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جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

با آغاز جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل

چشم جهان به دنبال یک جام
تیم   ۳۲ مسابقات،  دوره  بیستمین  آغاز  سوت  درآمدن  صدا  به  با 
جهان  و  می پردازند  رقابت  به  قهرمانی  مقام  سر  بر  برگزیده 
محبو ب ترین  دلنشین  عمدتا  هیاهو های  در  ماه  یک  مدت  به 
خواهد  غرق  قهوه  و  سامبا  سرزمین  و  فوتبال  زادگاه  در  ورزش 
شد.این رقابت ها در اصل مرتبه دومی است که در برزیل برگزار 
می شوند. نخستین بار در سال ۱۹۵۰ این کشور میزبان مسابقاتی 
شد که در فینال به طرزی باورنکردنی از اروگوئه شکست خورد 
و از دست یابی به جام بازماند.این بار پس از گذشت ۶۴ سال از آن 
رویداد، زردپوشان برزیلی می خواهند به هیچ وجه نمی خواهند 
نماند.  دور  جام  از  دست شان  و  باشند  خورده  شکست  میزبانی 
آنها می  گویند چون میزبان هستند باید جام همین جا باقی بماند. 
در کنار چنین خواسته ای، دومین میزبانی برزیل درحالی برگزار 
می شود که این کشور و مردمانش و هم خود مسابقات نسبت به 
آن دوره بسیار فرق کرده اند. اگر در دوره نخستین که اروگوئه 
مسائل  و  مشکالت  از  فارغ  برزیل  مردم  شد،  مسابقات  قهرمان 
کشور خودمی پرداختند، اما  تیم  از  حمایت  به  یکپارچه  روزمره، 
ملی)  (تیم  «سلسائو»  به  نسبت  خود  عالئق  تمام  حفظ  با  اکنون 
این  نیستند.علت  دلخوش  و  راضی  مسابقاتی  چنین  برگزاری   از 
جامعه  گذشته  سال  سه  دو،  در  که  است  عمومی  نارضایتی  امر 
برزیل را فراگرفته که بازتاب اعتصاب ها و تظاهراتی است که به 
کشور  این  در  اقتصادی  و  اجتماعی  نابرابری  به  اعتراض  نشانه 
یابد.مردم  نیز ادامه  حین جام  بیم آن می رود  حتی  انجام شده و 
کشور  تیم  و  فوتبال  شیفته  و  عاشق  همچنان  می گویند:  برزیل 
را  سنگینی  مالی  بار  تورنمنتی  چنین  برگزاری  اما  هستیم  خود 
خواهد  باقی  منفی اش  اثرات  سال ها  تا  که  می گذارد  دوش مان  بر 

ماند. 

می کرد؛  معنا  را  زندگی  فلسفه  که  است  برزیلی  همان  این   
فوتبال!هنوز رسانه ها در توصیف میزبان این دوره جام جهانی 
از عشق بی مرز مردم برزیل به فوتبال می گویند؛ مردمی که وقتی 
برزیل جام جهانی را ببازد به دریا می زند تا غرق شود، از باالی 
می کند.  خودسوزی  یا  بمیرد،  تا  می پرد  پایین  بلندی  ساختمان 
شرایط  بانکی،  غلط  سیاست های  اقتصادی،  اسف بار  وضعیت 
بزه های  و  بیکاری  باالی  آمار  و  درمان  و  بهداشت  نابسامان 
تازه تری  تصویر  قهوه  و  فوتبال  سرزمین  چهره  از  اجتماعی، 
برزیل  می کرد  فکر  کسی  چه  است.  نکردنی  باور  که  ساخته 
پلیس  کند؟حاال  خیابانی  تظاهرات  جام جهانی  به  اعتراض  در 
مردم  به  را  فوتبال  به  عشق  اشك آور  گاز  و  باتوم  با  شورش  ضد 
مترو  اعتصاب  شده.  مختل  سائوپائولو  می کند.  یادآوری  برزیل 
ترافیك میلیونی بی سابقه یی را به خیابان های شهر تحمیل کرده. 
داغ،  تابستان  رسیده اند.  راه  از  هم  جام جهانی  توریست های 
سواحل برزیل و طعم ناب فوتبال برزیلی! و مردمی که خام این 
خیال خوش نمی شوند؛ نسل امروز برزیل، آن نسل سانتی مانتال 
گذشته نیست. اگر حساب بانکی نیمار میلیون یورویی است، اگر 
می گیرد،  دالری  میلیون  چك  تبلیغاتی  شات  یك  برای  پله  سلطان 
برخالف  فوتبالش،  باد  کم  توپ  با  هم  برزیلی  پابرهنه  جوان 
پدری که فوتبال برایش همه چیز بود، نظم شهر را مختل می کند 
و به اعتراض روپایی می زند. زندگی، فوتبال و دیگر هیچ، جای 
که  بایست  من  از  فاصله یی  در  فالنی!  «آهای  به  داده  را  خودش 
برسد.»  تو  به  حق ام  گرفتن  برای  دستم  و  بشنوی  را  من  صدای 
روز  در  و  امروز  نیست،  دولت   خواست  اعمال  اهرم  فوتبال  دیگر 
آغاز بازی ها این ابزار پرقدرت به دست مردم افتاده؛ حاال دولت 
بازی ها  شروع  با  شاید  تا  ورلدکاپ  تب  به  دل بسته  روسف  دیلما 

مردم جادو شوند.



  جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۹هفته نامه پرشین۲

اقدامی  طی  را  خود   ۲ شماره  دیپلمات  آمریکا  متحده  ایاالت   
ایرانی  های  دیپلمات  با  تا  فرستاده  ژنو  به  کننده  غافلگیر 
دولت  فزاینده  های  نگرانی  از  ای  نشانه  این  کند.  مذاکره 
سر  بر  المللی  بین  درمذاکرات  پیشرفت  عدم  مورد  در  اوباما 

برنامه های هسته ای ایران به شمار می رود.
فرانسه،  انگلیس،  ۱+۵(آمریکا،  گروه  و  ایران  که  حالی  در 
چین، روسیه و آلمان) باید تا ۲۰ جوالی( ۲۹تیر) به یک توافق 
هسته ای نهایی دست یابند، ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه 
وندی  شامل  دیگر  آمریکایی  عالی  مقام  دو  همراه  به  آمریکا 

سولیوان،  جیکوب  و  سیاسی  امور  در  دولت  دستیار  شرمن 
حال  در  ژنو  در  اوباما  ملی  امنیت  مشاور  بایدن،  جو  معاون 

مذاکره با دیپلمات های ایرانی هستند.
آمریکا و ایران خبر انجام این مذاکرات را تنها مدت کوتاهی 
قبل از آغاز این مذاکرات اعالم کردند و این در شرایطی است 
که هفته آینده پنجمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 
مذاکرات  در  برنز  حضور  اما  شود.  می  برگزار  وین  در   ۵+۱
نتیجه  به  اضطرار  و  فوریت  از  حاکی  ایران  با  دوجانبه 

رساندن گفت و گو ها با ایران است.
مذاکره  ایرانی  مقامات  با   ۲۰۱۳ سال  در  که  بود  برنز  این 
محرمانه انجام داد و زمینه را برای توافق هسته ای مقدماتی 
این  بر  ایران  با  محرمانه  مذاکرات  در  برنز  پیام  کرد.  قراهم 
مقادیری  با  را  ایران  سازی  غنی  برنامه  آمریکا  که  بود  مبنا 
بین  جامعه  که  زمانی  تا  اما  پذیرد  می  داخلی  سازی  غنی  از 
المللی بتواند اطمینان حاصل کند که تهران نمی تواند قطعات 

سالح هسته ای را مونتاژ کند.
این معامله زمینه را برای توافق هسته ای مقدماتی ایجاد کرد 
و پس از آن وندی شرمن به طور علنی هدایت مذاکرات هیات 

آمریکایی با ایران را بر عهده گرفت. این در حالی است که در 
جیک  ایرانی،  های  دیپلمات  با  برنز  محرمانه  مذاکرات  زمان 

سولیوان نیز حضور داشت.
پایان  به  مانده  ماه  یک  از  بیش  اندکی  فاصله  در  اکنون  اما 
فرجه شش ماهه برای دستیابی به توافق جامع، به نظر می 
رسد که مذاکرات به مانع برخورد کرده است.  برخی گمانه 
زنی ها حاکی از آن است که ایران درخواست های جدیدی را 
برای حصول توافق نهایی مطرح کرده و در صورتی که چنین 
باشد، سخت تر شدن موضع تهران می تواند کنگره را برای 

تحریم  کند.  تحریک  تهران  علیه  مضاعف  های  تحریم  اعمال 
اقتصاد  برای  پیامدهایی  اکنون  هم  جاری  المللی  بین  های 
ایران به همراه داشته است و تهران و واشینگتن تاکید دارند 

تحریم های بیشتر به منزله پایان دیپلماسی خواهد بود.
اقدامی  طی  را  خود   ۲ شماره  دیپلمات  آمریکا  متحده  ایاالت 
ایرانی  های  دیپلمات  با  تا  فرستاده  ژنو  به  کننده  غافلگیر 
دولت  فزاینده  های  نگرانی  از  ای  نشانه  این  کند.  مذاکره 
سر  بر  المللی  بین  درمذاکرات  پیشرفت  عدم  مورد  در  اوباما 

برنامه های هسته ای ایران به شمار می رود.
در چنین شرایطی پاسخ دولت اوباما با این مشکل این است: 
دارد،  ایران  با  مصالحه  در  که  زیادی  تجربه  با  برنز  دیپلمات 

باید این توافق هسته ای را نجات دهد.
شود  حل  طرف  دو  بین  باید  که  کلیدی  موضوعات  از  یکی 
تعداد سانتریفوژهای است که پس از توافق نهایی می توانند 
اورانیوم  میزان  همچنین  باشند.  داشته  فعالیت  ایران  در 
برای  موضوعی  نیز  سانتریفوژها  این  از  تولیدی  شده  غنی 
بین  های  قدرت  برای  دیگر  عمده  نگرانی  یک  است.  بحث 
المللی درخواستی است که ایران در جریان چهارمین دور از 

اورانیوم  تولید  آن  و  کرد  مطرح  وین  در  ای  هسته  مذاکرات 
غنی شده به منظور تامین سوخت برای راکتور بوشهر بود.

به موجب قراردادی که این راکتور طبق آن ساخته شده است،  
بوشهر  راکتور  نیاز  مورد  سوخت  سال   ۱۰ برای  باید  روسیه 
را تامین کند. برخی دیپلمات ها و منتقدان برنامه های هسته 

ای ایران ادعا می کنند خواسته ایران در مورد تامین سوخت 
اجازه  ایران  به  زیرا  است  پذیرش  قابل  غیر  بوشهر  راکتور 
در  که  کند  تولید  شده  غنی  اورانیوم  زیادی  مقادیر  دهد  می 
صورت فرآوری بیشتر می تواند مواد مورد نیاز برای ساخت 

سالح هسته ای را تامین کند.

یک مساله دیگر نیز مدت زمان اجرای توافق هسته ای نهایی 
است. ایران می خواهد این توافق را در بازه زمانی کوتاه تر 

اش  متحدان  و  آمریکا  اما  است  سال  سه  احتماال  که  کند  اجرا 
می خواهند این قرار داد در زمانی طوالنی تر اجرا شود که 

به طور حتم بیش از ۵ سال خواهد بود.
برای  مذاکرات  تمدید  مقدماتی،  ای  هسته  توافق  در  هرچند 
شش ماه دیگر پیش بینی شده است اما برخی دیپلمات ها می 

گویند تمدید این مذاکرات می تواند به معنی دشوار و پیچیده 
میان  انتخابات  که  آنجایی  از  باشد.  دیپلماتیک  روند  شدن  تر 
دوره ای کنگره پیش رو است، سناتورها روز به روز تردید 
بیشتری در مورد ابتکار عمل دیپلماتیک دولت اوباما در مورد 
ایران پیدا می کنند و این احتمال وجود دارد که اگر مذاکرات 
دیگر  بار  نشود،  منجر  نهایی  توافق  امضاء  به  جوالی   ۲۰ تا 

برای تصویب تحریم های بیشتر دست به کار شوند.
منبع: کریستین ساینس مانیتور

چرایی حضور دیپلمات های آمریکایی در ژنو

برنز به دیپلمات های ایرانی چه گفت؟
پیام برنز در مذاکرات محرمانه با ایران بر این مبنا بود که آمریکا برنامه غنی سازی 
ایران را با مقادیری از غنی سازی داخلی می پذیرد اما تا زمانی که جامعه بین المللی 
بتواند اطمینان حاصل کند که تهران نمی تواند قطعات سالح هسته ای را مونتاژ کند.



هفته نامه پرشین ۳ جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۹

Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه 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. 

این شناسنامه همه ماست

رشین
ِ
هفته نامه پ

 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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و  نویسندگان  های  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
آنها  ویرایش  در  ولی  کرده  استقبال  خوانندگان 

بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت 
رد  یا  درقبول  پرشین  نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان 

آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
 Golden Class برای  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه 
دسامبر  اول  تاریخ  به   ۰۶۷۶۲۵۱۱ ثبت  شماره  به   Ltd

۲۰۰۸ محفوظ است.

نمایندگی و مرکز پخش در سوئد: 
کتاب فروشی بین المللی فردوسی
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جاه طلبی پلشت، و مانع 
جوانمردی است. 

هنری ششم، بخش دوم، پرده سوم، صحنه اول.

Virtue is chok’d 
with foul ambition. 

Henry VI, Part II, Act III, sc.1.

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

انتشار دیدگاه های رسانه های خارجی، به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به 
موضوعات و مسائل ایران است و به معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.
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هفته ای که گذشت 
فضاسازی بورسیه ای!

برخورد  خواستار  رئیس جمهور  اول  معاون  درحالی که    
غیرقانونی،  بورسیه  دانشجوی   ۳۰۰۰ پرونده  عامالن  با 
دولت  پاک ترین  علوم  وزیر  اما  است  شده  علوم  وزارت  از 
این  درباره  رسانه ها  برخی  کرده  اعالم   ! ایران  تاریخ 
اعالم  بر  بنا  کرده اند.  «فضاسازی»  غیرقانونی  بورسیه 
هزار  سه  مجموع  از  نفر   ۱۲۷۰ از  بیش  علوم  وزارت 
دانشجوی بورسیه دکترا که طی سال های ۸۸ تا ۹۲ بدون 
آزمون در دانشگاه های داخل پذیرش شده اند، شرایط و 

صالحیت الزم را برای این بورسیه ها نداشته اند.

فساد مالی در بنیاد
بنیاد  از  تفحص  و  تحقیق  تصویب  از  یکسال  گذشت  با    
شهید در مجلس، اما هنوز گزارش علنی آن به مردم ارائه 
باره  این  در  تفحص  و  تحقیق  کمیته  رئیس  است.  نشده 
گفته حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می ترسیم 
شفافیت  عدم  شوند.  شوکه  مردم  کنیم  افشا  را  آنها  اگر 
کشف  و  اقتصادی  بخش های  در  شائبه  وجود  مالی، 
این  پیگیری  دالیل  جمله  از  تومانی،  میلیارد   ۱۵ اختالس 
شهید  بنیاد  در  گرفته  صورت  تخلفات  شد.  عنوان  طرح 
مربوط به دوران مدیریت زریبافان است که از نزدیکترین 

افراد به احمدی نژاد بود.

صبحانه انتقادی
معموال  بازرگانی  اتاق  در  کاری  صبحانه  نشست های    
گونه  هر  روزها  این  که  ارشاد  وزیر  می شود.  خبرساز 
است  برانگیخته  را  واکنش هایی  وی،  از  نظری  اظهار 
فشار  گروه های  تاثیر  درباره  و  شمرد  غنیمت  را  فرصت 
بر وزارت ارشاد، فیلترینگ، ماهواره و پارازیت و اقدامات 
حتی  جنتی  کرد.  صحبت  حجاب  درباره  وزارتخانه  این 
به سخنان اخیر مصباح یزدی در انتقاد از رئیس جمهور 
جمله  یک  حتی  برخی  گفت  و  داد  نشان  واکنش  هم 
رئیس جمهور را هم نمی توانند تحمل کنند. می گویند شما 

در انگلیس درس خوانده اید یا در قم؟

توفان سرخ در تهران
  به رغم قابل پیش بینی بودن حوادثی چون سیل و توفان، 
اما این وقایع طبیعی همچنان قربانی می گیرند و خسارات 
پس  هفته  یک  گذشت  وجود  می گذارند.با  جا  به  زیادی 
کیلومتر   ۱۱۹ سرعت  با  را  تهران  که  شدیدی  توفان  از 
هرچند  هم  بعد  روزهای  در  البته  و  درنوردید  ساعت  در 
بسیار خفیف تر، تکرار شد، هنوز بررسی ابعاد این حادثه 
به  را  هواشناسی  سازمان  رئیس  پای  نه تنها  و  دارد  ادامه 
زنگ  حادثه،  این  در  نفر  پنج  مرگ  بلکه  کشانده  مجلس 
صدا  به  را  طبیعی  حوادث  با  مقابله  در  ناهماهنگی  خطر 

درآورده است.

رایزنی ایران و آمریکا
سیدعباس عراقچی و همتایان آمریکایی اش این هفته پیش 
در  ماه  خرداد   ۲۶ در   ۵+۱ و  ایران  مذاکرات  آتی  دور  از 
وین، کنار هم قرار گرفتند تا آخرین رایزنی های دوجانبه 
مراحل  به  حاال  که  را  ایران  هسته ای  موضوع  درباره 
حساسی رسیده است، انجام دهند. رایزنی هایی که البته 
اتحادیه  خارجی  سیاست  معاون  اشمید  هلگا  حضور  با 

اروپا در ژنو سوئیس آغاز شد.

سوگند ژنرال
برکناری  با  که  یکساله  حدودا  قوسی  و  کش  از  بعد    
ژنرال  بود،  شده  آغاز  نظامیان  توسط  مرسی  محمد 
دادگاه  در  رسمی  مراسم  یک  در  کودتا  فرمانده  السیسی 
در  سپس  و  خورد  سوگند  مصر  اساسی  قانون   عالی 
پرداخت.  خارجی  میهمانان  از  استقبال  به  اتحادیه  کاخ 
السیسی با تکرار شعارهای انقالب ۲۰۱۱ که حسنی مبارک 
عدالت  و  آزادی  دنبال  به  گفته  کرد  سرنگون  قدرت  از  را 
اجتماعی در مصر است. بیش از ۱۴۰۰ نفر در اثر کودتای 
سال گذشته او کشته شده اند و ۱۶۰۰۰ نفر هم از هواداران 

اخوان المسلمین در زندان به سر می برند.

معجزه در برزیل
بلند قامتان ایرانی با پیروزی بر والیبالیست های سرزمین 
معجزه  به  می توان  تالش  و  امید  با  که  دادند  نشان  قهوه 
بازی  دومین  در  کشورمان  والیبال  ملی  تیم  یافت.  دست 
خود برابر پرافتخارترین تیم والیبال جهان با نتیجه ۳ بر 
صفر به برتری رسید. تیم ملی در هفته سوم لیگ جهانی 
برای دومین بار به مصاف برزیل رفت و درحالی که بازی 
نخست را با نتیجه ۳ بر ۲ واگذار کرده بود، توانست این 
ثابت  کواچ  دهد.  شکست  خودش  خانه  در  را  برزیل  بار 
دست  به  ایرانی  بلندقامتان  از  بیشتری  شناخت  که  کرد 

آورده است.

دالر تحت تاثیر ژنو
نیز  و  آمریکا  و  ایران  میان  مستقیم  مذاکره  خبر  ظاهرا    
طرف های غربی بر سر پرونده هسته ای، تاثیر خودش را 
روی بازار ارز ایران گذاشت و قیمت دالر را که از اواسط 
اردیبهشت تقریبا یکنواخت مانده بود، تکانی داد و در یک 
روز بیش از ۳۰ تومان از قیمت آن کاست، هر چند برخی 
کارشناسان، دلیل افت قیمت دالر را بیشتر به دالیل روانی 
می دانند، اما این موضوع نشان می دهد که بازار تا چه حد 
توافق  و  است  خوش بین  هسته ای  تیم  مذاکرات  روند  به 

نهایی چقدر بر آن تاثیر مثبت خواهد داشت. 

رابطه ۳۰ میلیارد دالری
باالخره قفل روابط دیپلماتیک تهران- آنکارا با کلید تدبیر 
روحانی باز شد و پس از ۱۸ سال رئیس جمهور ایران به 
هیات های  تخصصی ترین  از  پایه  بلند  هیات  یک  همراه 
فصل  تا  شد  ترکیه  راهی  تهران-آنکارا  دیدارهای  تاریخ 

جدیدی از روابط را میان دو همسایه آغاز کند.

بازگشت چک پول ۷ رقمی
  پس از ۳ سال از زمان جمع آوری چک پول های ۱۰۰ هزار 
تومانی که با شائبه پولشویی از بازار جمع آوری شد، از 
این هفته دوباره ایران چک های ۱۰۰ هزار تومانی جایگزین 
پول های فرسوده خواهد شد. ایران چک یک میلیون ریالی 
در سال ۱۳۸۹ وارد چرخه بانکی و مالی شد، اما به علت 
اشکاالت حقوقی یکسال هم دوام نیاورد و جمع آوری شد. 
 ۷ اسکناس  شبه  شدن  وارد  شاهد  دوباره  است  قرار  حاال 
رقمی باشیم. چک پول ها، به کمک مبادالت درشت می آیند 

و حمل و نقل پول را آسان می کنند. 

اوباما: متاسفم
پرسش  جلسه  در  امریکا  رییس جمهوري  اوباما،  باراك 
مساله  مورد  در  باید  امریکا  گفت:  خبرنگاران  پاسخ  و 
و  روتین  مساله  یك  به  که  امریکا  در  گسترده  تیراندازي هاي 
مداوم تبدیل شده، بررسي هایي انجام دهد چرا که این مساله 
در حال تبدیل شدن به یك عادت است و من به عنوان یك پدر 
نگران این مساله هستم و از آن وحشت دارم. رییس جمهوري 
امریکا همچنین ادامه داد: من تمهیداتي را براي همکاري با 
هر شخصي که مي تواند در مورد این مساله به من کمك کند 
گرفته ام  نظر  در  اسلحه  صاحبان  و  ورزشکاران  جمله  از 
در  که  است  مدتي  براي  من  بیابم.  را  راه حل هایي  بتوانم  تا 
واشنگتن ساکن شده ام و هیچ چیز به غیر از تیراندازي هاي 
است.  نساخته  متعجب  مرا  بي گناه  افراد  علیه  گسترده 
متاسفانه در قتل عام دسامبر ۲۰۱۲ در مدرسه ابتدایي سندي 
هوك ۲۰ کودك شش ساله با تیراندازي مرگبار از پاي درآمدند 
خاطره  و  یاد  توانست  نخواهد  هیچگاه  کوچك  شهر  این  و 
داد:  ادامه  اوباما  باراك  کند.  پاك  ذهن  از  را  تیراندازي  آن 
جامعه  که  است  این  من  سرافکندگي  و  ناامیدي  بزرگ ترین 
امریکا هنوز گام هاي اساسي را براي دور نگه داشتن سالح 
از دست افرادي که مي توانند دست به اقدامات غیرقابل باور 
بزنند، برنداشته است و تیراندازي هاي مرگبار و استفاده از 
سالح گرم علیه افراد بي گناه به هفته یي یك بار افزایش یافته 
و داستان هرروزه جامعه امریکاست. هیچ جاي دیگري در 

دنیا همانند امریکا اینچنین از سالح استفاده نمي شود.

مذاکره گازي در بروکسل
اتحادیه اروپا میان روسیه و اوکراین میانجیگري مي کند. 
اروپاي  در  ناتو  عضو  کشورهاي  که  است  حالي  در  این 
احساس  تهدید  مورد  اوکراین  منازعه  در  را  خود  شرقي 
کرده و خواستار تقویت حضور نیروهاي ناتو در منطقه 
ارزیابي  تهدیدي  را  تحرکات  این  روسیه  اما  شده اند 
مذاکره  براي  حوزه هایي  هنوز  حال  این  با  مي کند. 
بحث  دارد.  وجود  امنیتي  تنش هاي  کاهش  احتماال  و 
مناقشه  طرف هاي  بین  مذاکره  حوزه  مهم ترین  انرژي 
روسیه  و  اوکراین  انرژي  وزراي  است.  اوکراین  بحران 
کي ف  گازي  مناقشه  براي  راه حلي  یافتن  براي  تالش  در 
مسکو هستند. این مذاکرات در بروکسل و همان طور که 
اتحادیه  نظارت  و  میانجیگري  با  بود  شده  برنامه ریزي 

اروپا از دوشنبه آغاز شد.
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دست خدا و گل قرن
ماندگارترین  از  یکی  شاهد  زنده  صورت  به  نفر   ۱۱۴۵۸۰
بازی های تاریخ جام جهانی بودند. جایی که در استادیوم 
جام  نهایی  نیمه  مرحله  در  آرژانتین  مکزیکوسیتی،  آزتکا 
اختالفات  که  کرد  آرایی  صف  انگلیسی  مقابل  جهانی 
اختالفات  این  عمده  داشت.  آن  با  زیادی  بسیار  سیاسی 
بازی  دوم  نیمه  در  بود.  فالکلند  جزایر  مالکیت  خاطر  به 

در دقیقه ۵۱، مارادونا بعد از یک و دو با والدانو، با پیتر 
هوایی  توپ  یک  سر  بر  انگلستان  دروازه بان  شیلتون 
گلر  از  سانتیمتر   ۲۰ حدود  که  مارادونا  شد.  تک  به  تک 
دست  ضربه  با  بلند  پرشی  با  بود  کوتاه تر  بریتانیایی ها 
توپ را از باالی سر شیلتون وارد دروازه انگلستان کرد. 
گل  را  آن  و  ندید  درستی  به  را  صحنه  بازی،  تونسی  داور 

اعالم کرد.
گل  این  توصیف  در  بازی  از  بعد  مصاحبه  در  مارادونا   
 ۴ خدا».  دست  با  هم  کمی  و  مارادونا  سر  با  گفت: «کمی 
گل  مشهورترین  مارادونا  معروف،  گل  این  از  بعد  دقیقه 
 ۴ توپ  به  پا  زمین  وسط  از  او  زد.  را  جهانی  جام  تاریخ 
بازیکن انگلیس را دریبل زد و بعد از جا گذاشتن شیلتون 
زیباترین گل تاریخ جام جهانی را از نگاه هواداران فوتبال 

 ۲۰۰۲ سال  در  بگیرد.  انگلیسی ها  از  سختی  انتقام  تا  زد 
فیفا این گل را گل قرن نامید.

گلوله ای در سینه
آندرس اسکوبار بازیکنی که به خاطر یک گل به خودی در 
مقابل آمریکا مقصر اصلی عدم صعود تیم ملی کلمبیا به 
از  بعد  هفته  شناخته شد و دو  جهانی  جام  حذفی  مرحله 

حذف از این تورنمنت به ضرب گلوله در کشورش کشته 
در  شکست  خاطر  به  ترور  این  عادی  مردم  باور  به  شد. 
شرط بندی های بزرگ و به دستور لردهای مواد مخدر در 
این  جنازه  تشییع  مراسم  در  است.  گرفته  صورت  کلمبیا 
از  قبل  او  کردند.  شرکت  نفر  هزار   ۱۲۰ از  بیش  بازیکن 
مورد  در  کلمبیایی  روزنامه  یک  با  مصاحبه ای  در  مرگش 
حذف تیمش از جام جهانی گفته بود که دنیا در این نقطه 
تمام نمی شود. اسکوبار چند روز بعد از این مصاحبه در 

یک پارکینگ در ماشینش کشته شد.

ضربه آخر
تکرارنشدنی  ستاره  زیدان  الدین  زین  ضربه  آخرین 
فرانسه در مستطیل سبز است. آخرین ضربه این بازیکن 

به  سر  با  تمامتر  چه  هر  قدرت  با  بلکه  نشد.  زده  توپ  به 
نواخته  ایتالیا  ملی  تیم  مدافع  ماترزاتزی،  مارکو  سینه 
شد. آن هم در فینال جام جهانی ۲۰۰۶. ضربه ای که باعث 
اخراج زیزو از بازی شد. صحنه خروج او از زمین و دور 
شدنش از جام طالیی قهرمانی یکی از تراژدی های بزرگ 

فوتبال نام گرفته است. 
لب  قدرت  که  ناشنوایان  معلم  یک  از  سی  بی  بی  رادیو 
تمامی  و  کرد  دعوت  داشت،  ایتالیایی  زبان  به  خوانی 
ویدئوهای صحنه بازی را از جهت های مختلف در اختیار 
او گذاشت تا ماجرای چیزی که ماتراتزی به او گفته بود را 
کشف کند. این معلم مدعی شد که ماتراتزی در یک جمله 
کوتاه توانسته بود که به زیدان و مادرش توهین جنسیتی 
ماتراتزی  سوی  از  سرعت  به  که  جمله ای  بکند.  نژادی  و 
تکذیب شد. اما زیدان اینقدر از آن جمله بر آشفته بود که 
در سال ۲۰۱۰ یعنی ۴ سال بعد از آن اتفاق در مصاحبه ای 
بابت  هرگز  ولی  بمیرم  گفت: «حاضرم  صحنه  آن  درباره 
زیدان  حرکت  این  اما  نمی کنم».  عذرخواهی  حرکت  این 
مجسمه  ضربه اش  این  از  حتی  و  شد  ماندگار  تصویری 

ساخته شد. 

حمله شوماخر
آن،  تلویزیونی  پخش  افزایش  و  فوتبال  گسترش  با 
ولی  دیدند  را  خشونت  از  مختلفی  سطوح  تماشاگران 
در  آلمان  مشهور  گلر  شوماخر،  هارالد  ضربه  هم  هنوز 
نیمه نهایی جام جهانی ۱۹۸۲ مقابل فرانسه یکی از رقت 
می رود.  شمار  به  فوتبال  تاریخ  صحنه های  انگیزترین 
تنها  نه  فرانسوی  باتیستون  سر  به  شوماخر  ضربه  این 
با اخراج او همراه نشد که او توانست با بی کفایتی داور 
ضربات  پنالتی،  ضربات  در  و  بماند  زمین  در  مسابقه 
میشل  برسد.  فینال  به  آلمان  و  کند  مهار  را  فرانسوی ها 
که  می کرده  فکر  گفت  مصاحبه ای  در  بعدها  پالتینی 
باتیستون مرده است چون هیچ گونه عالئم حیاتی از خود 
عذرخواهی  باتیستون  از  بعدها  شوماخر  نمی داد.  نشان 

کرد که مورد پذیرش این بازیکن فرانسوی قرار گرفت. 

این ور خط یا آن ور خط؟
گل  انگلستان،   ۱۹۶۶ جهانی  جام  از  تصویر  رنگترین  پر 
آلمان  به  اضافه  وقت های  در  انگلیس  مهاجم  هرست  جف 
بر   ۲ بازی  نتیجه  درحالی که   ۱۰۱ دقیقه  در  بود.  فینال  در 
آلمان ها  دروازه  سمت  به  را  شوتی  هرست  جف  بود،   ۲
شلیک کرد که بعد از برخورد با تیر افقی به زمین خورد 
به  بود  ندیده  را  صحنه  که  داور  آمد.  بیرون  دروازه  از  و 
سوی کمک داور رفت و با نشان دادن مرکز زمین، گل را 
تایید کرد. انگلستان در نهایت آن بازی را ۴ بر ۲ برد و به 
این  سر  بر  زیادی  مدت های  تا  ولی  رسید  جهانی اش  جام 
موضوع بحث بود که آیا آن شوت هرست از خط دروازه 
ومبلی  گل  به  آلمان ها  سوی  از  گل  این  است؟  گذشته 

مشهور شده است. 

مووپا سریع تر رسید
یک   ۷۴ جهانی  جام  در  جهانی  جام  برزیل  و  زئیر  بازی 

محوطه  پشت  کاشته  ضربه  یک  دارد.  تاریخی  صحنه 
پشت  جرزینهو  و  رولینو  می شود.  اعالم  زئیر  جریمه 
ضربه قرار می گیرند؛ مقابل دیوار دفاعی. داور سوت را 
می زند. بدون اینکه ضربه ای زده شود بازیکنی با سرعت 
از دیوار دفاعی زئیر کنده می شود و به سمت توپ حمله 

بگیرند  شوت  به  تصمیم  برزیلی ها  اینکه  از  قبل  و  می کند 
توپ را با قدرت هر چه تمامتر دور می کند. همه حاضران 
از این اتفاق شوکه می شوند. معلوم می شود که این اتفاق 
ناشی از ضعف اطالعات این بازیکن از قوانین بازی بوده. 
به  زودتر  که  هر  سوت  زدن  با  که  می کرده  فکر  خدا  بنده 
هلهله  با  صحنه  این  اوست.  مال  توپ  مالکیت  برسد  توپ 
گل   ۱۴ با  نهایت  در  زئیر  شد.  همراه  برزیل  هواداران 
خورده و بدون گل زده جام را به پایان برد ولی نام مووپا 

در تاریخ جام جهانی ثبت شد. 

شادی گل مارکو تاردلی 
و  شده  زده  جهانی  جام  فینال های  در  زیادی  گل های 
ولی  است.  شده  انجام  آن  متعاقب  هم  زیادی  شادی های 
گل  زدن  از  بعد  ایتالیا  هافبک  تاردلی  مارکو  خوشحالی 
برنابئو  سانتیاگو  استادیوم  در   ۸۲ فینال  در  آلمان  به 
به  او  راست  پای  شوت  است.  شده  ماندگار  همیشه  برای 
گل  این  از  بعد  تاردلی  یافت.  راه  شوماخر  دروازه  گوشه 
ایتالیا  ملی  تیم  نیمکت  سمت  به  کرده  گره  مشت های  با 
گریه  و  می کشید  فریاد  سر  دادن  تکان  با  و  می دوید 
می کرد. خوشحالی او آنقدر جذاب و از ته دل بود که در 
ذهن هواداران فوتبال ثبت شد. فابیو گروسو مدافع ایتالیا 
در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ بعد از گلی که به آلمان زد 
به همان میزان شادی کرد که به اندازه شادی گل ماندگار 

تاردلی بود. 

گریه های گازا
اشک های پل گاسکوئین، هافبک جنجالی تیم ملی انگلیس 
در  پنالتی  ضربات  در  غربی  آلمان  مقابل  شکست  از  بعد 
جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا از دیگر صحنه های ماندگار تاریخ 
از  که  تاردلی  گل  خوشحالی  اگر  است.  جهانی  جام های 
اشک های  نشست،  هواداران  دل  بر  می آمد  بر  قلبش  ته 
را  خیلی ها  دل  شکست  آن  از  بعد  هم  گاسکوئین  کودکانه 

آزرد. 

