاب بیشتر به روابط زنان و مردان مي پردازد 
و داستان هایي اجتماعي است. فرزانه که در زمینه ترجمه، 
تالیفي  رمان  نیز  پیشتر  کرده،  منتشر  را  بسیاري  آثار 
دیگر،  سوي  از  است.  رسانده  چاپ  به  را  »چرکنویس« 
پیراندللو،  آثار  ترجمه  بر  عالوه  روزها  این  فرزانه  بهمن 
دانونزیو  گابریله  هاي  داستان  از  یي  گزیده  ترجمه  روي 
کار مي کند. او قباًل »توسري خور« این نویسنده را ترجمه 
کرده است که به زودي از سوي نشر کتاب پنجره منتشر 
با  خواهد شد. همچنین »بي گناه« دانونزیو سال ها پیش 
»یک  داستان  مجموعه  است.  شده  منتشر  فرزانه  ترجمه 
عالم با شما حرف دارم« شامل داستان هاي برگزیده از 
به  نیز  مترجم  این  ترجمه  با  پیراندللو  هاي  داستان  بین 
تازگي مجوز نشر دریافت کرده است و به زودي منتشر 

خواهد شد.  
 

انتشار ترجمه لیلي گلستان از 
»زندگي نیچه«  

  
به  شد.  منتشر  نیچه  درباره  گلستان  لیلي  از  یي  ترجمه 
نوشته  نیچه«  »زندگي  عنوان  با  کتاب  این  ایسنا  گزارش 
فردریش  آثار  و  زندگي  درباره  اتریشي  زوایک  اشتفان 
زبان  از  را  آن  مترجم  که  است  آلماني  فیلسوف  نیچه 
فرانسه به فارسي برگردانده است. کتاب یادشده به تازگي 
از سوي نشر مرکز منتشر شده است. همچنین کتاب گفت 
ادبیات  شفاهي  تاریخ  مجموعه  از  گلستان  لیلي  با  وگو 
معاصر ایران براي نوبت چهارم از سوي نشر ثالث تجدید 
چاپ شده است. چاپ دوازدهم رمان »زندگي در پیش رو« 
نوشته رومن گاري هم با ترجمه او از سوي نشر بازتاب 

نگار منتشر شده است.  

اکران »گربه های ایرانی« 
در 80 سینمای فرانسه

 همزمان با نمایش فیلم سینمایی »کسی از گربه های ایرانی خبر نداره« به 

کارگردانی بهمن قبادی در فرانسه از این فیلمساز تجلیل می شود.

 »کسی از گربه های ایرانی خبر نداره« از 23 دسامبر )دوم دی ماه( بطور 
همزمان در 80 سینمای فرانسه به نمایش در می آید و همزمان با اکران 
فیلم، فیلموتک پاریس با نمایش 5 فیلم بلند این سینماگر ایرانی از او تجلیل 
می کند.                                                                                                   

»کسی از گربه های ایرانی خبر نداره« اولین بار ماه مه پیش در افتتاحیه 
بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و توجه منتقدین بین 
المللی را جلب کرد و جایزه مخصوص هیئت داوران کن و همچنین جایزه 

فرانسوا شاله را بدست آورد.
در پی این نمایش کمپانی وایلد بانچ حقوق جهانی فیلم را بدست آورد و آن 
را به کشور های متعددی عرضه کرد. از بین پخش کنندگان بسیاری که در 
فرانسه عالقمند خرید این فیلم بودند سرانجام مارس فیلم با پیشنهاد 500 
هزار یورو موفق شد امتیاز آن را بدست آورد. طبق شنیده ها تاکنون هیچ 
فیلم ایرانی در فرانسه به این مبلغ خریداری نشده است. این فیلم با عنوان 

کوتاه شده »گربه های ایرانی« در فرانسه به نمایش در می آید.          
بهمن  قبادی در این روزها با رسانه های فرانسه مصاحبه های  فراوانی 
داشت و  همگی آنها از تازه بودن و متفاوت بودن و پر انرژی بودن فیلم 
او می گویند. قبادی در تمام مصاحبه  ها خود را ایرانی و عاشق کشورش 
معرفی می کند و اشتیاق خود را برای فیلم ساختن در ایران تکرار می کند. 
او در عین حال درباره دو طرح جدید صحبت می کند که قرار است اولی در 
برلین و دومی در کردستان عراق کار شود و به محض آماده شدن شرایط 
به ایران بر می گردد و چندین طرح برای کار در آنجا دارد.                                                             
ماهنامه معتبر پوزیتیف به سردبیری میشل سیمان روی جلد ماه دسامبر 
خود را به این فیلم اختصاص داده و گفتگوی مفصلی با فیلمساز انجام داده 
است. همین مجله قبال نیز فیلمی از عباس کیارستمی، فیلمساز نامدار ایران 

را روی جلد خود قرار داده بود.

اکران  از  قبل  نمایش  نخستن  در  آذر(   19( دسامبر،   10 پنجشنبه  قبادی 
عمومی که در سینمای بزرگی در مرکز پاریس بر پا خواهد شد، حضور 
خواهد داشت. این فیلمساز همچنان در برنامه تجلیل از او که از 23 دسامبر 
در فیلموتک پاریس بر پا خواهد شد حاضر می شود. »گربه های ایرانی« 

بعد از فرانسه در کشور های دیگر نیز به نمایش در می آید.

نمایشگاهي با 150 اثر 
 

نقاشي هاي دیوید لینچ 
در آلمان 

 

150 اثر هنري دیوید لینچ کارگردان صاحب نام با عنوان »شکوه 
خاکستري« در موزه »مکس ارنست« آلمان به نمایش درمي آید. 
این مجموعه آثار هنري لینچ را از آغاز کار حرفه یي این کارگردان 
تاکنون دربر مي گیرد. نقاشي یکي از مهم ترین آثار هنري لینچ 
است. دکتر آخیم سومر برگزارکننده این نمایشگاه درباره نقاشي 
هاي سه  لینچ، طراحي  هاي  »نقاشي  گوید؛  لینچ مي  دیوید  هاي 
بعدي هستند که به تماشاچي این قابلیت را مي دهند که به طور 
مستقیم با دنیاي ذهني خالق آن ارتباط برقرار کند. دیوید لینچ با 
این سبک مي خواهد تماشاچي را به دنیاي رمزآلود هدایت کند.« 
طراح کاتالوگ نمایشگاه مي گوید؛ »کارهاي لینچ مي خواهد نگاه 
تماشاچي را از سطح به عمق برساند. ما هم مشتاق هستیم دنیاي 
بیننده جذب  تا  کنیم  تبدیل  واقعیت  به  را  او  تجربیات  و  رویایي 
شود. دیوید لینچ همیشه غیرمنتظره است. او آنچه را ما انتظار 
داریم جزء به جزء به ما نشان مي دهد و این نشان دهنده نوعي 
اضطراب اندیشه است.« بخشي از آثار دیوید لینچ براي اولین بار 
در این نمایشگاه به نمایش درمي آید، مثل یک دسته از نقاشي 
هاي آبرنگ این هنرمند که در آنها تنها از رنگ مشکي استفاده 
شده است. »پسر کوچک در اتاق« و »پیت به خانه نامزدش مي 
رود« عنوان دو تا از جدیدترین نقاشي هاي لینچ است که بعد از 
این هنرمند به موزه ارنست مکس  از استودیوي  اتمام، مستقیم 
منتقل مي شود. در طول برگزاري این نمایشگاه تعدادي از فیلم 
هاي کوتاه تجربي دیوید لینچ که او در زمان دانشجویي آنها را 
ساخته نمایش داده مي شود. در این فیلم ها او انیمیشن و رئال 

را با شخصیت هاي خاص و رازآلود تلفیق کرده است. 
این نمایشگاه تا 21 مارس 2010 ادامه دارد. 
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رئیس بوکر 2010 انتخاب شد
به گزارش سایت بوکر ، موشن 57 ساله استاد ادبیات خالقه در کالج رویال 
هالوی دانشگاه لندن و صاحب چندین اثر تالیفی است که توانسته از طریق آنها 

چند جایزه معتبر نیز کسب کند. 
موشن با ابراز خوشحالی از واگذاری مسئولیت این جایزه معتبر به او اعالم 
کرد که بوکر در ماه آینده کار انتخاب نامزدهای جایزه را در سال 2010 آغاز 

خواهد کرد. 
است  این  آن  در  شرکت  شرایط  و  افتاده  راه  به   1969 سال  از  بوکر  جایزه 
که انتشار کتاب در بریتانیا و توسط فردی که مقیم این کشور یا یک کشور 
مشترک المنافع با بریتانیا )ایرلند و زیمباوه( باشد ، صورت بگیرد و اثر نیز به 

زبان انگلیسی نوشته شده باشد.

»تیمور لنگ« ادگار آلن پو رکورد شکست

کتاب »تیمور لنگ و دیگر اشعار« در حالی رکورد فروش یک اثر ادبی آمریکایی 
را جابجا کرد که پیش بینی شده بود روز جمعه بین 500 تا 700 هزار دالر به 

فروش برسد. 
رکورد قبلی نیز با 250 هزار دالر در اختیار همین کتاب بود که حدود دو دهه 
پیش فروخته شد. این مجموعه شعر 40 صفحه ای سال 1827 منتشر شد. ادگار 
آلن پو »تیمور لنگ و دیگر اشعار« را کمی پیش از نقل مکان به بوستون نوشت 

که محل شکوفایی دوران کاری او بود. 
اولین کتاب او در 40 یا 50 نسخه منتشر شد و اکنون تنها 12 نسخه از آن باقی 
مانده است. نسخه به فروش رسیده لک دار و فرسوده است و حاشیه های آن 

تغییر شکل داده است. 
ادگار آلن پو )1809-1849( از پیشگامان داستان های پلیسی مدرن بود و بیشتر 
ادبی در ژانر وحشت و فانتزی و نوشتن داستان هایی  ایجاد تحول  به خاطر 
با درونمایه گوتیک شهرت دارد. آثار او در سینما نیز به دفعات مورد اقتباس  

قرار گرفته است.
_______________________________________________ 

سخنراني پیش از دریافت جایزه نوبل ادبیات  
 

هرتا مولر: وحشت از رژیم کمونیستي 
الهام بخش من بود 

 
هرساله  سنت  طبق   2009 ادبیات  نوبل  برنده  مولر  هرتا  سخنراني  مراسم 
آکادمي نوبل پیش از دریافت جایزه در استکهلم برگزار شد. به گزارش ایسنا 
این نویسنده رومانیایي االصل مقیم آلمان روز دوشنبه، 16 آذر در سخنراني 
خود در مقر آکادمي نوبل، ترس و وحشت از رژیم کمونیستي در زادگاهش 
روماني را الهام بخش خود براي نویسندگي دانست. او ترس از مرگ در دوران 
ها«  واژه  براي  گرسنگي  و  زندگي  براي  »عطش  علت  را  روماني  دیکتاتوري 
توصیف کرد. مولر با بیان اینکه سختي هاي زندگي در یک رژیم کمونیستي 
موجب شد به آلمان برود و نویسندگي را آغاز کند، گفت؛ »واکنش من به ترس 
مرگبار، عطش براي زندگي بود و گرسنگي براي واژه ها؛ هیچ چیز جز واژه 
دوران  »در  کرد؛  اظهار  ادامه  در  او  کند.«  درک  مرا  شرایط  توانست  نمي  ها 
دیکتاتوري خیلي حرف مي زدم و صحبت هایم عواقب بدي برایم داشتند. اما 
نویسندگي را در سکوت و روي پله ها آغاز کردم؛ جایي که بیشتر چیزهایي را 
که باید گفته مي شد، به روي کاغذ مي آوردم. آنچه را داشت اتفاق مي افتاد، 
دیگر نمي شد در صحبت بیان کرد.« مولر 56ساله که روز پنجشنبه )19 آذر( 
رسمًا جایزه نوبل ادبیات را دریافت خواهد کرد، متولد 17 آگوست سال 1953 
در شهر »نیچیدور« در خانواده یي کشاورز است و اگرچه در روماني متولد 
شده اما مقیم آلمان است. او داستان نویس، شاعر و مقاله نویسي است که به 
دلیل به تصویر کشیدن شرایط سخت زندگي مردم روماني در دوران حکومت 
»نیکالي چائوشسکو« در کتاب هایش به شهرت رسید. مولر نخستین کتابش را 
در سال 1982 به زبان آلماني در روماني منتشر کرد که مانند بیشتر کتاب هاي 
آن دوران، با حذف بیشتر قسمت هایش به چاپ رسید. او که دوازدهمین زن 
برنده جایزه نوبل ادبیات نام گرفت، پیشتر جایزه هاي ادبي متعددي را مانند 
جایزه فرانتس کافکا در سال 1999، جایزه ادبیات برلین در سال 2005 و جایزه 

بین المللي ایمپک دوبلین در سال 1998 کسب کرده بود. 

 

کوتاه از ادبیات یادداشتی بر شعر)) دلم برای باغچه می سوزد ((
 سروده فروغ فرخزاد

حیاط خانه ی 
ما تنهاست

آرزو زرگر
انجمن فرهنگی هنری سایه

ولذت   ، زوال  به  رو  پاکیهای  و  ها  زیبایی  به  اندیشیدن 
محدوده  از  خارج  که  ونابی  ساده  های  پدیده  از  بردن 
معیارهای سودجویانه مادی است ، هماره مورد تمسخر 
آدمهایی قرار گرفته که آنقدر سرگرم دنیای خاکستری 
خود شده اند که نه مجالس برای اینگونه تفکر می یابند 
و نه اصوال" ذهنشان به چنین طرحها وسایلی معطوف 
می شود . آدمهایی که نمونه کامل و بارز )) بزرگ شدن 
(( هستند ،آدم بزرگهایی با معیارها و الگوهای بس حقیر 
: تنگ نظری و منفعت طلبی ، دشمنی ها وکینه های بی 

مایه . 

 روز مرگیها و نادیده گرفتنها ... 
ودر این میان ، کسیکه هنوز دلش برای خوبیهای رو به 

مرگ می تپد ، چقدر تنهاست ... 
از  یکی  زبان  از   )) باغچه می سوزد  برای  دلم   (( شعر 
همین محدود انسانها سخن می گوید : او دنیای درونش 

را درقالب حیاط یک خانه به تصویر کشیده است . حیاطی 
که در واقع جهان ذهنی اوست ، با مظاهری از زیستن هستند . باورهایی 
که به ذهن این جهان جان می دهند ، برپادارنده مفهوم زندگی هستند و 
مرگشان زنگ خطری است که مرگاکی ، انسانیت و تمامی انگیزه های 

ناب زیستن را هشدار می دهد . 
از همان جمله ابتدایی شعر ، راوی را در حس پریشانی و تنهایی خود 
شریک می کند ، به گونه ای که گویی پس از تفکری طوالنی و نگاهی 
عمیق و جستجو گر و کنکاش سرسختانه برای یافتن یک کمگشته ، لب 
به سخن می گشاید ، با لحن کودکانه ای تمامی دلهره های پاک وساده 
و در عین حال بزرگش را بیان می کند . با اندک امیدی برای برانگیختن 

حس همراهی شنونده : 
کسی به فکر گلها نیست / کسی به فکر ماهیها نیست / کسی نمی خواهد 

، باور کند که باغچه دارد می میرد ... 
بناگاه   ، این فرد آرمانی جدا مانده از مسیر تباهی  این روست که  از 
جهان خود را در انزوا می یابد ، تنهایی را حس می کند و در پی یک 
همراه ، یک منجی ، یک دوست است که انزوای این باغچه رو به مرگ 
آدمهایی  به  . پس  برویاند  دوباره  را  گلهای خشک شده  و  بشکند  را 
اطرافش توجه می کند ودر هر یک از آنها بدنبال چهره آن منجی می 

گردد : 
)) پدر(( مظهر تنگ نظری و خودخواهی انسانها یی است که زیستن را 
فقط در چارچوب کوچک وبسته وجود خویش می خواهند و خارج از 
این چارچوب هر تغییر و تحول و هر نظام وجودی برایشان یکسان و 
بی تفاوت است . انسانهایی که از فرط بی ارادگی و بی همتی به بهانه 
)) از من گذشته است (( متوسل می شوند وبر این باورند که پس از 
پرواز  اوج  . کسانیکه  ایستد  باز می  از تحرک  مرگشان جهان هستی 
اندیشه شان سقف چاردیواری است که درآن از بام تا شام به مسائل 
تکراری که هیچ انگیزه ای برای تغییرش ندارند می پردازد وچون در 
این وجود محدود کمبودی احساس نمی کنند خویش را برای ارزشهای 

واالی خارج از این محدوده به دردسر نمی اندازند : 
پدر به مادر می گوید : )) لعنت به هرچه ماهی وهرچه مرغ / وقتی که 
من بمیرم دیگر / چه فرق می کند که باغچه باشد / یا باغچه نباشد / 

برای من حقوق تقاعد کافی است .(( 
تصور این فرد از )) ماهی (( که یکی از دلبستگیهای راوی است در این 
بند از شعر به زیبایی بیان شده است : او ماهی را جزدر ظرف غذا ، 
نمی تواند به گونه ای دیگر تصور کند و می پندارد که نگرانی دیگران 
از بابت مرگ ماهیها ، هم از این روست که نگران جای خالی ماهی و 
مرغ در سفره شان هستند پس می گوید )) برای من حقوق تقاعد کافی 
است (( و بدینسان ، راضی و خشنود خود را از گروه راوی جدا می 

کند وبه اتاقش پناه می برد . 
: او شاید یک گام جلوتر از پدر  اما از گروه دیگری است  )) مادر (( 
باشد اما هنوز تا رسیدن به اندیشه آزاد و بلند راوی فرسنگها فاصله 
نمونه  مادر   . است  خویش  بسته  تفکرات  زندانی  بنوعی  هم  او  دارد. 
انسانها یی است که تمام زندگی خود را در وحشت گرفتار شدن در 
عذاب الهی و دوزخ ، به عبادتی کورکورانه می گذرانند و در پس هیچ 
حکم و اجباری بدنبال )) چرا (( نمی گردند.انسانهایی سایه وار و بی 
هویت که معیارهای کوچک آنها برای قضاوت از همان اندیشه وارده و 
پر اضطرابشان برمی تابد و می پندارند که هر مصیبتی فقط زاده یک 
معصیت است . مادر ، مظهر انسانهایی بیچاره و منفعلی است که همه 

لحظاتشان در وحشت ازگناه بسر می برد و تصورشان از پرورگار ، 
مامور عذابی است که هر آن مترصد یافتن کوچکترین گناه واشتباهی 
از جانب آنهاست تا به تالفی ، مصیبتی را نازل کند . تصور او از مرگ 
باغچه – مرگ و زوال ارزشهای پاک زندگی – چه می تواند باشد جز 

اینکه )) باغچه را کفر یک گناه آلوده است (( 
پس به خواندن دعا اکتفا می کند و تنها راه شفای باغچه را دعا کردن 

و فوت کردن به گلها می داند . 
برادرش  سراغ  به  آدمها  گروه  دو  این  از  شدن  نومید  از  پس  راوی 
می رود . برادر نماینده روشنفکرنماهای جامعه ماست . کسی که در 
ادای نقش روشنفکری اش و برای تکمیل تظاهرش به اندیشیدن – به 
نومیدی پناه می برد . او که در واقع در اعماق ذهنش چیزی نمی توان 
یافت جزرسوب اندیشه های پدر و مادر ، خویش را به وسط معرکه 
درک  گنجایش  او  کوچک  دنیای  چون  و  است  انداخته  اندیشان  آزاد 
اینهمه نابسامانی و ناراحتی را ندارد ، به شیوه ای غلط انداز و خوش 
نما به طرح درمان می پردازد و نومیدانه )) شفای باغچه را در انهدام 
باغچه می داند ! (( و برای اثبات نگرانی اش ، از مرگ ماهیها شماره 
بررسیهای می دارد . او اصوال" از دیدن هر مرگی ، و از مشاهده زوال 
هر ارزش راضی و خشنود تصویر برمی دارد 
تا با ارایه آن به گروه هم اندیشانش رسالت 

خویش را انجام داده باشد . 
بزرگان  این  جهان  به  را  خود  ورود  جواز  و 
که  کند  می  سعی   (( او   . کند  دریافت  ناچیز 
مایوس  و  خسته  و  دردمند  بسیار   ، بگوید 
است (( و ))ناامیدی اش آنقدر کوچک است که 

هرشب ، در ازدحام میکده گم می شود (( . 
 )) خواهر   (( حکایت  همه  از  تر  دردناک  اما 
استحاله  از  است  تصویری  او   : است  راوی 
حقیر  سایه  یک  به  کودکانه  و  پاک  روح  یک 

انگل وار. 
، با گلها  او که زمانی مثل راوی می اندیشید 
دوست بود ، دردهایش را به باغچه می گفت 
می  مهمان  شیرینی  و  آفتاب  به  را  ماهیها  و 

کرد . 
اکنون خانه اش در آنسوی این خاطرات است او از دسته انسانهایی 
است که به مرحله یاس فلسفی رسیده اند – آنچنانکه راوی اکنون در 
این مرحله است – و دیگر شهامت مبارزه و مقاومت را از دست داده 
اند و همه چیز را به تاریکخانه ذهن خویش سپرده اند ، حکایت خواهر 
با  از بام تا شام   ، راوی حکایت بردگان متحرکی است که سایه وار 
هستند  ای  بیهوده  مسائل  بدنبال  یکنواخت  و  کننده  ضرباهنگی کسل 
که در پس آنها هیچ فلسفه ای به چشم نمی خورد جز رفع نیازهای 
جسمانی . و اگر خواب عمیق روح این سایه ها را تلنگری آشفته کند 
، الک پشت وار هر چه بیشتر سر در الک خمودگی و بی خبری خود 

فرو می کنند : 
 / آید  می  ما  دیدن  به  که  هروقت   /... بود  گلها  که دوست  و خواهرم 
ادکلن می  / حمام  آلوده می شود  باغچه  فقر  از  و گوشه های دانش 

گیرد. 
ماهیان   ((  ،  )) مصنوعی  خانه   (( یک  با  را  خود  روح   ،  )) خواهر   ((
قرمز مصنوعی (( و )) عشق یک همسر مصنوعی (( عوض کرده است 
 ((  ، انگیز  غم  معامله  این  از  خود  ظاهری  خشنودی  نمایش  برای  و 

آوازهای مصنوعی (( می خواند . 
فروغ در شعرهایش ، به تصنعی زیستن انسانها بسیار اشاره می کند . 
در شعر )) ایمان بیاورم به آغاز فصل سرد (( به ظاهر فریبنده آسمانی 
اشاره می کند که پر از ستاره های مقوایی است ، آسمانی که درآن 

دروغ می وزد : 
 ، آسمان  در  وقتی   / عزیز  مقوایی  های  ستاره   ، عزیز  های  ستاره 
دروغ وزیدن می گیرد / دیگر چگونه می شود به سوره های رسوالن 
سرشکسته پناه آورد . ودر شعر )) و هم سبز (( از زبان یکی از همین 

انسانهای )) مصنوعی (( می گوید : 
... بهار پنجره ام را / به )) وهم سبز درختان (( سپرده بود / تنم به پیله 
تنهایی ام نمی گنجید / و بوی )) تاج کاغذی ام (( / فضای آن قلمرو و 

بی آفتاب را / آلوده کرده بود ... 
می  اتفاق  راوی  خانه  از محدوده  بیرون  آنچه  داستان   ، نهایت  در  و 
افتد نیز کم از حکایت پدر و مادر و خواهر و برادر او نیست . تمام 
روزصدای نابودی و تباهی از آنسوی )) حیاط خانه (( راوی به گوش 
او می رسد . جهان بیرون از ذهن او جایی است که در آن نه تنها تمام 
باورهای انسانی مرده اند ، که همگان برای برپا داشتن مفاهیم )) مرگ 
(( و )) خشونت (( تالش می کنند . به جای )) گلها (( در باغچه خمپاره 
و مسلسل می روید وبه جای ماهیهای قرمز کوچک ، حوضهای کاشی 
زیستگاه باروت شده اند . همه چیز عوض شده است و ذهن راوی از 

تصویر اینهمه تضاد گیج و مبهوت است : 
همسایه های ما همه در خاک باغچه هاشان به جای گل / خمپاره و 
مسلسل می کارند / و بچه های کوچک ما کیفهای مدرسه شان را / از 

بمبهای کوچک پر کرده اند / حیاط خانه ما گیج است . 
و سرانجام )) ترس (( ترس از رها شدن در جهانی بیگانه ما چهره های 
گنگ و ناآشنا ، هراس از گم شدن در زمان و مکانی که در آن هیچ 
کورسوییاز آرامش و اطمینان در چهره هیچکس نمی توان یافت ، قلب 
کودکانه راوی را به تپش می اندازد و او رابرای گریختن از این وحشت 
، هنوز بدنبال روزنه ای از نجات و امید سرگردان و هراسان است . او 
فکر می کند )) باغچه را می شود به بیمارستان برد (( اما بیش از اینها 
باید عجله کرد ، چرا که )) قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است (( 

و )) ذهن باغچه دارد آرام آرام ، از خاطرات سبز تهی می شود ((.



جمعه 20 آذر ماه 1388   -  شماره 126هفته نامه پرشین18

info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

 

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

انگلستان  مامور  موندت  که  نمیکنید  باور  هنوز  هم  لیماس  خود  بعالوه   .
میباشد بدین ترتیب کامال احمقانه است که بگوئیم لیماس یک مامور دو جانبه 
میباشد اظهارات لیماس فقط دالئلی را که از سه سال پیش جمع آوری کرده 
ام تائید میکند گزارشی را که من تهیه کرده ام هم اکنون مقابل چشمانتان 
قراردارد و همگی به اصل جریان واقفید بدین دلیل کافیست که بعضی از 
قدرت  اینست که مامور یک  اتهام اساسی موندت   . نمایم  را تشریح  نکات 
امپرپالیست میباشد . البته میتوان گفت که او اطالعات مهمی را در اختیار 
سازمانهای مخفی انگلیس گذاشته و در مقابل پول هنگفتی دریافت داشت 
است . ولی تمام این اتهامات از همان اتهام اساسی منشعب میشود هانس 
دیتر موندت مامور یک دولت امپرپالیست میباشد جزای این خیانت او مرگ 
است . در قانون جزائی ما هیچ اتهامی سنگین تراز این اتهام نیست و هیچ 
خیانتی کشور ما رد در معرض چنین خطری قرارنمیدهد. او کاغذ های خود 
را روی میز گذاشت و افزود :رفیق موندت 42سال دارد و رئیس سازمان 
امنیت میباشد  او مجرد است و تا بحال همه خیال میکردند که برای خدمت 
به وطنش از هیچ کوشش و زحمتی دریغ نمیکن. اجازه میخواهم که بعضی 
از جزئیات را باطالعتان برسانم او در سن 28 سالگی وارد آبتیلونگ شد 
و تعلیمات الزم را گرفت پس از اینکه درآزمایشهای مختلف توفیق حاصل 
نمود بعنوان مامور مخفی در کشورهای اسکاندیناوی و بخصوص در نروژ 
سوئد و فنالند فعالیت خود را آغاز نمود و موفق شد که برای مبارزه با 
مامورین جبهه فائیست چند شبکه جاسوسی در آن کشورها دایر نماید . او 
در آن موقع کار خود را بخوبی انجام داد و میتوان صریحا اعالم داشت که 
در آن تاریخ خدمات باارزشی برای کشور خود انجام داده ولی دوستان 
من شما باید دو نظر بگیرید که همین عمل موندت چقدر در آینده برایش 
مفید واقع شد و کارهایش را تسهیل کرد فی الواقع همین موضوع سبب شد 
که بتواند در موقع الزم به فنالند و نروژ مسافرت کند و هزاران دالررا که 
بانکهای خارجی در مقابل خیانتش در اختیارش میگذاشتند ضبط کند و شما 
نباید اشتباه کنید رفیق موندت بهیچوجه از آن مردانی نبوده که بخاطر پیش 
بردن نظریه ای از هیچ کوششی مضایقه نمیکنندبلکه او آدمی خائن ضعیف 
النفش و مال پرست است که تنها هدفش تصاحب ثروت میباشد بله همین 
پول پرستی او باعث شد که مچش باز شود . فیدلر مدتی سکوت کرد نگاهی 
به اطراف سالن انداخت و سپس با صدای بلندی گفت : تمام کسانی که به 
مملکت ما خیانت میکنند باید از این موضوع درس عبرتی بگیرند. همهمه ای 
بلند شد و عده کمی که دردادگاه حضور داشتند حرفهای او را  در سالن 
تصدیق کردند . لیماس دریافت که فیدلر میخواهد کوچکترین ریسکی نکند 
تمام کسانیکه در دادگاه حاضر بودند از اعضاء برجسته بشمار میرفتند و 
به چنین  ازآنها جرات نخواهند کرد که  فیدلر بخوبی میدانست که هیچیک 
یکی  حالیکه  در  فیدلر  نماید  پشتیبانی  موندت  از  و  کند  اعتراض  حرفهائی 
سال  :دراواخر  افزود  بازمیکرد  قرارداشت  مقابلش  که  را  هائی  پرونده  از 
فرستاده  لندن  به  آلمان شرقی  هیئت صنعتی  بعنوان عضو  موندت   1956
شد. در حقیقت او وظیفه داشت که وضع مهاجرین ضد انقالبی را بررسی 
کرده و تصمیمات الزم را اتخاذ نماید هیچکس نمیتواند منکر شود که در 
این مدت موندت چندین بار جان خود را بخطر انداخته و نتایج قابل مالحظه 
لیماس به بررسی سه نفر قاضی که در پشت میز   . ای کسب کرده است 
دادگاه نشسته بودند پرداخت . در طرف چپ رئیس مرد نسبتا جوانی که 
بورآشفته و صورتی  او موهائی  بود.  ای گندم گون داشت نشسته  چهره 
پرونده  بروی چند  و دستهایش  بود  بسته  نیمه  داشت و چشمهایش  الغر 
که درمقابلش بچشم میخورد قرارداشت . لیماس پیش خود فکر کرد که این 
مرد بدون شک از موندت طرفداری خواهد کرد در طرف راست رئیس مرد 
مسن تری نشسته بود . او چهره ای بی تفاوت داشت سرنوشت موندت در 
دست این دو مرد و رئیس دادگاه بود بطور قطع رئیس دادگاه موندت را 
محکوم خواهد کرد و مرد جوان از او حمایت خواهدنمود . در اینصورت 
رای مرد مسن تر اهمیت زیادی خواهد داشت . لیماس پیش خود فکر کرد 
که آن مرد ابتدا نارحت خواهد شد و پس از کمی تفکر رای رئیس دادگاه 
روزهای  آخرین  در  موندت   : داد  ادامه  چنین  فیدلر  نمود.  خواهد  تایید  را 
خدمتش در انگلستان آماده همکاری با سازمانهای مخفی آن کشو ر شد . 
الواقع موقعیت او بسیاروخیم بود و حکم بازداشتش صادر شده بود  فی 
. آنهمه بخوبی میتوانستند او را توقیف کنند زیرا انگلستان که عضوپیمان 
اوتان میباشد هنوز آلمان شرقی را برسمیت نشناخته و موندت نمیتوانست 
انگلستان  بالفاصله سازمانهای مخفی  نماید  استفاده  از مصونیت سیاسی 
تمام فرودگاهها و بندرهای کشور را تحت نظر گرفتند و برای دستگیری او 

دست بفعالیت وسیعی زدند ادامه دارد...

