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چه کسی زودتر ماشه را می کشد؟
به گزارش خبرنگار پرشین با تصویب الیحه تحریم بنزین از سوی سنای آمریکا 
مذاکرات ایران در زمینه مسائل هسته ای وارد مرحله جدیدی خواهد شد .اما شواهد 
از سوی  باشد  اقتصادی می  ایران در مسایل  بنزین چشم اسفندیار  حاکیست که 
دیگر نشریه تایمز، ایران را متهم به ساخت ماشه اتمی کرده است که مقامات ایران 
به شدت موضوع را تکذیب کرده اند اما  طبق اظهارات سخنگوي وزارت خارجه 
اتمي تحقیق مي کند.  ایران روي ماشه  امریکا  واشنگتن درباره گزارش آزمایش 
اشاره کراولي به گزارش روز دوشنبه روزنامه »تایمز« است که مدعي شد؛ اسنادي 
به دست آورده است که نشان مي دهد ایران به مدت چهار سال برنامه یي را براي 
آزمایش آغازگر نوتروني دنبال مي کرده است که مي تواند به عنوان ماشه انفجار 
بمب اتمي عمل کند. به گفته روزنامه تایمز سازمان هاي اطالعاتي خارجي زمان این 
اسناد را مربوط به اوایل سال 2007 دانسته اند یعني چهار سال پس از آنکه به گفته 
سازمان هاي امنیتي امریکا، ایران فعالیت هاي خود را براي ساخت سالح هسته یي 
متوقف کرده است. سخنگوي وزارت امور خارجه ایران گزارش روزنامه »تایمز« را 

رد کرد و آن را » ادعاهاي بي پایه و اساس« دانست ...
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سمت و سوی بازار 
جهانی مسکن

اقتصاددان  زندی،  مارک     
در  مودیز  موسسه  ارشد 
گفته  رویترز  با  مصاحبه 
است که سقوط بازار مسکن 
و  نرسیده  پایان  به  هنوز 
شدن  مصادره  که  زمانی 
وام هایشان  که  خانه هایی 

عقب افتاده است، ... 
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آهاي بابانوئل، چند سیر

 صلح بیاور... 
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یلدا
شب میالد زمستان

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"    

شماره جدید هفته نامه پرشین در روز پنج شنبه 
31 دسامبر به چاپ خواهد رسید
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وایسا دنیا من 
مي خوام پیاده شم!

خیلي ها تمایلي ندارند که ساعتي 
از روزشان را با نشستن روي 
روي  یا  پارک  در  نیمکتي 
آنها  بگذرانند.  ساحل  شن هاي 
بودن  مشغول  مي کنند  گمان 
اما  است  گزینه  بهترین  همیشه 
بد نیست بدانید که گاهي بي کار 

بودن و استراحت کردن ... 

صفحه30خانواده



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

برای یلدا...
یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که دقیقه ای بیشتر، این در کنار هم بودن را باید جشن گرفت.

شب یلدا برای ما یکی از زیباترین یادگاری های بجا مانده از گذشته هاست. رسمی که از گذشته های دور جریان داشته و با 
وجود زندگی در دنیای پر هیاهو و ماشینی امروز، همچنان با شکل و رنگی متفاوت جذابیت و تداوم یافته است.

از آن حضور و دعاهای خیر  به حق، برکتش  پر برکت است که  آنقدر دوست داشتنی و  یلدا. می دانم  فلسفه  این  چیست 
یلدا یمان بوده است. برکتش همان جمع بودن در کنار ُکرسی گرمی که سوز  پدر بزرگ ها بر سر سفره  مادربزرگ ها و 
سرمای زمستانی را در آن سوی پنجره ها از یاد می بردی و شنوای داستانها و خاطرات شیرین شان می شدی. ما نیز با 
وجود بچگی مان سعی می کردیم، دریابیم که چرا یلدا طوالنی ترین شب سال می باشد و چرا اصال نامش یلداست؟ با همان 
افکار کودکانه وقتی به سیب سرخ گاز می زدیم، در این اندیشه بودیم که امشب بیشتر از همه شب هایی که فردایش به مدرسه 

می رویم؛ می خوابیم. ولی ناگهان چه زود صبح می شد. انگار کوتاه تر از همه شب های دیگر بود این یلدا.
انار صددانه یاقوت دسته به دسته ...

در هنگامه ی یلدا، شهر چه حال و هوایی داشت. همه جا مردم در آمد و شد بودند تا تدارک این شب عزیز را ببینند. هر جا 
که سرک می کشیدی، عطر و بوی یلدا را حس می کردی. چه بود عطرش؟ همان شلوغی ها و بی تابی های مردم را می گویم. 
همان »هندونه شب یلدا یادت نره« را می گویم. همان چینش منظم و مرتب میوه ها در پیشخوان میوه فروشی ها. گمان می کنم 
میوه فروش، آنها را با دستمال خوب براق و درخشان می کرد تا چشمان هر نظاره گری از نفوذ برق شان گریزی نداشته باشد 

و برای خرید شان پا پیش بگذارد. 
دلت می خواهد بتوانی از همه آنها بخری. می گویند در این شب، باید از همه میوه ها خورد تا همه سال سالم و تندرست زیست. 
آنوقت بیماری و کسالت به سراغت نمی آید. انار سرخ را که می بینی بی اراده عطرش می کنی و تازگی این عطر را تا کالبد 

جسمت فرو می بری. شاید می خواهی از این همه دغدغه با طراوتش تو هم  نفسی تازه کنی.
یادی از گذشتگان...

هر سال در کنار نزدیک ترین عزیزانمان به استقبال یلدا می رفتیم. یاد می کنیم از کسانی که همواره در کنارشان بودیم، ولی 
امسال باید این جشن را بدون حضورشان برگزار کنیم. از برخی دور هستیم و برخی نیز راهی دیار باقی شده اند. برای 
از دست رفتگانمان، آرامش روح و برای عزیزانی که از آنها به هر دلیلی دور هستیم؛ آرزوی سالمتی و تندرستی و  برای 
خانواده هایمان آرزوی شادی و سرور. برای آنها که دل تنگ شان هستیم یک بغل محبت و عشق نثارشان می کنیم و یاد 

همگان را گرامی و زنده می داریم.
کالم آخر با لسان الغیب ... 

همه یلداهای عمرمان با اعتقاد به نام و وجودت، از ته دل نیت کردیم و تفعلی زدیم بر دیوان سخن گویت. بی حرف پیش با 
بزرگواری و صداقت، هر یلدا جوابمان را با الفاظی خوش دادی. یعنی قبول می کنیم جان کالمت را بدون اما و اگر.

این بار، این من هستم که پر مدعا، شاهد مطلق صداقت گفتارت می شوم. همواره به تو اعتقاد داشته و دارم.
 یکبار دیگر نیت می کنم ... یا خواجه حافظ شیرازي! 

تو کاشف هر رازي... بر ما نظر اندازي... تو را به جان شاخه نباتت قسم ..................
چه داری در گنجینه ی اسرارت، چه می گویی با ما در شب یلدایی که به آرامی ساعاتی دیگر به آن نزدیک می شویم. منتظریم 

که باز اسرار درون بر ما هویدا نمائی. منتظریم! منتظر!
ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد/ نترس از شب یلدا بهار آمدنی است 

 فرشته کدیور

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
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جمعه 27 آذر ماه 1388   -  شماره 127هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

ایران؛ از کیوتو تا کپنهاگ 
 

سام خسروي فرد 

نقش ایران در کاهش گازهاي گلخانه یي چیست؟ این سوال نخستین 
بار زماني مطرح شد که ایران تصمیم داشت به پروتکل کیوتو ملحق 
شود. در آن زمان ناظران و مدیران یکصدا گفتند »هیچ،« دلیل آن هم 
کاماًل روشن بود؛ فقط کشورهاي صنعتي و امضاکننده پروتکل کیوتو 
ملزم مي شدند در خالل سال هاي 2008 تا 2012 میزان انتشار گازهاي 
پنج درصد کاهش  گلخانه یي خود را به نسبت سال 1990 دست کم 
دهند. به عالوه این کشورها متعهد مي شدند ملًل کمتر توسعه یافته را 
در کاهش انتشار گازهاي گلخانه یي یاري کنند. این افق چنان دشوار مي 
نمود که حتي امریکا به عنوان یکي از مهم ترین کشورهاي تولیدکننده 
کند.  امضا  را  کیوتو  پیمان  نشده  حاضر  تاکنون  یي  گلخانه  گازهاي 
روسیه با تولید 17 درصد گازهاي گلخانه یي جهان عاقبت چهار سال 
پیش به آن پیمان پیوست و سبب شد کیوتو به حد نصاب برسد و الزم 
االجرا شود. گرچه پروتکل کیوتو محدودیتي براي کشورهاي در حال 
با  تقریبًا همزمان  ایران بسیار دیر و  اما در  به همراه نداشت  توسعه 
روسیه، قانون الحاق به آن معاهده بین المللي از سوي مجلس شوراي 

اسالمي به تصویب رسید.
از زمان تشکیل اجالس کیوتو در 11 دسامبر 1997 کارشناسان فریاد 
برآوردند که مي توان از فرصت به وجودآمده استفاده کرد، هم دانش 
را  انساني وطني  نیروي  داد و هم  انتقال  به سرزمین پرگهر  را  و فن 
متبحر و کاردان کرد. اما این فریادها به جایي نرسید و به رغم تالش 
هاي پراکنده اقدامي بنیادین صورت نگرفت. نشانه این بي توجهي ها 
اینک و پس از 12 سال از آن پروتکل بیش از پیش نمایان شده است. 
هفته  کیوتو  پروتکل  براي  جایگزیني  تعیین  هدف  با  کپنهاگ  اجالس 
گذشته کار خود را آغاز کرد اما اخبار مربوط به ایران در این ارتباط 
موجب سرافرازي نیست. آمار تولید گازهاي گلخانه یي نشان مي دهد 
تولید  به عنوان مثال  تازد.  به جلو مي  این زمینه  ایران به سرعت در 
گاز دي اکسیدکربن از 175 میلیون تن در سال 1990 به 466 تن در 
مي  نشان  انرژي  المللي  بین  سازمان  آمار  است.  رسیده   2007 سال 
دهد ایران بعد از چین بیشترین میزان افزایش تولید دي اکسیدکربن را 
داشته است، رتبه پنجم را در میان کشورهاي در حال توسعه داراست 
و دهمین کشور جهان در این زمینه شناخته مي شود. همین آمار امریکا 
این حال در  با  ترین کشور جهان معرفي کرده است.  کننده  آلوده  را 
ایاالت متحده اعالم کرد به رغم امضا نکردن  آستانه اجالس کپنهاگ 
پروتکل کیوتو به دلیل عدم موافقت سنا، واشنگتن حاضر است به طور 
داوطلبانه تولید گازهاي گرماساز خود را تا سال 2020 به نسبت سال 
2005 به میزان 17 درصد کاهش دهد. بعید به نظر مي رسد مسووالن 
ینگه دنیا بدون مطالعه همه جانبه که توسط کارشناسان و برنامه ریزي 
صاحب نظران انجام شده في المجلس چنین ادعایي کرده باشند. آنان 
12 سال از کیوتو تا کپنهاگ ساز مخالف زدند اما با انتشار چنین خبري 

نشان دادند در این مدت بیکار هم نبوده اند.
آن سوي دیگر جهان، در سرزمین ایران چهار سال از الحاق قانوني 
مشخص  مدون،  یي  برنامه  از  اما  گذرد  مي  کیوتو  پروتکل  به  ایران 
نهم  دولت  است.  نرسیده  مندان  عالقه  دست  به  خبري  عملي  البته  و 
آیین نامه کاهش گازهاي گلخانه یي را سال گذشته تنظیم کرد و سال 
جاري به تصویب رساند، اما کارشناسان و ناظران جز اثرگذاري بر 
کاغذ نتیجه دیگري در اختیارشان قرار نگرفت. نشانه چنین رویه یي 
از شروع اجالس اخبار در  را مي توان در اجالس کپنهاگ دید؛ پیش 
ناظران  نداد.  اتفاق رخ  این  حد حضور رئیس کابینه بود در حالي که 
این بار پرسیدند سهم ایران در این اجالس چه بوده است و عده یي 
البته گفتند »تقریبًا هیچ،« نه از برنامه یي مدون خبري است و نه عالقه 
مندان ایراني توانسته اند خوشبین باشند که موضوع محیط زیست در 
ایران را  تلقي شود. کاستي ها و بي برنامگي هاي  این سرزمین مهم 
حتي رئیس مرکز آب و هوایي ایران در مصاحبه مطبوعاتي خود پیش 
از عزیمت به پایتخت دانمارک بیان کرد، اما راه حلي براي جبران این 

وضعیت منتشر نشد. 
اخبار مختلف نشان مي دهد شماري از سایر ملل نیز به آینده اجالس 
کپنهاگ خوشبین نیستند. حضور مقامات بلند پایه جهان که در بسیاري 
یي  عده  و  زده  دامن  بدبیني  این  بر  اند  بوده  هم  ستیز  طبیعت  مواقع 
گمان مي کنند موضوع را از نگرش زیست محیطي به سیاسي کاري 
همیشگي کشانده است. نمونه آن حضور باراک اوباما رئیس جمهوري 
امریکاست؛ کشوري که 12 سال با پیوستن به پروتکل کیوتو مخالفت 
در  امیدوارند  هنوز  ملل  در سازمان  مقاماتي  حال  این  با  است.  کرده 
زمین  شدن  گرم  روند  و  برسد  امضا  به  جانبه  همه  میثاقي  کپنهاگ 

کاهش یابد. 
اجالس کپنهاگ به هر نتیجه یي برسد یا نرسد، براي ایران یک موقعیت 
دریافت  توانست  مي  مدون  و  مشخص  برنامه  گرچه  آورد.  مي  پدید 
تسهیالت، امکانات و حتي اعتبارات را براي ایران تسهیل کند اما بدون 
المللي  بین  هاي  دریافت کمک  به  توان  نیز مي  مدون  یي  برنامه  ارائه 
امیدوار بود مشروط بر آنکه سخنرانان ایراني، از فرصت پیش آمده در 
راستاي معرفي بیشتر ایران و نقش آن در کاهش گازهاي گرما ساز 
سخن بگویند. به عالوه چنین رویکردي این امکان را فراهم مي کند که 
ایران را در زمینه هاي دیگري جز انرژي اتمي، مناسبات بین المللي و 
اتفاقات داخلي در معرض نمایش بگذارد و زوایاي ناشناخته دیگري را 

در معرض دید عموم قرار دهد. 

 
 

ایران، تهران، 
جنگل ابر، کپنهاگ 

 
میترا البرزي منش*

ایران؛ از نظر تخریب جنگل جزء شش 
کشور اول دنیا، در بیابان زایي و تاثیر 
داراي  زایي  بیابان  در  انساني  عامل 
خاک  فرسایش  نظر  از  نخست،  رتبه 
نابودي  نظر  از  دنیا،  کشور  دومین 
حیات وحش مقام اول در دنیا، از نظر 
زیست  محیط  پایداري  هاي  شاخص 
رتبه 132 در میان 146 کشور جهان، 

ایران هفتمین کشور سیل خیز جهان 
اخباري که از سراسر دنیا دریافت مي شود، نشان مي دهد جهانیان 
در  بینانه  واقع  نظراتي  به  دستیابي  حال  در  ولي  تاخیر  با  اگرچه 
مورد اثرات تخریب محیط زیست بر کره زمین و حیات موجود در 
آن هستند. در حالي که سران کشور ها در کپنهاگ براي هزینه هاي 
مبارزه با گرمایش زمین در حال چانه زني هستند، طرفداران محیط 
زیست در بیرون این اجالس تجمع کرده و آنها را به اقداماتي جدي 
تر فرا مي خوانند. نظرسنجي اخیر که شامل کشورهاي پرجمعیت 
مردم  بیشتر  دهد  مي  نشان  شود،  مي  هند  و  چین  جمله  از  دنیا 
خواهند  مي  و  دانند  مي  جدي  بسیار  معضلي  را  اقلیمي  تغییرات 
درباره  تازه  مطالعات  بیندیشند.  یي  آن چاره  رفع  براي  ها  دولت 
تغییرات جوي صورت گرفته، نشان مي دهد این احتمال در حال 
افزایش است که فاجعه چهار درجه سانتیگراد گرم تر شدن هواي 
کره زمین در دوره نسل کنوني اتفاق افتد. این اخبار در عین حال که 
نشان دهنده وخامت شرایط محیط زیست کره زمین است، نشانه 
هایي از امید نسبت به درک ضرورت حفاظت از محیط زیست در 

سطح جهان را به نمایش مي گذارد.

جایگاه ما در این میانه چگونه است

هر روز اخباري تکان دهنده تر از روند تخریب محیط زیست در 
کشور منتشر مي شود.

عنوان هاي زیر فقط بخش کوچکي از اخباري است که در ماه هاي 
اخیر در رسانه ها منتشر شده است؛

- نیمي از دریاچه ارومیه در حال محو شدن است.
اولین و  پارک ملي گلستان،  از  با عرض 60/11 متر  - گذر جاده 

قدیمي ترین پارک ملي ایران
اثر  در  دنا  زاگرسي  هاي  جنگل  درخت  اصله  هزار   25 تخریب   -
عبور خط لوله گاز از مسیر جدید در عوض عبور از مسیر تخریب 

شده قبلي 
- جنگل ابر استان سمنان که داراي درختان سرخداري با قدمتي 
 17 طول  به  راه  یک  ساخت  براي  اخیراً  است  ساله  چهارهزار 
کیلومتر و عرض 11 متر مورد تخریب قرار گرفته است. در حالي 
جاده  این  احداث  عدم  یا  احداث  براي  مسووالن  بین  درگیري  که 
و هوایي  ماه در وضعیت آب  آبان  پنجشنبه 28  دارد، روز  ادامه 

سرد و باراني 11 هکتار از درختان جنگل »ابر« در آتش سوخت.

- آتش سوزي در 15 هکتار از جنگل هاي گلستان
- ارزش اکولوژیک جنگل ها و مراتع ایران ساالنه 100 هزار میلیارد 

ریال برآورد شد. 
- آتش سوزي در جنگل هاي فرامان کرمانشاه

- خطوط نفت طبیعت لرستان را شخم زد 
- تخریب جنگل هاي بلوط عامل اصلي نابودي سنجاب ایراني

- زاینده رود خشک شد.
- دبي رودخانه کارون در اهواز از میانگین ساالنه734 متر مکعب 
در ثانیه به حدود 100 متر مکعب در ثانیه تنزل یافته است. این در 
حالي است که 27 سد روي این رودخانه در دست مطالعه ساخت 

یا بهره برداري است.
- آورد رودخانه هاي منتهي به سد سفیدرود در سال 73، هفت 
میلیارد، در سال 80 ، 1/5 میلیارد و در سال 87 به یک میلیارد متر 
مکعب رسیده است. این در حالي است که شش سد در باالدست 

احداث و 12 سد دیگر در دست ساخت است.
- قطع 400 اصله درخت پارک تهلیجان در شهرکرد

- هامون از نفس افتاد. 
- تصادف یک قالده پلنگ ماده یک ساله در پارک ملي گلستان 

- احداث راه در مناطق کوهستاني بي مانند مانند مسیر فله دماوند 
که اثر طبیعي ملي اعالم شده است.

براي  چغاسبز  جنگل  در  بلوط  درخت  اصله  هزار   60 نابودي   -
احداث کمربندي در ایالم

- احداث میانگذر به جاي کنارگذر از وسط تاالب انزلي
- قطع درختان کهنسال به بهانه مبارزه با خرافات در گیالن

- رتبه هاي محیط زیستي ایران؛ از نظر تخریب جنگل جزء شش 
بیابان  در  انساني  عامل  تاثیر  و  زایي  بیابان  در  دنیا،  اول  کشور 
زایي داراي رتبه نخست، از نظر فرسایش خاک دومین کشور دنیا، 
از نظر نابودي حیات وحش مقام اول در دنیا، از نظر شاخص هاي 
پایداري محیط زیست رتبه 132 در میان 146 کشور جهان، ایران 

هفتمین کشور سیل خیز جهان 
- سطح آگاهي مدیران و مسووالن نسبت به اهمیت مقوله حفاظت 

از محیط زیست را در برخي سخنان آنها مي توان مشاهده کرد.
- یکي از وزیران سابق راه به رئیس وقت سازمان محیط زیست 
به  تا  بخوریم  را  حیوان  چهار  این  ما  بگذارید  است  بوده  گفته 
اینجا جاده نکشید. متولیان احداث  خاطر این چهار حیوان نگویید 
پاالیشگاه بهشهر عنوان کرده اند »با این همه شعارها آیا درست 

است که بازیچه یک پرنده یا قورباغه شویم؟« 

آیا این اخبار تکان دهنده نیستند

تعدد اقدام هاي نسنجیده و تخریبي به حدي است که توان مقابله 
را از طرفداران محیط زیست گرفته است. مسووالن بدون رعایت 
قوانین موجود، از جمله قوانین مناطق تحت مدیریت، قانون ضرورت 
ارزیابي اثرات زیست محیطي، قانون گونه هاي قطع ممنوع و حفاظت 
شده، قانون ذخیره گاه ها و بدون توجه به استانداردهاي توسعه 
پایدار به سرعت و بدون مطالعات ضروري تصمیم مي گیرند و 
اجرا مي کنند. حتي نظرات سایر سازمان هاي دولتي ذي نفع نیز 
مورد توجه قرار نمي گیرد. اگر مسووالن و نمایندگان مجلس خود 
انتظار داشت در  آیا مي توان  به قوانین موجود بي توجه باشند، 
برنامه  در  بماند؟  باقي  زیست  محیط  سنگ  بر  سنگي  کشور  این 
توسعه چهارم ضرورت ارائه طرح هاي عمراني بر اساس مطالعات 
آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته بود. مطالعات آمایش، بیان 
کننده این است که کدام بخش از سرزمین براي چه نوع کاربري 
یا برنامه توسعه یي مناسب است. در شرایط کنوني برنامه ریزي 
بر  بگیرد،  صورت  سرزمین  آمایش  اساس  بر  اینکه  جاي  به  ها 
با توجیه هاي غیرعلمي صورت مي گیرد.  و  افراد  نظرات  اساس 
ملي و جهاني، جلوگیري  ثروت  به عنوان یک  حفظ محیط زیست 
از تخریب آن و سرمایه گذاري جدي براي بازسازي آنچه تاکنون 
نابود شده است، یک تعهد ملي و یک وظیفه بین المللي است. این 
اراده جهاني است که کنفرانس کپنهاگ به خاطر آن برپا شده است. 
تقویت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست و به کارگیري گسترده 
متخصصان باتجربه و دلسوز، پایبندي مسووالن به اجراي قوانین 
و قبول مشارکت نهاد هاي غیردولتي محیط زیستي، شاه کلیدهاي 

مفقوده براي حرکت در این راستا است.
کارشناس ارشد محیط زیست 
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ایران 
زیرذره بین

 شرط تاج زاده براي دفاع در دادگاه؛
حزب  مرکزي  شوراي  عضو  زاده  تاج  مصطفي   
گفته  خود  خانواده  با  هفتگي  دیدار  در  مشارکت 
و  پیروزي  وقف  را  خود  زندگي  و  عمر  است؛من 
استقرار نظام جمهوري اسالمي ایران و خدمتگزاري 
به نظام کردم. حال اگر در این دادگاه شرکت کردم 
ادامه  در  وي  بود.  قانون  به  احترام  خاطر  به  فقط 
افزوده است؛ من 10 سال پیش از آقاي جنتي دبیر 
من  شکایت  به  اما  کردم  شکایت  نگهبان  شوراي 
رسیدگي نشد، در حالي که اگر آن زمان به شکایت 
من رسیدگي مي شد مشکالت اخیر که در انتخابات 
ریاست جمهوري به وقوع پیوست، تکرار نمي شد. 
انقالب  مجاهدین  سازمان  مرکزي  شوراي  عضو 
تصریح کرده است؛ حداقل انتظار من از قوه قضائیه 
نظر  در  بدون  شده  مطرح  شکایت  به  که  است  این 
گرفتن مقام و موقعیت افراد رسیدگي شود زیرا نباید 

هیچ فردي مصونیت خاص داشته باشد. 

 دیدار کروبي با خانواده کیانوش راد؛
 مهدي کروبي روز جمعه با حضور در منزل دکتر 
جبهه  مرکزي  شوراي  عضو  راد  کیانوش  محمد 
گزارش  به  کرد.  دلجویي  وي  خانواده  از  مشارکت 
گفت  دیدار  این  در  راد  کیانوش  همسر  نوروز 

بازجویي ها از این فعال سیاسي ادامه دارد.

 احکام انضباطي دانشجویان
 در خبرها آمده است در پي برگزاري مراسم روز 
فعاالن  از  تن   20 تبریز  آزاد  دانشگاه  در  دانشجو 
دانشجویي به کمیته انضباطي دانشگاه احضار شدند 
که در این میان تاکنون سه تن از دانشجویان دانشگاه 
هر یک با احکام دو ترم تعلیق از تحصیل مواجه شده 
اند.همچنین براي 19 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر 
و  دانشگاه  به  الورودي  ممنوع  حکم  سیما  و  صدا 
امیرکبیر 50  به گزارش  است.  خوابگاه صادر شده 
دانشجوي دانشگاه پلي تکنیک نیز به کمیته انضباطي 
احضار شده اند و تاکنون براي 15 نفر از آنها حکم 

محرومیت از خوابگاه صادر شده است.

 لغو یک جشنواره دانشجویي؛ 
توسط  پیانو  تکنوازي  جشنواره  آمده  خبرها  در 
یک  تهران  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  و  دانشجویان 
روز پیش از آغاز لغو شد. به گزارش خبرگزاري هاي 
خارجي این جشنواره هر سال توسط دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشکده هاي فني و دانشگاه تهران 
به نفع سازمان حمایت از کودکان سرطاني )محک( 
برگزار مي شود که از سوي دانشکده فني به عنوان 
یک برنامه داخل دانشگاهي صادر شده بود ولي با 

حکم ریاست دانشگاه لغو شد.
زمان برگزاري دادگاه کهریزک؛

 پرچم خبر داد طي روزهاي آینده اولین جلسه دادگاه 
متهمان کهریزک برگزار مي شود. بنا بر این گزارش، 
با توجه به در میان بودن نام چند تن از مسووالن 
قضایي  سابق  مقام  چند  نیز  و  انتظامي  نیروي 
قوه  رئیس  که  دارد  آن  از  حکایت  رسیده  خبرهاي 
قضائیه در راستاي تحقق فرمان مقام معظم رهبري 
ذي  هاي  دستگاه  از  را  قاطعي  حمایت  و  دستورات 
ربط خود به عمل آورده و دادسراي نیروهاي مسلح 
با قاطعیت و جدیت تمام در حال رسیدگي به پرونده 

افراد دخیل در این حادثه است.

آزادي چهار دانشجو؛ 
به  شدند.  آزاد  شیراز  دانشگاه  دانشجوي  چهار 
خدیجه  اسکندري،  ندا  امیرکبیر  خبرنامه  گزارش 
طاووسي  یحیي  و  حسیني  سیدمحمد  قهرماني، 
از  بیش  از گذشت  پس  دانشگاه شیراز  دانشجویان 
آزاد  شیراز  اطالعات  اداره  بازداشتگاه  از  ماه  یک 

شدند.

 ادعاهاي تاریخي علیه ایران؛
 گفته مي شود در کتاب هاي درسي دولت باکو به 

9 استان ایران، ادعاي ارضي شده و حتي مازندران 
اند،  آمده  شمار  به  باکو  حکومت  جزء  هم  گیالن  و 
به گزارش تابناک در این کتاب ها مزدک، کمونیست 
دانسته شده و از ازدواج با محارم به عنوان یک سنت 
و  چنگیز  دوره  از  همچنین  است.  شده  دفاع  بابکي 

تیمور به عنوان دوران طالیي تاریخ یاد شده است.

 انصراف احتمالي هاشمي از سخنراني؛ 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  شده  شنیده 
احزاب  خانه  فصلي  اجالس  در  شرکت  از  ظاهراً 
انصراف داد. به گزارش خبرآنالین آیت اهلل هاشمي 
رئیس  و  رهبري  خبرگان  مجلس  رئیس  رفسنجاني 
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکي از سخنرانان این 
است.  کرده  انصراف  اعالم  که  است  بوده  همایش 
رفسنجاني  هاشمي  اکبر  دفتر  رئیس  هاشمي  محمد 
درباره این خبر با اظهار بي اطالعي از حضور وي 
در نشست فصلي خانه احزاب گفت؛ »من تصور نمي 

کنم. نه، بنده خبر ندارم.«

پیشنهاد به متکي؛ 
از  »شیخ خالد بن احمد« وزیر امور خارجه بحرین 
کشورمان  خارجه  امور  وزیر  متکي  منوچهر  تاکید 
مبني بر استفاده از واژه »خلیج فارس« برآشفت و 
خود  خاص  واژه  از  هرکسي  که  ندارد  دلیلي  گفت؛ 
استفاده کند. منطقه مسائل بسیار مهم تري دارد که 

باید حل و فصل شود.

 ناگهان هفت نفر برکنار شدند؛
 رئیس یکي از دانشگاه هاي مهم کشور، هفت معاون 
خود را به طور ناگهاني برکنار کرد. به گزارش »ایران 
از یک ماه است  این رئیس دانشگاه که کمتر  خبر«، 
مراسم  در  است،  گرفته  عهده  بر  را  مسوولیت  این 
معارفه این معاونان گفت؛ دنیا به این نتیجه رسیده 
است که یک مدیر هر قدر هم که قوي باشد، پس از 
یک دوره چهارساله به مرحله ایستایي مي رسد. این 
در حالي است که دانشگاه هاي مهم دنیا، معاونان و 
روسایي داشته اند که حتي تا 15 سال عهده دار این 
سمت بوده اند. در این تغییرات، معاونان آموزشي، 
دانشگاه  این  و...  فرهنگي  دانشجویي،  تحقیقات، 
تغییر کرده و هیچ کدام حتي فرصت جابه جایي در 

معاونتي دیگر هم نیافتند.

 به صدا و سیما مشکوکم؛ 

تصویر عکس   نمایش  اصولگراي عصرایران  سایت 
کرد.  توصیف  را مشکوک  و سیما  در صدا  خمیني 
و  صدا  از  منتشره  هاي  فیلم  مرور  با  سایت  این 
قبل  خمیني  از  عکسي  اول  فیلم  در  نوشت  سیما 
دوم  فیلم  در  و  شده  پاره  سیما  تصویربرداري  از 
تصویربردار صدا و سیما فقط پاها و دست کسي را 
که در حال آتش زدن عکس امام است نشان مي دهد. 
سوال اینجاست اواًل چه کساني جرات دارند در روز 
روشن در مقابل دوربین صدا و سیما تصویر امام 
را آتش بزنند و ثانیًا چرا تصویربردار دوربین اش 
را باالتر نگرفت تا چهره افرادي که عکس را آتش مي 

زنند مشخص شود؟

تغییرات جدید در وزارت خارجه؛

حمیدرضا  دیپلماسي  دستگاه  اخیر  تغییرات  در   
بعد  خارجه  امور  وزارت  اسبق  سخنگوي  آصفي 
بازنشسته  امارات  در  سفارتش  ماموریت  پایان  از 
شد. به گزارش مهر، شهیدي معاون پارلماني سابق 
منوچهر  مدیریت  دوران  در  خارجه  امور  وزارت 
متکي نیز بعد از کنار رفتن از این سمت بازنشسته 
شد. محمدعلي حسیني سخنگوي دیگر وزارت امور 
خارجه نیز که اخباري مبني بر ماموریت نامبرده به 
یکي از کشورهاي اروپایي مطرح شده بود، تا چند 
هفته آینده با خاتمه یافتن مراحل اداري انتصابش به 

عنوان سفیر ایران در ایتالیا عازم رم مي شود.

هک سایت موج سبز
 به گزارش عصر ایران سایت موج سبز از مجموعه 
سایت هاي حامي اصالح طلبان و میرحسین موسوي 
ریاست  اخیر  انتخابات  از  پس  که  کروبي  مهدي  و 

جمهوري آغاز به کار کرده است، هک شد.

به دنبال تصویب در مجلس نمایندگان امریکا 
 

الیحه تحریم 
بنزین 

تصویب شد
 

امریکا الیحه تحریم هایي را که  نمایندگان  مجلس 
است،  شده  تنظیم  ایران  به  بنزین  صادرات  علیه 

تصویب کرد.

توسط  شنبه  سه  عصر  که  الیحه  این  بر  بنا 
قانونگذاران امریکا به تصویب رسید، شرکت هاي 
خارجي که به ایران بنزین بفروشند، تحریم خواهند 
امریکا  بازار  به  از دسترسي  این شکل که  به  شد، 
امریکا  بازار  به  محروم مي شوند. عدم دسترسي 
همچنین شامل حال شرکت هایي خواهد شد که به 
افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران کمک مي کنند. این 
الیحه عالوه بر آن نیازمند گزارش هاي شش ماهه 
یي درباره هر کسي که به ایران براي تولید یا به 
دست آوردن محصوالت نفت پاالیش شده کمک مي 
کند، است. ایران یکي از صادرکنندگان مطرح نفت 
در جهان است و حدود 40 درصد از بنزین مورد 

نیاز خود را وارد مي کند.

مجلس نمایندگان امریکا این الیحه را با 412 راي 
این الیحه  موافق و 12 راي مخالف تصویب کرد. 
باید در سناي امریکا نیز تصویب شود تا بتواند به 
قانون تبدیل شده و در اختیار باراک اوباما رئیس 
جمهوري امریکا قرار بگیرد. در همین باره هاوارد 
برمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا با 
برنامه  بودن  نظامي  بر  مبني  غرب  اتهامات  تکرار 
هسته یي ایران گفت؛ دورنماي یک ایران هسته یي 
هاي  چالش  ترین  ضروري  و  ترین  جدي  از  یکي 
استراتژیکي است که امریکا با آن روبه رو است و 
ابزارهاي دیپلماتیکي که در اختیار  ما باید از همه 
داریم )از جمله تحریم هاي شدیدتر( استفاده کنیم 
تا جلوي چنین چیزي را بگیریم. به گزارش ایسنا 
از  یکي  لینچ  استفان  فرانسه  از خبرگزاري  نقل  به 
نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان امریکا از این 
الیحه انتقاد کرد و با مقایسه آن با تحریمات امریکا 
علیه کوبا هشدار داد این امر مي تواند ایراني ها را 
علیه امریکا بشوراند. ران پال نماینده جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان امریکا نیز از دیگر کساني بود که 
از این الیحه انتقاد کرد. وي گفت؛ این الیحه مردم 
ایران را علیه ما متحد مي کند. همچنین جیمز استاین 
برگ، نماینده وزارت امور خارجه امریکا، در نامه 
منتشر  خارجي«  »سیاست  مجله  در  ابتدا  که  یي 
یي  دوره  به  ورود  حال  در  »ما  نویسد؛  مي  شده، 
بحراني از دیپلماسي پرتنش براي تحمیل فشارهاي 
مهم بین المللي بر ایران هستیم. این امر نیازمند آن 
است که ما همچنان به تمرکز روي موضوع ایران 
ادامه دهیم. در این برهه از زمان بیم آن دارم که 
تصویب این قانون در فرم کنوني آن، ممکن است 
بیشتر از آنکه اتحاد بین المللي و حمایت ها براي 
تالش هاي ما را مستحکم کند، باعث تضعیف آن 

شود.«

طرح  این  سیاسي،  کارشناسان  برخي  باور  به 
اتخاذ  به سمت  را  اوباما  باراک  دارد  امکان  جدید 
دهد.  ایران سوق  تحریم  براي  طرفه  یک  هاي  راه 
این اقدام از نظر تحلیلگران براي دستیابي به هدف 
وارد آوردن فشار بر تهران چندان مناسب نیست. 
با وجود این ایریک کانتور یکي دیگر از نمایندگان 
بهترین  از  یکي  را  الیحه  این  امریکا  جمهوریخواه 
ایران  کردن  متقاعد  براي  واشنگتن  هاي  فرصت 
را  اش  یي  هسته  اهداف  است  نفعش  به  اینکه  به 
کنار بگذارد، دانست. نانسي پلوسي رئیس مجلس 
ابزاري  از همه  باید  ما  نیز گفت؛  امریکا  نمایندگان 
تحریم  تا  گرفته  دیپلماسي  از  داریم  اختیار  در  که 
سوي  به  ایران  پیشرفت  جلوي  تا  کنیم  استفاده 
دستیابي به تسلیحات هسته یي را بگیریم. همچنین 

مارک کرک نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
نحو  به  که  صورتي  در  ها  تحریم  گفت؛  امریکا 
اینکه اسلحه  مناسبي اعمال شود مي تواند »بدون 
یي شلیک شود« به بن بست هسته یي تهران خاتمه 
که  به تصویب رسید  این الیحه در شرایطي  دهد. 
رامین مهمانپرست روز سه شنبه در نشست هفتگي 
خود با خبرنگاران در مورد طرح موضوع تحریم 
این  گفت؛  ایران  علیه  کشورها  از  برخي  سوي  از 
روش کارآمدي نیست و نادرست است. به گزارش 
رویترز، تاکنون دو کمپاني عمده تامین کننده بنزین 
پترولیوم« و کمپاني هندي  ایران کمپاني »بریتیش 
»ري الینس«، به دلیل تحریم هاي وضع شده علیه 
ایران قطع همکاري هاي خود را با تهران آغاز کرده 
اند. از سوي دیگر رادیو فرانسه گزارش داد بانک 
اعتبارات سوئیس ممکن است به خاطر بده بستان 
با ایران و دیگر کشورهاي تحت تحریم، ناچار به 
پرداخت 536 میلیون دالر جریمه شود. مدیران این 
بانک هیچ توضیحي در مورد نحوه همکاري با ایران 
نداده اند و فقط گوشزد کرده اند که شعبه این بانک 
در تهران در سال 2006 بسته شده است. اگرچه به 
دلیل فشارهاي امریکا بسیاري از بانک هاي غربي 
ناچار شده اند از مبادله با ایران چشم پوشي کنند 
اما در مورد بانک اعتبارات سوئیس، جزییات مساله 
فاش نشده با این حال به نظر مي رسد این بانک با 
ایران و کشورهاي دیگري که تحت تحریم هستند، 
مبادالتي داشته است. تحریم هاي سال هاي اخیر به 
ویژه باعث شده که حواله پول به ایران با مشکالت 
فراوان همراه باشد. عالوه بر بانک سوئیسي، بانک 
هاي بارکلیز و تي اس بي لویدز نیز در مظان اتهام 
قرار داشتند. اما بانک انگلیسي تي اس بي لویدز با 
را  پرونده خود  دالر جریمه  میلیون  پرداخت 350 
بست و از تحقیقات بعدي معاف شد. بانک اعتبارات 
سوئیس در اطالعیه یي که به تازگي منتشر کرده 
پیشرفته  مذاکرات  مشغول  بانک  »این  نویسد؛  مي 
خبرگزاري  نوشته  به  است.«  امریکایي  مقامات  با 
فرانسه، بانک سوئیسي مشغول مذاکره با امریکایي 
هاست تا بتواند از سنگیني مبلغ جریمه بکاهد.با این 
حال به گفته کارشناسان مالي در سوئیس این بانک 
احتمااًل ناچار به پرداخت 536 میلیون دالر- تقریبًا 

369 میلیون یورو- جریمه خواهد شد.

واشنگتن؛ تحقیق مي کنیم

وزارت  سخنگوي  کراولي  فیلیپ  حال  همین  در 
گزارش  درباره  واشنگتن  گفت  امریکا  خارجه 
کند.  مي  تحقیق  اتمي  ماشه  روي  ایران  آزمایش 
روزنامه  دوشنبه  روز  گزارش  به  کراولي  اشاره 
»تایمز« است که مدعي شد؛ اسنادي به دست آورده 
به مدت چهار سال  ایران  است که نشان مي دهد 
برنامه یي را براي آزمایش آغازگر نوتروني دنبال 
مي کرده است که مي تواند به عنوان ماشه انفجار 
بمب اتمي عمل کند. به گفته روزنامه تایمز سازمان 
این اسناد را مربوط  هاي اطالعاتي خارجي زمان 
به اوایل سال 2007 دانسته اند یعني چهار سال پس 
از آنکه به گفته سازمان هاي امنیتي امریکا، ایران 
فعالیت هاي خود را براي ساخت سالح هسته یي 
متوقف کرده است. سخنگوي وزارت امور خارجه 
ایران گزارش روزنامه »تایمز« را رد کرد و آن را 
» ادعاهاي بي پایه و اساس« دانست. به گفته وي 
این گزارش ها »صرفًا جنبه رسانه یي دارد و براي 
ایجاد فشارهاي رواني و جنگ تبلیغاتي این روش 
در پیش گرفته شده است.« کراولي گفت؛ این موارد 
و »افشاي ماشه هاي اتمي این حقیقت را نشان مي 
دهد که ایران هنوز باید از راه معني داري به نگراني 
اما روزنامه  هاي ما و جامعه جهاني پاسخ دهد.« 
هاي  رسانه  جوسازي  ادامه  در  پست  واشنگتن 
غربي علیه برنامه هسته یي صلح آمیز کشورمان 
گزارش داد که مقامات هسته یي امریکا و سازمان 
ملل در حال ارزیابي یک سند هسته یي فني هستند 
قصد  ایراني  یي  هسته  دانشمندان  است  مدعي  که 
یک  انفجار  براي  اصلي  اجزاي  از  یکي  آزمایش 

کالهک هسته یي را دارند. 

به گزارش روزنامه واشنگتن پست، اگرچه این سند 
تاریخي ندارد اما روزنامه تایمز به نقل از مقامات 
سال  در  شد  مدعي  خارجي  جاسوسي  اطالعات 

2007 نوشته شده است. 
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش دهم

و این مشکل وقتی که در وجود ما ایرانی ها وجود داشت 
خوب حاال همین هموطن وزیر شد... وکیل شد... این روحیه 
سازمان  راس  در  بکند.  تواند  نمی  دور  خودش  از  که  را 
نخواهد  مشکالتش  دانستن  به  ای  عالقه  هم  نفوذش  تحت 
داشت چه رسد به آن که آنها را حل کند تا به وجود مشکل 
اعتراف نداشته باشی که در صدد حلش بر نمیایی! این است 
که وقتی مصاحبه میکند یا وقتی برنامه می ریزد یک جایش 
لنگ می ماند. می شود همین که هست. پس در این جا دیگر 
دولت و ملت ندارد همه بدون این که الزاما قصد بدی داشته 

باشند همان امر بد را اجرا می کنند.
وقتی قرار باشد مشکالت را به روی خودمان نیاوریم ظاهر 
قضیه جامعه ای را می بینیم ساکت آرام معقول همه سر به 
زیر نه کسی خالف می کند نه چشم کسی به نامحرمی می 
افتد و نه آثاری از این همه تالطم بسیار طبیعی ی جامعه ای 

که اصطالحا جامعه جوان است به چشم می خورد.
هر  به  خاکستر  زیر  آتش  این  گذرد  می  مدتی  وقتی  ولی 
باورتان  که  چنان  آن  کند  می  فوران  ای  گوشه  در  دلیلی 
نمی شود ولی تا به کی می توانیم حقایق را ندیده بگیریم؟ 
سوز  و  سوخت  مطمئنا  ولی  دارد  زود  دیرو  مساله  این 
ندارد باالخره یک وقت متوجه می شویم . روزنامه صبح 
امروز در شماره روز 19  مهر سال 78 خود تیتر می کند: 
میلیون  نیم  و  دو  و  جنایت 3000 خودکشی  و  قتل   2700
ای  جامعه  همین  ساالنه  بیالن  درمانی  روان  نیازمند  نفر 
است که تا به حال کسی جرات نداشت درباره ی کوچک 
ترین کاستی اش صحبت کند. به زبان دیگر ناراحتی 5/2 
میلیون نفری که ساالنه در ایران به پزشک اعصاب مراجعه 
ای است که طی  انگاشته  نادیده  نتیجه فشارهای  کنند  می 
اند و حاال در معرض آسیب  انباشته شده  سالهای بسیار 
های جدی روانی و اجتماعی قرار گرفته اند و این در حالی 
است که واحدهای خبری کشور مداوم از افزایش آمار قتل 
و جنایت در سایر کشورها خبر می دهند اما از انتشار خبر 
همین جرایم در کشورمان طفره می روند. این روزنامه از 
قول مشاور وزیر آموزش و پرورش و در همین مقاله می 
آورد: میل به خودکشی در تهران به طور متوسط روزانه 
در20 نفر پدید می آید که در مورد 8 نفر به وقوع می پیوند 
این  با  گذرد.  می  بطالت  به  کشور  دختران  از   73% اوقات 
وضع چگونه باید بپذیریم که شرایط موجود حافظ ارزش 

ها در جامعه است؟
روزنامه ایران در شماره 1236 خود تحت عنوان خشونت 
قانونی  پزشکی  سازمان  آمار  نویسد  می  خیابانی  های 
نشان می دهد که نزاع خیابانی در سال 75 نسبت 74 در 
نیز روندی  بعد  و در سال های  یافته  افزایش  حدود 45% 
کشور  ی  قضائیه  قوه  رئیس  است.  داشته  افزایش  به  رو 
در   77 اسفندماه  دوازدهم  روز  مطبوعاتی  مصاحبه  در 
گوید:  می  خود  نظارت  تحت  قوه  عملکرد  از  حجمی  ارائه 
کل پرونده هایی که در سال 76 مختومه شده سه میلیون و 
145 هزار و 850 فقره است که در سال جاری این آمار به 
سه میلیون و 347 هزار  و 619 فقره رسیده است.مالحظه 

می فرمایید؟
  

از  بیش  حدود  که  کشور  میلیونی   60 حدود  جمعیت  از 
فقط  باشند  داشته  دادگستری  با  کاری  نباید  قاعدتا  نیمش 
در یکسال این مقدار پرونده مختومه شده اگر غیر مختومه 
را هم که قاعدتا باید مقادیری به مراتب بیش از مختومه ها 
باشد به این رقم اضافه کنیم خواهیم دید که زد و خورد 
وحشتناکی بین ملتی برقرار است که  روزگازی سعی می 
کردند همدیگر را کمتر از برادر خطاب نکنند. و شما مطمئن 
باشید این همه برخورد یکشبه به وجود نیامده این ها به 
تدریج و طی سالها شکل گرفته ... و پنها نکاری که عالقمندم 
روی آن تاکید کنم همین جاست و این نه فقط که مربوط 
به دولت باشد خود مردم هم بی عالقه به این پرده پوشی 
نیستند. وقتی از تعداد نسبتا زیاد معتادان کشور صحبت 
می شود ناخودآگاه با این که خودمان هم فرزندی در سنین 
نشان  پیگیری  موضوع   به  چندانی  عالقه ی  داریم  خطر 

نمی دهیم.