باال بردن جام ژول ریمه
جهانی  جام  بردن  باال  جهانی  جام  تصویر  ماندگارترین 
در  که  تیمی  بود.  برزیلی  آلبرتوی  کارلوس  توسط 
پله،  طالیی  نسل  کوبید.  هم  در  را  ایتالیا  یک  بر   ۴ فینال 
چندین  و  توستائو  رولینو،  جرزینهو،  آلبرتو،  کارلوس 
زاگالوی  ماریو  رهبری  به  که  دیگر  ساز  خاطره  بازیکن 
نوشتند.  را  جهانی  جام  تاریخ  از  مهمی  بخش  افسانه ای 
این  نواز  چشم  و  جذاب  بازی های  که  معتقدند  خیلی ها 
فوتبال  که  جایی  تا  کرد  فراگیر  را  فوتبال  طالیی،  نسل 
این  مدیون  را  ورزشی اش  رشته  پرطرفدارترین  جایگاه 

نسل است.

گزارش

خرداد ماه ۱۳۹۳
کانون ایران در لندن برگزار می کند

نمایش فیلم مستند: 
عباس کیارستمی، یک گزارش

فیلم برگزیده جشنواره بین المللی مونترال، محصول ۲۰۱۳
حاوی زندگی و آثار عباس کیارستمی فیلم ساز سرشناس معاصر

نویسنده و کارگران و تهیه کننده: دکتر بهمن مقصودلو

با حضور کارگردان و طرح پرسش و پاسخ

زمان: ساعت ۷ پس ازنیمروز آدینه ۲۰ جون ۲۰۱۴ (۳۰ خرداد ۱۳۹۳)

مکان: سالن کتابخانه مرکزی شهرداری ناحیۀ کنزینگتون به نشانی:
Central Library, Kensington Town Hall, Phillimore Walk, London W8 7RX
در پایان برنامه به روش همیشگی شماری کتاب و سی دی  به حاضران ارمغان خواهد شد.

ورودیه: ۳ پوند همراه با پذیرایی
گشایش سالن ساعت : ۶:۳۰

امید است در این گردهمآیی هنری توفیق دیدار شما دست دهد.

با بهترین آرزوها   -  مدیریت کانون ایران         

  تلفن کانون ایران: ۰۲۰۸۷۴۹۲۹۸۹ 

۹ لحظه ماندگار تاریخ جام جهانی

ردپای اساطیر
باقی  زمان  حصار  در  که  اتفاقاتی  از  است  پر  جهانی  جام  ساله   ۸۴ تاریخ 
نماندند و جاودانه شدند. تصاویر خوشحالی و غم های بازیکنان بزرگی که بر 
سر تصاحب این جام رقم زده شد. همیشه در دل هواداران فوتبال باقی مانده 

است. با هم ۹تصویر ماندگار جام های جهانی را مرور می کنیم:



هفته نامه پرشین ۵ جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۹
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مصائب دخترزاده شدن
ایزابل کولمن - ترجمه:مریم امیری

با   است.  وحشتناک  آمدن  دنیا  به  دختر  امروز  دنیای  در 
و  خشونت   درباره  که  روزه  هر  تقریبا  خبری  تیترهای 
آموز  دانش  دختر   ۳۰۰ حدود  ربودن  از   – زنان  علیه  تبعیض 

که  دیگری  دهشتناک  موضوعات  تا  گذشته  ماه  در  نیجریه  در 
جهان  که  داریم  دلیل  کافی  اندازه  به  می شنویم،   – روزها  این 
در  مردی  اخیرا  بدانیم.   نابرابر  و  ناامن  زنان  برای  را  امروز 
کالیفرنیا که به اختالل حاد «تنفر از زن » مبتال بود، ۶ نفر را 
به «تالفی» همه زن هایی که او را پس زده بودند، کشت.  این 
نشان می دهد خشونت علیه زنان در همه جوامع وجود دارد.  
سازمان جهانی سالمت تخمین می زند که ۳۵ درصد زنان در 
بیگانه  فردی  سوی  از  را  جنسی  اذیت  و  آزار  جهان،  سراسر 
تجربه کرده اند. در  گزارش جدید بانک جهانی آمده است که 
در برخی کشورها، هزینه اقتصادی خشونت علیه زنان به  ۳ 

درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. 

همچنین بسیار تکان دهنده است که بدانیم در قرن بیست ویکم، 
بیشترین میزان مرگ و میر میان دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله به دلیل 
عوارض ناشی از حاملگی است. نرخ باالی ازدواج کودکان در 
برخی کشورها، فرصت تحصیل و استقالل مالی را از دختران 
می گیرد. برتری دادن پسر به دختر که سنتی دیرپا در جنوب 
 missing» «شرق آسیا است، به ایجاد میلیون ها «دختر گمشده

girls» منجر شده است؛ تصویری که امروز برای دختران 
که  هم  هرقدر  چالش ها،  این  اما  می رسد.  نظر  به  رعب آور 
دختران  و  زنان  دستاوردهای  اهمیت  نباید  باشند،  آور  دلهره 
کند؛  پنهان  یازیده اند،  دست  آنها  به  اخیر  دهه های  در  که  را 
دستاوردهایی که آینده ای روشن تر را نوید می دهد. نخستین 
کمتر  آموزش  در  جنسیتی  فاصله  که  است  این  دستاورد 
دختران  تعداد   ،۲۰۰۹ تا   ۱۹۹۹ سال های  فاصله  در  است:  شده 
از  شرقی  آسیای  و  التین  آمریکای  در  تحصیل  از  بازمانده 
حدود ۶۱ میلیون نفر به ۳۵ میلیون نفر رسیده است و در این 
را  ابتدایی  تحصیالت  که  پسرانی  و  دختران  تعداد  منطقه  دو 
زنان  جهان،  سراسر  در  همچنین  است.   برابر  کرده اند،  کامل 
پیشی  حال  در  مردان  از  دانشگاهی  تحصیالت  سطح  در 
فاحش.  اختالفی  با  حتی  موارد  برخی  در  هستند؛  گرفتن 

رشد  به  رو  جهان،  سطح  در  زنان  سیاسی  مشارکت  همچنین 
 ۹  – جهان  کشور   ۳۵ ملِی  پارلمان  در   ،۲۰۱۳ جوالی  در  است. 
تعلق  زنان  به  کرسی ها  درصد   ۳۰ کم  دست  آفریقا-  از  کشور 
سیاسی  مشارکت  تضمین  برای  زیادی  کشورهای  در  داشت. 
زنان، در مناصب دولتی برای آنها سهمیه در نظر گرفته شده 
است. تعداد زنانی که به مناصب عالی دولتی رسیده اند – مانند 
و  سندبرگ  شرلی  مرکل،  آنگال  یلن،  ژانت  کلینتون،  هیالری 

دیگران- در حال افزایش است و عادی شده است. 
کردیم،  بازگو  زنان  علیه  خشونت  درباره  که  ترسناکی  آمار 
و  است  آمده  چشم  به  خشونت  این  اینکه  دارد:  هم  ُپری  نیمه 
کنون  تا  که  کشورهایی  در  خود  این  می شود.   اندازه گیری 
پذیرفته  را  زنان  علیه  ستم  و  بودند  کرده  سکوت  باره  این  در 

بودند، جهش بزرگی به حساب می آید. 

زیرا  نمی شد؛  ثبت  مدت ها  جنسی  خشونت  و  ناموسی  قتل 
به  و  می شد  پوشی  چشم  آنها  از  یا  مدارا  رفتارهایی  چنین  با 
ویژه در جوامع روستایی، به راحتی پنهان نگه داشته می شد. 
نجات یافتگان از ترس اینکه مبادا حمله کنندگان از آنها انتقام 
را  رفته  علیه شان  که  خشونتی  و  می کنند  سکوت  بگیرند، 
و  بین المللی  و  ملی  رسانه های  پوشش  اما  نمی کنند.  گزارش 
خشم مردم در حال تغییر این روند هستند. رواج گوشی های 
تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی، گزارش خشونت 

و تبعیض علیه زنان را افزایش داده است.  
ساله   ۲۳ دختر  قتل  و  گروهی  جنسی  اذیت  و  آزار  از  پس 
دانشجو در دهلی هند، روزنامه نگارها با من تماس می گرفتند 
و می پرسیدند چرا ما شاهد افزایش خشونت جنسی علیه زنان 
این  من  پاسخ  است؟  سازی  جهانی  عواقب  از  این  آیا  هستیم؟ 
بود که ما هیچ اطالعاتی نداریم که ثابت کند خشونت جنسی 
شده  گزارش  حوادث  بلکه  است.   یافته  افزایش  واقعا  هند  در 
زنان،  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند  این  که  است  شده  بیشتر 
را  سکوتشان  سرانجام  خانواده شان،  ذکور  اعضای  حمایت  با 

شکسته اند و قصد دارند مهاجمان را مجازات کنند. 
را  قوانین  کرد  مجبور  را  هند  دولت  دهلی،  در  مردمی  خشم 
درباره جنایات جنسی تقویت کند – مثال برای تجاوز دربرخی 
مجازات  حداقل  و  گرفت  نظر  در  مرگ  یا  ابد  حبس  موارد 
حبس  سال   ۲۰ به  گروهی  تجاوز  و  جنسی  خشونت  برای 
دلهره آور  مطلب  این  عنوان  که  اندازه  همان  به  یافت.  افزایش 
و  نفرت  خشونت،  درباره  خبررسانی  است،  نگران کننده  و 
تسریع  زمینه  این  در  را  اساسی  تغییرات  زنان  علیه  تبعیض 
کرده است. بخشی از این تغییرات به شواهدی برمی گردد که 
هزینه های  و  عواقب  چه  زنان  سازی  بی قدرت  می دهد  نشان 
این  به  شدید  واکنش  می کند.  تحمیل  جامعه  بر  اقتصادی 
گرایان  افراط  که  –واکنش هایی  است  اجتناب ناپذیر  تغییرات 
اما  کرد-  خواهد  آشفته  پاکستان  و  نیجریه  تا  کالیفرنیا  از  را 
دختران  و  زنان  نفع  به  مثبت  تغییرات  محرکه  نیروی  امروزه 

در سراسر جهان، غیرقابل انکار است.

عضو  و  او»  زیرپای  «بهشت  کتاب  نویسنده  کولمن  ایزابل   *
این  خارجه  روابط  شورای  در  آمریکا  خارجی  سیاست  ارشد 

کشور در نیویورک است. 

نظرات شما
تا  می کوشد  پرشین  نامه  هفته 
که  وظیفه اش،  حداقل  از  فراتر 
از  کند.  عمل  است  رسانی  اطالع 
این رو، شما شهروندان و هموطنان 
ارسال  با  می توانید  نیز  ایران  از  دور 
مطالب و نظرات خود به هفته نامه 
نظرات  بخش  در  تا  ارسال  پرشین 

چاپ گردد. 
به  را  نظراتتان  می توانید  همچنین 
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ارسال نمایید. 
 

در  را  خود  شهر  نام  و  نام  (لطفا 
منتظر  کنید).  درج  پیام  ابتدای 

نظرات و تماسهای  شما هستیم 

نظرات

«ادوارد اسنودن» تحت 
تعقیب ترین تبهکار جهان

نوام چامسکی. ترجمه: سمیرا مصطفی نژاد

قدرت  طبیعت  درباره  آموزنده ای  درس های  گذشته،  چندماه  در 
همچنین  آموخته ایم.  آن  سیاست  پیش برنده  نیروهای  و  دولتی 
مفهومی  یعنی  دو،  این  به  نزدیک  بسیار  موضوعی  درباره 
گرفتیم.   یاد  چیزهایی  نیز  شفافیت  از  دگرگون شده  و  حیله گرانه 
منبع این دروس بدون شک انبوهی سند درباره سیستم جاسوسی 
آزادی خواه  مبارز  توسط  که  است  آمریکا»  ملی  امنیت  «آژانس 
برای  «جایی  کتاب  در  و  شده  افشا  جی اسنودن»  «ادوارد  شجاع 
شکلی  به  اسنودن،  همکار  گرینوالد،  گلن  اثر  نیست»  پنهان شدن 
اجرای  از  مذکور  اسناد  است.   شده  تحلیل   و  خالصه  تخصصی، 
پروژه ای بزرگ با هدف موشکافی اطالعات حیاتی کسانی که در 
چنگال این دیو گرفتار آمده اند- یعنی هر کسی که با جامعه مدرن 

الکترونیکی در ارتباط باشد- خبر می دهند.
 چیزی تا به این حد جاه  طلبانه در مخیله پیامبران ویران شهرهای 
نمی گنجید.   نیز  تمامیت خواه  شوم  جهان   آرمانشهر)  مقابل  (در 
کشورهای  آزادترین  از  یکی  در  پروژه  این  که  بدانیم  است  مهم 
که  آمریکا  ایاالت متحده  حقوق  منشور  از  تخطی  در  و  جهان 
غیرقابل توضیح  دخل وتصرف های  و  تجسس ها  از  را  شهروندان 
اموال  و  مکاتبات  زندگی،  شخصی،  حریم  وجود  و  داشته  مصون 
را تضمین می کند، در حال اجراست.  وکالی دولت هراندازه هم 
که  تجاوزی  با  اصول  این  وفق دادن  برای  راهی  هیچ  بکوشند،  که 
زوایای آن را اسناد اسنودن افشا کرد، پیدا نمی کنند.  درعین حال 
خصوصی  حریم  بنیادین  حق  از  دفاع  آوریم،  یاد  به  است  خوب 
هجدهم  قرن  در  شد.  آمریکا  انقالب  جرقه های  زمینه ساز  که  بود 
که  دولتی  می کرد،  بازی  را  مستبد  دولت  یک  نقش  بریتانیا  دولت 
شخصی  زندگی  و  خانه ها  به  اجازه  بدون  ورود  حق  داشت  ادعا 
به  متعلق  دولت  این  امروز،  دارد.  را  آمریکایی  مهاجران  اقوام 
مجوزی  چنین  داشتن  ادعای  که  است  آمریکایی  شهروندان 
به  منجر  زمان  آن  در  که  را  خود  موضع  حدی  تا  بریتانیا  دارد.  
از  ناشی  که  محدودتر  مقیاسی  در  ولو  شد،  مهاجران  عصیان 

انتقال قدرت در روابط جهانی است حفظ کرده است. گاردین با 
استناد به اسناد اسنودن گزارش می دهد دولت بریتانیا از آژانس 
و  موبایل  تلفن  شماره  تا  کرده  دعوت   ،NSA ،آمریکا ملی  امنیت 
که  را  بریتانیایی  شهروندان  از  هریک   IP آدرس  و  ایمیل  فکس، 
بدون  کند.   ثبت  و  بررسی  کرده،  جمع آوری  بزرگش  دام  توسط 
گرینوالد  که  همانطور  فهمیده اند  هم  بریتانیایی  شهروندان  شک 
دیگر  و  ِسرورها  روترها،  معموال   NSA می گوید،  کتابش  در 
و  کنترل  را  آمریکا  از  واردشده  کامپیوتری  شبکه های  تجهیزات 
را  جاسوسی  تجهیزات  می تواند  شکل  این  به  و  می کند  رهگیری 
درحال  هیوال  این  که  زمانی  حقیقت  در  بگذارد.   کار  آنها  درون 
کلیدی  هر  اطالعات  است  ممکن  است،  خویش  اطالعات  تکمیل 
عظیم  و  درحال توسعه  داده های  پایگاه  به  می شود،  فشرده  که 
می آید  به نظر  شود.   ارسال  اوباما  باراک  آمریکا،  رییس جمهور 
وکیل قانونی کاخ سفید به شیوه های دیگری نیز مصمم به نابودی 
آزادی های مدنی ماست. «اصل برائت» که به ماگنا کارتا یا منشور 
فراموشی  به  مدت هاست  بازمی گردد،  پیش  ۸۰۰سال  در  کبیر 
بیش ازپیش  می شود  باعث  افشاگری ها   این  است.  شده  سپرده 
نسخه  کنیم.  موشکافی  آن  پیش برنده  عوامل  و  دولت  سیاست  در 
و  امنیت  آن،  اولیه  هدف  می گوید  سیاست  این  موجود  استاندارد 
دفاع در برابر دشمنان است.  تمام آموزه ها و دکترین ها همزمان 
برابر  در  دفاع  و  که  برای  امنیت  می کنند:  مطرح  را  پرسش  چند 
واسطه  به  قابل توجه  شکلی  به  پرسش ها  این  پاسخ  کسی؟  چه 
امنیت  باید  سیاست  شده اند.   روشن  اسنودن  افشاگری های 
برابر  در  آنها  از  و  کند  تضمین  را  قدرت  تمرکز  و  دولتی  مقامات 
خارج  کنترل  از  اگر  که  داخلی  جامعه  کند:  دفاع  هولناک  دشمنی 
شود تبدیل به خطری عظیم خواهد شد.  برای محافظت از قدرت 
این  بومی،  دشمن  برابر  در  خصوصی  اقتصاد  قدرت  و  دولتی 
آشکار،  کامال  تضادی  در  درحالی که  باشند،  پنهان  باید  نهاد  دو 
باشد.   داشته  قرار  دولتی  حاکمیت  معرض  در  کامال  باید  دشمن 
علوم  متفکر  هانتینگتون،  ساموئل  توسط  سیاست  این  اصول 
می ماند،  باقی  قدرتمند  تاریکی  در  «قدرت  می گوید:  که  سیاسی 
می شود»،  آن  تبخیر  موجب  قرارگرفتن  خورشید  نور  معرض  در 
تصویری  هانتینگتون  است.   شده  داده  شرح  شفافیت  نهایت  در 
بسیار حیاتی خلق کرده است. به بیان او، ممکن است شما مجبور 
شوید تهاجم یا دیگر عملیات نظامی را به شیوه ای توجیه کنید که 
تصور شود با اتحادیه جماهیر شوروی مبارزه می کنید. این همان 
آستانه  در  ترومن  دکترین  زمان  از  ایاالت متحده  که  است  روندی 
جنگ سرد در پیش گرفته است. دیدگاه هانتینگتون درباره قدرت 
نگارش  با  همزمان  بود.  آگاهانه  و  دقیق  سیاستگذاری،  و  دولتی 
علیه  نبردی  آغاز  درحال  ریگان  دولت  سال۱۹۸۱،  در  افکار  این 
تروریسم بود؛ نبردی که به سرعت به جنگ تروریستی وحشیانه 
و مرگباری تبدیل شد که در ابتدا دامن آمریکای مرکزی را گرفت، 
اما دامنه آن تا آفریقای جنوبی، آسیا و خاورمیانه نیز کشانده شد.

در  نباید  قدرت  است:  باقی  همچنان  بنیادین  اصل  به طورکلی،    
معرض نور قرار گیرد؛ و ادوارد اسنودن به دلیل ناتوانی در درک 
شده  تبدیل  جهان  تبهکار  تعقیب ترین  تحت  به  حیاتی،  اصل  این 

است.
اما  است،  جامعه  آِن  از  تنها  مطلق  شفافیت  به طورخالصه، 
حفظ  داخلی  هولناک  دشمن  این  از  را  خود  باید  که  قدرت هایی 

کنند، سهمی از این شفافیت ندارند. 
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داخلی  مسائل  در  دخالت  به  را  دیگری  طرفین،  از  هریک 
غیراخالقی  های  روش  از  البته  و  کنند  می  متهم  اوکراین 
حقایق،  از  هایی  بخش  کردن  پنهان  دروغ،  تبلیغات  نظیر 
تضعیف  و  طلب  خشونت  و  تندرو  های  گروه  تجهیز 
این  اساسی  پرسش  کنند.  می  استفاده  اوکراین  اقتصادی 
است، چرا اوکراین به چنین وضعی رسید که احتمال بروز 
یک تنش بین المللی همچون جنگ سرد را نوید داده است؟

بررسی دالیل بروز این تنش ها در اوکراین نشان خواهد 
داد که دخالت عوامل خارجی، چگونه به شرایط تاریخی 
روش  است.  وابسته  ویژه  جغرافیای  یک  در  ملت  یک 
تعامل و نگاه ملت اوکراین با غرب و روسیه نمی تواند از 
دیپلماسی دولتمردان زمامدار حکومت در اوکراین با غرب 

و روسیه جدا باشد.
آن  از  بیش  است  جریان  در  اوکراین  در  که  هایی  تنش 
و  بیان  آزادی  دموکراسی،  نظیر  هایی  آرمان  سر  بر  که 

منفعت  براثر  باشد،  آمده  وجود  به  شهروندی  حقوق 
طلبی استراتژیک کشورهای خارجی، دخالت شرکت های 
و  اقتصادی  های  رقابت  و  تسلیحاتی  و  گاز  و  نفت  بزرگ 
در  است.  شده  کشیده  انحراف  به  المللی  بین  تکنولوژیک 
به  نسبت  ادعا،  این  بررسی  با  شده  تالش  یادداشت  این 
سر  به  آن  در  اوکراین  مردم  که  شرایطی  شدن  تر  روشن 
جنگ  شرایط  دوباره  بروز  احتمال  به  توجه  با  برند،  می 

سرد، اقدام شود.
در حالی که شرایط اوکراین پیچیده تر می شود، مردم از 
بی اطالعی از آینده کشورشان دچار سردرگمی بیشتری 
تحوالت  و  اخبار  که  هایی  تلویزیون  تصاویر  شوند.  می 
اوکراین را پخش می کنند، نظیر شبکه تلویزیونی اسالوی 
اوکراین  ملی  تلویزیون  شرکت  تلویزیونی  های  کانال  و 
اوکراین  در  ها  درگیری  گرفتن  باال  با  که  دهد  می  نشان 

پیش بینی آینده برای مردم اوکراین دشوارتر می شود.
برای  مسائل  حل  ها  تنش  این  دامنه  گسترش  با 
به  نگاهی  شود.  می  تر  سخت  اوکراینی  سیاستمداران 
در  اکنون  که  شرایطی  درک  به  تواند  می  اوکراین  تاریخ 
منطقه اروپای شرقی برقرار شده، کمک کند. از استقالل 
زیادی  زمان  شوروی  جماهیر  اتحاد  از  اوکراین  کشور 
نمی گذرد. اوکراین جزو اولین کشورهایی بود که پس از 
تغییر نظام روسیه در سال ۱۹۹۱ میالدی از سوی جامعه 
رسمیت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  جمله  از  المللی  بین 
اوکراین  در  قدرت  نهاد  تاکنون  زمان  آن  از  شد.  شناخته 
بین طرفداران اتخاذ سیاست های متمایل به منافع روسیه 
و  نقل  است.  گردش  در  غربی  کشورهای  طرفداران  و 
پیچیده  شرایط  از  متأثر  اوکراین  در  قدرت  نهاد  انتقال 
تغییرات  در  مردم  عمومی  خواست  گاه  و  بوده  اجتماعی 

سیاسی بسیار تأثیرگذار شده است.

اتخاذ  طرفداران  روسیه،  منافع  با  ارتباط  در  های  رسانه 
به  را  ناتو  و  اروپا  اتحادیه  با  نزدیکی  های  سیاست 
طریق  از  ادعا  این  کنند.  می  متهم  فاشیسم  و  نئونازیسم 
ملی  مسئوالن  برخی  گروهی  وابستگی  سوابق  تحلیل 
دیگر  طرف  از  اما  است،  بررسی  قابل  اوکراینی  گرای 
دیدگاه  به  نزدیک  خبرپراکنی  های  بنگاه  و  ها  رسانه 
آزادی  کردن  محدود  به  را  روسیه  طرفداران  غربگرایان، 
بیان، تجزیه طلبی و برقراری دیکتاتوری متهم می کنند و 
در تحلیل های خود به فعالیت گروه های شبه نظامی در 

شرق اوکراین اشاره می کنند.
در  حقیقت  آشکار  بیان  از  دور  و  تاریک  فضای  این  در 
اوکراین، شواهد تاریخی، قدمت این نزاع ها را نشان می 
دهد. در حالی که پس از انقالب نارنجی سال ۲۰۰۵ میالدی 

قدرت  به  ناتو  به  نزدیک  های  سیاست  اتخاذ  طرفداران 
سیاستمدارانی  میالدی،   ۲۰۱۰ سال  انتخابات  در  رسیدند، 
در  را  قدرت  نهاد  داشتند،  روسیه  به  بیشتری  گرایش  که 
اتحادیه  با  روابط  گسترش  به  گروه  دو  گرفتند.  اختیار 
اروپا تمایل نشان می دادند اما نزاع اصلی بر سر چگونگی 
شمالی  آتالنتیک  پیمان  عضو  کشورهای  نهاد  با  روابط 

(ناتو) بود.
انتخابات  طریق  از  که  جمهوری  رئیس  یانوکویچ،  آقای 
برای  را  خود  مخالفت  رسید،  قدرت  به  میالدی   ۲۰۱۰ سال 
مهندسان  از  وی  کرد.  اعالم  ناتو  در  اوکراین  عضویت 
و  ترابری  و  نقل  و  حمل  متخصص  برجسته،  مکانیک 
عضو حزب مناطق بود و سابقه فعالیت سیاسی در دوره 
سمت  در  داشت.  خود  کارنامه  در  را  شوروی  حکومت 
نشریه  در  میالدی   ۲۰۰۵ سال  تیموشنکو  خانم  دیگر، 
فوربز، به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان جهان معرفی 
جمهوری  ریاست  دوره  در  تیموشنکو  خانم  بود.  شده 

خود فعالیت های اقتصادی گسترده ای را در صنعت گاز 
اوکراین پی می گرفت و از رهبران حزب میهن است. البته 
صنایع  در  که  نیستند  اوکراینی  سیاستمداران  فقط  این 

حمل و نقل و انرژی صاحب نفوذ هستند.
آقای دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری پیشین فدراسیون 
بزرگ  شرکت  تأثیرگذار  و  ارشد  مدیران  از  نیز  روسیه 
گازپروم بوده است. گروه گازپروم که شامل چند شرکت 
و  گذاری  سرمایه  رسانه،  گاز،  و  نفت  صنعت  بزرگ 
یک  حدود  انتقال  و  تأمین  مسئولیت  شود،  می  بانکداری 

چهارم گاز مصرفی اروپا را دارد.

اروپا،  طبیعی  گاز  اصلی  شریان  که  است  حالی  در  این 
درآمدهای  دوسوم  تقریبا  گذرد.  می  اوکراین  مجاری  از 
شرکت گازپروم از محل درآمد ناشی از انتقال گاز به اروپا 
تالش  اروپا  که  این  با  شود.  می  تأمین  اوکراین  مسیر  از 
داشت بخشی از گاز خود را از طریق کشورهایی همچون 
جز  راهی  یافتن  در  کند  تأمین  قزاقستان  و  ترکمنستان 
است.  وابسته  روسیه  به  هنوز  انرژی  انتقال  در  اوکراین 
مسیر  و  روسیه  انرژی  به  اندازه  این  به  حالی  در  اروپا 
های  سرمایه  به  این  از  بیش  که  است  وابسته  آن  انتقال 

ایاالت متحده آمریکا در اروپا نیازمند است.

آمریکا سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری های اروپا را 
منافع  به  اروپا  در  انرژی  وضع  درواقع  دارد.  اختیار  در 
از  اوکراین  دیگر  طرف  از  است.  مرتبط  اروپا  در  آمریکا 
بوده  روسیه  تسلیحاتی  تجهیزات  ساخت  پایگاه  گذشته 
ارتباطات  آلمان  شرق  بزرگ  های  شرکت  همچنین  است. 
روابط،  این  دارند.  اوکراینی  های  شرکت  با  ای  گسترده 
قرار  سیاستمداران  روی  پیش  را  زایی  تنش  های  فرضیه 
و  تکنولوژیک  مراکز  روابط  نزدیکی  واقع  در  دهند.  می 
دو  منافع  برای  را  خطرآفرینی  های  نشانه  قدرت،  نهاد 

طرف درگیر آشکار می کند.
سیاستمداران  و  صنعتی  مدیران  سودجویانه  رابطه 
جمله  از  طلب  خشونت  مکتب  یک  یا  خارج  به  وابسته 

را  حکومت  شدن  فاشیستی  روند  که  است  مصادیقی 
تشویق  در  تواند  می  موضوع  این  بخشد.  می  تسریع 
به  دیگر  تندروی  های  گروه  و  اوکراینی  گراهای  ملی 
در  نئونازیسم  مصادیق  دهد.  انگیزه  نئونازیسم  سمت 
میان  در  خطر  این  همواره  و  شود  می  دیده  اروپا  سطح 
فعالیت  است.  گرفته  قرار  مدنظر  اروپایی  سیاستمداران 
نئونازی ها در کشورهایی نظیر اتریش، بلژیک، کرواسی، 
شده  گزارش  نیز  سوئد  حتی  و  هلند  یونان،  صربستان، 
خشونت  اصول  فاشیسم  و  نئونازیسم  اصلی  خطر  است. 
طلب مکتبی آن است و رواج آن در میان جوانان اروپایی 
فجایعی نظیر آنچه در نروژ توسط آندرس برینگ برویک 

رخ داد، در پی دارد.

این  دهد  اجازه  تواند  نمی  روسیه  فرضیه،  این  وجود  با 
گرایان  ملی  وسیله  به  اوکراین  که  یابد  تحقق  احتمال 
تندروی متمایل به غرب اداره شود، آن هم در شرایطی که 
منافع صنعتی و تکنولوژیک انتقال گاز و تولید تسلیحات 
غربگرایان  دست  در  اوکراین  ای  رسانه  تبلیغات  مراکز  و 
بیفتد. در واقع ترس طرفداران روسیه از اتحاد تکنوکرات 
ها و ملی گرایان تندروی اوکراینی در باال گرفتن تنش ها 

تأثیرگذار بوده است.

مشابه چنین اتحادی بین سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ میالدی 
در آلمان رخ داد. مدیران شرکت های بزرگ فوالدسازی، 
به  نسبت  بسرعت  آلمان  در  تسلیحات  و  انرژی  تجهیزات 
توافق بر سر تضمین آینده اقتصادی شان با سیاستمداران 

اقدام کردند.

سیاستگذاری  از  نازی  آلمان  صنعتی  مدیران  حمایت 
هیتلر  اشتیاق  تقویت  در  سوم  رایش  حکومت  فاشیستی 
برای آغاز جنگ جهانی دوم بی تأثیر نبوده است. دستگاه 
جذب  برای  استدالل  این  از  روسیه  به  وابسته  تبلیغات 
استفاده  خود  سمت  به  اوکراین  شرقی  مناطق  ساکنان 
های  شرکت  آینده  بینی  پیش  شرایط  این  در  است.  کرده 
نفت  شرکت  اکنون  هم  نیست.  ممکن  هم  اوکراین  بزرگ 
های  زیرمجموعه  از  که  اوکرانرگو  روس  شرکت  و  گاز  و 
شرکت گازپروم هستند در اوکراین فعالیت وسیع دارند. 
ها  شرکت  این  فعالیت  آینده  در  اوکراین  حاکمیت  تغییر 

اقدامات  شرایط  این  با  است.  تأثیرگذار  آن  چگونگی  و 
تالفی جویانه دوطرف در گسترش نفوذ خود در مراکز و 
نهادهای حساس و استراتژیک، بحران را از آنچه توصیف 
ها،  روس  روزانه  مذاکرات  کند.  می  تر  پیچیده  شد، 
اروپایی ها و آمریکایی ها در جریان است و مردم اوکراین 

در حال رصد وقایع کشورشان هستند.
با این همه در شرایط کنونی احتمال وقوع یک جنگ همه 
شود.  می  گرفته  نظر  در  درگیر  های  طرف  میان  جانبه 
متحده  ایاالت  و  سابق  شوروی  روابط  تاریخ  در  البته 
به  است.  شده  دیده  بسیاری  تر  حساس  روزهای  آمریکا 
دادن  قرار  هدف  کاردان،  کمانگیر  رزمایش  نمونه  عنوان 
هواپیمای مسافربری کره جنوبی، ۲۰۰۰ موشک در پرواز 

و جنبش صلح در آلمان از وقایعی هستند که احتمال وقوع 
یک جنگ بزرگ و مخرب را قوت می بخشیدند. با این حال 
نگرفت.  در  مستقیمی  جنگ  متعدد  دالیل  به  دوره  آن  در 
های  راه  شدن  هزینه  کم  سر  بر  طرفین  اختالفات  بیشتر 
و  آب  انرژی،  ها،  راه  نظیر  استراتژیک  منابع  به  دستیابی 

تسلیحات جنگی است.

را  ها  هزینه  این  که  دارد  وجود  ای  ویژه  های  تکنولوژی 
کمتر کند، اما دسترسی به این تکنولوژی ها به جغرافیای 
از  یکی  اوکراین  است.  نیازمند  خاص  شرایط  و  خاص 
راهبردی  شرایط  دلیل  به  که  است  بزرگی  کشورهای 
از  بسیاری  مدت  کوتاه  و  بلندمدت  منافع  بر  خود  خاص 
لذا  است.  اثرگذار  روسیه  و  آمریکا  اروپایی،  کشورهای 
اجتماعی  پیچیده  شرایط  به  توجه  با  کنونی  های  تنش 
اوکراین تا زمان رسیدن طرفین به عقالنیت مشترک ادامه 
خواهد یافت. جنگ تکنولوژی در پشت پرده مذاکرات بین 
شرکت های بزرگ صنعتی و مدیران ارشد و سیاستمداران 

در جریان است.
اروپا  به  طبیعی  گاز  انتقال  شدن  هزینه  کم  سر  بر  جنگ 
شرکت  به  بیشتر  تکنولوژیک  و  اقتصادی  سود  رسیدن  و 
دوطرف  به  وابسته  خصوصی  و  دولتی  بزرگ  های 
کرد  امیدواری  ابراز  توان  می  فقط  و  دارد  ادامه  همچنان 
با پایان گرفتن سریع تر بحران، شرایطی برقرار شود که 
این  بابت  کمتری  های  هزینه  شرقی  اروپای  منطقه  مردم 

جنگ بپردازند.

ایران و جهان

آگهی در این 
نشـــــــریه
 رایگان نیست

تاملی درباره زمینه های اقتصادی و مادی یک اختالف دیرینه

تکنولوژی، بهانه جنگ سرد قرن ۲۱
جالل نبهانی زاده

درگیر  اوکراین  کشور  که  رسد  می  خبر  شرقی  اروپای  از  است،  وقتی  چند 
متنوع  های  جنبه  اوکراین  در  تنش  است.  شده  داخلی  پیچیده  تنش  یک 
بین المللی دارد، به طوری که زمزمه آغاز یک رقابت خطرناک بین آمریکا و 

روسیه بر سر توسعه منافع در اوکراین شنیده می شود. 