داستان )35(
  نگاهي دوباره به ریشه هاي جنبش دانشجویي فرانسه مه 

 1968
 

جنبشي که دنیا 
را تکان داد 

 

تانیا تجلي 

»قدغن کردن، قدغن است«، »ظالم 
باش«، »استالینیست ها، فرزندانت 
باش،  گرا  »واقع  هستند«،  ما  با 
»بدون  را طلب کن«،  ها  غیرممکن 
زمان مرگ، زندگي کن«، »در زیر 

سنگفرش ها، ساحل دریا«.
اینها شعارهایي بودند که طي ماه مه 1968، از طرف اعتصاب 

گران در فرانسه سر داده مي شد. 

در   )1347 )اردیبهشت   1968 مه  جنبش  اثر  در  که  تحوالتي 
روبنایي  تغییرات  دچار  دهه  دو  تا  را  جهان  داد  رخ  فرانسه 
کرد. پاریس مرکز ثقل این خیزش عظیم بود. جنبش مه 68، 
در  بلکه  نبود  فرانسه  به  محدود  که  بود  جهاني  جنبش  یک 
امریکا،  دانشجویي  هاي  کالج  در  تحرک  با  کشورهاي غربي 
آلمان، ایتالیا و سایر کشورهاي اروپاي غربي و حتي اروپاي 
شرقي )بهارپراگ، اشغال چکسلواکي توسط ارتش شوروي( 
گسترش یافته بود. جنبش مه 68 بیشتر با نام فرانسه تداعي 
مي شود چرا که جنبش دانشجویي در این کشور با پیوستن 

کارگران تبدیل به یک اعتصاب سراسري تمام عیار شد. 
جنبش مه 68 اگرچه در پاریس به وجود آمد، اما در آلمان آغاز 
رادیکال  در  بزرگي  نقش  آلمان  دانشجویي  چپ  جنبش  شد. 
کردن مبارزات سیاسي و اجتماعي در اروپا و به خصوص 
فرانسه داشت. قبل از ماه مه و ژوئن 1968 بیکاري بیش از 
هر چیز دیگري موجب نگراني کارگران بود. اعتصابات متوالي 
معدنچیان این موضوع را ثابت مي کرد. درصد بیکاري تا آنجا 
پیش رفت که حتي »ژرژ پمپیدو« نخست وزیر وقت، بیکاري 
را یک مشکل دائمي مطرح کرد. در تعدادي از کارخانه ها قبل 

از ماه مه و ژوئن اعتصابات کارگران شروع شده بود. همه 
شهرها  تمام  در  جا  همه  در  ها  اتوبوس  و  متروها  قطارها، 

متوقف شده بودند. 
جنبش  تاریخ  در  انگیز  شگفت  عمومي  اعتصاب  اولین  این 
بنابراین حوادث مه 68 به دانشجویان  کارگري فرانسه بود. 
روستایي،  حتي  و  طبقات شهري  و  اقشار  بلکه  نشد  محدود 
نهادهاي دولتي، خصوصي، مدني و فرهنگي و هنري به آن 
اعتصاب و  به فرد  با آن خصوصیت منحصر  وارد شدند و 
محل کار خود را اشغال کردند. این جنبش یک انقالب بود چرا 
یا  اقتصادي، اجتماعي،  که محدود به خواسته هاي مشخص 

سیاسي نبود. 
انقالب مه 68 خواستار یک دگرگون سازي بنیادین اجتماعي 
بود. البته از جهاتي با انقالب هاي مرسوم و شناخته شده فرق 
داشت مثاًل مرجع و ایدئولوژي خاصي نداشت، سازمدهي و 
رهبري نداشت یا در پي تصرف قدرت سیاسي نبود. در واقع 
نقطه شروع مه 68 تالش براي تغییر در قدرت سیاسي نبود که 
مثاًل با یک کودتا، شورش یا مانند آن خواسته هایش برآورده 
همه  در  اجتماعي  مناسبات  در  تغییر  68 خواستار  مه  شود. 
و  رادیو  دانشگاه،  مدرسه،  تا  تولید  و  کار  محیط  از  سطوح، 
تلویزیون و دیگر نهادها بود. در مدرسه و دانشگاه مسائلي 
اینکه چه مدتي را مدرسه  همچون نوع آموزش و تدریس و 
یا دانشگاه باید دنبال کند، نحوه اداره کالس ها و رابطه قیم 
مآبانه و پدرساالنه معلم و شاگرد، استاد و دانشجو و... مورد 

بحث قرار مي گرفت.

پیام و خصوصیت جنبش دانشجویي مه 68 را به طور کلي 
مي توان این گونه بیان کرد؛ خصلت در »ضدفرمانبرداري«، 
سوال  زیر  مراتبي«؛  »ضدسلسله  و  ساالري«  »ضدقیمومت 
اقتدارگراي  و  مسلط  مراتبي  سلسله  فکري  هاي  پایه  رفتن 

تبعیض جنسیتي  از  ابعاد  حاکم بر جوامع حزبي که در همه 
میان زن و مرد گرفته تا رابطه بین نسل ها، فرزندان و والدین، 
معلمان و شاگردان، سرمایه داران و کارگران، دولتمردان و 

شهروندان و... مشروعیت کلیه مناسبات قدرت و دانش.
جنبش مه 68 حاصل سه واقعه دهه 60 است؛ جنگ ویتنام، 
کشته شدن مارتین لوترکینگ در جریان مبارزات مدني مردم 
امریکا و نیاز به آزادي که توسط بنیادهاي کهنه و دولت هاي 
سنتي اروپایي نقض مي شد. نسل جوان آزادي مي خواست، 
جنگ نمي خواست و از نژادپرستي خشمگین بود. جنبش مه 
امپریالیسم،  استبداد،  علیه  مارکسیستي،  چپ  هویت  با   68
نابرابري نژادي و جنسي، فشارهاي اقتصادي بر کارگران و 

سیستم کهنه آموزشي دانشجویان آغاز شد.

پیام مه 68، تالش براي جست وجو و کشف راه هاي نو و 
جدید و بدیع در گسست از جزمیات و مطلق اندیشي ها و راه 

هاي پیموده شده و شکست خورده گذشته بود. 

WWW.Roozneveshtha.com منابع؛
en.Wikipedia.Org
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موسیقی
فرامرز پایور درگذشت 

 

 پایان مضراب 
ایمان پاکنهاد

»از بچگي موسیقي را دوست داشتم و از همان موقع که پدرم 
موسیقیدانان را به منزل مان دعوت مي کرد تا برایشان برنامه 
اجرا کند، همیشه پاي ساز اینها تا ساعت هاي نیمه شب مي 
نشستم و گوش مي کردم. بعد هم در حدود 20 سالگي رفتم 
نزد استاد صبا. به خاطر این رفتم پیش استاد صبا که عالوه 
بر اینکه در نت نویسي و نت خواني قوي بودند و با نت درس 
به  و  دانستند  را هم خیلي خیلي خوب مي  دادند، ردیف  مي 
مضراب ها و تکنیک هاي سنتور آن طوري که حبیب سماعي 
ساز مي زد آشنایي کامل داشت و به خصوص که سماعي 
خودش گفته بود اول باید شاگردها پیش صبا کار کنند، تکنیک 
را یاد بگیرند و قوي بشوند؛ بعد بیایند پیش ایشان کار کنند. 
یي  تقدیرنامه  ایشان  زدم،  پیش صبا  10 سالي  اینکه  از  بعد 
در  بزنم  ساز  خودشان  با  دادند  اجازه  و  نوشتند  من  براي 
هنر.«  و  فرهنگ  وزارت  در  است  موجود  نوارهایش  رادیو. 
فرامرز پایور با همان لحن تند و لهجه ویژه خودش این حرف 
را زده بود، در سال هایي که چندان پیر نشده بود. پایور چه 
مي دانست اما که سال ها بعد صفحه اول روزنامه ها راوي 
مرگش خواهند شد. 21 بهمن ماه امسال هم اگر مي رسید و 
اما  وارد 78سالگي مي شد.  پایور هم  فرامرز  تمام مي شد، 
نشد که نشد. قلب او صبح دیروز در بیمارستاني در اقدسیه 
تاسف  با  دکترها  ایستاد.  روزهاي شهر  این  تپش  در  تهران 
هاي  مضراب  آید.  برنمي  شان  دست  از  کاري  دیگر  گفتند 
جاودانش را کناري نهادند و پارچه سفید را بر صورت خود 
و سنتورش کشیدند. که دیگر هیچ نغمه یي از سرانگشتان و 
فرامرز  رسید.  نخواهد  گوش  به  سنتورش  از  و  مضراب  از 
پایور درست در روزهایي رفت که مرگ هنرمندان یکي از پس 
دیگري در هیاهوها گم شد. درست روزهایي رفت که بزرگي 
مي گفت »روح لطیف هنرمندان معضل هاي اجتماعي را برنمي 
تابد.« پایور 10 سال پیشتر بود که دچار سکته مغزي شد و 
از همان روز بود که دیگر سنتور نزد. آهنگ نساخت و بر هیچ 

صحنه یي پا نگذاشت.

در  فرانسه  زبان  استاد  و  نقاش  هنرمند  پایور  علي  پدرش 
دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش چیره دست 
دوره قاجار بود که با نواختن ویولن، سنتور و سه تار آشنایي 
داشت. پس در خانواده یي هنرمند بزرگ شد. در 17سالگي، 
آموزش موسیقي را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد و 
همچنین از محضر استاداني چون عبداهلل دوامي و نورعلي 
فراگیري  براي  پایور  فرامرز  که  هنگامي  برد.  بهره  برومند 
خیابان  در  صبا  ابوالحسن  استاد  درس  کالس  به  سنتور 
بازمانده  آخرین  درگذشت  از  سال  سه  رفت،  ظهیراالسالم 
سنتورنوازان نامي نسل قدیم، حبیب سماعي، مي گذشت. در 

همین دوران، فرامرز پایور، یکي از برجسته ترین شاگردان 
استاد صبا شد و تا سال 1336 که استاد صبا درگذشت، از 
آموزش هاي او بهره برد.فرامرز پایور از سال 1333، فعالیت 
خود را در وزارت فرهنگ و هنر وقت و از سال 1337 تدریس 
سنتور را در هنرستان عالي موسیقي ملي آغاز کرد. او اولین 
سنتورنوازي بود که روي سنتور، نواسازي مي کرد و تنها 
در پي بداهه نوازي نبود. او نخستین آهنگسازي بود که ساز 
تخصصي او، سنتور بود.او سپس هارموني و کمپوزیسیون 
را در کالس استاد بزرگ آن زمان، امانوئل ملیک اصالنیان 
آموخت. در سال 1341 براي ادامه تحصیالت کالسیک خود، 
از طرف وزارت فرهنگ و هنر به انگلستان رفت. از دانشگاه 
کمبریج در زبان و ادبیات انگلیسي دانشنامه گرفت. در این 
طرف  از  ایراني،  اصیل  موسیقي  شناساندن  براي  ها،  سال 
دانشگاه لندن و دانشگاه کمبریج از او خواسته شد کنفرانس 
هایي در این زمینه همراه با ساز خود ترتیب دهد. همه این 
کنفرانس ها با موفقیت انجام شد و از سوي این دانشگاه ها 
بسیاري  با خوانندگان  کار  پایور  کرد.  دریافت  هایي  جایزه 
از جمله عبدالوهاب شهیدي، محمدرضا شجریان، محمودي 
نادر  بینا،  پروانه، سیما  ابراهیمي، خاطره  احمد  خوانساري، 
گلچین، سروش ایزدي، شهرام ناظري، حمیدرضا نوربخش و 
علي رستمیان را در کارنامه هنري خود دارد. او در اجراهاي 
گروهي خود با تعدادي از بزرگان موسیقي ایراني مانند جلیل 
شهناز و هوشنگ ظریف )تار(، رحمت اهلل بدیعي و علي اصغر 
بهاري )کمانچه(، حسن ناهید و محمد موسوي )ني(، حسین 
در  است.  کرده  همکاري  )تنبک(  اسماعیلي  محمد  و  تهراني 
بهاري، محمد  به همراهي جلیل شهناز، علي اصغر  دهه 60 
موسوي و محمد اسماعیلي، »گروه اساتید« را تشکیل داد 
و سرپرستي، آهنگسازي و نوازندگي سنتور را در آن 
بر عهده گرفت. این گروه آثار ماندگاري با محمدرضا 

شجریان و شهرام ناظري ارائه دادند.

یار دبستاني من  
 

حسین دهلوي

آشنایي  یکدیگر  با  کودکي  از  پایور  استاد  و  من 
داشتیم. مادر ایشان پیش پدر من موسیقي کار مي 
کرد و به همین خاطر من از کودکي با او حشر و نشر 
داشتم، البته وقفه یي در ارتباط ما پیش آمد تا اینکه 
هر دو بار دیگر در دبیرستان »دارایي« که بسیاري 
از اهالي موسیقي در آنجا درس مي خواندند، یکدیگر 
را یافتیم. از همان زمان ها من ویولن مي زدم و از 
محضر پدرم و همچنین استاد صبا بهره مي گرفتم. 
ایشان نیز نزد استاد صبا تعلیم مي دیدند. بعدها هر 
توانستیم  و  شدیم  استخدام  دارایي  وزارت  در  دو 
استاد  کنیم.  فعالیت  موسیقي  در  یکدیگر  با  همگام 
فرامرز پایور عالقه فراواني به علمي کردن موسیقي 
ایران داشتند و به همین خاطر هفته یي یک  سنتي 
بار نزد من ترکیبات صوتي چندنوازي و هارموني 
را کار مي کرد و یاد مي گرفت و این قابلیت ها را 
در موسیقي سنتي ایران پیاده کرد؛ اتفاقي که تا قبل 

از او توسط کمتر استاداني شکل گرفته بود و پس از او به شکل پررنگ تري ادامه یافت. او 
از نظر انتشار نت هاي مختلف اقدامات زیادي کرده و در عین حال شاگردان زیادي تربیت 

کرد که اکنون بسیاري از آنان جزء بزرگان موسیقي ایران به حساب مي آیند. او از سال 
1341 تا 1350 که من به عنوان مسوول هنرستان موسیقي فعالیت مي کردم با ما همکاري 
داشت و در آن دوره نیز چهره هاي بسیاري را تربیت کرد. متاسفانه او از چند سال پیش با 
کسالت هاي مختلف روبه رو بود و اکنون از دست رفتنش ضایعه یي بزرگ براي موسیقي 
ایران است و ما الاقل امیدواریم مسووالن که در زمان حیاتش کم لطفي هاي بسیاري به او 

کردند هم اکنون در جهت معرفي ایشان به نسل هاي بعد گام بردارند. 

استاد پایور نیز همچون بسیاري دیگر از چهره هاي موسیقي در این سال ها مورد بي 
مهري فراواني قرار گرفت به این خاطر که هنر موسیقي در ایران نه تنها مورد حمایت قرار 
این روزها خیلي ها که  بلکه به شکل آگاهانه سعي در تضعیف آن مي شود.  نمي گیرد 
آگاهي الزم در زمینه موسیقي را ندارند تصمیم گیرنده هستند و این بزرگ ترین معضل 

در موسیقي ایران محسوب مي شود. 

خداحافظي در اوج قدرت  
اردوان کامکار

فرامرز پایور حق بسیاري به گردن موسیقي ایران دارد، علي 
الخصوص در مورد ساز سنتور. اگر مي بینید سنتور االن 
پرطرفدارترین ساز ایراني است به خاطر این است که فرامرز 
پایور آن ساز را بسیار باشخصیت به ایرانیان معرفي کرد. 
نکته مهم دیگر در زندگي هنري پایور این بود که او با قدرت 
از صحنه کنار رفت و در هیچ مرحله یي از زندگي اش کار 
ضعیف ارائه نکرد. بعضي از استادان موسیقي زماني که پا 
نوازندگي شان فرق مي کند و کارهایي  به سن مي گذارند 
اجرا مي کنند که ضعیف تر از کارهاي دوران جواني شان 

است اما فرامرز پایور در اوج قدرت خداحافظي کرد و از مقطعي خودش دیگر کار نکرد. 
من واقعًا براي از دست دادن فرامرز پایور متاسفم. امسال سال خوبي براي هنرمندان نبود. 

ما خیلي ها را از دست دادیم.  
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تاریخ
نگاهي به قیام میرزا کوچک خان 

نهضتي که 
قرباني تباني شد 
فرنوش تهراني

خان  کوچک  میرزا  قیام   ، ایران  مردم  آزادیخواهانه  مبارزات  تاریخ  در 
جنگلي از جمله نهضت هایي است که با اندیشه اسالمي و ضداستعماري 
شکل گرفت، اما با نیرنگ و خیانت کمونیست ها به انحراف، تجزیه و نفاق 
با  بلشویک  هاي  روس  نشده  اعالم  همسویي  نهایتًا  و  شد  دچار  داخلي 
را  آن  رضاخان  سرکوبگرانه  نظامیگري  سپس  و  قاجار  استبدادي  رژیم 

به شکست کشاند.

میرزا کوچک خان که بود 

میرزا یونس معروف به »میرزا کوچک « 1298 هجري در رشت متولد شد. 
و  گذاشت  مذهبي  مدارس  به  قدم  دیني  علوم  تحصیل  براي  نوجواني  در 
مدارج علمي را طي کرد. در 1326هـ.ق در گیالن به صفوف آزادیخواهان 
ماجراي  در  شد.  تهران  روانه  شاه  محمدعلي  با  مقابله  براي  و  پیوست 
)17اردیبهشت 1290(  تعطیلي مجلس شد  به  منجر  که  اولتیماتوم روسیه 
میرزا در شمار مخالفان پذیرش اولتیماتوم بود و مدتي نیز بازداشت شد. 
در جریان جنگ جهاني اول و در هنگامي که دسته یي از نمایندگان و رجال 
سیاسي به خاطر وضع بحراني کشور و حضور نیروهاي بیگانه دست به 
مهاجرت زدند، کوچک خان با گرویدن به اندیشه »اتحاد اسالم « درصدد 
برآمد تا با راه انداختن تشکیالت نظامي به مبارزه علیه استبداد رضاخاني 
و سرسپردگي ها، پیمان هاي ننگین و تحمیلي بیگانگان و مداخالت آنان 
با رجال  را  اندیشه خود  تهران  بپردازد. میرزا در  امور داخلي کشور  در 
. گروهي  آنان پرداخت  از  به نظرخواهي  نهاد و  دین و سیاست در میان 
به ضرورت مبارزه مسالمت آمیز تاکید مي کردند و مبارزه مسلحانه را 
نادرست مي خواندند و گروهي دیگر نظر میرزا کوچک خان را تایید مي 
کردند. سرانجام پس از یک سلسله بحث و گفت وگو قرار شد در گوشه 
خان  کوچک  میرزا  شود.  ایجاد  مبارزه  براي   ، ثابت  کانوني  ایران  از  یي 
پس از این توافق عازم گیالن شد و شروع به تهیه مقدمات قیام کرد، اما 
چون روس ها قباًل او را از منطقه تبعید کرده بودند، مجبور بود مخفیانه 

به فعالیت بپردازد. 

با این حال میرزا در اندک مدتي توانست همفکراني در کنار خود جمع کند 
و قیام را علني سازد. دکتر حشمت طالقاني از جمله کساني بود که براي 
شکل گیري قیام به میرزا پیوست. او همیشه و در هر حال و تا پایان عمر 
همراه و یار میرزا باقي ماند. پس از درگذشت دکتر حشمت احسان اهلل خان 
و خالو قربان در کنار میرزا قرار گرفتند، اما این دو در میانه، راه خود را 
از میرزا جدا کردند و اگر چه بعد از مدتي بار دیگر به او پیوستند، ولي در 

نهایت تنهایش گذاشتند و رفتند. 

هسته  شد  موفق  رضاخان  رسیدن  قدرت  به  از  قبل  هاي  سال  در  میرزا 
هاي تشکیل نهضت مسلحانه را پي ریزي کند. نیروهاي اشغالگر روس که 
در سال هاي قبل از انقالب اکتبر، در سرکوبي این نهضت توفیق چنداني 

نیافتند، با وقوع انقالب اکتبر از مناطق شمالي ایران بیرون رفتند و انگلیسي 
ها یکه تاز میدان شده و تقریبًا تمامي ایران را زیر سلطه خود درآوردند. 
گماشتند.  ایران  دولت  ریاست  به  را  الدوله  وثوق  خان  میرزا حسن  آنان 
را  ایران   ، الدوله  وثوق  با   1919 معروف  قرارداد  انعقاد  با  انگلیس  دولت 
تحت الحمایه خود درآورد و کلیه امور مالي ، گمرکي و نظامي کشور را به 
دست گرفت . انگلیسي ها از طریق وثوق الدوله تالش کردند قیام جنگل را با 
مذاکره و بدون خشونت حل و فصل کنند، اما این تالش ها سودي نداشت.

اعالم جمهوري در رشت

روز 16 خرداد 1299 میرزا کوچک خان جنگلي در ادامه مبارزات خود در 
راه اعاده استقالل و حاکمیت ملي ایران، در شهر رشت حکومت جمهوري 
اعالم کرد. این اعالم در پي یک رشته تماس ها و گفت وگوها با مقامات 
روسیه و کسب اطمینان از اینکه نیروهاي مداخله گر آنان در شمال ایران 
 . گرفت  صورت  کرد،  نخواهند  کارشکني  میرزا،  انقالبي  حکومت  کار  در 
اردیبهشت   28 روز  دم  سپیده  در   ، اعالم  این  از  پیش  هفته  سه  درست 
شمال  در  که  »سرکوبي ضدانقالب  بهانه  به  ارتش سرخ  نیروهاي   1299
ایران کمین کرده بود« به بندرانزلي یورش برد و این شهر را اشغال کرد. 
مقصود روسیه از »ضدانقالب « افراد مسلحي بودند که با حمایت انگلیسي 
اراضي شمال  از  و  جنگیدند  مي  در شوروي  نوظهور  بلشویسم  علیه  ها 
ایران نیز به عنوان یکي از پایگاه هاي خود استفاده مي کردند. جنگلي ها 
که مبارزات مسلحانه با رژیم استبدادي و سرسپرده قاجار را آغاز کرده 
و جنگل هاي شمال را مقر خود قرار داده بودند، در آغاز پیروزي انقالب 
روسیه روابط حسنه یي با بلشویک ها برقرار کرده بودند، نهضت جنگل 
به  را  میرزا  نیز  روسیه  رهبران جدید  و  کرد  مي  تایید  را  روسیه  انقالب 
عنوان یک انقالبي ضداستعمار مي دانستند و او را ستایش مي کردند. اما 
قدم  دادند و  تغییر  را  چندي نگذشت که روس ها سیاست دوستانه خود 
به قدم به خاطر حفظ منافع خود در ایران از حمایت نهضت جنگل دست 
نیروهاي  اردیبهشت،   28 روز  کردند.  خیانت  آن  به  سرانجام  و  کشیدند 
ارتش سرخ به نام سرکوبي ضدانقالبي که در شمال ایران کمین کرده بود، 
وارد انزلي شدند. نهضت میرزا کوچک خان که حضور نیروهاي کشوري 
دیگر را در خاک ایران مخالف با اصول سیاست خود و به زیان استقالل 
و تمامیت ارضي کشور مي دانست، به مخالفت برخاست . در آن زمان هم 
روس ها و هم میرزاکوچک خان در شرایطي بودند که رویارویي با یکدیگر 
را به صالح خود نمي دیدند. هریک با اقدامات نظامي، اهداف خاص خود را 
دنبال مي کردند و دیدگاه متعرضانه به یکدیگر نداشتند؛ در نتیجه در تماس 
هاي بعدي میرزا کوچک خان با نیروهاي نظامي و سیاسي روسیه ، میان 

طرفین توافق هایي حاصل شد.

مسکو و نهضت جنگل 

سران نهضت در شهر رشت سرگرم تحکیم مباني جمهوري بودند که به 
تدریج اختالفاتي در میان شان پدید آمد و همین امر نهضت را به انحطاط 
و نابودي کشاند. پس از ورود ارتش سرخ به ایران، چند نفر از اعضاي 
افراد در  این  »حزب کمونیست عدالت باکو« از روسیه وارد گیالن شدند. 
رشت حزبي به نام عدالت تشکیل دادند و رفته رفته ضمن برگزاري میتینگ 
ها و سخنراني ها، عماًل مواد توافق شده میان سران نهضت جنگل و روس 
ها را زیر پا گذاشتند و تبلیغاتي نیز علیه میرزا کوچک خان آغاز کردند. 
با نریمانف صدر  تا  قفقاز فرستاد  به  از اعضاي نهضت را  نفر  میرزا دو 
شوراي جمهوري قفقاز مالقات کنند و او را وادارند تا اعضاي حزب را از 
ادامه کارشکني ها و اقدامات نفاق افکنانه باز دارد اما نریمانف اقدامي جدي 
به عمل نیاورد. میرزا که اوضاع را چنین دید، روز 18 تیر 1299 معترضانه 
رشت را ترک گفت و اعالم کرد تا زماني که حزب عدالت از کارهاي خالف 
نخواهد  باز  رشت  به  برندارد  دست  کمونیسم  تبلیغ  و  اسالم  به  حمله  و 
گشت . روس ها که هدف شان از تاسیس حزب، اشاعه کمونیسم و رخنه 
به تشکل اسالمي میرزا کوچک خان جنگلي و از بین بردن آن بود، شدیداً 

فعالیت مي کردند.

سیاست خارجي شوروي که قباًل پیش از این داعیه حمایت از انقالب جهاني 
اتحاد شوروي  کمونیست  کنگره حزب  هشتمین  از  پس  حداقل  داشت،  را 
تغییر کرد. استالین در این کنگره دو اصل اساسي را مبناي سیاست خارجي 
شوروي قلمداد کرد. وي گفت ؛ »سیاست خارجي ما واضح و روشن است . 

هدف آن صلح و توسعه دایره روابط تجاري با تمام کشورها است .«

از  اعالم عدم حمایت  در سیاست خارجي چیزي جز  اعالم چنین روشي 
نهضت هاي رهایي بخش نمي توانست باشد. در پي خروج قهرآمیز میرزا 
همچون  آنها  از  بعضي  که  عدالت  حزب  اعضاي   ، رشت  از  خان  کوچک 
احسان اهلل خان و خالو قربان قباًل از دوستان نزدیک میرزا بودند و اکنون 
با گرویدن به سوسیالیسم ، میرزا را مرتجع مي دانستند، درصدد اجراي 
کودتایي برآمدند که طرح آن پیشتر ریخته شده بود. نقشه این بود که میرزا 
یا باید کشته شود یا دستگیر شود و از رهبري انقالب کنار رود. کوچک 
به  بود،  آنان مطلع شده  نقشه  از هدف اعضاي حزب و  تا حدي  خان که 
جنگل رفت . در این گیرودار، بسیاري از جنگلي ها دستگیر یا کشته شدند 
و سالح و مهمات و اموال آنان به غارت رفت . پس از این کودتا، اعضاي 
حزب به کمک نیروهاي بلشویک سعي کردند با تعقیب جنگلي ها طرفداران 
میرزا را نابود کنند. اما با وجود درگیري هایي که در جنگل میان دو طرف 
ایجاد شد، آنان از شکست دادن میرزا و یارانش ناتوان شدند. مدتي بعد، 
مخالفان میرزا مجدداً از در دوستي وارد شدند و با حسن نیتي که میرزا 
داشت و نمي خواست اختالفات داخلي باعث نابودي نهضت شود، پیشنهاد 
اتحاد با آنان را پذیرفت و طرفین موقتًا وحدت یافتند. پس از این توافق، 
کمیته انقالبي جدیدي تشکیل شد. از آنجا که در این کمیته احسان اهلل خان 
داراي هیچ سمتي نبود، جاه طلبي وي را واداشت تا در راس نیروهاي تحت 

فرمان خود عازم فتح تهران شود. وي در راس سه هزار سرباز روسي 
و ایراني به سوي تهران حرکت کرد، اما در محل »پل زغال « از نیروهاي 
از  یکي  البته  خورد.  بودند، شکست  فرماندهي ساعدالدوله  تحت  که  قزاق 
دالیل این شکست تغییر سیاست شوروي نسبت به جنگلي ها بود. به هنگام 
ایران  در  شوروي  سفیر   » »روتشتین  خان  اهلل  احسان  نیروهاي  عزیمت 
افرادي را محرمانه نزد فرماندهان روسي قواي احسان اهلل خان فرستاد و 
به آنان دستور داد به فوریت خود را از جنگ کنار بکشند. به این ترتیب 
سفیر روسیه حتي به کسي که ادعاي همفکري عقیدتي با او داشت و قباًل 
کوشیده بود میرزا را قرباني اندیشه هاي خود کند، پشت کرد. با این حال 
بعدها در جریان حمله نیروهاي دولتي به جنگل ، احسان اهلل خان فرار کرد 
و با کشتي به شوروي گریخت . خالوقربان نیز که هنگام قیام میرزا به او 
پیوست و تحت رهبري میرزا خدمات قابل توجهي به نهضت کرد، پس از 
تاسیس حزب عدالت در گیالن فریب سوسیالیست هاي حزب را خورد و 
آلت دست سیاست ضدانقالبي شوروي شد و در کودتاي رشت با نیروهاي 
تحت فرمان خود در مقابل میرزا قرار گرفت . پس از توافقي که میان دولت 
ایران و سفیر روسیه انجام گرفت ، روس ها از حمایت جنگل دست کشیدند 

و آنان را قرباني منافع خود کردند.