ادامه دارد

معامله ناکام ایران 
با انگلیس بر سر 
آزادی ملوان ها

روزنامه دیلی میل انگلیس ادعا کرد ایران از انگلیس انتظار دارد تا 
در قبال آزادی پنج قایقران انگلیسی، نصرت اهلل تاجیک دیپلمات بلند 
پایه خود را که هم اکنون به اتهام دخالت در تهیه سالح برای گروه 
های ترویستی از جمله حزب اهلل لبنان در بازداشت به سر می برد 

را تحویل بگیرد.

گویا دولت انگلیس طی یک مذاکره با مقامات ایرانی برای طاق زدن 
آزادی نصرت اهلل تاجیک دیپلمات بلند پایه ایرانی تحت نظر در انگلیس  
با قایقرانان خود چراغ سبز نشان داده است،  اما گویا حاال که نوبت 
به عمل به تعهد طرف بریتانیایی رسیده در این کار اما و اگرهایی 

پدید آمده است.

روزنامه دیلی میل که از روز اول بازداشت نصرت اهلل تاجیک تا کنون 
یکی از روزنامه های پیگیر در این پرونده بوده است با افشای این 
توافق نوشت تهران از انگلیس می خواهد تا دست به اقدام متقابل زده 
و همانگونه که آنها قایقرانان انگلیسی را آزاد کردند لندن نیز نصرت 

اهلل تاجیک را آزاد کند.

چراغ  چنین  دادن  نشان  از  شدت  به  ها  آمریکایی  گویا  همه  این  با 

سبزی از سوی لندن به ایران به شدت برآشفته اند و این آشفتگی در 
اردوگاه آمریکا انگلیسی ها را نیز به تردید انداخته است.

به ادعای دیلی میل مقامات ایرانی موضوع تاجیک را بالفاصله پس از 
اولین دیداری که با دیپلمات های انگلیسی برای حل و فصل دستگیری 
قایقرانان داشتند مطرح کردند. همچنین در این گزارش امده است که 
دیوید  با  این خصوص  در  نیز  را  مذاکراتی  امسال  اوائل  در  تهران 

میلیبند وزیر خارجه این کشور بر سر تاجیک داشته است.

اما موضوع به اینجا ختم نمی شود، آمریکا لندن را تحت فشار گذاشته 
تا تاجیک را برای محاکمه به این کشور مسترد کند و لندن نیز این 
موضوع را پذیرفته است. اگر انگلیسی ها بخواهند تاجیک را در قبال 
قایقرانان انگلیسی به تهران تحویل بدهند، واشنگتن به شدت از این 
اقدام عصبانی خواهد شد و ممکن است یک اختالف سیاسی شدید 

میان لندن و واشنگتن در گیرد.

این موضوع از نگاه روزنامه انگلیسی دیلی میل به آزادی عبدالباسط 
برفراز  امریکن که  پان  المقراحی، طراح هواپیماربایی خطوط هوایی 
الکربی منفجر شد ربط داده شده و آمده است که چون در آن اقدام 
نظر امریکایی ها تامین نشد، این موضوع به شدت اعتراض واشنگتن 
را در پی داشت و حاال خانه شماره ده از آن می ترسد که یک بار 

دیگر در این خصوص روابطش با امریکا شکر آب شود.

عالیرتبه  بسیار  مقام  یک  شنبه  شب  که  است  داده  گزارش  میل 
آمریکایی تایید کرده است که آنها از نزدیک پرونده تاجیک را پیگیری 
می کنند و به شدت نسبت به آن حساس هستند و قویا به لندن تاکید 

کرده اند که تاجیک نباید آزاد شود.

دولت انگلیس نیز با توجه به خواسته ایران با صدور بیانیه ای اعالم 
کرده است : " ما بارها و در موقعیت های مختلف به ایرانی ها گفته 
نه یک موضوع   ، تاجیک یک موضوع حقوقی است  ایم که موضوع 
سیاسی و به همین دلیل کاری از دست دولت بر نمی آید و همه چیز 

در اختیار دستگاه قضایی است."

تاجیک 55 ساله که در سال 2006 و در یک سناریوی فریبکارانه که 
ماموران اف بی آی آمریکا برای او طراحی کرده بودند گرفتار شد ، 
به مدت یک هفته به اتهام قاچاق اسلحه دستگیر شد و پس از آن با یک 

وثیقه سنگین ازاد شده اما تحت نظر پلیس انگلستان است.

حاال همه نگاه ها به تصمیم آلن جانسون وزیر کشور انگلیس است 
که تاجیک را به آمریکا مسترد کند، او را آزاد کند و یا همچنان در 

وضعیت تعلیق نگه دارد.

تاجیک از سوی آمریکایی ها متهم است که برای خریدو قاچاق سالح 
های پیشرفته از جمله عینک های دید در شب در انگلیس فعالیت می 
کرده اما روزنامه های انگلیسی مدعی هستند که او در یک ماجرای 

جاسوسی فریب خورده است.

او  نزد  انگلیس  لباس فروشنده سالح در  چند مامور اف بی آی در 
مذاکره  حین  در  او  از  و  دهند  می  ترتیب  جلسه  چندین  و  آیند  می 
برای خرید دوربین های دید در شب فیلمبرداری  می کنند و از همین 
ایران  لبنان و  او در قاچاق اسلحه به  به عنوان سندی برای دخالت 

استفاده می کنند.

 برگرفته از گزارش دیلی میل 13 دسامبر

مهاجرت و سکسوالیته

سخنران: فتانه فراهانی
دکتر فتانه فراهانی پژوهشگر و استاد مردمشناسی دانشگاه استکهلم درباره تاثیر 
مذهب و فرهنگ ایرانی  بر سکسوالیته، هویت و رفتار جنسیتی ایرانیان مهاجر در 

جامعه میزبان سخنرانی  می کند.
زمان: جمعه 18 دسامبر 2009، ساعت 5 تا 7 بعدازظهر

مکان:    

Room FG 01 و SOAS
Faber Building (Please note: This building is located opposite the main SOAS buildings on Russell Square) 
          
24 Russell Square London WC1H 0XG
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برای رفتن از افغانستان 
چمدان نبسته ایم

ترجمه:زهرا خدایی / فیگارو 14 دسامبر

 جیمزجونز مشاور اوباما در حوزه امنیت ملی در کاخ سفید به پرسش 
های لور ماندویل خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو پاسخ داده است. 
در روند تصمیم گیری ها در خصوص افغانستان گفته می شود که شما 
مخالف اعزتم نیروی بیشتر به افغانستان هستید، آیا تصور می کنید 

تصمیم اوباما درست است؟ 
در حال حاضر عالوه بر افغانستان،در منطقه با چالش های عدیده ای 
که  آنهاست  از  یکی  پاکستان  در  ها  تروریست  روبرو هستیم.حضور 
نیازمند توجه جدی ماست. اسکان تروریست ها در این کشور مسئله 
مهمی است که باید تدابیر مهمی برای آنها اندیشیده و دولت پاکستان 
نیز باید در این زمینه با ما همکاری کند. از طرفی دولت کرزای نیز باید 
فکری اساسی برای از بین بردن فساد در دولت و حکومت بکند. او باید 
مدیر و وزرای صادقی را برای کابینه خود روی کار آورد تا از میزان 
فساد در ساختار حکومتی بکاهد. تشکیل پلیس افغان برای ایجاد امنیت 
در این کشور از دیگر ضرورت ها مهم است. مشارکت سایر کشورها 
بخش  در  گذاری  مخدر،سرمایه  مواد  با  افغانستان،مبارزه  احیای  در 
کشاورزی همه و همه از اولویت ها مهمی است که باید بیش از سایر 
پارامترها بدان توجه شود، به عقیده من ارسال نیرو به این کشور باید 
در الویت پنجم باشد.مشکل افغانستان با افزایش نیرو حل نمی شود. 
افزایش نیروی  از طریق  این کشور  تنها در صدد بهبود وضعیت  اگر 

نظامی باشیم،قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

بسیاری حضور نیروهای نظامی در افغانستان را سرعت گرفتن ماشین 
نظامی گری برای اجرای سیاست های جاه طلبانه می دانند،نظر شما 

در این مورد چیست؟
نشان  را  خود  نتایج  نیز  زمان  طول  در  و  باشد  مستمر  باید  تالشها 
بدون  و  مستمر  افغانستان  سرزمین  در  ما  تالشهای  اگر  داد.  خواهد 
وقفه باشد،از سال 2011 ما شاهد نتایج سیاست های آمریکا در این 
کشور خواهیم بود. ما قصد داریم در این تاریخ تعداد نیروهای نظامی 
خود در این کشور را کاهش داده و کنترل امنیت را به دست نیروهای 

محلی افغان بسپاریم.

در چه مدت زمانی؟ ده سال؟
باید ببینیم.اما قصد نداریم همین حاال چمدان هایمان را برای سال 2011 
ببندیم و رییس جمهور نیز تمایلی ندارد که چنین سیاستی را در پیش 

گیرد.

آیا افزایش قدرت اوباما در افغانستان به معنای احیای استراتژی بوش 
در عراق نیست؟

شاید به یکریگر شبیه باشند، اما استراتژی اوباما قدرتمندتر است.

انداختن جنگ  راه  به  اسلو در خصوص  اوباما در سخنرانی خود در 
تصور  مخالفند.آیا  آن  با  ها  اروپایی  که  کرد،فرمولی  صحیح صحبت 

نمی کنید که این به معناس اختالف میان اروپا و آمریکا باشد؟
ندارد. سوال خوبی است. قطعا هیچ رییس جمهوری جنگ را دوست 

صراحتا  او  است.اما  گزینه  آخرین  همیشه  نظامی  نیروی  از  استفاده 
نگفت که این تصمیم را اجرا خواهد کرد.او از صمیم قلب در تالش است 

که راههای مسالمت آمیز را برگزیند.

انتظار شما از فرانسویها چیست؟
فرانسه در حال حاضر عضو ناتوست و فرماندهی بخشی از نیروهای 
ناتو در افغانستان را بر عهده دارد و من بر این اعتقادم که باید مشارکت 

بیشتری را از خود به نمایش بگذارد.

فرانسویها بر این اعتقادند که آمریکا به انداز کافی بر ایران فشار وارد 
نمی کند...

دارد.  قرار  مطلوبی  بسیار  سطح  در  جمهور  رییس  دو  میان  روابط 
اند.در  با یکدیگر مکالمه داشته  ایران  دو طرف به کرات در خصوص 
حاضر  حال  در  اما  بوده،  مشترک  طرف  دو  مواضع  ایران  خصوص 
ما  اما  است.  اتالف وقت  در حال  ایران  است.متأسفانه  موضوع زمان 
پایان سال  تا  تنها  ایران  به  داده شده  که زمان  ایم  اعالم کرده  بارها 

میالدی است.

آیا تصور می کنید که تشدید تحریم راه حلی درستی است؟آیا نباید به 
جریانات داخل ایران و اعتراضات توجه بیشتری کرد؟ 

سوال مشکلی است. نه آمریکا و نه فرانسه تمایلی ندارند تا در این زمینه 
دخالتی در امور ایران داشته باشند.ایران در حال حاضر با مشکالت 
داخلی زیادی روبروست و شاید به همین دلیل است که آمادگی گفتگو 
با غرب بر سر پرونده هسته ای را ندارد.اما راهکارهای ما صادقانه و 

شفاف است اما متأسفانه ایران هنوز به ما پاسخ جدی نداده است.

 خانم وزیر، 
ریاست جمهوری را 

قربانی کرد
گاردین سیزدهم دسامبر / ترجمه : سارا معصومی

 

در  سفید  کاخ  به  راه یابی  برای  را  خود  مسیر  کلینتون  هیالری 
سال 2016 باز می کند

ایاالت  رئیس جمهوری  اوباما  بارک  حضور  دیگر  روز  چند 
و  شکست ها  که  سالی  یک  می شود.  یک ساله  قدرت  در  متحده 
میان  این  در  است.  داده  جا  خود  در  را  بسیاری  پیروزی های 
اوباما  باراک  نه  اما  پنج روز گذشته  برنده سیصد و شصت و 
بار برگ برنده را خانمی در دست  این  است و نه دموکرات ها. 
رئیس جمهوری  نخستین  جامه  یک روز  بود  قرار  که  گرفته است 
درون  مبارزه های  در  که  زنی  کند.  تن  بر  را  متحده  ایاالت  زن 
حزبی بازی را به اوباما باخت اما در نهایت دست دوستی باراک 
. اکنون  تا پیروزی در آینده را تضمین کند  را در دست گرفت 
همه از هیالری کلینتون سخن می گویند. وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده طبق پیش بینی های تا دو سال دیگر جای جو بایدن معاون 

اول اوباما را در کاخ سفید خواهد گرفت.

در سال 2016 اما او مهیا است تا به رویای قدیمی خود جامه 
 . شود  کشورش  زن  رئیس جمهوری  نخستین  و  بپوشاند  عمل 
همه  حاضر  حال  در  هیالری  پیش  از  بیش  قدرت گرفتن  شایعه 
نشریه ها و روزنامه های آمریکایی را پوشانده است. زنی که از 
همان نخستین روز شکست در مصاف با اوباما دورخیز برای 
احراز کرسی ریاست جمهوری ایاالت متحده را آغاز کرد. هجده 
ماه پیش که خانم هیالری در مصاف با رقیب دموکرات خود قافیه 

را باخت؛ هیچ کس گمان نمی کرد که هیالری به قدرت بازگردد. 

طبق پیش بینی ها هیالری باید به سنا بازمی گشت و دوباره همان 
هیچ کس  بود.  انتخابات  از  پیش  که  می شد  کارکشته ای  سناتور 
نمی تواند منکر تنفری شود که کمپ انتخاباتی هیالری از ستاد 
این  از  اما  جمهوری خواهان   . داشت  اوباما  باراک  انتخاباتی 
ضعف کمال استفاده را کرده بودند. همه جا سخن از انشقاق در 
وزارت امور  در  کلینتون  هیالری  ستاره  بود.  دموکرات ها  جبهه 
خود  او  درخشیده است.  خوش  اما  گذشته  یک سال  در  خارجه 
دستگاه  آبروی  که  است  فروبرده  توانمندی  وزیر  جامه  در  را 

دیپلماسی کشورش را در خارج خریده است.

داخلی  مسائل  تحلیل گران  از  بسیاری  آنکه  وجود  با  همزمان 
همیشه  برای  باراک  و  هیالری  که  می کردند  پیش بینی  فلسطین 
دشمنان قسم خورده باقی بمانند؛ هیالری برای نشان دادن تعهد 
خود به اوباما به او سوگند وفاداری خورد. بدین ترتیب با درایت 
هیالری، توطئه دیگران برای تعمیق شکاف میان دموکرات ها به 

بن بست خورد .

 تنها جایی که هیالری چندان به اوباما وفادار نمانده است در آمار 
و ارقام است .درست در شرایطی که محبوبیت اوباما روز به روز 
سیر نزولی خود را طی می کند؛ هیالری بیش از رئیس جمهوری 
قلب هموطنانش را از آن خود کرده است . در ماه اکتبر موسسه 

گالوپ در نظر سنجی جامع نشان داد که محبوبیت خانم هیالری 
به 62 درصد رسیده است. مجله تایم هم ماه گذشته عکس روی 
جلد خود را به خانم هیالری اختصاص داده و تیتر آن را اینگونه 

انتخاب کرد: دولت هیالری.
زن   " زا  کلینتون  هیالری  همگان  آمریکا  درسرتاسر  اکنون 
سال  نخستین  که  دارند  اعتقاد  برخی  می خوانند.   " پوالدین 
حضور هیالری کلینتون در قدرت در واقع صرف مرهم گذاشتن 
بر زخم های ناشی از عدم راه یابی او به کاخ سفید شد. هیالری 
اکنون رئیس جمهورنیست اما همواره به همگان نشان داده است 
که از دو چیز نمی تواند چشم پوشی کند: تاثیر گذاری بر دیگران 

و قدرت.

غرب  و  شرق  به  اوباما  باراک  سفرهای  که  همان گونه  درست 
توجه رسانه ها را به خود جلب می کند؛سفرهای هیالری هم موج 
اوباما  اگر   . راه می اندازد  به  المللی  بین  وسیعی در رسانه های 
هم  کابینه اش  خارجه  امور  وزیر  است،  خاص  رئیس جمهوری 
دو  هر  همزمانی شهرت   . ندارد  کم  یک چهره خاص  از  چیزی 
نفر در کنار هم است که در برخی از حوزه های سیاست خارجی 
آقای اوباما را موفق جلوه داده است. تعهد هر دو نفر به توقف 
از  زندانیان  شکنجه  منع  و  گوآنتانامو  زندان  فعالیت های  کامل 

جمله مورادی بود که تحسین بین المللی را برانگیخت.

به  تعامل  به  اوباما  و  هیالری  میل  در عرصه سیاست خارجی 
جای تقابل، دستگاه دیپلماسی را در مسیر جدیدی قرار داده است 
راهکارهای  به  باید  وزارتخانه  این  کارمندان  تمام  هشت سال   .
به  توسل  و  تعامل  سمت  به  ورق  حاال  و  می اندیشیدند  تقابل 
جنجالی  طرح  از  حتی  متحده  ایاالت  بازگشته است.  دیپلماسی 
هم  شرقی  اروپا  در  موشکی  دفاع  سامانه  احداث  برای  بوش 

عقب کشیده است .

هیالری در سفرهای خود به آفریقا،اروپا و خاورمیانه همواره به 
زبانی از دیپلماسی متوسل شد که در نهایت چهره ای متفاوت از 
آمریکا را نشان داد . در پاکستان هیالری به تنهائی با بسیاری 
از ژنرال های ارتش دیدار کرده و البته از دیدار با خبرنگاران هم 
نگذشت . بسیاری از تحلیل گران بین الملی بر این باورند که همین 
تغییر در لحن صاحبان دستگاه دیپلماسی به خودی خود برای 

بهبود چهره منفور ایاالت متحده در سطح جهانی خوب است.

از جریان های  بسیاری  اوباما  کابیه  به  هیالری  راه یابی  از  پس 
فمینیستی که خواهان راه یابی او به کاخ سفید هم بودند، انتظار 
کشیدن برای کمک او به خود را آغاز کردند . در نهایت اما توجه 
بیش از اندازه هیالری به مسائل بین المللی باب انتقاد زنان بر او 
را باز کرد . بسیاری از منتقدان او ادعا می کنند که خانم وزیر 
غالب وقت خود را در هواپیما می گذراند و سخنرانی های پرشور 
موضع گیری ها  این  بر  عالوه   . ندارد  عملی  جنبه  هیچ گونه  او 
در  بشر  حقوق  مانند  مسائلی  خصوص  در  هیالری  مغرضانه 

چین او را هدف انتقادهای داخلی وخارجی قرار داده است .

در خصوص افغانستان اما این خلف وعده بیش از پیش عینیت 
و  عراق  در  جنگ  کرکره  کشیدن  پایین  وعده  با  اوباما  دارد. 
او  طرفداران  از  هیچ کدام  آمد.  کار  روی  به  افغانستان  به  تعهد 
باراک حتی وعده های  که  برسد  فرا  که روزی  نمی کردند  گمان 
در  نیروهای خود  تعداد  بر  و  فراموش کرده  را  پیشین  شیرین 
افغانستان هم بیفزاید. در واشنگتن همه و همه هیالری کلینتون 
تمامی پرونده های دستگاه دیپلماسی  بر  را وزیری می دانند که 
امور  وزارت  دارد.  اشراف  افغانستان  و  کره شمالی؛ایران  مانند 
خارجه همواره در دستگاه سیاسی ایاالت متحده نقش کلیدی را 
ایفا کرده است. از باراک اوباما تا رابرت گیبس سخنگو کاخ سفید 

و جوبایدن همه و همه حرکات خانم وزیر را زیر نظر دارند .
نگاه های  این  همه  پس  از  راحتی  به  هیالری  میانه  این  در 
موشکافانه بر آمده است.هیالری به راحتی یک بازی تیمی را برای 
اوباما هدایت کرده است . هیالری از سایه همسر خود بیل کلینتون 
رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده خارج شده است . زمانی که 
در یکی از سفرهای خارجی هیالری خبرنگاری از او پرسید: نظر 
بیل کلینتون در خصوص این موضع چیست؟ خانم هیالری سینه 
را سپر کرده و به صراحت گفت: من وزیر امور خارجه ایاالت 

متحده هستم و نه بیل کلینتون.

به  با توجه  ایاالت متحده  تحلیل گران مسائل داخلی  از  بسیاری 
که  می کنند  پیش بینی  قضایی  مسائل  به  هیالری  کامل  اشراف 
قاضی القضات کشورش منصوب  عنوان  به  را  او  اوباما روزی 
دست  در  را  متحده  ایاالت  عالی  دیوان  ریاست  که  .خانمی  کند 

بگیرد. 
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برلوسکوني؛ انتظار حمله را داشتم  
  

در  گرفتن  قرار  حمله  مورد  از  پس  ایتالیا  وزیر  نخست 
انتظار  آن  از  قبل  گفت  میالن  در  خود  طرفداران  جمع 
معالج  پزشک  زانگریلو  آلبرتو  داشت.  را  خود  به  حمله 
سیلویو برلوسکوني نخست وزیر ایتالیا که عصر یکشنبه 
قرار  از مخالفان خود مورد حمله  یکي  در میالن توسط 
خون  صورتش  که  حالي  در  برلوسکوني  گفت  گرفت، 
نفرت  هواي  و  حال  و  فضا  است؛  گفته  او  به  بوده  آلود 
در همین  بیفتد.  اتفاق  این  داشتم  انتظار  دارد. من  وجود 
حال گزارش هاي خبري رسانه هاي ایتالیایي حاکي از آن 
است که ماسیمو تارتاگلیا فردي که به برلوسکوني حمله 
بزدالنه  »سطحي،  را  خود  اقدام  عذرخواهي  ضمن  کرد، 
معالج  پزشک  حال  همین  در  است.  خوانده  نسنجیده«  و 
برلوسکوني به خبرگزاري آنساي ایتالیا گفت؛ بعید است 
کند.  ترک  را  بیمارستان  از چهارشنبه  قبل  نخست وزیر 
روز   10 تا  احتمااًل  برلوسکوني  اینکه  بیان  با  زانگریلو 
آینده قادر به بازگشت به کارهاي خود نخواهد بود، گفت؛ 
به  احتیاج  برلوسکوني  شرایط  ولي  است  آرام  وضعیت 

مراقبت نزدیک دارد.  

انتقاد اردوغان از انحالل 
حزب کردها  

  
نخست وزیر ترکیه به طور صریح از حکم دادگاه قانون 
اساسي ترکیه مبني بر منع فعالیت تنها حزب کرد پارلمان 
را  کشور  و  شده  موجب  را  آمیز  خشونت  تظاهرات  که 
دچار ناآرامي سیاسي کرده، انتقاد کرد. حکم این دادگاه 
همچنین انتقاد اتحادیه اروپا را برانگیخته و ضربه یي تازه 
اتحادیه  این  به  پیوستن  براي  ترکیه  لرزان  هاي  امید  به 
رجب  رویترز  خبرگزاري  گزارش  به  است.  کرده  وارد 
طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در پارلمان این کشور 
گفت؛ موضع ما علیه بسته شدن حزب جامعه دموکراتیک 
روشن است. ما مخالف تعطیلي احزاب هستیم. ما معتقدیم 

افراد باید مجازات شوند نه یک حزب.  

نخست وزیر اردن استعفا کرد  
  

یک وزیر اردني از استعفاي نخست وزیر این کشور خبر 
به  نشود،  فاش  نامش  خواست  که  اردني  وزیر  یک  داد. 
خبرگزاري فرانسه گفت؛ نادر الذهبي نخست وزیر اردن، 
پادشاه  دوم  عبداهلل  ملک  به  دیروز  را  خود  استعفاي 
تسلیم  این پست  در  انتصاب  از دو سال  بعد  این کشور 
پادشاهي  دفتر  رئیس  اللوزي  ناصر  اردن  پادشاه  کرد. 
حالي  در  این  است.  کرده  جدید  دولت  تشکیل  مامور  را 
است که براساس نظرسنجي هاي صورت گرفته در اردن، 
حمایت ها از دولت این کشور به پایین ترین حد رسیده 
است. پادشاه اردن در 23 نوامبر دستور انحالل پارلمان 

و برگزاري انتخابات زودهنگام را صادر کرد.  

روسیه و ناتو ، 
زوج هایی که 
سه طالقه شدند

گاردین چهاردهم دسامبر / ترجمه : سارا معصومی

روسیه به ناتو به عنوان نهادی 
امنیتی اطمینان ندارد

پیاده  برای  متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس  اوباما  باراک  های  تالش 
کردن الگوی تعامل در دستگاه دیپلماسی, ظرف یک سال گذشته با 
به  برای  او  های  . تالش  است  بسیاری روبه رو شده  های  شکست 
پای میز مذاکره نشاندن طرف های اسرائیلی و فلسطینی به بن بست 
با  را  مخالفت خود  قطورش  هسته ای  پرونده  با  ایران  است.  خورده 
برنامه غنی سازی پیشنهادی غرب اعالم کرده است .اعزام سی هزار 
نیروی بیشتر به افغانستان هم درست برخالف انتظارهایی بود که از 
رئیس جمهوری ایاالت متحده می رفت. باراک چه سخنرانی ها که در 
باب تغییرات سر داد و بارقه امید برای تحقق چه انتظارهایی را در 
جهانیان زنده کرد. در نهایت اما از میان این همه سخنان زیبا تنها رابطه 
امریکایی  را پیش روی  افق جدیدی  بود که  با روسیه  ایاالت متحده 
اما مذاکرات پشت پرده ای میان دو طرف در  . در ژنو  ها قرار داد 
جریان است . مذاکراتی که قرار است از البه الی آن جایگزینی برای 

پیدا  یک"  "استارت  به  معروف  استراتریک  تسلیحات  کاهش  معاهده 
شود . این معاهده در پنچمین روز از ماه دسامبر ملغی شد . بیست 
و چهار ساعت پیش هم خبر رسید که دو طرف توافقنامه هایی را در 
خصوص مسائل امنیتی در دست امضا دارند. اکنون سوال اینجاست 
که آیا روسیه مخالفت خود را با تحریم ها علیه ایران اعالم می کند 
یا کناری نشسته و اجازه می دهد که چین به تنهائی از عهده دیگر 
کشورهای عضو شورای امنیت برآید؟ روسیه همواره به شکل سنتی 
با ایران مانند همسایه ای خوب و قابل اطمینان رفتار کرده است. البته 
از  خارج  در  اورانیوم  سازی  غنی  برای  ایران  به  غرب  پیشنهاد  رد 
مرزهای این کشور توسط تهران ؛ خشم روس ها را برانگیخته است. 
با این وجود دولت جدید ایاالت متحده بسیار بیشتر از جورج بوش با 
روسیه وارد تعامل شده است . اکنون به نظر می رسد که دو طرف 

دکمه عادی سازی روابط را به واقع فشرده اند .
در رابطه روسیه و اروپا اما از اینچنین رونقی خبری نیست. عادی 
سازی روابط دو طرف تبدیل به رویایی دور از دسترس شده است 
.غرب به پیشنهاد جدید روسیه برای بسته امنیتی پاسخ سردی داده 
است. بر اساس این بسته امنیتی استفاده از زور توسط کشورهای 
امضا کننده این پیمان علیه یکدیگر محدود خواهد شد . این بسته در 
حقیقت مکانیزمی جدید در روند مناقشه های منطقه ای بازی خواهد 
حال  در  که  کند  می  ادعا  بریتانیا  اروپایی  کشورهای  میان  در  کرد. 
حاضر بسته ها و پیمان های امنیتی بسیاری در اروپا جاری است و 

نیازی به پیمانی جدید احساس نمی شود . 
دو دیدگاه متفاوت بر این ماجرا سایه انداخته است. نخست آنکه ناتو 
به سمت شرق  آن  توسعه  که  است  نظامی  نهادی  ها  نظر روس  به 
به  .اکنون روسیه  با درگیری میان روسیه و گرجستان متوقف شد 
دنبال تضمینی است مبنی بر این که ناتو در آینده نه گرجستان و نه 
اوکراین را تبدیل به متحدان خود نخواهد کرد.روسیه به چیزی کمتر 
از تضمینی رسمی و قانونی تن نخواهد داد چرا که رهبران آن اعتقاد 
 . داده است  آنها را فریب  بازی واژه  با  بارها  تا کنون  دارند که غرب 
تا کنون ناتو بارها به شکل غیررسمی اعالم کرده است که این سازمان 
را روی  اوکراین  یا  از کشورهای گرجستان  الحاق هیچ کدام  پرونده 
موضع  این  اعالم رسمی  به  ناتو حاضر  البته  است.  نداده  قرار  میز 
وتوی  حق  به  اعتراف  معنای  به  حقیقت  این  پذیرش  که  چرا  نیست 

روسیه در اعالم یکجانبه استقالل آبخازیا و اوستیا جنوبی است .

در  که  است  این  دو طرف  میان  هم  لجبازی های سیاسی  این  نتیجه 
به  می توانند  در جلسات خود  و روسیه  ناتو  نمایندگان  که  شرایطی 
موضوعات مورد تفاهم بپردازند ، خط قرمزهای روسیه مانند عدم 
باقی  قرمز  به سبک و سیاق همیشه  ناتو همچنان  اعضای  گسترش 

مانده است . 
دیگر بر همه مسلم است که بن بست در اختالف های منطقه ای همواره 
پابرجا نخواهد بود . رابطه پرتنش روسیه با اروپا پس از جنگ سرد 
نشان داد که هنوز هم احتمال بالقوه شدن اختالف های قدیمی میان 
اروپایی ها وجود دارد .بر همین اساس باور این امر که نیازی به تغییر 
. نخستین  به نظر می رسد  نیست؛اندکی سخت  اروپا  امنیتی در  نهاد 
دلیل آن این است که هنوز اختالف های مرزی در اروپا تمام و کمال به 
اتمام نرسیده است . دومین دلیل هم این است که یک سوم از مردمان 

اروپا خارج از محدوده فعالیت های ناتو زندگی می کنند. 
راهکار منصفانه این است که نه روسیه حق وتو عضویت دیگران در 
ناتو را داشته باشد و نه ناتو پای معاهداتی را امضا کند که به ضرر 
روسیه است . اروپا در حال حاضر به بسته امنیتی جدیدی نیاز دارد 

در سایه اجالس مبارزه با فساد اتفاق افتاد 
 

50 کشته و زخمي در انفجار کابل 
 

دیروز  که  انتحاري  عامل  یک  حمله  اثر  در  کرد  اعالم  افغانستان  پلیس 
تن  هشت  کم  دست  داد،  روي  کابل  متمول  منطقه  یک  در  شنبه(  )سه 
کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. خبرنگار خبرگزاري فرانسه گزارش 
محل  نزدیکي  در  هتلي  ورودي  مقابل  را  خود  انتحاري  عامل  این  داد؛ 
سکونت معاون سابق حامد کرزي رئیس جمهور افغانستان منفجر کرد. 
این خبرنگار افزود؛ در اثر این انفجار چهار منزل مسکوني نزدیک محل 
دیدند. زماراي بشاري سخنگوي  انفجار و چندین خودرو آسیب جدي 
وزارت کشور افغانستان، در یک گفت وگوي تلفني با خبرگزاري فرانسه 
اظهار داشت؛ این حمله یک عملیات انتحاري بود که بر اثر آن چهار مرد 
و چهار زن کشته شدند. منطقه مرفه نشین وزیر اکبرخان، محل استقرار 
است.  امدادي  گروه  چندین  محل حضور  و  خارجي  سفارتخانه  چندین 
مقامات دولتي افغانستان نیز در این محل سکونت دارند. به گزارش دیگر 
اقامتگاه  و  رستوران  یک  نزدیکي  در  حادثه  این  خبرگزاري  هاي  شبکه 
احمد شاه  برادر  و  کرزي  حامد  پیشین  اول  معاون  احمدضیاء مسعود 
مسعود در خیابان سیزدهم وزیر اکبرخان رخ داد. در حالي که مقامات 
افغانستان هدف این حمله را ضیاء مسعود مي دانند اما سخنگوي گروه 
طالبان ضمن بر عهده گرفتن این حمله انتحاري، در مصاحبه با رسانه 

هاي محلي افغانستان اعالم کرد؛ هدف از این حمله »برهان الدین رباني« 
رئیس جبهه ملي و عضو مجلس نمایندگان افغانستان بوده است. در این 
حمله سه نفر از همراهان »احمد ضیاء مسعود« معاون اول سابق رئیس 
جمهور افغانستان نیز کشته شدند اما وي از این حادثه جان سالم به در 
برد. در این حمله تروریستي، به منزل احمد ضیاء مسعود خسارات زیادي 
وارد شد. در واکنش به این حمله تروریستي حامد کرزي رئیس جمهوري 
افغانستان حمله دیروز را محکوم کرد و از وزارت کشور و اداره امنیت 
ملي خواست سریعًا در مورد این حمله بررسي و تحقیق کنند. وي طي 
انتشار بیانیه یي این حمله را عملي وحشیانه، غیرانساني و غیراسالمي 
خواند و به مقامات امنیتي دستور داد در شناسایي طراحان آن با جدیت 
عمل کنند. این انفجار در حالي رخ داد که همایش مبارزه با فساد اداري 
در محل وزارت امور خارجه افغانستان با حضور کرزي گشایش یافت 
و پس از این انفجار نیروهاي پلیس خیابان هاي منتهي به محل همایش 
را مسدود کردند و مانع حضور تعدادي از خبرنگاران براي تهیه خبر و 
گزارش از محل همایش شدند. کنفرانس تدوین راهبرد مبارزه با فساد 
کارشناسان  مدني،  فعاالن جامعه  از  نفر  از 400  بیش  با شرکت  اداري 
ملل  سازمان  نماینده  و  خارجي  کشورهاي  سفراي  خارجي،  و  داخلي 
متحد در امور افغانستان توسط »کمیسیون عالي نظارت بر اجراي طرح 
مبارزه با فساد اداري« در کابل برگزار مي شود. در این کنفرانس که قرار 
است به مدت سه روز ادامه یابد، حامد کرزي رئیس جمهور افغانستان 
همراه با تعدادي از اعضاي پارلمان و مجلس سناي افغانستان شرکت 
خواهند کرد. این نشست در حالي برگزار مي شود که حامد کرزي پس 
از تعیین وي به عنوان رئیس جمهور، در سخناني در مراسم تحلیف خود 

به مردم افغانستان و کشورهاي کمک کننده به این کشور وعده داد به 
این کشور مبارزه کند.  اداري  اداري حاکم بر نظام  با فساد  طور جدي 
فساد  وجود  به  خارجي  جوامع  گسترده  اعتراض  از  پس  کرزي  حامد 
اداري در افغانستان و به خصوص منوط شدن کمک هاي اعطایي امریکا 
به افغانستان از سوي باراک اوباما ناگزیر از اتخاذ این تصمیم شد. احمد 
سعیدي کارشناس افغان و عضو هیات برگزاري این کنفرانس در کابل 
نظام  و  بهتر  فرداي  براي  است  گامي  افغانستان  دولت  اقدام  این  گفت؛ 
اداري عاري از فساد که دولت تصمیم گرفته با فساد موجود مبارزه کند. 
سعیدي اظهار داشت؛ طي مدت برگزاري این کنفرانس، طرح ها و دیدگاه 
از  افغانستان را  قالب یک راهبرد  بتواند در  هاي مشخص و معقول که 
گرداب فساد اداري نجات دهد، مطرح و تصویب خواهد شد، اما اینکه این 
طرح ها جامه عمل خواهند پوشید یا خیر، سوالي است که گذشت زمان 
و عملکرد دولت به آن پاسخ خواهد داد. وي افزود؛ اعضاي فعلي کابینه 
دولت که اکثراً متهم به فساد اداري هستند نیز در این کنفرانس شرکت 
پنج  افغانستان طي  نام  ندارند.  این کنفرانس  اما نقشي در  خواهند کرد، 
سال دوره حکومت حامد کرزي رئیس جمهور افغانستان، در لیست پنج 
دولت فاسد دنیا قرار داشت اما یک ماه قبل این کشور مقام دوم را پس 
از کشور »سومالي« در زمینه فساد اداري از آن خود کرد. در خبر دیگر 
گفته مي شود دریاساالر مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا 
اظهار  کرزي  حامد  با  مالقات  از  پس  شد،  کابل  وارد  دوشنبه  روز  که 
داشت وي به نیروهاي امریکایي اعزامي به افغانستان هشدار داده است 

خود را براي درگیري هایي دشوار آماده کنند. 
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

سمت و سوی بازار 
جهانی مسکن

مترجم: مصطفی جعفری 
منبع: رویترز

   مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه مودیز در مصاحبه با رویترز 
که  زمانی  و  نرسیده  پایان  به  هنوز  مسکن  بازار  سقوط  که  است  گفته 

شود،  آغاز  است،  افتاده  عقب  وام هایشان  که  خانه هایی  شدن  مصادره 
قیمت ها در این بازار دوباره نزولی خواهد شد. 

مارک زندی معتقد است که کاهش قیمت های مسکن حداقل تا اوایل سال 
یافت.  خواهد  ادامه  برسند،  فروش  به  خانه های مصادره شده  که  آینده 
بازار مسکن را پشت سر  وی می گوید: »هنوز نمی توان گفت که بحران 
گذاشته ایم«. چنین شرایطی در بازار مسکن از زمان رکود بزرگ بی سابقه 
بوده و نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه کل جهان تحت تاثیر آن قرار گرفته 

است. 

اقتصاد آمریکا  بگیرد اوضاع  بازار مسکن شدت  اگر مشکالت  متاسفانه 
دوباره به وخامت می گراید. شاخص های استاندارد اند پورز/ کیس شیلر 
نشان می دهند که قیمت مسکن در ایاالت متحده در سه ماهه سوم سال 
2010 و پس از یک کاهش 38 درصدی به حضیض خود خواهد رسید. 
این شاخص ها در سه ماهه دوم سال 2006 به اوج خود رسید و در سه 

ماهه اول 2009 نیز یک کاهش 32 درصدی را تجربه کرد. 

است.  بوده  افزایش  به  رو  مناطق  از  بسیاری  در  قیمت های مسکن  البته 
از مصادره  یافتن تعداد خانه هایی که بعد  امر را می توان به کاهش  این 
شدن به فروش رفتند و همچنین برنامه های کمک به خانوارهای بدهکار 

نسبت داد. 

بدهی هایشان  که  در مصادره خانه خانوارهایی  »کاهش  زندی می گوید: 
به  اخیر  ماه  چند  در  مسکن  قیمت  افزایش  اصلی  علت  بود  افتاده  عقب 
که  خانوارهایی  از  تعدادی  خانه  زودی  به  که  آنجا  از  می رود.  شمار 
برای دریافت کمک واجد شرایط شناخته نمی شوند مصادره خواهد شد، 
می توان پیش بینی کرد که کاهش قیمت ها در بازار مسکن حداقل تا اوایل 

سال 2010 ادامه پیدا کند«. 

بین  شده  مصادره  خانه های  فروش  مورد  میلیون   5/7 می گوید،  زندی 
هنوز  فروش  این  عمده  بخش  و  می افتد  اتفاق   2011 و   2006 سال های 
صورت نگرفته است. انتظار می رود بین سال های 2009 تا 2011 حدود 

8/4 میلیون خانه مصادره شده به فروش برسد. 

از  خرید  توان  و  کننده  امیدوار  نرخ های  متحده  ایاالت  مسکن  بازار  در 
مهم ترین شاخصه هایی هستند که به ثبات اقتصادی منجر می شوند. در 
ماه های اخیر به خاطر برنامه کمک دولتی به خریداران مسکن )برنامه ای 
که بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت( خرید مسکن افزایش یافت، اما این 

برنامه های دولتی در تاریخ سی نوامبر به پایان رسید. 
تا قبل از این یک اعتبار 6500 دالری به مالکانی که یک خانه جدید خریداری 
کنند، اختصاص می یافت. دولت اوباما در ماه گذشته برای اولین بار 8000 
دالر به این مبلغ افزود و محدودیت های درآمدی مشموالن را نیز کاهش 

داد. وام گیرندگان واجد شرایط باید تا 30 آوریل قرارداد ببندند. 
دارد  بازار مسکن وجود  بهبود  زندی می گوید، مانع دیگری که سر راه 
تعداد زیاد وام هایی است که ارزش شان از ارزش خانه ای که بابت خرید 

آن وام داده شده، بیشتر است. 
مالی  کمک  نمی توانند  دیگر  خانوارها  از  بسیاری  وام ها  این  خاطر  به 
دریافت کنند. احتمال این که این وام گیرندگان وام خود را نکول کنند و 

خانه هایشان مصادره شود نیز بیشتر است. 
که  وامی  از  گیرندگان  وام  خانه های  ارزش  که  »زمانی  می گوید:  زندی 
دریافت کرده اند کمتر باشد و نرخ بیکاری هم باال و رو به افزایش باشد، 
وارد  مسکن  قیمت های  روی  را  بیشتری  فشار  خانه ها  مصادره  بحران 
می کند. نکته مهم این است که ما فرض کرده ایم تا اوایل سال 2010 بازار 
کار به ثبات رسیده باشد و نرخ های بهره وام های رهنی در طول سال 

آینده زیر 6 درصد باقی بماند«. 
با این وجود زندی معتقد است که این امکان وجود دارد که نرخ بیکاری در 
سه ماه سوم سال 2010 به 7/10 خواهد رسید و بنابراین شاید وضعیت 

بازار مسکن از این هم بدتر شود. 

قیمت نفت به کمتر از 
69 دالر رسید

روز دوشنبه در میان نشانه هایی مبنی براین 
که سازمان اوپک در نشست آتی خود تولید 
نفت را کاهش نخواهد داد، قیمت نفت به کمتر 

از بشکه ای 69 دالر سقوط کرد. 
نیویورک  بورس  الکترونیکی  معامالت  در 
ژانویه  ماه  در  تحویل  برای  خام  نفت  بهای 
در ابتدای معامالت رقم 59/68 دالر را ثبت 
کرد اما سپس به 13/69 دالر در هر بشکه 
رسید. در پایان معامالت روز جمعه ارزش 
قراردادها در رقم 87/69 دالر ثابت شد. روز 
عبداهلل  احمد  شیخ  کویت  نفت  وزیر  یکشنبه 
الصباح گفت: 12 کشور عضو سازمان اوپک 
احتماال در نشست 22 دسامبر آنگوال سقف 
تولید را تغییر نخواهند داد. قیمت نفت نسبت 
دچار  اکتبر  ماه  در  دالر   82 بشکه ای  به 
کاهش شده است. زیرا سرمایه گذاران نگران 
تقاضا  اقتصادی  بهبود  رغم  به  که  هستند 
است.  نیافته  افزایش  آمریکا  در  نفت  برای 
افزایش اخیر ارزش دالر نیز به کاهش قیمت 
اغلب  سرمایه گذاران  است.  کرده  کمک  نفت 
نفت را به عنوان وسیله دفاعی دربرابر تورم 
و  می کنند  خریداری  دالر  ارزش  کاهش  و 
نفت  می یابد  افزایش  دالر  ارزش  که  زمانی 
بورس  معامالت  دیگر  در  می فروشند.  را 
نفت کوره  قیمت  ژانویه  ماه  برای  نیویورک 
بنزین  رسید.  گالن  هر  در  دالر   91/1 به 
قیمت  گالن معامله شد و  83/1 دالر در هر 
پای   1000 هر  در  دالر   32/5 به  گازطبیعی 
لندن نفت خام برنت برای  مکعب رسید. در 
هر  در  دالر   81/71 ژانویه  ماه  در  تحویل 

بشکه معامله شد.
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نرخ بیکاری در 
بلوک یورو 

طبق تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی 
بلوک  در  بیکاری  نرخ  اروپا،  کمیسیون 
یورو در ماه جوالي به باالترین میزان طی 
و  رسید  درصد   9.9 یعنی  گذشته  10 سال 
افزایش  شده  یاد  نرخ  می شود  پیش بینی 
عضو  کشور   16 در  حاضر  حال  در  یابد. 
بلوک یورو 15.09 میلیون نفر بیکار هستند 
اقتصادی  سیاست های  که  زمانی  تا  و 
رونق  گرفتن  سرعت  زمینه  کشورها  این 
اقتصادی را فراهم نکند نمی توان به کاهش 
نرخ بیکاری امیدوار بود. از دید کارشناسان 
است  تاخیری  شاخص  یک  اشتغال  نرخ 
بر  مدتی  از  پس  تنها  اقتصادی  رونق  و 
بیکاری  رشد  می گذارد.  تاثیر  اشتغال  نرخ 
بیشترین میزان را در ایرلند و اسپانیا داشته 
است. در این دو کشور بخش ساخت و ساز 
در اثر بحران مالی به شدت لطمه دیده است. 
برای  یورو  میلیاردها  اروپایی  دولت های 
ایجاد تحرک اقتصادی به اقتصادهای خود 
تزریق کرده اند اما مدتی طول خواهد کشید 
در  اروپا  کل  در  یابد.  کاهش  نرخ  این  تا 
نفر جمعیت 21.8  از 500 میلیون  بین بیش 
از  بیکاری  رشد  دارد.  وجود  بیکار  میلیون 
توان مصرف می کاهد و تحقق رونق را به 
کاهش  با  دیگر  طرف  از  می اندازد.  تاخیر 
مصرفی  کاالهای  قیمت  شاخص  مصرف، 
سیری نزولی را طی خواهد کرد و اقتصاد 
با خطر رکود عمیق تر روبه رو خواهد شد و 
این همان پدیده ای است که در اقتصاد ژاپن 
نگرانی های زیادی را به وجود آورده است. 