نمی  روسیه  فرضیه،  این  وجود  با 
تواند اجازه دهد این احتمال تحقق 
ملی  وسیله  به  اوکراین  که  یابد 
غرب  به  متمایل  تندروی  گرایان 
که  شرایطی  در  هم  آن  شود،  اداره 
منافع صنعتی و تکنولوژیک انتقال 
مراکز  و  تسلیحات  تولید  و  گاز 
در  اوکراین  ای  رسانه  تبلیغات 
واقع  در  بیفتد.  غربگرایان  دست 
اتحاد  از  روسیه  طرفداران  ترس 
تکنوکرات ها و ملی گرایان تندروی 
ها  تنش  گرفتن  باال  در  اوکراینی 

تأثیرگذار بوده است.
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تروریستی  گروه  نوشت:  گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
موسوم به دولت اسالمی عراق و شام (داعش) که با تصرف 
این  دولت  به  بزرگ  ای  ضربه  عراق  مهم  شهر  دومین  موصل 
کشور وارد کرد، خطری بزرگ برای خاور میانه محسوب می 
شود.این گزارش افزود: داعش اکنون ۵ ماه است کنترل شهر 
گفت  توان  می  قاطعیت  با  و  دارد  اختیار  در  را  عراق  فلوجه 
که قدرتمندترین گروه معارضی است که با بشار اسد رییس 
تصرف  و  موصل  شهر  جنگد.سقوط  می  سوریه  جمهوری 
اوضاع  درباره  که  داشت  آن  بر  را  آمریکا  داعش  دست  به  آن 
بسیار وخیم این شهر ابراز نگرانی کند و درباره تهدیدی که 
باشد،  داشته  همراه  به  منطقه  کل  برای  تواند  می  گروه  این 
ملل  سازمان  دبیرکل  مون  کی  بان  دهد.سخنگوی  هشدار 
ابراز  عمیقا  موصل  امنیتی  اوضاع  وخامت  درباره  نیز  متحد 

نگرانی کرد.
به  اشاره  بدون  گزارش  این  ادامه  در  فرانسه  خبرگزاری 
به  تروریستی،  گروه  این  تغذیه  و  پیدایش  در  غرب  نقش 
چگونگی شکل گیری این گروه تکفیری و معرفی سرکرده آن 
گروه  این  سرکرده  است:  آمده  گزارش  این  است.در  پرداخته 
افراط  جنگجوی  هزاران  و  است  البغدادی  ابوبکر  تروریستی 
گرا در سوریه و عراق از این گروه حمایت می کنند. بسیاری 
از این افراد اتباع کشورهای غربی هستند و به نظر می رسد 
گروه داعش در حال سبقت گرفتن از شبکه تروریستی القاعده 
در  گرا  افراط  گروه  ترین  خطرناک  اواخر  همین  تا  که  است 
هر  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  شد.در  می  شناخته  جهان 
چند دولت های غربی نگران هستند که داعش در الگو برداری 
از القاعده دست به حمالت خارجی بزند، اما مهم ترین دغدغه 
فعلی آن ها بازگشت مجدد جنگجویان خارجی است که جذب 
به  توان  می  افراد  این  جمله  اند.از  شده  آن  سرکرده  و  داعش 
پس  که  کرد  اشاره  فرانسوی  ساله   ۲۹ جوان  نموش  مهدی 
موزه  گذشته  ماه  سوریه،  در  داعش  برای  جنگ  سال  یک  از 
یهودیان بلژیک را به گلوله بست.گروه مشاور در امور مسائل 
راهبردی و امنیتی سوفان که در نیویورک مستقراست برآورد 
می کند که تا کنون ۱۲ هزار جنگجوی خارجی به سوریه سفر 

کرده اند که از این میان ۳ هزار نفرشان اتباع غربی هستند.
گروه  لندن،  سلطنتی  دانشگاه  استاد  نیومن  پیتر  نظر  طبق 
تروریستی داعش که توانسته در حدود ۸۰ نفر از جنگجویان 
بیشترین  کند،  خود  جذب  را  سوریه  در  حاضر  خارجی 
گروه  دیگر  خالف  بر  دارد.داعش  افراد  این  برای  را  جذابیت 
هایی که با دولت بشار اسد می جنگند، ادعا می کند که هدفش 
استقرار دولتی آرمانی است که این گروه آن را دولت اسالمی 
تروریستی  گروه  با  قیاس  در  و  خواند  می  شام  و  عراق  در 
جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه است، محدودیت ها 

و موانع کمتری برای جذب نیرو دارد.
زبان  به  ویدیوهایی  و  نشریه  دو  انتشار  با  همچنین  داعش 
انگلیسی و یا با زیر نویس انگلیسی کوشیده است تا نیروهای 
غیر عرب را جذب کند.این گروه افراط گرا می گوید توانسته 
اروپایی،  کشورهای  دیگر  آلمان،  فرانسه،  انگلیس،  از  است 

آمریکا، جهان عرب و قفقاز جنگجویانی را به عضویت خود 
زیادی  بخش  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر  درآورد. 
که  است  مربوط  البغدادی  ابوبکر  شخص  به  داعش  جاذبه  از 
به عنوان فرمانده میدانی و رزم آرا ( کارشناس فنون جنگی 
ایمن  و  وی  میان  مهم  تمایزی  همین  و  است  شده  معرفی   (
ریچارد  گفته  کند.به  می  ایجاد  القاعده  سرکرده  الظواهری 
بارت رییس سابق بخش مبارزه با تروریسم سازمان اطالعات 
ظواهری   ،MI۶سیکس آی  ام  به  موسوم  انگلیس  خارجی 
دست کم ۱۰ سال است که در نقطه ای واقع در منطقه مرزی 
میان افغانستان و پاکستان مخفی شده و عمال هیچ اقدامی به 

جز صدور چند بیانیه و ویدیو از او دیده نشده است.
است،  داشته  توجهی  قابل  های  فعالیت  بغدادی  که  حالی  در 
وی شهرهایی را به تصرف درآورده، شمار زیادی نیرو بسیج 
کرده و بی رحمانه در سراسر عراق و سوریه دست به کشتار 
عمل  طالب  کسی  اگر  گفت:  خبرگزاری  این  به  زند.بارت  می 
باشد قطعا بغدادی را بر می گزیند.بغدادی ظاهرا اندکی پس 
آغاز  را  خود  فعالیت   ۲۰۰۳ سال  در  عراق  به  آمریکا  حمله  از 
کرده است.در اکتبر ۲۰۰۵، نیروهای آمریکایی مدعی شدند که 
دعا (یکی  ابو  سوریه  و  عراق  مرزی  منطقه  به  ای  حمله  طی 
هالکت  به  بغداد  در  را  بغدادی)  معروف  مستعار  اسامی  از 
رساندند.اما ظاهرا این خبر درست نبود، زیرا وی در ماه مه 
۲۰۱۰ و پس از کشته شدن دو نفر از سرکردگان این گروه که 
در آن زمان خود را دولت اسالمی عراق می نامید، سرکردگی 

این گروه را عهده دار شد.
افشا  بغدادی  درباره  جزئیاتی  تدریج  به  بعد،  به  زمان  آن  از 
شد. در اکتبر سال ۲۰۱۱، وزارت خزانه داری آمریکا نام وی را 
در فهرست تروریست ها قرار داد و اعالم کرد که وی متولد 

۱۹۷۱ در شهر سامرای عراق است. 
وی  از  تصویری  رسما  بار  نخستین  برای  عراق  پیش،  چندی 
منتشر کرد که در آن بغدادی را فردی با سر بی مو اما ریشو 
که کت و شلوار و کراوات به تن داشت نشان می داد.در زمان 
شکننده  موقعیتی  در  وی  گروه  بغدادی،  آمدن  کار  روی  آغاز 
افزایش  با  بود  شده  همزمان  زیرا  داشت  قرار  خطرناک  و 
شدید شمار نیروهای نظامی آمریکا در عراق و روی گرداندن 
بزرگ  ای  ضربه  که  او  از  کشور  این  مذهب  سنی  قبایل  سران 
با  وی  گروه   ۲۰۱۳ سال  در  شد.اما  می  محسوب  گروهش  به 
داد. توسعه  سوریه  به  را  هایش  فعالیت  قلمرو  عظیم  جهشی 
بغدادی تالش فراوان کرد تا جبهه النصره را با داعش ادغام 
گروه  دو  این  و  نپذیرفت  را  ادغام  پیشنهاد  گروه  این  اما  کند، 
ادامه  خود  تروریستی  های  فعالیت  به  مجزا  کامال  صورت  به 

می دهند.
به  صرفا  را  هایش  فعالیت  تا  داد  دستور  داعش  به  ظواهری 
اختصاصی  قلمرو  سوریه  بدهد  اجازه  و  کند  محدود  عراق 
و  بغدادی  اما  باشد،  النصره  تروریستی  های  فعالیت  برای 
جنگجویانش آشکارا با این دستور سرکرده القاعده مخالفت 
مقابله  به  نیز  النصره  جبهه  با  بلکه  اسد  با  تنها  نه  و  کردند 

پرداختند.

بیایید با تروریسم 
مقابله کنیم

الصباح  دولتی  روزنامه  سرمقاله  زیر  مطلب 
چاپ بغداد است که یک روز پس از حمله داعش 
به دفتر اتحاد میهنی در اقلیم کردستان نگاشته 
تهدید  و  نوظهور «داعش»  خطر  درباره  و  شده 
آن هشدار می دهد. خطری که در چند روز اخیر 
با تصرف موصل و چند شهر مهم دیگر توسط 
و  جدی  می تواند  اندازه  چه  تا  داد  نشان  داعش 

چالش برانگیز باشد.

حجمی  چه  با  کشور  دریابد  برکشور  حاکم  سیاسی  طبقه  اینکه 
چه  امر  این  و  است  مواجه  تروریستی  و  امنیتی  چالش های  از 
و  «موعظه  به  نیازی  دیگر  داشت،  خواهد  به دنبال  را  الزاماتی 
از  آمریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  سه سال  ندارد.   نصیحت» 
عراق، ما با دشمنی مواجه هستیم که قدرت حرکت و جابه جایی 
حتی  و  موصل  تا  و  سامراء  تا  رمادی  از  دارد.  را  جبهه  چند  در 
که  دیگری  هرجای  یا  بغداد  ازجمله  دیگر  شهرهای  مراکز 
رگه هایی از حیات در آن باشد تا عملیات تروریستی و کشتارهای 
مسلح  نیروهای  که  وجودی  با  بگذارد.  اجرا  به  را  خود  جمعی 
ما تاکنون پیروزی هایی را به دست آورده و بارها طعم شکست 
که  برد  یاد  از  نباید  حال  درعین  اما  است  چشانده  آنها  به  را 
راه  به  ما  نیروهای  علیه  درازمدت  فرسایشی  جنگ  یک  دشمن 
ارتش  توان  تحلیل بردن  از  بعد  می کند  تالش  و  است  انداخته 
را  شدیدتری  و  سخت تر  ضربه های  نزدیک  یا  دور  آینده  در  ما 
با  تنها  که  بگیریم  دست  کم  را  دشمنی  نمی توانیم  ما  کند.  وارد 
می کند  فعالیت  که  نیست  خودش  داخلی  و  محلی  توانمندی های 
امکانات  از  تسلیحات  و  سرمایه  و  نیرو  تعداد  لحاظ  به  بلکه 
در  چهارموتوره  خودروهای  است.  برخوردار  باالیی  بسیار 
به  را  ما  مهمات  زیادی  مقادیر  با  مدرن  سالح های  و  باال  تیراژ 

این باور می رساند که دولتی ثروتمند پشت این ماجرا قرار دارد 
ابتدا  در  که  است  چیزی  آن  از  وحشیانه تر  و  جدی تر  موضوع  و 
تصور می شد.   با نگاهی به افغانستان متوجه می شویم که آنجا 
یک ائتالف بین المللی مرکب از سربازان پیمان ناتو و آمریکا در 
در  اما  دارند  قرار  طالبان  به  وابسته  تروریستی  گروه های  برابر 
باید  به تنهایی  که  ماست  کشور  ارتش  نیروهای  تنها  این  عراق 
تسلیحاتی  و  مالی  امکانات  دارای  و  چندشاخه  تروریسمی  با 
فوق العاده که هرگز نمی توان آنها را دست کم گرفت روبه رو شده 
قرار  خطر  معرض  در  عراق  دولت  بگوییم  نمی خواهیم  است.  
و  خطرناک  چالش  با  دولت  که  کنیم  تاکید  می خواهیم  اما  دارد. 
بزرگی روبه رو است؛ چالشی که از چنان قدرتی برخوردار است 

که می تواند موجودیت دولت را به چالش بکشد.

 بنابراین باید تمام توان خود را به کار برد و راهکارهای رسیدن 
این  مهم ترین  ازجمله  رسید.  مقصد  به  تا  پیمود  را  پیروزی  به 
و  طرح  و  بین المللی  حمایت های  و  داخلی  وحدت  راهکارها، 
برنامه ریزی های مناسب و تسلیحات خوب و... است.  در زمانی 
عراق  مجاهد  و  ملی  عشایر  به همراه  ما  قهرمان  نیروهای  که 
پیش  در  کشور  امنیت  تهدیدکنندگان  علیه  را  سختی  نبردهای 
خود  سه  و  درجه دو  اختالفات  به  حاکم  سیاسی  گروه  گرفته اند 
مشغول است؛ کاری که اثری منفی بر روحیه رزمندگان ما خواهد 
گذاشت. به خصوص اگر بخواهند این نبردها را برای مدتی دیگر 
نظرشان  به  هستند  امور  بر  ناظر  که  کسانی  بخشند.  استمرار 
می رسد که برخی طرف های سیاسی در یک وادی و برخی دیگر 
به دور از حال وهوای نبردهایی که در عراق جریان دارد، در یک 
که  دارند  آن  بیم  کشور  به  عالقه مندان  می کنند.  سیر  دیگر  وادی 
یا  حاکم  شخص  سر  بر  سیاستمداران  توجیه  غیرقابل  اختالف 
حکومت  کل  و  شده  بزرگ تری  خسارت  به  منجر  آینده  در  او  نام 
و  موصل  و  سامراء  عملیات  از  پیش  دهد.   قرار  تحت الشعاع  را 
انبار که این اواخر صورت گرفت، عالقه مندان به سالمتی کشور 
نسبت به چنین مسایلی هشدار داده بودند. اکنون بعد از عملیات 
اخیر تروریست ها در سامراء باید یک بار دیگر این زنگ خطر را 
به صدا درآورد. دشمن در صورت مشاهده ادامه اختالفات طبقه 
شتاب  خود  حمالت  به  آنان  انتزاعی  جدال های  و  حاکم  سیاسی 

خواهد داد!

 نگاهی به پیدایش گروه تروریستی موسوم به دولت اسالمی شام و عراق؛

 «داعش» از کجا آمد؟ 
گروه تروریستی داعش که به تاکتیک های بی رحمانه و بمب گذاری های انتحاری شهرت دارد، 
عراق  در  را  دیگر  مناطق  سوی  به  پیشروی  و  تصرف  را  موصل  شهر  جون   ۱۱ چهارشنبه  روز 
آغاز کرد که زنگ خطری برای این کشور و منطقه است،خبرگزاری فرانسه با این دستاویز در 

گزارشی به چگونگی پیدایش این گروه تکفیری پرداخته است.



  جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۹هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

۶مانع توسعه اقتصاد ایران
المانیتور طی گزارشی نوشت ایران به رغم پتانسیل باال برای توسعه 
اقتصادی با ۶ مانع در این راه روبرو است که عبارتند از: نداشتن 
دکترین اقتصادی، سیاسی سازی فضای کسب و کار، فساد مالی، 
تجارت. چرخه  بودن  کوتاه  و  اقتصادی  شکاف  پایین،  بهره وری 

بخش  یک  که  ندارد  وجود  تردیدی  نوشت:  گزارشی  طی  المانیتور 
کرد.  خواهد  تسهیل  را  ایران  اقتصادی  توسعه  یافته،  ارتقا  مالی 
توجه  نیازمند  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  مفقوده  حلقه های  اما 
مستمر دولت و انجام اصالحات مناسب برای هموار کردن مسیر 

جهت دستیابی به رشد اقتصادی هدف گذاری شده است.

ندارند.  اقتصادی  رشد  برای  ایران  پتانسیل  در  تردیدی  تحلیلگران  و  کارشناسان 
در  که  بود  خواهد  محوری  اقتصادی  اجتماعی  عامل  کشور  انسانی  منابع  پایه 
شرایطی مناسب خواهد توانست توسعه اقتصادی سریع ایران را تسهیل کند. در 
حقیقت، ایران دارای نیروی کار تحصیل کرده بیش از حد متوسط است. آنها ممکن 
اما  نباشند،  برخوردار  اقتصادی  جدید  بخش های  برخی  در  الزم  مهارت  از  است 
پایه منابع انسانی کشور نیرومند، جوان و پرانرژی است. به عالوه، جوان بودن 
متوسط سنی جمعیت کشور سرعت تغییرات اجتماعی فرهنگی را افزایش داده و 
جامعه ایران را بسیار بیشتر آماده پذیرش فن آوری ها و شرایط جدید نموده است 
که عامل اصلی برای دستیابی به توسعه  جامعه ای دانش بنیان است. همچنین باید 
و  تولد  موجب  گذشته  دهه های  اقتصادی  و  اجتماعی  تغییرات  که  کرد  خاطرنشان 
نقل مکان اکثریت جمعیت کشور به مناطق شهری و ایجاد یک جامعه شهری قابل 
انسانی  منابع  عظیم  منبع  یک  تنها  نه  شهری  جوان  جامعه  این  است.  شده  توجه 
به شمار می رود بلکه بازاری پویا است که می تواند مسیر را برای رشد اقتصادی 

هموار سازد.
مادی  ثروت های  و  طراوت  پر  خصوصی  بخش  یک  از  کشور  اقتصاد  عالوه،  به 
کشور سود خواهد برد. ایران از منابع طبیعی فراوان، موقعیت ژئواستراتژیک و 
متمایز  اقتصادی  پایه  است.  برخوردار  تجارت  و  انرژی  برای  منطقه ای  مرکزیتی 

کشور نیز به چشم انداز رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما به رغم دارا بودن مزیت های پیش گفته، ایران همچنان با برخی مشکالت ناشی 
که  پدیده هایی  برخی  به  ادامه  در  بود.  خواهد  مواجه  خارجی  و  داخلی  عوامل  از 

مانع توسعه اقتصادی ایران هستند اشاره می کنیم:

- نبود یک دکترین اقتصادی. ایران همچنان از نداشتن یک دکترین جامع در زمینه 
توسعه اقتصادی رنج می برد. هرچند سند چشم انداز ۲۰ ساله و سند اخیر اقتصاد 
مقاومتی اهداف استراتژیک کشور را تعریف می کنند، اما مشخص نیست که کشور 
به خصوص با توجه به افزایش تاثیرات پدیده های اقتصادی جهانی و منطقه ای، 
یک  فعاالنه  کردن  دنبال  جای  به  ایران  پیمود.  خواهد  را  کالنی  توسعه  مسیر  چه 
مسیر توسعه اقتصادی مشخص، همچنان به رویکرد واکنشی خود در قبال عوامل 

خارجی (نظیر تحریم ها و تحوالت منطقه ای) ادامه می دهد.

- سیاسی سازی و امنیتی سازی فضای کسب و کار داخلی. اقتصاد ایران همچنان 
گروه های  و  دولت  نقش  انداختن  سایه  از  ناشی  عمدتا  که  است  امنیتی  و  سیاسی 
می شود  ابهاماتی  ایجاد  موجب  پیچیده  مقررات  و  قوانین  است.  آن  بر  غیرشفاف 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  کردن  دنبال  به  ناگزیر  را  داخلی  سرمایه گذاران  که 
مناطق دیگر می کند. این ابهامات همچنین زمینه را برای فساد مهیا می سازد که به 

نوبه خود جلوی شکوفا شدن پتانسیل اقتصادی کشور را می گیرد.

نشان  اخیر  اقتصادی  مفاسد  پرونده های  به  گذرا  نگاهی  مدیریت.  سوء  و  فساد   -
دهنده میزان تاثیر این پدیده بر اقتصاد ایران است. به عالوه، علیرغم خصوصی 
که  است  سرمایه  نظام  اصلی  موتور  همچنان  دولت  گرفته،  صورت  سازی های 
موجب ناکارآمدی اقتصاد می شود. کشمکش ذاتی ای که اقتصاد ایران با آن مواجه 
دست  مقررات  رفع  و  شدن  کوچک  به  نیاز  دولت  طرف،  یک  از  که  است  این  است 
باید  دولت  همان  دیگر،  طرف  از  اما  دارد،  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  پاگیر  و 
نقش بزرگترین سرمایه گذار را در اقتصاد ایفا کند. دیگر وقت آن فرا رسیده است 
که دولت بخش خصوصی را قدرتمند سازد تا نیازهای خود را بر اساس ساختار 

بازار برنامه ریزی کند.

- پایین بودن بهره وری در تولید. آمارها همچنان حکایت از پایین بودن بهره وری 
کار  منابع  اختصاص  در  همچنین  امر  این  دارد.  ایران  اقتصاد  بخش های  تمام  در 
به  می شود.  مشاهد  سرمایه گذاری  برای  برنامه ریزی  و  بودجه نویسی  و  تولید  و 
پایین  بسیار  آن  کارایی  دولتی،  بخش  به  عظیم  منابع  و  اعتبارات  اختصاص  رغم 
است. افزایش بهره وری به خودی خود می تواند یک منبع عمده رشد اقتصادی در 
اقتصاد ایران باشد، اما این تغییر در میزان بهره وری نیازمند یک فضای کسب و 

کار مناسب و انجام اصالحات قانونی و ساختاری است.

درآمدی،  شکاف  شامل  دالیل  از  مجموعه ای  اقتصادی.  و  اجتماعی  تنش های   -
توزیع ناعادالنه منابع بین استان ها و مناطق و بیکاری جوانان منجر به تنش های 
اجتماعی و اقتصادی ای شده است که پتانسیل اقتصادی کشور را تضعیف می کند.

ایران  در  تجاری  فعالیت های  چرخه های  کوتاه.  تجاری  فعالیت  چرخه های   -
همچنان به صورت کوتاه در جریان اند که جلوی برنامه ریزی و رشد بلندمدت را 
می گیرد. عناصر کلیدی برای دستیابی به یک تغییر تدریجی ثبات در قوانین و خط 

مشی های کلی است.
این گزارش در پایان نوشت: موارد دیگری را می توان به این فهرست اضافه کرد، 
اقتصادی  اجتماعی  موضوعات  که  زمانی  تا  که  است  این  محوری  موضوع  اما 
موانع  با  ایران  اقتصادی  توسعه  نشوند،  فصل  و  حل  کلیدی  سیاسی  اجتماعی  و 

بسیاری مواجه خواهد بود.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نگاهی به تاثیرات اقتصادی برگزاری جام جهانی

۶۳میلیارد دالر 
درآمد و ۴میلیون 
شغل در برزیل

شاهرخ زبردست

ورزشی  رخداد  یک  تنها  دیگر  فوتبال  جهانی  جام 
در  نفر  میلیون  صدها  چشم  که  رخدادی  نیست. 
المپیک  از  بعد  می کند  جلب  خود  به  را  جهان  سراسر 

بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان است.

از  فارغ  و  باشد  داشته  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  تاثیرات  می تواند  که   رویدادی 
آنکه قلب بسیاری برای تیم های محبوبشان می تپد موجب تحول در این زمینه ها شود. 
آموزش  و  اجتماعی  تامین  بخش های  در  سرمایه گذاری  کمبود  به  مردمش  که  برزیل 
که  گامی  داشت.  برخواهد  جهانی  جام  برگزاری  با  بزرگی  اقتصادی  گام  معترضند 
می تواند به دولت این کشور کمک کند که سرمایه گذاری در این بخش ها را هم بیشتر 
کند. برزیل در اکتبر سال ۲۰۰۷ توسط کمیته اجرایی فیفا برای میزبانی جام جهانی 
انتخاب شد. آنها پنجمین کشوری هستند که برای دومین بار میزبان بازی ها می شوند. 
مکزیک، ایتالیا، فرانسه و آلمان پیش از آنها دو بار جام جهانی برگزار کرده اند. اما 
این جام با جام ۱۹۵۰، آخرین باری که بزرگ ترین رویداد فوتبالی در برزیل برگزار شد 
تفاوت های زیادی دارد. در ۲۰۱۴، مسابقات بزرگی برگزار خواهد شد که به آمادگی 
زیاد و عملیات پیچیده ای برای ساخت زیرساخت ها احتیاج دارد. از طرفی مسابقات، 
طرف  از  و  دارد  همراه  به  اقتصادی  و  اجتماعی  ُبعدهای  در  زیادی  منافع  و  تاثیرات 
دیگر خطراتی هم در روند مدیریت اجرایی در بخش های عمومی و خصوصی برای 
این  توانایی های  به  که  اتفاقی  دارد.  وجود  اجتماع  سطح  به  منافع  این  کردن  جاری 
کشور بستگی دارد. توانایی برای استفاده از ظرفیت های جام جهانی، تبدیل آنها به 
منافع پایدار و رسیدن به اهداف اقتصادی و جلوگیری از اتفاقات ناخوشایندی است 

که موجب از دست رفتن منابع و فرصت ها شود. 

تولید ارزش ۶۳ میلیارد دالری با برگزاری جام جهانی
پیش بینی برزیلی ها از سرمایه گذاری برای برگزاری بازی های جام جهانی، بیشتر از 
۶۳ میلیارد دالر بوده است. این رقم پنج برابر رقمی است که تاکنون برای فعالیت های 
برزیل  است.  شده  سرمایه گذاری  مختلف  صنایع  و  رخدادها  برگزاری  برای  برزیل 
برای برگزاری بازی ها ۱۰ میلیارد دالر هزینه کرده تا زیرساخت ها و سازماندهی جام 
تاثیرات  با  هم  را  دیگر  دالر  میلیارد   ۵۰ از  بیشتر  مسابقات  این  کند.  آماده  را  جهانی 
مستقیم و غیرمستقیم خود به اقتصاد برزیل خواهد آورد.همچنین در فاصله سال های 
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ جام جهانی باعث به جریان افتادن ۶۳/۳ میلیارد دالر در اقتصاد برزیل 
شد و ساالنه ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار شغل ایجاد و درآمدی معادل ۲۸/۲ میلیارد دالر 
نصیب مردم این کشور می کند که بر بازار داخلی این کشور هم تاثیر می گذارد. تولید 
برزیل  دولت  برای  دالری  میلیارد   ۸ مالیات  آوری  جمع  به  همچنین  پولی  ارزش  این 
 ۲۸/۶ برزیل  داخلی  ناخالص  تولید  بر  جهانی  جام  مستقیم  تاثیر  شد  خواهد  منجر 
میلیارد دالر برای دوره چهارساله ۱۴-۲۰۱۰ تخمین زده می شود. اما از آن جایی که 
تنها یک بار برگزار می شود، تاثیرات این اتفاق هم دائمی نیستند و این تاثیرات مثبت 

تنها بسته به توانایی های سیاست گذاران اقتصادی این کشور پایدار خواهند ماند.
بخش هایی که از برگزاری جام جهانی سود خواهند برد، بخش های عمرانی، صنایع 
غذایی، خدمات تجاری، برق، گاز، آب و نظافت شهری و خدمات ارتباطات و اطالعات 

هستند.
 درآمد این بخش ها در مجموع ۲۲/۳۰ میلیارد دالر افزایش خواهد داشت.ارقامی که 
قرار است برزیل را در رویایش برای تبدیل شدن به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا یاری 

کنند. 

هجوم توریست ها و خرج های سرسام آور آنها
هجوم  می کند  ترغیب  جهانی  جام  برگزاری  برای  را  کشورها  که  جنبه هایی  از  یکی 
به  بازی ها  تماشای  برای  که  توریست هایی  است.  بازی  محل  کشور  به  توریست ها 
کشور میزبان می روند و درآمدهای زیادی برای این کشور به وجود می آورند. جام 
بین المللی  توریسم  در  را  خود  وضعیت  که  بود  خواهد  برزیل  برای  فرصتی  جهانی 

بهبود بخشد. 

اندازه  به  گذشته  دهه  یک  در  به خصوص  برزیل،  در  خصوصی  و  عمومی  بخش های 
عدم  و  هواپیماها  کیفیت  نبرده اند.  بهره  برزیل  گردشگری  پتانسیل های  از  کافی 
به  بنا  می کنند.  تایید  را  گفته  این  صحت   ۲۰۱۰ از  پیش  سال های  در  گردشگران  رشد 
تحقیقات موسسات اقتصادی برزیل، برگزاری جام جهانی موجب رشد ۷۹درصدی 
در تعداد گردشگران برزیل در سال ۲۰۱۴ خواهد شد. این تعداد با در نظر گرفتن تاثیر 
داد.  خواهد  نشان  بیشتر  را  جهانی  جام  تاثیر  گذشته  سال های  در  بازی ها  برگزاری 
نزدیک به ۳ میلیون نفر در سال های گذشته به دلیل برگزاری جام جهانی به این کشور 
هتل داری  حمل ونقل،  بخش های  به  پول  تزریق  با  گردشگران  هجوم  کرده اند.  سفر 
شد.  خواهد  منجر  صنایع  بقیه  و  سرگرمی  صنعت  و  فرهنگ  ارتباطات،  میزبانی،  و 
زده  تخمین  دالر  میلیارد   ۲/۶۴ کشور  این  در  گردشگران  ورود  از  حاصل  درآمد 

می شود. این درآمدها را می توانید در نمودار ببینید. (نمودار) 
رشد گردشگران در برزیل از سال ۲۰۰۹ و تحت تاثیر انتخاب برزیل به عنوان میزبان 
 ۲۰۱۴ سال  در  که  گردشگرانی  تعداد  مطالعات،  به  بنا  است.  شده  بیشتر  جهانی  جام 
بیشتر  نفر  هزار   ۴۸ و  میلیون   ۱ جام جهانی  برگزاری  به دلیل  می شوند  برزیل  وارد 
از مقدار تخمین زده شده برای تعداد گردشگران بدون برگزاری جام جهانی است. 
میلیون   ۲ حدود  هم   ۲۰۱۸ سال  تا  گردشگران  رشد  که  می شود  پیش بینی  همچنین 

بیشتر از تخمین گردشگر برای همین سال و بدون برگزاری جام جهانی باشد. 

سرمایه گذاری در کدام بخش ها صورت می گیرد؟
دیگر  بخشی  و  دولت  توسط  جهانی  جام  برگزاری  برای  سرمایه گذاری  از  بخشی 
توسط بخش های خصوصی مرتبط با جام جهانی انجام شده است. سرمایه گذاری ها 
از  میزبانی  امکانات  و  هتل ها  گسترش  فوتبال،  استادیوم های  ترمیم  و  ساخت  در 
پخش رسانه ای  مراکز  اطالعات،  فناوری  تبلیغاتی،  بخش های  و  رسانه ها  میهمانان، 
و ارسال تلویزیونی، زیرساخت های حمل و نقل، ترمیم شهرها و شهرسازی، امنیت 
ترمیم  و  ساخت  برای  برزیل  است.  شده  انجام  هواداری  پارک های  ساخت  و  عمومی 
توسعه  هزینه  همچنین  است.  کرده  هزینه  دالر  میلیارد   ۲/۰۵ خود،  استادیوم های 
امکانات رسانه ای نزدیک به ۲/۸۹ میلیارد دالر بوده است. برزیلی ها برای برگزاری 
این بازی ها، ۷۹۹ کیلومتر بزرگراه را بازسازی و ۱۳۶۸ کیلومتر را نوسازی کرده اند. 
ظرفیت  و  است  شده  ساخته  کشور  این  در  جدید  بزرگراه  کیلومتر   ۲۱۶۷ همچنین 
به  و  یافته  افزایش  سال  در  نفر  میلیون   ۵۲/۲ سال  پنج  طی  کشور  این  هواپیمایی 

۱۶۶/۸ میلیون نفر در ساال رسیده است. 
صنایع  داشت.  خواهد  برزیل  دیگر  صنایع  بر  غیرمستقیمی  تاثیرات  جهانی  جام 
ابزارهای  و  ماشین ها  داری،  خانه  خدمات  نقلیه،  وسایل  یدکی  لوازم  نساجی، 
و  خدمات  چرمی،  و  چوبی  محصوالت  ماشین آالت،  داری  نگه  و  تعمیر  الکتریکی، 
تاثیر  تحت  را  خود  تولیدات  همگی  کامپیوتری  لوازم  و  اتوبوسرانی  پزشکی،  صنایع 
جام جهانی افزایش داده اند. رشد تولید حاصل از جام جهانی آنها بین ۰/۱۲ و ۱۰/۲۴ 

به نسبت سال پایه ۲۰۱۰ خواهد بود. 

درآمد فیفا از جام جهانی چه قدر است؟
رقم  این  کرد.  خواهد  ایجاد  درآمد  فیفا  برای  دالر  میلیارد  برزیل۴  جهانی  جام 
اکثر  است.  جنوبی  آفریقای  در  پیشین  جهانی  جام  درآمد  رقم  از  بیشتر  ۶۶درصد 
فیفا،  است.  بازی ها  تبلیغات  حق  و  تلویزیونی  پخش  حق  فروش  حاصل  درآمد  این 
بیشتر از هر سازمان ورزشی بین المللی دیگری از برگزاری بازی هایش درآمد کسب 
می کند. البته در این مورد باید المپیک ها را کنار گذاشت. سود خالص حاصل از این 
مسابقات  تلویزیونی  پخش  حق  آنها  بود.  خواهد  دالر  میلیارد   ۲ فیفا  برای  بازی ها 
خود  تجاری  شرکای  به  دالر  میلیارد   ۱/۳۵ را  تبلیغات  حق  و  دالر  میلیارد   ۱/۷ را 
نظیر آدیداس، هواپیمایی امارات، سوتی، ویزا، هیوندای و کوکاکوال فروخته اند. این 
می کنند  تعقیب  دنیا  سراسر  در  را  مسابقات  که  افرادی  زیاد  تعداد  به دلیل  شرکت ها 
عالقه زیادی به سرمایه گذاری در آن دارند. تحقیقات فیفا نشان داده است که در سال 
۲۰۱۰، حدود ۹۰۹ میلیون نفر در سراسر دنیا مسابقات را از تلویزیون تماشا کرده اند. 
همچنین حدود۶۲۰ میلیون نفر حداقل ۲۰ دقیقه از فینال این مسابقات را که با پیروزی 
این  از  دقیقه  یک  حداقل  که  کسانی  تعداد  دیده اند.  بوده  همراه  هلند  مقابل  اسپانیا 
مسابقات را به صورت زنده دیدند هم ۳/۲ میلیارد نفر بوده است، به صورت میانگین 

برای هر بازی ۱۸۸/۴ میلیون نفر. 
فیفا برای این بازی ها تاکنون ۵۷۶ میلیون دالر برای شرکت اعضا و طرح محافظت 
از منافع باشگاه هایی که در جام جهانی بازیکن دارند هزینه کرده است. این هزینه 
 ۷۰ به  مسابقات  نقدی  پاداش  همچنین  است.  پیشین  جام جهانی  از  بیشتر  درصد   ۳۷
میلیون دالر رسیده است که ۷۵ درصد بیشتر از جام جهانی آفریقای جنوبی خواهد 
بود. قهرمان جام جهانی ۳۵ میلیون دالر جایزه دریافت خواهد کرد و تیم هایی که در 

مراحل مقدماتی حذف می شوند هر کدام ۸ میلیون دالر خواهند گرفت. 
موفقیت مالی جام جهانی در رشد بیشتر فوتبال موثر خواهد بود. بودجه ساالنه فیفا 
برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نزدیک به ۵ میلیارد دالر خواهد بود و ۲/۱۵ میلیارد دالر 
به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اختصاص داده شده است. در مجموع ۷۸درصد از این ۵ 
میلیارد دالر به صورت مستقیم در فوتبال، پروژه های توسعه، مسابقات و اداره فیفا، 

سرمایه گذاری خواهد شد.
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ثروت شخصی جهانی به رکورد 
۱۵۲ تریلیون دالر رسید

شخصی  ثروت  بوستون،  مشاوره  گروه  گزارش  جدیدترین  اساس  بر 
به   ۲۰۱۲ سال  در  دالر  تریلیون   ۱۳۲/۷ از  رشد  درصد   ۱۴/۶ با  جهانی 
رکورد ۱۵۲ تریلیون دالر در سال ۲۰۱۳ صعود کرد. با رونق بازارهای 
پولی  سیاست  و  اروپا  و  امریکا  صنعتی  اقتصادهای  ثبات  سهام، 
حمایتی بانك های مرکزی، میزان ثروت شخصی جهانی افزایش یافته و 
میلیونرهای بیشتری بیش از قبل در جهان حضور دارند. مجموع تعداد 
رسید   ۲۰۱۳ سال  در  نفر  میلیون   ۱۶/۳ به  جهان  میلیونر  خانواده های 
که به میزان چشمگیری باالتر از ۱۳/۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ بود. 
از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ با احیای بازارهای مالی و اقتصادهای 
صنعتی جهان از بی ثباتی حاصل از فروپاشی برادران لمان و نگرانی ها 
 ۶۵ جهانی  شخصی  ثروت  جهانی،  بانکی  سیستم  انحالل  به  نسبت 

درصد یا ۶۰ تریلیون دالر از ۹۲/۶ تریلیون دالر افزایش یافته است.