اعالم  از  قبل  هفته  شش  که  ایران  در  شوروي  سفیر  اولین   » »روتشتین 
ایجاد  براي  بود،  شده  تهران  وارد  رشت  در  خان  کوچک  میرزا  استقالل 
با وجود  بنابراین  داشت  ماموریت  و روسیه  ایران  میان  روابط دوستانه 
انقالبي روس ها  ، به یکباره خط مشي  اولیه به نهضت جنگل  وعده هاي 
تبدیل به سازش با دولت ایران شد. »روتشتین « ضمن نوشتن نامه یي به 
میرزا، او را به ترک مبارزه علیه دولت ایران دعوت کرد. او در نامه خود، 
آشکارا اقدامات انقالبي میرزا را »مضر« خواند.1 نهضت جنگل زماني که 
سفیر شوروي نامه را به میرزا نوشت، در بحراني ترین شرایط خود قرار 
اخیر روسیه  نامطلوبي که هنگام موضع گیري  . میرزا در شرایط  داشت 
داشت و با توجه به اختالفات داخلي نیروهایش، عماًل چاره یي جز تایید 

ظاهري نامه »روتشتین « نداشت .

تباني علیه نهضت جنگل 

میرزا  علیه  شدیداً  ایران  سیاسي  شرایط  رضاخان،  کودتاي  آستانه  در 
کوچک خان جنگلي بود. روس ها او را تنها گذاشته بودند و صرفًا به منافع 
خود در ایران مي اندیشیدند. آنان به ویژه تالش داشتند روابط صمیمانه 
یي را با سردار سپه که با قدرت اسلحه و سرکوب نارضایي ها توانسته 
بود ثبات نیم بندي را در کشور به وجود آورد، برقرار کنند. آنان مصلحت 
خود را در آزاد گذاشتن دست رضاخان براي سرکوب نهضت جنگل که به 
ویژه اعتقادي هم به هویت اسالمي آن نداشتند، مي دانستند. حتي حضور 
رضاخان در اتومبیل کنسول شوروي در رشت ، زماني که براي سرکوب 
جنگل به آن شهر رفته بود، نشان از هم پیماني روس ها با سردار سپه در 

این تصمیم داشت .2

عالوه بر این، رضاخان در آن زمان در کمیته یي »ایراني ـ انگلیسي « به 
تدارک  حال  در  طباطبایي  سید ضیاءالدین  اتفاق  به   » زرگنده  »کمیته  نام 
نوعي  به  رضاخان  اقدام   ، دلیل  همین  به  بود.  خود  اسفند  سوم  کودتاي 
اجراي مصوبه کمیته مذکور نیز بود. کمیته زرگنده در حقیقت دو کارکرد 
دیکتاتوري  استقرار  دیگر  و  جنگل  نهضت  یکي سرکوب  ؛  داشت  اساسي 

رضاخان. 3

پروژه سرکوب نهضت اسالمي میرزا کوچک خان جنگلي، محصول اراده 
استبداد  و  انگلستان  دولت   ، داخلي  هاي  کمونیست   ، شوروي  مشترک 

رضاخاني بود.

در چنین شرایطي سران نهضت جنگل چند راه بیشتر نداشتند؛ یا باید تسلیم 
مي شدند و اسلحه را زمین مي گذاشتند، یا به روسیه پناه مي بردند یا اینکه 
ننگ تسلیم و پناه بردن به بیگانه و اجنبي را نمي پذیرفتند و تا آخرین قطره 
خون به مبارزه ادامه مي دادند. چنان که گفتیم، احسان اهلل خان ترجیح داد 
به اربابان خود که به او خیانت نیز کرده بودند، بپیوندد. خالوقربان نیز با 
قید تضمین از طرف سردار سپه، با همه افراد خود تسلیم قواي دولتي شد 
و جان خود را نجات داد. در این میان فقط میرزا کوچک خان بود که نه 
حاضر به ترک ایران شد و نه ننگ تسلیم به قواي دولتي را پذیرفت و از پا 
نیفتاد و به امید خیزشي دوباره با معدود یارانش به کوه هاي طالش پناه 
برد. قواي دولتي او را محاصره کردند و سرانجام در 11 آذر 1300 رضا 
اسکستاني سر میرزا را از تن جدا کرد و براي سردار سپه فرستاد. سر بي 
تن میرزا در گورستان حسن آباد دفن شد و تنش در میان برف ها ماند و 
این پایان نهضتي بود که پیش از آن با مرگ دکتر حشمت بي سر شده بود 

و بي تعادل راه مي رفت.4

پي نوشت ها؛------------------------

1ـ سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشي، موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي سیاسي، ص 70 

سیاسي،  هاي  پژوهش  و  مطالعات  موسسه  اسکندري،  ایرج  خاطرات  2ـ 
ص 448 

3ـ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ارتشبد فردوست، موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي سیاسي ، جلد دوم، ص 77

-4 کشته شدگان بر سر قدرت، مسعود بهنود، صص 326 و 325
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سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( 
برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع خاویار ایرانی در تواضع موجود است



مژده به هموطنان گرامی
شرکت مواد غذایی ماهان برای اولین بار بستنی سنتی حصیری

 ) نونی( تولید کرده و از هم اکنون در کلیه سوپر مارکت های ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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سالمت

کمردرد بعد از سرماخوردگي دومین عامل مراجعه 
علت  پنجمین  همچنین  است.  پزشک  به  بیماران 
سومین  و  بیمارستان ها  در  شدن  بستري  رایج 
جراحي شایع، در مورد بیماران کمردردي صورت 
مي پذیرد. شاید جالب باشد که بدانید شکایت ۵6 
درصد از مردم کل دنیا هم بالفاصله بعد از بیدار 
شدن از خواب یا انجام فعالیت هاي زناشویي، از 
این را هم بگوییم که  کمردرد است و بهتر است 
سنگین  اجسام  کردن  بلند  دلیل  به  فقط  کمردرد 
مجموعه  بلکه  نمي آید  وجود  به  خوابیدن  بد  یا 
روز  در طول  فرد  هر  که  غلطي  عادات  و  عوامل 
مي کند،  دنبال  را  آنها  روزانه اش  فعالیت هاي  و 
باعث به وجود آمدن این درد کمرشکن مي شوند. 
در این بخش ما به چند عادت غلطي که ابتال به 
کمردرد را در پي دارند اشاره مي کنیم و راه حل 
کنار گذاشتن آن را هم عنوان مي نماییم تا اگر شما 
عادت هاي  بتوانید  کمر رنج مي برید،  درد  از  هم 

غلط تان را بشناسید و آنها را رفع کنید.

پشت میزنشیني
آیا مي دانید که نشستن، 40 درصد بیشتر از ایستادن 
از  خیلي  مي کند؟  وارد  فشار  شما  فقرات  ستون  به 
افراد بعد از چند روزي که کار زیاد، تمام وقت شان 

را پر مي کند از دردکمر هم عالوه بر خستگي روحي 
شکایت دارند و شاید ندانند که نشستن بیش از حد، 
غیراستاندارد  و  غیرمتعارف  وضعیتي  در  هم  آن 
کمر  ماهیچه هاي  است.  رسانده  آسیب  کمرشان  به 
وضعیت  یک  در  و  بي کار  زیادي  ساعات  که  وقتي 
باعث  این ضعف  و  مي گیرند، ضعیف مي  شوند  قرار 
از سوي شما مي گردد.راه حل: نشستن  احساس درد 
فشار  کاهش  به  شایاني  کمک  درجه   135 زاویه  در 
روي ستون فقرات تان مي کند. بنابراین هر چند دقیقه 
یک بار از حالت 90 درجه یا کمتر خارج شوید و کمي 
لم دهید و به حالت 135 درجه دربیایید. همچنین براي 
جلوگیري از ابتال به کمردرد مي توانید هر نیم ساعت 
یک بار از جاي خود بلند شوید و 30 ثانیه قدم بزنید 
یا ناهار و چایتان را سر پا میل کنید. راستي یادتان 
باشد که هنگام کار با کامپیوتر، سر و گردن خود را 
به سمت جلو یا اطراف خم نکنید و صاف و مستقیم 
به صفحه کامپیوتر نگاه کنید زیرا خم کردن سر هم 

فشار زیادي به ستون فقرات وارد مي کند.

رانندگي هاي طوالني مدت
رانندگي هاي طوالني مدت آن هم در حالتي که گردن 
سفت  سبب  باشند،  خم  جلو  سمت  به  شانه ها  و 
گردن  به  آمدن  فشار  نتیجه  در  و  قفسه سینه  شدن 
مشکل  کمردرد،  بنابراین  مي شود.  فقرات  ستون  و 
و  شهري  بین  رانندگان  میان  در  تصوري  غیرقابل 
حتي درون شهري نیست. راه حل: در زاویه 90 درجه 

نزدیک  ماشین  فرمان  به  را  خود  صندلي  و  بنشینید 
کنید تا هیچ  گونه کششي به سمت جلو نداشته باشید. 
هر دو یا سه ساعت یک بار هم توقف کنید و پنج دقیقه 

نرمش انجام دهید.

فراموش کردن فعالیت هاي ورزشي
نتایج جدیدترین تحقیقات نشان داده اند که 40 درصد 
ورزش  دور  کمردرد،  به  ابتال  از  بعد  که  افرادي  از 
کم  را  ورزشي شان  فعالیت هاي  یا  کشیده اند  خط  را 
کرده اند، شدت درد کمرشان بیشتر شده است.راه حل: 
ورزش  ستون فقرات،  جراح  راج رائو،  دکتر  گفته  به 
است.  موثر  بیماري ها  از  بسیاري  بهبود  براي  کردن 
انجام  و  پیاده روي هاي سبک و منظم  که  او مي گوید 
دادن نرمش هایي مانند خم کردن بدن و رساندن نوک 
انگشتان دست تا زیر زانو براي التیام درد کمر بسیار 

مفید است.

نادیده گرفتن فعالیت هایي مانند یوگا
شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم یوگا نه تنها باعث 
کاهش استرس مي شود بلکه تا حد قابل قبولي دردهایي 
مثل کمردرد را هم کم مي کند. به گفته محققان دانشگاه 
واشنگتن و براساس تحقیقي که روي 101 بیمار مبتال 
به کمردرد انجام داده اند، انجام فعالیتي مثل یوگا که 
نفس عمیق و آرامش جسم و تن در طول فعالیت را 
در پي دارد، مي تواند اثر به سزایي در کاهش کمردرد 
در کنار ورزش هاي فیزیکي دیگر داشته باشد.راه حل: 
مدیتیشن  و  یوگا  کالس هاي  محله اي  هر  در  امروزه 
پیدا مي شود. پس در یک کالس  محلي ثبت نام کنید و 
قبل از اولین جلسه به مربي تان بگویید که براي کاهش 
کمردردتان در این کالس عضو شده اید. اگر هم وقت 
کافي براي کالس رفتن ندارید، یک فیلم آموزش یوگا 
انجام  خانه  در  را  موردنظر  فعالیت هاي  و  کنید  تهیه 

دهید.

اعتیاد به شکستن قولنج
کم نیستند افرادي که براي التیام درد کمرشان یا از 
و  مي کنند  قولنج خود  به شکستن  اقدام  عادت،  روي 
نمي کند  کم  را  دردشان  تنها  نه  کار  این  که  نمي دانند 
تشدید  یا  آمدن  وجود  به  باعث  زمان  مرور  به  بلکه 
آسیب هاي کمري شان مي شود.راه حل: شما براي اینکه 
کمردرد نگیرید، به ماهیچه هاي کمري قوي و ستون 
فقراتي سالم نیاز دارید و با شکستن قولنج و آسیب 
رساندن به ستون فقرات، شانس سالمت کامل را از 
اشتباه  این عادت  کنید  بنابراین سعي  خود مي گیرید. 
کردید  احساس  وقت  هر  و  کنید  خارج  سرتان  از  را 
که کمرتان ناراحت است به جاي شکستن قولنج، چند 
نرمش ساده انجام دهید. خم شدن به پایین و طرفین 
به صورت آرام آرام مي تواند میل به شکستن قولنج را 

در وجودتان سرکوب کند.

تغذیه نامناسب
در  مي تواند  هم  تغذیه  که  کند  فکر  کسي  کمتر  شاید 
کاهش کمردرد موثر باشد اما دانشمندان اعتقاد دارند 
که تغذیه مناسب همان قدر که مي تواند در داشتن قلب و 
وزن و فشارخوني متناسب و سالم موثر باشد، مي تواند 
براي جلوگیري از کمردرد هم مفید واقع شود. نتیجه 
تازه ترین تحقیقات نشان مي دهند که تغذیه نامناسب و 
بدن  در  نامتناسب  نتیجه سوخت وساز شیمیایي  در 
باعث افزایش ارسال سیگنال هاي عصبي حاوي پیغام 
درد به مغز مي شود. راه حل: براساس مطالب مندرج 
در کتاب »واقعیت هاي کمردرد«، رژیم غذایي مناسب 
بتواند  که  است  رژیمي  کمردرد،  به  مبتال  افراد  براي 
التهاب  این  براي کاهش  التهاب بدن را کاهش دهد و 
بیش  از خوردن  باید  کاهش کمردردتان  نتیجه  در  و 
از حد مواد حاوي کافئین مثل چاي یا قهوه غلیظ یا 
غذاهاي فرآوري شده مثل سوسیس، کالباس و انواع 
کنسروها بپرهیزید. ضمن اینکه خوردن انواع مغزها 
و  سویا  سبزیجات،  میوه،   ،)... و  فندق  پسته،  )بادام، 
ماهي  یا  مرغ  )گوشت  حیواني  پروتئین هاي  انواع 
توصیه  کمردرد  به  مبتال  افراد  به  قرمز(  گوشت  یا 

مي شود.

حمل کیف هاي سنگین
به  سنگین  کیف هاي  کردن  حمل  که  آسیبي  میزان 
انجام  با آسیبي که هنگام  فقرات وارد مي کند  ستون 
دادن ورزش هاي حرفه اي و سنگین به ستون فقرات 
وارد مي شود برابري مي کند و این زنگ خطري است 
براي افرادي که در طول روز با کیف دستي هاي سنگین 

روانه محل کار، خرید یا محل درس شان مي شوند.

راه حل: از کیف هاي سبک استفاده کنید و فقط لوازم 
ضروري تان را درون آن قرار دهید. بهتر است وزن 
کیف و وسایل درون اش بیشتر از 10 درصد وزن تان 
نباشد و ترجیحا هم از کوله پشتي براي حمل وسایل 
کنید.  استفاده  دانشگاهي تان  کتاب هاي  مثل  سنگین 
وقتي هم که داخل اتوبوس ایستاده اید یا مجبورید چند 
دقیقه منتظر تاکسي یا دوست تان بمانید، کیف تان را 
روي زمین قرار دهید تا کمر و شانه هایتان مجبور به 

تحمل وزن آن نباشند.

تشک هاي قدیمي
عمر مفید یک تشک خوب بین 9 تا 10 سال است اما 
اول صبح  بیشتر وقت ها  یا  ندارید  راحتي  اگر خواب 
تشک تان  از  مشکل  است  ممکن  مي کند،  درد  کمرتان 
باشد، حتي اگر 5 یا 6 سال بیشتر از عمرش گذشته 
باشد.راه حل: تقریبا یک سوم از ساعات شبانه روز به 
اهمیت  برایتان  ساعات  این  اگر  پس  مي گذرد.  خواب 
کمردرد  با  را  صبح تان  نمي خواهد  دلتان  و  دارند 
عوض  را  تشک تان  بار  یک  سال   5 هر  کنید،  شروع 
کمي  بیمارستان،  سنگین  هزینه هاي  جاي  به  و  کنید 
طبي  و  خوب  تشک  یک  و  کنید  خرج  بیشتري  پول 
کمردرد  کاهش  به  که  کارهایي  از  دیگر  یکي  بخرید. 
بعد از خواب کمک مي کند قرار دادن یک بالش کوچک 
اگر  خوابیده اید.  پشت  به  که  هنگامي  زانوهاست  زیر 
هم که عادت به خوابیدن به پهلوها را دارید این بالش 
کوچک را بین زانوهایتان و اگر به شکم مي خوابید، آن 
را کمي پایین تر از شکم تان قرار دهید. یادتان باشد که 

ارتفاع این بالشتک نباید زیاد و آزاردهنده باشد.

پوشیدن کفش هاي پاشنه بلند
براي  مي کنید  پا  به  پاشنه بلندي  کفش  شما  که  وقتي 
به  متمایل  کمي  که  مجبورید  بدن تان  تعادل  حفظ 
جلو راه بروید و کمرتان را هم وادار به تحمل وزن 
هم  صندل ها  انواع  پوشیدن  همچنین  کنید.  بیشتري 
نتیجه  در  و  طرفین  به  پاهایتان  مداوم  حرکت  باعث 
فقرات تان  ستون  به  مضاعف  فشاري  آمدن  وارد 
فقط  پاشنه بلند و صندل ها  مي شود.راه حل: کفش هاي 
مجبور  شما  که  است  جاهایي  و  مهماني  مخصوص 
آمد  و  براي رفت  بنابراین  نیستید.  زیاد  رفتن  راه  به 
از  خرید،  حتي  یا  تحصیل  یا  کار  محل  به  روزانه 
اگر هم کفش  کفش هاي سبک و راحت استفاده کنید. 
پاشنه بلندي مي خرید، انواع عاج دار آنها را انتخاب کنید 
بین پنجه و پاشنه  ارتفاع  که باعث کم شدن اختالف 

پایتان مي شوند.

اعتیاد به برنامه هاي تلویزیوني
اگر دشمن خودتان و کمرتان هستید، مي توانید براي 
ستون  به  رساندن  آسیب   سریع تر  و  بهتر  چه  هر 
فقرات تان ساعت ها جلوي تلویزیون چمباتمه بزنید و 
مشغول تماشاي فیلم هاي سینمایي، سریال ها یا فوتبال 
از  بیشتر  اینکه شما  یعني  تلویزیون  به  اعتیاد  شوید. 
اختصاص  آن  به  هفته  در  را  وقت تان  از  ساعت   15
دهید یا روزانه بیشتر از 2 ساعت به صورت مداوم 
اوقات  بنشینید.راه حل:  کامپیوتر  یا  تلویزیون  پاي 
براي  بگذرانید.  پیاده روي  یا  نرمش  با  را  فراغت تان 
یک  روزانه  است  بهتر  کمردرد  به  ابتال  از  جلوگیري 
انجام  کششي  ورزش هاي  و  کنید  پیاده روي  ساعت 
دهید. هنگام تماشاي تلویزیون هم کنترل آن را دورتر 
از خود قرار دهید تا در طول برنامه چند مرتبه مجبور 
به بلند شدن از جاي خود و تغییر وضعیت تان شوید.

منبع: 

revention

مصرف قهوه 10 علت کمردرد، 10 راه حل آسان
می تواند خطر 

سرطان پروستات را 
کاهش دهد

نمی  می گوید:  تحقیقاتی  گروه  یک 
به  مردان  که  کنیم  توصیه  خواهیم 
کنند  عادت  قهوه  حد  از  بیش  مصرف 
از  زیاد  کافئین  مصرف  که  بخصوص 
ایجاد  مشکالتی  تواند  می  سالمت  نظر 
ترس  خاطر  به  نیست  الزم  ولی  کند. 
از سرطان پروستات، نوشیدن قهوه را 

کنار بگذارند.
بی بی سی گزارش داد:

از تحقیقاتی که در آمریکا صورت گرفته 
نوشیدن  که  شده  گیری  نتیجه  چنین 
قهوه می تواند خطر سرطان پروستات 
دهد. کاهش  را  رونده  پیش  و  مهاجم 

دانشکده  که توسط  تحقیقات  این  نتیجه 
پزشکی دانشگاه هاروارد به عمل آمده، 
در کنفرانس سازمان آمریکایی تحقیقات 
بنا  است.  باره سرطان، مطرح شده  در 
بر این مطالعات، احتمال ابتال به سرطان 
قهوه  که  مردانی  در  رونده  پیش  های 
از  کمتر  درصد   60 نوشند،  می  زیاد 
مصرف  قهوه  اصال  که  است  مردانی 

نمی کنند.
بدن  در  شکر  تجزیه  نحوه  در  قهوه 
های  هورمون  میزان  نیز  و  شخص 
جنسی، که هر دو با سرطان پروستات 

ارتباط دارند، تاثیر می گذارد.
که  پژوهشگری  ویلسون،  کاترین  دکتر 
داشته  بحث شرکت  مورد  مطالعات  در 
زندگی  شیوه  بین  کنون  "تا  گوید:  می 
انسان و خطر ابتال به سرطان پروستات 
و  رونده  پیش  های  بخصوص سرطان 
یافت نشده بود بهمین  ارتباطی  مهاجم، 
جهت اگر در مطالعات دیگر نیز ارتباط 
مصرف قهوه با سرطان پروستات تایید 
گردد، کشف این ارتباط پیشرفت مهمی 
هنوز  پژوهشگران  بود."البته  خواهد 
مطمئن نیستند کدام یک از ترکیبات قهوه 
و  باشد  داشته  مثبت  تاثیر  است  ممکن 
نتیجه  به  رسیدن  که  کنند  می  تاکید 
در  بیشتری  تحقیقات  نیازمند  قطعی 
می  ویلسون  دکتر  ولی  است.  باره  این 
گوید این تحقیقات حد اقل این موضوع 
را تایید می کند که نباید نگرانی از ابتال 
که  شود  سبب  پروستات  سرطان  به 

شخص نوشیدن قهوه را ترک کند.
نتیجه گیری های متفاوت

سرطان  خیریه  بنیاد  از  ریپون،  هلن 
قبلی  های  بررسی  گوید  پروستات، می 
های  نوشیدنی  مصرف  تاثیر  مورد  در 
پروستات  روی سرطان  بر  دار  کافئین 

به نتایج متفاوتی رسیده بود.

: ما نمی خواهیم  هلن ریپون می گوید: 
توصیه کنیم که مردان به دلیل بررسی 
های اخیر، به مصرف بیش از حد قهوه 
عادت کنند بخصوص که مصرف کافئین 
زیاد از نظر سالمت می تواند مشکالتی 
ایجاد کند. ولی مردانی که هم اکنون از 
لذت  قهوه  فنجان  یک  روزانه  خوردن 
پیدا  خاطر  اطمینان  توانند  می  برند  می 
از  ترس  خاطر  به  نیست  الزم  که  کنند 
را  قهوه  نوشیدن  پروستات،  سرطان 

کنار بگذارند."
این یافته ها نتیجه تحت نظر قرار دادن 
میان 50 هزار  در  قهوه  میزان مصرف 
مرد به مدت 4 سال در فاصله سال های 

1986 تا 2006 است.
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سالمت

فناوری
عرضه سخت ترین 
هارددرایو جامد  

 سریع ترین هارددرایو سخت جامد )SSD( براي رایانه هاي دسک 
تاپ و رومیزي در نیمه نخست سال آینده از سوي میکرون عرضه 
مي شود. به گزارش ایسنا هارددرایو RealSSD C300 سازگار با 
رابط کاربري ساتا با سرعت سه گیگابیت بر ثانیه است اما از شش 
گیگابیت بر ثانیه نیز پشتیباني کرده و سرعت خواندن 355 مگابایت 
در ثانیه و رایت اطالعات با سرعت 215 مگابایت در ثانیه را فراهم 
مي کند. طبق ادعاي میکرون، C300 دو تا سه برابر سریع تر از یک 
هارددرایو معمولي راه اندازي و آماده استفاده مي شود. این درایو 
از حافظه فلش ناند با فناوري 34 نانومتر ساخته شده و در اندازه 
هاي 8/1 و 5/2 اینچي و در ظرفیت هاي 128 و 256 گیگابایت با 
قیمت هاي 350 و 715 دالر در سه ماهه اول سال 2010 عرضه مي 
درایوهاي  هارد  به  نسبت   SSD هارددرایوهاي  است  گفتني  شود. 
معمولي بسیار سریع تر و با حرارت کمتري کار مي کنند که بخشي 

از آن به دلیل نداشتن قطعات جداشدني است.  

شکایت علیه هشت تولید کننده 
ال سي دي  

  
نوکیا از هشت شرکت تولیدکننده نمایشگرهاي ال سي دي به اتهام 
شکایت  نمایشگرها  قیمت  تثبیت  و  یکدیگر  با  کردن  یکي  به  دست 
پیروز  با  است  امیدوار  نوکیا  شرکت  ایسل  سایت  از  نقل  به  کرد. 
شدن در این پرونده قضایي بتواند خسارت ایجادشده بابت پرداخت 
پول بیشتر در جریان خرید نمایشگرهاي ال سي دي براي تلفن هاي 
همراه از شرکت هاي مختلف را دریافت کند. شکایت نوکیا از شرکت 
شارپ،  سامسونگ،  فیلیپس،  جي،  ال  هیتاچي،  اپسون،  سیکو  هاي 

توشیبا و چانگهوا پیکچر تیوبز انجام شده است.

 این شرکت فنالندي رقم کلي خسارتي را که در این جریان متحمل 
تولیدکنندگان  تباني  شود  مي  گفته  اما  است،  نکرده  اعالم  شده 
سال  بین  10ساله،  دوره  یک  براي  همراه  هاي  تلفن  نمایشگرهاي 
هاي 1996 تا 2006 به طول انجامیده و نوکیا در این دوره زماني 
نمایشگرها  خرید  براي  را  گزافي  هاي  هزینه  است  شده  مجبور 
بپردازد. الزم به ذکر است شرکت هاي ال جي، شارپ و چانگهوا در 
جریان تباني با یکدیگر براي ثابت نگه داشتن قیمت نمایشگرها در 
وزارت دادگستري امریکا متهم شناخته شده و مجبور به پرداخت 
مخابراتي  میان شرکت  این  در  اند.  دالر جریمه شده  میلیون   585
متحمل  کند  مي  ادعا  مشابه  یي  پرونده  پیگیري  با  نیز   AT&T
خسارات فراواني از این تباني شده است. الزم به ذکر است تباني 
گفته  و  نیست  همراه خبر جدیدي  تلفن  نمایشگرهاي  تولیدکنندگان 
مي شود همکاري مخفیانه شرکت هاي فعال در این حوزه سه سال 
قبل به اتمام رسیده است و بر این اساس، دنبال کردن این پرونده 

ها هیچ نفعي براي مشتریان نخواهد داشت.  

دوربین دیجیتال فوق حرفه ای 
در راه بازار

با  جدید  فوق حرفه ای  دیجیتال  دوربین  دو  ساخت  از  کارشناسان 
نام های DM33 و DM56 خبر داده اند که می توانند کلیه نیازهای 

عکاسان حرفه ای را برطرف کنند.
نقل  به  فارس  گزارش  به 

اینفورمیشین ویک،  از 
دوربین های  این 
دیجیتالی با حسگر 28 
مگاپیکسلی در شرکت 
تولید   Mamiya
شده اند و البته شرکت 
مدل های  سازنده 
با  را  آن ها  از  ویژه ای 
 56 و   33 حسگرهای 
تولید  نیز  مگاپیکسلی 

کرده است.
Schneider- سیستم اپتیکال این دوربین های دیجیتالی در شرکت
دنیا  در  دوربین  لنز  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  که   Kreuznach
عکاسان  اساس،  این  بر  و  است  شده  ساخته  می شود،  محسوب 
این  با  از کیفیت بسیار عالی تصاویر تهیه شده  حرفه ای می توانند 

دوربین ها اطمینان حاصل کنند.
دو دوربین دیجیتالی DM33 و DM56 به ترتیب با قیمت 19900 
و 32490 دالر وارد بازار می شوند که پیش بینی می شود این قیمت 

گران، تمایل کاربران برای خرید این دو محصول را کاهش دهد.
شرکت سازنده این دوربین های دیجیتالی فوق حرفه ای اعالم کرده 

است که آن ها را از ماه نوامبر وارد بازار می کند.

گوگل دسترسی رایگان به مقاالت 
روزنامه ها را محدود می کند

 شرکت گوگل اعالم کرده است که از این پس ناشران روزنامه ها 
از طریق  ها  روزنامه  این  به  کاربران  رایگان  توانند دسترسی  می 

گوگل را محدود کنند.
به گزارش بی بی سی، گوگل این محدودیت ها را در پی شکایت چند 
شرکت رسانه ای در نظر گرفت که مدعی بودند گوگل با به اشتراک 
گذاشتن نسخه آنالین روزنامه ها به صورت رایگان، سود می برد.

با استفاده از برنامه "اولین کلیک مجانی" که از سوی گوگل معرفی 
شده، ناشران می توانند از دسترسی رایگان به وب سایت هایی که 

باید مشترک آنها بود، جلوگیری کنند.
روز  در  مقاله  پنج  از  بیش  بخواهند  که  کاربرانی  از  است  ممکن 
بخوانند، خواسته شود که برای خواندن نوشته های بیشتر روزنامه، 

مبلغی بپردازند.
خود  وبالگ  در  که  مطلبی  در  گوگل  بازرگانی  مدیر  کوهن،  جان 
منتشر کرده است، نوشته: "اگر کاربر گوگل هستید، ممکن است از 
این پس، بعد از خواندن پنج مقاله از یک روزنامه با صفحه ثبت نام 
و فرم اشتراک آن روزنامه رو به رو شوید. این برنامه به ناشران 
این امکان را می دهد که بر روی مشترکان بالفعل بیشتری تمرکز 

کنند."
درآمدزایی اینترنتی

درگیری میان رسانه ها و گوگل این سئوال را مطرح کرده است که 
چگونه رسانه های سنتی می توانند از طریق اینترنت درآمد زایی 
کنند.صاحبان این رسانه های سنتی اکنون به این نتیجه رسیده اند 

آمد"  خواهند  سراغت  به  خودشان  کن،  چاپ  "تو  قدیمی  اصل  که 
امروز دیگر کاربرد ندارد.

این روزنامه ها مجبورند با گوگل به نوعی مصالحه کنند، زیرا بخش 
از بزرگی از کاربران نسخه های آنالین این روزنامه ها از طریق 

گوگل به وب سایت آن مراجعه می کنند.