بانک هاي آمریکایي زیر بار تسهیالت تکلیفي نمي روند 

 اوباما در برابر 
بانکداران 

محمد علي آذري نیا 

بزرگی  موانع  با  بیکاری  مشکل  حل  آمریکا  در 
که  آمریکا  بانک های  مثال  برای  روبه روست. 
وام  دادن  از  هستند  نقدینگی  شدید  کمبود  دچار 
به شرکت ها اجتناب می کنند و این در حالی است 
که شرکت های کوچک و متوسط که ستون فقرات 
به  شدت  به  می دهند،  تشکیل  را  آمریکا  اقتصاد 
وضعیت  از  و  هستند  وابسته  بانک ها  اعتبارات 

کنونی لطمه می بینند. 
هفته نامه تایم در شماره جدید خود در مقاله ای به اختالف نظرهای موجود 
سر  بر  کشور  این  بانک های  و  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما  باراک  بین 

سیاست های وام دهی این نهادها اشاره کرده است. 
جهان  در  اقتصادی  رکود  و  مالی  بحران  آغاز  از  سال  دو  که  حالی  در 
مالی  بحران  از  را  لطمه  بیشترین  که  یافته  توسعه  اقتصادهای  می گذرد، 
متحمل شده اند به تدریج از آن خارج می شوند اما عمق و گستردگی بحران 

یاد شده چنان بوده که خروج از آن به سادگی امکا نپذیر نیست. 
بزرگ  با مشکالتی  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  پیشرفته همچون  اقتصادهای 
تا حل  و  به رو هستند  کار رو  نیروی  بیکاری  و  بودجه  همچون کسری 
نشدن این مشکالت، سرعت بهبود اوضاع اقتصادی آنها به میزان مطلوب 
اولویت های  این دو معضل در صدر  ایاالت متحده حل  نخواهد رسید. در 

دولت باراک اوباما قرار گرفته است. 
طی ماه های گذشته هر ماه صدها هزار شغل در این اقتصاد حذف شده و 
ماه گذشته نرخ بیکاری در این کشور به 10.2 درصد رسید. اگر چه این 
نرخ در حال کاهش است اما پیش بینی می شود سال آینده بار دیگر بر تعداد 

بیکاران افزوده شده و نرخ بیکاری به بیش از 10 درصد برسد. 
بزرگی  موانع  با  بیکاری  مشکل  حل  آمریکا  در 

نقدینگی  آمریکا که دچار کمبود شدید  بانک های  مثال  برای  روبه روست. 
هستند از دادن وام به شرکت ها اجتناب می کنند و این در حالی است که 
شرکت های کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد آمریکا را تشکیل 
می دهند، به شدت به اعتبارات بانک ها وابسته هستند و از وضعیت کنونی 

لطمه می بینند. 
نکته مهم این است که بیش از 85 درصد اشتغال در آمریکا توسط همین 
شرکت ها که اکنون با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند به وجود آمده و 
بر شدت  دهند  ادامه  وام دهی خود  به سیاست محدود کردن  بانک ها  اگر 
اندک مصرف  توان  به معنای  بیکاری  افزوده خواهد شد.  بیکاری  مشکل 
بین  روزها  این  است.  اقتصادی  رکود  تداوم  نتیجه  در  و  مردم  بین  در 
وام دهی  بر سر موضوع  عمیقی  اختالف نظرهای  بانک ها  و  آمریکا  دولت 
به وجود آمده است. مردم معتقدند در حالی که شرکت  های بزرگ و بانک ها 
درصدی   10 نرخ  یعنی  بزرگ  مشکلی  با  دولت  می افزایند،  خود  بر سود 
بیکاری رو به روست. طی روزهای گذشته باراک  اوباما در سخنرانی ها و 
برنامه های رسانه ای بارها نارضایتی خود را از سیاست بانک ها در حوزه 
از  که  تلویزیونی  برنامه های  از  یکی  در  او  است.  کرده  اعالم  وام  اعطاي 
عده ای  خدمت  در  که  نشدم  جمهور  رئیس  گفت:  شد،  پخش   CBS شبکه 
بانکدار پولدار در وال استریت باشم اما بانک ها هنوز این موضوع را درک 
نکرده اند. واقعیت این است که باراک اوباما در مدیریت اقتصاد آمریکا با 

مشکالتی رو به روست که تنها بانک ها قادر به کمک به او هستند. 
درحوزه های اشتغال، مسکن و تقویت اقتصاد، باراک اوباما به تغییر رفتار 
دولت  مقامات  از  بسیاری  اعتقاد  به  اما  دارد  نیاز  بانک ها  و سیاست های 
آمریکا و اقتصاددان ها، بزرگ ترین معضل اقتصاد آمریکا بیکاری است و 
یکی از بهترین راه ها برای حل آن تزریق نقدینگی به شرکت ها و موسسات 
کوچک است. اما تا هنگامی که بانک ها میزان وام دهی به اینگونه نهادها را 

به شدت محدود نگه داشته اند این امر تحقق نخواهد یافت. 
بانک ها احساس می کنند با محدود کردن وام دهی به شرکت های یاد شده، 
هنوز  آنها  ادعای  به  زیرا  می کنند  عمل  اقتصادی  بد  شرایط  با  سازگار 
سوی  از  ندارند.  را  وام ها  دادن  پس  باز  توان  شرکت ها  از  بسیاری  هم 
دیگر در حالی که بانک های بزرگ به حدی از سالمت مالی رسیده اند که 
بتوانند کمک مالی دولت را پس دهند، بانک های کوچک هنوز در وضعیت 
بحرانی قرار دارند. طبق گزارش های رسمی در سال جاری تاکنون 133 
حاضر  حال  در  سبب  همین  به  شده اند.  ورشکست  آمریکا  کوچک  بانک 
بهترین راه کاهش ریسک، کاستن از میزان وام دهی است. در این شرایط 
باراک اوباما چاره ای جز تهدید بانک ها و همزمان تقاضا از آنها برای تغییر 

سیاست های خود ندارد. 
بانک ها  طرفی  از  است.  آمده  به وجود  متناقض  وضعیتی  می رسد  به نظر 
توان پرداخت وام را ندارند یا نمی خواهند وام دهند و از طرف دیگر رونق 
اقتصادی، چیزی که آمریکا به شدت به آن نیازمند است و جز با وام دهی 

به شرکت های کوچک و متوسط تحقق نمی یابد. 
در این میان به نظر می رسد بانک ها در اتخاذ سیاست محدود کردن وام دهی 

تا اندازه ای حق دارند. طی دو سال گذشته سه میلیون مورد وام غیر قابل 
بازپرداخت در نظام بانکی آمریکا ثبت شده است و به رغم تالش هایی که 
در جهت رفع آنها از طریق کمک 75 میلیارد دالری دولت انجام شده، تنها 
30 هزار مورد به نتیجه رسیده اند. این بدان معناست که میلیون ها نفر که 
از طریق وام بانکی صاحبخانه شده اند توان بازپرداخت اقساط وام خود 
را ندارند و بانک ها به همین دلیل دچار مشکل هستند. اگر دولت اوباما در 
آینده نزدیک در وادار کردن بانک ها به پرداخت وام به نتیجه نرسد از ابزار 

فشار استفاده خواهد کرد. 
را در  از مجازات هایی  بلند  دارایی آمریکا فهرستی  گایتنر وزیر  اوباما و 
اختیار دارند که می توانند برای بانک ها در نظر بگیرند اما بانک ها متخصص 
گریز از این نوع مجازات ها هستند و نیز دوستانی پرنفوذ دارند به همین 
سبب گزینه  کنونی اوباما، تقاضا از بانک ها برای تغییر رفتار وام دهی است. 
پیش  تغییر ساختار خود هستند. چندی  بانک ها مشغول  حال حاضر  در 
بانک  مرکزی آمریکا آزمونی را برای تعیین توان بانک های دچار مشکل 
این کشور که از دولت کمک مالی دریافت کرده بودند، انجام داد. در این 
نیاز دارند  افزایش سرمایه خود  به  بانک بزرگ  آزمون مشخص شد 19 
یاد  بانک های  دولت،  مقاوم شوند.  بعدی  احتمالی  بحران های  برابر  در  تا 
این  کارشناسان  اعتقاد  به  است.  کرده  ملزم  سرمایه  افزایش  به  را  شده 
این  در  می آورد.  به وجود  وام دهی  در  بانک ها  برای  الزام محدودیت هایی 
شرایط به نظر می رسد در کنار تالش هایی که اوباما برای ترغیب بانک ها 
به وام دهی انجام می دهد، راه حل  اصلی، افزایش امیدواری مردم به آینده و 

تشویق آنها به مصرف است. 
اما در حال  اقتصادی می کاهد  از رونق  بیکاری  این یک واقعیت است که 
حاضر 10 درصد نیروی کار بیکار هستند. اگر 90 درصد باقیمانده اعتماد 
کافی به چشم انداز اقتصاد پیدا کنند، رونق سریع تر به اقتصاد بازخواهد 
گشت زیرا افزایش مصرف به معنای رشد تولید و اشتغال نیروی بیکار 
حداکثر  شدن  فراهم  با  تنها  کارشناسان  از  بسیاری  دید  از  بود.  خواهد 
زمینه ها می توان به ایجاد اشتغالی پایدار امیدوار بود. وادار کردن بانک ها 
در  شغلی  فرصت های  افزایش  معادله  از  بخش  یک  تنها  وام  پرداخت  به 

آمریکاست. 
اقتصادی احساس  با آنکه لزوم تدوین و اختصاص دومین بسته تحرک 
می شود، موانع سیاسی به دولت اجازه نمی دهد در این مسیر حرکت کند. 
مخالفند  برنامه  این  با  دموکرات ها  از  عده ای  و  جمهوریخواهان  تمامی 
شغل  ایجاد  برای  جدی  عزمی  از  آمریکا  اقتصاد  که  می شود  مشاهده  و 

محروم است. 

تنها برای حفظ بیکاری در سطح کنونی باید هر ماه صد هزار شغل ایجاد 
شود. همچنین برای رفع معضل کنونی در حوزه اشتغال باید طی پنج سال 
آینده 18 میلیون شغل به وجود آید یعنی هر ماه 300 هزار شغل. اما چنین 

اراده ای در بین سیاستمداران دیده نمی شود. 
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30نما
موسسه فیلم آمریکا انتخاب کرد

»خماری« در میان بهترین فیلم های سال
ورایتی / 13 دسامبر

کارتون  دو  و  »خماری«  پرفروش  بسیار  کمدی   
»باال« و »کوراالین« در فهرست 10 فیلم برتر سال 

به انتخاب موسسه فیلم آمریکا AFI قرار دارند.
 موسسه فیلم آمریکا روز یکشنبه اسامی بهترین  
فیلم ها و نمایش های تلویزیونی سال را اعالم کرد 
و 15 ژانویه 2010 در مراسمی در لس آنجلس از 

آنها تقدیر می کند.
فیلم های انتخاب شده به ترتیب حروف الفبا عبارتند 
از »کوراالین«، »خماری«، »قفسه درد«، »پیام آور«، 
تنها«،  مرد  »یک  جدی«،  مرد  »یک  »پرشس«، 

»شوگر«، »باال« و »روی هوا«.
موسسه فیلم آمریکا امسال فهرست خود را پیش 

از مشخص شدن نامزدهای جوایز گلدن گلوب اعالم کرد، اما به نظر می رسد فهرست این دو سازمان 
در مواردی مشترک باشد.

هر دو فیلم »روی هوا« و »قفسه درد« تاکنون برنده جوایزی از جمله جوایز هیئت ملی نقد و انجمن 
منتقدان لس آنجلس شده اند.

انتخاب دو فیلم انیمیشن »کوراالین« و »باال« در کنار کمدی موفق »خماری« The Hangover تولید 
تعداد  امسال  که  باشد، بخصوص  ژانر  به  وابسته  فیلم های  برای  وانر می تواند خبر خوبی  برادران 

نامزدهای اسکار بخش بهترین فیلم به 10 فیلم افزایش یافته است.
ایستوود  کلینت  »شکست ناپذیر«  به  می توان   AFI انتخاب  به  سال  برتر  فیلم   10 فهرست  غایبان  از 
و »آواتار« جیمز کامرون اشاره کرد که منتقدان فیلم آنالین نیویورک روز یکشنبه آن را به عنوان 

بهترین فیلم سال انتخاب کرد. 
بهترین ها  انتخاب  برای  آن  معیارهای  از  یکی  و  دارد  13 عضو  آمریکا  فیلم  موسسه  داوران  هیئت 

حضور چشمگیر عناصر تولید از ایاالت متحده است.
نورمن جویسن فیلمساز ریاست این هیئت را به عهده دارد. AFI سال 1967 تاسیس شد و سازمانی 

غیرانتفاعی است.

نامزدهاي جایزه گلدن 
گلوب اعالم شد  

 
فیلم سینمایي »باال در آسمان« به کارگرداني جیسن ریتمن با شش نامزدي پیشتاز شصت و هفتمین 
دوره مراسم اهداي جوایز معتبر گلدن گلوب شد. اسکرین دیلي اعالم کرد »باال در آسمان« با نامزدي 
فهرست  در صدر  مرد  اول  نقش  بازیگر  و  کارگردان  بهترین  فیلم،  بهترین  از جمله  در شش رشته 
که در  فرهادي  الي...« ساخته تحسین شده  »درباره  دارد.  قرار  گلوب  گلدن  معتبر  نامزدهاي جایزه 
فهرست نامزدهاي اولیه گلدن گلوب قرار داشت، نتوانست به دور نهایي بخش بهترین فیلم خارجي 
این جایزه راه یابد. در این بخش فیلم هاي »روبان سفید« از آلمان ساخته میشاییل هانکه برنده نخل 
طالي کن، »آغوش هاي شکسته« از اسپانیا ساخته پدرو آلمادوار، »یک پیشگو« از فرانسه، »خدمتکار« 
از شیلي و »باریا« از ایتالیا ساخته جوزپه تورناتوره حضور یافتند. »لعنتي هاي بي آبرو« جدیدترین 

فیلم کوئنتین تارانتینو نیز در چهار رشته نامزد دریافت جایزه شده است.

در میان بازیگران، مریل استریپ بازیگر کهنه کار امریکایي با نقش آفریني در دو فیلم »جولي و جولیا« 
و »پیچیده است« و ساندرا بوالک با حضور در فیلم هاي »زاویه کور« و »پیشنهاد ازدواج« بیش از 
دیگران صاحب بخت دریافت جایزه هستند. مراسم جایزه گلدن گلوب یا انجمن منتقدان خارجي مقیم 
کالیفرنیا که پس از اسکار مهم ترین رویداد سینماي امریکا و جهان در فصل جوایز سینمایي است، 
17 ژانویه 2010 در هتل بورلي هیلتون لس آنجلس برگزار خواهد شد.  اسامي نامزدهاي شصت و 
هفتمین دوره مراسم اهداي جوایز گلدن گلوب به شرح زیر است. بهترین فیلم درام؛ »آواتار«، »جعبه 
درد«، »لعنتي هاي بي آبرو«، »پرشس«، »باال در آسمان«/بهترین فیلم موزیکال یا کمدي؛ »500 روز 
سامر«، »خماري«، »پیچیده است«، »جولي و جولیا«، »9«/بهترین کارگردان؛ کاترین بیگلو »جعبه درد«، 
کوئنتین  آسمان«،  در  »باال  ریتمن  جیسن  »تسخیرناپذیر«،  ایستوود  کلینت  »آواتار«،  کامرون  جیمز 
تارانتینو »لعنتي هاي بي آبرو«/بهترین فیلم انیمیشن؛ »کوراالین«، »آقاي فوکس شگفت انگیز«، »باال«، 
»ابري با احتمال بارش کوفته قلقلي«، »شاهزاده و قورباغه«/بهترین بازیگر مرد فیلم هاي درام؛ جف 
فریمن  مورگان  مجرد«،  مرد  »یک  فرث  کالین  آسمان«،  در  »باال  کلوني  جرج  دیوانه«،  »قلب  بریجز 
»تسخیرناپذیر«، توبي مگوایر »برادرها«/بهترین بازیگر زن فیلم هاي درام؛ امیلي بالنت »ویکتوریاي 
جوان«، ساندرا بوالک »زاویه کور«، هلن میرن »ایستگاه آخر«، کري مولیگان »یک آموزش«، گابوري 
سیدیبه »پرشس«/بهترین بازیگر مرد فیلم هاي موزیکال یا کمدي؛ مت دیمون »خبرچین،«، دنیل دي 
لوئیس »9«، رابرت داوني جونیور »شرلوک هلمز«، جوزف گوردن لویت »500 روز سامر«، مایکل 
استولبرگ »یک مرد جدي«/بهترین بازیگر زن فیلم هاي موزیکال یا کمدي؛ ساندرا بوالک »پیشنهاد 
ازدواج«، ماریون کوتیار »9«، جولیا رابرت »دورویي«، مریل استریپ »پیچیده است«، مریل استریپ 
»جولي و جولیا« / بهترین بازیگر مرد نقش مکمل؛ مت دیمون »تسخیرناپذیر«، وودي هارلسن »پیام 
آور«، استنلي توچي »استخوان هاي دوست داشتني«، کریستوفر پالمر »آخرین ایستگاه«، کریستف 
»باال  فارمیگا  »9«، ورا  لوپه کروز  پنه  نقش مکمل؛  بازیگر زن  آبرو«/بهترین  بي  »لعنتي هاي  والتس 
مجرد«/بهترین  مرد  »یک  مور  »پرشس«، جولین  مونیک  آسمان«،  در  »باال  کندریک  آنا  آسمان«،  در 
فیلم خارجي؛ »آغوش هاي شکسته« اسپانیا، »روبان سفید« اتریش، »خدمتکار« مکزیک، »یک پیشگو« 
فرانسه، »باریا« ایتالیا/ بهترین فیلمنامه؛ » 9« نوشته نیل بلومکمپ و تري تچل، »جعبه درد« مارک بوال، 
»لعنتي هاي بي آبرو« کوئنتین تارانتینو، »پیچیده است« نانسي مه یرز، »باال در آسمان« جیسن ریتمن 
و شلدون ترنتر/بهترین ترانه؛ تي بون برنت »قلب دیوانه«، پل مکارتني »همه خوبیم«، مائوري یستن 
»9«، گروه U2 »برادرها«، جیمز هورنر، سایمن فرانگلن و کاک هرل »آواتار«/بهترین موسیقي متن؛ 
ماروین هملیش »خبرچین،«، مایکل جاکینو »باال«، کارتر بورول و کارن اورزولک »جایي که چیزها 

وحشي مي شوند«، جیمز هورنر »آواتار«، ایبل کورزنیوفسکي »یک مرد مجرد«. 

___________________________________________________________________________
بدون نماینده یي از سینماي ایران  

 

100 فیلم برتر سال 2009 از نگاه تایمز  
 

روزنامه تایمز انگلیس فهرست 100 فیلم برتر سال 2009 را درحالي اعالم کرد که هیچ نامي از فیلم 
هاي ایراني در این فهرست بلند دیده نمي شود. روزنامه تایمز در شماره روز گذشته خود فهرستي از 
یکصد فیلم برگزیده سال 2009 را منتشر کرد و ایران جایي در میان این یکصد فیلم ندارد، در حالي که 
کشورهایي چون سریالنکا، قزاقستان، چین و مکزیک نمایندگاني در این فهرست دارند. »روبان سفید« 
برنده نخل طالي کن از آلمان، »کشتي گیر« برنده شیرطالي ونیز از امریکا، »کالس« برنده نخل طالي 
کن از فرانسه به همراه »میلیونر زاغه نشین« برنده هشت جایزه اسکار از انگلیس سرشناس ترین فیلم 

هاي حاضر در این فهرست هستند. 

»ساحل  تریر،  فون  الرس  ساخته  »ضدمسیح«  هرتزوگ،  ورنر  ساخته  زمین«  انتهاي  در  »برخورد 
آگنس« ساخته اگنس واردا به همراه »مخزن ماهي«، »تردید«، »رودخانه یخ زده«، »نخست وزیر« و 
»لعنتي هاي بي آبرو« از دیگر فیلم هاي تحسین شده از سوي جشنواره هاي معتبر جهاني هستند که 

در فهرست روزنامه تایمز دیده مي شوند. 

فیلم هاي »ماچان« ساخته اوبرتو پازولیني از سریالنکا، »صخره سرخ« ساخته جان وو از چین، »بي 
نام« از مکزیک و »تولپان« ساخته سرگئي دورتسووي از قزاقستان و مستند »Cove« از ژاپن از جمله 
فیلم هایي هستند که حضورشان در این فهرست، غیبت نمایندگان سینماي ایران را پررنگ تر مي کند. 
»برونو«، »شب در موزه 2«، »وندي و لوسي«، »یاغي«، »دوباره 17«، »توني مانرو«، »تایسون«، »قدرت 
روح« و »رومبا« که همگي مي توانند نامزد »تمشک طالیي« بدترین هاي سال باشند، در فهرست یکصد 

فیلم برتر سال 2009 روزنامه تایمز دیده مي شوند. 
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30نما
»شکارچي« نماینده ایران در جشنواره فیلم برلین شد  

 رقابت رفیع پیتز با پوالنسکي و 

اسکورسیزي  
 

به  »شکارچي«  سینمایي  فیلم 
عنوان  به  پیتز  رفیع  کارگرداني 
در  ایران  سینماي  نماینده 
دوره  شصتمین  مسابقه  بخش 
حضور  برلین  فیلم  جشنواره 
هفت  اسامي  داوران  هیات  دارد. 
فیلم اول حاضر در بخش مسابقه 
را  برلین  جشنواره  دوره  این 
»شکارچي«  که  کردند  اعالم 
رفیع پیتز تولید مشترک ایران و 
فیلم  این  آنهاست.  از  یکي  آلمان 
است.  انتقام  درباره  داستاني 
ماموران  دست  از  جوان  مردي 
گریزد،  مي  جنگل  یک  به  پلیس 
اما در آنجا گیر دو مامور پلیس 
دیگر مي افتد. آنها در این جنگل 
گم  ماند  مي  هزارتو  یک  به  که 

مي شوند. فیلمبرداري چهارمین ساخته پیتز اسفند پارسال در رضوانشهر به 
پایان رسید. رفیع پیتز، صبا یعقوبي، فاطمه علیجاني، علي مزیناني، شجاع الدین 
غنایي، ناصر مداحي، سعید حاج محمدي و حسن قلعه نوعي در این فیلم بازي 
کرده اند. »زمستان است« فیلم قبلي پیتز در جشنواره فیلم برلین حضور داشت 
و در جشنواره پالم اسپرینگز 2007 و وایادولید اسپانیا نیز برنده جایزه شد. 
»فصل پنجم« و »صنم« دیگر ساخته هاي اوست. »روح« به کارگرداني رومن 
پوالنسکي و »شاتر آیلند« ساخته مارتین اسکورسیزي از دیگر فیلم هاي بخش 
این بخش رقابت  مسابقه جشنواره برلین 2010 هستند که با »شکارچي« در 
برلین حضور  جشنواره  مسابقه  بخش  در  فیلم   26 مجموع  در  کرد.  خواهند 
دارند و اسامي بقیه فیلم ها بعداً اعالم مي شود. ورنر هرتزوگ فیلمساز آلماني 

رئیس هیات داوران بخش بین الملل است. 

استعدادهاي نوظهور سینماي جهان در سال 2009 معرفي 
شدند   

کارگردان ایراني در جمع 
استعدادها نوظهور جهان 

 
نادر تکمیل همایون کارگردان ایراني مقیم فرانسه به عنوان 
یکي از استعدادهاي نوظهور سینماي جهان در سال 2009 
معرفي شد. نشریه سینمایي »اسکرین دیلي« در آستانه سال 
جدید میالدي، فهرستي از بازیگران، کارگردانان و فیلمنامه 
را  استعدادهایشان  توانستند   2009 سال  در  که  نویساني 
این  در  بکشند، منتشر کرد.  به تصویر  در سینماي جهان 
فهرست، نادر تکمیل همایون کارگردان ایراني مقیم فرانسه 
به عنوان کارگردان بااستعداد معرفي شده است. او با اولین 
منتخب  جایزه  توانست  »تهرون«  نام  با  خود  بلند  ساخته 
کسب  را  ونیز  جشنواره  منتقدان  هفته  بخش  تماشاگران 
تورنتون  وارویک  فهرست،  این  برجسته  چهره  دیگر  کند. 
کارگردان استرالیایي است که با فیلم »سامسون و دلیال« 
موفق به کسب دوربین طالي جشنواره کن شد. این فیلم در 
جوایز ساالنه انجمن فیلم استرالیا هم بهترین اثر شناخته 
سینماي  نوظهور  استعدادهاي  دیگر  دیلي  اسکرین  شد. 
کري  کرد؛  معرفي  ذیل  شرح  به  را   2009 سال  در  جهان 
فیلم  با  که  امریکایي  نویس  فیلمنامه  و  کارگردان  فوکاناگا 
از  را  کارگرداني  بهترین  نام« جایزه  »بي  زبان  اسپانیولي 
استکهلم جایزه  در جشنواره  و  گرفت  جشنواره ساندنس 

فیپرشي را به خود اختصاص داد.
»ساعت  فیلم  با  که  ایتالیایي  کارگردان  کاپوتوندي  جوزپه 
هاوانا  شد.  ونیز  جشنواره  ایتالیایي  فیلم  بهترین  دوگانه« 
افغان«  »ستاره  فیلم  با  که  انگلیسي  کارگردان  مارکینگ 
جایزه بهترین کارگرداني و منتخب تماشاگران را در بخش 

مستند جشنواره ساندنس گرفت. 
»مخزن  فیلم  با  که  انگلیسي  جوان  بازیگر  جارویس  کتي 
ماهي« به کارگرداني آندره آرنولد خوش درخشید و جایزه 
ویژه هیات داوران کن را گرفت. طاهر رحیم بازیگر عرب تبار 
که با فیلم »یک پیشگو« ساخته ژاک اودیار بهترین بازیگر 
کارگردان  جونز  دونکان  شد.  اروپا  فیلم  آکادمي  جوایز 
انگلیسي فیلم »ماه«، کامن کالف کارگردان بلغارستاني فیلم 
فیلمنامه  و  کارگردان  استریکلند  پتر  شرقي«،  هاي  »بازي 
نویس انگلیسي فیلم »کاتالین وارگا« و تام فورد کارگردان 
نوظهور  استعدادهاي  دیگر  تنها«  مرد  »یک  فیلم  امریکایي 

سینماي جهان در سال 2009 هستند. 
****************

جرج کلوني در صدر 
 

صدر  در  امریکا  سینماي  48ساله  بازیگر  کلوني  جرج 
فهرست ده گانه بهترین سرگرمي سازان سال 2009 سینما 

قرار گرفت. ، پایگاه اینترنتي مووي فون با ارائه فهرستي 
ترین چهره هاي سرگرمي ساز سینماي  موفق  و  بهترین 
امریکا در سال رو به پایان را معرفي کرد. کلوني به دلیل 

بازي در فیلم کمدي »مرداني که به بزها خیره مي شوند«، 
درخشش در فیلم »باال در آسمان«، ادامه بازي در مجموعه 
تلویزیوني »ئي .آر« و صداپیشگي در انیمیشن »آقاي فوکس 
شگفت انگیز« به این عنوان دست یافت. مریل استریپ هم 
»پیچیده  و  فیلم »جولي و جولیا«  نقش در دو  ایفاي  براي 
است« و صداپیشگي در »آقاي فوکس شگفت انگیز« در رده 
دوم این فهرست قرار گرفته است. گروه بازیگران فیلم »ماه 
نو« شامل رابرت پتینسن، کریستن استوارت و تیلر لوتنر 
گرفته  قرار  جدول  این  سوم  جایگاه  در  مشترک  طور  به 
اند. رده چهارم به دلیل تولید انیمیشن هاي سرگرم کننده 
»باال« و نسخه سه بعدي قسمت هاي اول و دوم »داستان 
اسباب بازي« به استودیو پیکسار تعلق گرفته است. مایکل 
جکسون به دلیل مرگ ناگهاني و اکران مستند »همین است 
که هست« رده پنجم را در اختیار دارد. مگان فوکس براي 
در  بازي  براي  دیمون  »ترنسفورمرز«، مت  فیلم  در  بازي 
فیلم هاي »خبرچین« و »تسخیرناپذیر« ، گروه بازیگران فیلم 
»پرشس«، وودي هرلسن براي بازي در سه فیلم »سرزمین 
زامبي ها«، »2012« و »پیام آور« و ساندرا بوالک به دلیل 
بازي در سه فیلم »پیشنهاد ازدواج«، »زاویه کور« و »همه 
چیز درباره استیو« عنوان هاي ششم تا دهم فهرست را به 

دست آوردند. 
*******************

»روبان سفید« موفق ترین فیلم 
سینماي اروپا  

 
فیلم سینمایي »روبان سفید« به کارگرداني میشائیل هانکه 
با کسب سه جایزه از جوایز فیلم اروپایي موفق ترین فیلم 
و  بیست  گرفت.  لقب   2009 سال  در  اروپا  قاره  سینماي 
دومین مراسم سالیانه اهداي جوایز فیلم اروپایي روز 22 
دسامبر در شهر بوخوم آلمان برگزار شد و دو هزار عضو 
آکادمي فیلم اروپا جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردان و 
اهدا  هانکه  و  »روبان سفید«  به  را  نویس  فیلمنامه  بهترین 
کردند. این فیلم نماینده سینماي آلمان در اسکار 2010 و 
برنده جایزه نخل طالي جشنواره کن است. این فیلم جدي 
ترین گزینه براي دریافت اسکار بهترین فیلم خارجي است 
و به نوعي رقیب »درباره الي« فرهادي محسوب مي شود. 
در  بازي  براي  پیشتر  که  بریتانیایي  بازیگر  وینسلت  کیت 
فیلم سینمایي »کتابخوان« جوایز اسکار، بفتا و بامبي آلمان 
را برده بود، جایزه بهترین بازیگر اروپا را براي بازي در 
این فیلم به خود اختصاص داد. طاهر رحیم بازیگر جوان 
اودیار  ژاک  آور«  پیام  »یک  در  بازي  براي  هم  فرانسوي 
فیلم  جایزه  شد.  اروپایي  فیلم  جوایز  مرد  بازیگر  بهترین 
فیلم سینمایي  به  اروپایي  فیلم  تماشاگران جوایز  برگزیده 
که  رسید  بویل  دني  کارگرداني  به  نشین«  زاغه  »میلیونر 
از  جایزه  هشت  اسکار  مراسم  دوره  یکمین  و  هشتاد  در 
جمله بهترین فیلم را از آن خود کرده بود. این فیلم با راي 
آنالین تماشاگران اروپایي در سینماهاي قاره سبز جایزه 
فیلم برگزیده تماشاگران را برد.  مراسم اهداي جوایز فیلم 
اروپایي معمواًل یک سال درمیان در برلین برگزار مي شد 
شهر  پارسال  شد.  برگزار  بوخوم  در  استثنائًا  امسال  اما 
فیلم  آن  در  که  بود  مراسم  این  میزبان  دانمارک  کپنهاگ 
پنج  ایتالیا  از  گارونه  ماتئو  ساخته  »گومورا«  سینمایي 
بهترین  و  کارگردان  بهترین  فیلم،  بهترین  جمله  از  جایزه 
سال  اروپا  فیلم  آکادمي  کرد.  خود  آن  از  را  مرد  بازیگر 
1989 با هدف توسعه سینماي اروپا تاسیس شد و اینگمار 
با  بود.  آن  رئیس  نخستین  فقید سوئدي  فیلمساز  برگمان 
وجود 22 دوره برگزاري مراسم اهداي جوایز فیلم اروپایي، 
جوایز  اعتبار  به  رسیدن  تا  زیاد  راهي  هنوز  جوایز  این 
جشنواره هاي سینمایي کن، ونیز و برلین در پیش دارد. 
دیگر برندگان جوایز فیلم اروپایي 2009 عبارتند از؛ آنتوني 
فیلم هاي »ضدمسیح« و  براي  فیلمبردار  بهترین  منتل  داد 
آهنگساز  بهترین  ایگلسیاس  آلبرتو  زاغه نشین«،  »میلیونر 
براي »آغوش هاي شکسته«. فیلم »صداي حشرات« نیز به 

عنوان بهترین مستند، انتخاب شد. 

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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تناسب اندام در 
جواني و افزایش 

ضریب هوشي  
 

تحقیق جدید و گسترده نشان  نتایج یک   
اندام در دوران جواني  داده است تناسب 
باعث افزایش ضریب هوشي مي شود. به 
گزارش ایسنا محققان دریافته اند جواناني 
حد  در  و  متناسب  جسمي  لحاظ  به  که 
باالتري  هوشي  ضریب  هستند،  سالمتي 
حاصل  که  پژوهش  این  نتایج  دارند. 
و  گرنسکا  ساهل  آکادمي  محققان  تالش 
است،  آکادمي  همین  دانشگاه  بیمارستان 
هاي  پیشرفت  برجسته  علمي  نشریه  در 
در  است.  شده  منتشر  علوم  ملي  آکادمي 
این پژوهش 2/1 میلیون مرد سوئدي که 
خدمات نظامي انجام مي دادند و بین سال 
بودند،  شده  متولد   1976 تا   1950 هاي 
گرفتند.  قرار  ارزیابي  و  مطالعه  مورد 
در  هوشي  و  جسمي  آزمایشات  نتایج 
این گروه تحقیقاتي مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. این پژوهش نشان داد رابطه 
آشکاري بین تناسب اندام و بهبود ضریب 
نیلسون  مایکل  دکتر  دارد.  وجود  هوشي 
باره  این  در  سوئدي  پروفسور  و  محقق 
به  جسمي  لحاظ  به  بودن  متناسب  گفت؛ 
توان  و  ظرفیت  شما  که  است  معني  این 
قلبي و ریوي خوبي دارید بنابراین مغزتان 
دریافت  اکسیژن  زیادي  مقادیر  تواند  مي 
در  که  افرادي  کردند  تاکید  محققان  کند. 
به  بیشتر  دارند،  اندام  تناسب  18سالگي 
پیدا  راه  عالي  آموزش  تحصیالتي  مقطع 
مي کنند و مشاغل باکیفیتي هم کسب مي 

کنند.  

هفت هزار سال پیش انسان 
آدمخوار بوده است  

  
به  موفق  شناسان  باستان  سي؛  بي  بي 
غرب  جنوب  در  جمعي  گور  یک  کشف 
بشر  دهد  مي  نشان  که  اند  شده  آلمان 
بوده  آدمخوار  قبل  سال  هزار  هفت  در 
یي  دوره  نوسنگي،  دوره  اوایل  است. 
با  اروپا  مرکز  بار  اولین  براي  که  بود 
اسکلت  بود. کشف  آشنا شده  کشاورزي 
در  ها  حفاري  در جریان  نفر   500 حدود 
احتمال  دهنده  نشان   Herxheim دهکده 
از  است.  دوره  آن  در  انسان  آدمخواري 
شماري  آنها  میان  در  که  اجساد  بقایاي 
چنین  مي شد،  دیده  جنین  حتي  و  کودک 
نتیجه گیري مي شود که قربانیان را عمداً 
کشته و قطعه قطعه کرده اند. حفاري براي 
یافتن این گور جمعي ابتدا در سال 1996 
سال  فاصله  در  سپس  و  گرفت  صورت 
هاي 2005 تا 2008 مجدداً توجه باستان 

شناسان به این محل جلب شد. دکتر برونو 
استاد  که  حفاري  پروژه  رئیس  بولستین 
بي  به  است،  فرانسه  در  بوردو  دانشگاه 
داد  مي  نشان  ها  »بررسي  گفت؛  بي سي 
استخوان هاي بدن انسان را عمداً شکسته 
و جدا کرده اند که نشانه آدمخواري است. 
عالوه بر این نشانه هاي به سیخ کشیدن و 
کباب شدن در روي استخوان ها دیده مي 
شد.« ولي دکتر بولستین خاطرنشان کرد 
پخته  عمداً  ها  استخوان  این  اینکه  اثبات 
شده اند مشکل است. برخي از دانشمندان 
که فرضیه آدمخوار بودن بشر اولیه را د 

مي کنند.  

 سرقت رابین هودي  
 

کردند  اعالم  آلمان  دولتي  هاي  رسانه   
پایتخت   - »برلین«  در  بانک  رئیس  یک 
آلمان - با سرقت از مشتریان پولدار، به 
در  ایسنا  گزارش  به  کرد.  مي  کمک  فقرا 
گزارش رسانه هاي آلمان آمده است این 
اعالم رسانه ها  بر  بنا  رئیس 62ساله که 
متهم  گرفته،  لقب  ها  بانک  هود«  »رابین 
است با سرقت هفت میلیون و 600 هزار 
هزار   400 و  میلیون   11 معادل  یورو، 
فوریه  تا   2003 سال  دسامبر  بین  دالر 
آنها  در  که  هایي  بانک  از  میالدي   2005
به عنوان رئیس کار مي کرده، این مقادیر 
همچنین  است.  کرده  تقسیم  فقرا  میان  را 
در گزارش رسانه هاي این کشور به این 
موضوع اشاره شده که 117 نفر در رابطه 
با این سرقت »رابین هودي« از وي شکایت 
کردند. گفتني است دادگاه این زن 62 ساله 
در شهر »بن« و با حضور شاکیان و افراد 
فقیري که وي به آنها کمک کرده، برگزار 
بر  عالوه  زن  این  زیاد  احتمال  به  و  شد 
به  را  سرقتي  هاي  پول  تمامي  باید  اینکه 
مشتریان بازگرداند، به حبس نیز محکوم 

مي شود.  

شنیدن موسیقي 
موتزارت به رشد 
نوزادان زودرس 
کمک مي کند  

  
گوش  اند  دریافته  تازگي  به  پژوهشگران 
رشد  به  موتزارت  موسیقي  به  دادن 
محققان  کند.  مي  کمک  زودرس  نوزادان 
مي  موتزارت  موسیقي  صداي  گویند  مي 
نوزاداني  متابولیسم  شدن  آرام  به  تواند 
کمک  اند،  آمده  دنیا  به  موعد  از  پیش  که 
به حد  آنها را  بالقوه وزن  به طور  کند و 
تحقیق  این  عمده  بخش  برساند.  طبیعي 
این  روي  موتزارت«  »تاثیر  به  موسوم 
موضوع متمرکز بوده است که آیا گوش 
دادن به آثار این آهنگساز مي تواند سبب 
تقویت ضریب هوشي در انسان شود، اما 
یافته  به شواهدي دست  محققان همچنین 
اند که نشان مي دهد موسیقي به طور کامل 
مي تواند به نوزادان زودرس کمک کند تا 
محققان  برسند.  مطلوب  رشد  و  وزن  به 
مجله  در  آن  شرح  که  پژوهش  این  در 
تاثیرات  شده  منتشر  نیوساینتیست  علمي 
نوزاد   20 روي  را  موتزارت  احتمالي 
سازي  آرام  جنبه  از  سالم  اما  زودرس، 
که  فرض  این  اساس  بر  آنها  متابولیسم 
متابولیسم کمتر با افزایش وزن در ارتباط 
بررسي  است،  مرتبط  موسیقي  با شنیدن 
به طور متوسط 10  آنها دریافتند  کردند. 
تا 30 دقیقه پس از گوش دادن به سي دي 
»موتزارت کودک« متابولیسم نوزادان 13 

سیگارهاي 
دست ساز کوبا 
با طعم سیاست 

و فرهنگ 
 

ترجمه؛ مینا شرفي 

جهان  اقتصادي  بحران  دلیل  به  تقاضا  کاهش  رغم  به 
کوبا هنوز هم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سیگار 
در دنیا محسوب مي شود. اما به راستي دلیل موفقیت 

کوبا در این زمینه چیست؟

هوا در کارخانه H Upmann در هاوانا بسیار سنگین 
است و بوي شیرین تنباکو به مشام مي رسد. هوا گرم 
و مرطوب است اما هیچ دستگاه تهویه هوایي در اینجا 
وجود ندارد چرا که روشن بودن دستگاه تهویه باعث 
خشک شدن برگ هاي ارزشمند سیگار مي شود. در یک 
سالن بزرگ کارگران ردیف به ردیف روي نیمکت هاي 
چوبي نشسته اند. مردان و زنان با دقتي فوق العاده در 
حال پیچیدن سیگار هستند. تولید سیگارهاي دست ساز 
مشهور کوبا توانایي هاي خاصي مي طلبد که مهم ترین 
کارگران  اینجا  در  باالست.  بسیار  تمرکزي  داشتن  آن 
هیچ  و  ندارند  یکدیگر  با  زدن  حرف  براي  زماني  هیچ 
حرفي میان آنها رد و بدل نمي شود. جلوي اتاق جایگاه 
دست  در  میکروفني  با  نفر  یک  که  دارد  وجود  بلندي 
دولتي  روزنامه  خواندن  مشغول  و  نشسته  آن  روي 
گرانما براي کارگران است. در بسیاري از کارخانه هاي 
سیگارسازي کوبا مدیران به جاي پخش موسیقي براي 
کارگران در زمان کار همانند سنت دیرین کارخانه هاي 
نفر را استخدام مي کنند  این کشور یک  سیگار سازي 
تا براي آنها کتاب یا روزنامه بخواند. گاریسل والدس 
لومبیلو که معلم بوده در طول 20 سال گذشته در این 
کارخانه براي کارگران کتاب و روزنامه مي خواند. او 
صبح ها گزارش ها و خبرهاي روزنامه دولتي گرانما 
آنها  براي  هم  عصرها  و  خواند  مي  کارگران  براي  را 
رمان و کتاب مي خواند. این کاري است که خانم والدس 

هیچ گاه از انجام آن خسته نمي شود. او مي گوید؛ »با 
این کار احساس مي کنم فرد مفیدي هستم و مي توانم 
اندکي اطالعات در اختیار دیگران قرار دهم. افرادي که 
در اینجا کار مي کنند من را به چشم یک مشاور و کسي 
که از حقوق، روانشناسي و روابط اجتماعي مطالبي مي 
داند، مي بینند.« پس از آنکه خواندن روزنامه تمام مي 
دوست  کنند  اعالم  که  دارند  را  این حق  کارکنان  شود 
قسمت  این  در  بشنوند.  را  مطلبي  چه  ادامه  در  دارند 
گوش  رمان  یک  به  دهند  مي  ترجیح  کارگران  معمواًل 
دهند. شاهکار الکساندر دوما »کنت مونت کریستو« یکي 
این کارخانه است.  از رمان هاي مورد عالقه کارگران 
خواندن یک کتاب یا مطلب در کارخانه ها و کارگاه هاي 
سال  از  که  است  سنتي  بلند  صداي  با  سازي  سیگار 
خواننده  زمان  آن  در  است.  شده  باب  کوبا  در   1860
و  بودند  بلد  خواندن  که  کارگراني  میان  از  ها  کارگاه 
گفته  انتخاب مي شدند. طبق  داشتند  هم  صداي خوبي 
زئو نوچدو پریمو مدیر موزه سیگار هاوانا در گذشته 
کارگراني که سیگار مي پیچیدند از حقوق خود دستمزد 
خواننده کارگاه را پرداخت مي کردند. او مي گوید؛ »در 
انتخاب  را  فردي  میان خودشان  از  کارگران  زمان  آن 
مي کردند که بتواند بخواند و صداي خوبي هم داشته 
همیشه  سیگارسازي  هاي  کارخانه  خوانندگان  باشد.« 
محبوبیت  دولتي  مقامات  و  ها  کارخانه  میان صاحبان 
کارخانه  کارگران  متمادي  هاي  براي سال  اند.  نداشته 

و  کوبا  جامعه  آگاه  افراد  میان  در  سیگارسازي  هاي 
گروه هاي فعال سیاسي قرار داشتند و امروزه هم سطح 
آگاهي سیاسي در میان این قشر از کوبایي ها بیش از 
هاي  کارخانه  به  مدتي  براي  سنت  این  است.  سایرین 
سیگارسازي در فلوریدا، مکزیک و اسپانیا هم گسترش 
یافت. اما امروزه این روش تنها در کارخانه هاي سیگار 
به  نزدیک  .در حال حاضر  دیده مي شود  کوبا  سازي 
250 خواننده در کارخانه هاي سیگارسازي این کشور 
کار مي کنند. رافائل انچندیا که براي مدت ها سیگار مي 
مي  روزنامه  و  کتاب  کارگران  براي  اکنون  اما  پیچیده 
کارگران  به  روش  »این  گوید؛  مي  باره  این  در  خواند 
کمک مي کند بیش از پیش بر کار خود تمرکز کنند. در 
مي  یاد  چیزي  هم  کردن  کار  حین  کارگران  حال  عین 
رفتن  باال  و  کارگران  براي  آموزش  نوعي  این  گیرند. 
سطح آگاهي شان محسوب مي شود.« یاریما که قبل از 
حضورش در این کارخانه سیگارسازي در زندگي اش 
کتاب نخوانده بود هم در این باره مي گوید؛ »این مساله 
افق هاي روشني را در برابر من گشود. گوش کردن به 
مطالب کتاب ها و روزنامه نه تنها سازنده بلکه بسیار 
جالب و سرگرم کننده هم هست.« به همین دلیل برخي 
از مشهورترین برندهاي سیگار در کوبا نام شان را از 
روي کتاب هاي مورد عالقه کارگران انتخاب کرده اند. 
براي مثال کارخانه Upmann H نام دو سیگار معروف 
خود را کنت مونت کریستو و رومئو و ژولیت گذاشته 

منبع؛ بي بي سي است.                        
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امکان وجود  این  درصد کند مي شود. محققان مي گویند 
آهنگ هاي  به ساختار  تاثیر موتزارت روي مغز  که  دارد 
او مرتبط است، چرا که موسیقي موتزارت گرایش به تکرار 

بیشتر خط ملودیک دارد.  

استفاده از بوي کتاب هاي 
قدیمي براي ترمیم آنها  

 
 دانشمندان موفق به ارائه 
روشي براي تعیین میزان 
کتاب  وضعیت  و  قدمت 
که  اند  شده  قدیمي  هاي 
وارد  بدون  آن  اساس  بر 
آوردن آسیب به کتاب تنها 
میزان  آن  بوي  طریق  از 
را  کتاب  بودن  قدیمي 
تعیین مي کند. ، این تست 
تواند  مي  که  سن  تعیین 
هاي  کتاب  تخریب  میزان 
قدیمي و مدارک ارزشمند 
تاریخي را بر اساس بوي 
برخاسته از آنها مشخص 

کند، شیوه یي غیرمخرب به شمار مي رود که براي ترمیم 
این اسناد و کتاب ها نیز موثر خواهد بود. شیوه تست بوي 
غیرمخرب مي تواند به کتابخانه داران و متخصصان موزه 
ها در حفظ و مرمت بسیاري از موارد کاغذي قدیمي کمک 
دچار  زمان  گذشت  با  و  تدریج  به  آنها  از  برخي  که  کند 
تخریب و فرسودگي شده اند. به گفته محققان بوي آشناي 
رطوبت یا بوي نا که از کتاب هاي قدیمي برمي خیزد، نتیجه 
توانند  مي  که  است  هوا  در  کاغذ  ارگانیک  عناصر  تبخیر 
نشانه هایي از وضعیت کاغذهاي قدیمي را در خود حفظ 
آرشیو  مواد  و  ها  کتابخانه  آنالیز  رایج  هاي  روش  کنند. 
شده در موزه ها نیازمند نمونه برداري از صفحات کتاب یا 
مدارک است که این شیوه مي تواند باعث تخریب بخشي از 
سند شود. اما در تکنیک جدید دانشمندان، گازي که توسط 

صفحات کتاب ساطع مي شود را تجزیه کرده و بدون وارد 
آوردن آسیب به اصل سند، اطالعاتي در رابطه با سن آن و 
میزان فرسودگي و تخریب هاي وارد آمده به آن را تعیین 
مي کنند. بر اساس گزارش ساینس دیلي، با کمک این شیوه 
جدید دانشمندان حدود 72 کاغذ و مدرک تاریخي را از قرن 
هاي 19 و 20 میالدي که بافت آنها حاوي صمغ و رشته 
هاي چوبي بود، مورد آزمایش قرار داده و موفق به یافتن 
این 15 ماده به عنوان مقیاس  15 ماده ارگانیک شدند که 
هایي مناسب براي تعیین میزان فرسودگي کاغذها انتخاب 

شدند. 