را  خانواده ها  کل  از  درصد   ۱/۱ جهان  در  میلیونر  خانواده های  تعداد 
امریکا  است.   ۲۰۰۷ سال  در  درصد   ۰/۷ از  باالتر  که  می دهد  تشکیل 
باالتر  همچنین  و  میلیون)   ۷/۱) میلیونر  خانواده های  تعداد  باالترین 
تراکم  باالترین  داشت.  را  نفر)  میلیون   ۱/۱) جدید  میلیونرهای  تعداد 
و  خانواده)  هزار  هر  از  خانواده  قطر(۱۷۵  در  میلیونر  خانواده های 
گزارش  اساس  بر  بود.   (۱۰۰) سنگاپور  و   (۱۲۷) سوییس  آن  دنبال  به 
فایننشیال تایمز، ثروت خصوصی در امریکا به ۴۶ تریلیون دالر در سال 

۲۰۱۳ رسید که دو برابر ۲۲ تریلیون دالر در چین بود.
ژاپن با ۱۵ تریلیون دالر در رتبه سوم قرار گرفت و پس از این کشورها، 
انگلیس با هشت تریلیون دالر و آلمان با هفت تریلیون دالر در رتبه های 
چهارم و پنجم جای گرفتند. پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۸ نشان می دهد 

که چین احتماال شاهد بزرگ ترین رشد ثروت خصوصی خواهد بود.

نگاهی به قیمت دالر 
طی سه ماه گذشته

مجید سلیمی بروجنی

 نگاهی به قیمت های دالر در بازار آزاد حاکی از آن است که نرخ دالر در روزهای 
روزهای  در  قیمت  این  می شد،  عرضه  تومان  هزار  سه  حدود  جاری  سال  ابتدایی 
فروش  به  قیمت ها  همان  در  تومان)   ۵۰ نوسان(حدود  کمی  با  نیز  بازار  تعطیل 
برداشت  گام  صعود  مسیر  در  دالر  فروردین ماه،  انتهایی  هفته  دو  در  می رسید. 
اما این پایان ماجرا نبود. قیمت این ارز خارجی در ابتدای اردیبهشت ماه نیز روند 

افزایشی خود را ادامه داد تا مرز ۳۳۰۰ تومان را نیز فتح کند.

است.  کرده  اعالم  تومان   ۲۵۵۰ را  دالر  رسمی  نرخ  مرکزی،  بانك  آمار  آخرین 
برخی کارشناسان ارزی، افزایش قیمت توسط بانك مرکزی را به دنبال چشم انداز 
دولت  که  معتقدند  و  می دانند  جاری  سال  دوم  نیمه  در  ارز  نرخ  یکسان سازی 
درصدد است اختالف نرخ رسمی و آزاد را کاهش دهد تا مقصد نهایی نرخ ارز، 
قیمت مشخص شده در بودجه باشد برخی تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که 
شوك افزایش قیمت دالر طی دو ماه گذشته، مقطعی  بوده و با گذشت زمان، بازار 

به روند تعادلی و ثبات خود باز خواهد گشت.

مرحله  در  قیمت گذاری  نحوه  خصوص  در  ابهامات  «افزایش  آنها،  عقیده  به 
منفی  «بازدهی  و  دالالن»  سوءاستفاده  و  شفاف  اطالعات  یارانه ها»،«نبود  دوم 
اغلب  قیمت  که  است  عواملی  مهم ترین  از  اخیر»  ماه  چند  طی  بورس  شاخص 
بهبود  با  می رسد  نظر  به  بنابراین  داد.  قرار  خود  تاثیر  تحت  را  خارجی  ارزهای 
اطالع رسانی از وضعیت آینده متغیرهای اقتصادی و کاهش نگرانی ها، شوك های 
سه  طی  ارز  نرخ  افزایش  در  که  عواملی  جمله  از  شود.  تعدیل  ارز  بازار  مقطعی 
ماه اخیر تاثیرگذار بود می توان به این نکته اشاره کرد که تاکنون در عمل گشایش 
ارزی قابل توجهی رخ نداده است که بتواند نرخ ارز را در سطح هدف حفظ کند.

این موضوع باعث شده انتظارات کاهشی که در گذشته به وجود آمد، وقتی متوجه 
شد کاهش نرخ در پیش نیست، به مرور خنثی و حتی برعکس شود. این موضوع 
تا حدودی روی نرخ ارز در جهت افزایش فشار وارد کرد. عامل دیگر به تورم یك 
سال گذشته بازمی گردد. نرخ ارز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، از ۱۲۲۶ تومان تا حدود 
۳۷۰۰ تومان افزایش یافت و سپس به حدود ۳۰۰۰ تومان بازگشت یعنی به کمتر از 

سه برابر مقدار اولیه خود رسید.

در همین فاصله، سطح عمومی قیمت ها بیش از دو برابر شد. در این شرایط، حتی 
برابر  دو  حداقل  ارز  نرخ  بود  الزم  می ماند،  هم  ثابت  کشور  نفتی  درآمدهای  اگر 
به  کم  دست  یعنی  کند  متناسب  جدید  داخلی  قیمت های  با  را  خود  بتواند  تا  شود 
۲۵۰۰ تومان می رسید اما در این فاصله درآمدهای نفتی افت نسبتا شدیدی داشته 
است. در نتیجه، قاعدتا نرخ ارز نیز باید به سطوح باالتری می رسید و قیمت ۳۰۰۰ 
تومان، به نوعی کف قیمت برای ارز محسوب می شد و افزایش نرخ دور از انتظار 
نبوده است یعنی عالوه بر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش سطح عمومی قیمت ها 

نیز موجب افزایش  نرخ ارز می شود.

داده  ادامه  خود  افزایش  به  تاکنون  قیمت ها  عمومی  سطح  اینکه  به  توجه  با  پس 
از  می رفت  انتظار  بود،  ثابت  تقریبا  بعد  به   ۱۳۹۲ تابستان  پایان  از  ارز  نرخ  اما 
وجود  نرخ  افزایش  برای  باال  سمت  به  فشار  نیز،  قمیت ها  عمومی  سطح  ناحیه 
سطح  در  ارز  نرخ  که  دارد  وجود  بحث هایی  اقتصاددانان  بین  البته  باشد.  داشته 
این دو  که  است  این  موضوع  اصل  اما  است  دیگری  علت  یك  عمومی قیمت ها کدام 
شاخص روی هم اثر متقابل می گذارند. عامل دیگر در وقوع این امر بحث باال رفتن 

انتظارات تورمی است.

انتظارات تورمی بیشتر یکی از عواملی است که می تواند روی نرخ ارز در جهت 
وجود  قیمت ها  در  جهش  انتظار  که  مواقعی  در  معموال  کند.  وارد  فشار  افزایش 
این  و  ببرند  پناه  ارز  مثل  مامن هایی  به  می کنند  سعی  دارایی  صاحبان  دارد، 
موضوع نیز ممکن است یکی از دالیل افزایش اخیر در نرخ ارز بوده باشد اما در 
حالی که عوامل مختلف نرخ ارز را در بازار تحت تاثیر قرار داده است، این سوال 
مطرح می شود که قیمت واقعی ارز چیست؟ به اعتقاد اقتصاددانان، قیمت نرخ ارز 
بر اساس «قدرت برابری خرید» تعیین می شود، به این معنی که قیمت ارز متناسب 

با سطح عمومی قیمت ها تغییر

بین  تناسب  باشد،  ثابت  تورمی  شرایط  در  ارز  نرخ  اگر  بنابراین  کرد.  خواهد 
نیز  گذشته  آمارهای  به  نگاهی  با  می خورد.  هم  به  داخلی  و  خارجی  قیمت های 
می توان این گزاره اقتصادی را تایید کرد. در دهه ۸۰، در حالی که تورم دورقمی 
شد  باعث  حد  از  بیش  عرضه  با  ارز  قیمت  تثبیت  بود،  حکمفرما  کشور  اقتصاد  بر 
پایین  مصنوعی  صورت  به  و  باشد  آن  تعادلی  قیمت  از  متفاوت  ارز  رسمی  قیمت 

نگه داشته شود.
در  ارز  بهای  قیمت،  کنترل  برای  ارزی  کافی  منابع  نبود  و  تحریم ها  شروع  با  اما 

بازار به شدت افزایش یافت تا به قیمت تعادلی خود برسد.

حال در شرایط کنونی و با توجه به روند گذشته، بعضی از کارشناسان معتقدند 
بانك  آمار  اساس  بر  کند.  پیدا  تعدیل  تورم  نرخ  تغییرات  با  همراه  ارز  نرخ  باید 
مرکزی شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در نیمه دوم سال گذشته در حدود 
شش  حدود  دالر  قمیت  مدت  این  در  که  حالی  در  است.  داشته  رشد  درصد  هفت 
درصد کاهش یافته است. به این جهت برخی تحلیلگران و کارشناسان معتقدند به 
منظور جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد، نرخ ارز باید بر اساس 

نرخ تورم تعدیل شود.

کاهش پیش بینی رشد 
اقتصادی جهان

بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و اعالم کرد همزمانی 
چند رویداد از بحران اوکراین گرفته تا زمستان بسیار سرد در آمریکا، موجب 

کندی رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال شده است.
 به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی درپی چشم انداز ضعیف تر در آمریکا، روسیه 
نوظهور  بازارهای  از  و  داد  کاهش  را  جهان  اقتصادی  رشد  پیش بینی  چین،  و 
خواست پیش از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا اقتصادهای خود 
را تقویت کنند. این بانک که مقر آن در واشنگتن است، پیش بینی کرد اقتصاد 
است  شرایطی  در  این  کرد.  خواهد  رشد  درصد   ۲/۸ جاری،  سال  در  جهان 
را  جهانی  اقتصاد  درصدی   ۳/۲ رشد  ژانویه  ماه  در  جهانی  وام دهنده  این  که 
پیش بینی کرده بود.  بانک جهانی پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا را از ۲/۸ 
درصد به ۲/۱ درصد کاهش داد و همچنین اعالم کرد چشم انداز رشد اقتصادی 
خواهد  موقتی  کاهش  این  اما  است؛  شده  تضعیف  چین  و  هند  روسیه،  برزیل، 
تغییر  بدون  را   ۲۰۱۵ سال  در  جهان  اقتصادی  رشد  پیش بینی  بانک  این  و  بود 
اقتصاد  چشم انداز  گزارش  در  جهانی  بانک  کرد.  حفظ  درصد   ۳/۴ رقم  در 
آمریکا،  در  جوی  بد  شرایط  به دلیل  جهانی  کرد: «اقتصاد  اعالم  خود،  جهانی 
آشفتگی بازارهای مالی و مناقشات در اوکراین، سال ۲۰۱۴ را با کندی رشد آغاز 
رشد  سال،  پایان  تا  می رود  انتظار  سال،  ابتدای  در  ضعف  این  به رغم  اما  کرد؛ 
اقتصادی تسریع شود.» اقتصادهای پیشرفته که درپی کاهش فشارهای مالی، 
از تقاضای داخلی و بهبود در بازار کار منتفع می شوند موتور رشد اقتصادی 
اقتصادی  رشد  تسریع  در  توسعه  درحال  اقتصادهای  اما  بود،  خواهند  جهان 
بازخواهند ماند، به طوری که رشد اقتصادی چین و برزیل کندتر از سال ۲۰۱۳ 
خواهد بود.  بانک جهانی در گزارش خود به بازارهای نوظهور هشدار داد که 
توصیه  بازارها  این  به  و  کرد  خواهد  غافلگیر  را  آنها  مالی  آشفتگی  دیگر  موج 
کرد از کسری بودجه خود بکاهند، نرخ بهره را افزایش دهند و اقداماتی برای 

تقویت بهره وری درپیش گیرند. 
این آشفتگی مالی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا ناشی خواهد 
بازارهای  در  شده  اشباع  نقدینگی  از  مقداری  آمریکا  بهره  نرخ  افزایش  شد. 
بانک  گزارش  اصلی  نویسنده  برنز،  اندرو  برد.  خواهد  ازمیان  را  جهانی 
جهانی، می گوید: بازارهای نوظهور آمادگی الزم را برای اجرای سیاست های 
این  اصلی  «نگرانی  او:  گفته  به  ندارند.  ثروتمند  اقتصادهای  در  سختگیرانه 
گفت:  همچنین  برنز  داد.»  خواهد  رخ  چه   ۲۰۱۶  ،۲۰۱۵ سال های  در  که  است 
رشد  برابر  در  مانعی  که  ساختاری  مسائل  به  باید  توسعه  درحال  کشورهای 
پیش بینی  جهانی  بانک  که  است  شرایطی  در  این  بپردازند.   هستند،  اقتصادی 
کاهش  درصد   ۰/۵ به  درصد   ۲/۲ از  را  جاری  سال  در  روسیه  اقتصادی  رشد 
براساس  شد.  خواهد  کوچک  درصد  پنج  اوکراین  اقتصاد  کرد  پیش بینی  و  داد 
گزارش این بانک: «تشدید تنش ها در اوکراین خطر جدی برای اقتصاد جهانی 

به شمار می رود. این خطر از طرق مختلف ازجمله از طریق وابستگی به 

می کند  پیش بینی  جهانی  بانک  می شود.»  اعمال  مالی  پیوستگی  و  اولیه  مواد 
کشور  این  اوضاع  اما  داشت،  خواهد  ادامه  جاری  سال  در  اوکراین  در  تنش 
وخیم تر نخواهد شد؛ اما افزایش بحران اعتماد جهانی را تضعیف خواهد کرد 
این  بیندازند.  تاخیر  به  را  سرمایه گذاری ها  کرد  خواهد  وادار  را  شرکت ها  و 
به  توسعه  درحال  اقتصادهای  در  رشد  کاهش  موجب  حالت  بدترین  در  مساله 
میزان ۱/۴ درصد خواهد شد.  با این وجود هم اکنون بسیاری از اقتصادهای 
درحال توسعه نزدیک به پتانسیل خود رشد می کنند، اما برخی از این اقتصادها 

کل  کرد  پیش بینی  جهانی  بانک  دید.  خواهند  آسیب  کاالها  قیمت  کاهش  از 
اقتصادهای درحال توسعه در سال جاری ۴/۸ درصد رشد خواهند کرد. این 
این  به  داشت.  انتظار  کشورها  این  برای  را  درصدی   ۵/۳ رشد  پیش تر  بانک 
ترتیب سومین سال متوالی رشد کمتر از پنج درصد برای اقتصادهای درحال 
رشد  پیش بینی  همچنین  جهانی  وام دهنده  این  خورد.   خواهد  رقم  توسعه 
جای  به  جاری  سال  در  کشور  این  کرد  اعالم  و  داد  کاهش  را  برزیل  اقتصادی 
رشد ۲/۴ درصدی، رشد ۱/۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. بانک جهانی که 
در ماه ژانویه رشد ۶/۲ درصدی را برای هند پیش بینی کرده بود، اکنون انتظار 
دارد این کشور با رشد ۵/۵ درصدی رو به رو شود. پیش بینی رشد اقتصادی 
رئیس  کیم،  یونگ  جیم  یافت.   تنزل  درصد   ۷/۶ به  درصد   ۷/۷ از  نیز  چین 
بانک جهانی، در این باره گفت: «نرخ رشد در کشورهای درحال توسعه برای 
کافی  کند،  کمک  فقرا  از  درصد   ۴۰ زندگی  بهبود  به  که  میزانی  به  اشتغالزایی 
نیست. این کشورها باید سریع تر اقدام کنند و در اصالحات ساختاری داخلی، 
پایان  برای  که  یابند  دست  رشد  از  سطحی  به  تا  کنند  بیشتری  سرمایه گذاری 
پیش بینی  خود  جدید  گزارش  در  جهانی  بانک  است.»  الزم  مطلق  فقر  به  دادن 
رشد اقتصادی حوزه یورو را تغییر نداد و اعالم کرد این حوزه در سال جاری، 
۱/۱ درصد رشد خواهد کرد؛ اما پیش بینی رشد اقتصادی ژاپن را از ۱/۴ درصد 
اقتصادهای  کرد  پیش بینی  همچنین  جهانی  بانک  داد.   تنزل  درصد   ۱/۳ به 
در  و  درصد   ۱/۹ جاری،  سال  در  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  توسعه  درحال 

سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، به ترتیب ۳/۶ و ۳/۵ درصد رشد خواهند کرد.
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ادبیات

  معرفی بهترین کتاب های 
ادبیات افغانستان

ادبیات داستانی افغانستان با داستان هایی درباره جنگ ، بادبادک 
بازی، طالبان و سنگ صبور گره خورده است و در این مقاله سعی 

می کنیم سه کتاب برتر معاصر این کشور را معرفی کنیم.

۱-بادبادک باز نوشته ی خالد حسینی 
بر  که  است  ادبی  های  سبک  از  یکی   ،Coming of age) گذرعمری  جذاب  سبک 

توصیف چگونگی بزرگ شدن و رشد شخصیت ، کاراکتر اصلی تمرکز می کند. ) 
که خالد حسینی در کتاب «بادبادک باز» به رشته تحریر آورده روایت گر حماسه ای 

از عشق،خیانت، تبعید و رستگاری است. 
 ، امیر)  پدری  خانه  خدمتکار  (فرزند  حسن  کودکی اش  دوران  همبازی  و  امیر 
آنها  دوی  هر  از  امیر،خانمی  پدر  دستور  به  داده اندو  دست  از  مادر  خردسال  دو 
پرستاری می کند. این دو دوست و یاور کودکی را واقعیت های فرهنگ سنتی خلیج 
یک  امیر  فرهنگ،  این  باورهای  اساس  بر  که  چرا  می سازد  متمایز  هم  از   ، فارسی 

پشتون سنی و حسن از اقلیت های هزاره و شیعه است. 
شیرینی پیروزی در رقابت های سالیانه بادبادک بازی، به خاطر ناجوانمردی امیر 

و خیانت به حسن، به کام ، هر دو پسر نوجوان تلخ می شود.
کودکی،  ناشدنی  فراموش  دوران  در  درست  افغانستان،  پادشاه  سقوط  دنبال  به 
شوروی  حمله ی  از  می گیرد.پس  بر  در  را  افغانستان  سراسر  ناشدنی  تمام  جنگی 
آمریکا  اقامت  برای  آنجا  در  و  کرده  فرار  پاکستان  به  پدرش  و  امیر  کشور،  این  به 
عذاب  زندان  در  امیر  تبعید،  روزهای  این  در  می دهند.  پناهندگی  درخواست 
وجدانش درباره حسن اسیر است اما وقتی نامه ای از یک دوست خانوادگی قدیمی 
دریافت  هست»  بودن  خوب  دوباره  برای  راهی  «هنوز  عنوان  تحت  پاکستان  در 
تصمیم  این  و  کند  امتحان  را  زندان  این  از  رهایی  شانس  می گیرد  تصمیم  می کند؛ 
به منزله بازگشت به افغانستانی بود که اکنون تحت حاکمیت طالبان سرکوبگر و 

خطرناک قرار داشت.
به  را  مدرن  افغانستان  پیچیدگی های  و  وضعیت   ، موفق  بسیار  و  زیبا  رمان  این 
خوبی به نمایش گذاشته است. جالب اینجاست که خانواده خالد حسینی نیز، پس 
حسینی  و  شدند  پناهنده  آمریکا  متحده  ایاالت  به  افغانستان،  به  شوروی  حمله  از 
پیش از آنکه به نویسنده ای پرفروش تبدیل شود، درجه دکتری اش را نیز در همین 

کشور کسب نمود.

۲- سنگ صبور نوشته ی عتیق رحیمی
که  خود  بیهوش  شوهر  پرستاری  به  زنی  جنگی،  منطقه ی  یک  در  خالی  اتاقی  در 
گلوله ای در گردنش فرو رفته ،مشغول است. این جنگجوی جهادی در کشمکشی 

برای دفاع از افتخار کشورش مجروح شده نه در میدان جنگ.
از  تنهایی  به  تا  مانده  کلبه  این  در  کرده اند،  ترک  را  خانواده اش او  که  نام  بی  زنی 
بیهوش اش،  شوهر  از  پرستاری  حالی  در  وی  کند.  مراقبت  دخترش  دو  و  شوهر 
شروع به بیان شکوه هایی می کند که سالها آنها را در قلب خود مدفون ساخته است 
. زن که از سکوت شوهرش جرات گرفته، هر چه در دل دارد بیرون می ریزد. این 
شکوه و شکایت ها زمانی تکان دهنده می شوند که او از مردان، جنگ، ازدواج و خدا 

ناله و شکایت می کند.
روز  سرتا سر  در  فریاد  و  انفجار  تیر اندازی،  است،  وقوع  حال  در  بیرون  در  جنگ 
صبور  سنگ  همان  به  دردمندش،  همسر  برای  مجروح  شوهر  می رسد.  گوش  به 
اعتماد  آن  به  کامال  که  جادویی  سنگی  می شود.  بدل  پارسی  افسانه های  معروف 
کرده و اسراری را برایش شرح می دهد که جرات بازگو کردن اش برای هیچ کس را 
نداری؛ تمام اسرارت را جذب می کند تا زمانی که به یک باره منفجر شده و اقرار 

کننده را از عذاب نجات می دهد.
وضعیت  خوبی  به  رحیمی  قدرتمند  العاده  فوق  و  نشدنی  فراموش  ی  نوشته 

دردناک زندگی زنان افغانستان را به تصویر کشیده است. 
در  و  کرده  فرار  افغانستان  از  شوروی  جنگ  خالل  در  ساز  فیلم  و  نویسنده  این 
فرانسه درخواست پناهندگی کرد. وی برای نگارش این رمان (که چهارمین کتابش 
همین  به  و  برگزید  دری  یعنی  خود  مادری  زبان  جای  به  را  فرانسه  زبان  است)، 
خاطر موفق به کسب جایزه ی پریکس گونکورت، برترین جایزه ی ادبی فرانسه 

گردید.

۳- قصاب و پیچ اثر دیوید لوین
و  نشده  آن  تسخیر  به  موفق  کنون  تا  بیگانه ای  هیچ  که  سرزمینی  افغانستان،  در 
نمی گیرند،  عبرت  خود  پیشینیان  سرگذشت  از  که  بیگانگانی  تهاجمات  تاریخ 
همواره در حال تکرار است. لوین در کتابش سرگذشت مداخالت ۲۰۰ ساله خارجی 
و  آغاز  انگلستان  توسط   ۱۸۰۹ سال  در  نخست  که  می کند  روایت  را  افغانستان  در 
سپس به دخالت های شوروی و این اواخر ،آمریکا ختم شد. این کشورها چه در پی 
اهداف سیاسی و چه برای کسب سود سعی در ساکت نمودن مردم افغان و دخالت 
در امور داخلی افغانستان داشتند و این سرگذشت به بذل جانها، ریخته شدن خون 

ها و برباد رفتن گنج های بسیاری انجامید. 
با  تا  کرد  تالش  بود  گشته  نا توان  افغانستان  درآوردن  زانو  به  در  که  بریتانیا 
تاز  و  تاخت  به  است)  طالبان  (منظور  مآب،  قصاب  ای  قبیله  مردان  از  استفاده 
کند،  می  تالش  اثر  این  در  لوین  دهد.  ادامه  کشور  این  در  خود  توزانه  کینه  های 
روایتی موازی از منازعات گذشته و دخالت های اخیر غرب و نیز ناراحتی اش از 
عدم درک خارجی ها نسبت به سیاست و جامعه در افغانستان را به تصویر بکشد. 
بر  تسلط  که  است  فهمیده  روسیه  و  انگلستان  مانند  متحده  ایاالت  می گوید  وی 

افغانستان کار بسیار سهل و آسانی است. 
پس از بیرون راندن طالبان در سال ۲۰۰۱ ، رژیم مورد حمایت آمریکا به گسترش 
فساد در جامعه کمک کرد، این امر تا آن جا پیش رفت که اجرای عدالت یا سیاست 
دیگر  بار  سال   ۵ از  پس  نتیجه  در  و  شد  مواجه  شکست  با  کشور  در  عادالنه  های 

طالبان ظاهر گشت. لوین معتقد است تنها راه حل پایان جنگ مذاکره است.
درباره  وی  تخصصی  اطالعات  با  همراه  وی  نگارش  سبک  و  ژورنالیستی  نگرش 
تاریخ افغانستان موجب شده که این اثر، به کالس درس تاریخ بی مثال تبدیل شود. 
وی در مدت زمانی که خبرنگار برون مرزی شبکهBBC بود گزارشات گسترده ای 

از افغانستان تهیه می کرد.

 جنگ نویسندگان علیه شوالیه 
تاریکی  اینترنت

آنچه بین آمازون و انتشارات اشت رخ داده بی شک تبدیل به حماسه ای پرشور از 
سوی نویسندگانی شده که علیه استراتژی جدید فروش آمازون حرف می زنند و 
از آن سو نیز آمازون ضمن یارگیری از برخی روزنامه نگاران بر شیوه جدید خود 

مبنی بر فروش ارزان کتاب با گرفتن تخفیف از ناشران مطرح تاکید می کند.
تازه ترین  در  است،  پاریس  در  آن  مقر  که   Hachette اشت  ملیتی  چند  کمپانی 

موضعگیری اعالم کرد ۳ درصد از نیروی کار خود را در امریکا اخراج می کند.
البته این کمپانی می گوید این تصمیم قبل از داستان دعوا با آمازون مطرح شده اما 
کارشناسان با توجه به افت فروش انتشارات اشت در امریکا بدلیل تحت فشار قرار 

گرفتن این انتشارات از سوی آمازون، این تصمیم را طبیعی می دانند.

حذف  خود  سایت  در  را  اشت  به  متعلق  کتابهای  سفارشات  پیش  تنها  نه  آمازون 
حذف  امازون  لیست  از  نیز  اشت  با  قرارداد  طرف  نویسندگان  برخی  بلکه  کرده، 
شده  و زمان ارسال نیز طوالنی شده است. جنگ و جدل اشت با آمازون بعد از این 
رسمی شد که آمازون تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اشت برای فروش کتابهایش روی 

سایت خواست که این موضوع مورد قبول اشت واقع نشد.
واقعیت این است که آمازون می خواهد «وال مارت» اینترنت باشد. فروشگاههای 
زنجیره ای وال مارت با اتخاذ استراتژی ارزان فروشی نام خود را در کسب و کار 
امریکا به عنوان ارزان فروش جا انداخته اند و آمازون نیز تصمیم دارد در اینترنت 
با  تا  خواسته  ناشران  از  خاطر  همین  به  دهد.  انجام  را  کاری  چنین  کتاب  حوزه  و 
دادن تخفیف به مشتریان با سیاست آمازون همکاری کنند اما انتشاراتی مانند اشت 
(که یکی از ۵ ناشر بزرگ در صنعت نشر امریکاست معروف به Big Five) حاضر 

نیست تن به سیاستهای آمازون بدهد.

واقعیت این است که ۵۰ درصد فروش کتاب در امریکا متعلق به آمازون است و این 
رقم دانلود کتب الکترونیکی را نیز شامل می شود.

اکنون نویسند گانی که از این سیاست آسیب دیده اند در آوردگاه اشت قرار گرفته 
را  آمازون  استراتژی  اینترنتی  های  کمپین  اندازی  راه  با  و  اند  تاخته  آمازون  به  و 

تقبیح کرده اند.
نویسندگانی نیز مانند «بری ایسلر» به نفع آمازون صحبت کرده و سعی کرده اند 

جنگ را مغلوبه کنند که البته هنوز نتوانسته اند.
«الکس بیم» مقاله نویس «بوستون گلوب» نیز معتقد است نویسندگان تا آژانس های 
ادبی را دارند، غمی ندارند و آژانس ها باید از نویسندگان خود علیه ناشران حمایت 

کنند نه علیه کتابفروشان!
از سوی دیگر سود خالص ناشی از تخفیف برای آمازون به نوشته سایت فوربس 
رخ  مالی  بخش  در  خاصی  اتفاق  مجموع  در  بنابراین  و  است  درصد  یک  از  کمتر 

نمی دهد.

آیا انتشارات اشت حرفهای به حق می زند؟
 (Hachette) "اشت"  انتشارات  آمده،  وجود  به  اعتراضات  کنار  در  اینجاست  جالب 
سیاست های خود در زمینۀ قیمت گذاری کتاب های الکترونیکی به کتابخانه ها را نیز 

تغییر داده که با واکنش های تندی مواجه شده است.
به  دیجیتالی  کتب  عرضۀ  های  سیاست  در  که  کرد  اعالم  اشت  های  کتاب  گروه 
کتابخانه ها تغییرات اساسی را اعمال می کند. بر این اساس، فرمول آبونمانی که به 
کاربران امکان دسترسی همزماِن سه کاربر به یک فایل را می داد _و کتابخانه ها 
از آن بسیار استقبال می کردند_ حذف شده است. از سوی دیگر تعرفۀ قیمت کتاب 

های دیجیتالی تا حد زیادی (در برخی موارد تا ۳۰۰ درصد) را افزایش داده است.
دسترسی  برای  همکاری  گروه «کاِرل» (Carel) (انجمن  اقدام،  این  به  اعتراض  در 
به منابع دیجیتال در کتابخانه ها)، پنجم ژوئن در بیانیه ای این افزایش بی سابقه 
تعرفه ها را، افزایش قیمتی وحشیانه خواند و از حذف آبونمان دسترسِی همزمان 

سه کاربر، ابراز تأسف کرد.
به هر حال آمازون یا وال مارت اینترنت، می خواهد همچون شوالیه تاریکی بتازد 
تاکنون  که  آنجایی  از  و  پول  پر  را  خود  جیب  و  کند  خوشحال  را  نهایی  کاربر  و 
تعظیم  سر  گروهی  چه  دید  باید  کشانده،  چالش  به  را  ناشران  و  کردند  ایستادگی 

فرودآورده و تسلیم می شود.
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زندگی مدرن آشغال 
در یک کتاب

لیتل جان  گمشده  دنیای  گاردین،  از  نقل  به 
خودمان  کوچولوی  جان  همان  یا 
است  کتابی   (Littlejohn`s Lost World)
و  روزنامه نگار  لیتل جان-  ریچارد  نوشته 
برده-  را  جایزه  چندین  تاکنون  که  مجری 
مانند  که  انگلیس  ایلفورد  در   ۱۹۵۴ متولد 
در  جنگ،  از  بعد   ۶۰ و   ۵۰ دهه  نسالن  هم 
علفهای  مانند  خیابان  در  و  خانه  از  بیرون 
وحشی در کوچه باغهای محله واین، رشد 
و نمو کردند و تمام تلخی های بعد از جنگ 
را مانند شکر دانسته و به شیرینی قند از آن 

تعریف می کنند.
کتابش  در  ریچارد  آنچه  خاطر  همین  به 
است  اش  بچگی  گمشده  دنیای  ذکر  آورده 
آن  از  کتاب  سراسر  در  و  نیست  دیگر  که 
دوران با حسرت یاد کرده و آرزو دارد برای 
یک لحظه هم که شده به طفولیت بازگردد.

کند  نمی  درک  جوان  نسل  قطعا  را  وی  قلم 
و  کرده  تحسین  را  وی  قطاران اش  هم  و 

قلم اش را دوست دارند.
تخم  و  بیکن  داستان،  گمشده  دنیای  بچه 
شده  سرخ  گوشت  و  صبحانه  برای  را  مرغ 
شام  برای  را  پز  آب  زمینی  سیب  و  بره 
گوشت  پدرش  که  حالی  در  داد  می  ترجیح 

گوساله وهویج را می پسندید.
مورخ  خانواده  یک  از  عضوی  برای 
حتی  را  چیزی  هر  جزییات  به  پرداختن 
کار  شد،  میل  دیلی  مقاله نویس  که  زمانی 
می  کوچولو  جان  می شد.  تلقی  ساده ای 
با  تا  کرد  تالش  خیلی  روزها  آن  که  گوید 
درس خواندن باعث سربلندی والدین خود 

شود.
جان  گمشده  دنیای  کتاب  طول  در  ریچارد 
اندیشد  می  زندگی  کیفیت  به  کوچولو 
و  زن  گوید  می  رواقیون  فلسفه  رد  با  و 
بودن  هم  کنار  به  تمایلی  مدرن  شوهرهای 
ندارند و کسی در مورد نوشیدن و رانندگی 
و  دوره  این  آموزان  دانش  و  نیست  نگران 
زمانه نابودکنندگان خاطرات امثال ریچارد 
همه  ایلفورد،  به  فاضالب  آمدن  با  که  است 
چیزهای خوب را برد و دنیای مدرن آشغال 

را به بار آورد.

نویسنده در این کتاب سعی می کند دنیای 
قدیم را با دنیای مدرن امروزی مقایسه کند 
و برای این کار حتی از قهرمان های برنامه 
نیز  بیستم  قرن  اواسط  تلویزیونی  های 
دوران  در  دارد  اعتقاد  وی  گیرد.  می  کمک 
برای  گذشته  در  که  چیزهایی  همه  معاصر 
و  نمی شوند  پیدا  دیگر  بودند  خاطره  او 
در  قدیمی شان  محله  باغ های  کوچه  حتی 

ایلفورد نیز رنگ و بوی گذشته را ندارد.

 (The Girl Who Kicked the Hornets' Nest) زد»  لگد  زنبور  النه  به  که  «دختری 
گانۀ  سه  این  است.   (Millennium Series) هزاره»  «سه گانه  از  جلد  آخرین  و  سومین 
 ۲۰۰۴ سال  در  که   (Stieg Larsson) الرسن  استیگ  سوئدی  نویسندۀ  توسط  جنایی 

درگذشت، به رشتۀ تحریر درآمده است.
رمان«دختری که به النه زنبور لگد زد» و دو رمان پیشین آن: «دختری با خالکوبی اژدها» 
 The Girl) کرد»  بازی  آتش  با  که  «دختری  و   (The Girl with the Dragon Tattoo)
Who Played with Fire) با استقبال مناسبی روبرو شده اند و میلیون ها نسخه از آن ها 

در سراسر جهان به فروش رسیده است. 