نیوز کورپرویشن  روپرت مرداک، غول رسانه ای جهان و رئیس 
نقش مهمی در این میان دارد. او معتقد است گوگل "از طریق تالش 

و سرمایه دیگران تعذیه می کند."
نیوز کورپرویشن مدتی است استفاده محدود کاربران از روزنامه 
وال استریت جورنال را آغاز کرده است و قصد دارد این محدودیت 
ها را برای روزنامه های دیگر زیر مجموعه اش، از جمله روزنامه 

های سان و تایمز در بریتانیا اعمال کند.
از  بیشتر  زایی  آمد  در  است  مهم  های سنتی  برای روزنامه  آنچه 
اینترنت است که بتوانند از طریق آن کاهش چشمگیر تیراژ  طریق 

را جبران کنند.
اوایل این هفته جانستون پرس، بزرگترین ناشر روزنامه های منطقه 
روز  در  مقاله   6 به  دسترسی  برای  که  کرد  اعالم  بریتانیا  در  ای 

مبلغی دریافت خواهد کرد.
این تصمیم در پی کاهش 42 درصدی در آمد این شرکت از طریق 

آگهی های بازرگانی در دو سال گذشته گرفته شده است.
خود  کارمند   1000 از  بیش  میل  دیلی  گروه  جاری  سال  اوایل  از 
و  ولز  در  را  خود  محلی  روزنامه   100 از  بیش  چاپ  و  اخراج  را 

انگلستان متوقف کرده است.
نیوز کورپریشن هم گفته است که در دوازده ماه گذشته حدود 3.4 
میلیارد دالر ضرر کرده و این سال را " سخت ترین سال در تاریخ 

معاصر" نامیده است.

DVDها را دور بریزید
 Bluray با قدرت پیش می رود

 

دنیای  در  فرمت«  »جنگ   Blurayبلوِری دیسک های   2008 سال 
دیجیتالی را بردند و جانشین DVD شدند. اما آیا بلو ِری همه  بازار 

را فتح می کند؟

به پایان سال 2009 رسیده ایم و دیسک های نوری هنوز فاتح بازار 
نو  تکنیکی  پدیده های  شیفته  مردمش  که  کشوری  نیستند،  آلمان 
نامید که در  هستند. دلیل اصلی آن را شاید بتوان قیمت باالی آن 
بازار این کشور قادر به مقابله با DVD نیست که بیش از 90 درصد 
نیاز بازار را رفع می کند و در ظاهر هم  چیزی از بلو ِری کم ندارد.

اما تنها در ظاهر دیسک های بلو ِری )Blu-ray Disk( که به اختصار 
کیفیت  با  داده ها  ذخیره   برای  جدیدی  فرمت  می شود،  خوانده   BD
ویدئو  ذخیره   برای  ویژه  به  که  هستند   »HD« همان  یا  باال  بسیار 
در  بلوری  دیسک های  مزایای  از  می شوند.  استفاده  باال  با وضوح 
برای ذخیره   باال  باالی تصویر، گنجایش  کیفیت   ،DVD با  مقایسه 
اطالعات تا 8 گیگابیت، سرعت انتقال داده ها و هم خوانی با فرمت های 

پیشین است.

سطح  در  که   Bluray Group اعضای  فرمت،  این  تولیدکنندگان 
می شود  شناخته   Bluray Disc Association نام  با  بین المللی 
تشکیل  سونی  و  ال جی  پاناسونیک،  فیلیپس،  مانند  شرکت هایی  را 
HD- می دهند که اوایل سال 2008، »جنگ فرمت« را علیه طرفداران

DVD به نفع خود پایان دادند.

پیش بینی فروش 6 میلیونی بلوِری
از  باالخره دست  مخالفان فرمت جدید در آن زمان، مانند توشیبا، 
مبارزه با »تازه به بازار آمده« برداشتند و به صف موافقین پیوستند. 

به این ترتیب بلو ِری تبدیل به تنها فرمت برای فیلم ها با کیفیت باال 
)HD( شد، اتفاقی که بی شک باعث شد، فروش دستگاه هایی که بر 
پایه  تکنولوژی جدید بلو ِری کار می کردند، باال رود. اما آیا با استناد 

به فروش امسال می توان گفت که بلو ِری بازار را فتح خواهد کرد؟

در ابتدا تولیدکنندگان بلو ِری معتقد بودند، هر کس که یک دستگاه 
 Bluray( پلیر  ِری  بلو  یک  حتما  کند،  خریداری   HD تلویزیون 
رسانه های  برای  فدرال  آلمان  اتحادیه   آمار  می خرد.  هم   )Player
ری  بلو  دیسک های  فروش  که  می دهند  نشان  شنیداری،  دیداری- 
/3 میلیون قطعه در سال 2009  به 2  از 800 هزار در سال 2008 
احتساب  با  و  برابر،  از یک سال سه  یعنی در کمتر  این  رسیده اند. 
روزهای پیش رو، کریسمس و آغاز سال نوی میالدی، تخمین زده 
می شود که سال بسیار خوبی برای بلو ری خواهد بود و این دایره  

جادویی تا پایان سال، 6 میلیون دیگر فروش کند.
دلیل دیگری که باعث افزایش سرسام آور فروش این دیسک ها شده 
است، پلیرهای ارزانی است که در این میان کمتر از 100 یورو قیمت 
امسال چهاربرابر   ،2008 با سال  مقایسه  در  دارند. شرکت سونی 
پلیر فروخته است. دالیل زیادی وجود دارد که چرا  بلوری  بیشتر 
خریداران به سراغ این چنین پلیرهایی می روند. این دستگاه ها غیر 
از این که قابلیت کار کردن با فرمت جدید را دارند، قادر به خواندن 
روی  بر  تصاویر  و  هم هستند  پیشین  های صوتی   CD و   DVD

DVD ها در دستگاه جدید، بسیار بهتر از DVD Player هاست.

فرمتی برای عاشقان فیلم
فیلم های  که  گیگابیت   50 تا  اطالعات  ذخیره   گنجایش  بودن  باال 
سینمایی را با وضوح باال به تصویر می کشند، یکی از بهترین دالیل 
پلیر  بلو ری و  برای خریداری دیسک های  برای دوستداران سینما 
آن است. مدیر گروه بلوری دیسک پیش بینی می کند که تا پایان سال 
جاری 1 / 7 میلیون دستگاه تلویزیون با فرمت HD فروخته شوند 
و به اعتقاد او »هر کس چنین تلویزیونی دارد حتما به فکر خریدن 

پلیر بلوری هم می افتد.«

اینترنت بر روی تلویزیون؟
چند منظوره کردن دیسک های بلو ری تالشی دیگر برای جذاب کردن 
این دیسک تازه است.BD-Live  یکی از این تالش هاست. صاحبان 
کاربردهای  بازپخش  به  قادر  ویژگی  این  با  ری  بلو  دیسک های 
اینترنتی بر روی تلویزیون خود خواهند بود برای مثال استفاده از 

پروفایل شخصی در فیس بوک.

شرکت هایی مانند  اَپل یا مایکروسافت هم اکنون در فروشگاه های 
پورتال های  HD عرضه می کنند.  کیفیت  با  فیلم هایی  اینترنتی خود 
ویدیویی مانند یوتیوب و Vimeo هم با عرضه  تصاویر با وضوح 
نه  اینترنت  با  قابلیت کار  باال، قصد جذب کاربران بیشتر را دارند. 
تنها ارزش افزوده ای برای بلوری خواهد بود که از رقابت سختی در 

آینده خبر می دهد که رقابت میان تلویزیون و اینترنت برقرار است.





جمعه 20 آذر ماه 1388   -  شماره 126هفته نامه پرشین30

info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

خانه و خانواده

با اجازه 
بوشهري ها

سارا حسنلو 

به  ابتال  از  را  خودمان  بتوانیم  آنکه  براي  روزها  این 
مختلفي  توصیه هاي  داریم،  نگه  مصون  آنفلوآنزا 
مي شنویم؛ از خوردن انواع سبزي ها رنگي تازه گرفته 
لبنیات. یعني نه تنها وعده هاي اصلي  تا انواع آجیل و 
غذایي مان مهم اند؛ بلکه اجزاي تشکیل دهنده میان وعده ها 
غذایي.  برنامه  یک  تکمیل کننده  و  اهمیت اند  داراي  نیز 
البته از نظر متخصصان تغذیه، بهتر است که وعده ها 
از چند  باشند  تلفیقي  میان وعده هایي که مي خوریم،  و 
این هفته  که  رنگینکي  همین  مثال  مختلف؛  غذایي  گروه 
ازش حرف مي زنیم و با کدوحلوایي تهیه مي شود )نه 
با  را  اصلي  رنگینک  البته  است.  خوبي  نمونه  خرما( 
است  عزیز  بوشهري هاي  دست پخت  و  مي پزند  خرما 
ولي رنگینک ما شکل تازه اي از همان غذاي سنتي است 
تشکیل  حلوایي  کدو  را  اصلي اش  اجزاي  از  یکي  که 

مي دهد...
طرز تهیه: ابتدا کدو حلوایي ها را تکه کرده و در قابلمه اي 
قرار دهید تا آبش کاماًل کشیده شود. سپس به آن کره 
را افزوده و با ادویه هاي یادشده کمي تفت دهید. بعد 
از 5 تا 6 دقیقه مغزه ها را نیز اضافه کنید. سپس دسر 
تهیه شده را در ظرفي ریخته و بعد از خنک شدن، در 
کنید.این  میل  گرم  نوشیدني  یک  همراه  به  میان وعده 
دسر تقریبًا 1370 کیلوکالري انرژي دارد و در صورت 
کیلوکالري  نفر350  هر  نفر،   4 بین  آن  کردن  تقسیم 
انرژي دریافت خواهد کرد.البته در صورتي که با سایر 
مغزها همراه شده باشد به آن حداقل 100 کیلوکالري 

دیگر نیز افزوده خواهد شد.خواص کدوحلوایي
کدوحلوایي که در کشور ما پرورش مي یابد، از نوعي 
است که بیشترین میزان بتاکاروتن یا همان پیش ساز 
ویتامین A را دارد. حتمًا شنیده اید که این ویتامین اثر 
مستقیمي بر سیستم ایمني داشته و به تقویت آن کمک 
مي کند. به این ترتیب که در هر 100 گرم از آن 2600 
میکروگرم بتاکاروتن وجود دارد. به عالوه داراي 350 
میلي گرم پتاسیم است بنابراین مصرف آن براي افراد 
این  ضمن،  در  مي شود.  توصیه  خون  فشار  به  مبتال 
افزایش  بنابراین براي  از فیبر است،  ماده غذایي مملو 
این ماده مغذي در برنامه غذایي به خصوص در میان 
است  جالب  مي شود،  توصیه  غذا  این  خوردن  وعده 
بدانید که افزایش دریافت فیبر نیز از عادات غذایي است 
یادتان  به تقویت سیستم دفاعي بدن کمک مي کند.  که 
باشد که هر لیوان این کدو یک واحد سبزي به حساب 

آمده و داراي 25 کیلوکالري انرژي است. فواید کنجد
حساب  به  کلسیم  گیاهي  منابع  از  غذایي  ماده  این 
در  و  ندارند  دوست  شیر  که  افرادي  بنابراین  مي آید. 
میل  کنجد  است  بهتر  هستند،  استخوان  پوکي  معرض 
کنند، به خصوص از نوع پوست نکنده که فیبر بیشتري 
منبع  غذایي  ماده  این  که  بدانید  است  جالب  دارد.  نیز 
به خوردن  دلیل عادت  این  به  نیز هست  آهن و روي 
از  ناشي  احساس خستگي  رفع  به  آن  متعادل  مقادیر 
کمبود آهن و در کل ساختن سیستم دفاعي قوي کمک 
مي کند یادتان باشد که هر دو ماده معدني یاد شده در 
عملکرد بهتر سلول هاي سیستم ایمني مؤثر هستند. تنها 
بهتر که  باالي آن است پس چه  دانه، چربي  این  عیب 
در مصرفش حد اعتدال رعایت شود زیرا اضافه وزن 
عوامل  از  خود  چاقي  که  مي دانید  و  داشته  همراه  به 

مي آید.  به حساب  بدن  دفاعي  سیستم  کننده  تضعیف 
عسل، عصاره  خوبي هاست

عسل از دسته شیرین کننده هاي طبیعي است که بهتر 
)البته در  است عالقه مندان شکر، آن را جایگزین کنند 
حد کنترل شده( زیرا مانند شکر قند داشته و مي تواند 
انرژي  تأمین کننده  اما فقط  بار آورد.  به  اضافه وزن 
این  به  دارد،  نیز  دیگري  درماني  خواص  بلکه  نیست 
ترتیب در رفع التهابات معده و روده مي تواند کمک کننده 
باشد زیرا ترکیبات ضدباکتریایي دارد که در رفع این 
التهابات مؤثر است. در ضمن، این ماده غذایي مي تواند 
به ترمیم زخم هاي سطحي و سوختگي ها نیز کمک کند 
زیرا هم مرطوب کننده است و هم مانع رشد باکتري ها 
کاهش  که  مي دانید  مي شود،  آزرده  نواحي  این  در 
رطوبت خود یکي از دالیل عفونت زخم هاست. نارگیل، 

میوه چرب

مي گیرد  جاي  مغزها  خانواده  در  که  چرب  میوه  این 
مملو از اسیدهاي چرب اشباع است، درست مانند کره 
)با این تفاوت که ویتامین A نیز ندارد( بنابراین نباید 
و  دلیل طعم  به  اغلب  کرد.  زیاده روي  آن  در مصرف 
بوي خاصي که دارد به انواع دسرها افزوده مي شود 
و مورد پذیرش بچه هاست بنابراین یک کمک کننده در 
خوراندن غذا به این گروه سني خواهد بود. البته به غیر 
از چربي داراي مقادیر کمي اسیدفولیک نیز هست و این 
نارگیل  نه  یافت مي شود  تازه اش  نوع  در  ماده معدني 
قرار  نیز  شدن  پودر  فرآیند  تحت  که  شده اي  خشک 
گرفته است. در ضمن، یادتان باشد آب موجود دراین 
میوه نیز که تازه میل مي شود مملو از ویتامین C است 
بنابراین بهتر است بچه ها یا کساني که سیستم دفاعي 
خوردن  براي  که  باشند  کساني  اولین  دارند،  ضعیفي 

این نوشیدني انتخاب مي شوند.

همراهان این غذا 
مي توانید این دسر را به همراه چاي سبز میل کنید حتمًا 
سیستم  تقویت  به  نیز  گرم  نوشیدني  این  که  مي دانید 
این دسر،  با  دفاعي شما کمک مي کند و همراه شدنش 
میان وعده اي مغذي را تشکیل خواهد داد. البته بچه ها 
بهتر است این دسر را در میان نان  بستني قرار داده 
و به همراه یک لیوان شیر یا شیرکاکائو میل کنند. در 
ضمن، افزودن مغزهاي دیگري مانند فندق و بادام خرد 
شده و یا ارده به جاي کره نیز به هر چه مغذي تر شدن 

این دسر کمک مي کند. 

ماندگي و کهنگي
با سلفون  را  دسرتان را در ظرفي ریخته و روي آن 
بپوشانید و در یخچال نگهداري کنید. یادتان باشد که 
قرار  اما  شد  نخواهد  میکروبي  آلودگي  دچار  غذا  این 
گرفتن  آن در دماي اتاق البته در درازمدت امکان کپک 
خنک  جاي  در  را  آن  بنابراین  کرده،  ایجاد  را  زدگي 
هم  و  است  مرطوب  هم  دسر  این  زیرا  کنید  نگهداري 

شیرین. 

اگر اضافه وزن دارید
بهتر است از کره و پودر نارگیل این غذا فاکتور گرفته 
و مقدار مغزه را افزایش داده و آن را به جاي شکر با 
کمي کشمش، توت و یا خرماي خشک شیرین کنید. در 
ضمن توصیه مي کنیم آن را در میان وعده صبح تان و 

به همراه کمي شیر میل کنید. 

اگر فرزندتان الغر است
از آنجایي که بچه هاي کم وزن، بدغذا نیز هستند، بهتر 
است وعده هاي کم حجم اما مغذي و پرکالري را میل 
غذایي  مواد  انواع  از  که  دسر  این  مانند  درست  کنند 
ارزشمند تهیه شده است. البته چه بهتر که کمي خرما 
و مغزه خرد شده دیگر مانند بادام و پسته را نیز به 

آن بیفزایید.

اگر کم خون هستید
به شما توصیه مي کنیم، عالوه بر افزودن مقدار کنجد به 
آن کمي پسته و فندق نیز اضافه کنید زیرا این دو مغزه 
بتاکاروتن  با  شدنش  همراه  و  داشته  گیاهي  آهن  نیز 
معدني  ماده  این  دهنده جذب  افزایش  کدو  در  موجود 

خواهد بود. 

7 قانون تغذیه

افزایش  متوجه  والدین  که  این  به محض 
کاری  اولین  وزن کودک خود می شوند 
که می کنند این است که او را از تنقالت 
اضافه منع کنند. اما خوب است بدانید این 
)رژیم  ویری  های  رژیم  مانند  هم  روش 
هایی که از مد پیروی می کند( بی نتیجه 
 Readers digest خواهد بود. به گزارش
نوع رژیم  این  از علت های شکست  یکی 
ندارد  دوست  کس  هیچ  که  است  این  ها 
در  امر  این  شود.  محروم  خوردن  از 
خصوص کودکان مصداق بیشتری دارد.

کودک همیشه از خود سوال می کند چرا 
بخورند  تنقالت  توانند  می  دیگر  کودکان 
هستم؟  محروم  آن  از  من  که  درحالی 
عالوه بر آن نخوردن تنقالت به طور حتم 
باعث گرسنگی و پرخوری کودک خواهد 
شد. بنابراین به جای کاهش مقدار غذا با 

رعایت این نکات به آن تنوع بدهید:
نظر  از خوردن صبحانه صرف  1(هرگز 

نشود:
می  کم  وقت  ها  صبح  که  است  درست 
برای  بهترین فرصت  اما صبحانه  آوریم 
در  که  بررسی  است.  سالم  تغذیه  تامین 
سال 2005 انجام شده تاثیر آغاز روز را 
با یک صبحانه سالم این گونه نشان داده 

است:
▪ نسبت به بقیه وعده های غذایی در طول 
طفره  خوردن  از صبحانه  کودکان  روز، 
و  دختران  بین  بیشتر  امر  این  روند.  می 

نوجوانان رایج است.
▪ افرادی که از خوردن صبحانه صرف 
نظر می کنند به احتمال زیاد به استعمال 
آورند.  روی می  تحرکی  بی  و  دخانیات 
علت های رایج نخوردن صبحانه، نداشتن 
رژیم  یا  و  سیری  احساس   ، کافی  وقت 

داشتن است.
صورت  به  افراد  از  که  تحقیقی  در   ▪
8درصد  بود،  شده  نظرخواهی  تصادفی 
یک تا 7ساله ها، 12درصد 8 تا 10ساله 
و  ها  ساله   14 تا   11 20درصد  ها، 
صبحانه  ها  17ساله  تا   15 30درصد 

نخورده بودند.
نخوردن  کنند  می  فکر  ها  بعضی  اگرچه 
صبحانه یعنی مصرف کالری کمتر و در 
نتیجه وزن کمتر، اما بدانید که این گونه 

نیست. این چند نکته را در نظر بگیرید؛
نسبت  که صبحانه می خورند  افرادی   ▪
بیشتری  کالری  روز  طی  در  بقیه  به 
مصرف می کنند اما مصرف فیبر، کلسیم 
و موادمغذی آنان نیز به طور چشم گیری 

بیشتر است.
▪ صبحانه خورها نوشابه و سیب زمینی 
و  کنند  می  مصرف  کمتری  شده  سرخ 
شیر  و  سبزی  میوه،  خوردن  به  بیشتر 

می پردازند.
▪ افرادی که صبحانه می خورند به طور 
وزن  اضافه  با  کمتر  30درصد  میانگین 
پس  شوند.  می  رو  روبه  مفرط  چاقی  و 
غذای  می خورند  که صبحانه  هایی  بچه 
وزن  با  اما  کنند  می  مصرف  بیشتری 

کمتری روبه رو می شوند.

2 ( تنقالت مفید بخورید:
خارج  تنقالت  مصرف  بین  بزرگی  فرق 
از کنترل و مصرف تنقالت برنامه ریزی 
ریزی  برنامه  تنقالت  دارد.  وجود  شده 
های  عادت  ایجاد  بر  عالوه  یعنی  شده 
خوب برای باال نگه داشتن میزان سوخت 
و ساز بدن فاصله بین وعده های غذایی 
نیاز  بدن  که  مغذی  موادغذایی  با  کودک 
دارد پرمی شود. امروزه مصرف تنقالت 
شور با میزان 93کالری انرژی و نوشابه 
های گازدار با 49کالری افزایش پیدا کرده 
است. بنابراین هنگامی که به فرزند خود 
او  دهید  می  نوشابه  و  چیپس  بسته  یک 
142 کالری بیشتر از مقداری که شما در 
بدن  وارد  خوردید،  می  10سالگی  سن 

خود می کند.
پف فیل بدون چربی و نمک یکی از تنقالت 
های سالم به حساب می آید. بررسی ها 
نشان داده افرادی که پف فیل می خورند 
فیبر  و  سبوس  22درصد  بقیه  به  نسبت 
بیشتر دریافت می کنند. تنقالت مفید دیگر 
مغزدار  میوه  میوه،  سبزی،  از  عبارتند 
از  تلخ که سرشار  بدون نمک و شکالت 

آنتی اکسیدان است.
اصل مطلب این است که نباید از خوردن 
کودکان جلوگیری کرد، بلکه باید به آن ها 
یاد دهیم چگونه غذاهای مفید و سالم را 

جایگزین کنند.
3 ( مراقب حجم غذا باشید:

تنها تنقالت نیست که مصرف آن افزایش 
های  وعده  حجم  بلکه  است.  کرده  پیدا 

غذایی نیز افزایش یافته است.
و  لیوان  ظروف،  که  است  این  حل  راه 
تا  انتخاب کنید  بشقاب های کوچک تری 

حجم غذا و نوشیدنی ها کاهش پیدا کند.
4( نوشیدنی ها را محدود کنید:

کودک  خوردن  روی  بیشتر  ما  اغلب 
توجه می کنیم. بررسی ها نشان داده که 
نوجوانان  که  هایی  نوشیدنی  51درصد 
شیرین  های  نوشیدنی  کنند  می  مصرف 
این  با  مقابله  برای  مهم  راه  یک  است. 
عادت قراردادن آب در یخچال است. تکه 
های لیمو و پرتقال نیز کنار آب قرار دهید 

تا بچه ها بتوانند آب را طعم دار کنند.
حداقل  پسران  و  دخترها  رشد  سن  در 
و  بزرگسالی  استخوان  توده  40درصد 
73درصد کلسیم خود را باید از فرآورده 
لبنی تامین کنند. کودکانی که مقدار کافی 
با  آینده  در  کنند  نمی  دریافت  کلسیم 
استخوان  بیماری  به  ابتال  خطر  افزایش 
کارها  همه  مانند  شوند.  می  رو  روبه 
الگو  کاری  هر  در  خودشان  باید  والدین 

باشند.
5( غذاهای سبوس دار بیشتری مصرف 

کنید:
به جای غذاهای فرآوری شده و آماده که 
سرشار از نمک است غذاهای سبوس دار 

برای خانواده خود انتخاب کنید.
6( غذاها را با هم مصرف کنید:

بچه های خانواده هایی که باهم غذا می 
دارند.  تری  سالم  غذایی  عادت  خورند 
غذا  خانواده  با  کمتر  که  آموزانی  دانش 
یا  و   3 که  افرادی  به  نسبت  خورند  می 
4بار در طول هفته با خانواده غذا صرف 
اضافه وزن روبه رو  با مشکل  کنند  می 

می شوند.
7( عادت مصرف قند را کنار بگذارید؛

توجه  و شکالت  کچاب  نان،  برچسب  به 
کنید.

غذایی خود  رژیم  از  ممکن  تا حد  را  قند 
حذف و از جایگزین مناسب مانند خرما، 

توت خشک و ... استفاده کنید. 
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جهت کار

 در آشپزخانه
 رستوران بهشت 

نیازمنداست
لطفا جهت اطالعات بیشتر به رستوران مراجعه نمائید

14 نکته درباره کیف 
دستي خانم ها

نتایج یک تحقیق در انگلستان نشان مي دهد ارزش وسایل کیف 
دستي خانم ها به طور متوسط، 848 یورو است؛ از این میزان، 
72 یورو پول نقد و لوازم آرایشي به همین ارزش است، عینک 
آفتابي به ارزش تقریبي 73 یورو، عطر در حدود 58 یورو و یک 
برس کوچک به قیمت تقریبي 5 یورو. در کیف زنان انگلیسي، 
چیز  رایج ترین  یورو   292 تقریبي  ارزش  به  موبایل  دستگاه 
درباره  مشابه  تحقیق  یک  نتایج  مي کنید  فکر  است.  گران قیمت 

کیف خانم هاي ایراني چه باشد؟ ...
از میان 1200 زني که در تحقیق فوق الذکر که به سفارش یک 
شرکت بیمه انجام شده بود شرکت کرده اند، اغلب آنها ارزش 
محتویات کیف شان را کمتر از 200 یورو حدس مي زده اند. از 
کیف  خود  مي بینیم  بگذریم؛  که  خانم ها  دستي  کیف  محتویات 
داشته  را  مقدمه  این  است.  گران  گاهي حسابي  آنها هم  دستي 
مي خواهید  اگر  بشویم.  زنانه  کیف دستي  بحث  وارد  تا  باشید 
کیف دستي تازه اي براي خودتان بخرید، این راهنما را از دست 

ندهید.

1 اگر کیفي مي خواهید که بتوانید هر روز از آن استفاده کنید 
از رنگ شان-  لباس هاي شما- صرف نظر  با همه  و مي خواهید 

هماهنگ بشود، بهترین کار، انتخاب رنگ خنثي است.

رنگي  بافت هاي  با  لباسي  یا  چندرنگ  لباس هاي  شما  اگر   2
گوناگون مي پوشید، باید یک کیف تک رنگ خنثي انتخاب کنید تا 

توجه دیگران به لباس شما جلب بشود. 

لباس هاي تنگ مشکي و قهوه اي عالقه  اگر شما به پوشیدن   3
باید کیف هایي را بخرید که رنگي است  این صورت  دارید، در 
یا تکه هاي رنگي دارد. یک کیف آبي، زرد یا قرمز بخرید که با 

بیشتر لباس هاي شما هماهنگ است. 

و  نیست  مهم  چندان  کیف  سایز  هستید،  قدبلند  شما  اگر   4
مي توانید هر نوع کیفي را که دوست دارید، انتخاب کنید. کیفي 
را بخرید که واقعا مناسب شما است. به طول بند کیف و تعداد 

دسته هاي کیف توجه کنید. 

5 اگر ریز اندام هستید، باید کمي هوشیار باشید. باید کیفي که 
در  را  نکته  این  مي توانید  نباشد.  بزرگ  خیلي  مي کنید،  انتخاب 
نظر داشته باشید که کیف در کوچک ترین قسمت اندام شما قرار 
بگیرد. در این صورت هنگام راه رفتن، از تمرکز به روي اندام 
کوچک شما جلوگیري مي کند. عالوه بر این، سایز کیف بستگي 

دارد که چه مقدار چیزي مي خواهید در کیف خود حمل کنید.

6 شکل اندام خود را تعیین کنید و ضعف اندام خود را بشناسید. 

براي ایجاد تعادل اندام تان با یک کیف مناسب، شما باید از شکل 
و سایز اندام خود و ظاهر کلي تان آگاه باشید. باید کیفي انتخاب 
کنید که توجه را از قسمت هاي نامناسب اندام شما به قسمت هاي 

جذاب بدن تان جلب کند.

باالتنه شما کم بشود، کیفي  به قسمت  اگر مي خواهید توجه   7
در  مي گیرد،  قرار  کمر شما  پایین  و  ران  قسمت  در  که  بخرید 
بزرگ  یا شکم  سینه  باالتنه،  درشت،  بازوهاي  به  توجه  نتیجه 

کم مي شود. 

8 اگر ران هاي بزرگي دارید، کیفي انتخاب کنید که زیر بازوي 
شما قرار مي گیرد، هر کیفي که درست روي کمر شما قرا بگیرد، 

توجه را به قسمت پاییني اندام شما جلب مي کند.

اندام خود  به  افزودن حجم  براي  بزرگ  بسیار  کیف هاي  از   9
استفاده کنید. اگر شما بسیار بلند و الغراندام هستید، یک کیف 
سایز بزرگ براي شما بسیار مناسب است. اگر درشت اندام و 

سنگین وزن هستید، از این نوع کیف ها خودداري کنید.

و خوب  کوچک ترند  که  )کیف دستي هایي  زیربغلي  10کیف هاي 
زیر بغل قرار مي گیرند(، تازگي ها زیادتر استفاده مي شوند.

11کیف هاي بزرگ، قلنبه و حجیم، بیشتر براي دختراني مناسب 
معمواًل  نوجوان  دخترهاي  دارند.  زیادي الزم  که وسایل  است 

کیف هاي بزرگ حمل مي کنند.

12کیف دستي هاي مارک دار به دلیل قیمت هاي باالي شان کمتر 

استفاده مي شوند. اینکه خانمي مدت ها پس انداز کند تا یک کیف 
مد روز بخرد، نشان مي دهد که پشتکارش براي به دست آوردن 

چیزهایي که دوست دارد، زیاد است! 

به  )چمدانک(  شکل  چمداني  مستطیلي  کیف  که  خانم هایي   13
دست مي گیرند، معموال دوست دارند منحصر به فرد باشند و 
نظر و سلیقه خودشان را خیلي قبول دارند. اگر شما هم از همین 

گروهید، چمدانک، انتخاب خوبي است.