برندگان نوبل پزشکي خواستار 
برابري زن و مرد در علم شدند  

 
 

دانشمندان زن برنده نوبل پزشکي 2009 از موسسه هاي 
علمي درخواست کردند با تغییر دادن ساختار فعالیت هاي 
علمي خود به زنان بیشتري براي دست پیدا کردن به رتبه 
هاي باالي علمي کمک کنند. به گزارش بي بي سي الیزابت 
بلک برن و کارول گریدر فعالیت هاي علمي خود را مانند هر 
فرد دیگري آغاز کردند اما پیشرفت در این فعالیت ها براي 
زنان پس از تولد فرزندان و به دلیل عدم انعطاف پذیري 
زماني بسیار مشکل خواهد شد. به اعتقاد بلک برن ساختار 
این فعالیت ها بسیار متناسب با فعالیت هاي مردان است 
و در مورد زنان که از شیوه متفاوت زندگي برخوردارند، 
مي  وجود  به  علمي  هاي  پیشرفت  مسیر  در  را  مشکالتي 
آورد در حالي که بسیاري از زنان در رشته مطالعاتي خود 
از قابلیت هاي بسیار باالیي برخوردارند. این اولین باري 
است که دو زن جایزه نوبل پزشکي را با یکدیگر تقسیم مي 
کنند. طي سال هایي که این جایزه به دانشمندان مختلف اهدا 
شده است، تنها 10 زن موفق به دریافت نوبل پزشکي شده 
اند. به گفته بلک برن ارائه ساختارهاي انعطاف پذیرتر و 
ایجاد دوره ها و پروژه هاي نیمه وقت مي تواند به پیشرفت 

توانایي هاي علمي زنان کمک کند.  
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فرهنگی
آلبوم شهرام ناظری پس از 5 

سال رفع توقیف شد
پس  و  تازگی  به  ناظری  "شهرام  عسرت  "سفر  آلبوم     

ازگذشت پنج سال انتظار مجوز گرفت 

در حاشیه بازدید شهرام ناظری از موزه موسیقی شهرام 
ناظری دراین باره گفت : "سفر عسرت "آلبومی است که 
نزدیک به پنج سال برای گرفتن مجوز انتظار کشید و به 
تازگی و پس از پنج سال باالخره مجوز گرفت وبه تازگی 

دربازار منتشر شده است . 
شهرام ناظری بااشاره به اینکه آلبوم "سفر عسرت "درابتدا 
با تیراژ محدودی منتشر شد گفت :قراراست این آلبوم به 
که  اطالعاتی  شود.براساس  منتشر  تری  گسترده  شکل 
در خارج  پیش  2 سال  اثر  ،این  منتشر شده  این  از  پیش 
از کشور منشر شده بود، و با آهنگ سازی فرخزاد الیق 
از سوی شرکت مشکات و ایران گام به تازگی وارد بازار 

شده است. 

پیش از این برخی سایتها درباره این آلبوم گزارش داده 
و  اینترنت  در  مجاز  غیر  صورت  به  اثر  این  که  بودند 
آلبوم  .این  چرخیده،است  دست به دست  موبایل ها  گوشی 
ثالث،  اخوان  مهدی  از  اشعاری  که  است  قطعه   10 شامل 
دکتر شفیعی کدکنی و هوشنگ ابتهاج را در خود گنجانده 
و نوازنده هایی مثل سیامک آقایی، بیژن کامکار، شروین 
مهاجر به همراهی ارسالن کامکار و همایون نصیری هم 

در آن حضور دارند
 

با نوای مرغ سحر 
شجریان در قونیه

 

با  ایران  آواز  استاد  شجریان  محمدرضا  کنسرت  شب  سومین 
استقبال فراوان مردم و مسووالن شهر قونیه ترکیه برگزار شد. 
دیدن  برای  که  ایرانی ها  از  بسیاری  که  بود  حدی  به  استقبال 
کنسرت شجریان به شهر قونیه مسافرت کرده بودند به صورت 

ایستاده کنسرت را مشاهده کردند. 
احمد کاظم، معاون دانشگاه سلجوق شهر قونیه که در این کنسرت 
شرکت کرده بود در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه صدای استاد 
اظهار  می دهد،  پیوند  خود  گذشتگان  و  مفاخر  با  مرا  شجریان 
کرد: با وجود اینکه من معنای بسیاری از شعرهای خوانده شده 
توسط استاد شجریان را نمی دانم لیکن با این صدا، آرامش را در 

تمام وجودم احساس می کنم. 
در  موالنا  همایش های  با  هم زمان  کنسرت شجریان  اجرای  وی 

قونیه را یک اتفاق بی نظیر فرهنگی در سطح جهان عنوان کرد. 
در پایان کنسرت استاد شجریان به اصرار عالقمندان مرغ سحر 

برای سومین شب با همخوانی شرکت کنندگان اجرا کرد. 
دستگاه  در  مست  رندان  بخش  دو  در  شجریان  استاد  اجرای 
همایون و مرغ خوشخوان در دستگاه شور و بیات ترک انجام 

شد. 

حضور مارکز در فیلم مستند کاسترو  
 

گابریل گارسیا مارکز نویسنده »صد سال تنهایي« و برنده جایزه نوبل به 
همراه چند چهره مطرح جهان در فیلم مستندي که درباره فیدل کاسترو 
رئیس جمهور پیشین کوبا ساخته شده، حضور یافت. در این فیلم اکثر 
افراد بر اشتیاق کاسترو به آشپزي و برخي ظرافت هاي شخصیتي او 
تاکید کرده اند. کاسترو بعد از بحران سالمتي در سال 2006 از خواندن 
داستان هاي مارکز به مطالعه رمان هایي مثل دراکوالي برام استوکر 
سوق پیدا کرده است. خود در این باره مي گوید؛ »این کتاب نمي گذارد 
من بخوابم.« به گزارش مهر او از شخصیت هاي سیاسي جهان معاصر 
و  شنیده  متضادي  گاه  و  متفاوت  نظرات  همواره  او  درباره  که  است 
خوانده مي شود. با وجود تمام دیدگاه ها گابریل گارسیا مارکز یکي از 
دوستان صمیمي وي محسوب مي شود که در طول سال ها بارها از 

کوبا و شخص کاسترو دیدار کرده است. 

شعرهاي در خاطرمانده 
سهراب کتاب مي شوند 

 
جاي  شعرخوانان  حافظه  در  بیشتر  که  سپهري  سهراب  از  شعرهایي 
اند، با ترجمه به انگلیسي منتشر مي شوند. کتاب »آنچه باید از  گرفته 
این شاعر  از شعرهاي  قطعه   120 تا   100 دربردارنده  بدانیم«  سهراب 
است که از همه آثار او انتخاب شده است. به گزارش ایسنا در انتخاب 
این شعرها این موضوع در نظر گرفته شده است که اغلب مردم و عالقه 
مندان شعرهاي سهراب آنها را دوست دارند و از حفظ اند. این کتاب که 
در حال تدوین است، به صورت دوزبانه )فارسي - انگلیسي( با ترجمه 
نسترن نصرت زادگان و مقدمه یي مفصل به قلم محمود شالویي احتمااًل 
از سوي انتشارات سخن تا چندي دیگر منتشر مي شود. همچنین کتاب 
مجموعه مقاله هاي ارائه شده در همایش »بررسي شعر و اندیشه هاي 
ادبي سهراب سپهري« که به تازگي برپا شد، تا یک ماه دیگر از سوي 

نشر یادشده به چاپ مي رسد. 

چشم ناباکوف در تهران 
این  داشت.  31 سال  او  که  نوشته شد  زماني  ناباکوف  »چشم«  رمان 
رمان جزو آثار روسي او محسوب مي شود و چهارمین رمانش است. 
این کتاب بعدها در سال 1965 توسط دیمیتري پسر نویسنده به زبان 

انگلیسي ترجمه شد. 
این کتاب حدود 110 صفحه اي، کوتاه ترین رمان ناباکوف است و مثل 
کارهاي اولیه ناباکوف شخصیت هاي اصلي آن را روس هاي مهاجري 
تشکیل مي دهند که در اروپا و به ویژه آلمان ساکن شده اند. در این رمان 
داستان در یک خانه مي گذرد که خانه یک معلم خصوصي جوان روس 
غافلگیرکننده  رمان شروعي  این  کلي  طرح  است.  »اسموروف«  نام  به 
دارد و لحظاتي پس از تالش ناموفق یا شاید هم موفق قهرمان رمان، 
به  چشم  مرگش،  تصویر  با  او  مي کند.  تصویر  را  خودکشي  براي 
روي گروهي از روس هاي مهاجر باز مي کند که هر یک در تالشند تا 
احساس شان را درباره او بیان کنند. ناباکوف در این رمان تالش کرده 
به مساله هویت بپردازد و ساختار اجتماعي هویت را در واکنش ها و 

عقاید دیگران بررسي کند. 

چوب حراج به چرکنویس هاي 
ناباکوف 

از  از 138 فیش دستنویس  نیویورک مجموعه اي  حراجي کریستي در 
ناباکوف )مربوط به اصالت لورا( که با مداد نوشته شده  را با قیمت پایه 

400 تا 600 هزار دالر به فروش خواهد رساند. 
فهرست  مخصوص  کارت   138 روي  که  ناباکوف  دستنویس  نسخه 
در  مونترو  شهر  در  بانک  یک  گاوصندوق  در  شده  نوشته  کتاب ها 
سوئیس نگهداري مي شد. شهري که خود ناباکوف در سال 1977 در 

آن درگذشته بود. 
»اصالت لورا« به زبان انگلیسي نوشته شده است. شهرت، خیلي دیر به 

سراغ ناباکوف آمد. 
برخی از منتقدان به دیمیتري توصیه کرده بودند »لورا« را بسوزاند. 
زیرا نگران بودند مبادا این رمان به علت ناتمام بودن  باعث سرشکستگی 
نویسنده اش بشود. او »لولیتا« را نوشته بود اما در چاپش تردید داشت. 
آن  در  را  دستنوشته ها  و  کرد  درست  آتش  خانه  پشت  که  جایي  تا 
انداخت اما همسرش »ورا« سر رسید، کاغذهاي نیم سوخته را برداشت 

و متن را تایپ کرد. 
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ولخرجي
 

 جرج زیمل - ترجمه صالح نجفي

مجال خرج کردن  به  مي شود  مربوط  ولخرجي کردن  از  ناشي  لذت 
پول براي هرچیزي که پیش آید و باید آن را متمایز ساخت از لذت 
و  تفاخر  و  آن  بین  گذاشت  فرق  و  از چیزها  گذرا  تمتع  از  حاصل 
و  اکتساب  میان  مهیج  تحول  و  تغییر  و  بدان  مربوط  جلوه فروشي 
استفاده چیزها؛ لذت مورد بحث بیشتر مربوط مي شود به کارکرد 
از محتواي جوهري و اوضاع و  ناب اسراف و ولخرجي، قطع نظر 

احوال متالزم آن.
براي آدم خراج، جاذبه لحظه ولخرجي کردن هم از خود افزایش پول 
و هم از جذابیت چیزهاي مصرفي، پیشي مي گیرد. این امر به طور 
مشخص موقعیت فرد ولخرج را در نسبت با سلسله غایات برجسته 
مي کند. اگر نقطه فرجامین این سلسله، تمتع از طریق مالکیت یک چیز 
باشد، آن گاه اولین مرحله واسط اساسي مالکیت پول است و دومین 

مرحله، پول را صرف آن چیز کردن. 
براي آدم خسیس، اولین مرحله مطبوع و في نفسه مطلوب مي شود 
ولي براي آدم ولخرج، مرحله دوم است که کیف مي آورد. براي آدم 
ولخرج، پول همان قدر مهم است که براي خسیس؛ گرچه نه به شکل 
تصاحب آن بلکه در قالب حرام کردن آن. درک آدم ولخرج از ارزش، 
وابسته  ارزش  صورت هاي  دیگر  به  پول  انتقال  و  تبدیل  لحظه  به 
است، آن هم تا بدان حد که او با اشتیاق مي خواهد براي تمتع از این 

لحظه، به بهاي برباددادن همه ارزش هاي انضمامي تر پول بپردازد.
بنابراین به راستي درخور توجه است که بي اعتنایي نسبت به ارزش 
پول ـ که ذات و جاذبه ولخرجي به شمار مي آید ـ این ارزش را به 
زیرا  پیش فرض مي گیرد  دانسته،  قدر  و  تجربه شده  صورت چیزي 
آشکارا، دورانداختن چیزي که براي آدمي بي تفاوت است، خود نیز 
کامال بي تفاوت خواهد بود. مورد ذیل معرف ولخرجي غیرمنطقي و 

لگام گسیخته مرسوم در رژیم گذشته است.
وقتي شاهزاده کنتي )Prince Conti( الماسي به ارزش 4 تا 5 هزار 
شاهزاده  برگرداند،  را  الماس  او  و  فرستاد  بانویي  براي  را  فرانک 
فرمان داد الماس را چنان خرد کنند که بتواند از آن به عنوان پودر 
تِین  بدهد.  را  زن  نامه  جواب  تا  کند  استفاده  نوشتن  مخصوص 
)Taine( به این داستان، اظهارنظر ذیل را درخصوص عادات عرفي 
آن دوره مي افزاید: »هرچه کمتر به فکر پول باشي، جهاندیده تري«. 

البته این نظر متضمن درجه اي از خودفریبي است، زیرا نگرش منفي 
آگاهانه و موکد به پول 

- به سان فرایندي دیالکتیکي - بر ضد خود استوار است؛ یعني بر آن 
نگرشي که براي پول اهمیت و جذابیت قائل است و بس.

این حکم درباره برخي فروشگاه ها در شهرهاي بزرگ صادق است 
که برخالف فروشگاه هایي که مشتریان را با قیمت هاي ارزان جلب 
مي کنند، با بي قیدي متظاهرانه تاکید مي کنند که اجناس شان باالترین 

قیمت ها را دارد.
آنها بدین وسیله به جذب آراسته ترین اقشار جامعه مي اندیشند که 
اصال قیمت اجناس را نمي پرسند. در این مورد، نکته جالب توجه این 
است که آنها نه بر موضوع اصلي - خود شيء - بلکه بر متضایف 
یا همبسته منفي آن تاکید مي گذارند؛ اینکه قیمت مهم نیست. و بدین 
مي دهند؛  قرار  توجه  مرکز  در  دگربار  را  پول  ناخودآگاه  ترتیب، 

هرچند به شکل سلبي.
شتاب  تمام  سهولت  به  پول،  با  نزدیکش  رابطه  علت  به  ولخرجي، 
مي گیرد و آناني را که دچار ولخرجي اند، از مالحظه موازین معقول 
ناتوان مي سازد، زیرا نظم و قاعده اي که از طریق سنجه پذیرفتاري 

)receptivity( اشیاي انضمامي حاصل مي شود، از دست مي رود.
وجه مشخصه حرص مفرط پول، دقیقا همان ولخرجي است؛ حرص 
دنبال  به  واقعي،  چیزهاي  از  تمتع  جست و جوي  عوض  به  پول، 
بي نهایت گسترش  تا  که  نامحسوس مي گردد  ناملموس و  چیزهاي 

مي یابند و هیچ حد و مرز بیروني یا دروني نمي شناسند.
براي  را  احتمال ها  بزرگ ترین  تقلبي،  و  اصلي  پول  توأمان  وجود 
افزایش دروني جنون پول پرستي پیش  مي آورد که در مقایسه با آن، 
دیگر خواهش هاي شدید نفساني همواره مبتني بر علل روان شناختي 
مي نمایند. ما مي دانیم این قضیه حتي در انقالب هاي چین روي داد، 
زیرا حکومت دستمزدها را با پول تقلبي مي پرداخت اما مالیات ها را 

فقط با پول اصل مي پذیرفت.

من، فقط در حد فرضیه، فکر مي کنم این عدم اعتدال که بخشي از 
نفس عالقه به پول است، درعین حال ریشه پنهان پدیده عجیب وغریبي 
این پدیده که بورس بازان  است که در بازار بورس یافت مي شود؛ 
جزء یا ناآشنایان، تقریبا بدون استثنا روي افزایش قیمت هاي بازار 

سرمایه گذاري مي کنند.

عمال  اما  صحیح  منطقا  واقعیت  این  که  مي نماید  چنان  نظرم  به 
بي ربط که سود در روندهاي پیش فروش محدود است و حال  آنکه 
در مراحل پیش خرید چنین محدودیتي در کار نیست، انگیزه رواني 

چنین رفتاري است.
دهند،  تحویل  را  اشیا  باید  عمال  که  بزرگ  بورس بازان  درحالي که 
سرمایه گذاري  مي کنند،  حساب  را  بازار  طرف  دو  هر  احتمال هاي 
روي پول محض ـ که در سرمایه گذاري روي آینده یافت مي شود 
ـ به سرمایه گذاري در یک جهت ـ که بالقوه بي نهایت است ـ عالقه 

دارد.
این گرایش که صورت دروني تکاپوي منفعت مالي را قوام مي بخشد، 
به وجهي روشن تر در نمونه ذیل نمود مي یابد. کشاورزي آلمان، در 
تولید  ـ 1830 سود ساالنه مستمرا فزاینده  فاصله سال هاي 1880 
مي کرد و این تصور را به وجود آورد که سود دهي مزبور، روندي 
ارزش  با  متناسب  قیمتي  به  نه  دارایي ها  بنابراین،  است؛  بي نهایت 
مي شدند؛  آینده شان عرضه  متوقع  با سود  معادل  بلکه  جاري شان 
به همین علت است که کشاورزي اکنون دچار این وضع فالکت بار 

است.
آدم واقعا ولخرج را نباید با افراد لذت پرست یا صرفا سبک سر اشتباه 
گرفت؛ هرچند همه این عناصر در ولخرج نوعي، به هم مي آمیزند. 
بدان  به شيء مطلوبش دست مي یابد، نسبت  آدم ولخرج همین که 
اینکه هرگز  به  او محکوم است  تمتع و کام جویي  بي اعتنا مي شود؛ 
قرار و دوام نیابد؛ لحظه دستیابي او به یک شيء با نفي کام جویي 

او مصادف مي شود.
از این حیث، زندگي براي او همان شکل اهریمني را پیدا مي کند که 
براي فرد مال اندوز؛ هر مقصودي که حاصل مي شود، به عطش او 
دامن مي زند، زیرا کل  نمي شود،  برآورده  براي خواستي که هرگز 
این گرایش در جست و جوي ارضا است؛ چون که از یک هدف غایي 
را  غایتي  آغاز هر  از  که  مقوله اي جاي مي گیرد  بطن  مي برد و در 
به آخر  مانده  لحظه  به وسایل و یک  را محدود  رد مي کند و خود 

مي کند.
در  هدف  به  او  وقوف  است.  انتزاعي تر  دو  آن  از  شخص خسیس 
فاصله اي به مراتب بیشتر از هدف غایي متوقف مي شود و حال  آنکه 
آدم ولخرج به اشیاي مطلوب خود نزدیک تر مي  شود، زیرا حرکت 
او به سمت غایتي عقالني در مرحله اي واپس تر مي ایستد تا آن را 

تصرف کند؛ توگویي آن، خود هدف غایي است.

از یک طرف، این وحدت صوري تقابل کامل نتایج مشهود و از طرف 
دیگر، فقدان یک هدف انضمامي نظم آفرین -که با اشاره به بي معنایي 
یکسان هر دو گرایش، تاثیر متقابل نامعیني بین آنها برقرار مي کند- 
اغلب  ولخرجي  و  مال اندوزي  که  مي دهد  توضیح  را  واقعیت  این 
آنها  پخش  در  خواه  مي شوند؛  یافت  واحد  شخص  یک  در  اوقات 
حاالت  و  احوال  با  پیوند  در  خواه  و  عالیق  متفاوت  در حوزه هاي 
این حاالت چنان در مال اندوزي و ولخرجي  متغیر.  قبض و بسط 
جلوه مي کند که گویي، هربار، محرک فرد یکي بوده و فقط ظرفیتش 

فرق مي کرده است.

معناي دوگانه پول براي خواست ما نتیجه باهم نهاد 2 نقشي است که 
پول ایفا مي کند؛ هرچه نیاز به خوراک و پوشاک فوري تر و عام تر 
مقادیر  است  ممکن  مي شود.  محدودتر  بالطبع  آنها  به  میل  باشد، 
کافي، باالخص از چیزهاي الزم و ضروري، در کار باشند که بدین 
ترتیب در اصل شدیدترین موارد میل اند. در تضاد با نیازهاي طبیعي 
ما، تقاضاهاي کاالهاي تجملي محدودیت نمي شناسد.عرضه اجناس 
با  گرانبها،  فلزات  مثال،  درنمي گذرد.  آنها  تقاضاي  از  هرگز  تجملي 
استفاده هاي  جواهرات اند،  ساخت  براي  الزم  مواد  اینکه   به  توجه 
بیشماري دارند. این امر، نتیجه غیرضروري بودن اساسي آنهاست.

هرچه ارزش ها به بنیاد و اساس زندگي ما نزدیک تر باشند و هرچه 
بیشتر با شرایط بقاي محض ما یکي باشند، تقاضاي مستقیم شان 
قوي تر و البته از حیث کمیت محدودتر است و احتمال رسیدن به حد 

اشباع در مراحل اولیه بیشتر است.
پول در دل خویش حامل ساختار نیاز به تجمالت است؛ چراکه هر 
محدودیتي بر میل به خود را کنار مي زند که تنها به میانجي رابطه 
مقادیر مشخص با ظرفیت ما براي مصرف کردن، ممکن خواهد بود. 
با این  همه، پول برخالف فلزي گرانبها که در ساخت جواهرات به 
فاصله گیري  با  را  به خود  نامحدود  میل  ندارد  نیازي  مي رود،  کار 
پول، همبسته  زیرا  کند،  متعادل  آني و مستقیم  نیازهاي  از  فزاینده 

اساسي ترین نیازهاي زندگي هم شده است.

این خصلت دوگانه نظرگیر پول، نظر به میل بدان، به شکلي مجزا در 
مال اندوزي و ولخرجي نمود مي یابد، زیرا در هر دو مورد، پول در 
میل ناب بدان مستحیل مي  شود. هم مال اندوزي و هم ولخرجي وجه 
منفي چیزي را عیان مي سازند که دیدیم وجه مثبت پول نیز هست؛ 
یعني اینکه پول قطر دایره اي را که در آن سایق هاي رواني متعارض 
مال اندوزي  آنچه  به عبارتي،  مي سازد.  بزرگ  مي شوند،  شکوفا  ما 
و  بي ثباتي  قالب  در  ولخرجي  مي دهد،  نشان  مادي  فلج  قالب  در 

گسترش خواهي عیان مي سازد

دهمین دوره جایزه ادبي منتقدان 
مطبوعات برگزار شد 

 

جایزه بهترین رمان دهه به رضا قاسمي و بهترین رمان سال به مهسا 
محب علي اهدا شد

مراسم دهمین دوره جایزه ادبي منتقدان و نویسندگان مطبوعات روز 
خرم  یزداني  مهدي  سخنراني  با  مراسم  این  شد.  برگزار  چهارشنبه 
درباره ابراهیم گلستان آغاز شد. او این سخنراني را به احمد زیدآبادي 
تقدیم کرد و در سخنانش به پیغام شفاهي ابراهیم گلستان اشاره کرد 
کنم،  نصیحت  ندارم  دوست  »من  است  گفته  گلستان  ابراهیم  گفت؛  و 
اما فیلم ها را خوب ببینید، بسیار بخوانید، نقاشي ببینید و بیاموزید.« 
ابراهیم گلستان امسال از سوي داوران این جایزه ادبي براي یک عمر 
دستاورد در زمینه ادبیات مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. یونس تراکمه 
در بخشي از این مراسم به عنوان یکي از اعضاي هیات داوران گزارش 
را  مطبوعات  نویسندگان  و  منتقدان  ادبي  جایزه  دوره  دهمین  داوري 
ارائه داد و سپس جایزه بهترین مجموعه داستان یک دهه گذشته که 
از بین برگزیدگان این جایزه ادبي انتخاب شده بود، اهدا شد. مجموعه 
داستان »تمام زمستان مرا گرم کن« نوشته علي خدایي در این بخش 
شبانه  »همنوایي  گذشته  دهه  رمان  بهترین  بخش  در  و  شد  برگزیده 
پیام  کرد.  دریافت  را  جایزه  قاسمي  رضا  نوشته  ها«  چوب  ارکستر 
مراسم  این  در  برد  مي  سر  به  کشور  از  خارج  در  که  قاسمي  رضا 
تاریخ  پیام  این  در  قاسمي  قرائت شد.  محمدحسن شهسواري  توسط 
میالدي را گذاشته بود و نوشته بود برابر با نمي دانم چند روز بعد از 
شانزدهم آذر. جایزه قاسمي را حسین کریمي مدیر انتشارات نیلوفر که 
ناشر کارهاي قاسمي است به نیابت از او دریافت کرد. در بخش جدید 
»حامي کتاب« علي شروقي به عنوان منتقد و روزنامه نگار برتر سال 
از جواد  او در سخناني کوتاه  تندیس دریافت کرد.  انتخاب شد و   87
ماهزاده نویسنده و روزنامه نگار ادبي یاد کرد. در دو بخش بهترین 
نویسنده  علي  مهسا محب   87 داستان سال  مجموعه  بهترین  و  رمان 
رمان »نگران نباش« و پیمان اسماعیلي نویسنده مجموعه داستان »برف 

و سمفوني« برگزیده شده و تندیس دریافت کردند.

محب علي هنگام دریافت جایزه اش گفت؛ »خوشحالم که براي گرفتن 
این جایزه انتخاب شدم اما متاسفم که در چنین شرایطي این جایزه را 
دریافت مي کنم.« پیمان اسماعیلي نیز با اشاره به متن لوح تقدیرش که 
در آن به عنصر ترس در داستان هاي این نویسنده اشاره شده بود، 
اظهار امیدواري کرد ترس فقط متعلق به کتاب هاي او باشد و هرگز 
در جامعه دیده نشود. هر دو کتاب مجموعه داستان و رمان برگزیده 
سال 87 توسط انتشارات چشمه منتشر شده است. در بخشي از این 
مراسم از کیائیان به عنوان ناشر برگزیده ادبیات داستاني تقدیر شد. اما 
پرتشویق ترین بخش این مراسم جایزه ویژه هیات داوران به روزنامه 
این  است.  داشته  ادبیات  به  را  توجه  بیشترین  همیشه  که  بود  نگاري 
جایزه را محمود دولت آبادي و احمد غالمي به محمد قوچاني تقدیم 
کردند. قوچاني هنگام دریافت جایزه اش گفت؛ »خیلي خوشحالم که در 
جمع این گروه از نویسندگان و داستان نویسان قرار گرفته ام. وقتي در 
زندان بودم مجله یي به دستم رسید که در آن خاطرات زندان محمود 
بودند. ضمنًا  زیبا  بسیار  این خاطرات  بود.  نوشته شده  آبادي  دولت 
از آقاي کروبي به نیکي یاد کرده  این خاطرات آقاي دولت آبادي  در 
بود.« او در پایان گفت؛ »امیدوارم سیاست و ادبیات به هم پیوند بخورد 
محمود  مراسم  این  در  شوند.«  ادبي  آثار  دستمایه  زندان  خاطرات  و 
امرایي،ناهید  زاد،اسداهلل  فرزانه طاهري، محمود حسیني  آبادي،  دولت 
طباطبایي، شیوا ارسطویي، مژده دقیقي،مدیران انتشارات مرکز،ققنوس 

و جمعي از نویسندگان، مترجمان و روزنامه نگاران حضور داشتند. 

 

کوتاه از ادبیات لذت ناشي از
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

با وجود این رفیق موندت دو روز پس از این ماجرا سوار یک تاکسی شده 
به فرودگاه لندن رفته و با هواپیما به برلن بازگشته است . حتما شما خواهید 
در  بله   . با شماست  البته حق  و  است  داده  بخرج  عجیبی  زرنگی  که  گفت 
حالیکه پلیس انگلستان تمام فرودگاهها و بندرها را تحت نظر داشته موندت 
در فرودگاه اصلی لندن سوار هواپیما شده و خود را به برلن رسانده است 
پیش  حتما  عزیز  دوستان  ولی   . است  انگیز  واقعا شگفت  او  زرنگی  این   !
خود فکر کرده اید که چنین کاری بدون وافقت مقامات انگلیسی از هر لحاظ 
غیرممکن میباشد دوباره همهمه ای درسالن بلند شد . فیدلر افزود : حقیقت 
امر بسیار ساده است . انگلیسها موندت را بازداشت کرده و پس از گفتگوی 
اینست  نجاتش  راه  تنها  که  میشود  متذکر  باو  اپنتلیجنت سرویس  کوتاهی 
انگلیسیها میخواستند که موندت  البته  با آنها شود.  که حاضر به همکاری 
اطالعات مهمی را در اختیار آنها گذارد و در مقابل پول هنگفتی دریافت دارد. 
از مرگ پیشنهاد آنها  موندت که مرد پست وضعیفی است بجای استقبال 
را میپذیرد و خود را به برلن میرساند. از آن موقع منافع انگلیسیها ایجاب 
میکرد که موندت مدارج ترقی را طی نماید . هنوز مدارکی کافی برای اثبات 
اینکه موفقیتهای موندت درازبین بردن مامورین بدون ارزش غربی مدیون 
اربابان امپریالیست او میباشد دردست ندارم . ولی شخصا اطمینان دارم که 
سازمانهای مخفی انگلستان برای اینکه موندت شهرت و اعتبار زیادی کسب 
کند چند تن از مردان بدون ارزش خود را قربانی کرده اند . از سال 1960که 
موندت درراس سازمان ضد جاسوسی ابتیلونگ قرار گرفت از تمام نقاط 
جهان بما اطالع میرسید که یکی از شخصیتهای عالیرتبه ما به کشور خود 
خیانت میکند. شما همگی بخوبی میدانید که کارلی ریمک جاسوس انگلیسیها 
بود. ما گمان کردیم که پس از مرگش خیانت از میان رفته است . ولی حدس 
ما درست نبود و شایعاتی هنوز رواج داشت . د راواخر سال 1960 یکی 
اینبلیجنت سرویس  انگلیسی عضو  لبنان با یکنفر  از همکاران سابق ما در 
تماس میگیردو پیشنهاد میکند که در مقابل مقداری پول اسراز آبتیلونگ را 
انگلیسیها با پیشنهاد او مخالفت  در اختیار لندن گذارد عجب اینجاست که 
شخص  که  اینست  گرفت  موضوع  این  از  میتوان  ایکه  نتیجه  تنها  کردند. 
تابستان  از   . لندن گذاشته است  اخیترا  قبال اطالعات مزبور را در  دیگری 
سال 1960 مامورین فعال ما یکی بعداز دیگری کشته و یا بازداشت شده اند 
. گاهی دشمن سعی مینمود که آنها را بعنوان ماموردو جانبه به کشورمان 
بازگرداند. ولی بندرت چنین کاری میکرد . بدین ترتیب چنین بظنر میرسد 
که انها برای این موضوع اهمیتی قائل نبودند. در اوایل سال 1961 ما شانس 
اینتلیجنت سرویس را  بزرگی آوردیم و موفق شدیم که خالصه اطالعات 
دوباره آبتیلونگ بدست آوریم . این طاالعات کامل دقیق و بسیار پرارزش 
جریان  در  را  موندت  بالفاصله  میکرد  ایجاب  ام  وظیفه  که  همانطور  بود. 
گذاشتم . او بهیچوجه تعجبی نکرد و بمن گفت که تحقیقات دامنه داری را 
آغاز کرده و اگر من اقدامی بکنم ممکن است نقشه هایش به نتیجه نرسد. باید 
اعتراف کنم که در آن موقع این فکر بخاطرم خطور کرد که موندت شخصا 
میگذاشته  سرویس  اینتلیجنت  اختیار  در  را  آبتیلونگ  به  مربوط  اطالعات 
بدیهی  این موضوع وجودداشت.  اثبات  برای  هم  دیگری  دالئل  .البته  است 
است که هیچگاه بفکر اسنان نمیرسد که رئیس اداره ضد جاسوسی کشوری 
برای یک کشور بیگانه جاسوی کند ! چنین فرضیه ای قدری وحشتناک و 
باور نکردنی است که هیچکس سعی نمیکند آنرا مورد بررسی قراردهد. باید 
اعتراف کنم که خود متهم مدتی تردی کردم و بدین ترتیب مرکتب اشتباه 
بزرگی شدم . ولی دوستان من باالخره دلیل قاطع را بدست آوردم پیشنهاد 
بطرف  را  سرخود  فیدلر  بشنوید.  مرا  شاهد  حرفهای  بالفاصله  که  میکنم 
انتهای سالن گرداند و به نگهبانان گفت : لیماس را بیاورید. دو نگهبانی که 
بطرف وسط  را  لیماس  و  برخاستند  جا  از  بودند  نشسته  لیماس  کنار  در 
بایستد  باو اشاره کرد که مقابل میز  نگهبانان  از  سالن هدایت کردند یکی 
از  و  کرد  لیماس  به  رو  دادگاه  رئیس   . قرارداشت  او  متری  دردو  فیدلر 
او پرسید : شاهد اسم شما چیست؟ آلک لیماس سن ؟ 50سال آیا متاهل 
هستید ؟ نخیر قبال بوده اید؟ فعال نیستم . شغل ؟ کارمندکتابخانه فیدلر که 
تابحال سکوت کرده بود حرف اوراقطع کردو گفت ولی قبال برای اینتلیجنت 
سرویس کار میکردید. اینطور نیست ؟ بله کامال صحیح است. من یکسال 
پیش برای آنها کار میکردم. فیدلر افزود : اعضاء محترم دادگاه را که درباره 
بازپرسی از شما تهیه کرده بودم خوانده اند. میخواهم که دوباره درباره 
آیا  بدهید.  بعمل آوردید توضیحاتی  پیترگیالم  با  ماه  مالقاتی که دراواخر 
منظورتان همان حرفهائی است که درباره موندت زدیم ؟ بله همانطور که 
قبال بشما گفتم روزی که درسازمان بودم نصادفا در یکی از راهروهای با 

پیتر برخورد کردم من میدانستم ادامه دارد
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ایماني  به  و  مي شناسند  مهرباني اش  به  را  او  که  پیامبري 
زندگي  را  مرگ ها  خدایي  حکم  به  و  مي کرد  دوا  را  درد  که 
مي بخشید؛ پیامبري که یقین داشت اگر ایمان به خدا داشته 
باشید هر کاري شدني است: »اگر به خدا ایمان داشته باشید 
مي توانید به این کوه زیتون بگویید برخیزد و در دریا بیفتد 
و فرمان شما را بدون چون و چرا اطاعت کند« پیامبري که 
چشم را چراغ وجود انسان مي داند: »اگر چشم تو پاک باشد 
تمام وجود تو نیز پاک و روشن خواهد بود.« به بهانه آغاز 
سال نو میالدي، نگاهي انداخته ایم به گوشه اي از پیام هاي 

روشنگرانه این پیامبر بزرگوار.

گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود محکوم به مرگ 
است اما من مي گویم که حتي اگر نسبت به برادر خود خشمگین 
شوي و بر او فریاد بزني باید تو را محاکمه کرد و اگر برادر 
اگر به  به دادگاه برد و  باید تو را  »ابله« خطاب کني  خود را 

دوستت ناسزا گویي سزایت آتش جهنم است.

اگر نذري داري و مي خواهي گوسفندي قرباني کني و همان 
گوسفند  است  رنجیده  تو  از  دوستت  که  آید  یادت  به  لحظه 
را همان جا رها کن و اول از دوستت عذرخواهي نما و با او 

آشتي کن.

گفته شده است که زنا مکن ولي من مي گویم که اگر حتي با 
نظر شهوت آلود به زني نگاه کني همان لحظه در دل خود این 
عمل را انجام داده اي. پس اگر چشمي که برایت این قدر عزیز 
دور  و  درآور  حدقه  از  را  آن  کني  گناه  مي شود  باعث  است 
افکن. بهتر است بدنت ناقص باشد تا اینکه که تمام وجودت به 
جهنم بیفتد. و اگر دست راستت باعث مي شود گناه کني آن را 
ببر و دور بینداز. بهتر است یک دست داشته باشي تا اینکه با 

دو دست به جهنم بروي.

زیتون  کوه  این  به  مي توانید  باشید  داشته  ایمان  خدا  به  اگر 
بگویید برخیزد و در دریا بیفتد و فرمان شما را بدون چون 
و چرا اطاعت کند. فقط کافي است به آنچه که مي گویید ایمان 
اگر  کنید.  ندهید. خوب گوش  به خود شک راه  باشید.  داشته 
ایمان داشته باشید هر چه در دعا بخواهید خدا به شما خواهد 

داد.
گفته شده که قسم دروغ نخور و هر گاه به نام خدا قسم یاد 
کني آن را وفا کن اما من مي گویم هیچ گاه قسم نخور؛ نه به 
آسمان که تخت خدا است و نه به زمین که پاي انداز اوست. به 
هیچ یک از اینها سوگند یاد نکن. به سر خود نیز قسم نخور 

بگو:  فقط  گرداني.  سیاه  یا  سفید  را  مویي  نیستي  قادر  زیرا 
»بلي« یا »نه«! همین کافي است اما اگر براي سخني که مي گویي 

قسم بخوري، نشان مي دهي که نیرنگي در کار است.

چه  کنید  محبت  دارند  دوست  را  شما  که  آناني  بر  فقط  اگر 
برتري بر مردمان پست دارید که ایشان نیز چنین مي کنند؟ اگر 
فقط با دوستان خود دوستي کنید، با کافران چه فرقي دارید 

که اینان نیز چنین مي کنند؟
آفرید.  پیوند همیشگي  براي  را  و زن  مرد  ابتدا  همان  از  خدا 
به  و  جدا شود  خود  مادر  و  پدر  از  باید  مرد  دلیل  همین  به 
همسرش بپیوندد، به طوري که از آن پس دوتن نباشند بلکه 
یک تن باشند و هیچ کس حق ندارد این اتحاد را بر هم زند و 
ایشان را از یکدیگر جدا سازد چون خدا آن دو را با هم یکي 

ساخته است.
مراقب باشید که اعمال نیک خود را در انظار مردم انجام ندهید 
اجري  این صورت  در  زیرا  کنند  تحسین  و  ببینند  را  تا شما 
نخواهید داشت. هر گاه به فقیري کمک مي کني در هر محفلي 
ترتیب  این  به  نده چون  داد سخن سر  نیک خود  کار  درباره 
اجري را که  باید از خدا بگیري از مردم گرفته اي. وقتي به کسي 
دست  که  کاري  از  چپت  دست  حتي  نگذار  مي دهي  صدقه اي 

راستت مي کند آگاه شود تا نیکویي تو در نهان باشد.
یا  بید  است  ممکن  زیرا  نیندوزید  زمین  روي  را  خود  ثروت 
را  ثروت تان  برباید.  را  آن  دزد  یا  رساند  آسیب  آن  به  زنگ 
در آسمان بیندوزید؛ در جایي که از بید و زنگ و دزد خبري 
نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد فکر و دل تان نیز در 

آنجا خواهد بود.
به  قادر  چون  نگذارید  خوک ها  نزد  را  خود  مرواریدهاي 
تشخیص ارزش آنها نیستند. آنها مرواریدها را لگدمال مي کنند 
و به شما حمله ور خواهند شد. به همین ترتیب چیزهاي مقدس 

را در اختیار انسان هاي بدکار نگذارید.
بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به 
روي شما باز شود زیرا هر که چیزي بخواهد به دست خواهد 
آورد و از هر که بجوید خواهد یافت. کافي است در بزنید که 

در به رویتان باز شود.
اما  کند  جمع  ثروت  و  مال  دنیا  این  در  که  است  کسي  نادان 

توشه اي براي آخرت نیندوزد.
چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک باشد، تمام 
با  اگر چشمت  ولي  بود  خواهد  روشن  و  پاک  نیز  تو  وجود 
تاریکي  در  هم  تمام وجودت  باشد  تیره شده  و طمع  شهوت 

عمیقي فرو خواهد رفت.

براي خوراک و پوشاک غصه نخورید. براي همین زندگي و 
بدني که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگي و بدني که دارید 
کنید.  نگاه  پرندگان  به  نیست؟  پوشاک  و  خوراک  از  بیشتر 
مي کنند  درو  نه  و  مي کارند  نه  بخورند.  چه  که  ندارند  غصه 
ولي خداوند خوراک آنها را فراهم مي سازد. آیا شما براي خدا 
خیلي بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا غصه خوردن 

مي تواند یک لحظه عمرتان را طوالني تر کند؟

از کسي ایراد نگیرید تا از شما ایراد نگیرند زیرا هر طور که با 
دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا 
پر کاه را در چشم برادرت مي بیني اما تیر چوب را در چشم 
پر  بده  اجازه  بگویي:  نمي بیني؟ چگونه جرات مي کني  خودت 
کاه را از چشمت درآورم در حالي که خودت چوبي در چشم 
تا  درآور  از چشم خود  را  نخست چوب  متظاهر !  اي  داري؟ 

بهتر بتواني پر کاه را در چشم برادرت ببیني.

آن  بلکه  سازد  پنهانش  تا  نمي کند  روشن  را  چراغ  کس  هیچ 
را در جایي مي آویزد که نورش بر هر که وارد اتاق مي شود 
تابش  پاک همچون  است. چشم  نیز چراغ وجود  بتابد. چشم 
آفتاب، اعماق وجود انسان را روشن مي کند. اما چشم ناپاک 
و گناه آلود جلوي تابش نور را مي گیرد و انسان را غرق در 
تاریکي مي سازد.پس هوشیار باشید مبادا به جاي نور، تاریکي 
بر وجودتان حکم فرما شود. اگر باطن شما نوراني بوده و هیچ 
نقطه تاریکي در آن نباشد آن گاه سراسر وجودتان درخشان 

خواهد بود، گویي چراغي پر نور بر شما مي تابد.
اگر احکام خدا را نگاه داري، زندگي جاوید خواهي یافت، قتل 
نکن، زنا نکن، دزدي نکن، دروغ نگو، به پدر و مادرت احترام 

بگذار، دیگران را مثل خودت دوست داشته باش.

بزرگي شما بستگي به این دارد که تا چه اندازه به فکر دیگران 
باشید

.منبع: انجیل مّتي

باز خواني
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درباره یلدا

شب میالد 
زمستان

»روز فراق تو که نبینم جمال تو / با من حکایت شب یلدا کند همي«

شب  هم حکایت  را  فراق  روز  خواندید  که  بیتي  در  صابر  ادیب 
ماه  آغاز دي  و  است  پاییزي  ماه  آذر  پایان  که  یلدا مي داند؛ شبي 
بلند  قد مي کشند و شب هاي  از آن روزها  بعد  زمستاني؛ شبي که 
رو به کوتاهي مي گذارند. شبي که حافظ از بلنداي آن انتظار صبح 

را مي کشد:
» صحبت حکام، ظلمت شب یلداست / نور زخوشید خواه ، بو که 

برآید«
تمثیل،  به  پدراني که  ما است-  باستاني  پدران  یادگار  این شب که 
شب هاي تار و دراز را به امید نور و دمیدن صبح در کنار خانواده 
و عزیزان به صبح مي رساندند- امسال هم به موعد خود رسیده، 
انار و خواندن شاهنامه  به وقت گرد هم نشستن و دانه دانه شدن 
و حافظ. »موضوع ویژه« این هفته هم دستي به گیسوي دراز یلدا 

انداخته است.
فلسفه یلدا

نقل شده  یلدا و جشن گرفتن آن توضیحات زیادي  فلسفه  درباره 
است. اینکه ایرانیان عهد باستان تضاد طبیعت را خوب مي فهمیدند؛ 

تضاد سرما و گرما، روشني و تاریکي و نیکي و بدي.
آنها براي هر قطب، ساالري برگزیدند و یکي را اهریمن و دیگري 
را اورمزد نامیدند. در این میان، سرما زاده اهریمن بود و بنابراین، 
در  تا صبح  از شب هاي سرد سال، گرد هم  در طوالني ترین شب 
کنار نور و روشنایي بیدار مي نشستند تا از پلیدي اهریمن در امان 

باشند.
در قدیم که آتش روشنایي بخش خانه ها بود، همگي تا صبح در کنار 
آتش مي نشستند و از خاموش شدن آن جلوگیري مي کردند، چرا که 

معتقد بودند در خاموشي، ارواح زیانگر به خانه مي تازند.
و  اهریمني  را  آن  که  دراز  شب  این  پایان  در  پیشینیان،  باور  به 
نامبارک مي دانستند، عاقبت تاریکي »شکست« مي خورد و روشنایي 

»پیروز« مي شود. »خورشید« زاده مي شود و روزها رو به بلندي 
مي روند.

با جشن گرفتن آن سازگار  فلسفه شب نشیني هر چند  از  نقل  این 
نیست، مي تواند بیانگر توجیهي از لزوم شب نشیني و شب زنده داري 
در شب یلدا براي عوام باشد زیرا بدیهي است که ایرانیان با تاریخ 
درخشان تمدن و فرهنگ و اینکه بدون ابزارهاي دقیق امروزي آغاز 
و پایان فصول را دقیق مشخص مي کردند، نمي توانستند براساس 

این خرافات سنت گذار باشند.
به طور کلي، نکات زیر را مي توان به عنوان عوامل موثر بر اهمیت 
برد:مهرباني:  نام  باستان  ایران  در  یلدا  گرفتن شب  دادن و جشن 
و  مي نامیدند  مهر  الهه  یا  میترا  تولد  را شب  یلدا  باستان،  ایرانیان 
آن را پاس مي داشتند، از این رو در این شب هر کس سعي مي کرد 
مهربان باشد و بر مهرباني دیگران ارج گذارد.شادي: شاد زیستن و 
بانشاط بودن بخشي از فرهنگ زیستي ایرانیان باستان بود که این 
رویکرد برگرفته از روح زیبا، طبع سلیم و ذوق سرشار آنان بود. از 
آنجا که شب یلدا طوالني ترین و تاریک ترین شب سال است و تاریکي 
مظهر اهریمن و پلیدي، مي توانست به خاستگاهي براي غمبار بودن 
و یأس تبدیل شود، اما ایرانیان با نگاه مثبت به این فرصت و شادي 
کردن در این شب، آن را مقهور روح لطیف و زیباپسند خود کرده اند 
و یلدا را به یکي از زیباترین شب هاي سال تبدیل نموده اند.امید به 
زندگي: سخت کوشي و امید به زندگي از دیرباز در فرهنگ ایراني 
ایرانیان  نشاط  از  سرشار  روح  بنابراین  و  داشت  ویژه  جایگاهي 
همیشه به دنبال آن بود که از شرایط سخت زندگي به در آمده و 
به زندگي همراه با سالمت، تندرستي و شادي ادامه دهد و در شب 
یلدا که سیاهي، تباهي و ناراستي مستولي است، امید به روشنایي، 
دوباره  آغاز  طلیعه  آمد،  خواهد  زودي  به  که  راستي  و  بهزیستي 

زندگي است.