و  است  فمینیست  که  بود  کرده  اعالم  وی رسمًا  بود.  فمینیستی  فعال  یک  الرسن  استیگ 
داستان های جنایی -هیجانی خود را بر اساس این گرایش به رشته تحریر درآورد. نکتۀ 
قابل توجه در مورد این نویسندۀ سوئدی این است که وی زمانی نوشتن رمان های هزاره 
را آغاز کردکه تصمیم داشت ده کتاب بنویسد، اما با مرگ نابهنگام او این کار ناتمام باقی 
نویسنده،  که  است  گفتنی  شد.  منتشر  مرگش)  از  پس  هم  او (آن  از  اثر  سه  تنها  و  ماند 
پیش از مرگ خود نوشتن رمان چهارم را نیز آغاز کرده بود اما این رمان نیمه کاره هرگز 

منتشر نشد. 
داستان هر سه رمان حول دو شخصیت اصلی می گردد: یک روزنامه نگار میانسال و بی 

باک به نام "میکائیل بلومکویست" که جریده ای موسوم به "هزاره" را منتشر می کند و یک 
دختر جوان کج خلق و جامعه گریز به نام "لیزبث سلندر" (یا لیزابت سلندر) که یک هکر 
کامپیوتری با توانایی های فوق العاده است که گذشتۀ پیچیده و پر فراز نشیبی را تجربه 
کرده است. این دو با کمک هم و با استفاده از مهارت هایشان می کوشند تا اسرار دولت 

سوئد و شرکت های بزرگ و همچنین جنایات مفسدانه را بر مال کنند. 
نخستین رمان، دختری با خالکوبی اژدها (با نام اصلی مردانی که از زنان نفرت دارند) 
دون"  "دومینیک  سبک  بخش  الهام  داستان  سبک  دارد.  ویژۀ  ساختار  ۲۰۰۵)یک  (سال 

(داستان افراد ثروتمند عجیب و غریب) است.
با  روزنامه ای  و  است  اقتصادی  روزنامه نگار  یک  بلومکویست»  «میکائیل  رمان  این  در 
عنوان "هزاره" را منتشر می کند. طی اتفاقاتی شهرت حرفه ای بلومکویست، برای مدتی 
از  گرفتن  فاصله  حال  در  بلومکویست  که  هنگامی  می شود.  دار  لکه  افترا  یک  دلیل  به 
زندگی روزمره و حرفه ای است، یک صنعتگر ثروتمند و مسن به نام «هنریک ونگر» به 
او برای حل معمای ناپدید شدن خواهر زاده اش   در ۴۰ سال پیش پیشنهاد کار می کند و 

بلومکویست با اکراه این پیشنهاد را می پذیرد. 
کردن  هک  زمینۀ  در  خارق العاده ای  استعداد  از  که  است  ساله   ۲۴ دختر  یک  لیزبث 
رایانه ای برخوردار است و در یک شرکت امنیتی کار می کند. او برای حل معمای ونگر 
با بلومکویست همراه می شود. گفتنی است که در این رمان به برخی از شخصیت های 
و  کرگوئر"  "ایوار  بارنویک"،  "پرسی  بک"،  استن  "جان  پنسر"،  _"اریک  سوئدی  حقیقی 

خانوادۀ والنبرگ_ اشاره شده است.

رمان دوم، «دختری که با آتش بازی کرد» (سال ۲۰۰۶) القا کنندۀ حس یأس و ناامیدی 
اقتصادی «هزاره»  مجلۀ  و  می گیرد  قرار  بهتری  موقعیت  در  لیزبث  رمان  این  در  است. 
شهرت بسیار خوبی یافته است. طی جریاناتی بلومکویست با "پولک" و "میا"، یک روزنامه 
و  سوئد  میان  تجارت  موضوع  به  آن ها  شود.  می  آشنا  دکترا،  دانشجوی  یک  و  آزاد  نگار 
در  موضوع  این  مورد  در  گیرد  می  تصمیم  بلومکویست  می پردازند.  بالتیک  کشورهای 
اطالعات  تلفن  طریق  از  آنکه  از  پس  میا  و  پولک  اما  کند.  منتشر  را  مقاالتی  خود  مجلۀ 
سرپرست  سویی  از  رسند.  می  قتل  به  می دهند،  قرار  بلومکویست  اختیار  در  را  جدیدی 
موجب  قتاله،  سالح  روی  بر  لیزبث  انگشت  اثر  و  رسیده  قتل  به  خانه اش  در  نیز  لیزبث 
می شود که پلیس بدون هیچ تردیدی مطمئن شود که او مسوول این سه قتل بوده است. 

لیزبث در آپارتمان جدیدش مخفی می شود. پلیس در رسانه ها او را یک "بیمار روانی 

یک  در  دوستانش  که  می شود  موجب  باطنی  میل  رغم  علی  او  می کند.  معرفی  آشفته" 
آشوب خشونت آمیز و خونین مشارکت کنند. اما لیزبث  لیزبث یک دختر ۲۴ ساله است 
یک  در  و  است  برخوردار  رایانه ای  کردن  هک  زمینۀ  در  خارق العاده ای  استعداد  از  که 
شود.   می  همراه  بلومکویست  با  ونگر  معمای  حل  برای  او  می کند.  کار  امنیتی  شرکت 

برای پایان دادن به ماجراهایی که دولت سوئد در آن دخیل است و برای خاتمه دادن به 
داستان مهیج اش از قربانی کردن خود دریغ نمی کند و برای این کار «مرد دیگری که از 

زنان نفرت دارد» را دنبال می کند.
داستان «دختری که النه زنبور را لگد کرد» (۲۰۰۷)، برخالف داستان جلد یک و دو که با 
یک سال فاصله رخ می دهند،بالفاصله چند دقیقه پس از داستان جلد دوم آغاز می شود. 
در  داستان  این  کرد.  درک  را  رمان  این  ماجرای  درستی  به  نمی توان  دوم  رمان  بدون 
حقیقت ادامۀ داستان پیشین است که در آن تحقیقات پلیسی به موازات سطوح قضایی 

رخ می دهند.
داستان اینگونه آغاز می شود که لیزبث در بیمارستان به سر می برد و در شرایطی ویژه 
تحت نظارت قرار می گیرد. میکائیل بلومکویست تصمیم می گیرد که عدالت رعایت شود 
انسانی  کوچک  حلقۀ  او  شوند.  بودند،محکوم  عدالت  زدن  دور  صدد  در  که  نهاد هایی  و 
صورت  اقداماتی  او  نجات  برای  و  هستند  لیزبث  از  حفاظت  خواهان  که  می دهد  تشکیل 

می دهند.

نقد رمان
در حقیقت دنیای الرسن، جهانی تیره و تقریبًا بی مزاحم است که در آن همه مشتاقانه 
کار می کنند و قهوه می نوشند. به ندرت صفحه ای از کتاب را ورق می زنید بدون آنکه 
کسی "دستگاه قهوه ساز" را روشن نکند و یا در یک رستوران "قهوه و ساندویچ" سفارش 

ندهد و یا آنکه مشتاقانه به پیشنهاد یک "فنجان قهوه" پاسخ ندهد. 

پیام این داستان بسیار واضح است: خود مؤسسات فاسد نیستند، بلکه روسا و مقامات 
این مؤسسات عامل فساد هستند. این رمان همچنین به مسئلۀ سوء استفاده های قضایی 
در دولت سوئد می پردازد و برای مثال در جایی نقل می کند که ارزیابی روانی لیزبث نیز 

ساختگی و جعلی است.
ها  آن  به  مشتاقانه  خواننده  که  است  نشانه هایی  از  مملو  اول  کتاب  دو  منتقدان  نظر  از 
خواهر  (همچون  قوی،  و  موفق  زن  های  شخصیت  خشن،  عدالت  است:  عالقه مند 
ارشد  سردبیر  برگر"  "اریکا  یا  است  موفق  وکیل  یک  که  نی"،  ژیانی  "آنیکا  بلومکویست 

مجلۀ "هزاره") و کارکترهای سوئدی با نگرش به شدت آرام نسبت به خشونت و فساد. 
در رمان سوم شاهد لحاظاتی همچون دو رمان پیشین هستیم اما ریتم آن بسیار کند بوده 
و  بوده  گیرا  بسیار  رمان  چند  هر  نمی شود.  مطرح  آن  در  پیچیده ای  معمای  طرفی  از  و 
خواننده را برای ساعت ها پای کتاب می نشاند اما از طرفی بسیار ساده است، شخصیت 

تمامی کاراکترها روشن است و خواننده به راحتی می تواند اتفاقات را پیش بینی کند.
یکی از جمالتی که در رمان سوم به شدت مورد انتقاد قرار گرفته این است که نویسنده 
این  اصلی  موضوع  مجموع،  "در  می کند:  نقل  بلومکویست  زبان  از  کتاب  از  جایی  در 
علیه  معمولی  خشونت  یک  آن  موضوع  بلکه  نیست،  دولتی  اسرار  یا  جاسوسی  داستان 
علیه  خشونت  منتقدان  نظر  از  است."  می شوند،  خشونت  این  مسبب  که  مردانی  و  زنان 

زنان نه تنها امری معمولی نیست بلکه بسیار پیچیده است.

 بررسی جاسوسی و هک در 
سه گانه هزاره استیگ الرسن

جاسوسی های  و  کامپیوتری  هک  داستان  که  کنونی  دنیای  در 
اینترنتی در صدر اخبار است،نگاه انداختن به سه گانه جاسوسی-

جنایی استیگ الرسن،نویسنده سوئدی که در سال ۲۰۰۴ درگذشت، 
هرگز  کتابش  چهارمین  که  نویسنده  ای  نیست،  لطف  از  خالی 

منتشر نشد.

اصلی  شخصیت  دو  حول  رمان  سه  هر  داستان   
می گردد: یک روزنامه نگار میانسال و بی باک به 
نام "میکائیل بلومکویست" که جریده ای موسوم 
جوان  دختر  یک  و  می کند  منتشر  را  "هزاره"  به 
سلندر"  "لیزبث  نام  به  گریز  جامعه  و  خلق  کج 
با  کامپیوتری  هکر  یک  که  سلندر)  لیزابت  (یا 
توانایی های فوق العاده است که گذشتۀ پیچیده 

و پر فراز نشیبی را تجربه کرده است.



  جمعه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۹هفته نامه پرشین۱۲

سینما و تئاتر
می  محسوب  فاخر  و  درباری  تئاتر  نوعی  الیزابتن  تئاتر 
کالسیک  ساحت  مراعات  بر  عالوه  نویسان  درام  که  شد 
درام، گوشه چشمی به مناسبات حکومتی داشته تا بتوانند 
خود  های  کمدی  و  ها  تراژدی  کنار  از  هم  را  اجرا  جواز 
کسب کنند. «بن جانسن» کمدی نویس هم عصر شکسپیر 
های  نمونه  از  او  کمدی  آثار  کارشناسان  اعتقاد  به  که  بود 
کمدی شکسپیر نافذ و پر نیش و کنایه تر به نظر می رسید. 
نمایش های وولپن و کیمیاگر «بن جانسن» در ایران توسط 
است.  شده  کار  و  واقع  توجه  مورد  بیشتر  تئاتری  جماعت 
این دو نمایش به شکل تله تئاتر نیز در تلویزیون ایران در 

دو دهه قبل کار شده است. 

توفیق در توقیف... 
آشنایی «بن جانسن» با گروه بازیگران تئاتر، مسیر زندگی 
سیار  گروه های  در  بازیگر  مقام  در  مدتی  داد.  تغییر  را  او 
تئاتر شروع به کارکرد و با نمایشنامه نویسان آن زمان آشنا 
شد، سپس به تصحیح نمایشنامه های گوناگون پرداخت تا 
این که یکی از دست اندرکاران تئاتر، به نام «توماس ناش» 
همکاری  وی  با  نمایشنامه  نوشتن  در  داد  پیشنهاد  او  به 

کند. بن جانسن پذیرفت و حاصل این همکاری نمایشنامه 
طنزآمیزی شد به نام «جزیره سگ ها» که در آن طبقه حاکم 
را نوازش داده بود. این نمایش در سال ۱۵۹۷ روی صحنه 
رفت اما از سوی شورای سلطنتی این اثر فتنه انگیز تلقی 
را  اثر  این  عوامل  و  متوقف  آن  اجرای  شد  داده  دستور  و 
بعد  افتاد.  زندان  به  مدتی  برای  جانسن  بن  کنند.  توقیف 
از چندماه با پرداخت وجه الضمانی از زندان آزاد شد. یک 
صحنه  به  گلوپ  تماشاخانه  در  او  کمدی  اولین  بعد  سال 

رفت.
نشان  کوبید  محکم  را  میخش  ابتدا  همان  از  جانسن»  «بن 
درنمایشنامه های  او  داد.  نخواهد  باج  کسی  به  که  داد 
استفاده می کرد  اصلی  نقش های  توده مردم برای  خود از 
اجرا  اشرافی  صورت  به  کامًال  که  کمدی  شیوه های  از  و 
و  نامنظم  جانسن»  «بن  تحصیالت  می کرد.  دوری  می شد 
یونانی  زبان  دو  به  کم  زمان  همان  در  اما  بود  اندک  بسیار 
نویسندگان  آثار  عالقه  با  و  کرد  پیدا  کامل  تسلط  التینی  و 
مطالعه  را  سنکا  سیسرون،  چون  ادبی  شخصیت های  و 
می کرد و تمایل وافری به بررسی و تحقیق در آثار کالسیک 
خر  «شیطان  «نیوس»،  های  نمایشنامه  داشت.  انگلیس 
است»، «کیمیاگر» و «روباه» از موفق ترین آثار این نویسنده 
محسوب می شوند. «جانسون» در نمایشنامه «روباه» که 
تصویر  به  را  افرادی  داستان  اوست،  برجسته  آثار  از  یکی 

می کشد که در پول پرستی و آزمندی غرق شده اند.

ویلیام شکسپیر در نمایشنامه «روباه» برای «بن جانسن» 
بازیگری  در  جانسن  بن  که  هایی  علت  از  یکی  کرد.  بازی 
سال  در  بود.  او  زشت  و  نچسب  قیافه  نرسید،  توفیقی  به 
نمایشنامه  این  رفت.  صحنه  به  او  نوشته  نخستین   ۱۵۹۸
در  است»  خویشتن  مزاج  اسیر  انسانی  «هر  نام  به  کمدی 
زمان اجرا مورد تمسخر یکی از بازیگران گروه رقیب قرار 
گرفت. «بن جانسن» سخت از این امر رنجید، با رقیب خود  
به  که  کوبید  محکم  را  میخش  ابتدا  همان  از  جانسن»  «بن 
توده  از  خود  درنمایشنامه های  او  داد.  نخواهد  باج  کسی 
مردم برای نقش های اصلی استفاده می کرد و از شیوه های 
دوری  می شد  اجرا  اشرافی  صورت  به  کامًال  که  کمدی 
می کرد  دوئل کرد. حاصل این مبارزه به کشته شدن رقیب 
و زخمی شدن خود بن جانسن ختم شد. او را به جرم آدم 

کشی به زندان انداختند.

با  نوشت  دیگری  نمایشنامه  آزادی،  از  پس  جانسن»  «بن 
عنوان «هر انسانی خارج از مشرب خویش است». این اثر 
صحنه  به  شکسپیر  بازیگران  گروه  توسط   ۱۵۹۹ سال  در 

نویسنده اش  دشمنان  تعداد  بر  نمایش  این  اجرای  رفت. 
افزود اما از پولی که نصیبش شد  توانست بدهی های عقب 
افتاده خود را بپردازد. در همین حال کمدی دیگرش را به 
که  کرد  آماده  اجرا  برای  سینتا»  عنوان «خوشگذرانی های 

در آن کلیسا را مورد استهزا و انتقاد قرارداده بود. 

درام نویسی با چاشنی بنایی 
شهروند  پدرش  داشت.  اسکاتلندی  اصالت  جانسن»  «بن 
متمولی بود، بعدها در کشمکش های مذهبی دوره سلطنت 
ملکه ماری تئودور، که در انگلستان اتفاق افتاد، ثروتش را 
بر باد داد و به مسلک کشیشان درآمد. ملکه ماری کاتولیک 
متعصبی بود و با همه پیروان ادیان و مسلک های دیگر از 
در  که  رفت  پیش  آنجا  تا  نفرت  این  شد.  وارد  دشمنی  در 
بی دینی  جرم  به  را  نفر   ۳۰۰ از  بیش  او  فرمانروایی  دوران 
پس  ماه   ۲ جانسن»  «بن  پدر  انداخت.  آتش  در  زنده  زنده 
روزگار  فقر  و  تنگدستی  با  مادرش  و  درگذشت  او  تولد  از 
برای  بریتانیا  شهیر  نویس  کمدی  مادر  کرد.  می  سپری  را 
ادامه زندگی با شوهر دوم کنار آمد. ناپدری «بن جانسن» 

با شغل بنایی کسب در آمد می کرد. 

«بن جانسن» برای ورود به مدرسه مجبور بود با ناپدری 
اش همراه شود و دستمزد اندکش را برای خرج تحصیالت 
مارتین»  «سن  کلیسای  آموزشگاه  در  کند.  انداز  پس 

آموزشگاه  به  سپس  و  کرد  سپری  را  ابتدایی  تحصیالت 
«سن مینستر» وارد شد. در آنجا به تحصیل ادبیات یونان 
خانواده اش  به  کمک  برای   ۱۵۸۹ در  شد.  مشغول  روم  و 
ناگزیر شد از خیر درس خواندن بگذرد و با ناپدری خود 
به کار بنایی ادامه دهد. از آنجا که «بن جانسن» این شغل 
را هیچ وقت نمی پسندید و کسر شان خود می دانست، به 
فالندر  های  جبهه   عازم  که  انگلیسی  سربازان  از  سپاهی 
از  زودی  به  بریتانیایی  نویس  درام  این  شد.  ملحق  بودند 

سربازی هم خسته شد و به لندن بازگشت. برای مدتی به 
همان حرفه بنایی پرداخت و با دختری به نام آن لوییز آشنا 
 ۴ ازدواج  این  حاصل  کرد.  ازدواج   ۱۵۹۴ سال  در  او  با  و 
فرزند بود. این زن با همه سختی  ها تا زمان مرگ از شوهر 

هنرمندش جدا نشد.
 ۱۶۳۷ سال  در  بریتانیایی  نمایشنامه نویس  و  شاعر  این 
زمان  در  جانسن»  «بن  درگذشت.  سالگی   ۶۴ سن  در 
بیشتر  شد؛  می  سپری  روزگارش  تنها  و  فقیر  بسیار  مرگ 

دوستان و همکارانش او را ترک گفته بودند.

کتابشناسی بن جانسون
مشهورترین  از  یکی  بن جانسون  «کیمیاگر»  نمایشنامه 
در  بار  نخستین  برای  که  است  الیزابتی  دوره  کمدی های 
ایران با ترجمه داود دانشور، مترجم، نویسنده و کارگردان 
نمایشگاه  هفتمین  و  بیست  در  تئاتر،  حوزه  پیشکسوت 

کتاب در محضر دید مشتاقان تئاتر قرار گرفت. 

و  دانشور  کارگردانی  با   ۱۳۷۴ سال  در  نمایشنامه  این 
داود  صالحی،  قدرت الله  علیزاد،  علی اکبر  چون  بازیگرانی 
و...  مترجم  خود  فیضی،  میترا  فالحی،  محسن  قیصری، 
در تاالر چهارسو، مجموعه تئاترشهر به روی صحنه رفت.
کمدی  نمایش  پیش  دهه   ۵ نوشین  عبدالحسین  مرحوم 
دیگری از «بن جانسون» را با نام «ولپن» ترجمه کرده بود 
. برخی از اشعار «بن جانسن» نیز با قلم سعید سعیدپور 

به فارسی منتشر شده است.

به مناسبت فرا رسیدن سالروز تولد نمایشنامه نویس مطرح بریتانیایی

نمایشنامه نویس مردمی 
که به کسی باج نداد

نویسی  نمایشنامه  جانسون  بن  تولد  سالگرد  خرداد)   ۲۱) ژوئن   ۱۱
بازیگری  در  موفقیت  امکان  گاه  هیچ  بودن  زشت  دلیل  به  که  است 
درام  یک  به  نهایت  در  اما  افتاد  زندان  به  قتل  دلیل  به  نکرد،  پیدا  را 
از  که  شکسپیر  همدوره  نمایشنامه نویسی  شد.  تبدیل  موفق  نویس 

کمدی های اشرافی دوری کرد و به توده مردم پرداخت.

جودی دنچ با بندیکت 
کامبربچ به صحنه میرود

بندیکت  با  انگلیس،  سینمای  و  تئاتر  معتبر  بانوی  دنچ  جودی 
کامبربچ بازیگر نقش شرلوك هولمز به صحنه می رود.

ر به نقل از بی بی سی، این دو که قرار است در نمایشی اقتباسی 
کنند،  تجربه  را  نمایش  صحنه  هم  با  سوم  ریچارد  زندگی  از 
جودی  کردند.  اجرا  جشنواره  این  در  نیز  را  کوتاه  نمایشی 

دنچ که در جشنواره ادبی «هی» شرکت کرده بود در گفتگو با 
ریچارد ایر موضوع نمایش مشترکش با کامبربچ را اعالم کرد.

کامبربچ نیز که در این جشنواره حضور داشت با تایید شانسی 
جودی  بانو  از  حاضران  خواست  به  پاسخ  در  شده  نصیبش  که 
اجرا  به  هم  با  را  نمایش  یك  از  کوچکی  صحنه  تا  خواست  دنج 
شاه  نقش  در  جدید  فیلمی  در  است  قرار  که  کامبربچ  بگذارند. 
که  این  از  گفت  شود،  ظاهر  دوربین  برابر  در  سوم  ریچارد 
میتواند چند ماه در کنار بازیگر سرشناس نمایش روی صحنه 
و  پرسش  جلسه  از  پس  دو  این  میکند.  افتخار  احساس  برود، 
نمایش  از  صحنهای  نشست،  این  در  کنندگان  شرکت  با  پاسخ 

«آنتونی و کلئوپاترا» را برای حاضران اجرا کردند.
کامبربچ در نشست دیگری که در همین جشنواره ادبی برگزار 
فیلم  پرداخت.  تاریخ  در  عاشقانه  های  نامه  روخوانی  به  شد 
ریچارد سوم از سوی بی بی سی تهیه شده و اواخر امسال روی 
شکسپیری  نمایشهای  مجموعه  از  بخشی  فیلم  این  میرود.  آنتن 
است که از سال ۲۰۱۲ در تلویزیون بریتانیا به نمایش درآمدهاند. 
بازیگر  دنچ  جفری  برادرش  یاد  دنچ  جودی  نشست  این  در 

شکسپیری را نیز گرامی داشت که اوایل امسال درگذشت.
ادبی  جشنواره  برگزاری  جریان  در  پیش  های  سال  مثل  امسال 

هی چندین هزار نفر رهسپار شهر هی در بریتانیا شدند.
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کرد  نقش آفرینی  فیلم   ۱۷۰ در   ۱۹۷۲ سال  در  مرگ  از  پیش  وی 
دریافت  به  موفق  واقعی»  فیلم «سنگریزه ی  با  سال  ۱۹۶۹  در  و 

جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد.
ارزش های  اصطالح  به  یا  سنتی  ایده آل های  تجسم  وین»  «جان 
مردم  از  بسیاری  برای  امروزه  شاید  که  بود  آمریکایی  اصیل 
جهان ناخوش آیند باشد. آمریکای جان وین جوالنگاه آزادمردان 

و  است  ظالمانه  بسا  چه  که  نظمی  قانون.  و  نظم  قلمرو  و  است 
قانونی که می تواند طرفدار زورمندان باشد. این آمریکا اعتماد 
از  زورگوست.  و  قلدر  هم  حدی  تا  و  دارد  قوی  اراده  و  فراوان 
است،  قوی تر  دیگران  از  چون  و  است  برتر  هرکسی  و  هرچیز 
پس به خود حق می دهد که حرف و نظر خود را با زور هم پیش 

ببرد.
همیشه  رسید،  شهرت  به  سینما  در  که  زمانی  از  وین  جان 
جریان  در  بود.  محافظه کارانه  و  کهنه  اندیشه های  نماینده ی 
آمریکا  آزادیخواه  شهروندان  بیشتر  که  اسپانیا  داخلی  جنگ 
وین  جان  می کردند،  حمایت  جمهوری  بنیادهای  از  جهان  و 
قاتالن  که  سلطنت طلب  ناسیونالیست های  از  سرسختانه 
آنها  برای  و  می کرد  پشتیبانی  بودند  اسپانیا  جوان  دموکراسی 

کمک مالی می فرستاد.
در جنگ جهانی دوم جان وین با ورود آمریکا به جنگ و گشودن 
جنگ  که  داشت  عقیده  زیرا  بود،  مخالف  اروپا  شرق  جبهه 
فرصتی است تا آلمان نازی حساب « اتحاد شوروی» را یکسره 

کند تا جهان از «شر کمونیسم » راحت شود.
و  کره  در  آمریکا  ارتش  عملیات  از  وین  جان  ترتیب  همین  به 
ایاالت  برتری جویی  و  جنگ طلبی  زیرا  کرد،  دفاع  نیز  ویتنام 
متحده را دفاع موجه به اصطالح «جهان آزاد» در برابر تهاجم 
آمریکا  روشنفکران  که  دورانی  در  و  می دانست  کمونیسم 
لشکرکشی بیرحمانه به خاک ویتنام را محکوم می کردند، جان 
حمالت  به  که  ساخت  را  سبزها»  فیلم «کاله   ۱۹۶۸ سال  در  وین 

بیرحمانه ی ارتش آمریکا، سیمایی عادالنه و اخالقی می داد.
او  خود  از  بیشتر  را  وین  جان  تصویر  سینمادوستان  بیشتر 
روی  بلکه  تبلیغاتی  تریبون های  پشت  نه  را  او  دارند.  دوست 
و  شاداب تر  و  زنده تر  اکران  روی  او  می پسندند.  سینما  پرده ی 

انسان تر است و در تاریکی سینما او را روشن تر می بینیم.
جان وین تنها بازیگر آمریکایی بود که در زمان حیاتش سیمای 
اسطوره ای پیدا کرد. او با هیکل تنومند، حرکات نرم و صدای 
به  تفنگ  وقتی  بود.  بزرگتر  انسانی  ابعاد  از  دورگه اش  و  کلفت 
دست می گرفت و بر پشت اسب به سوی افق های دور می تاخت، 
تماشاگر می دانست که از او کارهایی بر می آید که فراتر از توش 
بود  انسانی  نقش ها  بیشتر  در  او  حال  عین  در  ماست.  توان  و 
معمولی با تمام ضعف ها و محدویت های بشری، برای همین هم 
فرو  او  جلد  در  گاه  و  باشیم  داشته  همدردی  او  با  می توانستیم 
آمریکاست  گذشته ی  از  بخشی  روایت  وسترن  برویم.سینمای 
کرانه ی  شرقی  ایالت های  که  مقطعی  نیست.  دور  هم  زیاد  که 
آمریکا  غربی  جنوب  ایالت های  تا  می روند  اطلس  اقیانوس 
التهابات  از  دوران  این  کنند.  فتح  آرام  اقیانوس  کرانه ی  تا  را 
تکان دهنده  حوادث  انبوه  با  است،  سرشار  سیاسی  و  اجتماعی 
و  غریب  حکایات  از  بی کران  گنجی  پرهیجان.  ماجراهای  و 
پرتب  داستان های  این  تاریخی  زمینه ی  پرکشش.  داستان های 
از  باریک  برشی  تنها  و  نمی رود  فراتر  سال  پانزده  ده  از  تاب  و 

حوالی  در  پرآشوب  دوره ای  برمی گیرد.  در  را  آمریکا  گذشته ی 
فرا  داخلی  جنگ های  پایان  از  پس  که   ۱۸۸۰ تا   ۱۸۶۵ سال های 

رسید.
یا  ژانر  به  وین  جان  مانند  آمریکا  سینمای  در  بازیگری  هیچ 
بزرگان  همه  است.  نداده  هویت  وسترن  سینمای  شاخه ی 
و  لنکستر»  «برت  تا  داگالس»  و«کرک  کوپر»  «گری  از  هالیوود 
نیومن»، «رابرت  نزدیک تر «پل  سالهای  در  و  استوارت»  «جیمز 
«کوین  و  ایستوود»  «کلینت  مک کویین»،  «استیو  ردفورد»، 
یک  هیچ  اما  داده اند،  جان  وحشی  غرب  قهرمانان  به  کاستنر» 
از آنها به برازندگی و استواری جان وین در دل دره های غریب 
جا  ناآشنا  دیار  آن  درخشان  آسمان های  و  پهناور  دشت های  و 

نیفتادند.
با  عمیق  نگاه  و  سوخته  چهره ی  افراشته،  قد  با  وین  جان 
چشم اندازهای بکر و غریب غرب وحشی یگانه بود. او در قالب 
مرد  سواره نظام،  یا  ششلول بند  سیمای  در  کالنتر،  یا  گاوچران 
چشمه های  دل  از  دم  همان  گویی  که  بود  وسترن  دنیای  تیپیک 

رخشان و صخره های سخت برجوشیده بود.
آشنای  یل  بود.  غرب  اصیل  مرد  یا  وسترنر  یکپارچه  خود  او 
بازی  را  کابوی  نقش  نداشت  نیاز  که  غرب،  بی کران  دشت های 
کند. درست برعکس: این کابوی بود که نیاز داشت از او تقلید 

کند تا به یک کابوی واقعی بدل شود.
سیمای  اما  کرده،  نقش  ایفای  فیلم   ۲۰۰ نزدیک  در  وین  جان 
می گیرد  جان  کمال  به  که  است  وسترن  سینمای  در  او  واقعی 
این «یکه  که  است  پرسنگالخ  دره های  و  فراخ  پهندشت های  در 
سوار» سرشار از سرزندگی و شادابی، با تمام قامت در افق قد 
می شود،  زاده  وحشی  طبیعت  بطن  از  که  زیبا  غولی  می کشد. 

آماده، تا بر افق ها و افالک چیره شود.
فرهنگ  تضاد  ترسیم  وسترن  سینمای  اصلی  نمایه های  از  یکی 
سنتی  ساختارهای  و  مناسبات  با  مدرن)  (شهرنشینی  مدنی 
بعد  این  به  دادن  جان  در  وین  جان  است.  بدوی)  (خانه بدوشی 
و  منش  در  مردانه،  قیافه  در  است.  بی نظیر  وسترن  جهان  از 
رفتار او چیزی مرموز، بدوی و دست نیافتنی هست که او را از 
الگوهای عرفی و مدنی دور و به سرشت وحشی وسترن نزدیک 

می کرد.
ابتذال  و  تکرار  از  را  او  که  هست  غریزی  پویه ای  او  رفتار  در 
انگیزه های  و  عواطف  روشن  سایه  در  او  سیمای  می کند.  دور 
در  او  مردانه ی  خشونت  و  خشم  می دهد.  رنگ  تغییر  گوناگون 
یک آن به عطوفت و مهربانی بدل می شود، گویی در پیکر زمخت 

این «غول بیابانی»، کودکی معصوم و بی آزار کز کرده است.
بازیگری  صامت  سینمای  زمان  در   ۱۹۲۶ سال  در  وین  جان 
وسترن  با  که  بود   ۱۹۳۹ سال  در  بعد  سال ها  و  کرد  شروع  را 

برجسته ی جان فورد به نام « دلیجان» به شهرت رسید.
در فیلم های حماسی جان فورد بود که سیمای جان وین تا حد 
اسطوره ای زوال ناپذیر قوام گرفت. در فیلم هایی مانند «قلعه»، 
روبان  با  «دختری  «جستجوگران»،  گرانده»،  «ریو   ، «آپاچی» 
کشت»  را  واالنس  لیبرتی  که  مردی   »  ، فرمان»  آخرین   » زرد»، 
کالسیک  گنجینه ی  به  امروزه  فیلم ها  این  نظام».  «سواره  و 
سینما پیوسته اند.پسینماگر بزرگ دیگری که در تکوین سیمای 
پس  که  است  هاکز»  داشت «هاوارد  سهم  وین  جان  اسطوره ای 
در   ،۱۹۴۸ سال  به  سرخ»  «رود  نام  به  زیبا  وسترنی  ساختن  از 
بلوغ  شد  موفق  استادانه  و  ظریف  گانه ای  سه  با  بعد  سالهای 
بازیگری جان وین را به نمایش بگذارد. این سه گوهر سینمای 

وسترن عبارتند از: «ریو براوو»، «ریو لوبو» و «الدورادو».
جان وین دو فیلم نیز کارگردانی کرد؛ وسترنی به نام آالمو در 
در  اما   .۱۹۶۸ سال  در  سبزها»  کاله   » جنگی  فیلم  و   ۱۹۵۹ سال 
به  و  شود  گفته  سخنی  فیلم  دو  این  از  نیست  الزم  او  از  ستایش 
وسترن  سینمای  که  بود  توانا  بازیگری  او  که  گفت  باید  سادگی 

به او مدیون است.
آخرین نقش آفرینی «جان وین»، ستازه نام دار سینمای آمریکا ۳۱ 
سال بعد از مرگ او در فیلم وسترن علمی – تخیلی«توفان سواران 
غرب طالیی» محصول سال ۱۹۸۴ در قالب دی وی دی عرضه شد 

که پیش از این هرگز به روی پرده سینما نیامده بود.
«جان وین» طی چند دهه فعالیت سینمایی در بیش از ۱۷۰ فیلم 
نام  با  سالگی   ۱۹ در  آنها  اولین  که  داشت  نقش آفرینی  سینمایی 

«سرخ پوستی از هاروارد» بود.
اگرچه ۳۵ سال از درگذشت این بازیگر بزرگ هالیوود می گذرد، 
اما محبوبیت وی به واسطه بازی در فیلم های وسترن و کابوی 
همچنان حفظ شده است و انجمن فیلم آمریکا در سال  ۱۹۹۹، او 
را به عنوان یکی از  ۱۳ بازیگر بزرگ تمام ادوار هالیوود انتخاب 

کرد.