14هر زني بنا بر استفاده از کیف دستي باید آن را تهیه و مرتب 
کند. روزگاري کیف دستي خانم ها فقط براي تزیین به کار مي 
رفت ولي در حال حاضر کیف یک همراه مناسب براي خیلي از 
مناسبات براي خانم ها است. به همین دلیل شما از پیشنهادهاي 

ما براي مرتب کردن کیف خود استفاده کنید. 
کیف خود را روي میز خالي کنید و به آنچه از درون کیف شما 
بیرون مي آید، توجه کنید. چیزهایي را که به درد شما نمي خورد 
دور بریزید مانند یک فهرست خرید و یا جعبه آدامسي که تمام 
شده. بعد به سراغ کیف پول خود بروید، قبض هایي که از تاریخ 
یا فیش هاي دستگاه هاي خودپرداز  آنها زماني طوالني گذشته 
را از کیف خارج و پول هاي خودتان را مرتب کنید. چیزهایي که 
الزم است در کیف شما حتما باشد؛ این هاست: کیف پول، تلفن 

همراه و چند قطعه از لوازم آرایشي مانند رژ لب و یک سایه.
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مصاحبه  فایننشال تایمز با جیم راجرز یکی از 
بزرگترین سرمایه داران آمریکایی

چگونه 
پولدار شویم؟
مترجم: حسن افروزی

-1942اهل  اکتبر   19 )متولد  راجرز  بیلند  جیم 
دموپولیس ایالت آالباما( یک سرمایه گذار آمریکایی 
و مفسر مالی موفق است که در حال حاضر در 
سنگاپور زندگی می کند. او یکی از پدیدآورندگان 
کوانتوم فاند )Quantum Fund(،استاد دانشگاه، 

نویسنده، مفسر اقتصادی است. 
نشریاتی چون تایم، واشینگتن پست و نیویورک 
استریت  وال  فورچون،  فوربز،  بارونز  تایمز، 
از  دیگر  بسیاری  و  تایمز  فایننشال  جورنال، 
به  فاینانس  یا  اقتصاد  زمینه  در  که  نشریاتی 
در  مقاالتی  مستمر  طور  به  می پردازند  فعالیت 
پیرو  را  به چاپ رسانده اند. وی خود  مورد وی 

مکتب اتریشی در اقتصاد می داند. 

 آیا هیچ وقت فکر می کردید که روزی به جایی که امروز 
هستید خواهید رسید؟ 

به چنین موقعیتی  افرادی که  تمامی  خیر، من هم مثل 
دست یافته اند، غافلگیر شده ام. من مطمئنا می خواستم 
که در زندگی به جای خوبی برسم و حاضر بودم که 
برای آن به سختی کار کنم. من همیشه می خواستم که 
زود بازنشسته شوم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که 

این اتفاق قبل از چهل سالگی ام به وقوع بپیوندد. 

 وقتی متوجه شدید که اولین میلیون ثروت خود را به 
به  کندتر  کمی  که  شدید  وسوسه  آیا  آورده اید  دست 

کارتان ادامه دهید؟ 
به روشنی روزی را که ارزش خالص دارایی ام به  یک 
میلیون دالر رسید، به یاد دارم، نوامبر 1977. آن موقع 
35 سال داشتم، و می دانستم که برای انجام کاری که 
گرفته  تصمیم  که  سنی   – سالگی   37 در  می خواستم 
 – بکشم  کار  از  ماجراجویی دست  برای  آن  در  بودم 

انجام دهم 
به بیشتر از اینها نیاز دارم. 

 رمز موفقیت شما در چیست؟ 
ـ من اصال باهوش تر از قسمت اعظمی از مردم نیستم، 
بلکه انگیزه ام برای کار و تحمل سختی، از آنها بیشتر 
بود. من آماده بودم تا عقل سلیم را بیازمایم. اگر همه  
یک جور فکر کنند باز هم دلیل نمی شود که اشتباه نکنند 
و اگر بتوانید بفهمید که همه دارند اشتباه می کنند، به 

راحتی می توانید مقدار زیادی پول درآورید. 

 استراتژی سرمایه گذاری شما چیست؟ 
ارزان می خرم و گران می فروشم. من سعی می کنم  ـ 
مثبت  تغییر  یک  و  باشد  ارزان  که  کنم  پیدا  را  کاالیی 
به قدری مطالعه و  باشد. سپس  افتادن  اتفاق  در حال 
می کردم.  فکر  درست  شوم  قانع  که  می کنم  پژوهش 
البته آن کاال هم باید به قدری ارزان باشد که اگر هم 
اشتباه کرده باشم خیلی ضرر نکنم. معموال هر باری 
کافی  به اندازه   که  است  دلیل  این  به  اشتباه می کنم  که 

بررسی و مطالعه نکرده ام. 
هیچ وقت ارزش »انجام مسوولیت« را دست کم نگیرید. 
در دهه  1960، جنرال موتورز موفق ترین شرکت جهان 
جلسه   به  موتورز  جنرال  تحلیلگر  یک  روز،  یک  بود. 
هیات مدیره رفت و این پیغام را به آنها داد: »ژاپنی ها 
دارند می آیند.« آنها این حرف وی را جدی نگرفتند. ولی 
سرمایه گذارانی که مطالعه و بررسی های خودشان را 
موتورز  جنرال  سهام  می دادند  انجام  دقیق  و  درست 

خود را فروختند و به جایش سهام تویوتا خریدند. 
من در حال حاضر به دنبال خرید هیچ سهامی نیستم. 
حال  در  که  باشند  داشته  وجود  چیزهایی  اگر  ولی 
باشند،  گرفته شده  کم  ارزشی دست  لحاظ  از  حاضر 

برخی کاالهای اولیه و برخی از ارزها هستند. 

 بهترین سودی که کردید کی و چگونه بود؟ 
ـ کوانتوم فاند. وقتی در سال 1970 شرکت را تاسیس 
کردیم، من تنها 600دالر ته جیبم داشتم. بعد از 10 سال 

دارایی ما 4200 برابر شده بود. 

سقوط  باالخره  تا  دهید  ادامه  آنقدر  می خواهید  آیا   
کنید؟ 

را  روز  از  کمی  بسیار  این روزها من ساعات  خیر.  ـ 
و  دارم  کوچک  دختر  دو  که  چرا  می کنم،  کار  صرف 

می خواهم بیشترین وقت ممکن را با آنها بگذرانم. 
را  چینی  زبان  و  دارند  چینی  دایه  ای  ما  دختر  دو  هر 
به خوبی صحبت می کنند. برای نسل آنها، انگلیسی و 

چینی مهم ترین زبان ها خواهند بود. 

 آیا هیچ حقوق بازنشستگی دارید؟ 
ـ من حقوق بازنشستگی ندارم و امیدوارم که نیازی به 
آن نداشته باشم. من دارایی هایم را جمع کرده ام و با 

استفاده از آنها زندگی می کنم. 

 چه فعالیت هایی در زمینه های خیریه انجام می دهید؟ 
ـ من به دانشگاه ها و دانشجویان و دانش آموزان سراسر 
دنیا کمک مالی می کنم و اعتقادم بر این است که به جای 
باید  دانش  آموزان  و  دانشجویان  به  بیشتر  دانشگاه ها 
کمک کنم؛ چرا که آنها بیشتر از مدیران و مسووالن به 

کمک مالی نیاز دارند. 

 آیا اهل ولخرجی و افراط هستید؟ 
سال  اول  بار  کرده ام.  سفر  دنیا  دور  به  دوبار  من  ـ 
 6 ماه  در22  سیکلت  موتور  با  و  کردم  حرکت   1990
قاره را در نوردیدم. بار دوم که در سال 1999 شروع 
شد، من و همسرم در 3 سال، به 116 کشور دنیا سفر 

کردیم. 

 آیا می خواهید ثروتتان را به بچه هایتان انتقال دهید؟ 
ـ من همیشه به این موضوع فکر کرده ام، اگر شما خیلی 
من  می کنید.  لوس  را  آنها  بدهید،  پول  بچه هایتان  به 
وصیت نامه ام را طوری تنظیم کرده ام که تا سن سی 

سالگی شان چیز زیادی بهشان نرسد. 
و  رفته ام  آکسفورد  و  ییل  چون  دانشگاه هایی  به  من 
که  دیده ام  را  ثروتمند  افراد  بچه های  از  زیادی  تعداد 
هیچ وقت نیازی به کار و سختی کشیدن نداشته اند. من 
می خواهم که بچه هایم تحصیالت خوبی داشته باشند و 

محیط کار را تجربه کرده باشند. 
تحصیالت و لزوم به کار کردن زندگی مرا عوض کرد 

و مرا از مرداب آالباما به اقیانوس جهان پرتاب کرد. 

کار  چه  باید  پول هایشان  با  مردم  رکود  هنگام  در   
کنند؟ 

ـ روی چیزهایی سرمایه گذاری کنید که از آنها سر در 
می آورید. اشتباهی که بیشتر مردم مرتکب می شوند این 
است که بنا به حرف مجالت و برنامه های تلویزیونی 

سرمایه گذاری می کنند. 
زیادی  اطالعات  چیزهایی  مورد  در  مردم  از  بسیاری 
دارند و باید روی همان چیزها سرمایه گذاری کنند. این 

شیوه  ای است که آدم را ثروتمند می کند. 

شما با سرمایه گذاری روی چیزهایی که هیچ در مورد 
آنها نمی دانید، هیچ سودی نخواهید کرد.

گفتگو

بازاریابی 
تهاجمی

بازاریابی  بیستم متخصصان دانش  در خاتمه قرن 
به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت بود از این که 
فعالیت معمول و روزمره  بازاریابی موفق، حاصل 
کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها 
طرز  از  ای  آمیخته  که  است  ای  پدیده  بلکه  نیست 
بازار  ریزی  فرآیند طرح  و  رقابت  ها،  اقدام  فکرها، 

است.
بازاریابی  واحد  تهاجمی،  بازاریابی  نگرش  در 
عمده سازمانی  های  نوآوری  تمام  اجرای  مسوول 
در  بازاریابی،  که  است  این  امر  این  دلیل  است. 
حقیقت رویکردی سودجویانه به کسب و کار است، 
سودی که بقای بنگاه اقتصادی را تضمین می کند 
فعالیت  تمام  راهبر  را  بازاریابی  واحد  امر  همین  و 
های تولیدی می سازد. برای بهره گیری از نگرش 
بازاریابی تهاجمی، از یک سو باید فرآیندهای دست 
از سوی  و  گذارد  کنار  را  دیوان ساالرانه  پاگیر  و 
توانایی  و  هوشمندی  با  تنها  که  را  نکته  این  دیگر، 
به  داشت،  خوب  بازاریابی  یک  توان  می  اقتصادی 
فراموشی سپرد زیرا امروزه بازاریابی موفق، ایجاد 
فرصتی است که حاصل به کارگیری مناسب نگرش 
همین  به  است.  بازاریابی  فنون  و  سازماندهی  ها، 
دلیل رویکرد بازاریابی تهاجمی فرمول ساده ای را 
های  اجرای طرح  از  است  عبارت  که  کند  می  ارایه 
وسیله  به  برنده  راهبردهای  با  بازاریابی  راهبردی 

کارکنانی سرسخت، تالشگر و پرنشاط. 
 رویکرد بازاریابی تهاجمی 

عده ای آن را یک واحد در یک بنگاه و برخی دیگر، 
آن را همان عمل فروش می دانند. مشاوران شرکت 
معادل  را  مشتری  منافع  موثر  مدیریت  آکسفورد 
اند.  کرده  پیشنهاد  بازاریابی  تعریف  برای  مناسبی 
واژه »مشتری« در این تعریف هم مشتریان بیرونی 
شرکت را شامل می شود که خریدار محصوالت و 
بنگاه  داخلی  مشتریان  هم  و  هستند  بنگاه  خدمات 
مشتری  نحوی  به  که  را  سازمانی  کارکنان  یعنی 
نفع  واژه  گیرد.  دربرمی  هستند،  خود  همکاران 
مشتری به ترکیب مناسبی از کیفیت و قیمت اشاره 
دارد. واژه مدیریت نیز بر فرآیند کسب یا تولید نفع 

مشتری در کاال و خدمت داللت دارد. 
نباید فراموش کرد که رابطه تنگاتنگی میان برآورده 
سطوح  و  مشتریان  متعالی  انتظارهای  ساختن 
عبارت  به  دارد،  وجود  اقتصادی  بنگاه  سودآوری 
دیگر، استمرار وفاداری مشتری به کاال یا خدمات، 
به  خود  منافع  حفظ  خاطر  به  او  که  است  پاداشی 
کرد  تصور  توان  می  خیلی ساده  و  دهد  می  بنگاه 
آن  به  مشتریان  وفاداری  میزان  که  هایی  شرکت 
ها باال است، بیشترین منافع مالی را نیز کسب می 

کنند. 
 پنج عنصر اساسی در بازاریابی تهاجمی 

 )Profitable( سودآوری
اصل سودآوری در بازاریابی تهاجمی به این مطلب 
باالبردن سهم  تنها  بازاریابی  دارد که هدف  اشاره 
شرکت از بازار یا حفظ منافع مشتری نیست، بلکه 

افزایش سودآوری نیز است. 
 )Offensive( تهاجمی بودن 

بنگاه  که  دارد  تاکید  این  بر  بودن  تهاجمی  اصل 
و  مشتری  تغییرات  برابر  در  بتواند  باید  اقتصادی 
منتظر  و هرگز  دهد  نشان  واکنش  به سرعت  بازار 
پذیرش  و  طلبی  رقابت  نماند.  باقی  رقبا  های  اقدام 
بازار  رهبری  و  و حساب شده  منطقی  خظرپذیری 
در هر شرایط ممکن از مهمترین رئوس مورد تاکید 

در این اصل است. 
 )Intergrated( یکپارچگی

هزینه  و  باال  کیفیت  با  خدماتی  و  محصول  تولید 
اندک مستلزم هماهنگی و انسجام در مهم عملیات، 
فرآیندها و کارکنان بنگاه است. تنها در این صورت 
و  کاال  مناسب  در زمان  تواند  است که شرکت می 
نسبت  که  دهد  ارایه  خود  مشتریان  به  را  خدماتی 
مشتری  برای  و  تر  ارزان  تر،  کیفی  رقبا  سایر  به 

خواستنی تر است. 

 )Strategic( راهبردی بودن 
بازاریابی  های  برنامه  در طراحی  راهبردی  دیدگاه 
و توسعه یکی دیگر از اصول اساسی در بازاریابی 

تهاجمی است. داشتن نگاه دوربرد، تجزیه و تحلیل 
اکتشافی محیط و توانایی پیش بینی تغییرات محیطی 
در مقیاسی وسیع منجر به تدوین راهبردهایی می 
رهبری  در  موفقیت  ها  آن  اجرای  حاصل  که  شود 

بازار است. 
 )Effectively Executed( اجرای اثربخش 

های  طرح  هدایت  و  مستمر  بهبود  موثر،  مدیریت 
برنامه  و  برنده  راهبردهای  پیاده سازی  راهبردی، 
های عملیاتی شرکت از اصول مهم دیگری است که 
دسترسی به اهداف تعیین شده شرکت را ممکن می 
سازد. تردیدی نیست که در قرن جدیدی که زمان 
جمله  از  تغییر  عامل  و  تلقی  گذشته  آن  در  حال 
عناصر ماهیتی زندگی اقتصادی محسوب می شود، 
بازاریابی تهاجمی بهترین رویکرد عملی به بازاریابی 
است. اما اجرای بازاریابی تهاجمی گوهری است که 
ما  کشور  اقتصادی  های  بنگاه  دست  به  آسانی  به 
به شرح  توان  می  را  دالیل  این  از  برخی  آید.  نمی 

زیر بیان کرد: 
 فقدان چشم انداز شفاف و راهبردهای برنده 

و  انداز  چشم  فاقد  ما  کشور  در  ها  شرکت  بیشتر 
راهبردی منحصر به فرد هستند. اکثر شرکت های 
ما به نحو روزمره و معیشتی به عمل می پردازند، 
یا  آینده  در مورد  انداز شفافی  که چشم  این  بدون 
فرض هایی برای تفوق بر رقیبان داشته باشند. برای 
مثال، اکثر شرکت ها هزینه ها را کاهش می دهند، 
عمده  های  گذاری  سرمایه  و  خطرپذیری  قبول  از 
اجتناب می کنند و به دقت چشم در چشم رقبا می 
دوزند تا بتوانند فقط در موضع خود باقی بماند و از 
هستی ساقط نشوند. در ظاهر شرکت ها سودآور و 
موفق به نظر می آیند، اما با کوچک ترین تغییر عمده 

در بازار سقوط می کنند. 
سال مالی و برنامه ای کوتاه مدت 

در چنین فضایی منافع عالی مشتریان از یاد خواهد 
از یک سال به  رفت و سرمایه گذاری که در کمتر 
با  ها  شرکت  نوع  این  توسط  نرسد،  سودآوری 

سوءظن و دشمنی مواجه و نفی می شود. 
غفلت از اهمیت مناسبات و روابط با مشتریان 

متاسفانه اکثر شرکت های ایرانی از اهمیت مناسبات 
امر  همین  و  هستند  غافل  خود  مشتریان  با  شان 
از  دقیقی  و  درست  اطالعات  تا  شود  می  موجب 
مساله  این  باشند.  نداشته  خود  بازار  و  مشتری 
موجب می شود که مدیریت شرکت در تبدیل روابط 

خود با مشتری به فعالیتی سودآور ناتوان باشند. 
 قرار نگرفتن واحدهای بازاریابی در جایگاه واقعی 

خود 
متاسفانه تمایل شدید بنگاه های اقتصادی کشور ما 
تا  به کسب سود فوری و کاذب موجب شده است 
واحدهای بازاریابی در جایگاه واقعی خود حضور 
خود  بازاریابی  واحدهای  به  ها  شرکت  این  نیابند. 
نقش هماهنگ کننده می دهند و به همین دلیل روزانه 
خروارها برگ کاغذ در آن واحدها سیاه می شود 
اما نتیجه ای دربر ندارد. فشار کار روزمره آن ها 
نیز آنقدر زیاد است که فرصتی برای نوآوری باقی 

نمی ماند. 
 مدیریت فرآیند بازاریابی 

متاسفانه در اکثر شرکت ها، این اقدام به خوبی به 
اجرا گذاشته نشده است، دلیل این امر آن است که 
توسط  اغلب  بازاریابی  فرآیند  مدیریت  سو  یک  از 
حدودی  تا  و  فروش  تولید،  واحدهای  کارکنان 
می شود  باعث  امر  این  و  می رسد  انجام  به  مالی 
فعالیت  غرق  همواره  بازاریابی  واحد  کارکنان  تا 
های کوچک روزمره باشند و نظمی در کار آن ها 
مشاهده نشود، از سوی دیگر، خالقیت، نوآوری و 
مدیریت  و  نظارت  کار  بازاریابی،  کارکنان  پویایی 
آن ها را دشوار می کند اما امروزه همان گونه که 
بینیم  تراز جهانی می  اکثر شرکت ها در سطح  در 
بازاریابی، فرآیندی علمی، پاسخگو و از همه مهمتر 

فرآیند پذیرتر شده است. 
 توجه به اولویت ها 

بازاریابی،  ساختارهای  در  شده  ایجاد  تغییرات 
توجه به قابلیت های محوری و ایجاد مدیریت های 
کار  انجام  فرصت  که  شوند  می  باعث  فرآیندگرا 
اثربخش برای بازاریاب ها فراهم شود و این شرایط 
اولویت های جدیدی را در پی می آورد. این اولویت 
ها عبارتند از: تدوین راهبردی کسب و کار، توسعه 
بازاریابی  رویکرد  گسترش  کارکنان،  های  قابلیت 
رهبرانه  نقش  تقویت  شرکت،  سراسر  در  تهاجمی 
مبنای  بر  بازاریابی  باالخره  و  بازاریابی  واحد 
مناسبات با مشتریان یا به عبارت دیگر، تشویق تمام 

کارکنان برای گفتگوی موثر با مشتریان شرکت.



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

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

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

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

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

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 
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خودشون َگند می زنند؛
ماست مالی هم می کنند

بازنویسی: سبا ایرانی

این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی از زندگی )سولماز.ش( در لندن 
نام  تنها  شبه ای،  و  شک  هر  از  پرهیز  بدلیل  و  است  شده   بازنویسی 
بر عهده ی گوینده  ماجرا ها  یافته است. صحت و درستی  تغییر  افراد 
آنها می باشد و هفته نامه  پرشین هیچگونه مسوولیت و دخالتی درباره 
اگر  می باشد.  آنها  کننده  منعکس  تنها  و  ندارد  شده  مطرح  ماجراهای 
مایلید می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود را از طریق ایمیل 
یا ارسال نامه و یا حتی تماس با دفتر پرشین با ما در میان بگذارید 
ماجراها  از  بسیاری  نمائیم.  اقدام  آن  درج  و  بازنویسی  به  نسبت  تا 
یا داستان های زندگی می توانند نمونه و الگویی برای ارائه تجربه و 
راهنمایی به سایر هموطنان ما در این کشور باشند. لطفا زمان را از 

دست ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.

امروز هم از اون روزهای متفاوت بود. حتما برای شما هم پیش اومده که بعضی روزها براتون، کامال 
متفاوت از همه روزهای گذشته زندگی تون با شه. امروز برای من که اینجوری بود. از اول صبح تا همین 
عصری، اونقدر مسائل و اتفاقات عجیب و غریب پیش اومد که کامال گیج بودم. آخریش هم تلفن یک 
خانمی به نام سولماز بود که سعی کرد تا می تونه از پشت تلفن درباره یک ماجرا برام توضیح بده و 

منو قانع کنه که درموردش حتما برای خواننده ها بنویسم. 
است،  برخوردار  یک خانوم محترم  از جذابیت های  که  زیبا  و  با شخصیت  فرد  یک  سولماز خودشو 
معرفی کرد و اینکه سعی می کنه همیشه منطقی و بر اساس واقعیت ها با مردها ارتباط برقرار کند نه بر 

اساس احساسات.
و خالصه ی اتفاقی را که براش رخ داده بود را تعریف کرد. می گفت که تو لندن با مردهای زیادی آشنا 
شده ولی تقریبا با بیشتر آنها مشکل داشته و هیچ وقت نتونسته بود فرد ایده آل خودشو رو پیدا کنه 
تا اینکه روزی از طریق یکی از دوستاش با وب سایتی آشنا می شه که از طریق اون می تونستید برای 

خودتون یک دوست پیدا کنید. 
من هم بی معطلی عضو سایت شدم و اطالعات و عکس های مربوط به خودم رو گذاشتم و همینطور 
درمورد مردی که دنبالش هستم؛ نظراتم را نوشتم. بعد از عضویت، هر روز ایمیل های زیادی دریافت 
به  اونها رو که  از  اینکه باالخره یکی  تا  ایمیل می دادند.  به من  افراد زیادی برای دوستی  می کردم و 

ایده آل هایم نزدیک تر بود رو انتخاب کردم و با او ارتباط برقرار نمودم.
اسمش رضا بود ولی در انگلیس ساکن نبود بلکه در امریکا زندگی می کرد. ما با هم دوست شدیم و 
ماه ها ارتباط اینترنتی، تلفنی و مکاتبه ای داشتیم. رضا قصد ازدواج داشت و خیلی سریع درمورد من 
تصمیم گرفت که بهتره با هم ازدواج کنیم و قرار گذاشت که بیاد لندن تا از نزدیک همدیگر رو ببینیم. 
اینطوری بیشتر با افکار و رفتار هم آشنا می شدیم. من هم فکر می کردم بهتر از اون دیگه کسی نیست. 

از این لندن بی در و پیکر هم خالص می شم و می رم امریکا زندگی می کنم.
 خودشو دکتر معرفی کرده بود که کلی درآمد مالی داره و هیچ مشکلی نداره و تنها کمبود زندگی اش 
حضور یک خانم مهربان و با شخصیت مثل من است. اما طی مدتی که با هم ارتباط داشتیم هیچ وقت 
فرصتی فراهم نشد که به لندن بیاد. همیشه بهانه ای برای آمدنش داشت. تا اینکه باالخره یک روز به 
من گفت که به علت مشغله کاری اومدنش به لندن امکان پذیر نیست و بهتر است که من به امریکا برای 

دیدنش برم. 
برام  رو  خوشبختی  و  می کرد  ترسیم  برام  خودمون  زندگی  آینده  از  تصویری  تلفنی،  تماس  هر  در 
تضمین می کرد و از اینکه من هم همونقدر که اون به من عالقه داره، بهش عالقه داشته باشم و همیشه 

در کنارش باشم در همه مراحل زندگی و در همه خوشی ها و سختی ها یارش باشم.
این ارتباط ما چند ماهی طول کشید. تصمیم گرفتم که من راهی بشم. حاال که اون به دلیل مشکالت 
کاری، فرصت سر زدن به من رو نداره، پس بهتره من دعوتشو بپذیرم و به امریکا برم. در حال تدارک 
سفرم بودم و می دونستم که انتخاب خودمو کردم و این بهترین؛ برای ادامه زندگی است و هیچ مشکلی 
می تونم  که  جایی  تا  بودم  کرده  و سعی  بودم  خریده  براش  هم  سوغاتی  کلی  داشت.  نخواهم  او  با 

سلیقه اش رو حدس بزنم تا خوشحالش کرده باشم.
تو این مدت براش کلی عکس فرستاده بودم و رضا از طریق دوربین منو دیده بود. چون دلش می خواست 
منو بهتره ببینه. همنطوری که خواسته بود براش عکس های متفاوتی از خودم فرستادم تا در انتخابش 
درست تصمیم بگیره و بدونه که ویژگی های جسمی من چی هست. اون هم یکسری عکس برام ایمیل 

کرده بود.
چند روز بیشتر به پروازم باقی نمونده بود که یه روز مشغول چت کردن توی اینترنت بودیم و با هم 

حرف می زدیم اما یهو تلفنش زنگ زد. سالم علیکی کرد و به من گفت:
» عزیزم از بیمارستان تماس گرفتند و بیمار اورژانسی دارند، باید زود برم و بهت زنگ می زنم«. 

اما یادش رفت که میکروفون صداشو قطع کنه و من همینطور داشتم حرف هاشو گوش می کردم که 
از خودش و شرایطش برای یک خانم دیگه تعریف می کرد و موقعیت  تلفن حرف می زد و  با  داشت 
خودشو واسه اون خانم توضیح می داد. من با کمال ناباوری مشغول گوش کردن حرف هاش بودم. 
همه چیزهایی که از خودش به من گفته بود و حاال داشت به اون خانوم می گفت. دیدم داره دل می ده و 
قلوه می گیره. دیگه نتونستم تحمل کنم. تو مسنجر براش فقط تایپ کردم که وقتی با کس دیگه ای تلفنی 
صحبت می کنی، یادت باشه که میکروفونتو خاموش کنی تا راحت تر صحبت کنی و پیش کسی ضایع 

نشی. خوش باشی آقا رضا، برای همیشه.
تازه فهمید که چه گندی زده. سریع بهم پیغام داد و من هیچ جوابی بهش ندادم. مسنجرم رو خاموش 
کردم. خیلی عصبانی بودم و بیشتر از حماقت خودم که با چه اعتمادی داشتم می رفتم تا همسرش بشم. 
خیلی تماس گرفت و زنگ زد اما من جواب ندادم و دست آخر که جواب دادم. گفتم که دیگه نمی خوام 
باهاش ارتباط داشته باشم و شناختمش که چه آدم دروغگویی هست. ازش خواستم که دیگه هیچ وقت 

با من تماس نگیره.
 اما مدام زنگ می زد و از من می خواست تا به حرف هاش گوش کنم. نمی دونم چه توجیهی برای این 
کارش داشت. اما هرچی که بود حاضر نبودم بشنوم. چون می دونستم می خواد یک مشت دروغ سرهم 
کنه. تو یکی از ایمیل هاش برام نوشته بود که اون خانوم از دوستان قدیمی من بود و من می خواستم 
یکی از دوستانم رو برای ازدواج به اون معرفی کنم. اما من هیچ پاسخی به ایمیل ها و تلفن هاش ندادم. 
فقط می خواستم این جریان تمام بشه. چون بدجوری با من بازی کرده بود و من ساده هم می خواستم 

برم اونجا. معلوم نیست اگر می رفتم چه اتفاقی برام می افتاد.
 بعد از یک هفته برام ایمیل های تهدید آمیزی فرستاد که اگه با اون ارتباط نداشته باشم؛ عکس هامو 
روی وب سایت های مختلف می زاره. من هم توجه نکردم ولی بعدش دیدم که عکس های شخصی منو 
تو سایت  های مختلف منتشر کرده بود و نمونه اون وب سایت ها رو هم برام ایمیل کرد تا منو زجر بده. 
ولی این حربه هم کارساز نبود من دیگه هیچ رقمه حاضر نبودم که با رضا ارتباط داشته باشم. این 

درس و تجربه سنگینی برای من بود تا به راحتی به هیچ کس اعتماد نکنم.

این هم از بعضی آدمها. خودشون خیانت می کنند. خودشون گند می زنند به همه چیز. خودشون هم 
انتقام می گیرند تا با وجدانشون کنار بیاند. االن فقط خوشحالم که به امریکا نرفتم. خوشحالم که قبل از 
اینکه همسرش بشم، اتفاقی افتاد که شناختمش و ماجرای ما از این بیشتر پیش نرفت. می خوام بگم به 
اونهایی که تو فکر ازدواج هستند بیشتر دقت کنند و بیشتر حواسشون جمع باشه تا با مشکلی اینچنینی 

برخورد نکنند.
شما هم نظرتان را با ما درمیان بگذارید. پذیرای پیام ها و نظرات شما هستیم.

ماجراهای واقعی   

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

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

خرید زمین و ساختمان
0 تهیه کلیه سرویس های بهداشتی، شیرآالت و کابینت های آشپزخانه

 با 30% کمتر از قیمت بازار
0 مقاطعه کلیه فعالیت های ساختمانی پذیرفته می شود

مهندس "علی جاللی" با 25 سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسین ساختمان بریتانیا

07703577414 - 02084388858
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خواننده عزیز هفته نامه پرشین! این حق شما است که این نشریه را مورد نقد و 
بررسی قرار دهید و ما را در هر چه مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات هفته 
نامه یاری رسانید.برای دسترسی به این هدف، سریع ترین راه برقراری ارتباط 
برقراری  با  لذا  باشد.  می  شما  سازنده  انتقادات  و  نظریات  انعکاس  و  متقابل 
تماس تلفنی و اینترنتی نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید تا 
بتوانیم به عنوان یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.

تدریس خصوصی و تضمینی خود هیپنوتیزم 
 کالسهای خصوصی و نیمه خصوصی۶23 77 99 88 07

فتوشاپ حرفه ای
 این دیزاین

07811000455

شوخی با مطبوعات ایران

دهند.  می  دست  از  را  خود  مغزی  قدرت  مجرد  پرندگان  گفت: 
)جراید(

گفتم: این شایعه را پرندگان ماده دم بخت درست کرده اند!

گفت: در برزیل یک بز نر هست که شیر می دهد. )جراید(
گفتم: خب سوپری سرکوچه ما هم نر است ولی شیر می دهد!