جهاني شدن یلدا

همان گونه که اشاره شد، محاسبه دقیق روزهاي سال و تعیین شب 
یلدا و جشن گرفتن آن برخاسته از نبوغ ایرانیان باستان و پیشرفت 

تمدن آنان بود.
همراه  نیز  جغرافیایي  و  سیاسي  عظمت  با  که  فرهنگي  رونق  این 
اقتباس مي شد  یا  تقلید  از همان زمان از سوي دیگر ملل دنیا  بود 
و بنابراین بسیاري از سرزمین هاي کهن در تقلید از جشن یلدا، به 
شگون و میمنت رهایي خورشید از چنگ شب هاي اهریمني و زایش 
خورشید، آغاز دي را شروع سال خود قرار داده اند. به جز شب یلدا، 
نمادهاي ایراني آن نیز به آیین و مراسم مسیحیان در کریسمس راه 
یافت. مثال به جاي درخت سرو، درخت کاج را )که در آن سرزمین 
مقدس تر بود( تزیین کرده و همچنان مي کنند. همچنین گفته مي شود 
لباس و کالهي که در سال نو میالدي، افرادي به نام بابانوئل استفاده 

مي کنند، نیز همان لباس و کاله موبدان ایراني است.
نقل  رومي  منابع  از  آن  باالي  ستاره  و  کریسمس  درخت  درباره 
شده که موبدان و پاکان در این شب با لباس نو به تپه اي رفته و 
در نیایشي رو به آسمان از خدا مي خواستند که آن »رهبر بزرگ« 
)ابرمرد( را براي رستگاري آدمیان گسیل دارد و باور داشتند که 
نشانه زایش آن ناجي، ستاره اي است که باالي کوهي به نام کوه 
فیروزي- با درختاني بسیار زیبا- پدیدار خواهد شد که این باور 
کار  به  ستاره  با  کریسمس  کاج هاي  تزیین  در  امروزه  ایرانیان، 

مي رود.
با مروري کوتاه بر یکي از آیین هاي کهن نیاکان مان، درمي یابیم که 
از هر فرصتي براي شادي و شاد زیستن بهره  ایرانیان  در قدیم، 
مي بردند و یلدا – که به ظاهر سرما و ظلمت بود- نیز از دید آنان 
فرصتي بود براي شاد زیستن. این نگرش به زندگي و فرهنگ سازي 
آنان، آییني به وجود آورد که امروزه پس از گذشت نزدیک به دو 
در  انسان ها  از  بسیاري  قلب هاي  مایه شادي  هزار سال، هر سال 

سراسر گیتي مي شود.

یلدا از کجا آمد

یلدا واژه اي سریاني به معناي میالد و از نظر معني معادل با کلمه 
نوئل از ریشه ناتالیس رومي به معني والدت است. منظور از میالد، 
زادروز  یلدا  باستان،  ایرانیان  فرهنگ  در  و  است  خورشید  تولد 
همانند  میالدي  چهارم  سده  تا  مسیحیان  است.  میترا  یا  مهر  ایزد 
ایرانیان در شب اول دي ماه جشن مي گرفتند، اما بر اثر اشتباهي 
 25 روز  شدند،   مرتکب  کبیسه ها  محاسبه  در  آنان  دانشمندان  که 
دسامبر به جاي 21 دسامبر تولد حضرت عیسي مسیح )ع( دانسته 
شده و این روز جشن گرفته شده و آغاز سال میالدي قرار گرفت.

یلدا، درازترین شب سال، آخرین شب پاییز، پایان قوس )آذرماه( و 
آغاز جدي )دي( است. قدما آن را نامبارک مي انگاشتند و در شعر 
و ادبیات، زلف یار و روز هجران را از حیث سیاهي و درازي به آن 

تشبیه مي کردند:

روز رویش چو برانداخت نقاب از سر زلف/ گویي از روز قیامت 
شب یلدا برخاست )سعدي(

در زمان ابوریحان بیروني به دي ماه، خور ماه )خورشید ماه( نیز 
مي گفتند. دي، ماهي بود که آیین هاي بسیاري در آن برگزار مي شد 
و نخستین روز آن خرم روز نام داشت. ایرانیان باستان به اهمیت 
شادي در زندگي آگاه بودند و به همین دلیل مناسبت هاي بسیاري 
آنها در ذهن کنجکاو  برمي گزیدند.  براي جشن و شادي کردن  را 
خود حکایت هایي براي شب یلدا ساخته اند و به این زمان به ظاهر 
سرد و ظلماني، با دیده اي امیدبخش نگریسته اند و با این نگرش، یلدا 
در اسطوره ها و افسانه هاي ایران باستان، حدیث میالد عشق است 

که هر سال در »خرم روز« تکرار مي شود.
این شب به جز یلدا، نام هاي دیگري هم دارد که از جمله ابوریحان 
فاصله  روز   90 از  کنایه  که  مي کند  یاد  روز«   90« نام   از  بیروني 
»شب چله«  این شب  معروف  نام  دیگر  اما  است.  بهار  و  نوروز  تا 
تابستان(  )همانند  زمستان  دارد.  زمستان  چله  به  اشاره  که  است 

دربردارنده دو چله است: چله بزرگ و چله کوچک.
اول  یعني  روز   40( بزرگ  چله  که  نهاده اند  نظر  این  از  را  نام  این 
بهمن(  پایان  تا  دهم  از  روز   20( و چله کوچک  بهمن(  دهم  تا  دي 
است. برخي نیز هر کدام از دو چله را 40 روز: چله بزرگ از اول 
اسفند  بیستم  تا  بهمن  دهم  از  را  کوچک  چله  و  بهمن  دهم  تا  دي 
مي دانند. عده اي نیز چله بزرگ و کوچک را از نظر »میزان سرما«ي 
بهمن  دهم  تا  دي  اول  از  که  بزرگ  چله  یعني  داده اند؛  توضیح  آن 
ادامه دارد، چهل روزي است که شدت سرما در آن زیاد است و 
چله کوچک که از دهم بهمن تا بیستم اسفند ادامه دارد، از آن جهت 

کوچک خوانده مي شود که سرما در آن کمتر است.

آیین ةاي یلدا

هر جشن آییني دارد. یلدا و جشن هاي آن، سنتي دیرین در ایران 
است و به عنوان یک جشن آریایي از هزاران سال قبل رواج داشته 
است و هنوز هم در بین مردم جایگاهي ویژه دارد. این آیین ها که 
تا چند دهه قبل فراگیر و اکنون در برخي مناطق هنوز پا برجاست، 
عبارت اند از:• گردهمایي خانوادگي: آیین و جشن شب یلدا در واقع 
قشرها  به  گردهمایي  و  است  خانوادگي  آییني  و  گردهمایي  جشن 
از  استفاده  زمستان،  در  کرسي:  مي شود.•  محدود  خانواده ها  و 
کرسي براي گرم کردن خانه و دور کرسي نشیني معموال از شب 
یلدا شروع مي شد و تا پایان چله بزرگ و در برخي خانواده ها تا 
پایان چله کوچک ادامه داشت. اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ 
دور کرسي که روي آن میوه و آجیل چیده شده بود، مي نشستند.• 
خوردني هاي مفید: همان گونه که اشاره شد، امید به زندگي از عوامل 
موثر در جشن گرفتن شب یلدا بود که این امید باید با بدني سالم به 
بار بنشیند، بنابراین گرد همایي خانوادگي با خوردن میوه هاي مفید 
)هندوانه، به، انگور، انار، سیب، خیار و ...( و تنقالت مقوي )آجیل( 
تا نیمه شب ادامه مي یافت.• سروآرایي: جشن اغلب با نمادي همراه 
است و ایرانیان قدیم درخت سرو را که سرما و ظلمت یاراي غلبه 
بر آن را نداشت، به عنوان نماد ایستادگي در برابر سرما برگزیده 
و در شب چله درخت سروي را با دو رشته نوار نقره اي و طالیي 
مي آراستند.شعرخواني و قصه گویي: گردهم بودن در عصري که 
تنها رسانه شایع، »سخن« بود، قصه گویي و شعرخواني را ناگزیر 
براي  دور کرسي  خانواده  بزرگان  بنابراین قصه گویي  مي ساخت، 
دیگر اعضا، از آیین هاي شب یلدا از سده هاي قبل است و با توجه 
شاهنامه خواني،  اسالمي،  دوران  در  ویژه  به  شعر  گسترش  به 
حافظ خواني و خواندن اشعار شعراي دیگر که حکایت هاي اخالقي 
و حماسي را دربرداشتند، به آییني از آیین هاي شب یلدا تبدیل شد. 
از سوي دیگر، شاعران نیز یلدا را دستمایه شعر خود کرده چنان 

که حافظ مي فرماید:
که  بو  ز خورشید خواه،  نور  یلداست/  ظلمت شب  »صحبت حکام 
فال حافظ: اگر رسم ها و آیین هاي دیگر یلدا را میراثي از  برآید«• 
فرهنگ چند هزار ساله ایرانیان بدانیم، فال حافظ گرفتن در این شب، 

در سده هاي اخیر به  آیین هاي شب یلدا افزوده شده است.

فرهنگ
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اندیشه
چهره مثبت مدرنیته، تصویر تمدني است که با شناخت علمي 

جهان، برترین حق را براي زندگي قائل است

مدرنیته 
در خیابان 
محمدصدیق محمدي 

اصطالح مدرن که مشتق از ریشه التیني modo است، »امروزي« 
یا »آنچه رایج است« معنا مي دهد. این واژه در دوره ها و مکان هاي 
مختلف براي متمایز کردن شیوه هاي معاصر از سنتي به کار رفته 

است و مي تواند براي هر حوزه اي از زندگي به کار رود. از سوي 
دیگر مدرنیته، اشاره اي نسبتا مشخص دارد. این اصطالح راجع به 
تمدن جدیدي که در چند قرن گذشته در اروپا و آمریکاي شمالي 
پدید آمد، است و گسترش یافت و در اوایل قرن بیستم کامال آشکار 
و  عقلگرایي  روشنگري،  فردگرایي،  نظیر  دیگري  صفات  با  و  شد 

انسانگرایي نیز مشخص شد. 
آن  ویژگي شاخص  که  کرد  توصیف  مي توان عصري  را  مدرنیته 

تحوالت دائمي است. 
به  نسبت  که  است  دوره اي  یا  عصر  مدرنیته،  دیگر،  عبارت  به 
جریاناتي  انساني،  نهادهاي  و  دارد  خود  آگاهي  تاریخمندي 

خودساخته و تابع پیشرفت و بهبود تلقي مي شوند. 
تمایل  مدرنیته،  حوزه هاي  تمام  مي کند،  تاکید  وبر  که  همان طور 
فزاینده اي به عقالني شدن دارند. کنش عقالني تحت هدایت انگیزه ها 
و اهداف قرار دارد و از نظر اصول، در برابر رسیدگي و نظارت، 
مطیع است البته همان گونه که زیگمومن بامن اشاره مي کند همواره 
هرچیز  سرکوب  یا  حذف  از  است  عبارت  عقلگرایي،  دیگر  وجه 
غیرعقالني. سازمان یا تشکیالت عقالني جامعه، به فکر اعمال نظارت 
بر سایق هاي غریزي و زمینه هاي پیشیني است و به تعبیر فروید، 
تمدن مدرن، اصل واقعیت را جایگزین اصل لذت مي کند.چهره مثبت 
مدرنیته، تصویر تمدني است که با شناخت علمي جهان، برترین حق 
را براي زندگي و آزادي فردي انسان قائل شده و معتقد است چنین 
آزادي و عقالنیتي منجر به پیشرفت اجتماعي از طریق کار توام با 
بهتر مادي، سیاسي و  فضیلت و خویشتنداري و خلق یک زندگي 
فکري براي همه مي شود اما منتقدان مدرنیته، این ترکیب عقالنیت، 
فردیت و ترقي را مورد سوال قرار داده و آن را جنبشي براي سلطه 
اروپایي، تخریب طبیعت،  امپریالیسم آمریکایي و  قومي - طبقاتي، 
مرگ  و  خودبیگانگي  از  برآوردن  سر  و  سنت  و  جماعت  انحالل 

فردیت قلمداد مي کنند. 
مفهوم مدرنیته در سیر تاریخي خود، با مساله تغییر شکل شهرها و 

رشد شهرنشیني همراه شده و شهر همچون جلوه گاه مدرنیته بروز 
و ظهور یافته است. تا جایي که شهر را مي توان هم خاستگاه اصلي 

مدرنیته و هم آینه تمام نما و قهرمان آن در نظر گرفت. 
از این منظر، خیابان که در دنیاي مدرن، مهم ترین، حساس ترین و 
بیشترین فضاهاي عمومي یک شهر را تشکیل مي دهد، داراي اهمیت 
فیزیکي و فرهنگي بسیاري است، چراکه خیابان، خود به عنوان یک 
و  مي شود  مدرنیته محسوب  تجلیات  و  مظاهر  از  یکي  مدرن،  امر 
انعکاس  و  جریان  آن  در  رازآلودي  شیوه  به  مدرن،  امر  همچنین 
مي یابد. اهمیت خیابان را از این لحاظ، مي توان به چند عامل ارتباط 

داد. 
انسان  زیاد زندگي  به علت وابستگي  امروزه  که  این جهت  از  اوال 
از  زیادي  نسبتا  شهرها، سطح  در  عمومي  تردد  براي  اتومبیل  به 
اراضي شهري به خیابان اختصاص یافته است. خیابان همواره به 
عنوان یک فضاي عمومي، محلي براي انتقال اتومبیل ها و مردم را 
فراهم کرده و با جدا کردن و متمایز کردن محله ها و بلوک ها، شهر 

را شکل مي دهد. 
بخش هاي  بین  که  هستند  شهر  عمومي  فضاهاي  ها،  خیابان  ثانیا 
مهم تر  و  ثالثا  مي کنند.  میسر  را  پویا  و  زنده  ارتباطي  آن  مختلف 
زندگي  آینه  و  مظهر  خیابان ها  امروز،  شهري  زندگي  در  همه،  از 
تجسد  خیابان  مي شوند.  محسوب  جوامع  فرهنگي  نماد  و  شهري 

فرهنگ مادي و 

به  خیابان ها  مختلف،  فرهنگ هاي  در  و  است  جامعه  مادي  غیر 
صورت هاي گوناگوني تبلور پیدا مي کنند. 

بیرون  پا  خانه هایشان  از  که  هنگامي  را  مردم  همچنین  خیابان 
مي گذارند در کنار هم گرد مي آورد. 

خیابان به عنوان فضا تا حدي رازآلود است چراکه فضایي عمومي 
فضاي  و  دیگر  فضاهاي  از  کامل  صورت  به  هیچ گاه  که  است 

خصوصي مجزا نمي شود. 
خیابان که در دنیاي مدرن به عنوان مکاني براي حرکت در نظر گرفته 
مي شود، در گذشته به مثابه مکاني ثابت و آرام تلقي مي شد که مردم 
براي خرید یا صحبت دور هم جمع مي شدند، در خیابان هاي گذشته 
اروپا، مردم دور میزهاي بیرون کافه ها غذا مي خوردند، بچه ها در 
اما  مي نشستند  نیمکت هایش  و سالمندان روي  مي کردند  بازي  آن 
کاربري مقصود خیابان در دنیاي مدرن، آن را از شکل پذیرایش 

بیرون آورده و تنها حرکت را در آن معنا مي کند. 
آن هم حرکتي شتابزده که با فعالیت مبتني برعقالنیت ابزاري توده 
بیروني  ناقد  و  ناظر  کلیت خود،  انسان هاي مدرن، در  از  متراکمي 
این سیماي دشوار،  را متوجه بي شکلي، تضاد و آشفتگي مي کند. 
به  راه بردن  همچون  مدرنیته،  شیرین  و  تلخ  میوه هاي  مشاهده  با 
جهان افراد فرودست، نظیر گدایان و سارقان جزء؛ تجارت و نظم و 
بي نظمي و... عمیق ترین تناقضات و طنزهاي زندگي شهري مدرن را 
در خیابان، آشکار مي کند. به همین سبب است که برخي، خیابان را 

جلوه آشکاِر تناقض عقالنیت مدرن مي دانند. 
به عنوان مثال، بودلر صحنه اي را شرح مي دهد که در آن، این وضع 
را با عنوان »آشوب متحرک« توصیف مي کند؛ در این صحنه، نمونه 
انسان مدرن، عابري است که به درون گرداب ترافیک شهر مدرن 
غلتیده است، انساني که به تنهایي علیه ملغمه اي از ماده و انرژي 
سریع و مهلک، دست و پنجه نرم مي کند. ترافیک خیابان به درون 
هرگونه فضاي شهري سرازیر مي شود، ضرباهنگ خود را بر زمان 
همه کس تحمیل مي کند و کل محیط مدرن را به »آشوبي متحرک« 

تبدیل مي سازد. در اینجا منشأ آشوب، خود آدمیان در حال حرکت 
را  مناسب خود  مسیر  کارآمدترین  و  بهترین  احتماال  یک  هر  _که 
انتخاب مي کنند_ نیستند، بلکه سرچشمه آشوب، تعامل میان آنان و 

تمامیت حرکات آنان در فضایي مشترک است. 
دروني  تناقضات  براي  کامل  نمادي  به  را  خیابان  امر  همین 
منفرد،  واحد  هر  در  موجود  عقالنیت  مي کند:  تبدیل  سرمایه داري 
تبدیل  پیچیده اي  اجتماعي  نظام  آن  در  زده  آشوب  عقل ستیزي  به 

مي شود که عامل گردهم آوردن این واحدهاست. 
انسان خیابان مدرن که به درون این گرداب پرت شده است، ناچار 
ناچار است  او  امکانات شخصي خویش است.  به منابع و  تکیه  از 
هماهنگ  آن  حرکات  با  را  خود  متحرک،  آشوب  این  از  گذر  براي 
سازد و بیاموزد که براي عقب نماندن همواره باید دست کم، یک 
قدم جلو باشد. بودلر نشان مي دهد که چگونه زندگي مدرن شهري 
این حرکات جدید را بر همه کس تحمیل مي کند، ولي او در عین حال 
نشان مي دهد که چگونه زندگي مدرن با این کار به نحوي متناقض 
و معماوار شیوه هاي جدیدي از آزادي را نیز بر افراد تحمیل مي کند.
کسي که مي داند چگونه در میان و از خالل ترافیک شهري و انبوه 
این آشوب متحرک حرکت کند و به تدریج، به انبوهي از تجارب و 

فعالیت هاي متنوع دست مي یابد. 
یکي دیگر از ویژگي هاي خیابان در دوران مدرن که به زعم برخي 
گردهم  خصیصه  در  است  مدرن  دنیاي  تناقض  تجلیات  جمله  از 
آورندگي آن نهفته است. خیابان در دنیاي مدرن در بسیاري اوقات 
ایفا کرده که زمینه پیدایش سیاست هاي خیاباني  نقش تریبوني را 

شده است. 
منظور از سیاست خیاباني، مجموعه اي از مناقشه ها و پیچیدگي هاي 
مالزم با آن، بین یک حرکت توده اي جمعي و مقامات مسئول است 
خیابان ها شکل  اجتماعي   - فیزیکي  فضاي  در  دوره اي  به طور  که 
مي گیرد. برخي پیدایش سیاست خیاباني را به واسطه اینکه خیابان 
را به مکاني براي اعتراض مردم مدرن به حکومت ها و تدابیر مدرن 
تبدیل مي کند از رازآلودگي هاي خیابان و جلوه گاه هاي تناقض دنیاي 
مدرن مي دانند. به عنوان مثال، جابري مقدم )1384(، این مساله را در 
مورد اروپا مورد نظر قرار داده و آصف بیات )1379( سیاست هاي 
خیاباني در ایران را تا پیروزي انقالب اسالمي تحلیل کرده است. در 
هر صورت، پیدایش این مساله از خصوصیات دنیاي مدرن است. 

از طرف دیگر، روابط میان مردم شهر و نمادها و ادراکات فرهنگي 
مشترک آنها، نظم و بي نظمي، واقعیت زندگي روزمره و ایده آل هاي 
نحوه ارتباط بین افراد و جامعه، زن و مرد و دارا و ندار همه در 
خیابان تجلي و تصویر مي یابند و عالوه بر این، همچنان که کوهنن 

تاکید مي کند، خیابان جایي براي دیدن و دیده شدن است. 
جایي که مد به عنوان یک پدیده غالبا مدرن، جایگاه ظهور و بروز 
اصلي خود را مي یابد. نکته جالب این مساله در اینجاست که در عین 
حالي که در مدرنیته خیابان به جایي براي دیدن و دیده شدن تبدیل 
دیگران،  به  نگاه  از  پرهیز چشمان  و  مدني  بي توجهي  است،  شده 

دقیقا در همین متن، روي مي دهد. 
به صورت خالصه، جریان خیابان در مدرنیته و جریان مدرنیته در 
خیابان، آن را به هیاتي رازآلود، آشفته و منظم تبدیل کرده است 
اما هیچ گاه خاموش  که حیاتش گرچه در ساعاتي فروکش مي کند 

نمي شود. 
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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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پزشکی
چه کنیم تا در زمستان 

دلمان نگیرد؟

 آیا به این فکر کردید که چرا در زمستان احساس می کنید 
که کمتر نیرو و انرژی دارید همه اش احساس خستگی و 

کسالت دارید؟
کنید  احساس  پاییز  و  زمستان  هنگام  حال شده  به  تا  آیا 
نمی توانید با مشکالت کنار بیایید؟ یا تا به حال شده با تغییر 
فصل از بهار و تابستان به پاییز و زمستان دچار تغییرات 

عاطفی بشوید؟
آیا به این فکر کردید که چرا در زمستان احساس می کنید 
خستگی  احساس  اش  همه  دارید  انرژی  و  نیرو  کمتر  که 
و کسالت دارید؟آیا شده بیشتر اوقات احساس غمگینی و 
روی  تمرکزتان  چرا  که  فکرکردید  هیچ  کنید.آیا  افسردگی 
مسائل کم می شود و دلتان نمی خواهد زیاد در فعالیت های 
اجتماعی شرکت کنید؟همه اینها به دلیل این است که ممکن 
نوعی  که  باشید  شده  فصلی  اختالل  به  مبتال  شما  است 

افسردگی پاییزی و زمستانی است.
، تنگ بودن خلق و هم  ، بی حوصلگی   احساس خستگی 
است.  اختالل  این  عوارض  دیگر  از  وزن  افزایش  چنین 
تازه ترین تحقیقات دانشمندان نشان می دهد ساعت داخلی 
بدن عامل تعیین کننده اختالل خلقی فصلی است.این تحقیق 
اختالل  به  مبتال  کودک   152 روی  ژنتیکی  مطالعه  حاصل 

خلقی فصلی و 142 کودک بدون این اختالل است.
و  مجموع  در  ساعت  ژن های  که  می دهد  نشان  نتایج   
بروز  در  مهمی  نقش  است  ممکن   RORB ژن  مخصوصا 
سوی  از  که  تحقیق  باشد.این  داشته  فصلی  خلقی  اختالل 
دانشمندان دانشگاه هند انجام شده نشان می دهد این ژن که 
به طور عمده در چشم، غدد پینه رآل و مغز یافت می شود 
به نظر می رسد که با تنظیم ساعت بیولوژیک ارتباط داشته 

باشد.
مقصر افسردگی در فصل پاییز و زمستان مالتونین است . 
هورمون مالتونین که "هورمون وابسته به خواب" نیز نام 
میزان  بیشترین  هنگام خواب شبانه  و  تاریکی  در  و  دارد 
ترشح را دارد.متناسب با تغییرات فصل، تغییراتی در ساعت 
بیولوژیکی بدن بوجود می آید. این تغییرات درروشنایی و 
نور ناشی از تغییر فصل هر چند که جزئی باشد، می تواند 
باعث عدم تطابق ساعت فیزیولوژیکی بدن با برنامه روزانه 
شخص شود. شایع ترین ماه هایی که می تواند منجر به 
است  ماه  بهمن  و  دی  شود،  افسردگی  و  فصلی  تغییرات 

وبیشتر افراد مبتال را خانم های جوان تشکیل می دهند.
 مبتالیان به اختالل عاطفی فصلی به درمان های بیشتری 
دل  اما  دارند  نیاز  نوردرمانی  و  افسردگی ها  ضد  مانند 
و  جسمانی  فعالیت  افزایش  با  معموال  رفتاری  گرفتگی 

افزایش نور محیط کار و زندگی برطرف می شود.
 اگر شما هم با آمدن فصل پاییز و زمستان احساس بدخلقی 
می کنید و یا به عبارتی مبتال به اختالل خلقی فصلی  هستید، 
صبر کنید ،مدام نگویید از زمستان بدم میاید، وای دوباره 
پاییز شد. کمی تامل کنید. می توانید با رفتن به پزشک و یا 

مشاوره در مورد احساسات خود حرف بزنید.
راه های کاهش احساس افسردگی در فصل زمستان

 در ساعات روز از رفتن به مکان های تاریک اجتناب کنید.
وقتی دمای هوا خوب ومناسب است پنجره ها را باز کنید تا 

نور طبیعی داخل اتاق بیاید
اتاق تان را با رنگ روشن رنگ کنید و از المپ های روشن تر 

و پرنورتر در اتاق استفاده کنید.
زیر نور طبیعی خورشید و در وسط روز بیرون بروید و 

قدم بزنید.
با دوستان خود برای تفریح بیرون بروید

در  مکرر  ولی  کوتاه  به طور  کار هستید،  که سر  هنگامی 
طول روز پشت پنجره و یا جایی که نورگیر است بروید.

10 کشف برتر جهان 
پزشکی در سال 2009 

به انتخاب تایم
متفاوت  فهرستی  تایم  نشریه  میالدی،   2009 سال  پایان  آستانه  در   
از برترینهای سال 2009 را ارایه کرده و انتقادهای فراوانی را به راه 
انداخته است.برترینهای پزشکی 2009 را به انتخاب مجله تایم مالحظه 

کنید.

 نشریه تایم در میان لیستی کامل از برترینهای سال 2009 لیستی از 
برترین کشفیات پزشکی و دارویی سال گذشته را ارائه کرده است که 
ادامه  در  به شمار می رود.  آنها  از مهمترین  یکی  ایدز  تولید واکسن 

لیست برترینهای پزشکی و دارویی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

-1 ارائه روشهای جدید ماموگرافی:
بر اساس محاسبات جدیدی که در رابطه با فواید و خطرهای کنترل 
دولتی  هیئت  است،  گرفته  صورت  سینه  سرطان  بیماری  متوالی 
نیروی خدمات پیشگیرانه ایاالت متحده اعالم کرد زمان آغاز تستهای 
ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه باید به جای 40 سالگی از 50 
سالگی باشد و به جای مراجعه ساالنه بهتر است هر دو سال یک بار 
این تستها انجام گیرند و به جای آن افراد خود به آزمایش و معاینه 
انتقاد  جدید  راهکارهای  این  بپردازند.  بیماری  بروز  بررسی  برای 
بسیاری از پزشکان، بیماران، گروه های سیاسی و سیاستمداران را 
به دنبال داشت زیرا این افراد بر این باور بودند که هدف از ارائه این 
است  جوانتری  افراد  از  بیمه  حمایت  قطع  معنی  به  جدید  راهکارهای 
ماه  این همه تصمیم  با  دارند.  را  ماموگرافی  تستهای  انجام  که قصد 
دسامبر سنا دربار تحول سیاستهای درمانی و تصویب الحاقیه ای که 
تمامی تستهای ماموگرافی را تحت پوشش خود قرار می دهد از شدت 

این انتقادات کاست.

-2 ابداع واکسن ایدز: 
تا  آمد  می  آنها  استقبال  به  بیشتر  شکست  که  مسیری  در  محققان 
ماه  را دریافت کردند. در  ایدز  تولید واکسن  نهایت خبر  موفقیت، در 
سپتامبر دوره آزمایشی 105 میلیون دالری نشان داد ترکیبی از دو 
واکسن قدیمی ایدز بدن انسان را در برابر ویروس HIV مقاوم می 
کند. آزمایشها از تاثیرگذاری 31 درصدی این واکسن خبر داد و در 
نهایت اعالم این موضوع که این واکسن هیچ نوع عوارض جانبی برای 
بیمار به دنبال ندارد امید را در دل بسیاری از افرادی که به شکلهای 

مختلف در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند زنده کرد.

با  رابطه  در  مطالعات  ممنوعیت  شدن  برداشته   3-
سلولهای بنیادین: 

هشت سال گذشته برای برخی از محققان به اندازه یک عمر به طول 
انجامید اما سرانجام باراک اوباما رئیس جمهور جدید ایاالت متحده در 
9 مارچ 2009 دستور همتای پیشین خود را فسخ کرده و بودجه ای را 
برای انجام تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادین در نظر گرفت. مجلس 
این کشور استفاده از بودجه دولتی برای مطالعات بر روی سلولهای 
اما محققان دست  اعالم کرده است  بنیادین جنینی را همچنان ممنوع 
کم آزادند تا از این سرمایه در زمینه هایی دیگر از این شاخه از علم 

استفاده کنند.

-4 تولید واکسن آنفوالنزای خوکی: 
 H1N1 در حالی که جهان همچنان با پاندمی سال 2009 یعنی ویروس
خوکی  آنفوالنزای  جدید  واکسن  اندازه  به  دارویی  هیچ  است،  درگیر 
در جهان مورد استقبال قرار نگرفت. تولید کنندگان این واکسن هنوز 
از پس تقاضای این دارو در ماه اکتبر بر نیامده بودند که تولید اولین 
دوره از یک میلیون واکسن در خط تولید کارخانه ها به اتمام رسید. در 
این زمان نیمی از افرادی که در گروه های پر خطر قرار داشتند هنوز 
اساس  بر  اکنون  و  بودند  نیاورده  دست  به  را  واکسن  تزریق  امکان 
این  اینکه  وجود  با  ها  آمریکایی  از  درصد   55 جدید  های  آمارگیری 
دارو در دوره های آزمایشی هیچ عوارضی از خود نشان نداده است، 
به دلیل نگرانی از بروز عوارض جانبی ناشی از سرعت باالی تولید و 

آزمایش این دارو از تزریق آن اجتناب می کنند.

-5 تولید موش با کمک سلولهای بنیادین: 
متولد شدن یک موش آزمایشگاهی به سختی می تواند خبرساز شود، 

سلولهای  از  استفاده  با  که  آزمایشگاهی  موش  اولین  نام  اینکه  مگر 
بنیادین خلق شده است را بر روی آن قرار داد. در این صورت می 
کوچک  جاندار  این  تولد  برای  را  کننده  متحول  دستاوردی  نام  توان 
برگزید. به وجود آمدن این جاندار در ماه جوالی اعالم شد؛ به گفته 
دانشمندان چینی این جاندار با کمک سلولهای بنیادین iPS، سلولهایی 
که با کمک مهندسی ژنتیک به مرحله جنینی خود بازمی گردند به وجود 
تولید مثل برخوردار  توانایی  از  این موش که خود  تولید  آمده است. 
است قدمی رو به جلو در استفاده از سلولهای iPS در تولید سلولهای 
بنیادینی به شمار می رود که می توانند در درمان بیماری ها به عنوان 

منبعی با ارزش مورد استفاده قرار گیرند.

-6 لزوم شناسایی سرطان پروستات: 
دفاع  بهترین  بیماری  شناسایی  سرطان  زمینه  در  پزشکان  اعتقاد  به 
پیشرفت  کندی  به  که  بیماری  پروستات،  زمینه سرطان  در  اما  است 
چندان  های  توصیه  نیست،  و سریع  قوی  درمانهای  نیازمند  و  کرده 
نتیجه  ملی سرطان  موسسه  مارچ  ماه  در  است.  نشده  ارائه  روشنی 
مطالعات 10 ساله خود را که بر روی 76 هزار مرد مبتال به سرطان 
انجام داده بود، ارائه کرد و این نتایج نشان داد طی دوره ای هفت ساله 
بوده  نظر پزشک  مداوم تحت  به صورت  که  افرادی  میان  از  نفر   50
و آزمایشها و اسکنهای مختلف برای تشخیص بیماری بر روی آنها 
انجام می گرفته است، جان خود را از دست داده اند در حالیکه از میان 
افرادی که به هیچ وجه تحت کنترل آزمایشها و اسکنرها قرار نداشته 
اند، تنها 44 نفر جان خود را از دست داده اند. به بیانی دیگر این مطالعه 
بیماری نمی تواند بر روی میزان  این  نشان داد شناسایی زودهنگام 

مرگ و میر ناشی از آن تاثیری داشته باشد.

-7 مطالعات جدید در رابطه با اوتیسم: 
و  ندارد  ای  دلیل شناخته شده  واقع هیچ  اوتیسم در  بیماری  به  ابتال 
نشانه  مشخص  عاملی  به سوی  را  اتهام  انگشت  تواند  نمی  هیچکس 
از  است  ارائه شده  اکتبر  ماه  در  که  آمارهای جدید  اساس  بر  رود.  
هر 100 کودک آمریکایی یک نفر به اوتیسم مبتال است که این میزان 
بود  اعالم شده  آمارهای گذشته  که در  نفر  نفر در 150   1 به  نسبت 
افزایش قابل توجهی داشته است. دلیل قاطعی برای این افزایش اعالم 
نشده است اما دانشمندان به تازگی توانسته اند نشانه ای ژنتیکی را 
در رابطه با این بیماری کشف کنند؛ به گفته آنها تغییر در منطقه ای 
ابتال به  در کروموزوم 5 نقشی حیاتی در بروز 15 درصد از موارد 

اوتیسم را به عهده دارد.

-8 کشف دارویی جدید برای پوکی استخوان: 
دارویهای کنونی برای پوکی استخوان می توانند تاثیر مخرب سلولهای 
مخرب استخوان را مسدود کنند، پدیده ای که با افزایش سن در افراد 
افزایش پیدا می کند. با این حال داروی جدید که توسط سازمان دارو 
و غذای فدرال تحت آزمایش قرار گرفته است، این بیماری را به شکلی 
متفاوت مهار می کند. این داروی جدید می تواند شکل گرفتن سلولهای 
مخرب استخوان را متوقف سازد و به این شکل حالت تعادل سلولها را 

به سوی استخوان سازی متمایل می کند.

-9 کشف ژن جدید عامل آلزایمر: 
در ماه سپتامبر دانشمندان در نهایت توانستند پس از گذشت 15 سال، 
سری جدیدی از ژنها که می تواند در بروز بیماری آلزایمر نقش داشته 
باشد را شناسایی کردند. ، دو گروه از دانشمندان به صورت مجزا بر 
روی سه ژن که با بروز نوعی از این بیماری در ارتباط بود مطالعه 
مغز  در  که  آمیلوئید  پروتئین  پالکهای  با  ژنها  این  از  نوع  دو  کردند؛ 
بیماران آلزایمری ایجاد شده و به تدریج باعث مرگ اعصاب می شود 
در ارتباط هستند. هنوز چگونگی تاثیر این ژنها بر روی بروز بیماری 
و  ژنها  این  کشف  امیدوارند  محققان  اما  است  نشده  کشف  آلزایمر 
ژنهای جدید تر بتواند به تدریج به تولید داروهای موثرتر برای درمان 

این بیماری کمک کند.

-10 کشف وجود چربی قهوه ای در افراد مسن: 
محققان از گذشته از وجود این نوع چربی در بدن آگاه بودند - چربی 
قهوه ای که به دلیل ترکیبش با میتوکندریای تیره رنگ این عنوان را به 
خود اختصاص داده است - که نسبت به چربی های سفید رنگ انرژی 
بیشتری را مصرف می کنند. به بیانی دیگر این چربیها به جای ذخیره 
کردن انرژی آن را مصرف می کنند. با این حال با افزایش سن میزان 
این چربی در بدن انسان کاسته شده و چربی های سفید جایگزین آنها 
می شوند. محققان سوئدی به تازگی کشف کرده اند انسانها در سنین 
باال نسبت به آنچه تصور می رفت مقدار بیشتری از این چربی ها را در 
بدن خود حفظ می کنند و این چربیها در اطراف گردن جمع می شوند. 
همچنین مطالعات دیگر نشان داده است افراد الغر نسبت به افراد چاق 
مقادیر بیشتری از چربی های قهوه ای را در بدن خود ذخیره می کنند 

و این چربی ها در هوای سرد فعال می شوند.
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فناوری

تشکیل سازماني مشابه 
ناسا در انگلستان  

  
مشابه  فضایي  سازمان  ایجاد  با  است  تالش  در  انگلستان 
آژانس فضایي امریکا، قدم در دوران جدیدي از فعالیت هاي 
نشده،  اعالم  هنوز  جدید  سازمان  این  نام  بگذارد.  فضایي 
آن  براي  انگلستان  فضایي  سازمان  نام  رود  مي  گمان  اما 
تمامي  در  را  انگلستان  نمایندگي  این سازمان  انتخاب شود. 
بر عهده  با کشورهاي همکار  مذاکرات فضایي  و  قراردادها 
خواهد داشت. افتتاح این سازمان که توسط »لرد دریسون« 
وزیر علوم این کشور اعالم شد، در پي 12 هفته مشاوره و 
بوده  دولتي  و  صنعتي  دانشگاهي،  هاي  سازمان  با  مذاکره 
است. انگلستان ساالنه در حدود 270 میلیون پاوند را صرف 
فعالیت هاي فضایي خود مي کند که بیشتر این سرمایه صرف 
عضویت این کشور در آژانس فضایي اروپا مي شود. دولت 
با  خود  فضایي  ملي  سازمان  افتتاح  راستاي  در  انگلستان 
بازبیني فعالیت هاي فضایي انگلستان در تالش است گرایش 
ها و تجارت هایي را که بتوانند در سال هاي آینده در زمینه 
فعالیت هاي فضایي به موفقیت دست پیدا کنند، شناسایي کند. 
گزینه  بررسي  به  زمینه  همین  در  دیگري  بررسي  همچنین 
هایي براي حضور انگلستان در تالش هاي بین المللي براي 

انتقال انسان به اجرامي مانند ماه و مریخ پرداخته است.  
 

سال 2010 گرم ترین سال تاریخ  
 

 کارشناسان هواشناسي انگلیس هشدار دادند با ورود امواج 
تاریخ  در  سال  ترین  گرم  تواند  مي   2010 سال  نینو«  »ال 
باشد.  پدیده دوره یي گرماي آب هاي اقیانوس آرام به دلیل 
وجود امواج »ال نینو« است. پدیده مخالف »ال نینو«، امواج 
اقیانوس مي  این  یي  دوره  که موجب سرماي  است  »النینا« 
شود به طوري که سرماي جهاني سال 2008 به دلیل توسعه 
 Met امواج »النینا« در اقیانوس آرام بود. اکنون هواشناسان
Office در همکاري با دانشمندان دانشگاه »آنگیالي شرقي« 
هشدار دادند به احتمال 90 درصد دماي متوسط سال 2010 
یک  دما  این  بود.  خواهد  سانتیگراد  درجه   58/14 در حدود 
افزایش 06/0 درجه یي از دماي متوسط سال 1998 را نشان 
ثبت  تاکنون  که  بود  سالي  ترین  گرم   1998 سال  دهد.  مي 
گرماي  از  ترکیبي  گرما،  موج  افزایش  این  علت  است.  شده 
جهاني و ورود امواج »ال نینو« است. این امواج در سواحل 
و  یابند  مي  توسعه  امریکاي جنوبي  استوایي  آرام  اقیانوس 
موجب افزایش دماي آب این اقیانوس مي شوند. به گفته این 
محققان، تمام شدن سریع »ال نینو« یا یک فوران آتشفشاني 
بزرگ تنها احتماالت ممکن براي جلوگیري از این مساله است 
که سال 2010 به گرم ترین سال تاریخ تبدیل شود. به اعتقاد 
درجه  دو  از  بیش  نباید  زمین  سیاره  دماي  دانشمندان،  این 
سانتیگراد افزایش یابد بنابراین باید از سال 2020 شروع به 
کاهش این دما کرد در غیراین صورت فاجعه یي بزرگ در 

انتظار دنیا خواهد بود.  

ساخت سریع ترین کابل اینترنتي جهان  
  

کابل  براي ساخت  فناوري  و  مخابراتي  بزرگ  هاي  شرکت 
فیبر نوري زیردریایي جدید SJC که تصور مي شود باالترین 
ظرفیت را در جهان دارد، توافقنامه یي به امضا رساندند. به 
گزارش ایسنا این کابل با هدف برآورد تقاضاي آینده براي 
دسترسي سریع تر و افزایش تقاضا براي پشتیباني از برنامه 
هاي داده و اینترنتي ساخته مي شود و اتصال اینترنتي را در 
سراسر آسیا بهبود مي بخشد. این پروژه که ژاپن را به گوام، 
هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و سنگاپور متصل مي کند و احتمااًل 
در آینده کشورهاي همسایه دیگري نیز به آن مي پیوندند، با 
سرمایه گذاري 400 میلیون دالر و با مشارکت شرکت هایي 
همچون غول فناوري گوگل، شرکت بهاراتي ایرتل و ریلیانس 
گلوبال کام از هند، گلوبال تلکام از فیلیپین، KDDI از ژاپن و 
تله مدیا پسیفیک از سنگاپور انجام مي گیرد. کابل SJC که با 
هشت هزار و 300 کیلومتر طول ژاپن را مستقیمًا به سنگاپور 
اطالعات  ثانیه  در  ترابیت   17 حمل  ظرفیت  کند،  مي  متصل 
خواهد داشت که به 23 ترابیت در ثانیه قابل ارتقا است. بر 
اساس این گزارش، انتظار مي رود احداث این کابل در سال 

2010 آغاز شده و تا سال 2012 آماده باشد.  

10 ابزار الکترونیکی 
برتر سال 2009 

مجله تایم در آستانه پایان سال 2009 ،10 محصول الکترونیکی برتر 
امسال را معرفی کرد. تنها ابزار غیردیجیتال )غیر از گوشی همراه، 
کتابخوان الکترونیکی، دوربین عکاسی، لپ تاپ و ساعت( یک پنکه 

بدون پره است.
مجله تایم به عنوان یکی از معتبرترین مجالت دنیا در پایان هر سال 
با انجام یک نظرسنجی از خوانندگان خود و همچنین نظر یک هیئت 
داوران به معرفی 10 برتر در حوزه های مختلف می پردازد. یکی 
از این حوزه ها که مورد توجه بسیاری قرار دارد، معرفی برترین 
محصوالت الکترونیکی کوچک است که در ادامه، 10 ابزار برتر این 

مقوله معرفی می شوند:

-1 موتوروال دیروید
این تلفن همراه با سیستم عامل متن باز "آندروئید" گوگل عمل می 
کند. Droid در حقیقت اولین چالش بزرگ سیستم عامل "آندروئید" 

با "آی- فن" اپل است.

این تلفن همراه هوشمند دارای یک صفحه لمسی روشن و با حساسیت 
بسیار باال است که تمام صفحه کلید و عملکردهای دستگاه را با یک 
لمس ساده انگشت به کاربر عرضه می کند. "دروید" از سوی شبکه 
های نسل سوم اپراتور "وریزون" آمریکا حمایت می شود و قیمت 

آن 300 دالر است.

-2 نووک
شباهت  که  است  الکترونیک  کتاب  کننده  پخش  یک   )Nook( نوک 
زیادی به کتاب الکترونیک "کیندل- 2" محصول آمازون دارد. صفحه 
نمایشگر این کتاب الکترونیک کامال لمسی بوده و از اتصاالت بی سیم 
"وای- فای"، کارتهای حافظه "اس. دی" و پشتیبانی فایلهای "پی. دی. 
اف" برخوردار است. سیستم عامل این پخش کننده "آندروئید" گوگل 

است. این محصول به قیمت 260 دالر عرضه می شود.

Dyson Air Multiplier 3 پنکه بدون پره-
عنوان  با  جدیدی  اختراع  پیش  چندی  دیسون"  جیمز  "سر  شرکت 
در  جدید  اختراع  این  کرد.  معرفی  را   "Dyson Air Multiplier  "
پنکه  این  کند.  می  کار  پره  بدون  که  است  پنکه  آینده  نسل  حقیقت 
برابر   15 و  می شود  تمیز  راحتی  به  بوده،  ایمن  بسیار  پره  بدون 
کارآمدتر از پنکه های کنونی است. مهندسان دیسون پس از چهار 
سال مطالعه موفق شدند فناوری کامال نوآورانه و جدید این پنکه را 

توسعه دهند.

این پنکه بدون پره یک حلقه بزرگ پالستیکی روی یک پایه است که 
جریان هوا را به طور مداوم تولید کرده و به این ترتیب هوای تازه 

و ثابت را در محیط پیرامون خود تضمین می کند.

Dyson Air Multiplier پس از 127 از اختراع پنکه توانست یک 
نوآوری در ساخت این دستگاههای خنک کننده ایجاد کند. قیمت این 

دستگاه بین 300 تا 330 دالر است.

3GS 4 آی-فون- 
نسل جدید تلفن همراه "آی- فن" با عنوان iPhone 3GS است که یک 
رایانه قابل حمل کوچک و کامل است در واقع تلفن همراه هوشمندی 
تلفنهای همراه را دگرگون کرده است. دوربین سه  است که دنیای 
عالوه  به  فیلم  ویرایش  برای  الزم  های  برنامه  تمام  و  مگاپیکسلی 

ارسال مستقیم کلیپ ها از راه "میل"، "ام ام اس" و روی وب و حتی 
یوتیوب از اولین ویژگیهای این تلفن همراه است.

که  است  هدایتهای صوتی  جدید  فن"  "آی-  این  دیگر  خصوصیات 
امکان استفاده از تمام عملکردهای صوتی را تنها با یک کلید لمسی 

ساده و ارسال و دریافت پیامهای چندرسانه ای را فراهم می کند.

همچنین این تلفن همراه مجهز به قطب نمای دیجیتالی، موقعیت یاب 
با جهت یابی صوتی، صفحه کلید لمسی، سیستم  "تام تام"  جهانی 
جستجو و یک باتری است که زمان مصرف آن بیش از 18 ساعت 
به طول می انجامد. همچنین دارای یک عملکرد بسیار ساده است که 

"تلفن همراه من کجاست؟"نام دارد.

می  قرار  استفاده  مورد  زمانی  کجاست؟"  من  همراه  "تلفن  عملکرد 
گیرد که دستگاه گم شده باشد. با فعال کردن این سیستم، دستگاه 
در زمان سرقت و یا مفقود شدن غیرفعال و قفل می شود. حافظه 
داخلی این دستگاه در دو نوع 18 و 32 گیگابایتی عرضه می شود. 
به ویژه این تلفن همراه مجهز به سیستم عامل جدید OS 3.0 است که 
امکان خرید فیلم از روی "آی- تیونز" - فروشگاه "آنالین اپل" - را 

فراهم می کند. قیمت متغیر این دستگاه بین 200 تا 300 دالر است.