درباره «آقای ترنر» کار تازه مایك لی بریتانیایی

داستان های 
نقاش ماجراجو

 
مایك  فیلم  این  در  دارد.  نام  ترنر»  لی، «آقای  مایك  جدید  فیلم 
شرح  را  معروف  نقاش  ترنر  دبلیو  ام  جی  زندگی  داستان  لی 
بازی  را  نقاش  این  رل  که  است  اسپال  تیموتی  این  و  دهد  می 
سون،  اتکین  دوروتی  فیلم  اصلی  بازیگران  سایر  و  می کند 
گاه  نیز  پیشتر  لی  مایك  هستند.  جسون  پل  و  بیلی  ماریون 
روی درام های متمرکز بر آدم ها و تاریخی خاص کار کرده 
متوسط  طبقه  پیرامون  هایی  درام  اغلب  او  کارهای  ولی  بود 
پرداختن  از  حال  عین  در  لی  هستند.  بریتانیا  در  کارگردان  و 
شبیه  یا  حقیقی  های  آدم  و  رویداد  یك  با  مرتبط  های  فیلم  به 

این  در  است.  نمانده  غافل  معاصر  تاریخ  دل  در  واقعی  به 
نام  به  لی  مایك  قبلی  کار  توان  می  فیلمسازی  از  خاص  گونه 
آن  و  شد  اکران   ۱۹۹۹ در  که  برد  نام  هم  را   «Topsy-Turvy»
را  سالیوان  و  گیلبرت  معروف  های  موزیسین  زندگی  فیلم 
ویکتوریای  عصر  نمادهای  از  سرشار  فیلم  و  داد  می  توضیح 

بریتانیا بود.
کن  در  تقدیرها  و  جوایز  از  طبعًا  هایش  فیلم  کلکسیون  با  لی 
هم بی نصیب نمانده است. به عنوان مثال فیلم «Naked» او در 
سال ۱۹۹۳ هم جایزه ویژه هیأت ژوری را برد که جایزه دوم 
مرد  بازیگر  برترین  جایزه  هم  و  آید  می  حساب  به  جشنواره 
را به دیوید تیولیس سپرد. لی سه سال بعد از آن (۱۹۹۶)نخل 
طالی بهترین فیلم را در کن با کاری اجتماعی و معناگرا به نام 
«رازها و دروغ ها» تصاحب کرد ولی پس از آن جوایز چندانی 
در کن نصیب این سینماگر پخته بریتانیایی نشده و شاید هم 
مثال  عنوان  به  است.  بوده  باز  بیشتر  جاها  سایر  در  او  بخت 
وقتی مایك لی در سال ۲۰۰۴ فیلم «ورا دریك» را به مدیران کن 
پیشنهاد و درخواست پخش آن را کرد، در میان حیرت ناظران 
که  ونیز  در  را  فیلم  همان  ولی  شد  مواجه  آنها  منفی  جواب  با 
به  دنیا  فیلم  برتر  فستیوال  دومین  برلین  با  همپا  و  کن  از  بعد 
حساب می آید پذیرفتند و جایزه نخست (شیر طالیی) را هم 

به آن دادند.

*ناآرام ویژه
اکران  ماه  شهریور  اواخر  از  زودتر  جهان  در  ترنر»  «آقای 
دبلیو  ام  جی  زندگی  آخر  قرن  ربع  یك  شد،  نخواهد  عمومی 
تصویر  به  بود،  ماجراجو  ناآرام و ویژه  که هنرمندی  ترنر را 
و  است  اندوهگین  خود  پرهیبت  پدر  مرگ  از  که  او  کشد.  می 
با مالك خانه ای که در آن ساکن است، روابط مساعدی دارد، 

ای  خانه  و  مزرعه  ساحل  کرانه  بر  که  زنی  با  آشنایی  از  بعد 
این  و  گذارد  می  اش  زندگی  در  تازه  مسیری  به  قدم  دارد، 
مسئله بر کارهای هنری او نیز اثر می نهد. او سالها به طور 
می  روزگار  لندن  چلسی  نشین  اعیان  محله  در  پنهانی  تقریبًا 
گذراند و سرانجام در همان مکان از دنیا می رود اما این فقط 
چارچوب کلی قصه است و در این میانه حدفاصل زمان هایی 
زندگی  در  را  تغییرها  و  تحوالت  انواع  ما  رفت،  آن  وصف  که 

ترنر می بینیم.

*توفان دریایی
به عنوان مثال او به سفرهای مختلف می رود، با اریستوکرات 
هنر  سلطنتی  آکادمی  عضویت  به  می کند،  پیدا  آمد  و  رفت  ها 
بریتانیا در می آید و با رفتار توام با انارشی خود آن جا را به 
طوری  دریایی،  توفان  یك  کردن  نقاشی  برای  و  ریزد  می  هم 
و  وسیله  یك  انگار  که  بندد  می  آب  در  کشتی  به  را  خودش 
شیئی است نه انسان.  به این ترتیب ترنر به موجودی عجیب 
او  و  دارند  می  دوستش  ای  عده  هم  که  مردی  می شود؛  تبدیل 

را خاص می دانند و هم انسانی که برخی وی را می کوبند و 
نفرت انگیز می خوانند.

*برابر با اصل و توام با خیال
حقیقت امر و استنباط درست از وی هر چه باشد، فیلم «آقای 
از  استفاده  و  لی  مایك  قدم  به  قدم  پردازی  قصه  با  ترنر» 
هنرپیشه هایی مکمل چون لسلی منویل و تام والس چیبا که 
اکثرشان در کارهای قبلی مایك لی هم حضور داشته اند، یك 
بیوگرافی برابر با اصل و در عین حال توام با برخی تخیل ها 

را از ترنر ارائه داده است.

*یك همزمانی جالب
آثار  اکثر  مثل  لی  مایك  کارهای  که  نکته  این  به  بازگشت  در 
و  متوسط  های  طبقه  با  مرتبط  آثاری  لوچ  کن  هموطنش 
کارگری و مشکالت و آالم آنان است، باید بیفزاییم که این هم 
جدید  های  فیلم  که  است  روزگار  قضای  و  تصادف  دست  از 
پرداختن  با  شوند،  می  اکران  کن  در  زود  بزودی  که  دو  این 
خاص،  اتفاقات  و  ها  آدم  بر روی  تمرکز  و  تاریخی  نقاطی  به 
کارهایی بیوگرافی وار و مربوط به زمانی مشخص و به قول 
بینی  پیش  که  این  با  هستند.   Period Drama سینما  اهالی 
را  طال  نخل  بار  یك  هنرمند  دو  این  از  کدام  هر  و  است  سخت 
اند  رفته  پیش  آن  تصاحب  مرز  تا  دیگر  بار  چند  و  اند  برده 
باور  نباشند،  امسال  داران  بخت  و  مدعیان  از  که  تصور  این 
با  اش  ریاست  که  کن  ژوری  هیأت  نیز  امسال  و  است  غلطی 
جین کمپیون نیوزیلندی است باید بسیار جدی به قابلیت های 
جدیدترین کارهای آنان بیندیشد تا مشخص شود فاتح شصت 

و هفتمین دوره فستیوال کن کیست.
Screen International :منبع

 نماد سینمای وسترن
ماندگار  چهره ی  و  سینما  تاریخ  بازیگران  بزرگترین  از  وین»،  درگذشت «جان  از  سال  سی وپنج 
سینمای وسترن گذشت.«ماریو میچل موریسون» معروف به «جان وین» روز ۲۶ می ۱۹۰۷ در 
اثر  بر  سالگی   ۷۲ سن  در   ۱۹۷۹ ژوئن   ۱۱ روز  و  آمد  به دنیا  آمریکا  شرقی  شمال  در  ایووا  ایالت 

سرطان در لس آنجلس درگذشت.
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اولین های 
رانندگی در ایران

اولین اتوبوس در ایران توسط یک تاجر بلژیکی در شهر 
رشت به کار گرفته شد، اما به مرور زمان و با توجه به 
نقل  و  حمل  های  زیرساخت  و  سودآوری  کرایه،  میزان 
به  اتوبوس  دلیل  همین  به  و  شد  رد  آن  اقتصادی  توجیه 
(معین  نام  به  ایرانی  تجار  از  یکی  به  شده  گرفته  کار 

التجار) فروخته شد.

اولین اتوبوس
اولین اتوبوس در ایران توسط یک تاجر بلژیکی در شهر رشت 
به کار گرفته شد، اما به مرور زمان و با توجه به میزان کرایه، 

آن  اقتصادی  توجیه  نقل  و  حمل  های  زیرساخت  و  سودآوری 
از  یکی  به  شده  گرفته  کار  به  اتوبوس  دلیل  همین  به  و  شد  رد 
از  پس  نیز  او  شد.  فروخته  التجار)  (معین  نام  به  ایرانی  تجار 
هر  کرایه  با  و  آورد  تهران  به  را  خود  اتوبوس  مشروطه  انقالب 
تقاضا  زمان  مرور  به  که  شد  فعالیت  به  مشغول  شاهی  سه  نفر 
برای استفاده از این خودرو بیشتر از قبل شد و پس از چند سال 

با ورود چند اتوبوس توسط تجار مختلف به شهر رونق زیادی 
در جابه جایی مسافر شکل گرفت، اما اغلب اتوبوس های شاغل 
در  کارگیری  به  مقصد  تا  اروپا  از  شده  طی  مسافت  به  توجه  با 
حمل  هزینه  و  بودند  مستهلک  حمل  زمان  و  مسافت  بعد  ایران، 
گذاری  پایه  باعث  نهایت  در  که  کردند  می  طلب  را  باالیی  نقل  و 
اولین  اساس،  این  بر  شد.  ایران  در  سازی  اتومبیل  صنعت 
اتوبوس های مونتاژ شده در سال ۱۲۹۰ شمسی وارد تهران شد 
پنج  وسیله  به  زمان  آن  مسافران  جایی  جابه  درصد   ۵ حدود  که 

دستگاه اتوبوس انجام می شد.
به  توجه  با   ۱۲۹۸ سال  در  الدوله  وثوق  صدارت  زمـــــان  در 
افزایش نارضایتی مردم از نحوه جابه جایی مسافر، دولتمردان 
بر آن شدند با ایجاد یک اداره به سازماندهی و نظم بخشیدن به 
حمل و نقل شهری بپردازند که پس از مدتی بحث و تفحص این 
موظف  شهرداری  شد.  گذاری  پایه  بلدیه (شهرداری)  در  اداره 
شد قوانینی وضع کند تا تسهیالت الزم را برای مسافران ایجاد 
تثبیت  ناوگان،  کار  زمان  کرایه،  میزان  شامل  قوانین  این  که  کند 

خطوط و آیین نامه انضباطی بود. در اولین گام، شهرداری تمام 
اتوبوس ها را موظف به دریافت پالک شناسایی خودرو کرد و 
خط  هر  خطوط  کنترل  جهت  بوذرجمهری،  آقا  کریم  زمان  در 
در  کند.  نظارت  خطوط  ناوگان  رعایت  بر  تا  شد  ناظری  دارای 
شهریور ۱۳۲۰ نیز تعداد صد دستگاه اتوبوس در تهران کار می 
کردند که حدود ۹۰ دستگاه آن بنز بود. در همین سال اتوبوس 

های «زایس» روسی وارد ایران شد و در سال ۱۳۳۱ دولت آقای 
را  نقل  و  حمل  خصوصی  های  شرکت  فعالیت  اجازه  سهیلی 

صادر کرد.

اولین زن راننده تاکسی در ایران
دکتر  (مادر  فخرالدوله  خانم  نام  به  زن  یک  را  ها  تاکسی  اولین 
علی امینی) در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی به ایران آورد و اولین 
در  شمسی  هجری   ۱۳۴۷ بهار  در  ایران  در  تاکسی  راننده  زن 
تهران به نام نرجس معرفت خواه پنجاه ساله معرفی شد و سه 

ماه بعد آغاز به کار کرد.

اولین ایرانی که گواهینامه گرفت
که  بود  ایرانی  اولین  لیستر،  احمد  یا  میرسپاسی  سیداحمد 
وزیر  نخست  الدوله،  وثوق  حسن  راننده  وی  گرفت.  گواهینامه 
چند  میرسپاسی  شد.  احمدشاه  ویژه  راننده  بعدها  و  بود  وقت 
بار در سفر اروپا، شاه جوان را همراهی کرد و با توجه به این 
روسای  با  داشت،  ماشین  تعمیر  مورد  در  خوبی  اطالعات  که 
چندین کمپانی سازنده اتومبیل آشنا شد و با توجه به نفوذی که 
داشت تسهیالتی را برای ورود آنان به ایران فراهم کرد و از این 
طریق ثروتی را به هم زد. وی در دوره قدرت رضاشاه هم طرف 
تسلیحات  کل  مباشر  عنوان  به  وی  سوی  از  و  بود  دربار  اعتماد 

قشون انتخاب شد.

اولین شوفر
 ۷۰۰ ماهانه  حقوق  با  که  بود  فرانسوی  یک  ایران  شوفر  اولین 
ورود  با  شوفر  لفظ  درآمد.  شاه  مظفرالدین  استخدام  به  فرانک 
اتومبیل به ایران شناخته شد و به کسی اطالق می شد که قادر 

به راندن اتومبیل باشد.

اولین زنی که گواهینامه رانندگی گرفت
اولین زنی که در ایران گواهینامه رانندگی گرفت، شوکت الملوک 
جهانبانی بود. وی گواهینامه خود را سال ۱۳۱۹ هجری شمسی 
دریافت کرد. جهانبانی یکی از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود 
طرف  از   ۱۳۴۲ سال  در  و  داشت  فعالیت  نیز  سیاسی  امور  در  و 
از  ملی  شورای  مجلس  نمایندگی  کاندیدای  نوین  ایران  حزب 
دوم  و  بیست  های  دوره  در  و  یافت  راه  مجلس  به  و  شد  تهران 
و بیست و سوم هم نماینده مجلس شورا و در سال ۵۴ به عنوان 

سناتور دوره هفتم مجلس سنا انتخاب شد.

اولین اتوبان
بیستم  تهران)  به  (کرج  ایران  اتوبان  اولین  کلنگ  نخستین 

فروردین ۱۳۴۲ هجری شمسی به زمین زده شد.

اولین اتومبیل بارکش (کامیون)
اولین اتومبیل بارکش استاندارد (کامیون جدید)، کامیون لیالند 

زنجیری نام داشت که یکی از اولین گاراژداران ایران به کشور 
وارد کرد.

اولین راه شوسه
وسایل  نقل  و  حمل  برای  شوسه  های  راه  احداث  آغاز  زمان 
به  سال  این  از  دانست.  خورشیدی   ۱۳۰۱ سال  از  باید  را  نقلیه 
و  شدند  دعوت  کار  به  راهسازی  متخصصان  و  مهندسان  بعد 
عمده  دوران،  این  در  شد.  آغاز  کشور  عمده  های  راه  ساختن 
انزلی،  بندر  های  راه  در  راهسازی  بخش  در  دولت  های  برنامه 
در  بود.  شده  متمرکز  قصرشیرین  و  کرمانشاه  همدان،  قزوین، 
همین حال، راه هایی همچون راه های قزوین، تهران، قم، اراک 
و راه شیراز به بوشهر و همچنین راه جلفا و تبریز در این سال 
برای  عمرانی  شد.عملیات  تعریض  موارد  برخی  در  و  تعمیر  ها 
تعمیر این راه ها به طور عمده شامل شن ریزی و تسطیح جاده، 
کنترل شهرها، تعمیر پل ها و آب نماها بوده و بودجه ای که در 
آن سال ها در این بخش صرف شده نزدیک به هشت میلیون ریال 
بوده است.تا سال ۱۳۰۰ خورشیدی طول راه های شنی و خاکی 
کشور ۳۹۰۰ کیلومتر بود که شرق و غرب و شمال و جنوب را به 
هم متصل می کرد و بقیه راه ها به اصطالح «مالرو» بود. بعدها 
و تا سال ۱۳۲۰ خورشیدی طول راه های شوسه ایران به ۲۴ هزار 

کیلومتر رسید که فقط ۵۰ کیلومتر آن آسفالته بود.

اولین خط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
اتوبوسرانی،  ناوگان  وضعیت  ساماندهی  جهت   ۱۳۳۱ سال  در 
قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی با سرمایه ۳۰۰ میلیون 
ریال مصوب شد. سازماندهی و افزایش ناوگان بعد از تصویب 
توسط شرکت واحد شروع و بعد از مدتی اتوبوس های قدیمی 
و  جدید  های  اتوبوس  آن  جایگزین  و  آوری  جمع  شهر  سطح  از 
همشکل شد.اولین خط اتوبوسرانی تهران چهاردهم تیر ۱۳۳۵ 
در  حسین  امام  میدان  تا  بازار  مسیر  در  اتوبوس  دستگاه   ۸۰ با 
وزرا  از  تعدادی  و  وقت  ملی  شورای  مجلس  نمایندگان  حضور 
شهر  سطح  در  نیز  دیگر  خط  سه  ماه  مهر  تا  و  گردید  افتتاح 
 ۱۷۳ تعداد  با  شرکت واحد  فعالیت  اول  سال  و  نمود  کار  به  آغاز 
اتوبوس و پنج خط به پایان رسید. در سال ۱۳۳۸ اولین اتوبوس 

دوطبقه در ایران مونتاژ گردید و به ناوگان عمومی پیوست.

اولین پالک های وسایل نقلیه
در دوران صدارت وثوق الدوله (۱۲۹۸) به اتوبوس ها و گاری ها 
پالک هایی چسبانده شد و هریک از آنها دارای شماره ای شد که 

اداره بلدیه (شهرداری) روی آن چسبانده بود.

اولین طرح ترافیک
به  باربر  چهارپایان  ورود  منع  با  قمری  هجری   ۱۲۸۲ سال  در 
اجرا  به  ترافیک  طرح  نخستین  گلشن)  ارک (باغ  میدان  محوطه 

درآمد.

تبریز و اولین های 
تــــــــــاریخ ایران

آذربایجان  استان  مرکز  و  ایران  بزرگ  شهرهای  از  یکی  َتْبریْز 
شرقی است. این شهر بزرگ ترین شهر منطقٔه شمال غرب کشور 
صنعتی،  سیاسی،  بازرگانی،  ارتباطی،  اداری،  قطب  و  بوده 
دلیل  به  تبریز  شود.  می  شناخته  منطقه  این  نظامی  و  فرهنگی 

جای دادن بسیاری از کارخانه های مادر و بزرگ صنعتی در خود 
شهر  دومین  آن،  در  ساز  قطعه  شرکت   ۶۰۰ از  بیش  وجود  نیز  و 
شمار  به  تهران  از  پس  کشور  صنعتی  شهر  دومین  نیز  و  آلوده 
شهرهای  ترین  مهم  از  یکی  بودن،  صنعتی  دلیل  به  و  رود  می 
صنعت  قطب  شهر  این  شود.  می  محسوب  ایران  مهاجرپذیر 
 ۱۶ ساالنٔه  تولید  با  و  بوده  کشور  سازی  قطعه  و  خودروسازی 
هزار دستگاه موتور دیزل، به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندٔه این 
نوع دستگاه در سطح منطقٔه خاورمیانه شناخته می شود. تبریز 

با ۱٬۳۷۸٬۹۳۵ نفر جمعیت در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، چهارمین 
شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد و اصفهان 

محسوب می گردد.
شد،  برق  دارای  ایران  در  که  خیابانی  اولین  چاپخانه،  اولین 
اولین پستخانه و اولین خط انتقال پست و... در تبریز بوده اند 
ذیل  در  شود.  می  نامیده  ها  اولین  شهر  تبریز  علت،  همین  به  و 
تبریز  در  ایران  تاریخ  های  اولین  مورد  در  بیشتری  توضیحات 

را می خوانید ...

:: چاپ و چاپخانه
کرد  دایر  ایران  در  را  چاپخانه  ابتدا  کسی  چه  اینکه  مورد  در 
اختالف است اما اولین چاپخانه سربی با حروف فارسی و عربی 
اولین  شد.  دایر  تبریز  در  تبریزی  العابدین  زین  میرزا  توسط 
کتاب منتشر شده توسط این چاپخانه رساله جهادیه میرزاعیسی 
تعطیل شد. در  سال ۱۲۴۵  چاپخانه در  این  بود.  قائم مقام  خان 
را  آن  دلیل  این  به  و  بود  نشده  متداول  چاپ  واژه  هنوز  زمان  آن 
می  دارالطبع  و  دارالطباعه  مطبعه،  خانه،  بصمه  خانه،  باسمه 

نامیدند.
روزنامه  اولین  تبریز،  در  سربی  چاپخانه  شدن  دایر  از  بعد 
شهرستان های ایران به نام "روزنامه ملتی" نیز در تبریز منتشر 
قمری  هجری   ۱۲۷۵ سال  های  شماره  در  آن  از  خبری  که  شد 

وقایع اتفاقیه دیده می شود.
وجود  نظر  اختالف  ایران  در  قرآن  اولین  چاپ  محل  به  راجع 
 ۱۱۹۹ های  سال  اواسط  در  مورخین  از  برخی  عقیده  به  دارد. 
هجری شمسی قرآنی توسط میرزاحسین خطاطی شده و توسط 
کمی  که  حالی  در  شد،  سنگی)  (چاپ  لیتوگرافی  اسداّلله  میرزا 
شمسی  هجری   ۱۱۹۶/۱۱۹۵ سال  به  عبدالوهاب  میرزا  آن  از  قبل 
قرآنی را چاپ کرده بود. گزارش تاریخی دیگر حاکی از آن است 
که از بین چاپ های قرآن که با استفاده از روش لیتوگرافی انجام 
شده اند، اولین در سال ۱۲۱۲ هجری شمسی در تبریز انجام شد.

:: کتابخانه
است  ایران  دولتی  کتابخانٔه  نخستین  تربیت،  عمومی  کتابخانٔه 
که در سال ۱۳۰۰ به همت محمدعلی تربیت در شهر تبریز ایجاد 
شد. این کتابخانه در ابتدا "کتابخانه و قرائتخانٔه عمومی معارف" 
نامیده  تربیت  آن،  بنیانگذار  احترام  به  بعدها  که  شد  می  نامیده 

شد. در سال ۱۳۳۵ به علت کمبود فضای مطالعه، کتابخانٔه ملی 
از  پس  تربیت  کتابخانٔه  خطی  های  نسخه  که  شد  تأسیس  تبریز 
انقالب به آن منتقل شده است. همچنین وقف نامه ربع رشیدی 
این  در  است،  جهانی  حافظٔه  در  ایران  شدٔه  ثبت  اثر  اولین  که 

کتابخانه نگهداری می شود.

:: سینما
(خورشید)  سولی  سینما  نام  به  ایران،  عمومی  سینمای  اولین 
آموزشگاه  دوم  طبقه  در  بزرگی  نسبتًا  سالن  در   ۱۲۷۹ سال  در 
کاتولیک فرانسوی در جنب کلیسای کاتولیک ها توسط آنان در 
تبریز تأسیس شد. تاسیس نخستین سالن سینمای عمومی تهران 
توسط میرزا ابراهیم خان صحاف باشی در سال ۱۲۸۴ به چهار 

سال بعد مربوط است.

:: مدرسه
ایران  در  نوین  شیوه  به  ابتدایی  تحصیالت  مدرسه  نخستین 
شد.  نهاده  بنیاد  تبریز  ششگالن  در  رشدیه  حسن  میرزا  توسط 
روش  آنجا  در  و  رفت  بیروت  به  جوانی  در  رشدیه  حسن  میرزا 
آموزش در دبستان ها را بررسی کرد پس از آن عازم استانبول 
شد آنگاه به مصر سفر کرد و پس از بازگشت به تبریز دبستانی 
به شیؤه آنها تاسیس کرد. مدرسه مموریال نیز از مدارس قدیم 

شهر تبریز است که توسط آمریکایی ها اداره می شد.

:: کودکستان و مدرسه کر و الل ها
ایران  های  الل  و  کر  مدرسه  نخستین  و  کودکستان  نخستین 
تبریز  در  ابتدا  بان  باغچه  جبار  شد.  گذاشته  بنیاد  تبریز  در  نیز 
کودکستانی را تحت عنوان "باغچه اطفال" دایر کرد و به این دلیل 
"مشاهیر  کتاب  در  نیا  سرداری  صمد  نامید.  بان  باغچه  را  خود 

آذربایجان" در شرح زندگانی جبار باغچه بان می نویسد:
وجود  با   ۱۳۰۳ سال  در  بان  باغچه  جبار  را  ها  الل  و  کر  مدرسه 
محسنی  دکتر  وقت  فرهنگ  رییس  جمله  از  زیاد  های  مخالفت 
در تبریز دایر کرد. این کالس جنب باغچه اطفال باغچه بان در 
تأسیس  انجمن  عمارت  به  معروف  ساختمان  در  انجمن  کوچه 

شد.
جبار باغچه بان اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران است. 
او از سال ۱۳۰۷ خورشیدی علیرغم دشواری های وسیع چاپ و 

کلیشه، چاپ کتاب های ویژه کودکان را با نقاشی هایی که خود 
می کشید آغاز کرد. یکی از کتاب های وی با عنوان "بابا برفی" 
توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده 
و شورای جهانی کتاب کودک آن را به عنوان بهترین کتاب کودک 

انتخاب کرد.

:: سکه ماشینی
رسمی  طور  به  ماشینی  ضرابخانه  قمری  هجری   ۱۲۹۸ سال  از 
در ایران برقرار و تمام ضرابخانه های شهرهای معتبر برچیده 
شد. فکر ایجاد چنین ضرابخانه، سال ها قبل از این تاریخ، یعنی 
به سال ۱۲۲۲ هجری قمری در زمان ولیعهدی عباس میرزا نایب 
مسکوک  تهیه  به  اقدام  و  بوده  توجه  مورد  تبریز  در  السلطنه 
رسمی یا چرخی گردیده ولی به علت گرانی هزینه در حدود ۲۰۰ 

قطعه سکه سیمین تهیه و ضرابخانه تعطیل شد.

:: اتاق تجارت
شده  نهاده  بنیاد  تبریز  در  نیز  ایران  بازرگانی  اتاق  نخستین 
است. تاریخ تأسیس اتاق تجارت در تبریز به سال ۱۲۸۵ هجری 
کشور  سطح  در  تجارت  اتاق  اولین  و  گردد  می  بر  خورشیدی 
بنیاد  تبریز  تجارت  اتاق  از  بعد  تهران  تجارت  اتاق  است.  بوده 

یافته است.

:: شهربانی
اولین نظمیه یا شهربانی به مفهوم امروزی توسط انجمن ایالتی 
آمد.  وجود  به  تبریز  در  قمری  هجری   ۱۳۲۵ سال  در  آذربایجان 
سمت  به  بود  آذربایجان  ایالتی  انجمن  نماینده  که  الملک  اجالل 
این  کارهای  جمله  از  شد.  انتخاب  شهربانی  رییس  نخستین 
منتشر  تبریز"  "نظمیه  نام  به  که  بود  ای  نشریه  انتشار  سازمان 

شد.

:: شهرداری
روز،  آن  اصطالح  به  یا   - شهرداری  نخستین  تبریز  شهرداری 
بلدیه - ایران بود که در سال ۱۲۸۷ بنیاد یافت و قاسم خان والی 
عنوان  به  فرانسه   (saint cyr) سیر سن  دانشگاه  کرده  تحصیل 

اولین شهردار تبریز انتخاب شد.
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مردی که موسیقی ایران 
مدیون اوست

مهناز نخستین

فتحعلی  دوران  از  که  ـ  قاجار  عصر  در  ایران  نظامی  و  سیاسی  های  شکست 
شد.  ایران  در  تغییرخواهی  های  زمزمه  گیری  شکل  باعث  ـ  شد  آغاز  شاه 
عهد  دو  گیری  شکل  به  منجر  که  ـ  روسیه  تزاری  حکومت  مقابل  در  شکست 
نامه ترکمانچای و گلستان شد ـ برخی دولتمردان و روشنفکران ایرانی را در 

موضع تغییرخواهی قرار داد.
آنها متوجه عقب ماندگی جامعه ایرانی در مواجهه با غرب شده بودند که دلیل 
آن، نه فقط پیشرفت مبتنی بر انسان مداری در فرهنگ غرب بود که سوی دیگر 
فتحعلی  دوران  در  گشت.  بازمی  خودی  فرهنگ  پوسیدگی  و  خمودگی  به  آن 
شاه و به دستور عباس میرزا نخستین گروه دانشجویان ایرانی به اروپا اعزام 
شدند. این گفتمان تغییرخواهی که با توجه به عقب ماندگی جامعه ایرانی به 
ردپای  و  شود  نمی  دولتمردان  معطوف  تنها  شود،  می  تعبیر  «تجددخواهی» 
آن را در میان روشنفکران و هنرمندان دور از قدرت هم می توان دنبال کرد. 
برای نمونه میرزا فتحعلی آخوندزاده که زمان سلطنت ناصر الدین شاه ساکن 
نمایشنامه  گذار  پایه  منطقه،  آن  هنر  از  هایش  آموخته  با  بود،  قفقاز  منطقه 
نویسی معاصر ایران به سیاق نمایشنامه های واقع نمای اروپایی می شود و 
دیگری کلنل علینقی وزیری است که خواهان متجدد شدن موسیقی ایرانی می 
پدرش  آمد.  دنیا  به  تهران  در   ۱۲۶۶ سال  موسی  فرزند  وزیری،  علینقی  شود. 
افسر قشون بود، اما محیط خانوادگی برای آشنایی با موسیقی مساعد بود و از 

چهارده سالگی با موسیقی آشنا شد.
وی در سی و یک سالگی پنج سال در پاریس و برلین به تحصیل و تجربه در 
علوم متعارف موسیقی غرب پرداخت. وزیری در ۱۳۰۲ که به ایران بازگشت، 
و  ها  کنسرت  و  متعدد  های  کتاب  چاپ  به  و  تأسیس  را  موسیقی  عالی  مدرسه 
کنسرت  میان  های  سخنرانی  در  وزیری  کرد.  اقدام  گرامافون  صفحات  ضبط 
میان  از  اشرافیت  و  سلطنت  موضوع  کم  کم  عالم  در  بود: «امروز  گفته  هایش 
را  توده  که  است  مدارس  و  افتاده  ملت  و  جمعیت  دست  به  مهمه  قوای  رفته. 
منظور  شاید  کند.»  می  پشتیبانی  صنعتگران (هنرمندان)  از  و  کند  می  تربیت 
وزیری از عالم آن چیزی است که در غرب دیده است. وی گفته است: «وقتی من 
در  وقتی  بود.  لهستان  جمهور  رئیس  موسیقیدان،  پادروسکی  بودم،  اروپا  در 
آلمان بودم، به واسطه فقر عمومی، در شبانه روز یک مرتبه غذا می خوردند، 
ولی رفتن به کنسرتشان ترک نمی شد. در فرانسه بعد از جنگ، روزی که دولت 
می  دست  و  سر  بلیت  خرید  برای  مردم  بنوازند،  را  واگنر  موسیقی  داد  اجازه 
شکستند و با کینه ای که از آلمان ها داشتند، برای شنیدن احساسات صنعتگر 

آلمانی حق شناسی می کردند.»
وزیری از سال ۱۳۱۴ که حاضر نشد ارکستر مدرسه را برای نوازندگی در یک 
آورد.  روی  نشینی  خانه  به  و  شد  برکنار  کار  از  دهد،  شرکت  درباری  مهمانی 
با استفاده از این فرصت، به تحقیق در زمینه موسیقی پرداخت و هیات علمی 
زیباشناسی  تهران پس از مدتی وی را به عنوان استاد کرسی هنر و  دانشگاه 
ریاست  به   ۱۳۲۰ شهریور  از  پس  وزیری  کرد.  مامور  دانشگاه  در  تدریس  به 
اداره موسیقی کشور و مجله موسیقی و اداره رادیو مشغول شد، اما چون با 
کارشکنی مواجه شد، به دانشگاه برگشت و تا پایان زندگی به تدریس پرداخت. 
او اولین پایه گذار و پدر موسیقی جدید ایران پس از انقالب مشروطه است و 
باید او را پایه گذار موسیقی جدید ایران دانست. وی به تاسیس مدرسه عالی 
موسیقی، آمیختن آرزوهای ملی در قالب هنر، تجسم لطایف روح حافظ از راه 
حنجره و انگشتان سحرآمیز اقدام کرد. وزیری در ساخت و پرداخت نخستین 
سرود ملی جمهوری اسالمی ایران نیز فعالیت کرد و قطعاتی مانند ای وطن، 
موسیقی  رشته  در  کتاب  اولین  همچنین  وزیری  استاد  ساخت.  را  ایران  خاک 
ایرانی به شیوه علمی را با نام «شیوه نامه تار» نگاشته است. علی نقی وزیری 

سرانجام در ۹۲ سالگی درگذشت.
وزیری در شرایط پرتضادی زندگی و کار کرد. برخی او را از یک سو متهم می 
کردند که در حال نابود کردن موسیقی ایرانی است و از سوی دیگر، جریانی 
گرایی  سنت  از  شکلی  را  او  بود،  ایران  موسیقی  کامل  شدن  غربی  خواهان  که 

می دانست.

موسیقی
 نگاهی به زندگی حرفه ای پی ِیر بولز، موسیقیدان معاصر

 پیش قراول در آهنگسازی 
و رهبری ارکستر 

نویسنده : طاها سلمان پور

موسیقی  چهره های  بزرگترین  و  برانگیزترین  بحث  از  یکی  عنوان  به   بولز  ِیر  پی  
و  سکون  با  مبارز  و  پیشرو  جریان های  مدافع  همیشه  معاصر،  آکادمیک  و  کالسیکال 
مینی مالیست ها  سرسخت  دشمن  صراحت،  به  که  کسی   است.  بوده   موسیقی  مافیای 
و  جسارت  به  نیز  خود  حتی  که  کسی   است.  موسیقی  عرصه  در  ساده  نگارندگان  و 
مشهور،  آهنگسازی  بولز  نیامده.  کوتاه  آن  از  هیچ  گاه  و  است  واقف  سرسختی اش 
چهره  یک  هنوز  و  خود  راه  در  قدم  ثابت  همچنان  فعال،  موسیقیدانی  و  ارکستر  رهبر 
جنجالی است. جمالت وی بدین گونه توسط الکس راس در کتاب «سکوت، نویز است» 
که پژوهشی در باب موسیقی قرن بیستم به  شمار می رود، نقل می شود: «بدیهی ست که 
من همیشه سرسخت بودم، اما به  هیچ عنوان از آن پشیمان نیستم؛ چون دشمنی نسبت 
به آن چه که در دهه چهل و پنجاه (میالدی) انجام می دادم، در آن زمان بسیار قوی بود. 

گاهی اوقات باید در برابر سلیقه اکثریت ایستادگی کرد».