گفت: می خواهم به دوران جوانی بازگردم. )جراید(
گفتم: بخت برگشته می خواهی دچار یاس و ناامیدی بشوی!

گفت: چهل هزار معلول تا پایان امسال بر سر کار می روند )جراید
)

گفتم: مگه حاال معلول و غیر معلول سر کار نیستند!

گفت: روزانه عده زیادی در آسیا می میرند. )جراید(
گفتم: البد پولداران که می میرن. و گرنه توی این گرونی کی جرات 

داره بمیره!

گفت: دولت به تنهایی همه مشکالت را نباید حل کند.)جراید(
گفتم: بله نباید حل کند ولی حل می کند و دست خودش هم نیست! 

گفت یک زن 27 ساله مالزیایی مدت یکماه با شش هزار عقرب در یک 
اتاق شیشه ای زندگی کرد. )جراید(

گفتم: اگه َمرده، یه هفته با مادر شوهرش توی یک اتاق زندگی کنه!

اژدها وارد می شود

بزد فریاد شب بانوی بنده     
                         بشو بیدار ای ترسوی گنده 

زخواب خوش پریدم من سبکبال  
                     که گویی می پراند یک پرنده 

نداسرداد کای شوی عزیز                  
                به اینجاهست حیوانی خزنده 

به او گفتم نشانم ده ببینم               
                   همان جانور زشت و گزنده 

اگر گیرم من آن موجودی بی ریخت  
               کنم نصفش به شمشیری برنده 

به ناگه زیرتخت خود بدیدم                   
        چنانش اژدها گویی خورنده 

زنم غش کرد و افتاد او به یک کنج     
          دلش می زد چویک پمپ تپنده 

چودقت کردم آن را از مقابل              
             بدیدم سوسکی بودش جهنده !

تلنگر
صمد شکارچی 

طرح عظیم 
جداسازي نر و ماده

اخیرا شنیده شد که یک طرح کامال کارشناسي و البته کاربردي، 
از سوي عده اي از مسئولین محترم کشور مطرح شده است. این 
طرح بزرگ که هم درباره مطرح کنندگان و نیز جزئیات آن اخبار 
ضد و نقیضي منتشر مي شود، طرح جداسازي دختران و پسران 
محسوب  شاهکار  یک  خود  نوع  در  واقعا  که  دانشگاههاست  در 
مي گردد. اینکه چگونه این طرح به ذهن گویندگان آن رسیده است، 
دیگر  اگر صد سال  که شاید  دارد. طرحي  تامل  بسي  خود جاي 
مي گذشت، به عقل جن هم نمي رسید و این خود نشان از ذکاوت و 
فراست باالي مسئولین فرهنگي ما دارد، و اینکه چقدر به شرایط 
موجود احاطه داشته و آنرا درک مي کنند. شعفي که پس از شنیدن 
این خبر نصیب ما  شد، در یکي دو جمله نمي گنجد و مثنوي هفتاد 
طاقت  کار  دهه  به سه  نزدیک  از  ما پس  باالخره  است.  کاغذ  من 
فرساي فرهنگي و حرکتهاي کارشناسي شده، توانستیم طرحي را 
پیشنهاد کنیم که حالل مشکالت دیروز، امروز و فرداي ما باشد. 
خوب وقتي مي بینیم که جوانان ما با این همه کارهاي حساب شده 
ببخشید   ... بشو  آدم  شده اند  طراحي  مخاطب  نیاز  اساس  بر  که 
زور  کمي  مجبوریم  دارند،  ضعف  هنوز  که  است  این  منظورم 
چاشني کار کنیم و به قول معروف »تا نباشد چوب تر...«. در همین 
راستا و در یک طرح مشترک، ما و بزرگترین دانشگاه خاورمیانه، 
به طور همزمان اقدام به جداسازي دختران و پسران به ترتیب در 
وبالگ، و دانشگاه تحت نظارت خود خواهیم نمود تا حمایت خود 
را از این حرکت اعالم کرده و در عمل نیز جزو اولین گروههایي 
باشیم که این طرح به نام آنان کلید خواهد خورد. از سوي دیگر 
بر و بچه هاي موازي پس از ساعتها جلسه و هماهنگ با مسئولین 

پیشنهاد مي کند:  ما  بزرگ  به جامعه  را  این حرکت، طرحي  طراح 
»طرح بزرگ جداسازي نر و ماده«. 

این طرح که هر گونه شباهت آن با طرح تردد خودروهاي با پالک 
زوج و فرد تکذیب مي شود، مي تواند جامعه ما را از این وضعیتي 
منزل مقصود  به سر  را  ما  و  بخشد  رهایي  آن هستیم  دچار  که 
و  انسانها، حیوانات  بر  که عالوه  این طرح عظیم  رهنمون سازد. 
کلیه جانداران موجود در جامعه ما را در بر مي گیرد، بر آن است 
تا با جداسازي دو جنسي که اگر در کنار هم قرار بگیرند ممکن 
لحاظ علمي و فرهنگي  از  را  کنند، سطح جامعه  بد  است کارهاي 
ماده  موجودات  به  متعلق  فرد،  روزهاي  طرح  این  در  دهد.  ارتقا 
فخیمه جامعه و روزهاي زوج، مخصوص موجودات نر پیش بیني 
حاصل  عظیم،  طرح  این  سایه  در  که  مزایایي  برخي  است.  شده 
ساعتها مطالعه بنده و دوستان جوان تحریریه، پیش بیني مي شود 

در ذیل مي آید: 

-1 خود بخود جوانان در صراط مستقیم قرار مي گیرند. چون دیگر 
بهانه اي براي کارهاي بد و نیز عالفي و ولگردي وجود ندارد. 

-2 ساعت کار بسیاري از ادارات و مراکزي که بطور مختلط کار 
مي کنند به صورت قابل مالحظه اي کاهش مي یابد؛ چون اینطوري 
خیلي ها زودتر از محل کار خود دل مي کنند و در سایه این کاهش 
هستند،  همسرانشان شاغل  که  خانواده ها  از  بسیاري  کار،  زمان 
براي خانواده  را  بیشتري  استحکام مي یابند چون مي توانند وقت 

خود صرف کنند. 
-3 سطح تحصیلي دانش آموزان و دانشجویان رشد قابل توجهي 
خواهد یافت؛ چرا که اینطوري بچه ها سرشان بیشتر توي درسشان 

است تا توي چیزهاي دیگر! )استغفراهلل( 
-4 جوانان کمتر هوایي مي شوند که تا یکي را دیدند، بگویند من این 
را مي خواهم و این سن ازدواج را همانطور که مدنظر خیلي هاست 
به  توجه  با  نیز  طالق  آمار  دیگر  سوي  از  و  مي برد  باالتر  مدام 

کاهش آمار ازدواج، خود بخود پایین مي آید.
و  موانع رشد  مهمترین  از  یکي  که  نیز  احتماال مشکل حجاب   5-
آنها  و  برداشته خواهد شد  میان  از  تعالي زن در جامعه ماست،  
فرد  روزهاي  چهاردیواري  در  مي خواهند  که  طور  هر  مي توانند 

روز را به شب برسانند. 
-6 این طرح عظیم در ریشه کن کردن همسایگان موذي )موش( نیز 
کمک شایاني خواهد کرد، زیرا زاد و ولد در میان موشها به شدت 
کم مي  شود و عالوه بر درمان این معضل در پیشگیري از افزایش 

تعداد حیوانات دیگر نیز موثر خواهد بود. 
.

ضمنا در این طرح خورشید خانم نیز مانند سایر جماعت محترمه 
نسوان، روزهاي فرد طلوع خواهد کرد. 

تکراري  اتهام  شدن  وارد  به  مي توان  طرح  این  معایب  جمله  از 
»اّملیسم« در محافل جهاني به ما، شیوع افسردگي در میان جوانان، 
و یکي دو مورد جزیي دیگر اشاره کرد که در مقابل دهها فایده این 

طرح عظیم به چشم نمي آید. 
سند  که  مي رسانیم  طرح  این  از  حمایت کنندگان  کلیه  اطالع  به 
موجود  موازي  نشریه  تحریریه  دفتر  در  مزبور  طرح  راهبردي 
ما  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  مي توانند  عالقمندان  مي باشد؛ 

تماس حاصل نمایند. 
به امید روزي که جامعه جهاني به فواید این طرح عظیم پي برده و 

به این حرکت بزرگ بپیوندد
برگرفته از نشریه موازی

طنز
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جابجای پول و ارز به تمام دنیا فقط در 24 

ساعتقبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان

Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256 
Fax: +44(0) 207 6573088 

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

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

مرد اسکاتلندی اموالش 
را صرف نامش کرد

 مرد اسکاتلندی وصیت کرده که اموالش 
نام  که  شود  هزینه  هایی  مکان  در 

خانوادگی او بر آنجا اطالق شده است.
مرد  این  الریاض،  روزنامه  گزارش  به 
اهل  که  دارد  نام  داگالس  گردون  اریک 
است.  اسکاتلند  پاییتخت  ادینبورگ، 
برابر  لیره  هزار   220 کرده  وصیت  او 
مان  جزیره  صرف  دالر   4/362 با 
جزیره  این  مرکز  چون  شود،  انگلیس 
این مرد یعنی داگالس  به نام خانوادگی 

نامگذاری شده است. 

وصیت  مرگش  از  قبل  اسکاتلندی  مرد 
 19 برای  ثروتش  از  قسمتی  ک  کرده 
نام خانوادگی اش  به  که  جهان  منطقه 

نامگذاری شده، هزینه شود. 

رئیس شهرداری جزیره مان در این باره 
گفت: بهتر بود که این اموال برای ساخت 
صندلی های عمومی که نام داگالس برآن 
حک شده، صرف شود تا یاد او زنده نگه 
وصیت  در  بدشانسی  از  شود.  داشته 
چگونه  اموال  این  که  نشده  قید  نامه 
این  اموال  باید هزینه شود. نحوه هزینه 
مرد به شورای شهر محول شده و باید 
تصمیم گرفته شود که چه کاری باید با 
آن انجام داد. البته ما این اموال را برای 
در  فرد  این  نام  نامگذاری  مانند  اهدافی 

یک منطقه زیبا استفاده خواهیم کرد.

الریاض/7 دسامبر

کارمند صرافي، 
نقشه سرقت 

بزرگ را 
طراحي کرد  

 
با  که  با شناسایي مسافري  یک صرافي  کارمند   
مقدار زیادي ارز به ایران آمده بود نقشه سرقت 
از او را طراحي و با کمک زورگیران حرفه یي اجرا 
کرد. در این سرقت که در تیرماه انجام شد دزدان 
100 هزار پوند انگلیس، 200 هزار پوند کانادا، 50 
هزار دالر استرالیا، 100 هزار دالر سوئیس و 100 
هزار درهم امارات را غارت کردند و فراري شدند 

اما سرانجام چند روز قبل به دام افتادند. 

به گزارش رسانه های داخلی ساعت 40/3 بامداد 
و  رفت  دربند  کالنتري  به  مردي  تیرماه   23 روز 
ارائه شکواییه یي گفت؛ »ساعت سه بامداد در  با 
فرودگاه امام خمیني به مقصد منزل دایي ام واقع 
در زعفرانیه سوار تاکسي فرودگاه شدم. پس از 
از  و  کردم  پرداخت  را  کرایه  مقصد  به  رسیدن 
تا  کند  صبر  دقیقه  چند  خواستم  تاکسي  راننده 
پس از تحویل دادن کیف همراهم، مرا به منزلم در 

تهرانپارس برساند. 

در حال باال رفتن از پله هاي خانه دایي ام بودم 
که راننده تاکسي شروع به فریاد زدن کرد. ناگهان 
دیدم مردي به صورت راننده تاکسي گاز اشک آور 
پاشیده و به سرعت به طرف من مي دود. او به 
صورتم گاز اشک آور پاشید و پس از درگیري و 

تهدید چاقو موفق به سرقت کیفم شد.« کارآگاهان 
با شنیدن اظهارات مالباخته به این نتیجه رسیدند 
که سارقان آشنا بودند و مي دانستند این مرد قرار 
است با مقدار زیادي ارز از فرودگاه به زعفرانیه 
برود و پول ها را به دایي اش به نام هوشنگ که 
بدهد. کارآگاهان در جریان  صراف است تحویل 
نام  به  صرافي  مالک  پسرخاله  به  خود  تحقیقات 
عیسي  برادر  فهمیدند  و  شدند  مشکوک  »عیسي« 
به نام »مقصود« در صرافي هوشنگ کار مي کند. 
به این ترتیب مقصود روز 25 مردادماه در میدان 
انقالب دستگیر شد. او به کارآگاهان گفت؛ »چندین 
سال است که در صرافي هوشنگ مشغول به کار 
هستم و چندین بار نیز خودم شخصًا براي آوردن 
ارز، به خارج از کشور سفر کرده ام و به همین 

علت از تمام جزئیات کار اطالع دارم. 

آخرین بار نیز زماني که خواهرزاده هوشنگ براي 
آوردن ارز به خارج از کشور سفر کرده بود، از 
میزان  همچنین  و  تهران  به  وي  بازگشت  زمان 
ارز همراهش اطالع دقیق داشتم و موضوع را به 
برادرم عیسي اطالع دادم و قرار شد وي با کمک 
دو نفر از دوستانش پول ها را سرقت کند.« پس 
از این اعترافات، عیسي که فراري شده بود تحت 
تعقیب قرار گرفت و روز 9 مهرماه بازداشت شد 
و دو همدستش به نام هاي »سروش« و »سیامک« 
را معرفي کرد و سرانجام این دو نیز چند روز قبل 

به دام افتادند.

پلیس  جانشین  یاراحمدي  حمیدرضا  سرهنگ   
آگاهي تهران درباره این پرونده گفت؛ »با دستگیري 
تمامي متهمان پرونده و همچنین کشف وجوه نقد 
سرقت شده، در حال حاضر تحقیقات تکمیلي براي 
شناسایي دیگر جرائم احتمالي متهمان ادامه دارد 
و با تکمیل این تحقیقات متهمان به همراه پرونده، 
براي صدور حکم قضایي در اختیار مقام قضایي 

قرار مي گیرند.«  

درخواست کمک برای 
رهایی از خرناس 
کشیدن های شوهر

خرناس  از  فرار  برای  آلمانی  زن  یک   
کمک  پلیس  از  شوهرش  کشیدن های 

خواست.
پلیس  منابع  الریاض،  روزنامه  گزارش  به 
زن  این  کردند:  اعالم  باره  این  در  آلمان 
و  گرفت  تماس  پلیس  اداره  با  حادثه  روز 
در قسمت ورودی  فردی  گفت:  ماموران  به 
خانه اش با صدای بلندی خرناس می کشد و 
او نمی تواند به خاطر بلندی صدای خر وپف 

او بخوابد.

یافته  حضور  محل  در  بالفاصله  ماموران 
این مرد را شناسایی  و سعی کردند هویت 
فرد  این  شد  مشخص  تحقیقات  در  کنند. 
همسر شاکی است. او تمام شب را در کنار 
او  به  همسرش  چون  گذرانده،  خانه  درب 

اجازه نداده وارد خانه شود.
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جدول و سرگرمی

فال هفته
مجردهاي  از  خيلي  فروردين:  متولدين  د 
حال  در  نامزدي  و  ازدواج  براي  ماه  اين 
تصميم گيري هستند. برخي در زمينه مسائل 
احساسي دچار بن بست هايي شده اند در کل 
اين گروه بايد با احتياط و دورانديشي تصميم 
بگيرند. آن گروه از متاهلين که تصميم قطعي 
براي جدايي گرفته اند بايد حداقل در انديشه 
با  را  تصميمي  هر  و  باشند  خود  وابستگان 
توجه به سرنوشت آنها بگيرند و تنها به خود 

و آينده و سرنوشت خود انديشه نکنند.

برايتان  که  کسي  با  ارديبهشت:  متولدين  د 
نموده  پيدا  سليقه  و  عقيده  اختالف  است  مهم 
با  که  باشيد  مواظب  بايد  نيز  دليل  بهمين  و 
نرنجانيد.  خود  از  را  او  کوکورانه  تعصب 
در دوره اي هستيد که تمرين مراحل مختلف 
تصميم  در  تنها  نه  ميتواند  يوگا  و  تفکر 
گيريهاي صحيح بسيار مثبت واقع شود بلکه 

براي حفظ سالمتيتان نيز مهم خواهد بود. 

د متولدين خرداد: متولدين اين ماه بويژه جوان 
اعتياد و  اسير  بهيچ وجه خود را  نبايد  ترها 
وسوسه هاي ويرانگر آن سازند . متولد اين 
دچار  خود  آشنايان  و  دوستان  بعضي  با  ماه 
اختالف نظر شده اند که بهتر است در رفع آن 
بکوشند و درضمن دور بعضي دوستان ناباب 

را هم براي هميشه خط بکشند.

د متولدين تير: درگيريهاي قانوني سبب شده 
هاي  نغمه  دوستان  و  فاميل  از  بعضي  در 
داده شود و حتي همين رويدادها  جدائي سر 
عده اي را به جدائي کشانده است. معدودي از 
خانم هاي متولد اين ماه رازي را در دل دارند 
که بايد با توجه به عکس العمل هاي پديد آمده 
درافشاي آن اقدام کنند وگرنه همان بهتر که 

دردل بگذارند.

به  نتوانند  ها  خيلي  شايد  مرداد:  متولدين  د 
درون پاک و روحيه فداکار اکثر متولدين اين 
ماه پي ببرند و بهمين جهت قضاوت شان در 
است.  قضاوتي سطحي  اشخاص،  اين  مورد 
اين  متولدين  از  دسته  اين  که  نميکنم  توصيه 
ماه براي معرفي خود فرايد بزنند بلکه معتقدم 
گاه امکاني فراهم آورند که خيلي ها براستي 
و  پاک  روحيه  به  خيرخواهانه  اقدامات  به 
صديقشان پي ببرند و از فروتني بيش از حد 

دست بردارند. 

کار  و  کسب  زمينه  در  شهريور:  متولدين  د 
بسيار  ماه  اين  متولدين  از  بعضي  شغل  و 
پولساز و موفق و مبتکر هستند، برخي بدليل 
دلهره  و  ترس  دچار  ناگهان  اقتصادي  رکود 
خود  هاي  خالقيت  و  ابتکارات  حتي  و  شده 
را بهمين سبب از دست داده اند. به اين گروه 
توصيه ميشود بااميد بکار بپردازند و روحيه 
خوبي  هاي  شانس  هنوز  که  نبازند  را  خود 

در راه است.
ماه  اين  متولدين  از  برخي  مهر:  متولدين  د 
ها  خيلي  به  چرا  که  اند  مانده  منگ  و  گيج 
از هيچ  آنها  خوبي و کمک کرده و در حق 
نوع فداکاري دريغ نداشته اند ولي درست در 
لحظه اي که نياز به ياري و توجه آنها داشتند 

مسائل  اين  البته  است.  زده  غيبشان  اغلب 
به روابتي گرانقدر است همين ها  تجربي و 
و  آينده  براي  را  آدم  و  سازد  مي  را  زندگي 
اينکه  براي  و  رفيق  و  دوست  انتخاب  براي 
به چه کساني و در چه شرايطي ياري برساند 

کمک مي کند. 

د متولدين آبان: بعد از مدتهای طوالني متوجه 
خواهيد شد که کسي که مورد اعتماد شما بوده 
دارد.  عاشقانه  احساسي  شما  به  نسبت  است 
اين  قبول  برای  و  نکنيد  قضاوت  عجوالنه 
احساس بزرگ سعي کنيد تالش مثبتي بکنيد. 
موقعيت مالي ممکن است تغيير بخصوصي 
نخواهد  ايجاد  نيز  نگراني  ولي  باشد  نداشته 
نمود. موقعيت سفری چند روزه و تفريحي را 
از دست ندهيد. از طرف بچه ها فوق العاده 
تمام  با  نيز  متاهلين  و  شد  خواهيد  خوشحال 
سوءتفاهمات  بر  توانست  نخواهند  تالششان 

غلبه نمايند.

د متولدين آذر: امروز قدرت شما بدون حدو 
مرز است و شما پذيرنده سلسله افكار متفاوتي 
مهارت  داراي  امروز  چنين  هم  بود  خواهيد 
اطراف  مردم  با  ارتباط  ايجاد  براي  خاص 
ميدانيد  در حال حاضر  باشيد، پس  خود مي 
شما  به  اگر  حتي  ميكنند  فكر  چه  به  آنها  كه 
بدون  ارتباطات  نگويند  چيزي  آن  به  راجع 
بين  وتفاهم  روابط  ميزان  قبيل  اين  از  كالم 

شما را افزايش خواهند داد. 

د متولدين دی: با پيش آمدن بعضي حوادث، 
عده ای از متولدين اين ماه دچار پشيماني شده 
و خود را در ايجاد اين حوادث مقصر ميدانند 
اين  بايد  و  نيست  چنين  اصل  در  حاليکه  در 
پيش  حال  هر  در  مسائل  اين  که  بپذيرند  را 
ميايد. جاه طلبي بعضي از اطرافيان برای در 
مشکل  و  دردسر  ماه  اين  متولدين  از  صدی 
اينکه تا حد ممکن  ايجاد نموده است و بهتر 
جلوی اين گروه را بگيرند. هديه ايي را از 
اقوام نزديکتان دريافت خواهيد کرد که بسيار 

خوشحالتان خواهد کرد.

شما  به  نسبت  ها  بعضي  بهمن:  متولدين  د 
ورزند  مي  کينه  حتي  و  ميکنند  حسادت 
اين  باالخره  شما  خلقي  خوش  و  درايت  اما 
به  شما  متانت  و  ادب  ميدهد.  تغيير  را  فضا 
کمکتان مي آيد تا از شرايطي سخت و طاقت 
اعتماد  قابل  دوستان  با  يابيد.  رهايي  فرسا 
مسائل  در  و  باشيد  داشته  تماس  بيشتر  خود 
راهنمايي  به  شما  کنيد.  مشورت  آنها  با  مهم 
فکر  گذشته  به  داريد.  نياز  آنها  همفکری  و 
دست  از  را  آينده  است  ممکن  چون  نکنيد، 
بدهيد. اگر تمام توانايي خود را به کار گيريد 

از سد مشکالت عبور مي کنيد. 

د متولدين اسفند: در محيط کار و يا تحصيل 
به شايعات توجه نکنيد و به کار خود مشغول 
شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد، راه 
خود را برويد و منافع خود را در نظر بگيريد 
و  روئسا  آوريد.  بدست  را  نتيجه  بهترين  تا 
ديد  با  شما  فعاليتهاي  به  شما  بزرگترهاي 
خود  معمول  روند  مينگرند.  ای  کنجکاوانه 
را ادامه دهيد چرا که تا کنون نتيجه مطلوبي 
به  شما  اقتصادی  گذاری  سرمايه  ايد.  گرفته 
خوشحال  بسيار  و  رسيد  خواهد  سودآوری 

خواهيد شد. 
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فیس بوک یک 
متهم را نجات داد  

 

تا یک  دلیل محکمه پسندي شد  ؛به روز کردن فیس بوک  رویترز 
جوان 19ساله ساکن محله هارلم در نیویورک از جرم سنگیني که 
به آن متهم شده بود، نجات یابد. رودني برادفورد با ارائه مدرکي که 
نشان مي دهد او در زمان وقوع جرم مشغول به روز کردن صفحه 
شخصي خود در سایت فیس بوک بوده، ثابت کرد بي گناه است. 

او پس از بازداشت توسط پلیس نیویورک حدود دو هفته در زندان 
بود ولي بعداً با ارائه این مدرک، دادستاني اعالم جرم و محکومیت 
وي را پس گرفت. ماجرا به این ترتیب بود که روز شنبه 17 اکتبر 
ساعت 11 و 49 دقیقه صبح رودني برادفورد در منزل پدر خود در 
محله هارلم مشغول به روز کردن صفحه شخصي خود در فیس 
بوک بود. درست یک دقیقه بعد در بخش دیگري از شهر در محله 
بروکلین که 15 کیلومتر با خانه پدر رودني فاصله دارد، یک سرقت 
مسلحانه روي مي دهد. روز بعد رودني برادفورد که سابقًا پرونده 
دزدي داشت متوجه مي شود ماموران پلیس براي یک خالف دیگر 
در جست وجوي او هستند. رودني برادفورد که از بي گناهي خود 
اطمینان داشت، تصمیم گرفت خود را به پلیس معرفي کند اما پس از 
شهادت یکي از قربانیان سرقت مسلحانه و شناسایي وي به عنوان 
فرد مهاجم، دادستاني نیویورک وي را به جرم این سرقت بازداشت 
کرد و به زندان فرستاد ولي چند روز بعد پدر رودني متوجه شد 
پسرش در همان لحظه وقوع جرم صفحه فیس بوک خود را به روز 

کرده است و این نکته را با وکیل وي در میان گذاشت.
 وکیل مدافع رودني برادفورد مي گوید به مدت یک هفته مشغول 
مذاکره با دفتر دادستاني بوده تا آنها را قانع کند که مدارک مربوط 
یي  کننده  قانع  و  کافي  توجیه  بوک  فیس  به روز کردن صفحه  به 
براي تبرئه رودني است. دفتر دادستاني خود مستقیمًا با وب سایت 
در  کرد.  بررسي  را  مدارک  این  گرفت و صحت  تماس  بوک  فیس 
پایان این تالش یک هفته یي دفتر دادستاني با در نظر گرفتن تایید 
را  رودني  علیه  جرم  اعالم  بوک  فیس  وب سایت  توسط  موضوع 
پس گرفت و وي پس از 12 روز بازداشت آزاد شد. مسووالن وب 
سایت فیس بوک مي گویند خوشحال هستند که توانسته اند به روند 

اجراي بهتر عدالت کمک موثري بکنند. فیس بوک اعالم آمادگي کرده 
است که با برقراري تماس تلفني و ارتباط تصویري مدارک الزم را 
براي دادگاه فراهم کند. اما به اعتقاد گروهي از کارشناسان حقوقي 
هم  منفي  پیامدهاي  تواند  مي  مثبت  نتایج  بر  عالوه  اقدامي  چنین 
داشته باشد. کارشناسان حقوقي معتقدند در حال حاضر بسیاري 
از جنبه هاي زندگي و اعمال روزانه شهروندان به اشکال و روش 
هاي گوناگون قابل تعقیب و پیگیري است. افزودن یک امکان دیگر 
براي ردیابي و ثبت اعمال مهم در صورتي که به تبرئه یک فرد بي 
گناه منجر شود کار خوبي است اما در عین حال این روش دیگري 

خواهد بود براي دخالت در حریم خصوصي افراد.
 در عین حال همواره مي توان ادعا کرد که یک مراجعه یا فعالیت 
روي شبکه اینترنت توجیه قانع کننده یي نیست، چون شبکه اینترنت 
فرد را نمي شناسد و هر کسي مي تواند به جاي فرد دیگري در فیس 
بوک یا هر وب سایت دیگري براي خود توجیه بتراشد. وکیل مدافع 
فیس  به  مراجعه موکل وي  گوید  اطمینان مي  با  برادفورد  رودني 
بوک در آن ساعت و روز معین حقیقي است. او مي افزاید موکل 
وي یک پسر 19ساله بسیار معمولي است و ذهن پیچیده یي براي 
جرائم سازمان یافته ندارد و با نگاهي به متن پیامي که رودني در 
آن روز در صفحه شخصي خود نوشته مي توان دریافت یک کار 

عادي و طبیعي بوده است.
علیه  دارد  قصد  خود  وکیل  کمک  به  برادفورد  رودني  اکنون   
دادستاني نیویورک شکایت کند. آنها در نظر دارند به خاطر اعالم 
جرم اشتباه و سپري کردن 12 روز در زندان از دستگاه قضایي 

نیویورک غرامت طلب کنند. 
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ورزش ایران
حمله دستیار مرفاوي 
به سرمربي سپاهان 

 
حاشیه هاي باشگاه استقالل همان طور که انتظار مي رفت پس از بازي با سپاهان 
در اصفهان شدت پیدا کرد. حاال آنها جنگ حیثیتي با امیر قلعه نویي را باخته اند تا 
عالوه بر از دست دادن سه امتیاز حساس، بیش از گذشته با صدر جدول فاصله 
مصاحبه  شود.  نمي  ختم  ها  همین  به  البته  سپاهان  به  باخت  عواقب  کنند.  پیدا 
عبدالصمد مرفاوي در پایان مسابقه و ایراد سخناني تند علیه سرمربي سپاهان 
شروع ماجرا بود. ساعاتي پس از بازي هم خبر اخراج تعدادي از بازیکنان روي 
کاظمي  حسین  و  اکبرپور  سیاوش  عنایتي،  رضا  رفت.  ها  خبرگزاري  خروجي 
سه بازیکني بودند که به دالیل انضباطي از استقالل کنار گذاشته شدند تا تعیین 
تکلیف شان به جلسه کمیته انضباطي باشگاه موکول شود. به فاصله یک روز 
بعد هم سیامک رحیم پور دستیار مرفاوي دست به کار شد و در گفت وگویي 
از آنچه »فوتبال  انتقاد  با  او  صریح و بي پرده سخنان تندي را به زبان آورد. 
ناپاک« مي خواند دومین پرده از مناقشه رسانه یي باشگاه استقالل و امیر قلعه 

نویي را کلید زد.

رحیم پور؛ نابازیکناني وجود دارند که خودفروشي مي کنند

نوعي موضوع  به  تا  نیمکت حاضر شد  پیکان روي  با  بازي  استقالل در  مربي 
اختالفاتش با صمد مرفاوي به فراموشي سپرده شود. منتها براي اینکه اختالف 
تازه یي رخ ندهد در طول 90 دقیقه از روي صندلي اش تکان نخورد. در اصفهان 
نیز این ماجرا مو به مو اجرا شد و رحیم پور از روي نیمکت تنها نظاره گر باخت 
تیمش مقابل سپاهان بود. اما یک روز بعد کم تحرکي دستیار مرفاوي در این دو 
بازي جبران شد. سیامک رحیم پور دیروز در گفت وگو با خبرگزاري ایسنا از 

اشتباهات داوري انتقاد کرد و در مورد شبکه ناپاک فوتبال هشدار داد.