Canon EOS-1D Mark IV 5 دوربین دیجیتالی-
دوربین دیجیتالی 16 مگاپیکسلی کانن نه تنها یک دوربین عکسبرداری 
حرفه ای است، که توانایی فیلمبرداری اچ.دی تصویربرداری 30 فریم 
در هر ثانیه است. سیستم اتوفوکوس 45 نقطه از دیگر ویژگیهای این 
العاده  فوق  با حساسیت  است  قادر   1D Mark IV است.  دوربین 
باالی ایزوی 102،400 در نور شب نیز عمل کند. قیمت این دوربین 

5 هزار دالر است.

-6 رایانه قابل حمل "آدامو XPS" دل
ضخامت Dell Adamo XPS بسیار کم بوده و تنها 41/0 اینچ و 
صفحه نمایشگر آن "ال. ای. دی" عریض آن 4/13 اینچ است. قیمت 

این محصول هزار و 799 دالر است.

FinePix Real 3D W1 7 دوربین-
شرکت فوجی فیلم اولین دوربین تمام دیجیتال خود را در سال 1988 
ساخت. این شرکت در سال 2009 اولین دوربین سه بعدی دیجیتال 
خود را معرفی کرد. این دوربین 10 مگاپیکسلی دو لنز دارد. زمانی 
که کاربر با این دوربین سه بعدی عکس می گیرد در واقع دوربین 
با دو لنز خود دو تصویر مجزا تهیه کرده است که آنها را در قالب 
در  این تصویر  کند.  ترکیب می  با هم  بعدی واحد  یک تصویر سه 
ویزور پشت دوربین قابل مشاهده است. این دوربین به قیمت 600 

دالر عرضه می شود.

-8 ساعت G-Shock GW7900B-1 محصول کاسیو
استقبال  با  بلکه  است  عادی  مردم  توجه  مورد  تنها  نه  ساعت  این 
زیاد قهرمانان ورزشی نیز مواجه است. این ساعت مجهز به پانلهای 
خورشیدی است که بدون توقف، انرژی مورد نیاز باتری ساعت را 
تامین می کنند. همچنین دارای یک سیستم گیرنده رادیویی است که 
دنیا  در سراسر  فرستنده  ایستگاه   6 از  را  زمان  تنظیم  سیگنالهای 
تغییر  و  کاربر  موقعیت  تغییر  با  خودکار  طور  به  و  کرده  دریافت 
زمان، خود را تنظیم می کند. همچنین چهار نقطه حفاظتی روی بدنه 
ساعت، این دستگاه را نسبت به ضربه های محیط بسیار مقاوم کرده 

است. قیمت این ساعت 150 دالر است.

Beats Solo by Dr. Dre 9 هدفن-
اصوات  حذف  با   Beats Solo by Dr. Dre هدفنهای  دوم  نسل 
با یک کیفیت باال و بسیار واضح عرضه می کند.  اضافی، صدا را 
این هدفن برای پخش کننده های MP3 مثل "آی- پاد" بسیار مناسب 
یک  به  تواند  می  میکروفن  یک  کنار  در  هدفن  این  همچنین  است. 
هندزفری برای تلفنهای همراه و یا رایانه ها تبدیل شود. قیمت این 

هدفن 200 دالر است.

-10 تلویزیون پالسمای HDTVs محصول پاناسونیک
انرژی کمتری نسبت  G10 series of plasma HDTVs مصرف 
پاناسونیک دارد و همچنین  تلویزیونهای پالسمای  قبلی  به مدلهای 
که  است  معنی  بدان  این  است.  برخوردار  نیز   THX استاندارد  از 
این دستگاه می تواند کیفیت فیلمهایی که برای مثال روی "یو تیوب" 
ارتقا داده و روی نمایشگر تلویزیون همانند یک  عرضه می شوند 
فیلم "دی. وی. دی" با کیفیت باال نشان دهد. قیمت این دستگاه بین 

هزار و 200 تا دو هزار دالر است.
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خانه و خانواده
دغدغه هاي زندگي بعد از طالق

درباره 
طالق 

خیالبافي 
نکنید

خیلي از آنهایي که طالق مي گیرند، ممکن است پیش 
خودشان فکر کنند که مشکالت زندگي قبلي شان ناپدید 

و همه چیز روبه راه خواهد شد: یافتن همسر مناسب 
و سازگارتر،  بهبود وضعیت مالي، آزادي براي تعقیب 
جدید  فرصت هاي  به  دست یابي  و  شخصي  اهداف 
اغلب تحقق  این رویاها  اما  انتخاب هاي مستقل.  براي 
مشکالت  از  جدید  مجموعه اي  خود  و  نمي کنند  پیدا 
فرد  تغییرات مطلوب  که  هنگامي  ایجاد مي کنند. حتي 
پیامدهاي  بدون  تغییرات  این  باز  مي دهند،  رخ  هم 
اما  معمول  پیامدهاي  از  برخي  با  نیستند.  ناخواسته 

نامنتظر طالق آشنا شوید.

از  مالي پس  بگیرید، موقعیت  باشید و طالق  اگر زن 
بود.  خواهد  شما  نگراني هاي  از  یکي  احتماال  طالق 
تحقیقات  که  آمریکایي  جامعه شناس  ویتزمن،  لیونور 
گسترده اي در مورد طالق انجام داده است، در کتابش 
با نام »انقالب طالق« در این باره مي نویسد: »یک سال 
تا  زنان  زندگي  استاندارد  آمریکا،  در  طالق  از  پس 
73 درصد افت مي کند، در حالي که در مورد مردان 
نفقه  پیدا مي کند. گرفتن  افزایش  معیار 42درصد  این 
از مردان کار سختي شده است و زنان به ندرت آن 
را دریافت مي کنند.« به نوشته او براي اغلب زنان و 
اجتماعي  موقعیت  افت  معناي  به  آنها، طالق  کودکان 
است اما متاسفانه اغلب این اثرات تغییر وضعیت مالي 

نادیده گرفته مي شود.

زوج مناسب کجاست؟

هم  دیگري  استرس هاي  با  گرفته  تازه طالق  زن  یک 
طالق  زنان  که  مي دهد  نشان  آمار  است.  رو  روبه 
گرفته با احتمال بسیار کمتري نسبت به مردان طالق 
گرفته دوباره ازدواج مي کنند. 40 درصد زناني که پس 
از 30  سالگي طالق مي گیرند، دوباره ازدواج نمي کنند. 
گرچه برخي از این زنان ممکن است به اختیار خود 
از ازدواج مجدد پرهیز کنند، بسیاري از کارشناسان 
مي گویند که شمار مردان آماده ازدواج با چنین زناني 
در حال کاهش است. به نظر مي رسد که بسیاري از 
جوان تر  زنان  با  ازدواج  به  زنان  این  هم سن  مردان 
عالقه نشان مي دهند. تصور کنید که چه قدر براي زني 
که طالق مي گیرد،  تکان دهنده است که به جاي یافتن 
تنهایي  گرفتار  را  براي خود،  خود  کاملي  زوج جدید 
بیابد. »احساس تنهایي« یکي از شکایات رایج این زنان 

است.

چالش هاي زندگي پس از طالق

رهایي  احساس  طالق،  از  پس  است  ممکن  گرچه 
کنید اما همان طور که بسیاري از کهنه  کاران زندگي 
خاص  ارتباطي  مشکالت  دوره  این  فهمیده اند،  منفرد 
تالش  تا  گرفته  از طرد شدن  ترس  از  دارد،  را  خود 
براي آشنایي با برقراري اعتماد دوباره و آموختن و 
سازگار شدن با خصوصیات یک فرد جدید به عنوان 
اینها ممکن است این دوره زندگي  همسر بعدي. همه 
ممکن  بسیاري  کند.  بدل  واقعي  چالشي  به  را  منفرد 
که  بکنند  را  پایداري  وضعیت  همان  آرزوي  است 
عقیده  این  افراد  اغلب  اینکه  با  داشتند.  از طالق  پیش 
همه چیز  طالق  از  پس  که  ندارند  را  ساده لوحانه 
انتظار  است  ممکن  بسیاري  اما  بود  خواهد  آسان 
نداشته  را  آن  دنبال  به  افسردگي  و  تنهایي  احساس 
باشند. بررسي درازمدت جودیت والرشتین در مورد 
زوج هاي طالق گرفته نشان داده است که تا حتي یک 
دهه پس از طالق، بسیاري از افراد هنوز به طور کامل 
به وضعیت عادي بازنگشته اند. والرشتین مي نویسد: 
باور  مي خواستیم  ما  معمول،   خوش بیني  وجود  »با 
را  خشم  و  آسیب دیدگي  احساسات  زمان  که  کنیم 
فروخواهد نشاند، اینکه زمان زخم ها را شفا مي دهد و 
اینکه زمان، به طور خودکار احساسات یا خاطرات را 
تخفیف خواهد داد؛ اینکه بر افسردگي و آسیب دیدگي 
بین  از  عصبانیت  و  خشم  حسادت،  یا  مي کنیم  غلبه 
هم  بعد  سال  ده  تجربیات  این  از  برخي  اما  مي رود. 
به همان اندازه دردناک باقي مي مانند. برخي خاطرات 
در همه عمر ما را اسیر خود مي کنند. افراد به زندگي 
خود ادامه مي دهند اما ده سال بیشتر زندگي کردن به 
بهبود  آسیب دیدگي شان  از  آنها  که  نیست  آن  معناي 

یافته اند.«

جدا از اینکه فرد تا چه حد خواستار طالق باشد، معموال 
احساسي از پشیماني درباره یک رابطه شکست خورده 
– به خصوص هنگامي که زن و شوهر براي سال ها 
کردن  نگاه  دارد.  وجود  باشند-  کرده  زندگي  هم  با 
خواندن  دوباره  یا  یادماندني  به  اوقات  عکس هاي  به 
یا  زندگي،  عاشقانه  دوره  در  شده  ردوبدل  نامه   هاي 
نگاه کردن به اشیاي یادگاري احساس برانگیز، همگي 
احساس حزن و فقدان را برمي انگیزند. اغلب، افراد در 
برآشفته هستند که  آستانه طالق آن قدر خشمگین و 
ممکن است وجود این عواطف را تا پایان مراحل طالق 
و فرونشستن گرد و غبارهاي آن، نپذیرند. بعد حتي 
سرسخت ترین خواستاران طالق اغلب حسي از ناکامي 
و فقدان شخصي را بیان مي  کنند. حتي هنگامي که عزم 
فرد براي طالق جزم است، گریزي از این اندوه نیست، 
در  دوباره  مي کنید،  فکر  به طالق  دارید  اگر  بنابراین 
این مورد تامل کنید. نه،  در واقع بارها و بارها فکر کنید. 
راه حل ها براي مشکالت غیرقابل حل  شما ممکن است 

در همین نزدیکي  ها باشد

Psychologytoday :منبع.

وایسا دنیا 
من مي خوام 

پیاده شم!
از  ساعتي  که  ندارند  تمایلي  خیلي ها 
در  نیمکتي  روي  نشستن  با  را  روزشان 

بگذرانند.  ساحل  شن هاي  روي  یا  پارک 
همیشه  بودن  مشغول  مي کنند  گمان  آنها 
بدانید  نیست  بد  اما  است  گزینه  بهترین 
استراحت کردن  بودن و  بي کار  که گاهي 
روح  و  جسم  سالمت  براي  چیز  هر  از 
فراموش  را  زندگي  مسایل  است.  مفیدتر 
دقیقه ها  و  ساعت ها  بدهید  اجازه  و  کنید 
روي  بگذرند.  شما  توجه  و  اهمیت  بدون 
چمن دراز بکشید و به ابرها خیره شوید. 
پرواز پرنده ها را ببینید و اجازه بدهید در 
متوقف  شما  ذهن  مدتي  براي  زمان  گذر 
از  بهتر  کاري  هیچ  اوقات  برخي  شود. 
براي  زمان  بهترین  نیست.  بودن  بي کار 
ویژه  به  است،  تعطیالت  هم  شدن  بي کار 
براي کساني که به دلیل مشغله هاي کاري، 
طول  تمام  مجبورند  بچه ها  و  کارخانه  
روز هفته و حتي آخر هفته ها را کار کنند 
استرس  و  خستگي  فشار،  تحت  مدام  و 
نیاز  استراحت  به  نیز  ما  بدن  هستند. 
دارد و اگر این فرصت را براي او فراهم 
اضطراب،  عصبي،  فشارهاي  دچار  نکنیم 
و  سردرد  حافظه،  مشکالت  بدخلقي، 

مشکالت گوارشي مي شویم.
تحمل  ما  گاهي  که  اینجاست  مشکل 
یا  نداریم  را  خود  به  دادن  استراحت 
دیگران این اجازه را نمي دهند و با گذاشتن 
مدام سرزنش مي شویم.  آن  بر  تنبلي  نام 
مقابل  در  گاهي  که  است  این  کار  بهترین 
تفکرات سنتي بایستیم و از بدن خود دفاع 
این  اوقات  برخي  کردن  استراحت  کنیم. 
درست  مغز  که  مي آورد  فراهم  را  امکان 
راه حلي  مشکالت  براي  و  کرده  تحلیل 
حمام  وان  در  وقتي  ارشمیدوس  بیابد. 
دراز کشیده بود و نیوتون وقتي در حال 
استراحت زیر درخت سیب بود توانستند 
تنبلي  کنند.  کشف  را  طبیعت  مهم  قوانین 
کردن به جا گناه کبیره نیست و لذت بردن 
یاد  است  الزم  نیست.  بد  نیز  زندگي  از 
کار کشید  از  باید دست  گاهي  که  بگیریم 
و به این فکر کرد که چرا به دنیا آمده ایم 
قدم  اولین  این  از زندگي چیست.  و هدف 
لذت بخش  زندگي  یک  کردن  آغاز  براي 

است.

7 درس هاي تنبلي
هفت  این  نیستید،  بلد  را  کردن  تنبلي  اگر 

درس را بیاموزید:

از  بعد  وقتي  کنید:  فراموش  را  آینده   1
به  مي روید  تعطیالت  به  کاري  سال  یک 
هیچ چیز جز لذت بردن فکر نکنید. آینده، 
ببرید.  یاد  از  را  مشکالت  و  دوستان 
عالي  که  مي دهید  اجازه  خود  به  این گونه 
تکه  چند  جز  چیز  هیچ  ضمن  در  نباشید. 

لباس با خود به همراه نبرید.

تمام طول  کنید: در  فراموش  را  2 ساعت 
کرده اید.  زندگي  ساعت  ریتم  به  سال 
جا  را  خود  لپ  تاپ  و  همراه  تلفن  ساعت، 

بدون  بروید. کمي  به مسافرت  و  بگذارید 
ساعت از زندگي لذت ببرید.

3 وظایف را تقسیم کنید: اگر دسته جمعي 
ابتدا عالیق هر کس  تعطیالت مي روید  به 
را مشخص کرده و بعد وظایف را تقسیم 
کنید. در تعطیالت هر کسي باید بتواند به 
در  و  بپردازد  عالقه اش  مورد  تفریحات 
و  بیاید  فشار  کس  هیچ  به  نباید  ضمن 
وظایف و کارهایي مثل غذا پختن یا خرید 

روي دوش یک نفر بیفتد.

4 به تدریج شروع کنید: شما در یک دوي 
ماراتن شرکت نکرده اید. در طول روز به 
افزایش  را  خود  استراحت  ساعات  تدریج 
دهید مثال از 5، 10 یا 20 دقیقه شروع کنید. 
به پارک بروید و براي چند دقیقه اي دور 
از دغدغه هاي روزمره نفس بکشید. وقتي 

سرحال آمدید به محل کارتان برگردید.

بگذرانید:  خود  خانواده  با  را  زمان   5
به  که  کسي  با  همراه  زمان  گذراندن 
است.  لذت بخش  بسیار  داریم  عالقه  او 
پرمشغله مردم  معموال در طول روزهاي 
کنند  اظهار عالقه  به هم  فراموش مي کنند 
هواي  و  جنگل  در  فراغت،  وقت  در  اما 
همسران  و  شده  شکوفا  احساسات  باز 

احساس خوشبختي بیشتري مي کنند.

کند:  را شیدا  طبیعت شما  بدهید  اجازه   6
براي آنکه از زندگي لذت ببرید باید اجازه 
به  ببرد.  خود  با  را  شما  طبیعت  بدهید 
صداي پرندگان و آب گوش کنید و خود 
از  اگر  کنید.  گم  طبیعت  زیبایي  در  را 
فاصله  شهري  استرس هاي  و  نگراني ها 
نگیرید دل مشغولي ها حتي در میان طبیعت 
از کارهاي  هم شما را رها نخواهند کرد. 

روزانه طي تعطیالت دور شوید.

7 از هر لحظه بیشترین لذت را ببرید: در 
بپردازید که بیشتر  به آن کاري  تعطیالت 
عالقه دارید و اجازه ندهید حتي یک لحظه 
بخوابید،  آفتاب  زیر  برود.  هدر  وقت تان 
با  و  کنید  نوازش  را  اهلي تان  حیوان 

همسرتان خوش بگذرانید.
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به چند نفر همکار 
جهت کار

 در آشپزخانه
 رستوران بهشت 

نیازمنداست
لطفا جهت اطالعات بیشتر به رستوران مراجعه نمائید

پاپوشي بزرگ تر 
از پاهایتان بخرید

ریزنکته هائي که باید هنگام خرید چکمه و مراقبت از آن مورد 
توجه قرار داد را به خاطر بسپارید: وقتي هوا سرد مي شود، 

نوع پوشش افراد تغییر مي کند.
کفش ها نیز به عنوان پاپوش از این امر مستثنا نیستند. در 

پا در مقابل  از  واقع با سرد شدن هوا، نقش محافظتي کفش 
سرما و بارندگي ها پررنگ تر شده و همه ترجیح مي دهند از 
نوع پوشیده تر آن ـ یعني پوتین یا چکمه ـ استفاده کنند. اگر 
نکات  به  نگاهي  نیم  آن،  از  پیش  دارید،  خرید  قصد  هم  شما 
زیر بیندازید. عالوه بر این، توجه به پیشنهادهاي زیر براي 
نگهداري و مراقبت هاي پس از خرید نیز خالي از لطف نخواهد 

بود:

پاپوشي بزرگ تر از پاهایتان بخرید:

هنگام خرید چکمه، رعایت 2 نکته مهم ضروري است:
است  بهتر  معمولي  کفش هاي  مانند  نیز  چکمه  خرید  براي  ـ   1
صبح هنگام را انتخاب نکنید؛ زیرا معموال پاهاي اغلب افراد بعد 
از استراحت طوالني  مدت شبانه، کمي کوچک تر از اندازه واقعي 
آن شده و در صورتي که شما براي خرید کفش، صبح راهي 
شده  خریداري  کفش  که  دارد  وجود  این  احتمال  شوید،  بازار 
چند ساعت بعد، براي پاهایتان تنگ شده و حتي تحمل آن نیز 
غیرممکن شود. این مشکل در مورد افرادي که به دالیل مختلف 

با مشکل ورم پا مواجه هستند، جدي تر است.
2 ـ اگر مي خواهید پوتین یا چکمه اي اسپرت و غیررسمي بخرید، 
آن را نیم یا حتي یک شماره بزرگ تر از پاهایتان خریداري کنید؛ 
زیرا با توجه به این اصل که هر چه پاها گرم تر باشند، بدن ما 

فصول  در  ما  اغلب  کرد،  خواهد  بیشتري  گرماي  احساس  نیز 
مي کنیم.  استفاده  حوله اي  و  ضخیم  جوراب هاي  از  سال  سرد 
در نتیجه همین ضخامت، سبب بزرگ تر شدن حجم پاها شده و 
براي راحتي بیشتر نیاز به کفش کمي بزرگ تر از پاها خواهیم 

داشت.

شوره زدایي از کفش هاي چرم و جیر: 

هرگز کفش هاي خیس شده در اثر باران و برف را براي خشک 
رادیاتور  با  یا در مجاورت  یا شومینه  بخاري  مقابل  کردن در 
ایجاد  یا شوره   آنها سفیدک  کار روي  این  با  زیرا  ندهید؛  قرار 
کار،  بهترین  بنابراین  مي کند.  زیبا  نا  را  کفش  ظاهر  و  مي شود 
انجام روش قبلي یعني استفاده از روزنامه هاي باطله و خشک 

کردن کفش در زمان طوالني تر است.

حاال اگر با تمام این اقدامات لکه شوره روي کفش هاي شما ظاهر 
شده، محلولي به نسبت مساوي از آب و سرکه آماده کنید و آن 
را با برس یا پارچه اي آغشته به آن بر سطح سفیدک زده بمالید. 
سپس با پارچه یا پنبه اي مرطوب، به اصطالح آبکشي کنید. در 
پایان هم اگر کفشتان از جنس چرم باشد، آن را واکس بزنید یا 
اینکه با وازلین روي آن را چرب کرده و برق بیندازید تا چرم 

خشک نشود.

کفش هایتان را با روزنامه  قالب بزنید:

اگر کفش هایتان در مجاورت با باران و برف خیس شده و فرم 
آن تغییر کرده، پس از اینکه به خانه آمدید، داخل آن را با مقداري 
روزنامه باطله مچاله شده پر کنید. به این ترتیب، روزنامه هم 
رطوبت داخل کفش را به خود جذب مي کند و هم مانند قالبي قابل 

انعطاف عمل خواهد کرد.

قالبي براي ساق چکمه ها آماده کنید: 

با توجه به اینکه ساق بلند چکمه ها بعد از بیرون آمدن از پا، به 
یکي از طرفین خمیده شده و احتمال ترک خوردن از آن ناحیه 
وجود دارد، بهترین کار، قرار دادن چند عدد لوله مقوایي یا حتي 
باید  را  پلیکاها  لوله  باریک داخل ساق کفش است.  پلیکاي  لوله 
به صورت آماده خریداري کنید و بعد به اندازه الزم ببرید ولي 
براي تهیه لوله هاي مقوایي، به پارچه فروشي ها مراجعه کرده و 
درخواست  فروشنده  از  را  پارچه  مقوایي مخصوص  لوله  چند 
کنید. لوله مقوایي را با توجه به ارتفاع ساق چکمه با کاتر بریده 

و به صورت ایستاده داخل چکمه قرار دهید.

چکمه تان را الک بزنید:

به طور قطع دیده اید که در بعضي مدل کفش ها و چکمه ها براي 
ایجاد نماي زیباتر، دور تا دور کفش یا روي آن را با نخ سفید یا 
شیري رنگ مخصوص کفاشي مي دوزند ولي این زیبایي بسیار 
کم دوام است چون فقط پس از چند بار پوشیدن کفش و مجاورت 
با گل و الي، بارندگي هاي پاییزي و زمستاني و آلودگي هوا، نخ 
دوخت آن کثیف شده و کفش، دیگر نماي اولیه خود را نخواهد 
داشت. بنابراین پیش از تغییر رنگ، از همان ابتدا، روي دوخت را 
با چند الیه الک بي رنگ ناخن بپوشانید. از این پس، دیگر نگران 

کثیف شدن و تغییر رنگ نخ کفش نباشید.

چاره اي براي کفش هاي لیز بیابید:

به هنگام خرید چکمه یا هر کفش دیگري براي فصول سرد سال، 
به فکر روزهاي باراني و برفي و لیز خوردن هاي احتمالي نیز 
باشید. بنابراین کفشي بخرید که کف آن عاج دار بوده یا شیارهاي 
عمیق داشته باشد و در صورتي که کف پوتین قدیمي تان فاقد 
نو  فکر خرید چکمه اي  در  نیست  است، الزم  چنین مشخصاتي 

باشید. براي این منظور راهکارهاي دیگري نیز وجود دارد. 

1 ـ پاشنه و قسمتي از ته کفش را ـ هر چند که هنوز نو بوده و 
ساییده نشده است ـ دو تکه کفي شیاردار بچسبانید.

بدون  و  کفي صاف  داراي  و رسمي،  نو  کفش هاي  بعضي  ـ   2
آسفالت  سطح  با  تماس  در  زمان  مرور  به  ولي  هستند  شیار 
کوچه و خیابان زبر شده و از خاصیت لیز بودن آن کم مي شود. 
شما مي توانید این کار را از همان ابتدا انجام دهید. به این معنا 
که سمباده زبري بردارید و ته کفش را چند بار سمباده بکشید تا 

کمي زبر شود. به این ترتیب، مانند قبل لیز نخواهد بود. 
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سنت هاي قدیمي کریسمس و چگونگي پیدایش آنها 

 آهاي بابانوئل، 
چند سیر صلح 

بیاور... 
وحید نمازي 

مي گفتند بابانوئل امسال شاید نتواند بیاید، شاید سرش شلوغ باشد، شاید 
توي راه بماند، شاید سورتمه اش خراب شود یا حتي شاید گوزن هایي که 

سورتمه اش را برایش مي کشند، به دست شکارچیان بد شکار شده باشند. 
مي گفتند جنگ است. او کوچک بود. معني جنگ را نمي فهمید. این را نمي 
فهمید که وقتي چند روز پیش، خانه یکي از همسایه هایشان که پسري هم 
و جلوي  بودند  هم  با  خیابان  در  معمواًل روزها  و  داشت  او  و سال  سن 
محوطه خانه هایشان در زاگرب بازي مي کردند، خراب شد و همه جا را 
دود و آتش و گرد و غبار فرا گرفت، چرا دوستش و پدر و مادر دوستش 
یک مرتبه غیب شان زد. مادر به او گفته بود که آنها به یک سفر طوالني 
رفته اند و دیگر نمي آیند ولي اگر مي خواستند به سفر بروند، چرا دوستش 
با او خداحافظي نکرده بود. چرا خانه شان را خراب کرده بودند؟ داشت به 
دوستش فکر مي کرد. خوابش نمي برد. به بابانوئل فکر مي کرد. نگاهش 
به دودکش بخاري هیزمي قدیمي بود که از سقف اتاق به پایین خزیده بود 
و قرار بود بابانوئل از آنجا بیاید و هدیه هایش را برایش بیاورد. خرس 
پشمالوي کوچکش هم به همین چیزها فکر مي کرد. دیگر چشم هایش گرم 
شده بودند که ناگهان همه چیز خراب شد. صداهاي خیلي بلندي مي آمد؛ 
شیشه هاي خانه مي شکستند، دیوار روبه رویش داشت خراب مي شد، 
آتش  و  آمد  دود مي  بوي  بود،  کاماًل خراب شده  قدیمي  بخاري  دودکش 
سرخ را مي دید که داشت از سالن به اتاق او مي رسید. نمي دانست چه 

شده. نمي توانست تکان بخورد. چیزي حس نمي کرد. 
دنبال خرس کوچکش بود که دیگر کنارش نبود. سرش درد مي کرد. نمي 
دانست کجاست. نمي دانست چند ساعت از دیشب گذشته. نمي دانست پدر 
و مادرش کجا هستند. نمي دانست چه اتفاقي افتاده و سورتمه بابانوئل چرا 
نیامده. فقط مي دانست که جنگ است. به او گفته بودند که پدر و مادرش به 
مسافرتي طوالني رفته اند و دیگر نمي آیند. گفته بودند خرس کوچکش هم 
با آنها رفته و پاهاي کوچک او را هم با خود برده است. آنجا بیمارستاني 
که  بود  بچه خردسالي  او  و  بود  کرواسي  زده  جنگ  پایتخت  زاگرب،  در 
کوچکش،  خرس  اش،  خانه  مادرش،  و  پدر  کریسمس  آستانه  در  دیشب 
پاهایش و همه چیزش را در بمباران هوایي صرب ها از دست داده بود. 

آخر آن روزها جنگ بود و او معني جنگ را نمي فهمید. 
حاال دیگر چند سالي از آن روزهاي سخت و زشت گذشته بود. او دیگر 
به  فراوانش  عالقه  خاطر  به  که  بود  یي  ساله  چهارده  سیزده،  نوجوان 
بابانوئل، داستان چگونگي پیدایش این موجود دوست داشتني را به خوبي 
به  مسیحیت  میالدي،   300 هاي  سال  نخست  دهه  اواخر  در  دانست؛  مي 
عنوان دین رسمي امپراتوري روم درآمد. آن موقع چنین تصور مي شد که 
مسیح)ع( در فصل بهار متولد شده است ولي پاپ، ژولیوس اول، در سده 
چهارم میالدي، روز 25 دسامبر را براي تجلیل از میالد مسیح اعالم کرد 
و بدین ترتیب بود که جشن هاي دیرینه زمستاني با عنصري مسیحي در 
هم آمیختند. چندین سال قبل از آن، جایي در سواحل دریاي مدیترانه و در 
شهر پاتارا در آسیاي صغیر )جایي که تقریبًا امروزه قسمتي از بلغارستان 

محسوب مي شود( و در خانواده مردي ثروتمند، پسري به دنیا آمده بود 
مردم  و  مهربان  شدت  به  نیکالس  بودند.  گذاشته  نیکالس  را  اسمش  که 
دوست بود و به دلیل عالقه پدرش به تعالیم دیني، راهي مدارس دیني شد 
و در جواني به اسقفي دوست داشتني تبدیل شد و در شهر کوچکي به نام 
دمر سکونت گزید. اسقف نیکالس با ثروت هنگفتي که از والدینش به ارث 
برده بود همه کار مي کرد؛ به فقرا کمک مي کرد، به بچه ها هدیه مي داد، 
از بدبخت ها و آدم هاي زمینگیر دستگیري مي کرد و حتي گفته مي شد 
که بچه هاي گمشده یا دزدیده شده را هم پیدا مي کرد و به خانه هایشان 
برمي گرداند. به همین خاطر مردم آنقدر دوستش داشتند و کارهایش را 
مي پسندیدند که به او لقب »سنت نیکالس« یا همان نیکالس مقدس دادند. 
مي گفتند او آدم روداري نبوده و مردي خجالتي و باحیا بوده که دوست 
نداشته مستقیمًا به کسي پول بدهد. بنابراین همیشه دنبال راهي بود تا به 
طور غیرمستقیم و مخفیانه به نیازمندان کمک کند. در همان زمان، مردي 
ثروتمند در آن منطقه زندگي مي کرد که سه دختر زیباروي داشت و قرار 
شده بود که او دخترانش را به عقد سه پسر مرد پولدار دیگري که در آن 
منطقه شهرت فراواني داشت، درآورد ولي ناگهان پدر دخترها ورشکست 
شده بود و دیگر آهي در بساط نداشت. سنت نیکالس جریان ورشکستگي 
او را فهمید و تصمیم گرفت به آنها کمک کند. این طور که گفته مي شد، او 
ابتدا کیسه هاي پول یا طال را از پنجره خانه دختران به داخل مي انداخت 

و با همین روش بود که دو دختر اول به خانه بخت رفته بودند، ولي زماني 
که سنت نیکالس مي خواست سومین کیسه طالها را به داخل خانه مرد 
ورشکسته بیندازد، دیگر پنجره باز نبود و به همین خاطر او مجبور شده 
بود از دیوار خانه باال برود و طالها را از دودکش بخاري به داخل خانه 
بیندازد. از قضا، طالها به درون جوراب هایي مي افتد که دختر سوم براي 
خشک شدن به لبه بخاري آویزان کرده بود و این چنین بود که راه جدید و 
تقریبًا همیشگي فرود آمدن هدایاي »سنت نیکالس« مهربان ابداع شده بود. 
این را هم گفته بودند که »سنت نیکالس« براي این طرف و آن طرف رفتن 
و رساندن هدایایش از یک قاطر، االغ یا اسب کوچک استفاده مي کرده و 
بعدها به خاطر سنگین شدن کوله بارش، وسیله نقلیه اش را به سورتمه 
یي که توسط هشت گوزن بزرگ کشیده مي شدند تغییر داده است. جالب 
اینجاست که حتي نام گوزن هاي سورتمه کش هم معلوم است و در کتاب 

هاي مختلف، نام آنها را چنین نوشته بودند؛
 Clpid, Domder, Blitzen, Dancer, Comet, Dasher, Prancer,

.Vixen
به جاهاي مختلف سر  داشتني  این هشت گوزن دوست  با  نیکالس  سنت 
مي زد. از راه پشت بام ها و دودکش بخاري ها به داخل خانه ها مي رفت 
و براي بچه ها هدیه کریسمس مي برد. با مرگ سنت نیکالس در ششم 
دسامبر 344 در شهر میرا، سنت زیباي هدیه دادن و کمک به دیگران از 
بین نرفت و گفته مي شود که گروهي از کشیشان براي یادآوري خاطره 
کارهاي نیک او، سوار بر اسب یا قاطر سفید مي شدند و براي بچه ها هدیه 
مي بردند. این سنت زیبا آرام آرام به شدت در میان کشورهاي مسیحي 
مذهب گسترش یافت و گفته مي شود که با مهاجرت هلندي ها به امریکا، 
نام  ها  امریکایي  و  رفت  هم  آنجا  به  دادنش  هدیه  سنت  و  نیکالس  سنت 
امریکا  در  میالدي   1822 در سال  برگزیدند.  او  براي  را  کالوس«  »سانتا 
منظومه یي به نام »ظهور نیکالي مقدس« توسط کالرک مور ظاهر شد که 

در آن از دیدار مرموز 
پسر بچه یي با سانتا کالوس در آستانه میالد مسیح)ع( یاد و بیان شده بود 
او فرشته مهرباني است که در قطب شمال زندگي مي کند، سورتمه یي با 8 

گوزن دارد و هدایاي بچه ها را به تمام جهان مي رساند.
پسربچه کوچکي که چند سال پیش در زاگرب زیر آوار بمب هاي هواپیماي 
بود،  داده  از دست  والدینش  همراه  به  را  پاهایش  و  بود  مانده  ها  صرب 
حاال دیگر جوان قابلي شده بود. در همان زاگرب ادبیات مي خواند و هنوز 
مي  بخاري  دودکش  از  که  بود  هدایایي  و  کریسمس  بابانوئل،  عاشق  هم 
پدر  کریسمس،  بابا  کالوس،  سانتا  نیکالس،  سنت  که  بود  خوانده  آمدند. 
ذکر  بابانوئل  براي  که  است  هایي  نام  گرینگل  کریس  و  بابا سرما  نوئل، 
کرده اند. این را هم مي دانست که رسم گذاشتن پوتین کنار در و آویزان 
کردن جوراب به لبه بخاري یا تخت ها از همان جریان طالهایي که »سنت 
نیکالس« از دودکش بخاري خانه آن مرد ورشکسته به پایین انداخته بود 

سرچشمه گرفته است. تازه اینها را هم خوانده بود که بابانوئل در هر منطقه 
یا کشوري به گونه خاص آن منطقه ظاهر شده یا مي شود؛

- روس ها به بابانوئل، بابا سرما مي گویند. او را پیرمردي قدکوتاه با ریش 
بلند و سفید مي دانند که خیلي هم خوش اخالق نیست، تنها زندگي مي کند 
و حتي خورشید هم از او مي ترسد ولي از وقتي که »دختر برفي«، نوه اش، 

پیش او رفته مهربان تر شده و به همه کمک مي کند.
- در امریکاي شمالي، بریتانیا و کشورهاي غربي به او سانتا کالوس مي 
گویند که پیرمردي مهربان، سفیدروي، اندکي درشت با شکم برآمده است. 
نمایانگر  قرمزش  لباس  و  دارد  پرپشتي  و  سفید  هاي  سبیل  و  بلند  ریش 
عشق است. سبزي دستکش هایش نشاني از صلح و قهوه یي چکمه هایش 
نمایانگر محبت پدرانه اش است. کمربند مشکي و چرمین او هم نمادي از 

رمز آلود بودن زندگي و کارهایش است.
- در فنالند به او Ioulupki مي گویند و در استوني »ایئولووان« صدایش 

مي کنند که تعدادي کوتوله هم همراهش هستند و کمکش مي کنند. 
از  پر  و  گرد  دماغ  با  پیرمردي  یکي  دارند؛  بابانوئل  تا  دو  ها  سوئدي   -
هم  دیگري  و  است  »یولتومتن«  اسمش  که  است  برآمدگي  و  فرورفتگي 

»یولنیسار« کوتوله که هر دوشان لب پنجره ها هدیه مي گذارند. 
- در فرانسه هم دو تا بابانوئل وجود دارد؛ اولي پیرنوئل )پدر عید میالد( 
که مهربان است با سبدي پر از هدیه و براي بچه ها مي آید و دومي هم 
در  که  گرم سفري  پالتوي  و  پوستي  کالهي  بلند،  ریش  با  است  »چاالند« 
تنبیه  تنبل و حرف گوش نکن را  با آن بچه هاي  سبدش شالقي دارد که 

مي کند،
مسیح)ع(  میالد  آستانه  در  ها  بچه  که  دارند  را  »واسیلي«  ها  قبرسي   -
برایش مي خوانند؛ واسیلي مقدس به ما خوشبختي هدیه بده، آرزوهامان 

را برآورده کن و جشن خوبي برایمان بگیر.
دودکش  از  نو  سال  که شب  دارند  »بفانا«  اسم  به  پیرزني  ها  ایتالیایي   -
بخاري وارد خانه مي شود و براي بچه هاي زرنگ و باادب هدیه مي آورد 

و بچه هاي بد و تنبل را تنبیه مي کند.
- اسم او در اسپانیا و مناطق باسک، »اولنتسرو« است که با لباس اسپانیولي 

و نوشیدني ناب مي آید.
پوست  پالتوي  با  که  دانند  مي  ها  چوپان  شبیه  را  او  ها  مغولستاني   -
مي  در دست  بلندي  و شالق  روباه  پوست  از  و کالهي  تن  به  گوسفندي 

آید.
- ازبکستاني ها به او »کربابا« مي گویند که چیزي شبیه روپوش راه راه 
با کاله قرمز ملي به سر، هدیه مي  بلند به تن مي کند و سوار بر االغ و 

آورد.
- مسیحي هاي غنا مي گویند »پدر کریسمس« از جنگل مي آید و برایشان 

هدیه مي آورد.
- مردم هاوایي او را سوار بر قایق دیده اند و در بعضي از مناطق استرالیا 

هم او با اسکي آبي، ریش سفید و لباس شناي قرمز مي آید،
- در لهستان گفته مي شود که هدیه ها از ستاره ها مي آیند و مجارستاني 

ها هم معتقدند که فرشته ها هدیه مي آورند.
- آلماني ها هم به بابانوئل »weihnachtsmann« مي گویند و دوستش 

دارند.
جوان ادیب کروات که پاهایش را زیر آوارهاي جنگ جا گذاشت و پدر و 
مادرش را صرب هاي جاني از او دریغ کردند، حاال با صندلي چرخدارش 
مي رفت تا کاج زیبایي را از بازاري در زاگرب بخرد و به خانه ببرد. قرار 
عزیز  آن شب  گرفتن  و جشن  زیبا  کاج سبز  تزیین  براي  دوستانش  بود 
میهمانش باشند و او خیلي خوب مي دانست که فلسفه آن کاج سبز از کجا 
درخت  با  را  هایشان  خانه  ها  آلماني  میالدي،   1605 از سال  است؛  آمده 
کریسمس تزیین کردند و آن را با میوه ها، آجیل، شمع هاي روشن و گل 
هاي کاغذي آراستند که بعدها تخم مرغ هاي رنگ شده، شیریني و شکالت 
هم به آن اضافه شد. اما امریکایي ها اولین درخت هاي کریسمس را از سال 
1800 میالدي و در پنسیلوانیا تزیین کردند و این رسم از چند سال پس از 
آن، در تمام جهان گسترش پیدا کرد. گفته مي شود ستاره یي که باالي همه 
درخت ها نصب مي شود، نمادي از همان ستاره یي است که مردان عاقل را 
به محلي در »بیت اللحم« که زادگاه مسیح)ع( است راهنمایي مي کند. درخت 
را با چراغ هاي رنگي که نشانه نور و روشنایي است مي آرایند و نواري 
سفید به نشان پاکي حضرت مریم)ع(، نواري قرمز به نشان ریختن خون 
یعني مسیح)ع(  هدیه خداوند  نشان  به  نواري سبز  و  بر صلیب  مسیح)ع( 
عروسک  با  هم  را  کاج  درخت  روي  آویزند.  مي  آن  به  بشر  نجات  براي 
هاي قشنگي که نماد فرشته ها هستند تزیین مي کنند. البته گفته مي شود 
که مراسم آراستن درخت از قرون وسطي بر جاي مانده و »اقوام سلت« 
بودند که کاج را به خاطر همیشه سبز بودنش انتخاب کردند و نام »درخت 

زندگي« را بر آن گذاشتند.

حاال دیگر همه چیز آماده بود؛ عصر بیست و چهارم دسامبر. درخت تزیین 
شده بود. کادوها را پاي درخت چیده بودند. جوراب هایشان را به لبه تخت 
بودند و دور هم  لبه بخاري هیزمي داخل سالن آویزان کرده  هایشان و 
نشسته بودند. کسي حرف نمي زد. همه شاد و خوشحال بودند. یک سال 
دیگر را هم با هر زحمتي که بود پشت سر مي گذاشتند و به آینده یي بهتر 
مي اندیشیدند. ولي او یاد آن شب افتاده بود. هر سال همین موقع یاد آن 
شب مي افتاد. دلش براي پدر و مادرش، خرس عروسکي کوچکش و پاهاي 
گریزپایش تنگ شده بود ولي همیشه تمام اینها را فراموش مي کرد. یاد و 
خاطره پدر و مادر همیشه همراهش بودند.حمایت معنوي آنها را همیشه 
حس مي کرد. خرس دیگري هم از بابانوئل هدیه گرفته بود و با او دوست 
شده بود و به جاي پاهایش هم ذهن خالقي از خداوند هدیه گرفته بود که 
چیز  یک  فقط  کند.  خلق  هموطنش  کودکان  براي  را  ها  داستان  زیباترین 
مانده بود. یک آرزوي دوست داشتني و البته شاید دست نیافتني؛ دلش مي 
خواست فردا صبح که بیدار مي شود، جوراب هایش با صلحي که از طرف 

بابانوئل به بچه هاي سراسر دنیا هدیه شده بود، پر شده باشد... 

سنت
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بازنویسی: سبا ایرانی

در  )ایرج(  از زندگی  بر اساس ماجرایی حقیقی  داستان  این 
و  شک  هر  از  پرهیز  بدلیل  و  است  شده   بازنویسی  لندن 
درستی  و  صحت  است.  یافته  تغییر  افراد  نام  تنها  شبه ای، 
ماجرا ها بر عهده ی گوینده آنها می باشد و هفته نامه  پرشین 
هیچگونه مسوولیت و دخالتی درباره ماجراهای مطرح شده 
ندارد و تنها منعکس کننده آنها می باشد. اگر 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 
از  بسیاری  نمائیم.  اقدام  آن  درج  و  بازنویسی  به  نسبت  تا 
ماجراها یا داستان های زندگی می توانند نمونه و الگویی برای 
ارائه تجربه و راهنمایی به سایر هموطنان ما در این کشور 
ما  با  ندهید و هر چه زودتر  از دست  را  لطفا زمان  باشند. 

ارتباط بگیرید.

ایران بودم و دوران تحصیلی راهنمایی را  داستان مربوط به سال های خیلی دور هست. آن وقت ها 
نظر  به  مدرسه ای ها  بچه  قواره  و  قد  از  بزرگتر  و  زیبا  دختر  اما  بود.  پنجم  کالس  ثریا  می گذراندم. 
می رسید. مدرسه ما نزدیک مدرسه دخترانه بود. البته ما همیشه کمی زودتر از آنها تعطیل می شدیم اما 
شیطنت دوران نوجوانی ما را از بازگشت سریع به خانه منع می کرد. صبر می کردیم تا مدرسه دخترانه 

هم تعطیل شود و بد با پرسه زدن در همان حوالی دختران را برانداز کرده باشیم.
با چشمانی  از پشت مقنعه اش دیده می شد  بلند مشکی که  بود. موهای  از همه متمایزتر  ثریا همیشه 
سیاه و کشیده و صورتی گرد و سفید که زیبایی خاصی داشت. همیشه با دوستانش به سمت خانه 

برمی گشت. من هم با دوچرخه ام همیشه تعقیبش می کردم و نهایت کالمم با او دادن سالم بود و چشمک 
زدنی. گذشت و گذشت تا به این دیدارهای بعد از مدرسه عادت کردیم. ما بزرگتر و بزرگتر شدیم. حتی 
وقتی به مدرسه راهنمایی رفت. همچنان چشمم به دنبالش بود. بیشتر روزها شاخه گلی را که از باغچه 

حیاتمان به دور از چشم همسایگان می چیدم را برایش می بردم او هم با مهربانی می پذیرفت. 
ثریا هم به من عالقمند شده بود. این ارتباط قشنگ سالها ادامه یافت. تا اینکه بیشتر با هم دوست شدیم 
و اکثرا بعد از تعطیل شدن از کالس درس همدیگر را در کوچه  پارک ها با ترس و لرز مامور و ناظم 
مدرسه مالقات می کردیم. احساس دوستانه و صمیمی بین ما شکل گرفت. فارغ از دنیا می خندیدیم و 

خوش بودیم. همان ترس ها هم برایمان بسیار لذت بخش بود.
من از خانواده ای بودم ثروتمند اما پدر و مادری که طالق گرفته بودند و او هم فرزند طالق بود که با 
مادر و خواهرانش زندگی می کرد اما دستشان به دهنشان می رسید. روزها به سرعت سپری می شدند 
و من نیازهای عاطفی ام را با ثریا ارضا می کردم چون به محبت نیاز داشتم چون هیچگاه سایه پدر یا 
مادری بر من نبود و من نزد پدربزرگ و مادربزرگم رشد کرده بودم. آنها را از عالقه ام به ثریا مطلع 

کرده بودم اما آنها می دانستند که این شور و حال جوانی است که زودگذر و نافرجام خواهد بود.
کمک  به  شدم.  کار  و  کسب  بازار  وارد  زود  خیلی  شدم.  معاف  هم  سربازی  از  و  گرفتم  را  دیپلمم 
پدربزرگم مغازه ای اجاره کردم و سرگرم کار شدم. در این مدت پدربزرگم با عشقم نسبت به ثریا 
کامال مخالف بود و مرا هنوز بچه ای می دانست که ازدواج برایم بسیار زود بود. از طرفی پدر و مادر 
ثریا ا گرچه از هم جدا شده بودند اما به دلیل مراقبت از فرزندان گاه گداری با هم تماسی داشتند چرا که 
آنها نیز مخالف احساس و ارتباط ما دو بودند و برای ثریا خواستگاری بهتر و پولدارتر در نظر داشتند. 