انتزاعی  هنر  فلسفی  جنبش  پیشروان  از  یکی  سرعت  به   بولز  میالدی  پنجاه  دهه  در 
آثار  خلق  با  را  ماندگارش  تاثیر  او  که  زمانی  شد.  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  تجربی  و 
اتوِد  دو   ،(۱۹۵۰) ایکس  پلی فونی  همچون  آثاری  گذاشت.  برجای  سریالیستی اش 
از  پذیرفته  تاثیر  از  استاد(۱۹۵۳-۵۷).  بدون  چکش  و  کانکرت(۱۹۵۱-۵۲)  موسیقِی 
موسیقی  کل،  در  و  ژاپنی  موسیقی  و  افریقایی  کوبه ای  سازهای  زمینه   در  مطالعاتش 
شناسی بومی  است که خود نیز در این باره چنین می گوید: «من تقریبا موسیقی شناسی 
احساسی  چون  و  بودم  مجذوبش  بسیار  چون  برگزیدم؛  خود  حرفه  به عنوان  را  بومی 
متفاوت از زمان را به من می دهد.»   این نگرش، به وضوح درشاهکارش چکش بدون 
استاد برای آنسامبل و آواز که بی تردید یکی از آثار ماندگار مترقی موسیقی از ۱۹۵۰ به 
بعد به  حساب می آید؛ دیده می شود. اثری شگفت آور که پیوندی از جریانات موسیقی 
و  آفریقایی  سنتی  موسیقی  مدرن،  َجز  موسیقی  از  جلوه هایی  همچنین  و  است  مدرن 
افزایشی )  (گام  می دهد  اثر  این  با  رابطه  در  بولز  که  را  توضیحی  دربردارد.  را  ژاپنی 
در مقاله های گوناگونی از جمله مهم ترین آن ها «تکنیک موسیقی» به شرح آن پرداخته  
رهبر  عنوان  به  بلکه  آهنگساز،  مثابه  به  تنها  نه  بولز  استاد،  بدون  چکش  از  بعد  است. 
ارکستر و همچنین حامی آهنگسازان فرامدرن، رسالت خود را ادامه داد و در این میان 
و  بود  تماس  در  کیج  جان  و  اشتوکهاوزن  همچون  جوانی  و  پروا  بی  آهنگسازان  با 
رهبری کارهای آن ها را بر عهده می گرفت. او بر این عقیده بود که چگونه رهبر ارکستر 
می تواند بر روی نتاسیونی مبهم و با توجه به اختیارات نوازنده همانند ِفِرماتا (تطویل 
و کشش قسمتی از موسیقی، به اختیار نوازنده) در این گونه آثار، بداهه کار کند و این که 
حتی چطور نوازنده می تواند در مدتی نامعلوم بداهه نوازی کند. در مجموع، این ایده ها 
را برای اجرایی ویژه از اشتوکهاوزن نمایان ساخت. جالب است بدانیم در ۱۹۸۴، وی 
عهده دار  نتیجه اش  که  نمود  همکاری  راک  متفاوت  نوازنده   و  آهنگساز  زاپا  فرانک  با 
شدن رهبری سه قطعه از آثار این موسیقیدان اندیشمند و پیشرو شد. او با بکار گیری 
از  بی شماری  اجراهای  در  تمام تر  هرچه  ریتمیک  چاالکی  و  کوبه ای  سازهای  از  دقیق 
موسیقی معاصر که نشان دهنده سبک ویژه اش در رهبری  ارکستر است و همچنین با 
کلود  برگ،  البان  جمله  از  بیستم  قرن  آغازین  آثارموسیقیدانان  از  بدیع  کامًال  تفاسیری 
دبوسی، گوستاو مالر، آرنولد شوئنبرگ، آنتون وبرن و...، جایگاه خود را استوارتر از 
همیشه کرد. بولز تدریس آهنگسازان زیادی را در مدرسه  بین المللی «دارمشتات» آلمان 
سبک  آمدن  بدست  و  خالقیت  انفجار  برای  ا ست  آتشی  استاد،  جایی  که  بود.  عهده دار 

عبارتی  به   نیست؛  خاص  ملیت  یک  موسیقی  به  وابسته  که  مکانی  و  آهنگساز  شخصی 
به  رسیدن  برای  نمی توان  آن  از  که  سبکی  می کند.  پیدا  تبلور  جهانی  سبک  به  آهنگساز 
اهداف تبلیغاتی سود برد؛ به  طور مثال، همانطور که نازیسم از موسیقی بتهوون سود 
برد. عالوه بر این، بعد از سوق یافتن بولز به  سمت موسیقی الکترونیک در دهه  شصت 
و هفتاد میالدی و با انجام تحقیقات و اهتمامش در آن زمان، سبب گشت نخست وزیر 
تحقیق  برای  موسسه ای  بتواند  او  تا  سازد  فراهم  را  امکانی  پمپیدو  ژرژ  فرانسه  وقت 
در  تحقیق  و  نظارت  انستیتوی  طریق  این  از  که  دهد؛  تشکیل  مدرن  موسیقی  توسعه  و 
موسیقی تجربی در پاریس پدید آمد. در آنجا بولز از روشی برای ایجاد طنین و تشدید 

صدا در بکارگیری اصوات کامپیوتری استفاده کرد. همچنین فضایی را خلق نمود که 
آهنگسازان بهترین اجرای ممکن از آثارشان را با پیشرفته ترین تکنولوژی و با استفاده 
مدرن،  معروف  بیشترآهنگسازان  باشند.  داشته  کامپیوتری  الکترونیکی-  موسیقی  از 
تحت تاثیر بولز مسیر خود را تغییر دادند. اما در این میان، او همانطور که حامی ایشان 
گالس،  فیلیپ  نظیر  مالیست هایی  مینی  و  نگارندگان  ساده  مورد  در  تند  نظراتی  بوده، 
«کارهایشان  می گوید:  چنین  ایشان  درباره  و  داشته  بیان  آدامز  جان  و  رایش  استیو 
بیش از حد ساده می شود. من نمی توانم بگویم به موسیقی آن ها اهانت می کنم، ولی در 
عین حال نمی توانم تحسین شان کنم. آثارشان همانند یک موسیقی متن بد فیلم است.» 
در  هم  آن  دهد؛  می  ادامه  جدید  آثار  خلق  و  اجرا  به  هنوز  ساله،  نه  و  هشتاد  بولز  پیر 
سطحی بسیار باال و موفق. او تا به امروز بیش از ۳۰ جایزه ، عنوان، مدال و نشان های 
و  هنری  مراکز  جشنواره ها،  معتبرترین  از  را  کالسیکال  موسیقی  عرصه  در  بین المللی 
تازه  همیشه  را  اجراهایش  توقف،  بدون  او  است.  کرده   دریافت  دانشگاه ها  و  فرهنگی 
با  ارتباط  در  دادن ها  ادامه  و  داشتن ها  نگه  تازه  این  از  بسیاری  که  می دارد  نگاه  پویا  و 
آهنگسازان جدید است. «من آن ها را تشویق می کنم و پس از آن اگر وجود داشته باشند، 

کشفشان می کنم؛ هر آن چه را که انجام می دهند، ارزش ربودن دارد.»

 Alex Ross: The Rest Is Noise, The Godfather: Pierre Boulez by.1:منابع
Alex RossThe New Yorker, April 10, 2000

2.A biography of Pierre Boulez, from IRCAM's website
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گوناگون

آدیداس یا نایک؛ برند برنده 
جام جهانی کدام است؟

مترجم: مریم رضایی

در  زیادی  تیترهای  جام جهانی،  اخبار  بودن  داغ  کنار  در  روزها  این 
مورد جدال دیگری که در کنار مسابقات شکل گرفته دیده می شود:

چهار  هر  که  رقابتی  دنیا؛  ورزشی  غول  دو  نایك،  و  آدیداس  رقابت   
سال یک بار ظهور می کند. 

این  نفر  میلیارد   ۳/۲ کرده  پیش بینی  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
جمعیت  از  نیمی  حدود  یعنی  که  کنند  تماشا  را  ماهه  یك  تورنمنت 
دو  این  میان،  این  در  کرد.  خواهند  دنبال  را  جهانی  جام  زمین  کره 
برند بزرگ مدتی است که کمپین های بازاریابی گسترده خود را آغاز 
برمی آید،  رسانه ها  در  مختلف  تیترهای  از  که  طور  آن  و  کرده اند 
آدیداس در این زمینه سهم بیشتری دارد. این شرکت آلمانی از سال 
۱۹۷۰ همراه جدا نشدنی مسابقات جام جهانی بوده و امسال عالوه بر 
مسابقات،  رسمی  توپ  تولید  و  رسمی  اسپانسری  عهده گیری  بر 

در  است.  کرده  تامین  نیز  را  شرکت کننده  تیم   ۹ تجهیزات  و  لباس ها 
کاالهای  بازار  درصد   ۱۴/۶ حاضر  حال  در  که  رقیب  شرکت  مقابل 
ورزشی جهان را در اختیار دارد (که این میزان برای آدیداس ۱۱/۴ 
درصد است) و اولین برند ورزشی دنیا محسوب می شود، اسپانسر 
شده  معروف  بازیکنان  از  تن  چند  و  جهانی  جام  تیم   ۳۲ از  تیم   ۱۰
مسابقات  رسمی  اسپانسر  آدیداس  که  شرایطی  در  بنابراین  است. 
است، آیا می توان آن را برنده برندهای جام جهانی دانست؟ به همین 
پیش  سال  چهار  جهانی  جام  در  را  نایک  و  آدیداس  رقابت  منظور 

مرور می کنیم. 

 رقیبان در ۴ سال پیش
دیگر،  دستاوردهای  بسیاری  عالوه بر  آفریقا   ۲۰۱۰ جهانی  جام 
طول  در  است.  بوده  تاریخ  در  ورزشی  رقابت  میدان  دیجیتالی ترین 
برگزاری مسابقات، به مدت یک ماه دنیا به دهکده ای مرتبط به هم و 
سرشار از اشتیاق مشترک تبدیل شده بود. مصرف کنندگان سراسر 
خیلی  و  می کردند  تماشا  مختلف  پایگاه های  در  را  مسابقات  دنیا 
هر  مورد  در  فوتبال  طرفداران  و  دوستان  با  را  خود  نظرات  سریع 
به  اجتماعی  شبکه های  به  مراجعه  می گذاشتند.  اشتراک  به  چیزی 
رکوردهای  آمریکا   ESPN پرطرفدار شبکه  و  بود  رسیده  خود  اوج 
قابل توجهی از تماشاچیان خود به جای گذاشت. جنجال دیجیتالی 
آیا  کرد:  مطرح  بازاریابی  در  را  مهمی  بسیار  بحث  جهانی  جام 
شدن  اسپانسر  حق  پرداخت  طریق  از  فضاها  این  در  داشتن  نقش 
موثرتر است یا بازاریابی مخفیانه از طریق ایجاد ارتباط مرتبط، اما 
غیررسمی. ابعاد بازاریابی به صورت اسپانسر شدن در هیچ جدالی 
مثل رقابت برندهای آدیداس و نایک در مسابقات جام جهانی مشهود 

نبوده است. 
در  که  برندهایی  به  نسبت  مصرف کننده  می دهد  نشان  تحقیقات 
فضاهای معناداری مانند موسیقی، هنر، سرگرمی و ورزش حضور 
دارند، احساس نزدیکی بیشتری می کند. هر گونه وابستگی به علت 
وابستگی های  اما  کند؛  تقویت  را  برند  وجهه  می تواند  اشتیاق  یا 
احساسی یا بصری به تنهایی مزیت ایجاد نمی کنند. برندهای بزرگ 
می تواند  فقط  شدن  اسپانسر  و  می کنند  ارائه  کاربردپذیری  ابتدا 
و  برند  وعده  به  اگر  شدن  اسپانسر  باشد.  بزرگی  تقویت کننده 
شیوه هایی  به  اگر  و  باشد  منحصربه فرد  و  مرتبط  آن  مصرف کننده 
محسوب  دارایی  کند،  تعریف  را  کسب وکار  اهداف  یادماندنی  به 
برند  استراتژی  تقویت کننده  عنوان  به  شدن  اسپانسر  حق  می شود. 

میان  در  و  شود  درآمد  رشد  به  منجر  کند:  محقق  را  هدف  دو  باید 
 ۲۰۱۰ جهانی  جام  در  کند.   ایجاد  برند  تمایز  کلیدی  مصرف کنندگان 
و  بود  مسابقات  رسمی  اسپانسر  هم  باز  آدیداس  جنوبی،  آفریقای 
می شد.  دیده  مسابقات  کلیه  زمین  کنار  تبلیغات  در  شرکت  این  نام 
آدیداس عالوه بر تامین لباس و تجهیزات ورزشی تعدادی از تیم ها، 
اما  نایک  بود.  درآورده  خود  انحصار  در  هم  را  تلویزیونی  تبلیغات 
جهانی  جام  رسمی  اسپانسر  شرکت  این  داشت.  متفاوتی  رویکرد 
نبود؛ اما به واسطه اسپانسر شدن برای تیم هایی مانند هلند، پرتغال 
این  در  غیررسمی  حضور  معروف،  بازیکنان  از  تن  چند  و  برزیل  و 
و  پنهان  بازاریابی  قدیمی  روش  از  نایک  واقع،  در  داشت.  مسابقات 
کسی  چه  کرد.  استفاده  غیرمستقیم  حضور  این  برای  محتوا  ایجاد 
بگیرد؟  نادیده  را  شرکت  این  شبرنگ  نارنجی  کفش های  می تواند 
دقیقه ای  سه  فیلم  یک  و  برد  بهره  دیجیتال  دنیای  از  همچنین  نایک 
آن  در  فوتبال  ستاره های  که  ساخت  بنویس»  را  «آینده  موضوع  با 
مصرف کنندگان  برای  را  امکان  این  نایک  شرکت  داشتند.  حضور 
به وجود آورد که این ویدئو را ادیت کنند. این ویدئو ظرف ۳۰ روز 
کسی  چه  گرفت  نتیجه  می توان  آیا  داشت.  بازدیدکننده  میلیون   ۲۰
نشان  آمار  است؟  شده  پیروز  قبلی  جهانی  جام  بازاریابی  میدان  در 
مسابقات  این  از  دالر  میلیارد   ۱/۷ توانستند  شرکت  دو  هر  می دهد 

درآمدزایی کنند؛ اما وجهه نایک در سراسر دنیا سروصدای بیشتری 
کرد. این پیروزی را نمی توان به نحوه بازاریابی پنهان یا غیررسمی 
این برند نسبت داد، بلکه می توان آن را ناشی از برتری این شرکت در 
ایجاد محتوا و توانایی به حداکثررسانی کلیه فرصت های موجود به 
شیوه های منحصربه فرد دانست. این یک واقعیت بازاریابی است که 

در مسابقات جام جهانی وجود دارد. 

 نقش رسانه های اجتماعی
برند  دو  این  عملکرد  نمود  بهترین  شاید  امسال،  جهانی  جام  در 
بوده  اجتماعی  رسانه های  در  آنها  تالش های  یکدیگر،  برابر  در 
جهانی  جام  به  نسبت  اینترنت  فعال  کاربران  تعداد  که  ازآنجا  باشد. 
گذشته افزایش قابل توجهی یافته، رسانه های اجتماعی اکنون نقش  
طرفداران  تعداد  نظر  از  می کنند.   ایفا  زمینه  این  در  برجسته تری 
میلیون   ۳۵ از  بیش  با  نایك  حقیقت،  در  است.  پیشتاز  نایك  مطمئنا 
توییتر  و  بوك  فیس  صفحه های  در  ترتیب  به  طرفدار  میلیون   ۱/۸ و 
خود، دو برابر بیشتر از رقیبش آدیداس در این دو رسانه اجتماعی 
محبوب، طرفدار دارد. به گفته لین اندرسون، مدیر سایت تحقیقات 
از  بزرگ  برندهای  بهره برداری  «میزان   ،Repucom ورزشی 
رسانه های اجتماعی به این معنی است که سایت هایی مثل فیس بوك 
شاخص  تعدادی  اساس  بر  ببینیم  که  می دهند  را  امکان  این  ما  به 
شناخت  است.  کرده  جذب  را  طرفدار  بیشترین  برند  کدام  خاص، 
جالب تری  بینش  دارند،  بیشتری  آنالین  رشد  پتانسیل  که  بازارهایی 
حال  هر  به  می کند.  ارائه  برند  استراتژیك  رویکردهای  به  نسبت 
آورده  دست  به  زمینه  این  در  را  موفقیت  بیشترین  که  است  نایك  این 
است. این شرکت امسال به تنهایی شاهد رشد قابل توجه طرفداران 
بوده  هند  و  اندونزی  مثل  نوظهوری  بازارهای  در  خود  فیس بوکی 

است.»
از  بازار  رشد  نیز  و  محلی  بازار  یك  جمعیتی  ویژگی های  شناخت 
طریق جوامع آنالین در سراسر دنیا، به برندها این امکان را می دهد 
نظر،  این  از  بتازند.  رقبا  بر  و  کنند  پیدا  را  بالقوه  شکاف های  که 
به عنوان  آدیداس  حال،  این  با  باشد.  پیشتاز  توانسته  نایك  شرکت 
این  طول  در  موقعیت  این  از  جهانی  جام  مسابقات  رسمی  اسپانسر 
تورنمنت استفاده خواهد کرد؛ اما شناخت برنده واقعی این دو برند 

رقیب کار سختی است و باید تا پایان مسابقات صبر کرد. 
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نشئه آورهای نوین 
باختن  رنگ  حال  در  سنتی  مخدرات  جذابیت  که  حالی  «در 

است، مواد جدید جایگزین آنها در بازار می شوند.»

و  نشسته  لباسشویی  ماشین  روی  می بیند، «رف»  را  او  که  باری  «اولین 
در شرف بلعیدن ۸ گرم از ماده ای که ظاهرًا ترکیبی است از اسپید، نمک 
درمان  برای  که  آزمایشی  داروی  یک جور  و  مونوسدیم  گلوتامیک  اسید 
جدیدترین  است.»  اجتماعی  محیط های  در  سگ ها  اضطرابی  اختالل 
رمان  ند بیومن نویسنده بریتانیایی، درخشش، این گونه آغاز می شود. 
دنیا،  نقاط  اکثر  در  می کشد؛  تصویر  به  را  جهانی  واقعیتی  که  صحنه ای 
ولی  زوال اند  به  رو  هروئین  و  کوکائین  مانند  قدیمی  روان گردان  مواد 
ترکیبات دارویی مصنوعی و آزمایشگاهی به سرعت در حال جایگزینی 

آنها هستند.
این استنباطی است که از آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد درباره 
مواد مخدر و بزهکاری، منتشر شده در بیستم ماه می، برداشت می شود. 
بود  شده  گزارش  جدید  روان گردان  ماده   ۳۴۸ ورود   ،۲۰۱۳ سال  پایان  تا 
که تقریبًا همه آنها از سال ۲۰۰۸ وارد بازار شده  و شامل ۱۱۰نوع کانابیس 

مصنوعی (که اثرات ماری جوانا را شبیه سازی می کنند) و تعداد بسیار 
و   ۲۰۱۰ سال های  طی  هستند.  شناخته شده  کمتر  محرک های  از  زیادی 
از  اکثرًا  آمفتامین،  سبک  به  قدیمی تر  مصنوعی  مخدر  مواد  حمله   ،۲۰۱۲
نوع متامفتامین، یا کریستال مت (شیشه)،  بیشتر به خاطر رشد تقاضا 

در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی، رشدی دو برابر داشت.
رابطه  در  مرتب  به طور  مسووالن  که  بریتانیا،  و  آمریکا  کشورهای  در 
مصرف  می کنند،  برگزار  ارزیابی  و  سنجش  مخدر،  مواد  مصرف  با 
نقاط  بیشتر  در  است.  داشته  سراشیبی  سیری   ۲۰۰۸ سال  از  کوکائین 
دهه  طول  در  است.  شده  نادر  امری  به  تبدیل  هروئین  به  اعتیاد  اروپا، 
گذشته، قیمت عمده فروشی کوکائین، به شدت افزایش یافته که تا حدودی 
تنگنا  در  و  نقاط  دیگر  و  کلمبیا  در  قمع گرایانه  و  قلع  تالش های  مدیون 
کیفیت  به  ضربه  و  قیمت ها  رفتن  باال  آن  پیامد  و  عرضه گران،  دادن  قرار 
است. در اروپا، کوکائین به مقدار زیادی با «لوامیزول»، که نوعی داروی 
کرم زدایی چهارپایان است، مخلوط شده است. هروئین نیز، هم گران تر 
شده و هم کیفیت بدتری دارد؛  به طوری که برخی از محموله ها در اروپا، 

ظاهرًا آلوده به انتراکس (سیاه زخم) هستند.
اما پیروزی های این چنین در جنگ جهانی مواد مخدر، مسلمًا یک طرفه 
بوده اند. طبق گفته فیونا میشام از دانشگاه دورهام  که عادات مصرف 
مصرف کننده ها  اکثر  اگرچه  می کند،  بررسی  را  جوانان  در  الکل  و  مواد 
مواد سنتی تر را ترجیح می دهند، ولی در صورت عدم دسترسی، بسیاری 
غیرقابل  انواع  از  حتی  سپید،  پودرهای  دیگر  امتحان  به  حاضر  آنان  از 
شناسایی آن هستند. در سال ۲۰۱۰، زمانی که اکستاسی باالخص کمیاب 
که  مفدرون،  از  بریتانیا،  ۲۴ساله  تا   ۱۶ بین  جوانان  از  درصد   ۴/۴ بود، 
ماده ای شبیه به اکستاسی است، و ۱/۲ درصد از کتامین، نوعی آرامبخش 
 ۹ هر  از  کرده اند.  استفاده  دامپزشکی،  در  استفاده  مورد  قوی  بسیار 
کانابیس  مواد  از  نوعی  دبیرستان،   آخر  سال  در  نفر  یک  آمریکایی  نفر 
هیچ  پیش،  دهه  یک  تا  است.  کرده  امتحان  را  حشیش)  مصنوعی (شبیه 

یک از اینها شناخته شده نبودند.
با  می توان  شد،  وارد  اروپا  به   ۲۰۰۹ سال  حول وحوش  که  را  مفدرون 
قیمتی بسیار ارزان از طریق آنالین از سازندگان چینی که آن را با عنوان 
«تغذیه گیاه» یا «مواد شیمیایی پژوهشی» توصیف می کنند، سفارش داد 
یافته  ادامه  همچنان  آن  مصرف  اما  شد،  ممنوع   سرعت  به  که  هرچند  و 
است. بنا به گفته نایام ایست وود از بنگاه خیریه رهایی در بریتانیا که در 
زمینه مواد مخدر فعالیت می کند، دالالنی که قبًال در کار فروش اکستاسی 
و کوکائین بودند، اکنون مفدرون می فروشند.  این ماده، مصرف کنندگان 
سنگین از جمله معتادان سابق هروئین را به خود جذب کرده است که آن 

را تا روزی ۲۰ بار به عضالت خود تزریق می کنند.
هنوز ماده دیگری با گیرایی گسترده مفدرون پدیدار نشده، اما بیش از 
صدها نوع مواد مصنوعی «نشئه زای قانونی» پدیدار شده اند، که توسط 
داروسازانی  ساخته می شوند که اغلب طرز تهیه و نمودار مولکولی آنها 

مصرف  برای  «نه  ترفندآمیز  برچسب های  با  و  می گذارند  اشتراک  به  را 
انسان» یا «مخصوص کلکسیونر اجناس بدیع»، به فروش می روند.

ممکن  که  می شوند  قدغن  سرعتی  چنان  با  و  می کنند  ظهور  جدید  مواد 
دالالن  به  تبدیل  شوند،  متوجه  خود  اینکه  بدون  آنها  فروشندگان  است 
بسته های  در  معموًال  را  خود  اجناس  آنها  شوند.  غیرقانونی  مخدر  مواد 

وکیوم شده از طریق پست  توزیع می کنند. 
در  که  جایی  تا  کرده،  کمک  هم  سنتی  مخدر  مواد  بازار  تغییر  به  این  و 
امری  آن  در  را  نشئگی  قدیم  از  جغرافیایی،  دورافتادگی  که  استرالیا، 
گران قیمت کرده بود، واردات مواد از اروپا، حتی گاهی با پست معمولی 

رو به افزایش است.
زهر  جدیدترین  کتامین  توسعه،  حال  در  کشورهای  از  بخش هایی  در 
انتخابی است. ۱۸ درصد از زندانیان مواد مخدر در ماکائو، آن را مصرف 
در  کتامین  مصادره  دارد.  را  دوم  رتبه  متامفتامین،  از  پس  که  کرده اند 
چین، ۶۰ درصد از میزان کل جهانی آن را در بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ 
به خود اختصاص داد. به تازگی پژوهشی بر روی مصرف مواد در میان 
محبوبیتی  از  ماده  این  حاضر  حال  در  می دهد  نشان  آرژانتینی  جوانان 
بیشتر از کوکائین برخوردار است. آنجا اغلب با برچسب اکستاسی، مانند 
است.   شده  طرد  کامًال   ثروتمند،  کشورهای  در  که  می شود،  ارائه   LSD
آسیای  در  است.  روز  مد  همچنان  متامفتامین  اما،  فقیرتر  کشورهای  در 
جنوبی و مرکزی، به نظر می رسد که جای هروئین را به عنوان محصول 
 ۲۰۱۱ سال های  بین  است.  گرفته  مخدر  مواد  قاچاقچیان  میان  در  منتخب 

افزایش  برابر  سه  میانمار،  در  مصادره شده  متامفتامین  مقدار   ،۲۰۱۲ و 
چهار  به   ۲۰۰۵ سال  در  هیچ  از  مصادره شده  میزان  ایران،  در  داشت. 
که  افغانستان  در  است.  کرده  صعود  گذشته  سال  در  کیلوگرم  هزار 
برای مدتی طوالنی مزارع شاهدانه، معاش کشاورزان را فراهم می کرد، 
دست  به  که  قرص هایی  است.  شده  پیدا   ،meth ساخت  آزمایشگاه های 
عربی  کشورهای  همین طور  و  تایلند  فیلیپین،  در  افزایش  روبه  معتادان 
می رسند، جایی که آمفتامین نوع سنتی نیز، همچنان محبوب باقی مانده 

است.
به گفته یک کارشناس، تالش پی در پی دولت برای سرکوبی مواد جدید، 
مانند بازی ضربه بر خال است، هنوز یکی از میان نرفته نوعی جدیدتر 
پیدا می شود. هر ماده جدید، صدمات جدیدی را هم برای مصرف کنندگان 
جسمانی کتامین به مراتب  به همراه دارد. میزان اعتیاد آوری و صدمات 
کانابیس مانند  مواد  از  بعضی  و  رسیده  اثبات  به  اکستاسی  از  بیشتر 
مصنوعی، در مقایسه با کانابیس های طبیعی اثرات جانبی بدتری دارند 
و با وجود اینکه مصرف آنها هنوز نسبتًا محدود است، تنها در سال ۲۰۱۲ 
در انگلیس و ولز، ۵۲ نفر بر اثر استفاده از مواد روان گردان جدید، جان 
خود را از دست دادند که در مقایسه با رقم محدود چندین سال پیش، و 

تعداد تلفات در اثر مصرف آمفتامین و اکستاسی، رقم باالیی است. 

کارزاری قدیمی، جبهه ای جدید
ندارد.  پی  در  کمی  آسیب های  جدید  مخدر  مواد  تولید  و  فرآوری 
از  و  کرده  متنوع  را  خود  محصوالت  برمه ای  و  مکزیکی  قاچاقچیان 
همچنان  اما  آورده اند  روی  متامفتامین  فروش  و  تولید  به  کوکائین 
از  متامفتامین  تولید  شرقی،  اروپای  در  مانده اند.  باقی  پرخشونت 
جمهوری چک، که معضل اعتیاد به مواد مخدر از زمان کمونیسم وجود 
است.  یافته  سرایت  آلمان  و  اتریش  مانند  همسایه  کشورهای  به  داشته، 
برای پلیس ردیابی این مسیرهای تجاری، چندان ساده تر از راه هایی که 
بر  که  اروپایی هایی  آمار  نیست.  داشت،  همراه  به  را  کوکائین  و  هروئین 
اثر استفاده از متامفتامین تحت درمان قرار گرفته اند، هر چند هنوز زیاد 

نیست، اما به سرعت در حال رشد است. 
دولت  است،  محبوب  به ویژه  مصنوعی  مواد  مصرف  که  نیوزیلند،  در 
مواد  ساختن  میزان  و  تنظیم  و  کردن  تست  به  آنها،  کردن  ممنوع  به جای 
تست  برای  درستی  سیستم  که  آنجا  از  تاکنون،  است.  شده  متعهد  جدید 
بوده  موثر  عملی  راه  تنها  مواد،  کلی  کردن  قدغن  نداشته،  وجود  کردن 
اما  است.  رسانده  یاری  غیر قانونی  بازار  به  احتماًال  امر  همین  که  است، 
کلی  به صورت  استفاده از مواد  عاقالنه است.  آرمانی بلندمدت،  داشتن  
برای  تالش  که  شدیدی  آسیب های  ولیکن  است  نبوده  زیانبار  همیشه 

متوقف کردن آن به همراه دارد، به اثبات رسیده است.
اکونومیست
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شک  بی  که  مسابقاتی  شده  آغاز  امسال  جهانی  جام  مسابقات 
دربردارنده اتفاقات جالب و شگفت انگیزی از رقابت میان ۳۲ 

تیم شرکت کننده از پنج قاره دنیا خواهد بود.
با توجه به پیشرفت فناوری های رایانه ای و پرطرفدار بودن 
تردیدی  ها،  رقابت  این  باالی  حساسیت  و  ورزشی  رشته  این 
نیست که در رقابت های امسال بیش از پیش شاهد استفاده از 
فناوری های پیشرفته ای باشیم که دست به دست هم می دهد تا 
عالوه بر تضمین امنیت بازی ها و کاهش خطاهای احتمالی در 
داوری، در ثبت خاطره های تکرار نشدنی در کنار عالقه مندان 

به این ورزش پرهیاهو نقش آفرینی کند.

ربات ها؛ از خوشامدگویی تا کنترل امنیت بازی ها
برود  پیش  شده  تعیین  پیش  از  برنامه  طبق  کارها  همه  اگر 
از  ای  افتتاحیه  مراسم  شاهد  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات  در 
نوعی متفاوت خواهید بود. قرار است در مراسم افتتاحیه یک 
ربات  کمک  به  است  حرکتی  معلولیت  دچار  که  برزیلی  جوان 
هوشمندی که یکی از دانشمندان عصب شناس برجسته و بنام 
بلند  چرخدارش  صندلی  روی  از  است  کرده  طراحی  برزیلی 
شده و پس از تجربه راه رفتن در وسط زمین فوتبال، به همه 

خوشامد بگوید.
انسان  ذهن  فرمان  تحت  که  است  رباتی  نخستین  ربات  این 
کنترل می شود و فرد می تواند با بر تن کردن این ربات اسکلتی 
گفته  به  دهد.  قرار  کنترل  تحت  را  آن  ذهنش  نیروی  کمک  به 
مسئوالن برگزارکننده جام جهانی امسال، قرار است از چهار 
پهپاد برای کنترل مسابقات استفاده شود. حفظ نظم و امنیت 
بازی ها نیز به ربات های هوشمند واگذار می شود. این ربات 
ها در ۱۲ ورزشگاه محل برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار 
را  پلیس  همیار  های  ربات  تامین   iRobot شرکت  که  گیرد  می 
عهده دار شده است. دوربین هایی با قابلیت ثبت ۴۰۰ تصویر 
در ثانیه و کنترل از راه دور از جمله امکانات این ربات ها است. 
این ربات می تواند در مناطق مختلف جستجو کرده و اشیای 

غیر قابل شناسایی مشکوک را مورد بازبینی قرار دهد.

اساسا این ربات ها که Packbot نام دارد، برای انجام ماموریت 
های خطرناک از قبیل حادثه نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن 
های  عینک  به  امنیتی  نیروهای  است  قرار  است.  شده  طراحی 
دوربین دار مجهز شوند تا در صورت بروز مشکل، فرد خاطی 

براحتی شناسایی شود.

توپی با شیارهای عمیق
قرار  کارایی،  بهبود  و  ها  قابلیت  افزایش  هدف  با  نیز  امسال 
طراحی  آدیداس  شرکت  توسط  که  اختصاصی  توپ  یک  است 
شده است در مسابقات جام جهانی مورد استفاده قرار گیرد که 
به نظر می رسد در مقایسه با توپ جام جهانی قبلی از تفاوت 
نگاه  نخستین  در  آنچه  باشد.  برخوردار  آشکاری  و  بارز  های 
توجه شما را جلب می کند وجود درزهای عمیق روی بدنه توپ 
است که تبادل هوا را امکان پذیر ساخته و در نهایت به افزایش 
بازی  زمین  در  حرکت  هنگام  در  توپ  تعادل  و  حرکت  سرعت 

کمک می کند. وزن این توپ فقط ۴۳۷ گرم است و میزان نفوذ 
آب به بدنه توپ ۲ /۰ درصد است؛ بنابراین حتی در شرایطی 
که این توپ در تماس با آب قرار گیرد بازهم تغییری در عملکرد 
در  فنی  و  علمی  نکات  گرفتن  نظر  در  شد.  نخواهد  ایجاد  آن 
و  زانو  گردن،  کمر،  به  شده  وارد  فشار  کاهش  توپ،  طراحی 

پاشنه های پای بازیکنان را تضمین می کند.

به گفته کارشناسان، این توپ که برازوکا نام دارد، از نظر دقت 
نام  جابوالنی  که  جهانی  جام  توپ  قبلی  نمونه  با  مقایسه  در 
جابوالنی  خالف  بر  و  است  برخوردار  بهتری  دقت  از  داشت، 
که دروازه بان ها از مخالفان اصلی آن بودند این توپ حرکت 
بسیار  حرکت  میسر  از  آن  انحراف  میزان  و  ندارد  غیرطبیعی 
محدود و جزئی است. جابوالنی در مقایسه سطح صاف تری 
داشت که این ویژگی به غیرقابل پیش بینی بودن مسیر حرکت 
بدنه  برای  اصلی  تکه  شش  از  استفاده  شود.  می  منتهی  توپ 
توپ  بدنه  دهنده  تشکیل  های  تکه  تعداد  کاهش  یعنی  توپ 
موجب می شود این توپ جدید از پایداری بیشتری برخوردار 
باشد. گرچه این ویژگی موجب می شود سطح توپ تا اندازه 
از  مشکل  این  حل  برای  آدیداس  اما  باشد  صیقلی  و  صاف  ای 
گفته  به  است.  کرده  استفاده  توپ  بدنه  روی  عمیق  شیارهای 
کارشناسان، برازوکا عملکردی مشابه توپ های سنتی ۳۲ تکه 
پایداری  موجب  توپ  روی  های  برجستگی  و  شیارها  دارد. 
مواجهه  در  ها  بان  دروازه  شود  می  بینی  پیش  و  توپ  بیشتر 
حرکت  مسیر  بینی  پیش  در  کمتری  مشکالت  با  توپی  چنین  با 

توپ مواجه باشند.

تماشای مسابقات از نوعی دیگر
جام جهانی فوتبال از جمله اتفاقات مهمی است که نه تنها برای 
عالقه  برای  بلکه  فوتبال،  ورزش  بویژه  و  ورزش  مندان  عالقه 
بوده  توجه  مورد  نیز  جدید  های  فناوری  با  آشنایی  به  مندان 
جام  میزبان  کشورهای  برای  مطرح  موضوعات  از  یکی  است. 
جهانی این است که از فناوری های نوین و ابزارهای پیشرفته 

برای هرچه بهتر برگزار شدن این رقابت ها استفاده شود.
در نظر گرفتن نکات علمی و فنی در طراحی توپ، کاهش فشار 
را  بازیکنان  پای  های  پاشنه  و  زانو  گردن،  کمر،  به  شده  وارد 

تضمین می کند
های  سیستم  از  امسال  مسابقات  در  بار  نخستین  برای 
که  شود  می  استفاده  پیکسل   ۴۰۰۰ کیفیت  با  تصویربرداری 
ها  رقابت  مستقیم  پخش  برای  را  تجهیزات  این  سونی  شرکت 
تامین می کند. بنابراین امسال عالقه مندان فوتبال می توانند 
شاهد تماشای تصاویر باکیفیت تری از این رقابت ها باشند و 
مسابقات را از دریچه ای متفاوت تعقیب کنند. در این تجهیزات 
سینمای  اگر  است.  شده  استفاده   Ultra HDTV فناوری  از 
خانگی شما قابلیت دریافت تصویری با چنین کیفیتی را ندارد 
بازهم این فناوری به دردتان می خورد، زیرا به این طریق می 
شما  خانگی  نمایشگر  روی  که  تصویری  باشید  مطمئن  توانید 
نقش می بندد باکیفیت ترین تصویری است که می توانید روی 

این نمایشگر ببینید.