 مربي استقالل در ابتداي سخنان خود مدعي شد تیمش در فصل جاري 20 امتیاز 
اشتباهات  نام  به  با معضلي  »ما  داده است؛  از دست  داوري  اشتباهات  دلیل  به 
این  رو شدیم.  روبه  است،  بسیار خطرناکي  تئوري  قول شریفي  به  که  داوران 
اشتباهات داوران از هفته هفتم به بعد به استقالل ضربه زد.« البته این تمام منظور 
رحیم پور نیست؛ »وقتي همه اشتباهات به سود یک تیم خاص است و استقالل هم 
از اشتباهات داوري ضرر مي بیند، نمي توان گفت این نگاه بدبینانه است. حداقل 
در این فصل 20 امتیاز از روي اشتباهات داوري به یک تیم خاص رسیده و ما 

همین امتیاز را به دلیل اشتباهات داوري از دست داده ایم. 

همان طور که گفتم از هفته هفتم به بعد استقالل از داوري ضررهاي زیادي دید. 
مشکل ما تنها پنالتي هایي که به نفع استقالل گرفته نشد، نیست. در بازي با راه 
آهن کمک داور با پرچم زدن هاي بي مورد پنج موقعیت را از مهاجمان ما گرفت. 
در بازي با سپاهان دو تا چهار مورد کمک داور به ضرر حریف پرچم نزد و 
مربي  از  ادامه  در  ایسنا  خبرنگار  آورد.«  وجود  به  حریف  براي  هایي  موقعیت 
ادعاهایش پرس وجو مي کند. رحیم پور در میانه  استقالل در مورد مستندات 
پاسخ به این سوال با تغییر مسیري ناگهاني موضوع بحث را به امیر قلعه نویي 

مي کشاند؛ »تمامي این مشکالت را برنامه 90 به تصویر کشید.

 اگر گوش شنوا و چشم بیداري وجود داشته باشد باید این مشکالت را ببیند و 
بشنود. جمعه پیش در برنامه ورزش و مردم که برنامه یي بسیار قدیمي است، 
سرمربي سپاهان روي خط آمد. او قرار بود تنها درباره تیم ملي صحبت کند اما 
علیه استقالل و کادر فني این تیم صحبت هایي مطرح کرد. بر اساس رویه صدا و 
سیما اگر کسي علیه فرد دیگري حرفي مي زند، باید فرصت جوابگویي پیدا کند. 
اما متاسفانه این فرصت به باشگاه استقالل داده نشد.« فوتبال ناپاک و مسائل 
پشت پرده از اینجا به بعد به محور گفت وگوي ایسنا با سیامک رحیم پور تبدیل 
فرد عادي مي  برده شود؛ »وقتي یک  از کسي  نامي  مثاًل  اینکه  بدون  مي شود، 
خواهد وامي یک میلیوني تا دو میلیوني بگیرد به بسیاري اسناد و مدارک نیاز 

دارد، اما افراد شبکه ناپاک مي توانند وام هاي میلیاردي بگیرند.

 آنها مي توانند با استفاده از وام هاي میلیاردي که باید خرج جنوب شهر شود، 
باغ کردان شان را تجهیز کنند و این باغ را میلیاردي بفروشند و در جردن براي 
خود خانه بخرند. اینها حقایقي است که در فوتبال ایران وجود دارد.« رحیم پور 
منصور  کریمي،  فیروز  مربیاني همچون  »چرا  کند؛  مي  یک سوال مطرح  سپس 
پورحیدري و ناصر حجازي نمي توانند در استقالل نتیجه بگیرند و نتیجه گرفتن 
هاي استقالل تنها به یک جریان خاص محدود مي شود؟ مربیان بزرگي همچون 
فرگوسن و مورینیو همیشه موفق نیستند اما جریاني در فوتبال ایران وجود دارد 
که هر جا مي رود، مي گوید تیم من قهرمان مي شود و حتي اگر از نیم فصل دوم 

هم هدایت یک تیم را بر عهده بگیرد مي گوید تیم من قهرمان مي شود.

 نابازیکناني وجود دارند که خودفروشي مي کنند و شرایط را به سود حریف 
تغییر مي دهند و سال بعد به آن تیمي مي روند که فصل پیش به آن باج داده 

بودند یا با رقم هاي کالن نتیجه را تغییر مي دهند.«
 

سپاهان در خانه امن 

استقالل در بحران، 
پرسپولیس در بیم و امید 
علي رضایي 

نتایجي که هفته گذشته در لیگ برتر فوتبال رقم خورد و حوادثي 
که در روزهاي گذشته رخ دادند بازي هاي هفته نوزدهم را مهیج تر 

و حساس تر کرده اند. 
یا  شکست  یک  که  است  گونه اي  به  اوضاع  رده بندي  جدول  در 

پیروزي جابه جایي چند پله اي را براي تیم ها به دنبال خواهد داشت. 
امروز و در آغاز رقابت هاي این هفته استقالل اهواز بازي حساس 
مصاف  به  راه آهن  و  مي کند  برگزار  را  پرسپولیس  مقابل  خود 
استقالل  را  فردا  دیدار  مهمترین  خیلي ها  باور  به  مي رود.  ملوان 
به  نگاه ها  همه  که  است  حالي  در  این  مي دهند.  انجام  مقاومت  و 
نتیجه بازي سپاهان در زمین مس کرمان است. ذوب آهن اصفهان 
سایپا  مي کند.  برگزار  تراکتورسازي  با  را  دیدار حساس  یک  هم 
قزوین  در  است.  بوشهر  شاهین  میهمان  متوالي  برد  دو  از  پس 
تیم پیکان با فوالد پیکار مي کند. صباي قم هم پذیراي استیل آذین 
است و در همدان جنگ پاس و ابومسلم براي فرار از قعر جدول 
انجام مي گیرد. طبق اعالم سازمان لیگ برتر غیر از دیدار استقالل، 
مقاومت که از ساعت 15 آغاز مي شود سایر دیدارهاي این هفته به 

طور همزمان رأس ساعت 14 شروع مي شوند. 
■ روز سخت قرمزها 

پرسپولیس که با چند نتیجه خوب به رده چهارم جدول رده بندي 
هم  شاید  و  محمد  هوار  مسلمي،  و  شیث  غیاب  در  است  رسیده 
در  بازي  دارد.  دیدار  این  براي  زیادي  نگراني هاي  باقري  کریم 
زمین استقالل اهواز و مقابل تماشاگران آبي دوست این تیم براي 
قرمزها همواره دشوار بوده است. پرسپولیس در سال هاي اخیر 
انگیزه هاي  البته  قرمزها  است.  برگشته  میدان  این  از  خالي  دست 
متفاوتي دارند. آنها مي دانند پیروزي در این بازي مي تواند فاصله 
تیم  از  با صدر جدول کمتر کند. کرانچار که مدعي است  آنها را 
باید فکري براي مهار میداوودي کند.  جنوبي شناخت کافي دارد 
این مهاجم براي اهوازي ها حکم یک فوق ستاره را دارد. استقالل 
اهواز پس از باخت هفته گذشته به ابومسلم دنبال جبران شکست 
از  تیم هاي آماده تر  تیم مي گوید: ما  این  باقري نیا سرمربي  است. 
پرسپولیس را برده ایم و آماده شکست این تیم هستیم. خوشبختانه 

فقط ضعف این تیم نقطه قوت ما است.« 
متحمل  فوالد  زمین  در  را  سنگیني  قبل شکست  هفته  که  راه آهن 

درستي  به  کسي  مي رود.  انزلي  ملوان  مصاف  به  بار  این  شد 
نمي داند احمد زاده در این دیدار روي نیمکت ملوان خواهد نشست 
یا خیر؟ راه آهن که هر هفته به جمع قعرنشینان نزدیکتر مي شود 
پیدا خواهد کرد.  اوضاعي بحراني  نبرد،  را  بازي خانگي  این  اگر 
در آن سوي میدان نیز انزلي چي ها چند هفته اي است خوب نتیجه 

نمي گیرند. 
■ ستاره ها در تبعید 

استقالل، تیم بزرگ پایتخت که در بحران به سر مي برد و عنایتي، 
اکبرپور و کاظمي را هم محروم کرده است در شرایطي به جنگ 
تیم یکدست و منسجم مقاومت سپاسي مي رود که اگر به این تیم 
هم ببازد اوضاع بدتري پیدا خواهد کرد. مرفاوي که به طور دائم 
در  را  تغییراتي  حتم  طور  به  مي زند  دامن  حاشیه اي  مسائل  به 
ترکیب اصلي به وجود خواهد آورد. وي نبض میدان را به کیانوش 
رحمتي خواهد سپرد. بازیکني که این اواخر بیشتر وقت خود را 

با فیزیوتراپي گذرانده است! مقاومت سپاسي نیز براي حفظ رتبه 
سوم جدول نیاز به امتیازات این بازي دارد. مهابادي از مصاف با 
این استقالل برد مي خواهد. سپاهان، صدرنشین لیگ هم در کرمان 
مقابل مس مي ایستد. این نخستین دیدار خانگي مس بدون مظلومي 
است و حتي این احتمال مي رود لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربي 
این که  با وجود  بنشیند. سپاهان  تیم  این  نیمکت  روي  جدید مس 
نسبت به حفظ جایگاهش اطمینان دارد ولي نمي خواهد فاصله اش 

را با گروه تعقیب کننده کم کند. 
سرمربي اش،  با  مدت ها  از  پس  که  ذوب آهن  شهر  فوالد  در 
مقابل  آساني  کار  مي رود،  تراکتورسازي  به مصاف  ابراهیم زاده 
در  حتي  که  است  هجومي  تیم  تراکتورسازي  ندارد.  تبریزي ها 
اگر  ذوبي ها  است.  حریفان  یقه گیري  دنبال  به  نیز  خانه  از  خارج 
این بازي را ببرند ممکن است فاصله خود را با سپاهان به حداقل 

برسانند. 
سایپا که به آرامش رسیده است این بار میهمان شاهین بوشهر 
است. بازي در زمین شاهین براي هر تیمي دشوار است بخصوص 
منطقه خطرساز  از  فرار  براي  بسیاري  انگیزه هاي  این که شاهین 
به  تاکتیک  تغییر  با  که  است  گفته  کهن  مایلي  حال  این  با  دارد. 
روند رو به رشد خود ادامه مي دهند. در قزوین تیم پیکان با فوالد 
هفته  برد  به  اشاره  با  پیکان  درخشان سرمربي  مي دهد.  مصاف 
تیم مقابل راه آهن مي گوید فوالد حریف سرسختي شده  این  قبل 
است. پیکان براي ماندن در کورس قهرماني مي جنگد و فوالد هم 

براي فرار از سقوط. 
روي  خانگي  دیدار  یک  در  بار  نخستین  براي  کربکندي  قم،  در 
باخت  دو  استیل آذین،  شکست  با  شاید  تا  مي نشیند  صبا  نیمکت 

متوالي خارج از خانه را فراموش کند. وي البته کار سختي دارد. 
جنگ قعرنشینان لیگ نیز بین پاس و ابومسلم در همدان برگزار 
مي شود. ابومسلم همچنان بدون کاظمي در میادین حاضر مي شود. 

این تیم هم مثل پاس تا حدي احیا شده است. 

ورزشی ایران و جهان

قلعه نویي و علي کریمي بهترین هاي نیم فصل  
 

برتر  لیگ  هاي  رقابت  نخست  نیم فصل  برتر  مربیان  و  بازیکنان   
فوتبال معرفي شدند که در این بین نام علي کریمي و قلعه 
بهترین  به عنوان  نویي  قلعه  امیر  به چشم مي خورد.  نویي 
مربي نیم فصل نخست رقابت ها انتخاب شد. در بین بازیکنان 
برتر علي کریمي از تیم استیل آذین به عنوان بازیکن برتر 

نیم فصل انتخاب شد و کریم باقري از پرسپولیس و لوسیانو 
ادینهو از مس کرمان به ترتیب مقام هاي دوم و سوم بهترین 
این  بنابر  دادند.  اختصاص  خود  به  را  فصل  نیم  بازیکن 
محمدرضا  و  فصل  نیم  اخالق  سرمربي  استیلي  حمید  خبر 
از تیم پیکان بازیکن اخالق نیم فصل اعالم شده  طهماسبي 
اند. این درحالي است که سعید مظفري زاده بهترین داور و 
حسین کامراني فر بهترین کمک داور نیم فصل نخست رقابت 

ها معرفي شدند 
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منچستر سیتی دردام 
آنفوالنزای خوکی 

که  است  برتر  لیگ  تیم  آخرین  من سیتی 
بازیکن  چندین  از  پوشی  چشم  با  باید 

دردیدار هفته آینده ظاهر شود .
به   قطعا  ویس   والدیمیر  و  بالمی  کرگ 
شده  دچار  خوکی  آنفلوآنزای  بیماری 
بیماری  های  نشانه  شود  می  گفته  و  اند 
درچندین تن دیگرازبازیکنان نیز مشاهده 
شده است .ویس 20 ساله اولین بازیکنی  
و  شده  مبتال  بیماری  این   به  که   بود 
چلسی  با  بازی  برای  شد  گفته  او   به 
به  اما  بماند  منزل  در   گذشته  شنبه  در  
نیز شرایط مشابهی  نظر می رسد بالمی 
بلک  تیم  این  از  .پیش  است  کرده  پیدا  را 
را  بازیکنش  چند  اکتبر  ماه  در  نیز  برن  
اده  ازدست  بیماری  این  به  ابتال  دلیل   به 
بود .مارک براون مشاور مدیر باشگاه من 
سیتی دراین زمنیه گفت :نگرانی  تا حدی 
از  وچندتن  وجوددارد  بازیکنان  بین  در 
آنها به شدت سرما خورده اند و باید  از  
پزشک تیم سوال کرد کدام از آنها شرایط 
بازی  ازاین  پیش  دارد.بالمی  بدتری 
دلیل  به  شنبه  روز  در  را  بولتون  با 
اسیب دیدگی زانو ازدست داده  بود 
و وین بریج نیز به دلیل  مصدومیت 
نمیتوندتمیشه را همراهی کند اما این 
موج جدید بیماری میتواندگزینه های 
مارک هیوز  مربی تیم را برای بازی 
شنبه به شدت محدودکند.هنوز خبری 
درمورد میزان ابتالی سایر  بازیکنان 

تیم من سیتی منتشر نشده است

مسي رسمًا توپ طال 
را دریافت کرد  

  
که  بارسلونا  آرژانتیني  مهاجم  گل؛ 
از چند روز قبل به عنوان مالک توپ 
طالي فرانس فوتبال معرفي شده بود 
را  خود  جایزه  رسمًا  گذشته  روز 
حضور  با  مسي  لیونل  کرد.  دریافت 
مادرید،  در  فوتبال  فرانس  مقر  در 
را  خود  طالي  توپ  اسپانیا  پایتخت 
خبري  نشست  در  وي  کرد.  دریافت 
خود گفت؛ »این جایزه به همه بازیکنان 
تعلق  بارسلونا  و  آرژانتین  ملي  تیم 
دارد و من همه موفقیت هاي خود را 
اشاره  با  مسي  هستم.«  آنها  مدیون 
و  استفانو  دي  چون  بزرگاني  نام  به 
سیووري خود را در آغاز راهي بزرگ 
و طوالني دانست و تصریح کرد؛ باید 
کنم  پیدا  دست  بسیاري  افتخارات  به 
و براي رسیدن به اهداف بزرگ خود 

جدي هستم.  

آرسنال به دنبال 
کرکیچ است  

تالش  لندن  آرسنال  باشگاه  مقامات 
مي کنند مهاجم جوان بارسلونا را به 
مهاجم  کرکیچ  بوخان  بگیرند.  خدمت 
نیمکت نشین بارسلونا از طریق وکیل 
تماس  در  آرسنال  باشگاه  با  خود 
اولیه  توافقات  صورت  در  تا  است 
شود.  تري  پیشرفته  مذاکرات  وارد 
هدف آرسنال خرید زمستاني بوخان 
کرکیچ است و نمي خواهد تا تابستان 
در  کرکیچ  کند.  صبر  او  خاطر  به 
آکادمي بارسلونا پرورش پیدا کرده و 
با سبک بازي هلندي- اسپانیایي آشنا 
است اما از دید آرسن ونگر مي تواند 

در لیگ برتر انگلیس بدرخشد. 

بایرن و رئال صعود کردند، ولفسبورگ و مارسي 
حذف شدند 

بانوي پیرمرد 
 

هر  در  چون  باشد،  شرایطي  چه  در  اوون  نیست  مهم 
وضعیتي یادش نمي رود سه گل براي آلماني جماعت کنار 
بگذارد. او هشت سال پیش در نبرد دشمنان قدیمي فوتبال 
ملي هت تریک کرد و سال ها پس از درآوردن جامه مرد 
سال فوتبال اروپا، مقابل قهرمان آلمان شاهکار مشابهي 

رقم زد.

همه قصه بازي منچستریونایتد و ولفسبورگ در سه گل 
لیورپول، رئال مادرید و نیوکاسل خالصه  بازیکن سابق 
و  خود  مصدوم  مهره   12 غیاب  در  فرگوسن  شد.  نمي 
هشت مدافع غایب از فلچر و کاریک در مرکز و پارکي جي 
سونگ در کناره هاي خط دفاع بهره برد. پاس هاي کوتاه 
کاریک، ژکو را از جریان رقابت دور نگه داشت. یک ضربه 
سر در نیمه اول، هنرنمایي مجدد در دقیقه 84 و سرانجام 
تکمیل یک شب خوب با ثبت سومین گل در وقت هاي تلف 

شده، به عنوان یادگاري ها در »فولکس واگن« باقي ماند.

اولین هت تریک چهارمین گلزن برتر تاریخ تیم ملي انگلیس 
ملي  بازي   89 افزایش  احتمال  سرخ،  شیاطین  لباس  در 
لشگري  فرگوسن چگونه  دهد.  مي  افزایش  را  باد«  »پسر 

مصدوم را به سمت پیروزي بر ولفسبورگي سوق داد که 
براي صعود به یک امتیاز در بازي خانگي احتیاج داشت؟ 
پرافتخارترین مربي تاریخ معاصر فوتبال در پایان بازي 
منجر به پیروزي سه بر یک تیمش گفت؛ »اوون در قسمت 
سوم زمین فوق العاده خوب جابه جا مي شود. اصاًل نگران 
او نیستم چون مي دانم روزبه روز بهتر عمل مي کند. غالبًا 
شنبه  سه  اما  دهم  مي  قرار  حمله  خط  در  را  روني  فقط 
از بازي اوون کنار ولبک نهایت لذت را بردم.« سرالکس 
بود  مجبور  اروپا  قهرمان  نایب  کلیدي  مدافعان  غیاب  در 
فاز  در  خود  هاي  دارایي   ،2-5-3 شیوه  از  استفاده  با 
تدافعي را مقابل ژکوو گرافیته، دو تن از بهترین مهاجمان 
چه  منچستریونایتد  برتري  دلیل  دهد.  قرار  آلمان  فوتبال 
بود؟ فرگي توضیح داد؛ »میزبان پیروزي مي خواست و 
به همین دلیل تحت فشار قرار داشت. آنها در نیمه اول دو 
تیم خوب  ولفسبورگ  دادند.  دست  از  را  مناسب  فرصت 
اما بدشانسي بود. ژکو مهاجم بوسنیایي همراه با تیم ملي 
در  حاال  و  ماند  باز  جهاني  جام  به  رسیدن  از  کشورش 
بیندیشد؛  لیگا  بوندس  به  باید  فقط  هم  باشگاهي  عرصه 
نمي  باج  زسکا  به  مسکو  در  کاش  شد.  تمام  چیز  »همه 
دادیم. البته سه شنبه هم از آخرین فرصت موجود کوچک 
هم  لطف  از  بازي  قهرمان  اوون  نبردیم.«  یي  بهره  ترین 
تیمي هایش گفت؛ »رقم زدن هت تریک لذت بخش است، 
به خصوص اگر نتیجه یک نمایش مطلوب تیمي باشد. در 
الزامي  از کوچک ترین فرصت ها  لیگ قهرمانان استفاده 
اول  زدیم.  گل  اول  نیمه  پایان  از  قبل  خوشبختانه  است. 
شدن در گروه به معناي انجام بازي برگشت مرحله یک 
هشتم نهایي لیگ قهرمانان در خانه است. کتمان نمي کنم 
که دوست دارم در دور بعد با تیم ضعیف مواجه شویم.«

یوونتوس بد حذف شد
چاره  ها  بایرني  رسید،  ترزگه  به  مارکیسیو  پاس  وقتي 
یووه  مادموازل  سرضرب  ضربه  تماشاي  از  غیر  یي 
نداشتند اما اشتباه مدافعان بانوي پیر، بهت را از اردوي 
پنالتي  بوت  برد.  ایتالیایي  باشگاه  زمین  به  آلماني  تیم 
حاصل از خطا روي اویچ را درون دروازه همتایش بوفون 
دوم سازنده  نیمه  دقیقه  یازدهمین  در  و سپس  داد  جاي 
تسلط  آورد.  فراهم  را  مهمان  برتري  اسباب  تساوي،  گل 
تنها 30درصدي یووه که در یک بازه زماني طوالني کرنر 
فن  سرانجام  کرد.  تر  حریص  را  میزبان  نزد،  شوتي  و 
بویتن و تیموشچوک تیر خالص را زدند. فن گال پس از 
به ارمغان آوردن سومین پیروزي پیاپي براي بایرن مي 
چیرو  ماند.  مي  باقي  فعلي  سمت  در  فصل  پایان  تا  داند 
فرارا سرمربي یوونتوس )ملقب به بانوي پیر( برخالف او 
باید حاالحاالها انتقاد بشنود. او گفت؛ »در سراسر جریان 
رقابت بازیکنان بایرن زودتر از بچه هاي تیم من شوت و 

تکل مي زدند. خیلي ناراحتیم.« هو شدن دیه گوي برزیلي 
هنگام خروج از میدان نکته حاشیه یي بازي بزرگ تلقي مي 
شد. مهاجم برزیلي خیلي منطقي با واقعیت کنار آمد؛ »دلیل 
اقدام هواداران را مي دانم. آنها حق داشتند. من بد بازي 
کردم. اولین نفري هستم که شجاعانه ضعف تیم را فریاد 
مي زنم و مي گویم باید بر میزان تمرینات مان بیفزاییم. 
لیگ قهرمانان هدف ما بود اما نمي شد بایرني ها را ببریم 
از  کاناوارو  فابیو  شدند.  ظاهر  ما  از  بهتر  خیلي  چون 
هواداران یوونتوس مي خواهد اتفاقات رخ داده را فراموش 
کنند؛ »واقعًا متاسفم. طرفداران آرزوي قهرماني را داشتند 
یوونتوس  است.  پیش  در  اروپا  لیگ  نکنند  فراموش  اما 
باشید.«  مطمئن  بریم.  مي  را  بازي  شود.  نمي  متوقف 
پرداخت؛  اظهارنظر  به  هم  یووه  مدافع  لگروتالیه  نیکوال 
»نتیجه بازي کاماًل غیرمنتظره بود. این بایرن استثنایي را 
 ،A فراموش نمي کنم. در ادامه فصل به قهرماني در سري

لیگ اروپا و جام حذفي ایتالیا مي اندیشیم.« 

پایان قصه با ورود رونالدو
یک ضربه آزاد استثنایي از رونالدو که خاطرات روزهاي 
درخشش او در لیگ برتر را به یاد مي آورد، رئال مادرید 
را به سمت پیروزي سه بر یک مقابل مارسي میزبان سوق 
داد. او در پنجمین دقیقه بازي از فاصله 30 یاردي توپ را 
به باالترین نقطه دروازه مانداندا فرستاد و در دقیقه 80 با 
دریبل سنگربان سیه چرده بازگشت پرفروغ خود را جشن 
گرفت. آلبیول در پایان مرحله گروهي از هدف تحقق یافته 
سفیدها گفت؛ »ما را تحت فشار گذاشتند اما خوشبختانه 
توانستیم به عنوان تیم اول صعود کنیم.« پیگریني سرمربي 
رئال هم اظهار داشت؛ »مي توانستیم با یک تساوي کار را 
تمام کنیم اما ترجیح دادیم کوبنده ظاهر شویم و ببریم.« 
دیدیه دشان سرمربي مارسي کاهش فاصله را مورد اشاره 
قرار داد؛ »فاصله ما و آنها خیلي زیاد به نظر مي رسید 
اما وقتي بازي تمام شد بابت هدر رفتن فرصت هایي که 
مي توانست نتیجه را تغییر دهد حسرت خوردم.« میالن با 
پنالتي رونالدینیو از شکست مقابل زوریخ 10 نفره گریخت 
و پشت سر رئال به مرحله یک هشتم نهایي راه یافت. در 
قهرمانان  لیگ  تاریخ  قعر  به  را  مکابي  بوردو،  اول  گروه 
چسباند. مکابي نخستین تیم تاریخ لیگ قهرمانان نام گرفت 
که بدون حتي یک گل زده هر شش بازي مرحله گروهي را 
باخت. در گروه دوم زسکا مسکو دو بر یک بشیکتاش را 
شکست داد و در نهایت ناباوري جشن صعود برپا کرد. 
در بازي هاي تشریفاتي گروه چهارم اشتباه کاکوتو اجازه 
تساوي  به  گروه چهارم  قهرمان  مقابل چلسي  آپوئل  داد 
دو- دو دست یابد. پورتو هم اتلتیکو مادرید حذف شده را 

سه بر صفر به زانو درآورد. 

گفت وگوي فیفا با لیونل مسي 
 

سال را با قهرماني 
به پایان مي بریم 

 
ترجمه؛ شیوا آباء

زندگي از این شیرین تر نمي شود. این آرژانتیني ریزنقش 
به همه آرزوهایي که داشته رسیده، هرآنچه مي خواست 
فصل قبل در بارسلونا درو کرد و حاال هم توپ طالي سال 
را  توپ طال  اینکه رسمًا  از  بیند. پس  را در دستانش مي 
دریافت کرد خبرنگار سایت فیفا گفت وگویي خاص درباره 
جام  از  قبل  اتفاقات  بارسلونا،  در  او  فصل  این  شرایط 
جهاني، امیدهاي آرژانتین براي قهرماني و شانس هاي این 

تیم براي تورنمنت آفریقاي جنوبي انجام داده است.
-حاال دیگر همه از نتایج قرعه کشي جام 2010 خبر دارند. 

آرژانتین مي تواند قهرمان شود؟

و  انجام دهیم  گام  به  گام  را  کارها  داریم بعضي  نیاز  ما 
بعضي چیزها را به دست بیاوریم. از طرفي باید خونسرد 
کنیم.  تمرکز  داریم،  که  هدفي  روي  آرامش  در  و  باشیم 
است  هایي  بازي  تک  تک  اول  مرحله  در  هم  اصلي  هدف 
که داریم. باید از همان ابتدا به پیروزي در همه بازي ها 

فکر کنیم.

-آلبي سلسته در رقابت هاي گروهي و مقدماتي مشکالت 
مي  چطور  را  تیم  شرایط  حاضر  حال  در  داشت.  زیادي 

بیني؟

خواهد  آرژانتین  ملي  تیم  وضعیت  در  جدیدي  اتفاقات 
افتاد. حاال بازي هاي مقدماتي تمام شده و همه ما آرامش 
بیشتري داریم و مي توانیم با فکر باز و تمرکز بیشتر به 

تغییرات مهم تر فکر کنیم.

زمان زیادي از االن تا شروع جام جهاني باقي مانده و با 
برنامه ریزي هر تیمي مي تواند خود را تقویت کند و من 
آرژانتین رخ  ملي  تیم  تغییرات چشمگیري در  هم مطمئنم 

خواهد داد.
در  قهرماني  مدعیان  از  یکي  تواند  مي  اسپانیا  نظرت  -به 

جام 2010 باشد؟

جهان  تیم  بهترین  فعلي  اسپانیاي  من  دیدگاه شخصي  از 
است. آنها فوتبال را به بهترین شکل ممکن بازي مي کنند، 
نتایج خیلي خوبي مي گیرند و البته اعتماد به نفس خیلي 

خوبي هم دارند؛ چیزي که براي هر تیمي ضروري است.

-برگردیم به بارسلونا و تورنمنت مهم جام باشگاه هاي 
جهان که قرار است از چهارشنبه 9 دسامبر آغاز شود. مي 
توانید شانس این را داشته باشید که یک عنوان قهرماني 
دیگر را به قفسه افتخارات بارسا اضافه کنید. از این اتفاق 

هیجان زده یي؟

این تنها عنواني است که باشگاه تا امروز نتوانسته براي 
خود دست و پا کند و تنها عنواني که مي تواند بازیکنان 
بارسا را به اوج قدرت و محبوبیت برساند به دست آوردن 
را  تواند سال 2009  قهرماني مي  این  است.  قهرماني  این 
به شکلي تاریخي و به یادماندني براي ما به پایان برساند 
انجام  خواهیم  مي  ما  که  است  چیزي  همان  دقیقًا  این  و 
دهیم. از نظر شخصي براي من بسیار غرورآفرین خواهد 
ام.  افتخارات رسیده  این  به همه  بارسلونا  با  بود، چراکه 
هیجان  برایم  واقعًا  جهان  هاي  باشگاه  جام  در  قهرماني 

انگیز است.
این  در  بارسلونا  که  بود  باري  آخرین   2006 -سال 
به  بودي.  مصدوم  سال  آن  تو  داشت.  حضور  تورنمنت 
نظرت بارسا با تجربیاتي که از سال 2006 دارد چقدر مي 

تواند موفق باشد؟

متاسفانه آن سال من قبل از شروع بازي ها مصدوم شده 
بودم و مسابقات را از آرژانتین تماشا مي کردم. اما فکر 
مي کنم مهم ترین درسي که ما گرفتیم این است که هیچ 
وقت نباید فرصت ها را نادیده گرفت و از طرفي باید همه 

رقبا را خطرناک دانست.

ابوظبي چه نظري داري؟ مي  -درباره حریفان بارسا در 
تواني پیش بیني خاصي داشته باشي؟

وقت  به  مربي  اما  ندارم.  خاصي  نظر  هیچ  صادقانه  نه، 
خودش با همه ما صحبت خواهد کرد و آنچه نیاز داریم 
را به ما مي گوید. خب به هر حال به عنوان یک آرژانتیني 
شناخت بیشتري از استودیلنس دارم. آنها تیمي هستند که 
فوتبال را خوب مي شناسند، خوب بازي مي کنند، بازیکنان 
خوبي هم دارند، در بازي فشار زیادي روي حریف وارد 

مي کنند و همین باعث مي شود خطرناک باشند.