به حق که او هرچه بزرگتر شد زیباتر شد و خواستگاران فراوانی از فامیل و غریبه داشت.
اما من مطمئن بودم که با وجود اصرارهای زیاد والدینش پاسخ او به همه آن خواستگاران نه خواهد 
بود. چون او هم مرا دوست داشت. در همان دوران بود که به شدت تحت فشار قرار گرفتم و مدام 
نبودم و همه مرا  از هیچ حمایتی برخوردار  را منقلب می ساخت.  ثریا وجودم  دادن  از دست  اندیشه 

فرزندی لوس و بچه ننه می پنداشتند که نخواهم توانست در این سن تشکیل زندگی دهم.
به دیدار پدر ثریا رفتم او مرا پس زد و گفت که ثریا خواستگاران بهتر از من دارد. خودش هم در مقابل 
خانواده اش ایستاد و مدام جنگ و دعوا بین او و مادرش همچنین خواهرانش بود. او هم کامال ناامید شده 
بود. همه این ازدواج را بی سرانجام و غلط می دانستند. در زیر این فشارها بود که دل به کار نمی دادم و 
انگیزه ای برای کسب درآمد نداشتم. کم کم دچار تنبلی و ضررهای مالی فراوانی شدم. اجاره های عقب 
افتاده، چک های برگشتی، قبض های پرداخت نشده و ... همه اینها دالیلی شد که پدربزرگم به من نشان 

دهد که عرضه تشکیل زندگی را ندارم و حاال حاالها باید کار کنم و تجربه بیاموزم. 
روزها به سختی می گذشت و من از فکر و خیال های متعدد دچار سردرد و بی خوابی می شدم. یکی از 
دوستانم مرا به سوی سیگار و سپس استفاده از مواد مخدر راهنمایی کرد. اوایل خیلی بد بود اما بعدها 
سیگار تبدیل شد به تنها رفیقم و بعد اعتیاد که ریشه ام را سوزاند. همه متوجه سیگار کشیدنم شده 
بودند. حتی ثریا. اما همیشه به من دلداری می داد که مقاوت کنم و می گفت به غیر از من با هیچ کس دیگر 

ازدواج نخواهد کرد و تا پایان راه همراه من خواهد بود. تنها حرف های او برایم امیدوارکننده بود.
آمدند  کنار  ما  خواسته های  مقابل  در  خانواده ها  باالخره  و  گذشت  جدال  و  جنگ  در  اینگونه  سالها 
مجلس  رفتم.  ثریا  به خواستگاری  پدربزرگم  نارضایتی  با  من  کنیم.  باهم عروسی  ما  که  پذیرفتند  و 
خواستگاری هم خط و نشان کشیدن دو طرف و عدم رضایت آنها به این ازدواج ناچاری بود. اما من 
و ثریا برایمان حرف های آنها مهم نبود. فقط می خواستیم که به هم برسیم. قول و قرارها گذاشته شد 

و مراسم عروسی برپا شد. 
پدر بزرگم جشن عروسی مفصلی گرفت و برایم یک خانه اجاره کرد و کلیه مخارج خرید عروسی را 
نیز پرداخت نمود و به عنوان آخرین کالم گفت که هر کاری که باید برایم انجام داده از این پس هر 
کاری که می دانی خودت باید برای زندگی و همسرت انجام دهی و دیگر نباید از من توقعی داشته باشی. 
خانواده ثریا هم جهازی فراهم نمودند و ما با خوشحالی به هم پیوستیم و بعد از سالها توانستیم زیر 

یک سقف با هم زندگی کنیم.
به  تبدیل  بود  وارد شده  او  به  این چند ساله  در  که  از فشارهایی  ثریا  که  بود  اینجا  داستان  اوج  اما 
آدمی عصبی و بسیار حساس شده بود که تحمل هیچ چیزی را نداشت و از کوچکترین چیزی دلخور 
و ناراحت می شد و من هم که بیشتر اسیر اعتیاد شده بودم سعی در مخفی کاری داشتم اما نمی شد. 
بی مورد  داری های  بی خوابی های شبانه و شب زنده  تفاوت هایمان آشکار و آشکارتر شد. من دچار 
ناشی از اعتیاد و او نیازمند مردی که در رابطه زناشویی را با او تجربه نماید و در آغوشش بیاساید. او 
آدمی اجتماعی و نیازمند ارتباط با دوستان و آشنایانش و من به شدت منزوی که نمی خواستم حتی با 
خانواده اش رفت و آمد کنم چون تمام این سالها زجرم داده بودند و مرا با به رخ کشاندن خواستگاران 
دیگر ثریا تحقیر کرده بودند. تنبل و سست در کار کردن شده بودم و او نیازمند درآمد تا اینکه خوب 

بپوشد و خوب گردش کند. اما من خیلی سست و بی اراده شده بودم.
اختالفات ما از همان هفته های اول شروع شد و تمایزات ما آشکارتر شد. تا جایی که به دعوا و مشاجره 
کشیده شد و فریادهایمان گوش همسایگان را کر می کرد و مجبور شدیم خانه را تخلیه کنیم و جای 
دیگری بیابیم. دچار مشکالت مالی فراوانی شدیم. هر روز یک بدبختی و بیچار گی جدید. اختالفاتمان 
هم در مشکالت پیش آمده بیشتر و بیشتر شد. اول فحاشی و بعد کتک و کتک کاری. نمی خواستم دست 
به رویش بلند کنم. اما عصبی و ناراحت بودم. هر اعتراضی که می کرد زیر باد مشت و لگد می رفت. 
از خودم بیخود شده بودم. او خانواده اش را در جریان قرار داد. از آن به بعد طرف دعوا مادر و 

خواهرهایش هم بودند. آنها سعی کردند تا طالق او را از من بگیرند. 
من حمایت پدربزرگ و مادربزرگم را از دست داده بودم. آنها حق را به ثریا می دادند و موافق کامل 
طالق. دو سال به این منوال و کشمکش گذشت. دو سال نفس گیر. احساس کردم سالها پیر شدم و 
ثریا را هم با خود به نابودی کشاندم. اما نمی توانستم خودم و او را نجات دهم. سرانجام تسلیم طالق 
شدم و او نیز مهریه  و جهازیه اش را بخشید تا از شرم خالص شود. به شدت از ازدواج با من احساس 

پشیمانی می کرد و این نقطه ضعف من بود. اما سرانجام جدا شدیم. 
این پایان زندگی و ازدواج بی فرجام من بود. عشق دوران نوجوانی و جوانی که اینگونه بیهوده هدر 
شد. دیگرهرگز ندیمش. اما از صمیم قلبم دوستش داشتم. مدتها زندگی ام با نکبت گذشت تا سرانجام 
به واسطه پولی که پدربزرگم هزینه کرد مرا قاچاقی به خارج از کشور فرستاد تا زندگی جدیدی شروع 

کنم. اما آمدن من هم داستان دیگری بود و مصیبت های وارده بر من حکایت دیگری.
ممنون که  گوش کردید مرا. شاید با گفتن این خاطرات کمی از عذاب وجدانم را کم کرده باشم و یا نشان 
بدهم که یک انسان به راحتی می تواند بهشتی را به جهنم و یا جهنمی را به بهشت تبدیل نماید. کاش ثریا 
هیچ دلخوری از من نداشته باشد و مرا بخشیده باشد و خوشبختی واقعی را در کنار مرد دیگری که 

لیاقتش را داشته باشد تجربه کند.
 شما هم نظرتان را با ما درمیان بگذارید. پذیرای پیام ها و نظرات شما هستیم.

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

رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.

تدریس خصوصی و تضمینی خود هیپنوتیزم 
07 88 99 77 623

 کالسهای خصوصی و نیمه خصوصی

فتوشاپ حرفه ای
 این دیزاین

07811000455

من چی گفیتم اون چی گفت
دهند.  می  دست  از  را  خود  مغزی  قدرت  مجرد  پرندگان  گفت: 

)جراید(
گفتم: این شایعه را پرندگان مادهء درم بخت درست کرده اند!

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

گفت: آوارگان افغانی بهار باز می گردند. )جراید(
گفتم: بفرما چلچله و شرستو، نه آواره افغانی!

گفت: می خواهم به دوران جوانی باز گردم. )جراید(
گفتم: بخت برگشته می خواهی دچار یأس و نا امیدی بشوی؟!

گفت: 40 هزار معلول تا پایان امسال بر سرکار می روند. )جراید(
گفتم: مگر حاال معلول و غیر معلول سرکار نیستند؟!

گفت: روزانه عده زیادی در اسیا می میرند. )جراید(
گفتم: حتمًا پول دارند که می میرند وگرنه در این بی پولی کی جرأت 

دارد بمیرد؟!

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

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

گفتم: اگر مرد است یک هفته با مادر شوهرش در یک اتاق زندگی 
کند.

عشق حقیقی
اما عزیزم، ما فقط با عشق که نمی توانیم تمام  دختر به نامزدش: 

عمر زندگی کنیم!
را  تو  همیشه  که  ات  خانواده  عزیزم؟!  توانیم  نمی  چرا  نامزدش: 

دوست خواهندداشت!

پیامگیر تلفن یک شاعر معاصر:
شرمنده از آنم که نباشم به سرایم

تا با تو سالمی و علیکی بنمایم
گر لطف کنی نمره و پیغام گذاری

پاسخ دهم ای دوست به محضی که بیایم

پیامگیر تلفن حکیم ابوالقاسم فردوسی:
نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را برآرم به جای
چو فردا برآید بلند آفتاب

به پیغامت ای دوست گویم جواب

تلنگر
صمد شکارچی 

حادثه

تصادف دهشت 
بار یک اتوبوس 

در ساعات پر 
رفت آمد لندن

  Evening روزنامه   از  نقل  به  پرشین  خبرنگار  گزارش  به 
در  شنبه  سه  روز  اتوبوس  مسافران  از  نفر  هجده   Standard
تصادفی با یک کامیون حامل تیرآهن های 30 فوتی واژگون شد، 
زخمی شدند. این حادثه در اثر ضربه کامیون حامل تیرآهن بود 
Batterseaکه   در   C3 خط  اتوبوس  های  پنجره  به  با شدت   که 
حامل دانش آموزان و شهروندان به مدرسه و محل کارشان بود 
کردن  خارج  برای  آتشنشانی  و  امداد  نیروهای  کرد.  برخورد  ند 
نجات  را  مسافرین  و  بریده  را  التوبوس  از  قسمتهایی  مسافرین 
خارج  اتوبوس  از  خزیدن  حالت  به  توانستند  نیز  ای  عده  دادند. 
بودند.  رفته  فرو  ُشک  در  و  نشسته  رو  پیاده  در  دیگران  شوند. 
چهار مسافر و راننده اتوبوس در این سانحه به شدت زخمی شده 
فقرات  ناحیه ستون  از  احتمال می رفت  که  دیگر  اند. سه مسافر 
عینی  شاهد  یک  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  باشند  دیده  آسیب 
گفت:»بخشی از باالی اتوبوس به شکلی شکافته شده بود که فکر 
افزود:»همه در  کردم بمبی در آن منفجر شده است.« ویک دیگر 

حال داد و فریاد زدن بودند.«
کارگاه  یک  از  کامیون  که  گیرد  می  صورت  وقتی  تصادف  این 
ساختمان سازی واقع در خیابان Plough Road بیرون می آید 

پلیس گفته است  از کنار مورد اصابت قرار می دهد.  اتوبوس را 
که راننده کامیون دستگیر شده و مطابق قانون برای بی احتیاطی 
 Chris Bray .در هنگام رانندگی مورد بازپرسی قرار گرفته است
یافته  نیروهای ویژه در صحنه حضور  از  قبل  اداری که  مشاور 
گیر  اتوبوس  دوم  طبقه  در  مسافرانی  هنوز  که  بود  دیده  و  بود 
افتاده اند. آقای باری 28 ساله افزود:»بچه ها و مسافران دیگر در 
نظر می  به  بودند و همگی ترسیده و شوک زده  خیابان نشسته 
رسیدند. صحنه خیلی بدی بود. من اول فکر کردم که بمبی منفجر 
 Eutan .شده است. قسمتی از سقف اتوبوس به کلی پاره شده بود
Jones مدیر یک کافه در آن نزدیکی گفت:» همه داشتند داد وفریاد 
می کردند. مأموران سقف و جلوی اتوبوس  را بریدند تا مردم را 
بیرون بیاورند. من شش یا هفت نفر را دیدم که با آمبوالنس به 
بیمارستان انتقال دادند. در میان آنها خانمی بود که نمی توانست 
از  او  که  گفتند  هم می  به  امداد  ماموران  که  کند وشنیدم  حرکت 
ناحیه ستون فقرات آسیب دیده است. به نظر می رسید که ضربه 

آمد چون  نظر مرده می  به  راننده  بود.  وارد شده  او  به  شدیدی 
افتاده بود و حرکت نمی کرد.

یک واحد آپارتمانی در کارگاهی که کامیون مذکور از آن بیرون 
ماه  آمد در حال ساخت است. ساکنان محلی می گویند چند  می 
و شد  آمد  حال  در  کارگاه  این  به  سنگین  آالت  ماشین  که  است 
اذعان  بود  دیده  را  پیک موتوری که صحنه تصادف  هستند. یک 
داشت که راننده کامیون را دیده که در سالمت کامل به گوشه ای 
ایستاده بود و به پرسشهای پلیس پاسخ می داد. این صانحه با 
 St. و Plough Road حدود 25 مسافر درون اتوبوس در تقاطع
John’s Hill حدود ساعت 8:30 صبح سه شنبه 15 دسامبر رخ 
داد.مرکز اورژانس لندن اعالم کرد یک زن 27 ساله و یک مرد 30 
به   Chelsea بیمارستان  و   St. George بیمارستان  به  را  ساله 
صورت اورژانسی منتقل کرده اند. 13 مسافر دیگر را که جراحات 
 Chelsea, St. Thomas بیمارستانهای  به  را  اند  داشته  سطحی 
اند. اتوبوس خط C3 از سوی شرکت  Charing Cross برده  و 
 Clapham Junction تا   Earl’s Court مسیر  در   Abellio
سرویس دهی می کند. سازمان حمل و نقل لندن تأکید کرد تحقیقات 

کاملی در این باره صورت خواهد گرفت.
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حوادث
امضا عجیب مشتری بانک مانع وام گرفتنش شد

 درخواست وام یک مردروسی 
به  مسکو  درشهر  بانکی  از 
خاطر استفاده از شکلک خندان 
بجای امضای شخصی در فرم 

درخواست رد شد.

والدیمیرکرلوف 34 ساله اظهار 
داشت :این امضا در گذرنامه و 
کارت شناسایی ام پذیرفته شده 
اما نمیدانم چرا بانک آن را نمی 

پذیرد.

دالیلی  به  بانک  این  نام  گرچه 
افشا نشده اما اولگ پاولوویچ سخنگوی این بانک اظهار داشت :شکلک خندان بیشتر یک نقاشی 

است تا یک امضای رسمی شخصی و نمی تواند مورد پذیرش ما باشد.

تلگراف/16 دسامبر

کتابی پس از 99 سال به کتابخانه بازگشت
بود  رفته  امانت  به  طوالنی  مدت  برای  که  کتابی   

سرانجام به کتابخانه بازگشت .
این کتاب  در سال 1910 توسط مادر استنلی دودک 
گرفته شده  امانت  به  برادفورد  نیو  کتابخانه شهر  از 
برگردد  کتابخانه  به   1910 می   10 در  بود  قرار  بود 
دیرکرد  هزینه  361دالر  حدود  باید  استنلی  حاال  ولی 

بپردازد.
استنلی کتاب را دربین وسایل مادرش که ده سال قبل 
درسال  کتاب  دیرکرد  بود.هزینه  کرده  پیدا  درگذشته 

1910 یک سنت در روز بوده است .کتابخانه قصد دارد این کتاب را در بخش ویژه ای به نمایش 
بگذارد.

اسوشیتد پرس/15دسامبر

کالهبرداري سریالي حسام 
در نقش پزشک کانادایي 

 
متهم که یک جوان قزویني است نام آالستاس اسپیدمان را براي خودش انتخاب کرده بود  

 تجسس هاي پلیس براي دستگیري مردي کانادایي که با شگرد هاي گوناگون از 16 طعمه خود بیش 
از یکصد میلیون تومان کالهبرداري کرده است نشان داد وي جواني ایراني و اهل قزوین است. 

 تحقیقات در این رابطه از مهرماه امسال با 
تجهیزات  فروش  شرکت  یک  مدیر  شکایت 
شاکي  شد.  آغاز  تهران  در  کامپیوتري 
به  بود  رفته  امنیت  پلیس  یکم  پایگاه  به  که 
مردي  قبل  روز  »چند  گفت؛  کارآگاهان 
کانادایي به نام آالستاس اسپیدمان به محل 
سفارش  کامپیوتر  دستگاه   33 و  آمد  کارم 
داد. او سپس آدرس محل کارش در منطقه 
نیاوران را به من داد تا کامپیوترها را برایش 
این سفارش  ثبت  از  بعد  روز  چند  بفرستم. 
طبق خواسته مرد کانادایي کامپیوتر ها را به 
محل کار او بردم تا پول آن را نیز بگیرم ولي 
تا او طلبي  او گفت باید چند روز صبر کنم 
کند.  دارد، وصول  دیگري  از شخص  که  را 
پول  براي دریافت  بعد که دوباره  چند روز 
به آنجا رفتم جعبه همه کامپیوتر ها باز بود 
و آالستاس گفت مي خواهد آنها را پس بدهد 
اما من حاضر نشدم آنها را در آن وضعیت 
پس بگیرم.« به دنبال این شکایت ماموران به 
محل کار مرد کانادایي رفتند اما دریافتند وي 

چند روز قبل آنجا را ترک کرده است. تحقیقات بیشتر در این رابطه نشان داد متهم جواني 26 ساله 
به نام حسام و اهل قزوین است اما با ظاهر سازي و صحبت کردن به زبان انگلیسي وانمود کرده 
تبعه کشور کانادا است. همچنین تجسس ها نشان داد دو دختر جوان در آنجا با وي همکاري مي 
کردند. این سرنخ و همچنین کنترل خطوط تلفن هاي حسام و دو همکارش باعث شد کارآگاهان نقشه 
یي حساب شده براي دستگیري آنان طراحي کنند. سرانجام مجموعه اقدامات اطالعاتي پلیس باعث 
شد حسام در یک قرار صوري در میدان تجریش به دام بیفتد. هنگامي که وي در پلیس امنیت تحت 
بازجویي قرار گرفت ابعاد بیشتري از جرائمش افشا شد. وي گفت تحت این عنوان که ایراني- کانادایي 
هستم با زن ها و دخترهاي جوان طرح دوستي مي ریختم و با جلب اعتمادشان از آنها کالهبرداري 
مي کردم. وي در اعترافاتش به سرقت و کالهبرداري از 16 نفر اقرار کرد و گفت؛ »یکي از زن هایي 
که با او رابطه داشتم یک مشکل اداري در شهرداري داشت. من هم با این ادعا که مي توانم مشکلش 
را حل کنم دسته چک او را گرفتم و از آن به بعد با چک هاي او کالهبرداري هایم را آغاز کردم.« وي 
ادامه داد؛ »با دو زن دیگر که مدرک پزشکي از دانشگاهي در اوکراین داشتند، دوست شدم و چون آنها 
براي تطبیق مدرک شان مشکل داشتند از من خواستند برایشان کاري بکنم. من هم از آنها درخواست 
12 میلیون تومان پول کردم و توانستم از آنان پنج میلیون تومان بگیرم ولي هنگامي که به اتفاق آنها 
براي پیگیري کارها به وزارت علوم رفته بودم در موقعیتي مناسب آنها را فریب دادم و از آنجا فرار 
کردم.« حسام در مورد طعمه دیگرش گفت؛ »من به دختران جوان گفته بودم رزیدنت جراحي عمومي 
هستم و از طرفي تابعیت دوگانه ایراني- کانادایي دارم. این موضوع براي آنها جذاب بود و یکي از 
آنان به نام الهام که داراي دکتراي پزشکي هسته یي بود، شیفته من شد و من هم به وي وعده ازدواج 
دادم و به بهانه خرید خودرو از او پنج میلیون تومان گرفتم و بعد از چند روز از دست او نیز فراري 
شدم.« در بین شاکیان این متهم مرد ثروتمندي به نام کریم نیز وجود دارد. وي که پس از دستگیري 
حسام به پلیس امنیت رفته بود، گفت؛ »حسام با من تماس گرفت و خواست 20 هزار دالر برایش ببرم. 
من هم چون فکر مي کردم او شخص معتبري است پول ها را به مکاني که گفته بود بردم اما زماني 
که وارد آنجا شدم حسام با یک میله آهني به سرم کوبید و پول ها را از من گرفت تا فرار کند اما حین 
فرار از پله ها سقوط کرد و هر دو پایش آسیب دید ولي با این حال پیش از حضور پلیس توانست از 

آنجا فرار کند.« 

این پرونده گفت؛ »تحقیقات  سرهنگ قاسم لوئي رئیس پایگاه یکم پلیس امنیت ضمن اعالم جزییات 
درباره زندگي حسام نشان داد مدرک تحصیلي او دیپلم است و از دو سال قبل به خاطر کالهبرداري 
از اعضاي خانواده همسرش از قزوین به تهران آمده و از سوي خانواده خودش نیز طرد شده است. 

او خود را معمواًل به نام دکتر سید حسام و داراي تابعیت دوگانه ایراني- کانادایي معرفي مي کرد.«

بنا به گفته این مقام پلیس بانک ملت شعبه قزوین نیز یکي دیگر از شاکیان حسام است که به خاطر 
دریافت وام 9 میلیون توماني و همچنین درخواست وامي 21 میلیون توماني از وي شکایت کرده است. 
حسام همچنین به بهانه فروش داروهاي بدنسازي با شخصي طرح دوستي ریخته و خودرو وي را 

سرقت کرده است. 

سرهنگ قاسم لوئي افزود؛ »طبق اظهارات متهم او مدتي عضو یکي از شبکه هاي گلدکوئیستي بوده و 
اخیراً از این شبکه خارج شده و کالهبرداري هایش را با شکل جدید تري ادامه داده است. حسام حتي 

با نام آالستاس اسپیدمان در یک دوره مسابقه رزمي نیز شرکت کرده است.«
بنا بر این گزارش هم اکنون حسام در بازداشت به سر مي برد و تحقیقات از وي ادامه دارد. 
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جدول و سرگرمی

فال هفته
پيشنهاد   فروردين ماه: سفر کاری به شما 
ميشود که بهتر است بپذيريد، چرا که مدتی 
درگيريهای  و  کار  محيط  از  بودن  دور 
و  ميبخشد  تسکين  را  شما  روح  گذشته، 
ضمنا در مشکالتی که در پيش است شرکت 
نخواهيد داشت. امروز روزيست که بايد به 

ساحل آرامش فکر کنيد. 

روز  چند  سردرگمي  ماه:  ارديبهشت   
که  بشکلي  کرده  بکلي کالفه  را  اخير شما 
حل  را  مشکالتتان  طريقي  چه  از  نميدانيد 
اوضاع  زودی  به  نباشيد.  نگران  کنيد. 
شما  امروز  شانس  عدد  شد.  خواهد  عادي 

يک است .

 خرداد ماه: در روزهای آينده خبر خوشي 
شما  خوشحالي  موجب  که  شنيد  خواهيد 
و  دور  سفري  به  است  ممکن  شد.  خواهد 
دراز برويد. با احتياط در انجام کارهايتان 
و  آرام  روز  شويد.  موفق  تا  کنيد  عمل 

دلپذيري خواهيد داشت. 

رويدادهاي  و  حوادث  بعضي  ماه:  تير   
خيلي  آرام  و  شاد  روحيه  شده  سبب  اخير 
از متولدين اين ماه کسل و عصبي و نا اميد 
شود. معموال در اين ميان برخي آدمهاي نه 
چندان خوش قلب و يا حداقل بدبين به همه 
چيز و همه کس سبب ساز هستند و با رفتار 
اطرافيان  بروي  و حرفهاي خود  کردار  و 
متولدين  خوشبختانه  ميگذارند.  منفي  تاثير 
اين ماه آدمهاي قاطع و مقاوم و سنت شکني 
هستند و خيلي زود ميتوانند از اين گونه آدم 

هاي منفي دور شوند. 

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

خود انديشه نکنند .

به  ايد  توانسته  هميشه  ماه:  شهريور   
داده  گوش  ديگران  نصايح  و  ها  راهنمائي 
و آخر سر آنچه را که براي خود شما مهم 
رسيده  وقتش  اکنون  ولي  دهيد  انجام  است 
در  دهيد.  تغييري  روش  اين  در  که  اين 
روابط احساسي دوران بسيار شادي خواهيد 
داشت . موقعيت مالي نگران کننده نخواهد 

بود.

 مهر ماه: در زمينه شراکت معموال متولدين 
اين ماه آدم هاي منطقيتر و رو راست تري 
ها  نيز هميشه ضربه  پايان  هستند ولي در 
ديگران  اصطالح  به  تا  ميکشند  بدوش  را 

از  خوش  اي  خاطره  و  نباشند  شکسته  دل 
درصد  براي  عشق  بگذارند.  برجاي  خود 
اي  تازه  مفهوم  ماه  اين  متولدين  از  بااليي 
دارد و براي گروهي نيز اخيرا دردسرساز 
شده است که البته اگر هميشه با دورانديشي 
شيرين  و  ساز  زندگي  بسيار  شود  همراه 

است.

مسير  در  ماه  مرداد  مجردهاي  ماه:  آبان   
پولدار شدن و توفيق در کارهاي اجتماعي 
و تخصصي هستند. توجه عميق به سالمت 
زندگي  سرلوحه  بايد  روحي  و  جسمي 
متولدين اين ماه قرار گيرد، خصوصا“ آنها 
که در سنين باالي پنجاه قرار دارند بايد با 
ورزش و تغذيه مناسب اين مراقبت را دقيق 
تر سازند حتي اگر ممکن است پياده روي 

را پيشه کنند.

 آذر ماه: اکثر متولدين اين ماه براي ساختن 
البته  به تالش ميزنند و  بهتر دست  زندگي 
بسياري نيز به نتيجه مطلوب ميرسند و عده 
اي هم با بن بست هايي روبرو ميشوند که 
نبايد نا اميد شوند و همچنان به تالش خود 
ادامه دهند. خانم هاي متولد اين ماه سخت 
اين  البته  پسند هستند و  بين و مشکل  نکته 
ببار  نيز  خوبي  نتايج  زندگي  شيوه  و  نوع 
مياورد بشرط اينکه به حد افراط و تفريط 

نرسد.

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

خوبي در راه است .

ماه  اين  متولدين  حاليکه  در  ماه:  بهمن   
ابراز  در  گاه  هستند  حساسي  آدمهاي 
همين  به  و  کنند  مي  دريغ  خود  احساسات 
زمينه  اين  در  شود  مي  توصيه  جهت 
در  ماه  اين  مجردهاي  نکنند.  قصودي 
شرايطي قرار دارند که يا بايد براي ازدواج 
تصميم بگيرند و يا خود را اصوال درگير 
بعضي مسائل وسوسه انگيز نسازند. در اين 
ميان وسوسه اعتياد قمار به سراغ بعضي 
از آنها آمده که بايد مقاومت نمايند و از اين 

مسير دور شوند.

اين  متولدين  عالقه  مورد  فرد  ماه:  اسفند   
و  مهربان  اخالق  و  رفتار  خيلي روی  ماه 
انساني شان حساب ميکند. اگر دليل خستگي 
کند  تغيير  رفتار  اين   ، غيره  و  مشغله  و 
اين روابط را بهم ميريزد. روحيه  مسلما“ 
باال ست  بسيار  ماه  اين  متولدين  در  کمک 
و  محتاجان  به  دادن  ياری  برای  هميشه   .
اطرافيان آماده هستند ، در اين ميان بدليل 
اشتباه و يا سوء تعبير عده ای تصميم گرفته 
دراز  کسي  به سوی  ياری  دست  ديگر  اند 

نکنند که مسلما“ صحيح نيست. 

 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
 به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران

همه چیز با یک ای میل اتفاقی 
شروع شد

بهنوش خرم روز: 

جیمز  تخیلی  علمی  فیلم  فضایی  موجودات   
کامرون، آواتار، به زبان عجیبی صحبت میکنند 
زبان  یک  دیگر،  فیلمهای  برخی  برخالف  که 
مغز  دارید  دوست  است!  ساختارمند  و  واقعی 

متفکر سازنده این زبان بیگانه را بشناسید؟
 3 بیگانه های  قبیله  زبان  که پشت  متفکری  مغز 
متری فیلم علمی تخیلی جدید و فوق العاده جیمز 
زبان شناسی  است،  متخصص  پنهان  کامرون 

دانشگاه جنوب کالیفرنیاست.
پروفسور فرومر در مورد نقش خودش در این 
بسیار  می شود  گفته  که  آواتار،  نام  به    ، فیلم 
جلوتراز فیلم هایی از این دست است که تاکنون 
جیمز  تولید  »گروه  می گوید:  شده،  ساخته 
کامرون به دنبال زبان شناسی می گشتند که به 
آن ها برای ساختن یک زبان بیگانه کمک کند. آن 
موقع حتی اسم فیلم پروژه 880 بود،  نه آواتار. 

کسی آن ای میل را برای من فرستاد و من بسیار مشتاق همکاری 
شدم. خیلی در این مورد هیجان زده بودم. یک یا دو هفته بعد بود 

که از من خواستند بروم تا با هم صحبت کنیم.«

توانست  است،   زبان  عاشق  که  مرد  این  بی بی سی،   گزارش  به 
کامرون را متقاعد کند که همان کسی است که می تواند برای فیلمی 
که کارگردان رویایش را یک دهه در ذهن داشت،  زبانی بسازد که 
به کارش بیاید. فرومر درباره مالقاتش با کامرون می گوید: »من 90 
دقیقه فوق العاده با جیمز داشتم؛ آخرش او با من دست داد و گفت 

به دنیای بیگانه خوش آمدی«.
این دو نفر 4 سال با هم کار کردند تا توانستند زبان 
کارگردان  موقع  آن  تا  بسازند.  را   )Na'vi( ناوی 
توانسته بود حدود 30 کلمه برای نام شخصیت ها 
می خواست  او  بسازد.  بدن شان  بخش های  و 
پروفسور کاری کند که این زبان درست باشد؛ اما 
حس مرموز و بیگانه بودن هم داشته باشد. قسمت 
سخت ماجرا این بود که به این زبان باید صحبت 
می شد. به گفته پروفسور فرومر، درست است که 
قرار بود زبان بیگانه ها باشد،  اما قاعدتا باید افراد 
انسانی به جای آن ها در فیلم حرف می زدند. وی 
که  می داشت  باید صداهایی  زبان  »این  می افزاید: 

انسان ها بتوانند به راحتی ادا کنند«.
زبانی  دستور  قواعد  با  تازه  کامال  زبان  یک  این 
پروفسور،   گفته  به  است.  خودش  به  مخصوص 
کلمه های  حس  قدری  کارگردان  اولیه  کلمه های 
یا  ژاپنی  کلمه های  شبیه  بیشتر  و  بقیه  داشتند  را  پلینزی  جزایر 
این زبان می گوید: »معلوم  آلمانی بودند. پروفسور فرومر درباره 
است که این زبان،  ساختارهای دستورزبانی و صداهای زیادی را 
از زبان های دیگر گرفته است،  اما من امیدوارم که ترکیبی که خلق 

شده منحصر به فرد و یگانه باشد«.
زبان  این  به  طور  چه  که  داد  یاد  بازیگران  به  خودش  پروفسور 
صحبت کنند. او می گوید:  »من با همه 7 بازیگر اصلی مالقات کردم 
و به آن ها کمک کردم بتوانند درست تلفظ کنند. همچنین فایل های 
صوتی ام پی تری درست کردم و این طوری آن ها می توانستند هر جا 

که بودند به آن گوش بدهند«.
تن  بتوانند  تا  گذاشت  مجموعه  این  در  را  زیادی  زمان  پروفسور 
صدا و لحن مناسب زبان بیگانه را اجرا کنند. خودش در این مورد 
می گوید: »من برای آن ها یک چالش درست کرده بودم. به همه واقعا 
خوش می گذشت. می دانستم این زبان باید چیزی باشد که بازیگرها 

بتوانند از پسش بربیایند«.
در حال حاضر این زبان حدود 1000 کلمه دارد،  البته دایره لغات 
کار  آن  روی  دارد  هم  هنوز  پروفسور  تیست،  اما  وسیعی  چندان 
می  کند و هنوز می کوشد زبانی را که خودش ساخته بهتر کند. او 
می گوید: »آرزو دارم بتوانم این زبان را روان صحبت کنم. احتماال 
اما  می دانم.  کامال  را  زبان  این  دستور  که  هستم  کسی  تنها  من 

امیدوارم در نهایت این طور نماند«.

در واقع پروفسور امیدوار است که یک روز زبان ناوی به استاندارد 
ترجمه  »یک  می گوید:  خودش  برسد.  بیگانه، کلینگون  زبان  طالیی 
کلوپ هایی  همه جای جهان،   دارد.  کلینگون وجود  زبان  به  هاملت 
افراد  و  می کنند  صحبت  کلینگون  زبان  به  آن  در  که  دارد  وجود 
اگر چنین  کنند.  زبان صحبت  این  به  که می خواهند  زیادی هستند 

اتفاقی برای ناوی بیافتد، من خیلی خیلی خوشحال خواهم شد«.
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ورزش ایران
ایران شصت وچهارم دنیا و ششم آسیا  

  
آخرین رده بندي برترین تیم هاي ملي جهان اعالم شد که در این رده بندي تیم 
ملي فوتبال ایران مانند رده بندي ماه هاي گذشته سقوط کرد. به گزارش ایسنا، 
فیفا دیروز آخرین رده بندي برترین تیم هاي ملي فوتبال جهان در سال 2009 را 
اعالم کرد که در این رده بندي تیم ملي فوتبال ایران با یک پله سقوط و با 508 
امتیاز و 10 امتیاز منفي، در جایگاه 64 جهان قرار گرفت. این در حالي است که 
عربستان سعودي جاي ایران را در این رده بندي اشغال کرده است. در رده بندي 
آسیایي هم تیم ایران با یک پله سقوط در جایگاه ششم قرار گرفت. استرالیا، ژاپن، 
کره جنوبي، بحرین و عربستان در رده هاي اول تا پنجم قرار گرفتند. با توجه 
به اختالف امتیاز کم ازبکستان و عمان با ایران، احتمال سقوط تیم ایران در رده 

بندي ماه هاي آینده حتي تا رتبه هشتم هم وجود خواهد داشت.
رده بندي پنج تیم برتر جهان در دسامبر 2009؛ 

-1 اسپانیا 1627 امتیاز 
-2 برزیل 1568 امتیاز 

-3 هلند 1288 امتیاز 
-4 ایتالیا 1209 امتیاز 

-5 پرتغال 1176 امتیاز  

حجازي مشاور مدیرعامل استقالل شد  
  

در حکمي از سوي مدیرعامل استقالل ناصر حجازي به عنوان مشاور عالي وي 
منصوب شد. به گزارش فارس، امیر واعظي آشتیاني با حضور در بیمارستان 
کسري و در دیدار با ناصر حجازي حکم مشاوره ایشان را به وي ابالغ کرد. در 
متن حکم صادره چنین آمده است؛ »استاد ارجمند جناب آقاي ناصر حجازي نظر 
به تعهد، شایستگي و تجربیات ارزشمندتان جنابعالي را به سمت مشاور عالي 
امید است  ایران منصوب مي کنم.  مدیرعامل شرکت فرهنگي-ورزشي استقالل 
در سایه همکاري و تالش ویژه کلیه عوامل اجرایي، کادر فني بزرگساالن و تیم 
هاي پایه و بهره گیري از تجارب گرانبهاي جنابعالي و ارائه نظرات کارشناسي، 
زمینه را براي درخشش باشگاه فرهنگي-ورزشي استقالل در میادین داخلي و 
بین المللي بیش از پیش فراهم آورید. ان شاءاهلل با استعانت از خداوند متعال در 

انجام وظایف و مسوولیت هاي مربوط موفق و موید باشید.«  

احتمال دیدار پرسپولیس و رئال مادرید  
  

پرسپولیس  باشگاه  پیشنهاد  با  مادرید  رئال  باشگاه  مسووالن  که  صورتي  در 
موافقت کنند تیم هاي فوتبال این دو باشگاه اوایل دي ماه در دیداري دوستانه 
و  بیست  هفته  دیدارهاي  تعویق   ، رفت.  خواهند  یکدیگر  مصاف  به  امارات  در 
تیم ملي فوتبال کشورمان در  به منظور حضور  لیگ برتر که  دوم رقابت هاي 
تورنمنت قطر به وجود آمده، فرصتي را براي تیم هاي لیگ برتري فراهم کرده 
تا یک هفته در اردوي تدارکاتي حضور داشته باشند یا اقدام به برگزاري بازي 
هاي دوستانه کنند. بر همین اساس یکي از دوستان حسین عبدي که در امارات 
به فعالیت هاي اقتصادي مشغول است به واسطه دوستي نزدیک خود با رامون 
کالدرون مدیر پیشین باشگاه رئال مادرید قصد دارد مذاکراتي را با مسووالن 
این باشگاه اسپانیایي انجام دهد. تیم فوتبال رئال مادرید قصد دارد در تعطیالت 
ها  اماراتي  البته  کند.  برگزار  امارات  در  را  آماده سازي خود  اردوي  زمستاني 
آنها  نهایي  تا موافقت  باشگاه رئال مادرید هستند  با مسووالن  رایزني  در حال 
را براي حضور در دوبي فراهم کنند. طرفین هنوز بر سر موارد کلي به توافق 
نهایي نرسیده اند. قرار است عزیزي این پیشنهاد را از سوي باشگاه پرسپولیس 
به مسووالن باشگاه رئال مادرید اعالم کند که در صورت موافقت این باشگاه 
اسپانیایي تیم هاي پرسپولیس و رئال مادرید اوایل دي ماه دیداري تدارکاتي را 

در امارات برگزار خواهند کرد.  

افشاي راز تساوي کره شمالي مقابل ایران  
 

این  اتحادیه فوتبال کره شمالي از راز صعود تیم ملي   یکي از مقامات 
کشور به مسابقات جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي پرده برداشت. به 
گزارش سایت گل، به نقل از میرر گفته مي شود رهبر کره شمالي شخصًا 
هدایت تیم ملي فوتبال این کشور را در بازي حساس مقابل تیم ملي ایران 
در مقدماتي جام جهاني را بر عهده داشته است. ایران در این مسابقه که 
در ورزشگاه 30 هزار نفري »یانگ کاگ دو« در شهر پیونگ یانگ برگزار 
شد، در شرایطي به دیدار کره شمالي رفت که در پنج بازي خود در این 
مرحله شش امتیاز کسب کرده بود و نیاز مبرمي به پیروزي در این بازي 
جهت باقي ماندن در دور رقابت براي رسیدن به مرحله نهایي جام جهاني 
داشت. به گفته این مقام فدراسیون فوتبال کره، تساوي این تیم با ایران 
در شرایطي رخ داده که کیم جونگ ایل دستورات تاکتیکي را صادر مي 
کرده است. »کیم جونگ سو« از اعضاي اتحادیه فوتبال کره شمالي در 
این باره گفته است؛ کیم جونگ ایل شخصًا در ورزشگاه هدایت تیم ملي 
را در بازي حساس مقابل ایران بر عهده داشته است. او نقش مستقیمي 
در پیشرفت فوتبال کره داشته است. او تاکتیک هایي را پیشنهاد کرد که 

بیشتر مربوط به خصوصیات فیزیولوژیکي بازیکنان تیم ملي مي شد.  

ورزشی ایران و جهان

محرومیت مادام العمر
رضازاده از ورزش

افشارزاده  ریاست  به  دوشنبه  برداري  وزنه  فدراسیون  فني  کمیته 
قبول  غیرقابل  عملکرد  به  استناد  با  پایان  در  و  داد  جلسه  تشکیل 

مربیان، اعضاي کادر فني این تیم را مادام العمر از مربیگري در وزنه 
برداري محروم کرد

طبق قوانین فدراسیون جهاني وزنه برداري اگر ورزشکاري دو بار 
دوپینگ کند به صورت مادام العمر از ورزش محروم مي شود. این 
مساله شامل حال کادر فني نیز مي شود که صد درصد کادر فني تیم 

ملي بزرگساالن ایران را هم در برمي گیرد
سرانجام اتفاق افتاد، درست همان طور که پیش بیني مي شد. شکست 
یک  در  که  هایي  حدیث  و  عالوه حرف  به  برداري  وزنه  پیاپي  هاي 
سال گذشته پیرامون این رشته ورزشي مطرح بود باالخره فدراسیون 
برداري  وزنه  ملي  تیم  فني  کادر  اعضاي  برکناري  به  مجبور  را 
کرد.»خبرگزاري مهر« براي نخستین بار خبر را روي خروجي خود 
پرویز  قول  از  مهر  خبر  در  شد«.  محروم  »رضازاده  دهد؛  مي  قرار 
جالیر دبیر فدراسیون وزنه برداري ایران مي خوانیم؛ »در کمیته یي 
که روز گذشته )سه شنبه( تشکیل شد، حسین رضازاده و بهمن زارع، 
برداري  وزنه  تیم  ناکامي  در خصوص  ملي  هاي  تیم  مربي  و  مدیر 
ارائه  را  خود  دالیل  جنوبي،  کره  جهاني  هاي  رقابت  در  کشورمان 
کردند که مورد قبول واقع نشد«.جالیر همچنین از محرومیت اعضاي 
کادر فني تا »اطالع ثانوي« سخن مي گوید و تصمیم گیري نهایي را 
به جلسه دوشنبه آینده فدراسیون موکول مي کند.لغو سفر امروز تیم 
هاي ملي نوجوانان و جوانان به امارات براي شرکت در رقابت هاي 
قهرماني آسیا، تصمیم دیگر کمیته فدراسیون وزنه برداري است.در 
فدراسیون،  رئیس  افشارزاده  بهرام  برداري  وزنه  فدراسیون  جلسه 
زهتاب، منوچهر برومند، نصراهلل دهنوي، حسن عرب شاهي و دکتر 
در  که  حالي  اند.در  داشته  حضور  فني  کمیته  اعضاي  پور،  حکمت 
تاکید  آینده  دوشنبه  جلسه  در  نهایي  گیري  تصمیم  روي  مهر  خبر 
دبیر  قول  از  را  ایسنا خبري  یي کم،خبرگزاري  فاصله  با  است  شده 
فدراسیون وزنه برداري منتشر مي کند. این بار جالیر تصمیم گیري 
کمیته فدراسیون را حاوي شدت عمل بیشتري مي داند؛ »کمیته فني 
فدراسیون وزنه برداري به ریاست افشارزاده تشکیل جلسه داد و در 
پایان با استناد به عملکرد غیرقابل قبول مربیان، اعضاي کادر فني این 
تیم را مادام العمر از مربیگري در وزنه برداري محروم کرد.«اما دلیل 
برداري  وزنه  بازنشسته  قهرمان  اصلي محرومیت حسین رضازاده 
ایران و سایر همکارانش در کادر فني تیم ملي تنها به نتایج ضعیف 

وزنه برداري مربوط مي شد؟

سایه سیاه دوپینگ
همه چیز از مثبت اعالم شدن نتیجه آزمایش دوپینگ محسن داوودي 
شروع شد. این وزنه بردار کشورمان بعد از این اتفاق مدعي شده بود 

داروهاي غیرمجاز در اردوي تیم ملي برایش تجویز مي شده است. 
اما همچون همیشه کسي قضیه را چندان جدي نگرفت تا اینکه رشید 
به  شریفي که در رقابت هاي قهرماني آسیا شرکت کرده بود دقیقًا 
همین دلیل از سوي فدراسیون جهاني با محرومیت روبه رو شد. ولي 
این پایان کار نبود، همین چند روز پیش فدراسیون جهاني از نتیجه 
مثبت آزمایش انوش آرمک در مسابقات جهاني روماني خبر داد.به 
این ترتیب زنگ خطر براي وزنه برداري ایران به صدا درآمد چراکه 
و  بزرگ  محرومیت  یک  آستانه  در  کشورمان  جهاني،  مقررات  طبق 
پرداخت جریمه یي سنگین قرار دارد. بالفاصله شایعه هایي در مورد 
تشکیل یک جلسه فوق العاده در فدراسیون وزنه برداري و جلوگیري 

آسیا  قهرماني  مسابقات  به  نوجوان  و  جوان  پوشان  ملي  اعزام  از 
دبیر  پرویز جالیر  اعالم رسمي  با  دیروز  که  یي  مطرح شد؛ شایعه 

فدراسیون وزنه برداري رنگ و بوي حقیقت به خود گرفت.

تعطیلي اردوهاي تیم ملي وزنه برداري
حدود ساعت 15 خبرگزاري ایسنا در همین زمینه گفت وگویي مفصل 
خروجي  روي  فدراسیون  فني  کمیته  اعضاي  از  یکي  و  دبیر  با  را 
خود قرار مي دهد.پرویز جالیر در این گفت وگو به ایسنا مي گوید؛ 
»طبق قوانین فدراسیون جهاني وزنه برداري اگر ورزشکاري دو بار 
دوپینگ کند به صورت مادام العمر از ورزش محروم مي شود. این 
مساله شامل حال کادر فني نیز مي شود که صد درصد کادر فني تیم 
فدراسیون وزنه  را هم شامل مي شود.«دبیر  ایران  بزرگساالن  ملي 
برداري در ادامه به ماجراي گئورگي ایوانف سرمربي سابق تیم ملي 
که  زماني  پیش  سال  »چند  کند؛  مي  اشاره  کشورمان  برداري  وزنه 
ایوانف هم در ایران فعالیت مي کرد، پس از اعالم شدن دوپینگ تیم 
ملي، به صورت مادام العمر از مربیگري محروم شد. کساني که آلوده 
این مسائل مي شوند، جوانان را هم آلوده مي کنند. آنها صالحیت این 
را ندارند که جوانان را رهبري کرده و به آنها تعلیم دهند.«محمدرضا 
کاظمي نژاد عضو کمیته فني فدراسیون وزنه برداري نیز از تعطیلي 
کادر  فدراسیون،  کمیته  جلسه  »در  دهد؛  مي  خبر  ملي  تیم  اردوهاي 
تا اطالع ثانوي هیچ اردویي  فني تیم ملي تعلیق و قرار شد تیم ملي 
نداشته باشد. وزنه برداري ایران به سمتي مي رود که ابهامات زیادي 
در این مساله وجود دارد. ابهام بزرگي در مورد تست هاي دوپینگ 
ورزشکاران وجود دارد. علت این موضوع که کادر فني تیم ملي تست 
مسابقات  در  اما  کرد  مي  اعالم  منفي  اعزام  از  پیش  را  ورزشکاران 

آزمایش ها مثبت مي شد، باید بررسي شود.«
محرومیت رضازاده قطعي است

برداري  وزنه  فدراسیون  فني  کمیته  دیگر  عضو  عطاراشرفي  مهدي 
برخالف پرویز جالیر محرومیت حسین رضازاده قهرمان سابق وزنه 
پیشکسوت  »جالیر  گوید؛  مي  ایسنا  به  و  داند  مي  قطعي  را  برداري 
ماست اما او از سر دلسوزي این گونه اظهارنظر مي کند. او محافظه 
کارانه با اتفاقات اخیر وزنه برداري برخورد مي کند ولي حقیقت آن 
است که در جلسه روز سه شنبه کمیته فني، کادر فني تیم ملي براي 
»وجود  کند؛  مي  اضافه  پایان  در  عطاراشرفي  محروم شد.«  همیشه 
پنج الي شش دوپینگي در وزنه برداري غیرقابل پذیرش است و این 

محرومیت شایسته عملکرد کادر فني است.«
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سه گل هدیه 
به تغییر 

براي  وقتي  فرگوسن  سرالکس 
انگلیس  برتر  لیگ  در  بار  نهصدمین 
نشست،  منچستریونایتد  نیمکت  روي 
تصور نمي کرد سرمربي تیم حریف 
به تقلید از کارهاي تقریبًا همیشگي او 
به  تیمش  اصلي  ترکیب  در  تغییر   10

وجود بیاورد. 

کارتي  مک  میک  گاردین،  گزارش  به 
قبلي  بازي  بان  دروازه  فقط  ایرلندي 
هفته  ترکیب جدال وسط  را در  ولوز 
منچستریونایتد  مقابل  برتر  لیگ 
توسط  بار  سه  هرچند  و  داد  قرار 
نمانیا  و  والنسیا  آنتونیو  روني،  وین 
پشیمان  اصاًل  اما  شد  جریمه  ویدیچ 
بازي  آن  از  بعد  داشتم  »حق  نیست؛ 
بریزم.  هم  به  را  تیم  ترکیب  ضعیف 
نمره آمادگي بدني آنهایي که به میدان 
اخیراً  بود.«   10 تا   5/9 بین  رفتند 
ادعا  آنچلوتي سرمربي چلسي  کارلو 
روز  چهار  طي  بازي  دو  انجام  کرد 
درصد مصدومیت بازیکنان را از 10 
به 30 یا 40 افزایش مي دهد. سکاندار 
این  از  دفاع  با  جنوبي  ایرلند  سابق 
بازیکن   21 »بین  داد؛  ادامه  اظهارات 
را  ممکن  ترکیب  بهترین  دسترس  در 
خطاي  بازي  جریان  در  برگزیدم.« 
هند »زوبار« درون محوطه جریمه به 
روني اجازه داد در سي امین دقیقه از 
انتظار هواداران  به  پنالتي  روي نقطه 
و  گیبسون  کرنر  دهد.  پایان  یو  من 
رقبا  اختالف  بر  ویدیچ  سر  ضربه 
افزود و یونایتد را راضي به رختکن 
فرستاد. در 45 دقیقه دوم ضربه والي 
گل  ختام  حسن  هم  والنسیا  آنتونیو 
مدافع  آمد.  مي  به حساب  بازي  هاي 
از  قبل  ساعت   24 قهرماني  عنوان 
جدال دیشب چلسي مقابل پورتسموث 
در امتیاز 37 با آبي هاي لندن شریک 
به  زبان  فرگوسن  سرالکس  شد. 
ستایش از ولوز گشود؛ »رقیب در هر 
زمینه یي از تکل و پاس گرفته تا جنگ 
قرار  فشار  تحت  را  ما  فیزیکي  هاي 
داد. البته چنانچه رقابت قبلي ولوز با 
برنلي را آنالیز مي کردید بابت نمایش 
مي  زده  شگفت  آنها  شب  شنبه  سه 
مصائب  زدیم  گل  وقتي  البته  شدید. 
اما  کارتي  مک  میک  یافت.«  پایان  ما 
همچنان طعنه مي زند؛ »وقتي ما مقابل 
چلسي 3-5-2 بازي کردیم یا آرسنال 
را زیر تازیانه حمالت خودمان گرفتیم 
حاال  و  نشد  ناراحت  منچستریونایتد 
خرده  ما  بازي  سبک  از  نباید  هم 
از  خارج  افراد  واکنش  نگران  بگیرد. 
در  ولوز  ماندن  به  فقط  و  نیستم  تیم 
چیز  هیچ  نه  کنم،  مي  فکر  برتر  لیگ 
اوون  که  شبي  در  هرحال  به  دیگر.« 
مثبتي  هاي  پیغام  کاپلو  به  دیگر  بار 
اصطالح  به  منچستریونایتد  داد، 
ویال  استون  مبادا  تا  نداد  پس  »نم« 
بر  دو  برد  شبیه  هایي  پیروزي  با 
پنج  فاصله  در  ساندرلند  مقابل  صفر 
مک  میک  شود.  دردسرساز  امتیازي 
کارتي نیز ظاهراً باید بار دیگر ترکیب 

تیمش را دستخوش تغییر کند. 

حذف تیم 8 نفره پوهانگ در نیمه نهایي
 جام باشگاه هاي جهان 

تیم »ورون« 
در فینال 

وصال روحاني 

فوتبال  نیمه نهایي  مرحله  بازي  اولین  در  شب  شنبه  سه 
تیم  امارات،  ابوظبي  در  جهان  باشگاه هاي  قهرماني  جام 
استودیانت آرژانتین قهرمان باشگاه هاي امریکاي جنوبي 
در برابر پوهانگ استیلرز کره جنوبي قهرمان باشگاه هاي 
به  که  باشد  تیمي  اولین  تا  برتري 1ـ2 شد  آسیا صاحب 

فینال امسال مي رسد. 
پوهانگ به دلیل اخراج سه بازیکنش مجبور شد دقایق آخر 
را 8 نفره در برابر استودیانت بگذراند. با این وجود تک گل 
این تیم در مقطعي به ثبت رسید که پوهانگ 10 نفره بازي 
مي کرد. این گل را دنیلسون مهره اول تهاجمي و بازیکن 

برزیلي پوهانگ در دقیقه 72 به ثمر رساند. 
ابتدا جائه وون کاپیتان تیم کره اي در دقیقه 56 اخطار دوم 
خود را گرفت و سپس کیم جائه سونگ به سبب ارتکاب 
و  کهنه کار  هافبک  ورون  سباستین  خوان  روي  خطا 
بازیگردان اصلي استودیانت دو اخطاره و از زمین اخراج 
شد و در نهایت شین هوا یونگ دروازه بان استیلرز نیز به 
سبب زدن توپ با دست در بیرون محوطه جریمه کارت 
قرمز داور را روبه روي خود دید. روبرتو روزه تي داور 

ایتالیایي و مشهور این مسابقه مجموعًا از 8 کارت زرد و 
براي کره اي ها سود جست ولي  قرمز مستقیم  یک کارت 
بیشتر از دو اخطار به تیم آرژانتیني ها نداد. با این اوصاف 
دو گل دقایق 45 و 53 لیاندرو بنیتز مهاجم استودیانت براي 
فتح این دیدار کفایت کرد و گل دنیلسون هم باعث نجات 
بر  استودیانت  اله خاندرو سابه ال مربي  نشد.  تیم آسیایي 
این باور است که حق به حقدار رسیده است. او مي گوید: 
»این بهترین نمایش ما نبود ولي در مجموع از حریف خود 
برتر بودیم. از پوهانگ هم که خوب کار کرد، نباید غافل 
قطعي  را  پیروزي مان  که  بود  چیزي  ما  گل  دومین  ماند. 
و  شد  ناامیدتر  و  سرگشته تر  آن  از  بعد  پوهانگ  و  کرد 

اخراج هایشان از همین مسئله نشأت گرفت.« 
● کاري غیرممکن 

بازیکن  سه  اخراج  گفت  پوهانگ  مربي  فاریاس  سرجیو 
تیمش جبران و پیروزي را براي پوهانگ غیرممکن ساخته 
است. وي اضافه کرد: »از نمایش شاگردانم احساس غرور 
مي کنم و ما نشان دادیم که قادر به برابري با حریف قوي 
زیادي  حد  تا  ما  باخت  و  هستیم  خود  جنوبي  امریکاي 
بداقباالنه بود و اگر آن کارت هاي قرمز از راه نمي رسید 

شاید ماجراي کاماًل متفاوتي خلق مي شد.« 
این  ابوظبي  محمدبن زاید  استادیوم  در  وجود  این  با 
استودیانت بود که در بیشتر دقایق بر توپ و میدان حاکم 
براي  مي کرد،  استفاده  بهتر  فرصت هایش  از  اگر  و  بود 
آنچه  نمي شد.   53 و   45 دقایق  تا  به صبر  مجبور  گلزني 
آزاد  را شکست ضربه  کره اي  تیم  دروازه  قفل  سرانجام 
و  بود  اول  نیمه  ثانیه هاي  واپسین  در  متري   25 از  بنیتز 
همین بازیکن در دقیقه 53 روي پاسي از انزوپرز بازي را 
2-0 کرد. استودیانت که پیشینه فتح این جام را در سال 
امریکاي  و  اروپا  نماینده هاي  بین  فقط  که  زماني   ،1968
جنوبي به رقابت گذاشته و جام بین قاره اي خوانده مي شد 
دارد، در فینال شنبه شب آینده با برنده دومین بازي مرحله 
نیمه نهایي مصاف خواهد داد. این بازي را دیشب بارسلونا 

فاتح  مکزیک  آتالنته  و  اروپا  باشگاه هاي  قهرمان  اسپانیا 
جام باشگاه هاي کونکاکاف در همان شهر ابوظبي در برابر 
یکدیگر انجام دادند. سابه ال مربي استودیانت ساعاتي مانده 
به شروع این نبرد گفت: »براي ما فرقي نمي کند حریف مان 
در فینال کدام تیم است زیرا براي هر نبردي حاضریم و 

در فینال هم با تمام وجود خواهیم جنگید.« 
● ستیز برترین ها 

تیم کره اي نیز بعد از شکست سه شنبه شب راهي دیدار 
رده بندي شد تا بختش را براي کسب رتبه سوم امتحان 
کند. در این رقابت ها 6 تیم برتر مناطق و قاره هاي مختلف 
حذفي«  »یک  طور  به  و  رسانده  هم  به  حضور  جهان 
االهلي  تیم  نیز  میزبان  از جانب کشور  و  داده اند  مسابقه 
پاي در میدان گذاشت که در همان مرحله نخست توسط 
نماینده اقیانوسیه )اوکلند نیوزیلند( حذف شد و اوکلند به 
این  تا  باخت  آتالنته  به  نهایي  چهارم  یک  در  خود  نوبه 
تیم مکزیکي دیشب روبه روي بارسا بایستد. این ششمین 
بار  اولین  پیکارها به حساب مي آید. ولي براي  این  دوره 
است که میزباني به امارات واگذار شده است. ژاپن محل 
در  و  است  بوده  این مسابقات  قبلي  ادوار  اکثر  برگزاري 
سال هاي 1980 تا 2000 که جام بین قاره اي به جاي جام 
فعلي برگزار مي شد فقط یک دیدار در توکیو تکلیف کار را 

روشن مي کرد. 
را  ورون  خوان  که  است  تیمي  فینال  پاي  یک  بار  این 
دربردارد. هافبک سرتراشیده و معروف فوتبال آرژانتین 
کشور  لیگ  به   2006 از  اروپا  در  بازي  سالها  از  پس 
زادگاهش بازگشته و باعث و باني احیاي استودیانت بوده 
است و به رغم 37 ساله شدن هنوز کارآمد و ملي پوش 
این جام است  او مي گوید: »هدف و رؤیاي ما فتح  است. 
اما کارمان آسان نخواهد بود و حتي در برابر تیم 8 نفره 

کره اي در نیمه نهایي نیز سهل نبود.« 

گیگز باشخصیت ترین است
رایان گیگز درست در برهه یي که به دلیل انجام تنها 15 بازي در ترکیب 

اصلي منچستریونایتد نسبت به جنسن باتن )قهرمان فصل جاري فرمول یک( 
از استحقاق کمتري براي دریافت جایزه شخصیت ورزش برتر سال برخوردار 
بود، به خاطر روزهاي درخشان گذشته در صدر انتخاب هاي بي بي سي قرار 

باشکوه  مراسم  یک  پایان  گرفت.در 
رکورد  راي  فرد صاحب  هزار   518
و  زدند  رقم  را  استقبال  از  جدیدي 
وظیفه اعالم برتري اسطوره 36ساله 
را بر عهده گرفتند. رایان با تجربه 15 
قهرماني در لباس منچستریونایتد و 
به  قهرمانان  لیگ  در  قهرماني  دو 
دست  یي  ستاره  به  زمان  مرور 
اسلولز  است.  شده  تبدیل  نیافتني 
بیش از بقیه هم تیمي هاي فعلي رایان 
حق اظهار نظر درباره همکار قدیمي 
بیستمین  در  »گیگز  دارد؛  را  خود 
آماده  اولدترافورد  در  حضور  سال 
تر از همیشه به نظر مي رسد و دقیقًا 
همین عامل او را یک اسطوره جلوه 
مي دهد. رایان بهترین بازیکن تاریخ 
باشگاه محسوب مي شود.« البته اگر 

در یک روز خاص فرگوسن به منظور یافتن گزینه هاي جوان براي ساختن 
یک امپراتوري بادوام راهي منزل پدري گیگز نمي شد، نوجوان جنجالي عضو 
منچسترسیتي در آینده نزدیک به یک جرج بست دیگر تغییر چهره مي داد و 
پیشرفت نمي کرد. فرگي که آن زمان هنوز »سر« نام نگرفته بود، زنگ در خانه 
گیگز را به صدا درآورد و از پدر رایان خواست به حضور نوجوان مستعد 
از آن دوران، بي  نیم دهه پس  بدهد. حاال یک و  تئاتر رویاها راي مثبت  در 
بي سي براي اعطاي لقب شخصیت ورزش برتر سال به هیچ اجازه یي نیاز 
کاپلو  فابیو  و  داد  را شکست  باتن  گیگز، جنسن  باشکوه  مراسمي  در  ندارد. 
مربي سال نام گرفت.اوسین بولت رکورددار دو 100 متر و 200 متر به عنوان 
بهترین ورزشکار خارجي سال انتخاب شد. همچنین مردان کریکت باز انگلیس 
تیم برتر نام گرفتند. جایزه یي موسوم به »یک عمر خدمت« صاحبي به نام 
سوریانو بالستروس داشت. تام دلي تنها قهرمان 15ساله شیرجه جهان جایزه 
جوان برتر سال را به دست گرفت. همچنین شخصي به نام دارن آدوک به 
دلیل آموزش شنا به بیش از 13 هزار نفر )از جمله سه خانواده بزرگ( عنوان 
»ناشناس سال« را ربود.یک جایزه ویژه هم براي ادي الزا در در نظر گرفته 

شد تا او هم فرصت ایستادن کنار رایان گیگز بزرگ را به دست آورد.

منبع؛ گاردین 

   لیورپول دارد مي میرد 
 

تعدادي  و  بدیع  تصاویر  یکسري  آیینه  در  لیورپول  فصل  شکست  ششمین 
حرکات مشابه شکل گرفت.برتري دو بر یک آرسنال در بازي حساس یکشنبه 

در  آنفیلد  قرمزهاي  مقابل 
نه  که  خورد  رقم  حالي 
تورس  نه  و  بنایون  یوسي 
اول  نیمه  در  )او  ناآماده 
فرصت  دو  لیورپول  خوب 
کدام  هیچ  داد(  دست  از 
هاي  دوربین  نتوانستند 
روي  زوم  از  را  تلویزیون 
آلونسو،  ژابي  صورت 
بازي  ویژه  میهمان 
ورود  محض  به  بازدارند. 
جاي  به  آکویالني  آلبرتو 
سابق  بازیکن  ماسکرانو، 

پرافتخارترین تیم انگلیس به تشویق تازه وارد ایتالیایي که در واقع جانشین او 
تلقي مي شود، پرداخت.در نهایت بازي بد آکویالني و دست خالي بنیتس خیلي 
چیزها را ثابت کرد؛ ابتدا لیورپول به لطف اشتباه آلمونیا، روي یک ضربه آزاد 
توسط کویت به گل رسید اما هنوز پنج دقیقه از نیمه دوم نگذشته بود که گلن 
جانسون در اقدامي جالب قبل از رسیدن توپ به فابرگاس با یک بغل پا توپ 
را به اشتباه درون دروازه لیورپول جاي داد. دقایقي بعد آرشاوین در آنفیلد 
نیز مانند اولدترافورد گل زد. آرسن ونگر در پایان بازي گفت؛ »تحول تیم در 
نیمه دوم پیروزي بزرگ را رقم زد. خوشحالم که در این سن و سال هنوز مي 
توانم بازیکنانم را شگفت زده کنم.« بنیتس از هاوارد وبداور گله داشت؛ »خطاي 
انجام  قبولي  قابل  بازي  اول  نیمه  مجموع  در  بود.  پنالتي  جرارد  روي  گاالس 
دادیم اما در 45 دقیقه دوم به آنچه مي خواستیم، دست نیافتیم.«اما در سري 
A بزرگان راه یوونتوس را ادامه دادند. میالن دو بر صفر به پالرمو باخت تا 
دلیوروسي سرمربي جدید این تیم و سکاندار سابق التزیو از اولین برتري خود 

مقابل روسونري خوشحال شود.

 او گفت؛ »تا به حال نتوانسته بودم روي نیمکت یک تیم غلبه بر قرمز و مشکي 
پوشان را جشن بگیرم.« همشهري میالن در برگامو توسط دیه گو میلیتو پسر 
یک کالنتر آرژانتیني پیش افتاد، با این حال یک پنالتي ورق را برگرداند. تساوي 
یک - یک باعث شد مورینیو در کنفرانس مطبوعاتي خبرنگار پرسشگر را به 
دلیل اصرار به مصاحبه هل دهد. تنها بازیکنان توانستند از کشیده شدن کار 
دوست  اینقدر  چرا  آقاي خاص  نبود  معلوم  کنند.  جلوگیري  باریک  جاهاي  به 
داشت آقاي روزنامه نگار را کتک بزند. در بازي نه چندان حساس یکشنبه شب 
سمپدوریا در حضور کاسانو هم نتوانست رم میهمان را با شکست به پایتخت 

برگرداند. 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   02077007174
کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  

سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806

رستوران ها
رستوران ایران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

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

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 
سفره سرای مهدی 2           4344 7625 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          02084265448
آلما                                        02082027600

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نیزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ) کرایدون(
رستوران ایلینگ کباب

رستوران مهدی
رستوران مهدی2
رستوران بهشت
رستوران پرشیا
رستوران 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

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 77 623

فروش آرایشگاه مردانه
در منطقه کینگستون

07925611434

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

07853679801

 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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Iran football 6th in Asia 

Iran has moved down one place in the latest world rankings 
issued by FIFA. The team sits sixth among the Asian teams 
in the rankings, behind Australia, Japan, South Korea, Bah-
rain and Saudi Arabia respectively. 
Meanwhile, Iran has dropped to 64th in the world rankings 
with 508 points. 
European champion Spain finishes 2009 on top of the FIFA 
world rankings with 1627 points for the second straight year. 
Brazil, the Netherlands, Italy and Portugal sit in the follow-
ing places respectively 

Iranian weightlifting teams 
withdraw from Asian Champi-
onships

Iran has withdrawn from the Asian Youth and Junior 
Weightlifting Championships in the UAE. 
Iran, Sydney 2000 Olympic Games runner-up, made poor 
results in the World Championship held in South Korea 
last month. Moreover, some Iranian lifters were found ac-
countable for doping in previous tournaments. 
In the technical committee held in Iran’s Weightlifting 
Federation the officials decided to cancel participation 
in the tournaments due to the existing turmoil in Iran’s 
weightlifting society 

Iran drawn with U.S. 
in basketball World 
Championship
Iran has been drawn in Group B of next sum-
mer’s FIBA World Championship, in a ceremony 
held in Istanbul on Tuesday. 
Iran is playing against the U.S., which won the 
gold medal of the 2008 Olympic Games, Croatia, 
Brazil, Slovenia, and Tunisia. 
A total of 24 teams divided into 4 groups of 6 
teams, with each team playing the other five 
teams in their respective groups. Following the 
group stage, the top placed four teams from each 
group (16 teams) go on to the Eighth Finals, at 
which point the competition continues through 
to the Finals in a standard knock-out format. 
The Championship will be played in Turkey, in 
the cities of Ankara, Kayseri, Istanbul and Izmir 
from August 28 to September 12, 2010. 
2010 FIBA World Championship groups: 
-Group A- Argentina (1) Serbia (5) Australia (11) 
Germany (7) Angola (12) Jordan (37) 
-Group B- Iran (21) USA (2) Slovenia (20) Brazil 
(14) Croatia (15) Tunisia (42) 
-Group C- Greece (4) Turkey (18) Puerto Rico 
(10) Russia (17) China (9) Ivory Coast (40) 
-Group D- Spain (2) France (15) Canada (19) 
Lithuania (6) New Zealand (13) Lebanon (24 

Persepolis may play 
Real Madrid in UAE

Persepolis may play Real Madrid in the UAE dur-
ing the winter break if the Spanish team agrees 
to hold camp in that country. 
The Iranian team is going to hold a training camp 
in the Persian Gulf country in late December. 
Dubai football officials are trying to persuade Real 
Madrid to also hold their training camp in the 
emirate but an agreement has not been reached 
yet. The Iranian team is hopeful that the Spanish 
giant will accept its request to play a friendly. 
Real Madrid sits 2nd in La Liga while Persepolis is 
fifth in the Iran Professional League 

Two Languages can be 
better than one!

To reach your persian audience, 
talk to “Persian Weekly” first!

www.persianweekly.co.uk

Persepolis may part 
company with Kranjcar 

Persepolis is likely to sack Zlatko Kranjcar if 
the Croat cannot get good results in the two 
upcoming matches of the Tehran-based foot-
ball team. 
“I am not satisfied with Persepolis’ results. 
Krancjar has to change the way Persepolis 
plays. We will decide about his future after the 
next two matches. Steel Azin coach Hamid Es-
tili is a candidate for taking charge of Persepo-
lis,” Persepolis General Manager Habib Kashani 

said in Iran’s state-run TV. 

Meanwhile, in regard to Persepolis’ Iraqi mid-
fielder Hawar Mulla Mohammed, Kashani add-
ed, “He didn’t come back to Tehran on time 
and the club is allowed to punish him. We will 
complain to FIFA about Mulla Mohammed’s 
conduct.” 
Hawar Mulla Mohammed threatened to leave 
the Tehran-based team if the reported %10 
was deducted from his contract. 
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Culture

he Iranian film “The Hunter” will 
be competing at the Berlin Inter-
national Film Festival, organizers 
announced on Tuesday. 

Directed by Rafi Pitts, the film is about 
a young man who randomly kills two 
police officers in an act of vengeance. 
He escapes into a forest, where he is ar-
rested by two other officers. 
Pitts, Mitra Hajjar, Nasser Maddahi, 
and Malek-Jahan Khazaii are the main 
members of the cast. 

Roman Polanski’s latest movie, “The 
Ghost Writer” and “On the Path” by 
Bosnian-born director Jasmila Zbanic 
are on the lineup for the festival, which 
will take place from February 11 to 21. 
Scorsese’s “Shutter Island” starring Le-
onardo DiCaprio, Ben Kingsley, Patri-
cia Clarkson, Jackie Earle Haley and 
Michelle Williams will also be screened 
in the competition section at the event. 
Last year, Iran’s “About Elly” won a Sil-
ver Bear for best director at the Berli-
nale. 

Iran’s “Hunter” to contend 
for Golden Bear

Welsh festival 
organizer invites 
Iranian storytellers
Wales’ festival co-director David 
Ambrose invited Iranian storytellers 
to attend the “Beyond the Border”, 
Wales’ leading International Storytell-
ing Festival in 2012. 
Participating in Tehran’s 13th Inter-
national Storytelling Festival which 
wrapped up Wednesday, he said that 
so far no Iranian has taken part in the 
Wales’ festival “but my participation 
here is providing an opportunity to in-
vite Iranian storytellers to the festival 
in Wales. 
“In the coming edition of the festival 
in (July) 2010, several storytellers 
from Armenia, Georgia and Iraq are 
taking part, and we intend to invite 
participants from countries on the Silk 
Road for the 2012 edition,” he told 
the Persian service of IRNA. 
He then talked about the festival in 

Wales and said, “The festival is inter-
national in scope and tries to invite 
the best storytellers from around the 
globe. The spectacular three-day cel-
ebration of oral traditions takes place 
in the splendid grounds of St. Do-
nat’s Castle on the picturesque South 
Wales coast. 
“In Wales, storytelling has long been 
a profession and, over the past 20 
years, has found its way among or-
dinary people. Of course, history 
shows that in older times, storytellers 
received money to tell their tales to 
princes and princesses who lived in 
castles, instead of sharing them with 
the common people. 
“Storytellers in Wales make a liv-
ing mostly by their performances at 
schools or at various festivals. School 
masters also warmly receive the sto-
rytellers,” he remarked. 
The 13th International Storytelling 
Festival opened here on Sunday at 
the Institute for the Intellectual De-
velopment of Children and Young 
Adults (IIDCYA). 

Qobadi heading 
jury at Indian 
filmfest

Iranian filmmaker Bahman Qobadi is 
heading the jury at the 14th edition of 
the Indian International Film Festival of 
Kerala (IFFK). 
Iran’s “About Elly” is an entry to the 
competition section of the festival, 
which began on Friday and will continue 
until December 18. 

Organizers will also be holding a ret-
rospective of Qobadi in which all the 
feature-length movies directed by the 
filmmaker will be screened. 

Qobadi’s latest production “No One 
Knows about Persian Cats” will soon be 
screened in India. 

Qobadi made his debut with the film 
“A Time for Drunken Horses” in 2000, 
which received the Camera’d’Or at the 
Cannes Film Festival. His “Turtles Can 
Fly” represented Iranian cinema in the 
Best Foreign Language Film category at 
the Annual Academy Awards in 2005. 
This movie also won the Golden Shell 
for Best Film at the San Sebastian Film 
Festival in 2004. 

In addition, Qobadi’s “Half Moon”, a 
joint production of Iran, Iraq, Austria, 
and France, was selected to represent 
Iraqi cinema in the Oscar race in 2007. 

His “Persian Cats” shared Cannes’ spe-
cial prize in the Un Certain Regard cat-
egory 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 November. 

T

Photo: Rafi Pitts in a scene of the Iranian film “The Hunter”, which will be 
competing at the Berlin International Film Festival in February 

Turkey’s Rumi 
foundationhon-
ors Shajarian 

Turkey’s International Mevlana Foun-
dation honored Iran’s living legend 
of traditional music Mohammadreza 
Shajarian during the first night of his 
concerts in Konya, Turkey. The Inter-
national Mevlana Foundation hon-
ored Shajarian with a Golden pin and 
Shajarian presented his handwritten 
poems of Rumi as well as his cas-
settes to the foundation. 
Shajarian performed concerts accom-
panied by the Shahnaz Ensemble over 
four days at the Konevi Cultural Cent-
er following an invitation from the In-
ternational Mevlana Foundation. The 
program is a part of the week-long 
program at the 736th Commemora-
tion of Rumi which is being held from 
December 7 to 17 in Konya. At the 
beginning of the concert Shajarian 
expressed his thanks to the founda

tion as well as Konya Municipality for 
holding the program. Rumi’s 22nd 
niece Esin Celebi who is also the 
deputy director of the foundation said 
that Shajarian has a heavenly voice 
that attracts Rumi aficionados. She 

went on to say that Shajarian pre-
sented the world with peace, friend-
ship and love with his songs during 
his career. 

At the end of the concert, Shajarian 
performed his smash hit “Morgh-e 
Sahar” (The Bird of Dawn) following 
the audience’s clamoring to hear the 
piece. 
Photo: Iranian vocalist Mohamma-
dreza Shajarian (R) holds a prize he 
received from the director of Turkey’s 
International Mevlana Foundation, 
Esin Celebi (C), after the first night 
of his concerts in Konya on December 
12, 2009. The host of the presenta-
tion ceremony is also seen clapping 
in the photo. (Tehran Times/Ahmad 
Motalaei) 
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 Culture 
Hedyeh Tehrani:  

I will never again 
hold a show in Iran

Iran to host UNESCO 
workshop on memory 
of the world
Iran’s National Library and Archives 
(INLA) will be playing host to the first 
International workshop of Memory of the 
World Program opening on January 17, 
2010. 
Directors of the national libraries of Tur-
key and Zimbabwe accompanied by sev-
eral experts will be attending the 3-day 
workshop, said manager of INLA Public 
Relations Office, Hamed Yari. 
Also participating in the program are sev-
eral students from Kyrgyzstan, Azerbaijan 
Republic, Kazakhstan, and South Africa. 

UNESCO launched the Memory of the 
World Program to guard against collec-
tive amnesia calling for the preservation 
of valuable archives and library collections 
all over the world to ensure their wide-
spread dissemination. 
“This is the first time the workshop is 
arranged as an international event. The 
previous two editions were held nation-
ally,” he remarked. 
“The issue is of high interest for Turkey 
since they have not yet had a workshop 
in the Memory of the World Program so 
far,” he added. 
Invited guests will also have a chance to 
visit the holy city of Mashhad and Astan-e 
Qods Razavi Library and Museum. 

Fame has turned into a problem 
for Iranian actress-turned-photog-
rapher Hedyeh Tehrani in her exhi-
bition underway at the Iranian Art-
ists Forum (IAF) in Tehran as she 
says she will never again hold an 
exhibition in Iran. 
Tehrani’s exhibit has not been as 
well received as expected due to 
accusations by a number of Ira-
nian photographers that Tehrani 
is exploiting her celebrity status to 
promote her photography. 
A group of renowned Iranian cin-
eastes and artists, including Abbas 
Kiarostami, Tahmineh Milani, Mar-
zieh Borumand, Seifollah Sama-
dian, and Habib Rezaii, were seen 
among the visitors after the exhibi-
tion opened on December 9. 
In addition, a large number of or-
dinary people came to see Tehrani 
herself rather than to visit her ex-
hibit, which focused on water and 
sea. 
“Regardless of my name, I am a 
human being who wants to share 
with others what she has observed 
and explored in nature over the 
past few years,” she said in press 
conference on Monday. 
“The exhibition earns me no profit 
and I only wanted to celebrate na-
ture,” she added. 
“Every one of us is infected with 
the pressures of modern life, 
which takes away the opportunity 
to enjoy the beauties of a tree, a 
panorama of the sea and all the 
numerous details existing around 

us,” she explained. 

Tehrani was frequently bothered 
by questions about the superstar’s 
celebrity status during the press 
conference. 
“I didn’t take photographs with 
the idea of using my name to 
market them. It exists and I don’t 
know what to do about it… This 
large magnifying glass that makes 
Hedyeh Tehrani bigger than life is 
in the hands of the public, but I 
ask you not to judge my photos 
based on my name,” she said. 
Tehrani is determined to pursue 
her photography career, but has 
decided not to show her work in 
Iran because of the strange wel-
come she received in this exhibi-
tion. 
She has received proposals asking 
her to hold the exhibition in Lon-
don, New York, and several other 
countries. 
“In other countries, I am first seen 
as an individual photographer try-
ing to depict her insights and then 
as the actress Hedyeh Tehrani,” 
she lamented. 
Tehrani took out a loan of 2.2 bil-
lion rials (over $220,000) to hold 
the exhibition, but said that the 
total revenue for the past week 
won’t cover the loan. 

A photo priced at 80 million rials 
(over $8,000) is the most expen-
sive work at the exhibition, which 
runs until December 18. 

Event Marks Fitzgerald’s 
Translation of Khayyam 

Iran held a calligraphy exhibition to mark the anniversary of Edward Fitzgerald’s land-
mark translation of works by Persian poet Khayyam. 
The event displays 44 exquisite calligraphy works to commemorate the 150th anni-
versary of Fitzgerald’s translation of Rubaiyat, one of the greatest poetic translations 
of a Persian work in the West. 

The artworks present a beautiful combination of Persian and English versions of 
Khayyam poems which Fitzgerald translated into rhymed quatrains. 
The poems are hand-lettered in both Persian and Roman calligraphy forms and 
adorned with traditional Persian illuminations. 

“The idea to link such an excellent poet as Omar Khayyam to such an excellent trans-
lator as Edward Fitzgerald is very nice and it’s interesting to use the art of calligraphy 
especially the excellence of Persian calligraphy,” Italian Cultural attaché in Tehran 
Carlo G. Cereti told Presstv. 
Mojtaba Karami, Mojtaba Sabzeh and Somayyeh Shirmohammadi are the artists 
whose works have been showcased during the exhibition. 
They have also presented their works at ‘The Persian Sensation: The ‘Rubaiyat of 
Omar Khayyam’ in the West at the Harry Ransom Center at the University of Texas. 
First published as an anonymous pamphlet in 1859, Fitzgerald’s 101-verse semi-nar-
rative translation of Khayyam’s Rubaiyat rapidly captured the Victorian society to the 
extent that some compare its effect on Victorian England to that of Darwin’s ‘On the 
Origin of Species’, published in the same year. 
The Rubaiyat of Omar Khayyam is a collection of quatrains (four-line poems) by the 
11th-century Persian poet, known primarily for his contributions to astronomy and 
algebra. 
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IRANICA

Abu 
Reyhan 
Birouni 
All-Round Scientist 

Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHHTO) has an-

nounced its readiness to help Afghani-
stan establish a proper tomb for the 
Iranian scientist, Abu Reyhan Birouni, 
buried in Ghazni. 

ICHHTO Chief Hamid Baqaie made the 
above announcement on the occasion 
of Birouni’s birth anniversary on Dec. 
17, CHTN reported. 
Birouni is one of the greatest Iranian 
astronomers and philosophers of the 
Muslim world. 
“Abu Reyhan Birouni’s books are among 
Iran’s spiritual heritage,” he said, add-
ing that Birouni is an all-time master 
and it is essential to build a suitable, 
worthy tomb for him. 

Baqaie noted that although eminent 
personalities and their works are impor-
tant for Iranians, protecting their burial 
site is also of high importance and a 
sign of respect for them. 

“Iranians have played a vital role in 
forming human civilization,” he stressed, 
adding that it is ICHHTO’s responsibility 
to safeguard the signs of this ancient 
civilization. 

Baqaie said Iran considers it its duty to 
rebuild the tomb of this great Iranian 
personality and introduce him to the 
world due to cultural commonalities 
between Iran and Afghanistan and the 
current economic and political situation 
of Afghanistan. 

History 
Abu Reyhan Muhammad ibn Ahmad Bi-
rouni was a Persian scholar and poly-
math of the 11th century. He was a sci-
entist and physicist, an anthropologist, 
comparative sociologist, astronomer 
and chemist, a critic of alchemy and as-
trology, an encyclopedist and historian. 

What’s more, he was also a geographer 
and traveler, a geodesist and geologist, 

a mathematician, pharmacist and psy-
chologist, an Islamic philosopher, theo-
logian, scholar and teacher. 
Birouni was also one of the earliest lead-
ing exponents of introducing the ex-
perimental method into mechanics and 
mineralogy, a pioneer of comparative 
sociology and experimental psychol-
ogy, and the first to conduct elaborate 
experiments related to astronomical 
phenomena. He was the first Muslim 
scholar to study Indian traditions. 

George Sarton, the father of the history 
of science, described Birouni as “one 
of the very greatest scientists of Islam, 
and, all considered, one of the great-
est of all times”. A. I. Sabra described 
Birouni as “one of the great scientific 
minds in all history.” 

Birouni was born in Khwarazm, then 
part of the Samanid Empire. He stud-
ied mathematics and astronomy under 
Abu Nasr Mansur. He was a colleague 
of fellow philosopher and physician Abu 
Ali Sina (Avicenna) and the historian, 
philosopher and ethicist Ibn Miskawayh 
in a university and science center estab-
lished by Prince Abu Al-Abbas Ma’mun 
Khwarazmshah. He travelled to South 
Asia or Central Asia (modern-day Af-
ghanistan) with Mahmud of Ghazni 
(whose son and successor Masoud 
was his major patron), and accompa-
nied him on his campaigns in India (in 
1030), learning Indian languages and 
studying the religion and philosophy of 
its people. 

There, he wrote his Tarikh Al-Hind 
(Chronicles of India). Birouni wrote his 
books in Arabic and Persian, and spoke 
Khwarazmian as his first language, 
though he knew no less than four other 
languages: Greek, Sanskrit, Syriac and 
Berber. 

Birouni’s earliest academic interests 
were in the physical, natural and biolog-
ical sciences, resulting in a fascination 
with Indian science. Khwariz, Birouni’s 
homeland, served as a center for math-
ematical studies, which added yet an-
other interest to his repertoire. He did 
a great deal of traveling, traditionally 
regarded as a part of one’s education in 
Islam, including western India to study 
ancient sciences. 

While Birouni’s analytical brain contrib-
uted to mathematics and other scienc-
es, he was also blessed with a creative 
brain in which religion, culture, lan-
guage and history were to become his 
next focal points. 

Further study in Djurdian, located south-
east of the Caspian Sea, and Rey, near 
present-day Tehran, served as Birouni’s 
next semi-permanent residences around 
338/998 C.E. Birouni’s initial time in Rey 
was peppered with academic disputes 
and criticism of his work and theories. 
With time and upward social mobility, 
he gained acceptance by the scholars 
of Rey. 
With time and effort, Birouni advanced 
from a criticized theorist to a respect-
able academic. 
Following an initial period of educa-

tion through travel and interaction with 
various mentors, Birouni returned to his 
homeland of Khwariz before 399/1008 
CE. Upon his return, he was recognized 
by the country’s prince, Abul-Hassan Ali 
ibn Mamun and served as a political and 
academic teacher to the prince’s broth-
er, Khwarizmshah Abul-Abbas Ma’mun 
ibn Ma’mun for seven years. Birouni’s 
work was cut short, however, when the 
royal employer, Khwarizmshah, was as-
sassinated in 407/1016 CE upon the 
country’s conquest by “the powerful 
Ghaznavid sultan Mahmud ibn Subuk-
takin”. 

Following the conquest over his home 
country, militia and academic minds 
were simultaneously taken as prisoner 
to Ghazni, Afghanistan. Throughout his 
captivity in Ghazni, Birouni was able to 
continue research and write academic 
works, both independently and as an 
accompaniment to fellow scholars as an 
honorable prisoner. 

Part of his independent work as a pris-
oner was spent traveling with the Ghaz-
ni military to Northwest India to teach 
Greek sciences. These trips to India re-
sulted in his famous book, Al-Hind or 
India, an unofficial ethnography. 

Birouni’s works number 146. These 
include 35 books on astronomy, 4 on 
astrolabes, 23 on astrology, 5 on chro-
nology, 2 on time measurement, 9 on 
geography, 10 on geodesy and mapping 
theory, 15 on mathematics (8 on arith-
metic, 5 on geometry, 2 on trigonome-
try), 2 on mechanics, 2 on medicine and 
pharmacology, 1 on meteorology, 2 on 
mineralogy and gems, 4 on history, 2 on 
India, 3 on religion and philosophy, 16 
literary works, 2 books on magic, and 
9 unclassified books. However, only 22 
have survived, of which only 13 have 
been published. Six of his surviving 
works are on astronomy. 

Instruments 
Birouni invented a number of astronom-
ical instruments. He wrote the first trea-
tises on planisphere (the earliest star 
chart) and the orthographical astrolabe, 
as well as a treatise on the armillary 
sphere. He was able to mathematically 
determine the direction of the Qibla (the 
direction toward the Kabah in Mecca, 
which Muslims face while praying) from 
any place in the world. He also wrote 
the earliest treatise on the sextant. 

He also invented an early hodometer 
and the first mechanical lunisolar calen-
dar computer that employed a gear train 
and eight gear-wheels. These were the 
earliest examples of fixed-wired knowl-
edge processing machines. 

Refutation of Astrology 
The first semantic distinction between 
astronomy and astrology was given by 
Birouni in the 11th century. In a later 
work, he wrote a refutation of astrol-
ogy. His reasons for refuting astrology 
were both due to the methods used 
by astrologers being conjectural rather 
than empirical and also due to the as-
trologers’ views conflicting with those of 
Islam. 

Cartography 
By the age of 22, Birouni had written 
several short works, including a study 
of map projections. His cartographic 
work included a method for projecting a 
hemisphere on a plane. He introduced 
the use of three rectangular coordinates 
to define a point in three-dimensional 
space and also developed ideas that are 
seen as anticipation of the polar coordi-
nate system. 

Geodesy and Geography 
Birouni is regarded as the father of ge-
odesy. At the age of 17, Birouni calcu-
lated the latitude of Kath, Khwarazm, 
using the maximum altitude of the 
Sun. He also solved a complex geo-
desic equation to accurately compute 
the Earth’s circumference, which were 
close to modern values of the Earth’s 
circumference. 

His estimate of 6,339.9 km for the Earth 
radius was only 16.8 km less than the 
modern value of 6,356.7 km. In con-
trast to his predecessors who measured 
the Earth’s circumference by sighting 
the Sun simultaneously from two differ-
ent locations, Birouni developed a new 
method of using trigonometric calcu-
lations based on the angle between a 
plain and mountain top, which yielded 
more accurate measurements of the 
Earth’s circumference and made it pos-
sible for it to be measured by a single 
person from a single location. 

In mathematical geography, Birouni 
was the first to describe a polar equi-
azimuthal equidistant projection of the 
celestial sphere around 1025. He was 
also regarded as the most skilled in 
mapping cities and measuring the dis-
tances between them, which he did for 
many cities in the Middle East and west-
ern Indian subcontinent. He often com-
bined astronomical readings and math-
ematical equations to develop methods 
of pinpointing locations by recording 
degrees of latitude and longitude. He 
also developed similar techniques when 
it came to measuring the heights of 
mountains, depths of valleys and ex-
panse of the horizon in The Chronology 
of Ancient Nations. 

Birouni also discussed human geogra-
phy and the planetary habitability of the 
Earth. He hypothesized that roughly a 
quarter of the Earth’s surface is habit-
able by humans, and also argued that 
the shores of Asia and Europe were 
“separated by a vast sea, too dark and 
dense to navigate and too risky to try” 
in reference to the Atlantic Ocean and 
Pacific Ocean. 
Among his writings on geology, Birouni 
observed the geology of India and dis-
covered that the Indian subcontinent 
was once a sea, hypothesizing that its 
seabed appeared with the drifting of al-
luvium. 

Birouni broke through the ranks of tradi-
tional scientist with his incisive observa-
tions and excellent deductions. He was 
an all-rounded scientist par excellence. 
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U.S. Defence Secretary Robert 
Gates is “clearly concerned” over 
Iran’s test of a medium-range mis-
sile, his press secretary said on 
Wednesday.
“The secretary has seen the intel-
ligence on that latest launch” and 
“he’s clearly concerned,” Geoff 
Morrell told reporters.
“This is just the latest in a series 
of provocative actions by Iran, all 
seemingly oblivious to the scrutiny 
of the international community or 
perhaps more likely in spite of it,” 
Morrell added.

“At a time when the international 
community has offered Iran oppor-
tunities to begin to build trust and 
confidence, Iran’s missile test only 
undermines Iran’s claim to peacful 
intentions,” he said.

“Such actions will increase the 
seriousness and resolve of the 
international community to hold 

Iran accountable for its continued 
defiance of its international obliga-
tions.”

Iran Wednesday test-fired what it 
said was a faster version of its Sejil 
medium-range missile with a range 
that would allow it to reach targets 
inside Israel, drawing sharp inter-
national censure.
The defiant test of the Sejil 2 mis-
sile comes as world powers mull 
fresh sanctions against the Islamic 
republic for its controversial nucle-
ar enrichment program.
Iranian state television said the 
missile “hit the defined target,” but 
gave no further details.
The two-stage Sejil, powered by 
solid fuel, is capable according to 
Iran of travelling 2,000 kilometers 
(1,240 miles), which would put 
arch-foe Israel, most Arab states 
and parts of Europe, including 
much of Turkey, within range.

Source: AFP

U.S. court sentences 
abducted Iranian to prison
A U.S. court has sentenced an Iranian national to five years in prison for 
seeking to transfer sensitive U.S. military technology to Iran. 
According to a U.S. Federal prosecutor a District Court in Wilmington hand-
ed out the sentence to Amir-Hossein Ardebili on Monday after he had “se-
cretly pleaded guilty” to arms smuggling and weapons export charges. 
Assistant U.S. Attorney David L. Hall confirmed reports that Ardebili was 
abducted in the Republic of Georgia in October 2007 and handed over to 
the U.S. government in January 2008. 
The Isalmic Republic took a swipe at Georgia over the issue, saying offi-
cials in Tbilisi had ignored calls by the Tehran government that the Iranian 
national must be returned to his country. 
According to Hall, Ardebili had acquired thousands of components for Iran, 
including military aircraft parts and night vision devices. 
This is while the purchase of parts for F-4 fighter planes through a media-
tor is not an international criminal act. 
Additionally, international regulations to do not allow the U.S. government 
to abduct Iranian nationals from other countries based on these charges.

Credit Suisse to pay 
$536m fine over Iran 
sanctions
Swiss banking group Credit Suisse 
has agreed to pay a $536m (£329m) 
fine for violating US sanctions against 
Iran.
Settlement papers say Credit Suisse 
systematically hid the identity of its 
Iranian clients when moving millions of 
dollars on their behalf. 
The bank is also accused of helping 
Libya, Sudan and Burma evade sanc-
tions. 
The bank said it took the matter seri-
ously and was committed to the high-
est standards of integrity and regula-
tory compliance. 
Credit Suisse is the second bank to pay 
hundreds of millions of dollars for help-
ing its clients bypass US laws. 

Transactions quadrupled
In January, British bank Lloyds-TSB 
paid a fine of $350m to US authorities 
after prosecutors accused it of faking 
records so clients in Iran, Libya and 
Sudan could do business with US in-
stitutions. 

The US government has the power to 
take proceedings against foreign fi-
nancial institutions - even for actions 
involving other countries - if they do 
some of their business in America. 

US government papers filed in the lat-
est case said: “Credit Suisse’s internal 
communications showed a continuous 
dialogue about evading US sanctions 
spanning approximately a decade.” 

The court papers said that when Lloyds 
ceased its involvement in 2003, the 
Iranian banks moved their business to 
Credit Suisse. 
That led to the Swiss bank quadru-
pling its Iranian transactions in US 
dollars. Between 2002 and 2005, they 
increased from about 50,000 to some 
200,000. 

Source: BBC

Gates ‘concerned’ over Iran 
missile test: Pentagon

Iranian delegation 
attends Copenhagen 
climate summit
Officials from Iran’s Department of 
the Environment, Foreign Ministry, Oil 
Ministry, and Agricultural Jihad Ministry 
have attended technical sessions at the 
Copenhagen climate summit. 
Mohammad Javad Mohammadizadeh, 
the director of the Department of the 
Environment and the head of the Ira-
nian delegation, joined the Iranian of-
ficials on December 14. 
The United Nations Climate Change 
Conference opened on December 7 and 
and will continue till December 18. 
Delegates from 192 countries have 
gathered in the Danish capital for the 
long-awaited UN summit.
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