-این اولین باري است که مسابقات در امارات متحده عربي 
برگزار مي شود، درباره این سرزمین چیزي مي داني؟

نه، اطالعاتي ندارم اما برایم جالب است. همیشه شناختن 
باري  دومین  این  بود.  خواهد  جدید جذاب  هاي  سرزمین 
از  تورنمنت در جایي خارج  این  ها  از سال  بعد  است که 
ژاپن برگزار مي شود و مي تواند براي همه جالب باشد. 
از طرفي بارسلونا هم مي تواند اولین قهرمان در سرزمین 

میزبان جدید این تورنمنت ها باشد.

آن  از  را  فوتبال  فرانس  طالي  توپ  جایزه  آخر؛  -سوال 
مي  کني  مي  فکر  آیا  داري،  حسي  چه  یي،  کرده  خودت 

تواني جایزه مرد سال فیفا را از آن خودت کني؟

این  نامزد کسب  باري است که من  این دومین  امیدوارم. 
اتفاق  این  بار  سومین  براي  امیدوارم  و  شوم  مي  عنوان 

بیفتد. 
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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 زعفران
رستوران ژینو
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

اعتماد به آگهی ها 
ی  روزمره  نیاز  رفع  منظور  به 
در  آگهی  تعدادی  هرهفته  شما 
نیازمندیهای هفته نامه پرشین چاپ 

میشود.
این رسانه  آنجایی که وظیفه ی  از 
سهولت  منظور  به  رسانی  اطالع 
دردادوستد می باشد، لذا مسئولیتی 

درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.
 لطفا هنگام دادوستد، با روش 

های مقتضی ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به 

دست آورید.

نیازمندی های پرشین 

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی 

و جزیی
با نازلترین قیمت

07780814374

اتو گاندی
خدمات برق و اتومبیل

نصب و تعمیر ریموت و دزد گیرو سیستم صوتی
با 16 سال سابقه

فروش و تعمیر انواع استارت، دینام، بخاری، برف پاک کن و باطری
سرویس کاری انواع خودرو روغن، لنت 

کمترین قیمت باالترین کیفیت
ریکاوری خودرو - هفت روز هفته - شمال لندن بارنت

07508145694

برنامه های متنوع و به روز را با قیمتی 
نازل در کامپیوتر خود داشته باشید.

Windows 7
ارایه خدمات در منزل و محل کار شما

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 99 77 ۶23

فروش آرایشگاه مردانه
در منطقه کینگستون

07925۶11434

Ali

MOT & TAX
آیا جهت دریافت مالیات و 

معاینه فنی خودروی خود مشکل 
دارید؟

بهترین مشاور شما در امور
 تخصصی خودرو

07904477503

کلیه کارهای ساختمانی
پذیرفته می شود

کلی و جزیی
با هر بودجه و سلیقه

07853۶79801

 پرستار
به خانمی جهت پرستاری از 
یک زن میان سال با ناتوانی 

جسمی نیازمندیم

هفته ای 18 ساعت

ملزم به پرداخت مالیات

07947108297
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Haddadi Improved 
in NBA 
Memphis Grizzlies coach 
Lionel Hollins said 
Hamed Haddadi, the 
first Iranian player in the 
National Basketball As-
sociation, has improved 
a lot and has a good fu-
ture in the league. Hol-
lins believes Iranian fans 
have to be patient. 
The Memphis Grizzlies’ Coach Hollins interview with Mehr 
News Agency is as follows: 
Hamed Haddadi has limited minutes in this season. What 
can you say to Iranian fans who look forward to seeing him 
play? 
Hamed’s fans will have to be patient. We have a lot of talent 
at center with guys like Marc Gasol, Hasheem Thabeet and 
Hamed. His time will come eventually. 
How would you assess Hamed since entering the league? 
Can he remain hopeful about his future in Memphis? 
He has improved a lot. Since last year he’s been amazing in 
his level of improvement. Where he has come from to where 
he is now has been a huge jump. He obviously has a long 
way to go. The thing that he has to work on now is his ef-
fort, energy and passion for the game. I think he has a good 
future in Memphis if he works on those things. 

Will you likely assign Hamed to the D-League? 
No. There is not a chance at this time of him being sent to 
the NBA D-League. 

Khan Targets American 
Debut Success 
Britain’s WBA world light-welterweight champion Amir Khan 
said he intends to fight in the United States for the first time 
in 2010. Khan defended his title with a stunning 76-second 
defeat over Ukrainian Dmitriy Salita in Newcastle on Satur-
day. “After the reception I got in Newcastle it will be hard to 
leave England but next year will be a good time to fight in the 
States,” Khan told BBC Sport. 

“Hopefully we can go and shock the world when we go to 
America.” The 22-year-old is currently based in Los Angeles 
since teaming up with trainer Freddie Roach last year. 
And the Bolton fighter says the time has now come to fulfill a 
life-long dream and box in the United States. 
“Everyone at the gym in LA are always asking me when I’m 
going to fight in the US and I keep on saying, “soon”,” ad-
mitted Khan. “I’ve been saying it for so long that they’ve 
stopped asking me, but it’s always been my dream to fight in 
Las Vegas.” But while Khan is certain that he wants to fight in 
the States, he is not so sure of who he will fight next. Khan, 
who now has 22 victories from 23 fights, says he intends to 
sit down after Christmas with promoter Frank Warren and 
trainer Freddie Roach to discuss his options. “I’m sure I’ve 
sent a message out,” said Khan. 

“You want to fight the best and we’ll sit down and see what 
fights are out there for me.” Roach was more forthcoming, 
revealing Mexican Juan Manuel Marquez and American duo 
Luis Castillo and Zab Judah as possible options, with Britain’s 
Ricky Hatton also a potential opponent. However, speaking 
on BBC, Warren dismissed Hatton as a potential opponent 
for Khan. “I don’t feel Ricky Hatton should fight any more,” 
said Warren. “It’s crazy, you’ve only got to look at the size of 
him. Maybe he could get himself down to the weight, but one 
thing’s for sure, his reflexes and his legs are gone. “He’s not 
the same fighter he was. He won’t be able to get out of 
the way and I don’t think it’ll be the next fight anyway.” 

Shojaei Scores In 
Osasuna’s Draw 
Iranian midfielder Massoud Shojaei scored from 
six yards after 47 minutes as Osasuna took the 
lead despite being second best in the first half. 
Relegation-threatened Malaga claimed a valuable 
1-1 draw in the Primera Division clash with Os-
asuna but will be disappointed not to have earned 
all three points. 

Massoud Shojaei scored from six yards after 47 
minutes as Osasuna took the lead despite being 
second best in the first half. 
According to PA, Sergio Duda struck the wood-
work as Malaga sought a reply, which came when 
Antonio Apono fired in from a set-piece after 82 
minutes. Osasuna have now collected a highly 
creditable 16 points this season and remain eight 
points above Malaga. 
After only avoiding the drop by the skin of their 
teeth last season, Osasuna will be delighted by 
the way they have started this term, but the visi-
tors were not at their best against Malaga. 
Duda’s foul on Josetxo, which earned a yellow 
card after three minutes, set the tone for a poor, 
stop-start contest punctuated by the referee’s 
whistle. The opening chance was fashioned by 
Osasuna after 21 minutes when Juanfran’s cross 
found Shojaei, who headed straight at Malaga 
goalkeeper Gustavo Munua from 12 yards. 
Munua was called into action once again after 
Juanito had fouled Osasuna’s Carlos Aranda. 

The Malaga goalkeeper, however, held Javier Ca-
munas’ free kick from the left channel. 
Lopez Ricardo was called into action after 25 min-
utes, parrying clear a right-footed shot by Fern-
andez Fernando from the right side of the area. 
An acrobatic effort from Nabil Baha followed, but 
his overhead kick 20 yards out went wide of the 
Osasuna goal. 
Victor Obinna fired over from the edge of the area 
and Fernando drilled wide soon after as the hosts 
enjoyed a strong spell. 
Duda then hit the wall with a 25-yard free-kick as 
the first-half petered out. 

The second period burst into life with a goal for 
Osasuna two minutes after the restart. 
Despite being second best in the first period, the 
visitors went ahead when Aranda headed the ball 
across the penalty area for Shojaei to power a 
shot into the top corner from close range. 
Malaga went close to an equalizer after 64 min-
utes when Duda’s cross was met by Obinna, 
whose header from 12 yards drifted off target. 
The hosts threatened again after 67 minutes after 
Fernando Forestieri was fouled by Josetxo. 
Duda struck the resulting 25-yard free-kick against 
the post with a curling left-footed effort. 
Obinna shot wide after 81 minutes as Malaga 
sought a leveler and they were rewarded for their 
persistence one minute later. 
Cesar Azpilicueta brought down Obinna and from 
the resulting free kick Apono drilled the ball into 
the bottom corner from 20 yards. 
After Shojaei had hobbled off to be replaced by 
Francisco Punal, Obinna shot off target in the last 
action of the contest. 
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Culture

Iranian film “No One Knows about 
Persian Cats” won three awards at the 
13th Tallinn Black Nights Film Festival, 
which was held in Estonia from No-
vember 27 to December 6. 
The film received the jury prize for 
cinematographically capturing under-

ground contemporary life in Iran. 

Directed by Bahman Qobadi, “Persian 
Cats” is about the underground music 
groups in Tehran and the situation of 
young musicians in Iran. 
The organizers also gave the film the 
FICC (International Federation of Film 
Societies) Jury Award and the NET-
PAC (Network for the Promotion of 
Asian Cinema) Jury Award. 
The closing ceremony of the Tallinn 
Black Nights Film Festival was held on 
December 4. 
“Persian Cats” has received sev-
eral other accolades at international 
events. 
The film shared Cannes’ special prize 
in the Un Certain Regard category with 
“Father of My Children” from France in 
May 2009. 
It has also won the special jury prize 
at the 10th Tokyo Filmex in late No-
vember. 

Qobadi’s “Persian Cats” 
awarded at Tokyo Filmex

Persian books to try their luck 
at Leipzig Book Fair
Ten Iranian publishers submitted 29 titles to participate in Leipzig Book Fair 
2010, competing for “The Most Beautiful Book in the World” award. 
As the representative of the German Book Art Foundation in Iran, Shabaviz 
Publications chose the Iranian books for the competition, the managing director 
of the publication Farideh Khalatbari mentioned. 
Publishers, including Negar, Fekr-e Ruz, Peydayesh, Shabaviz, Mosalas and 
Yasavoli, will participate at the event, she said. 
Three jury members, including a graphic artist, a sketcher and a painter, se-
lected the works submitted by 38 publishers out of which ten publishers were 
selected, she mentioned. 
Khalatbari stressed that a well-designed arrangement and form of a book are 
the most important factors in this competition, saying that graphic, illustration, 
paper type and print quality should create a visual beauty for the work chosen 
to be submitted as an entry. 
As world publishers that participate in the event publish in different languages, 
the content of the book is not considered during the competition, she men-
tioned. 
The books will also be submitted to the Frankfurt Book Fair after the winners 
are announced by Leipzig fair, she added. 
Iran has no representative at the Bolonga Children’s Book Fair due its concur-
rency with the Leipzig fair, she said. 
The Leipzig Book Fair is a traditional springtime event with a strong appeal to 
the general public. It offers its visitors a special kind of book experience. 
The fair brings together exhibitors in various categories including academic, au-
dio books, art books, calendars, children’s books, comic books, cartoons, fiction 
and non-fiction, and school textbooks. 
The Leipzig Book Fair will be held from March 18 to 21 and later in the year from 
October 6 to 10 Germany will host the Frankfurt Book Fair. 

Iran’s “Whisper” awarded at 
Slovakian filmfest
Shahram Alidi’s Kurdish drama “Whisper with the Wind” won another interna-
tional award at the International Film Festival of Bratislava, which was held from 
November 27 to December 4 in Slovakia. 
The film won the festival’s Student Jury Award for “an extraordinary original 
portrayal, for belief in freedom, love and peace against a backdrop of cruel 
events in Iraq”, as mentioned in the festival’s website. 
The film recently won several awards including three at the 62nd Cannes Film 
Festival and the 11th Mumbai Film Festival. 

Alidi’s debut film is about a postman who for many years has traveled through-
out the mountainous villages of the Iraqi Kurdistan region delivering messages. 
One day, a partisan commander asks him to make a recording of his newborn 
baby’s first cry. 

Doc explores mystery 
of “Great Omar”  
Rubaiyat that went 
down with the Titanic
Iranian filmmaker Mohammad-Ali Farsi 

has recently completed production of 
a documentary, which scrutinizes the 
disappearance of “The Great Omar”, a 
jeweled binding of the Rubaiyat of Omar 
Khayyam. 
The magnificent version of the Rubaiyat 
that was bound by Sangorski and Sut-
cliffe in England in 1911 was lost in the 
Titanic disaster. 
Recording the sound effects and the 
narrations for the documentary entitled 
“Lost Truth” will be completed in few 
upcoming days, Mehdi Tabatabaiinejad 
said in a press release on Tuesday. 

The film crew traveled to England, 
Shiraz, Isfahan, Neyshabur, and several 
other places to shoot the film, which 
has been sponsored by the Sima Film 
Productions, an affiliate of the Islamic 
Republic of Iran Broadcasting (IRIB). 

The film also studies the efforts Edward 
FitzGerald made in translation of the 
masterpiece of the Persian literature in 
1859. 
Shepherds, Sangorski & Sutcliffe and 
Zaehnsdorf published the book “Lost on 

the Titanic -- The Story of ‘The Great 
Omar’” in 2001, to describe the history 
of the book. 
About “The Great Omar”, Sangorski & 
Sutcliffe state on their website, “The 
book was undoubtedly the most ambi-
tious bookbinding project ever under-
taken by any bookbinder at any period 
in history.” 

“It boasted over a thousand precious 
and semi-precious jewels, thousands 
of separate leather onlays and it took 
the firm two years of continuous work 
to finish.” oyage to America when it was 
tragically lost in the Titanic disaster.” 

Photo: A poster of “The Great Omar” 
created by computer from fragments of 
the binding and printed in England by 
Ventura Litho 

Iranian painter’s works on display at 
“Child Models” exhibit in Paris
Works of Iranian painter Davud Emdadian have been put on display in a Paris-
ian exhibit, which has also showcased works by some of the world’s greatest 
artists. Sons, daughters and family members of the artists have been depicted 
in artworks on display at the Orangerie Museum in an exhibition entitled “Child 
Models -- from Claude Renoir to Pierre Arditi”. 

Emdadian was mostly famous for his works portraying scenes from nature but 
he also painted portraits of his children Yashar, Azar, and Negar, which have 
been showcased in the exhibition. 
Born in Tabriz in 1944, Emdadian left Iran for France in 1975 and lived in Paris 
until his death in 2005. 
The exhibition opened on November 24 and will run until March 8, 2010. 

Works by Maurice Denis, Pablo Picasso, Lucien Jonas, Yves Brayer, and Pierre-
Auguste Renoir are also being exhibited at the show. 
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 Culture 

Nazeri discusses his 
U.S. concerts based on 
Shahnameh

Iranian vocalist Shahram Nazeri talked about his recent concerts in U.S. 
cities featuring music based on the Shahnameh and billed as the Iranian 
Sound of Peace. 
The main elements in this series of concerts were based on Ferdowsi’s 
Shahnameh, which has received little attention over the past century, 
Shahram Nazeri told the Persian service of ISNA while he was visiting the 
Music Museum of Iran on Sunday. 

Accompanied by the Rum Symphony, Nazeri gave performances at the 
Pantages Theater in Los Angeles on October 3 and at the New York’s 
Carnegie Hall on November 14. 

“Out of the remaining musical pieces from the past century, no composi-
tion based on the Shahnameh was found, so working on the Shahnameh 
required much effort and special techniques which are difficult for a tra-
ditional singer,” he said. 
He then referred to the lyrics by Sadi and said that Sadi’s poetry has long 
been used in Iranian music, “this helps a signer perform the songs more 
easily with less tension, but Ferdowsi’s epic poetry is quite different and 
there are no previous performances to help a singer.” 
Nazeri stressed that working on the Shahnameh requires more knowl-
edge. “Don’t think that it is a simple matter of singing poetry, or that 
any singer with good voice and experience can do it well. Performing 
the Shahnameh requires in-depth knowledge of the history of ancient 
Iran and its myths, and then, the performer has to be well aware of the 
numerous upheavals Iran has been through historically. Even with all this 
background information, no live music for the Shahnameh exists to serve 
as a reference source to help.” 
He added that it was two years ago when they took the first steps by 
holding a concert in Paris, and their second performance was at Carnegie 
Hall. 
Nazeri next visited different sections of the museum that was recently 
reopened. He expressed hope that the museum will open ways to pro-
mote culture, music and civilization of the country. 
Photo: Vocalist Shahran Nazeri signs memorabilia for the Music Museum 
of Iran after paying a visit to the institution in Tehran on December 6, 
2009. (Mehr/Azin Haqiqi) 

Renowned santur virtuoso 
Faramarz Payvar dies at 77
Renowned Iranian musician and santur virtuoso Master Faramarz Payvar died on Wednes-
day. He was 77. Payvar had a stroke eleven years ago and was not able to continue his 
career afterwards. 

Faramarz Payvar was born in 1932 in Tehran into an aristocratic family of artists. His 
father, Ali Payvar, was both a painter and professor of French at the University of Tehran. 
Payvar’s mother was also interested in the arts in general and music in particular. She 
was aware of her son’s talent and encouraged him to play the instrument. 
At the age of 17, Payvar began his musical career by studying with renowned Iranian 
musician Abolhassan Saba (1902-1957). He studied the Radif repertory and played the 
santur with Saba for eight years before he graduated from his mastership class. 
Payvar was highly skilled on the santur and soon became very famous. After Saba’s death 
he began to study with four other masters: Nur-Ali Borumand, Rokneddin Mokhtari, Ab-
dollah Davami, and Haji AqA Mohammad Irani. 
In 1958, Payvar began teaching the santur at the National Music Conservatory, which 
was established by the veteran musician Ali-Naqi Vaziri. Four years later in 1962, Payvar 
received a scholarship and went to England to study English. 
He graduated from Cambridge University in 1965 with an advanced degree in English. 
At the same time he studied Western music at the Royal Academy of Music in London, 
where he lectured on Iranian music and also made some recordings. 

Iranian land artists perform largest sand print 
on Hormoz Island
Over one hundred Iranian land artists gathered 
Sunday on Hormoz Island near Bandar Abbas to 
complete the largest sand print. 
Hormoz is one of the major islands in the Persian 
Gulf in southern Iran and is famous for its colorful 
sands especially its red sand named “gelak”. Cover-
ing an area of 1800m, the project took five days to 
complete. The artists were divided into 36 groups 
and performed their land art making use of the 
island’s colorful sand and other natural materials. 
“This is the largest independent sand print ever 
displayed on the island and was created without 
any help or support from the private or public sectors,” executive manager of the project 
Ahmad Kargaran told the Persian service of IRNA. The sand print project took five days to 
complete and the artists were selected from all across the country, he said, adding, “The 
reason Hormoz was chosen for the project is that the island is home to over 70 natural 
types of colors, and is called a heaven for geologists as well as being a unique place for 
land artists. Locals and residents of neighboring cities flocked to the region by boat or by 
sea bus on Sunday, the final day of the project, to watch artists finish the sand print, he 
mentioned. “Other reasons to choose this place are its beautiful scenery and warm weather 
during this season of the year,” he concluded. Photo: People visit a huge land art work cre-
ated by over 100 Iranian artists on Hormoz Island in the Persian Gulf on December 6, 2009. 
(Mehr/Abolhassan Rezvani) 
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Burnt City 
Excavation 
Underway 

The first phase of excavations near Burnt City 
is underway, Sistan-Baluchestan province. 
Announcing this, an official working on the 
project, Ruhollah Shirazi, told CHTN that one 
of the historical areas located near Burnt City 
is Sadeq Hill that belongs to 3000 BC. 
“Archeologists are demarcating the historical 
site in this season of excavation,” he added. 
Sadeq Hill was discovered during archeologi-
cal excavations carried out in 2007-8. 
“Archeologists are studying a pottery kiln be-
longing to Gunmetal era and collecting plant 
and animal remnants in the region,” Shirazi 
said. 
The 10-day project will continue till Dec. 16. 

Origins 
Burnt City, a Bronze Age archeological treas-
ure trove, was once one of the world’s larg-
est communities at the dawn of urban set-
tlement. 
The city, called Shahr-e-Sookhteh in Persian, 
sits on the banks of Helmand River along the 
Zahedan-Zabol Road in the southeast prov-
ince of Sistan-Baluchestan. 
Covering an area of 151 hectares, the city 
was built around 3200 BC and abandoned 
over a millennium later in 2100 BC. The city 
experienced four stages of civilization and 
was burnt down three times. It took its even-
tual name because it was never rebuilt after 
the last fire. 
The oldest known backgammon, dice and nu-
merous metallurgical finds such as pieces of 
slag and crucible are among the city’s exca-
vated artifacts. The unearthed game of back-
gammon is made of 60 turquoise and agate 
pieces and has a rectangular ebony board. 
A human skull bearing signs of surgery was 
also discovered there. 
Another significant object found at the pre-

historic site include an artificial eyeball. 
In December 2006, archeologists discovered 
the world’s earliest artificial eyeball in the 
city’s necropolis, thought to have been worn 
by a female resident of Burnt City. The arti-
ficial eye is spherical with a diameter of just 
over 2.5 cm (1 inch). 
Social Revelations 
Some paleoanthropologists believe mothers in 
Burnt City enjoyed social and financial promi-
nence. Insignias, 5,000 years old, made of 

pebbles and belonging only to distinguished 
inhabitants, were found in the graves of some 
women. 
Some believe the owners of these insignias 
used them to seal valuable documents. Oth-
ers believe the seals indicate the owners’ lofty 
status in society. 
Paleopathological studies on 40 teeth un-
earthed in the Burnt City’s cemetery show 
that the inhabitants used their teeth as a 
tool for making baskets and other handmade 
products. 
The use of teeth as a tool in Burnt City is seen 
in both males and females of different ages. 
Evidence shows that weaving was more than 
a hobby in the prehistoric city. It was one of 
the most common professions that required 
a special skill. 
Residents made a variety of products such as 
carpets, baskets and other household items. 
The reasons for the unexpected rise and fall 
of Burnt City are still wrapped in mystery. 
What is strange about the city is its incongru-
ity with other civilizations of the time. It is as 
if the city just appeared out of nowhere. It 
could lend weight to the argument that an 
ancient civilization to the east of prehistoric 
Persia was independent of the civilization of 
ancient Mesopotamia. 
Excavations in Burnt City also suggest that 
its inhabitants were a race of civilized peo-
ple who were both farmers and craftsmen. 
No weapon has ever been discovered at the 
site, suggesting the peaceful nature of its 
residents and the tranquil conditions of their 
society. 
Burnt City has been continually excavated 
since the 1970s by Iranian and Italian ar-
cheological teams and new discoveries have 
been periodically reported. 

Shushtar Waterfall  
Illumination on Agenda 
Shushtar Cultural Heritage Department plans to illuminate 
Shushtar Waterfall. 
Announcing this, the director of the ancient site, Moham-
mad Hossein Arastouzadeh, told CHTN that the move aims 
to attract more tourists to this UNESCO registered site. 
Shushtar’s ancient water system of canals, tunnels and wa-
terfalls in Shushtar was registered on the UNESCO World 

Heritage List, the UNESCO website reported in June. 
The manmade Shushtar waterfalls are located near the Ela-
mite capital of Susa in Khuzestan province. Construction 
of the structures began during the Achaemenid era (about 
550-331 BC) on one of the Gargar River’s tributaries and 
then the system was improved by the Sassanid dynasty 
(224-651 CE). 
This is Iran’s tenth structure registered on UNESCO World 
Heritage List. 
The waterworks are comprised of bridges, dams, mills, aq-
uifers, reservoirs, tunnels, and canals, most of which were 
constructed in the Sassanid period especially during the 
reign of Shapur I (241-272 CE). 
The structures were used as an irrigation system and en-
couraged cultural interactions in the region. 
Shushtar waterfalls are among the few ancient water sys-
tems in Iran used for irrigating the Shushtar plain. 
Shushtar, Historical Hydraulic System, is an island city from 
the Sassanid era with a complex irrigation system. 
The river was channeled to form a moat around the city, 
while bridges and main gates into Shushtar were built to the 
east, west, and south. Several rivers nearby are conducive 
to the extension of agriculture; the cultivation of sugar cane, 
the main crop, dates back to 226 CE. 

A system of subterranean channels called Ghanats, which 
connected the river to the private reservoirs of houses and 
buildings, supplied water for domestic use and irrigation, as 
well as to store and supply water during times of war when 
the main gates were closed. 

Traces of these Ghanats can still be found in the crypts of 
some houses. This complex system of irrigation degener-
ated during the 19th century. 

The other Iranian monuments and sites that have been reg-
istered on the World Heritage List over the years include 
Chogha Zanbil (Khuzestan province, 1979), Persepolis (Fars 
province, 1979), Naqsh-e Jahan Square (Isfahan province, 
1979), Takht-e Soleiman (West Azarbaijan province, 2003), 
Pasargadae (Fars province, 2004), and the city of Bam and 
its Cultural Landscape (Kerman province, 2004). 
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Iran student 
protests continue
IRAN’S Prosecutor-General has ordered the release of 86 
people arrested for participating in protests in Tehran this 
week.Those freed had ‘’expressed remorse for their partici-
pation in the gatherings’’, said a statement from the office 
of Gholam-Hossein Mohseni-Ejei cited by state- run PressTV 
on wednsday On Tuesday Mr Mohseni-Ejei had warned of 
harsh consequences for demonstrators.The head of Tehran 
police, Brigadier-General Azizullah Rajabzadeh, said 204 
people had been detained during a second day of anti-Gov-
ernment rallies on Tuesday, PressTV reported.The Iranian 
Government has moved to crush opposition rallies since the 
re-election as president on June 12 of Mahmoud Ahmadine-
jad, which triggered street demonstrations after opposition 
leaders said voting had been rigged. Hundreds of former of-
ficials, journalists, political analysts and activists have been 
arrested and tried.The latest protests began on Student Day 
on Monday, marking the 1953 killings of three university 
students by the government of the then Shah.Protests con-
tinued at Tehran University and Shahid Beheshti University 
on Tuesday. At Tehran University, protesters were met with 
force by militiamen armed with steel clubs, electric batons, 

pepper spray and tear gas.At least 169 men and 39 wo-men 
were arrested in Monday’s mass protests.
On Tuesday, plainclothes security personnel surrounded the 
office of the opposition leader Mir Hossein Mousavi, who 
dared them to act.‘’You are officers,’’ his website, Kalameh-

news.com, said he told them. ‘’If your mission is to kill, beat 
or threaten me, go ahead.’’
The militiamen eventually dispersed.
Mr Mousavi, who lost to Mr Ahmadinejad in the disputed 
presidential election, had encouraged students to take part 
in the Student Day rallies on Monday.

Bloomberg, Los Angeles Times

Human rights violations 
in Iran worst for 20 years: 
Amnesty
LONDON (Reuters) - Human rights violations in Iran are as poor 
as at any time in the past 20 years, the human rights group Am-
nesty International said on Thursday.
Its report, which followed June’s disputed presidential election, in-
cluded allegations of torture, rape and unlawful killings.
Amnesty called on Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei 
to allow United Nations human rights experts to visit the country 
to help carry out an investigation.
Official inquiries to date “seemed to have been more concerned 
with covering up abuses than getting at the truth,” it added.
Iran has dismissed previous criticism of its human rights record.
“Members of militias and officials who have committed violations 
must also be promptly held to account and on no account should 
anyone be executed,” Deputy Director of Amnesty International’s 
Middle East and North Africa Programme Hassiba Hadj Sahraoui 
said in a statement.
The report claimed patterns of abuse before, during and, particu-
larly, after the election, when authorities deployed the Basij militia 
and Revolutionary Guards to suppress mass protests against its 
disputed outcome.
Mass demonstrations against the re-election of hardline President 
Mahmoud Ahmadinejad plunged the Islamic Republic into crisis, 
but opposition rallies no longer muster the huge crowds that flood-
ed the streets immediately after the June 12 ballot.
Defeated candidate Mirhossein Mousavi has alleged the vote was 
rigged.Some of those detained during the protests have since been 
forced to flee the country, the report said.
One former detainee says he was held at the Kahrizak detention 
center for about 58 days, kept in a shipping container throughout 
and only allowed to contact his family after 43 days, the report 
added.
“Anyone who is arrested or detained must be protected from tor-
ture or other ill-treatment, prisoners of conscience must be re-
leased and those convicted after unfair trials -- including the ‘show 
trials’ which made a mockery of justice -- must have their cases 
reviewed, or be released,” Sahraoui said.
“All death sentences should be commuted, and others not yet tried 
must receive fair trials.”               Source : Reuters

Malaysia to invest $20b in 
Iran’s oil and gas fields
Malaysia’s SKS Ventures has made a proposal 
to invest $20 billion in two Iranian gas and 
oil fields in the Persian Gulf, an Iranian oil 
official says. 
“Iran is discussing with Malaysia’s SKS con-
cerning its presence and investment in Iran’s 
Golshan and Ferdowsi fields,” the head of 
Pars Special Economic Energy Zone Moham-
mad Souri told SHANA News Agency on Tues-
day. 

He added that countries such as Malaysia 
and China are interested to invest in Iranian 
oil and gas fields in the Persian Gulf region 
as a lucrative investment with long term po-
tential. 

The National Iranian Oil Company signed in 
2007 a $20bn memorandum of understand-
ing (MoU) based on the buyback plan with 
Malaysia’s SKS Ventures on the development 
of the two offshore gas and oil fields. 

Iran’s former deputy minister for internation-
al affairs Hossein Noqrekar-Shirazi revealed 
earlier in August that the collaboration be-
tween Iran and Malaysia would include the 
construction of refineries in Malaysia and 
other Asian countries. 

Iran and Malaysia also have plans to set up a 
300,000 bpd refinery in Indonesia and build 
further refineries in Vietnam and Syria. 
The Golshan gas field, 65 kilometers from the 
Iranian coast with an estimated in-place re-
serve of 50 trillion cubic feet, will have a daily 
production of 70 million cubic meters when 
in commission. 

The Ferdowsi gas field stands 85 km from the 
shore with an estimated 10 trillion cubic feet 
of in-place reserve, will have a daily produc-
tion of 25 million cubic meters when in com-
mission. According to the MoU signed be-
tween the two sides, the Malaysian company 
will develop the gas fields in four phases with 
an annual Liquefied Natural Gas production 
of 20 million metric tons. 
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