هر  و  نمایشگر  نوع  هر  با  معمولی  های  تلویزیون  حتی  یعنی 
را  مخاطبانشان  رضایت  روش  بهترین  به  تواند  می  کیفیتی 
جلب کنند. وقتی برای نخستین بار رقابت های فوتبال در قالب 

تصاویر رنگی روی جعبه جادویی تلویزیون به نمایش درآمد، 
سر و صدای زیادی در دنیای عالقه مندان به تماشای مسابقات 
و  تلویزیونی  نمایشگرهای  پیشرفت  با  افتاد.  راه  به  فوتبال 
تماشای  ها  رقابت  این  از  تر  واقعی  تصاویری  نمایش  امکان 
فوتبال روی نمایشگرهای خانگی رنگ و بوی متفاوتی به خود 

گرفته است.

جریان  در  است  قرار  که  هایی  فناوری  کنار  در  امسال  اما 
مسئوالن  برای  را  بیشتری  امکانات  ها  رقابت  برگزاری 
شبکه  است  قرار  کند،  فراهم  بازیکنان  و  داوران  برگزاری، 
در  را  جدیدی  سیستم  امسال  مسابقات  در   ESPN تلویزیونی 
تا  دهد  می  را  امکان  این  آنها  به  که  دهد  قرار  مخاطبان  اختیار 
بتوانند بازی ها را به شیوه مجازی تحلیل کنند. این سیستم با 
استفاده از شبیه سازی تصویر امکان فهم سخنان کارشناسان 

را برای بینندگان فراهم می کند.

به  را  بازی  حساس  های  صحنه  توان  می  سیستم  این  کمک  به 
های  دوربین  طریق  از  که  مختلفی  های  زاویه  از  مجازی  طور 
بنابراین  کرد.  سازی  شبیه  شود،  می  ذخیره  بازی  کننده  ثبت 
بازی  از  حساسی  صحنه  از  کامل  دید  یک  تواند  می  فردی  هر 
هر  اساس  این  بر  باشد.  داشته  است  بوده  برانگیز  بحث  که  را 
شده  بازی  زمین  وارد  مجازی  شیوه  به  تواند  می  کارشناسی 
و آنچه را در آنجا اتفاق افتاده است از نزدیک نظاره گر باشد. 
حسب  بر  که  را  هایی  صحنه  تواند  می  سیستم  این  همچنین 
تغییر شرایط امکان وقوع آنها وجود داشته است شبیه سازی 

کند.

تکنولوژی و فناوری

جام جهانی با لباس های خنک شونده
تصور  حد  از  بیش  آن  هوای  که  می شود  برگزار  برزیل  کشور  در   ۲۰۱۴ فوتبال  جام جهانی 
است.  شده  تبدیل  ورزشکاران  از  بسیاری  برای  بزرگ  معضلی  به  مساله  است.این  گرم 
از  پیش  را  بازیکنان  بدن  که  آورده اند  روی  فناوری هایی  به  تیم ها  برخی  اساس،  این  بر 
بازی خنک می کند. به عنوان مثال، آدیداس نوعی جلیقه تولید کرده است که حرارت بدن 
بازیکنان را پیش از بازی یا بین دو نیمه کاهش خواهد داد. سیستم خنک کننده این جلیقه 
روی زیربغل و باالی کمر بازیکن به عنوان مهم ترین نقاطی که نیاز به کاهش حرارت دارند 

متمرکز است. 

روباتی که به سرعت با شما دوست می شود

اولین  کند،  درک  را  افراد  احساسات  می تواند  سازندگانش  گفته  به  که  سخنگو  روبات  یک 
دوست خود را جمعه گذشته در توکیو پیدا 
نامیده   (Pepper) پپر  که  روبات  این  کرد. 
باالیی  عمومی  روابط  دارای  است  شده 
است و می تواند به عنوان فردی که در جلو 
استفاده  می کند  مشتری  جلب  فروشگاه ها 
شود. ارتفاع این روبات ۱۲۰ سانتی متر بوده 
و روی چرخ های زیر پایش حرکت می کند. 
پپر  که  کرده اند  ادعا  روبات  این  سازندگان 
می تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد مکالمات لحظه ای 
مزبور،  نمایشگاه  در  کند.  درک  را  افراد 
«او  می گویند:  روبات  این  بازدیدکنندگان 
داشتنی  دوست  کودک  یک  مانند  کامال 

است. ابتدا احساس می کردیم که پپر بدون توجه به سخنان ما جواب می دهد، اما او واقعا 
جواب های منطقی و مرتبط می دهد و ما را جذب خود کرد.» 

گشایش جام جهانی 
فوتبال با همکاری ربات ها
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مشاغل

با خودتان روراست باشید
گذرد؟  می  چه  شما  دل  و  ذهن  در  شوید.  خیره  تان  احساسات  به 
تان  احساسات  اید؟  شرمنده  نگرانید؟  هستید؟  عصبانی  ناراحتید؟ 
را بدون پرده پوشی بررسی کنید. شما باید بدانید که این تغییر چه 
های  خرابی  بتوانید  تا  گذاشته  تان  زندگی  سبک  و  روان  بر  تاثیری 
ناشی از آن را یکی یکی بازسازی کنید. شاید این از دست دادن، آنقدر 
شناختن  پس  از  ماه  چند  و  هفته  چند  تا  که  باشد  داده  آزار  را  شما 

احساسات واقعی تان برنیایید.

دست روی دست نگذارید
می  که  کسی  هر  به  شوید.  آماده  تان  اطرافیان  از  گرفتن  کمک  برای 
دانید، می تواند به شما کمک کند، زنگ بزنید یا رزومه تان را همراه 
های  سایت  های  قابلیت  از  کنید.  میل  ای  برایش  کمک  درخواست  با 
که  رسمی  نشریات  و  معتبر  های  سایت  نشوید.  غافل  هم  کاریابی 
بهترین  از  یکی  کنند  می  منتشر  را  مختلف  های  شرکت  های  آگهی 

ابزار های پیدا کردن گزینه مناسب برای شروع دوباره هستند.

آستین ها را باال بزنیـد
حواس تان به خودتان باشد

شاید  کند.  حمله  شما  به  احساسی  هر  از  قبل  است  ممکن  ناامیدی 
برای  کس  هیچ  و  آید  برنمی  تان  دست  از  کاری  هیچ  که  کنید  تصور 
و  ثباتی  بی  احساس  هم  شاید  نیست.  قایل  ارزش  تان  های  توانایی 
ناتوانی برای ساختن آینده بیشتر از هر حسی شما را تحت تاثیر قرار 
که  هایی  فکر  مراقب  باید  لحظه  هر  و  روز  هر  شرایط  این  در  دهد. 
از ذهن تان عبور می کند، باشید و نگذارید احساسات منفی از شما 
فردی ناتوان و مایوس بسازد. اگر احساس کردید هیجان های منفی 
هر روز بیشتر از قبل آزارتان می دهند، موضوع را با یک روانشناس 
مطرح کنید و از او برای آرام شدن کمک بگیرید. یادتان نرود که هیچ 
کارفرمایی دوست ندارد یک عضو ناامید را وارد کسب و کارش کند.

ریشه ها را بخشکانید
را  تان  شدن  بیکار  دلیل  اید،  شده  تر  روراست  خودتان  با  که  حاال 
ارزیابی کنید. اگر شما بدانید این اتفاق چرا رخ داده و از چه زمانی 
توانید  می  بهتر  است،  شده  زده  شما  کاری  زندگی  در  هایش  جرقه 

ناامید  که  است  این  مهم  اما  کنید.  ریزی  برنامه  دوباره  شروع  برای 
نشوید؛ شاید توانایی های شما در کار دیگری بهتر مجال بروز پیدا 
کنند! بد نیست قلم و کاغذی بردارید و توانایی ها و کاستی های تان 
را در آن فهرست کنید. در این فهرست هم به جنبه های کاری و علمی 
و  بحران  مدیریت  سازگاری،  قبیل  از  شخصیتی  های  جنبه  به  هم  و 
... بپردازید. گذشته از این می توانید موضوع را با یک روانشناس 
سازمانی که در حوزه کسب و کار فعالیت می کند درمیان بگذارید و 
از او برای شناخت بهتر خودتان کمک بگیرید. شاید شخصیت شما 
بیشتری  سازگاری  تر  متفاوت  شغلی  شرح  و  دیگر  کاری  محیط  با 

داشته باشد.

جا نزنید
به  را  بیکاری  این  از  بارناشی  همه  تان  زندگی  شریک  که  نگذارید 
تنهایی به دوش بکشد و فشار شرایط تازه شما او را از پا در بیاورد. 
از هر لحظه ای برای پیدا کردن یک ارتباط تازه و جست وجوی شغل 
کمک بگیرید. گذشته از این تا زمانی که کار مناسب را پیدا نکرده اید، 
در مسئولیت های خانه مشارکت بیشتری کنید تا همه بار زندگی بر 
دوش یکی از شما نیفتد. یکی از مسائلی که می تواند رابطه شما در 
این روزهای سخت را تحت تاثیر قرار دهد، کالفگی و کم طاقت شدن 
ندهیدکه  اجازه  و  باشید  تان  روانی  وضعیت  مراقب  پس  است.  تان 
واکنش های ناگهانی و ناخود آگاه تان بیشتر از بیکاری و مشکالت 

اقتصادی به رابطه شما آسیب بزنند.

انعطاف پذیر باشید
برای شروع کار تازه، بیشتر از هرچیز به انعطاف پذیری و سازگاری 
نیاز دارید. تفاوت برنده ها و بازنده ها در قدم هایی است که برمی 
برای  ها  بازنده  اما  گویند  نمی  نه  فرصتی  هیچ  به  ها  برنده  دارند. 
کار  وارد  اگر  پس  گردند.  می  ای  بهانه  دنبال  به  همیشه  زدن  درجا 
تازه ای شده اید، اصلی که شما را به قبول آن وادار کرده را فراموش 
شغل  این  کنید  می  احساس  اگر  دارید!»  نیاز  کار  آن  به  نکنید: «شما 
ایده آل نیست، تا زمانی که در آن مشغول به کار هستید، با تمام نیرو 
به  تان،  های  مسئولیت  به  رسیدگی  کنار  در  و  دهید  انجام  را  کارتان 

دنبال فرصت بهتری بگردید.
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اگر کارتان را از دست داده اید، بخوانید
از کاری که چند سال از عمرتان را برایش خرج کردید بیکار شده اید؟ احساس می 
کنید هیچ کارفرمایی در هیچ گوشه ای از این شهر به مهارت های شما نیاز ندارد 
و تصور می کنید برنامه های مالی و کاری که برای خود چیده بودید هزاران سال 
نوری از شما دور شده اند؟ نمی گویم این فکر و خیال ها منطقی و درست هستند 
اما به شما حق می دهیم که در این شرایط سخت با احساسات منفی درگیر شده 
باشید. با این وجود اگر هنوز هم برای موفق شدن انگیزه دارید و دوست دارید به 

خود سابق تان تبدیل شوید، می توانید از این توصیه ها کمک بگیرید.

بیکاری هراسی
کاوه مظفری

می شود،  وابسته  مزد  به  انسان  معاش  که  زمانه ای  در 
این  نتیجه  و  می گردد،  بدل  مرگ  برادر  به  بیکاری 
می شود که آدم ها از سر ترس، دست به هر اقدامی  بزنند 
بسیاری  نشانه های  ما  روزمره  زندگی  بمانند.  زنده  تا 
واکنش هایی  دارد.  ماندن  زنده  برای  واکنشی  چنین  از 
از  که  واکنش هایی  است؛  تهی  زندگی  معنای  از  که 
انسان و زندگی بیگانه است و تنها از هراس مرگ ناشی 

می شود.
در نظامی  که معاش انسان به مزد وابسته است، بیکاری 
همیشگی است. حتی زمانی که آمارها از افزایش نرخ 
که  نیست  معنی  این  به  لزومًا  دارند،  حکایت  اشتغال 
خود  واقعی،  بیکاری  است.  کاهش  حال  در  بیکاری 
پیمانی  شرکت های  موقت،  قرارداد  پوست  زیر  در  را 
آن  واقعی،  بیکاری  می کند.  پنهان  روزمزد  کارگران  و 
احساس  روزمره  به طور  کارگران  که  است  هراسی 
حق  سر  بر  تا  می شود  آن  از  مانع  که  هراسی  می کنند. 
بیمه خود، دستمزد پائین خود، حقوق به تعویق افتاده 

خود، و بسیاری موارد دیگر چانه بزنند.
می برند،  سر  به  بیکاری  از  هراس  در  کارگران  وقتی 
هراس  وقتی  می شوند.  شرطی  هر  پذیرش  به  ناگزیر 
سطوحی  به  کار  شرایط  می شود،  فراگیر  بیکاری  از 
می کند.  نزول  قانونی  استانداردهای  از  پائین تر 
به  شرایطی  هر  تحت  که  می شوند  حاضر  کارگران 
انقیاد کارفرما درآیند. کاهش دستمزد، حذف مزایایی 
بیمه  حق  پرداخت  عدم  آمد،  و  رفت  سرویس  مانند 
قراردادهای  زمان  مدت  کاهش  و  کارفرما،  توسط 
از  بسیاری  امروز  که  هستند  مواردی  جمله  از  موقت، 
آنها  پذیرش  از  ناگزیر  شدن  بیکار  ترس  از  کارگران 
آنکه  برای  که  می پذیرند  کارگران  واقع،  در  می شوند. 
مزد بخور و نمیری داشته باشند، از حقوق اولیه ای که 

قانون برایشان در نظر گرفته، چشم پوشی کنند.
است.  فراگیر  بسیار  ما  جامعه  در  بیکاری،  از  هراس 
در  و  می کند  تهدید  را  اشتغال  لحظه  هر  که  هراسی 
برای  بتوانند  کارگران  تا  می شود  آن  از  مانع  نتیجه 
جای  به  آنها  کنند.  تالش  زندگی شان  وضعیت  بهبود 
بیشتر  باشند،  خود  وضعیت  کردن  بهتر  دنبال  به  آنکه 
تالش می کنند تا وضعیت موجود را حفظ کنند. حفظ 

آینده  مبهم  شرایط  از  نگرانی  دلیل  به  موجود  وضع 
تداوم  کار  شرایط  نزولی  سیر  تا  می شود  آن  باعث 
یابد. در واقع، وقتی هراس از بیکاری فراگیر می شود، 
تردیدهای  با  اجتماعی  موقعیت  رشد  و  ارتقا  امکان 
جدی مواجه می شود و تصویر آینده بیش از پیش مبهم 
می گردد. تا جایی که، همانند اخباری که از خودکشی 

کارگران شنیده می شود، دیگر آینده ای باقی نمی ماند.
سالم  اشتغال  شرایط  بیکاری  از  هراس  واقع،  در 
در  را  خود  همواره  کارگران  می سازد.  مخدوش  را 
موقعیتی  چنین  و  می بینند،  بیکاری  و  اخراج  معرض 
مانع از آن می شود تا بتوانند برای بهبود وضعیت شان 
تالش کنند. هر اقدامی از جانب آنان در اعتراض به این 
بیکاری   

ِ
پاسخ با  دم  نخستین  در  می تواند  وضعیت، 

مواجه شود. از این روست که در سال های اخیر، تشکیل 
جدی  موانعی  با  همواره  کارگران،  مستقل  نهادهای 
دلیل  به  که  مواردی  معدود  در  جز  است.  بوده  مواجه 
میسر  کارگران  سریع  اخراج  امکان  رسمی،  استخدام 
کارگران  شغلی  موقعیت  که  شرایطی  باقی  در  نیست؛ 
لغزنده است، هیچ امیدی برای تشکیل نهادهای صنفی 

و مستقل کارگران وجود ندارد.
از این رو، می توان استدالل کرد که دامنه بیکاری لزومًا 
نیستند،  کاری  به  مشغول  که  نیست  افرادی  به  مربوط 
بلکه حتی افرادی که در جایی شاغل هستند نیز همواره 
را  بیکاری  نوع  این  دارند.  قرار  بیکاری  معرض  در 
قرار  سنجش  مورد  آماری  دستکاری های  با  نمی توان 
پنهان  را  خود  اشتغال  درون  در  بیکاری  نوع  این  داد. 
بیکاری  کاهش  از  می توان  زمانی  تنها  است.  کرده 
اشتغال  وضعیت  که  گفت،  سخن  حقیقی  معنایی  در 
به  بتوانند  کارگران  که  زمانی  باشد.  پایداری  با  همراه 
که  مزدی  از  را  خود  معیشت  شده،  که  هم  موقت  طور 
دست  از  هراس  در  که  زمانی  بدانند.  مستقل  می گیرند 
و  نباشند  خود،  معاش  نتیجه  در  و  خود،  کار  دادن 
زمانی که بتوانند به تغییر کنشگرانه آینده خود امیدوار 
باشند.البته، باید در نظر داشت که حتی در کشورهایی 
میان  در  بیکاری  از  هراس  و  است  باال  اشتغال  نرخ  که 
جمعیت شاغل پائین است، تنها در کوتاه مدت است که 
گفت،  سخن  پایدار  معیشتی  وضعیت  یک  از  می توان 
آن  موجود  محور  سرمایه  نظام  در  نهایت  در  که  چرا 
مناسباتی  می کند،  تعیین  را  انسان ها  زندگی  که  چیزی 
مزدوری است. از این جهت، برای حل بلندمدت معضل 

بیکاری، راهی جز تغییر نظام مزدوری وجود ندارد.
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بهداشت و سالمت
عرق سرد روی تنم نشسته!

گاهی اوقات بدن گرم است و فرد از گرما عرق می کند. گاهی اوقات نیز 
بدن خنک است اما روی پوست قطره های عرق می نشیند که به آن عرق 
سرد گفته می شود. عرق سرد در بیماری های قلبی خیلی دیده می شود 
و می تواند دالیل مختلفی داشته باشد از جمله آریتمی های قلبی و سکته 
قلبی. درواقع مراحل ابتدایی و پیش درآمد سکته قلبی گاهی اوقات با 
نمی دهد  رخ  تنهایی  به  معموال  سرد  عرق  می شوند.  شروع  سرد  عرق 
مگر اینکه فرد دیابتی باشد. افت قند در افراد دیابتی می تواند به صورت 
عرق سرد تظاهر کند. اگر شما هم دچار عرق سرد می شود، بهتر است 
نوار  معاینه،  بالینی،  عالئم  براساس  پزشک  کنید.  مراجعه  پزشک  به 
قلب و... علل مختلف را بررسی می کند. سرد شدن دست ها به تنهایی 
نیز علل بسیار مختلفی دارد. از یک اضطراب ساده گرفته تا تنگ شدن 
آن  حالت  بدترین  شوند.  دست ها  یخ شدن  باعث  می توانند  همگی  رگ ها 
وقوع یک آمبولی است یعنی رگی که به دست خون رسانی می کند تنگ 

شود و احساس سردی در دست ایجاد کند.

سردم نیست اما لرز دارم!
اصلی  دلیل  مثال  باشد.  داشته  می تواند  زیادی  بسیار  دالیل  حالت  این 
این  معموال  قلبی  بیماری های  باشد.  ماالریا  مثل  عفونی  بیماری  شاید 
فشار  شدید  افت  دچار  فرد  اینکه  مگر  نمی کنند  ایجاد  را  لرزش  حالت 
قبل  ابتدا  در  عفونی  بیماری های  درواقع  باشد.  شده  آن  مانند  و  خون 
از اینکه تب ایجاد کنند ممکن است با لرز شروع شوند و موقعی هم که 
باشد.  همراه  لرز  با  دوباره  است  ممکن  است،  آمدن  پایین  حال  در  تب 
بیماری های داخلی دیگر مثل مشکالت تیروئید نیز می توانند باعث لرز 
بدن شان  دمای  است  ممکن  دارند،  تیروئید  کم کاری  که  شوند.کسانی 
کمتر از حالت عادی باشد و در هوای متعادل نیز احساس لرز کنند. اگر 
مراجعه  پزشک  به  باید  می کنید  لرز  احساس  متعادل  دمای  در  هم  شما 
نمی توانید  خودتان  و  دارد  وسیعی  خیلی  طیف  آن  دالیل  چون  کنید 

به راحتی علت آن را تشخیص دهید.

چرا چشمام سیاهی رفت؟!
عمده علت سیاهی رفتن چشم دالیل قلبی و افت فشار خون است. افت 
است  ممکن  حالت  این  باشد.  داشته  مختلفی  دالیل  می تواند  فشارخون 
فشار  افت  باعث  قلبی  آریتمی های  اینکه  یا  باشد  وضعیتی  و  لحظه ای 
رفتن  سیاهی  با  است  ممکن  اولیه  مراحل  در  نیز  سنکوپ  باشند.  شده 
مغزی،  دالیل  جز  به  چشم  رفتن  سیاهی  معموال  اما  کند.  تظاهر  چشم 
چشمی و ... بر اثر افت فشار خون و بیماری های قلبی است. در چنین 

حالتی فرد برای یک لحظه گذرا احساس می کند جلوی چشمش 
سیاه شده و ممکن است زمین بخورد. البته ممکن است این حالت 
خیلی کوتاه و گذرا باشد و احساس افتادن هم به همراه نداشته 
باشد. گاهی اوقات نیز ممکن است این حالت شدید باشد و فرد 
فرصت اینکه دستش را به جایی بگیرد نداشته باشد و به صورت 
گذرا بیهوش شود. هنگام سیاهی رفتن چشم توصیه می شود یک 
جا بنشینید و پاهای خود را در شکم تان جمع کرده و دستان تان 
را مشت کنید. اگر هم شرایط فراهم بود دراز بکشید و پاهای تان 

را باال نگه دارید.

سقوط مرگبار
که  دارند  وجود  سالمت  با  مرتبط  واژه های  بعضی 
گاهی به طور روزمره هم به کار می روند اما واقعا 
و  می دهند  چه معنایی  عبارت ها  این  از  کدام  هر 
علت شان چیست؟ در لحظه وقوع آنها باید چه کار 

کنیم؟
خصوص  به  خود  اطرافیان  از  کودکی  زمان  از 
یه  «وای  مثال  که  شنیده ایم   ... و  خاله ها  مادرها، 
می لرزه،  «دستام  رفت!»،  سیاهی  چشمام  لحظه 
فکر کنم قندم افتاده»، «چرا رنگت مثل گچ شده؟!»، 
این  علل  از  آیا   ... و  دارم»  لرز  ولی  نیست  «سردم 
حاالت و کارهایی که باید در لحظه وقوع شان انجام 
دهیم، اطالع کافی دارید؟ در این مطلب به بررسی ۷ 

مورد از این حالت ها می پردازیم.

تقویت حافظه با خواب خوب
خواب  که  می داد  نشان  این  از  پیش  مطالعات  ساینس،  گزارش  به 
راحت شبانه باعث تقویت حافظه می شود اما مدرك محکمی در تایید 
مدرکی  بار  اولین  برای  آمریکایی  محققان  اکنون  بود.  نشده  ارائه  آن 
و  حافظه  تقویت  باعث  شبانه  راحت  خواب  که  اند  داده  ارائه  آشکار 
این  بر  است  تاییدی  مطالعه  این  یافته های  می شود.  فراگیری  قدرت 
در  می شود.  آلزایمر  به  ابتال  خطر  افزایش  باعث  خوابی  بی  که  ادعا 
روی  رفتن  راه  بار  اولین  برای  موش ها  به  ابتدا  محققان  مطالعه  این 
میکروسکوپ  یك  از  استفاده  با  بعد  و  دادند  یاد  را  چرخان  میله  یك 
کردند.  مطالعه  خوابی  بی  و  خواب  هنگام  در  را  موش ها  مغز  داخل 
سپس محققان موش ها را به دو گروه تقسیم کردند و یك گروه شب 
خوابیدند و از خواب گروه دوم جلوگیری شد. آنها متوجه شدند که 
فراگیری فقط در مغز موش هایی که شب خوابیده بودند باعث تشکیل 

در  که  مطالعه  این  شد.   (  dendritic) دندریتیك  جدید  برآمدگی های 
مورد  در  را  فیزیکی  مدرك  اولین  است  شده  منتشر   Science مجله 
چگونگی کمك خواب به ساخت و تقویت حافظه های جدید ارائه داده 

است. 
پیش  مدت ها  از  گفت:  نیویورك  دانشگاه  از  گان  بیائو  ون  پروفسور 
می کند  ایفاء  حافظه  و  فراگیری  مهمی در  نقش  خواب  که  می دانستیم 
نخوابید  خوب  اگر  که  کرده ایم  توصیه  آموزان  دانش  به  همواره  و 
که  شد  مشخص  مطالعه  این  در  داشت.  نخواهید  خوبی  فراگیری 
در  خاصی  بسیار  اتصاالت  تا  می کند  کمك  نرون ها  به  خواب  چگونه 
مدت  بلند  حافظه  تقویت  موجب  که  بسازند  دندریتیك  شاخه های 
اطالعات  فراگیری  به  منجر  که  مغزی  سلول های  همچنین  می شود. 
دوباره  عمیق  خواب  جریان  در  می شوند  بیداری  ساعات  در  جدید 
اتفاق  عمیق  خواب  زمان  در  جریان  این  می کنند.  مرور  را  اطالعات 
و  چشم  سریع  حرکات  و  کند  مغزی  امواج  که  زمانی  یعنی  می افتد 

دیدن رویا متوقف می شود.
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 مدرسه انديشه

یعنی فشارم باال رفته؟
افزایش فشار خون به صورت سردرد، سرگیجه و حالت تهوع خود 
را نشان می دهد. کسانی که دچار این حالت می شوند بالفاصله باید 
شود  تایید  فشارخون  بودن  باال  اگر  کنند.  چک  را  فشارخون شان 
همچنین  است  دارویی  درمان های  عمدتا  که  الزم  درمان های  باید 
کاهش مصرف نمک درنظر گرفته شود تا فشار پایین بیاید و به حد 
مدت  طوالنی  در  خون  فشار  افزایش  به  بی توجهی  برسد.  طبیعی 
حتی می تواند با سکته های قلبی و مغزی و درگیری عصبی چشم و 
مشکالت کلیوی همراه باشد. از آنجایی که فشار خون باال در بیشتر 
قاتل بی سر و صدا از آن نام برده  اوقات عالمت دار نیست به عنوان 

می شود. بسیاری اوقات فشار باالست و بیمار عالمتی ندارد، بنابراین 
پیگیری هم نمی کند و همین مسئله باعث می شود به تدریج دچار عارضه 
شود. در لحظه ای که فشار خون باالست توصیه می شود فرد استراحت 
کرده و از عوامل استرس زا دوری کند. همچنین مصرف نمک را خیلی 
داروهایی  از  و  مراجعه  اورژانس  پزشک  به  و  کند  قطع  کامال  یا  کم 

استفاده کند که فشارش را پایین می آورد.

قندم افتاده!
فرد  خود  معموال  که  می کند  ایجاد  را  خاصی  عالئم  خون  قند  کاهش 
به خصوص افراد دیابتی تحت درمان می توانند آن را تشخیص دهند؛ از 
دست ها.  لرزش  و  تعریق  قلب،  تپش  سرگیجه،  بی حالی،  ضعف،  جمله 
این عالئم به این معنی است که قند خون فرد از حد طبیعی پایین تر رفته 
است و باید به سرعت یک ماده غذایی شیرین مثل شربت، آب نبات یا قند 
دچار  مدتی  از  بعد  است  ممکن  صورت  این  غیر  در  کند.  مصرف  و ... 
کاهش سطح هوشیاری شود و حتی به کما برود. بیماران دیابتی حتما 

باید این عالئم را بشناسند و به آن اهمیت بدهند.

رنگم مثل گچ شده!
رنگ پریدگی می تواند علل مختلفی داشته باشد. رنگ پوست تا حدودی 
بستگی به میزان جریان خون عروق پوستی دارد. گاهی اوقات به علت 
جریان  بدن  مرکز  به  پوست  زیر  از  خون  پوستی،  زیر  عروق  انقباض 
شود.  دیده  سفیدتر  پوست  می شود  باعث  موضوع  این  و  می کند  پیدا 
برای  باشد.  داشته  می تواند  مختلفی  علل  پوستی  زیر  عروق  اسپاسم 
می توانند  می شود،  استفاده  خون  فشار  درمان  در  که  داروهایی  مثال 
گاهی اوقات باعث رنگ پریدگی شوند. همچنین هنگام ترس به عنوان 
یک واکنش دفاعی، ترشح برخی هورمون ها افزایش پیدا می کند و باعث 
می شود عروق منقبض شده و خون به سمت عروق مرکزی بدن تغییر 
جریان پیدا کند. یعنی بدن با این کار خون را از جاهایی که کمتر واجب 
دلیلی  هر  به  بیمار  اگر  این  بر  عالوه  می فرستد.  مهم تر  نقاط  به  است 
خونریزی کرده باشد یا اینکه مشکل قلبی داشته باشد و فشارش پایین 
سمت  به  خون  تا  شده  منقبض  خودکار  طور  به  سطحی  عروق  باشد، 
مراکز حیاتی بدن برود. در صورت وقوع رنگ پریدگی باید فشار خون 
اندازه گیری شود و به فرد آرامش داده شود و اگر هم به مراکز درمانی 

دردسترس باشند، بیمار بستری و تحت درمان قرار  گیرد.

آب قند فشار را باال نمی برد
تا  گرفته  قلبی  علل  از  می دهد؛  رخ  مختلفی  دالیل  به  فشارخون  افت 
کم کاری غدد فوق کلیوی و استفاده از داروهای فشارخون همگی ممکن 
سرگیجه،  صورت  به  فشار  افت  عالئم  شوند.  فشار  افت  باعث  است 
در  می کنند.  تظاهر  سردرد  حتی  و  تهوع  بی حالی،  ضعف،  دید،  تاری 
این صورت باید فشار خون را اندازه گیری کرد و تغییر آن را از حالت 
خوابیده به ایستاده درنظر گرفت، یعنی باید یک بار در حالت خوابیده 
فشار خون چک شود و بعد فرد از جایش بلند شود و بایستد و یکی، دو 
دقیقه که گذشت مجدد فشار را در حالت ایستاده چک کند تا مشخص 
دچار  که  بیماری  خیر.  یا  دارد  وجود  خون  فشار  افت  واقعا  آیا  شود 
ترجیحا  و  بکشد  دراز  است  بهتر  شده،  خون  فشار  افت  و  سرگیجه 
قلب  بدن،  مرکز  سمت  به  خون  تا  دهد  قرار  بدنش  از  باالتر  را  پاهایش 
بیمار  تهوع  و  سرگیجه  تا  می کند  کمک  کار  این  کند.  حرکت  مغز  و 
کاهش یابد. بیمارانی که به کرات دچار این حالت می شوند اگر داروی 
فشارخون مصرف می کنند باید تحت نظر پزشک داروی شان را کم کنند 
و اگر دارویی استفاده نمی کنند بهتر است علت این مسئله را پیدا کنند. 
همراه  می توان  آن  علت  شدن  مشخص  تا  فشار  افت  لحظه  در  همچنین 
با غذا از نمک بیشتری استفاده کرد. در مواقع خیلی حاد نیز به ندرت 
ممکن است الزم باشد از سرم های نمکی استفاده شود. یک باور غلط 
وجود دارد  که براساس آن برای افت فشار خون آب قند می خورند. این 
باشد  داشته  وجود  خون  فشار  افت  واقعا  اگر  و  ندارد  زیادی  تاثیر  کار 
اول از همه علتش باید پیدا و درمان شود. اگر هم قرار است در آن لحظه 

کاری کنند باید نمک غذایی بخورند نه آب قند.

مبتالیان به شیزوفرنی
است  شایع  شیزوفرنی  به  مبتالیان  در  هذیان  و  توهم زدگی 
نارسایی  که  می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج  اکنون  و 
غیرواقعی  صداهای  بیماران  این  می شود  موجب  ژنتیکی 
بشنوند. متخصصان روانشناسی در آمریکا در مطالعات جدید 
جنون  یا  شیزوفرنی  به  مبتالیان  چرا  که  کردند  بررسی  خود 
این  شنیدن  می شوند.  خیالی  و  غیرواقعی  صداهای  جوانی 
بررسی  این  در  است.  روانی  اختالل  این  شایع  عالمت  صداها 
با  مغز  در  خاصی  مدار  چگونه  شد  مشخص  بار  اولین  برای 
دارد  ارتباط  شیزوفرنی  به  مبتالیان  در  هذیان  و  توهم  بروز 
شده  تجویز  داروهای  چرا  که  می دهد  توضیح  همچنین  و 
دکتر  می گذارند.  تاثیر  خوبی  به  بیماری  این  درمان  برای 

مطالعه  این  متخصصان  از  یکی  زاخارنکو»،  «استانیسالو 
ساختار  دو  بین  اطالعات  جریان  کاهش  می کنیم  تصور  گفت: 
ایفا  شنوایی  اطالعات  پردازش  در  مهمی  نقش  که  مغزی 
می کنند زمینه را برای ایجاد استرس و فاکتورهای دیگر فراهم 
می سازد که موجب شنیدن این صداهای غیرواقعی در بیماران 
می شود. عوامل ژنتیکی عامل تغییر در عملکرد این دو ساختار 
اختالل  شیزوفرنی  دیلی،  مدیکال  گزارش  به  هستند.  مغزی 
شدید مغزی است که با ترکیبی از عالئم همچون توهم زدگی، 
دیگران  و  خود  رفتارهای  و  تفکر  از  نادرست  درک  هذیان، 
 ۲۲ کروموزوم  دو  معمول  طور  به  سالم  فرد  هر  است.  همراه 
حدود  با  کروموزوم  این  کپی های  از  یکی  که  زمانی   اما  دارد 
به  فرد  ابتالی  احتمال  می رود،  بین  از  آن  روی  ژن   ۲۵ تقریبا 

شیزوفرنی ۳۰ درصد افزایش می یابد.
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به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 
فرهنگ ایرانی   تامین می شود لطفا ما را به صاحبـان مشاغــل معرفـی نمائیـد

خانواده
در مدت بروز مشکل، زن و شوهر احترام ها را زیر پا می 
گذارند، همدیگر را تحقیر و سرزنش می کنند، ظرف ها را 
می شکنند و شاید هم حرف از جدایی بزنند و... . اما در 
برقراری  از  بعد  درست  یعنی  شان،  مشکل  نقاهت  دوران 
آشتی کنان، جذب یکدیگر می شوند و به صورت افراطی 
و  کنند  می  پوشی  چشم  اختالفات  و  یکدیگر  خطاهای  از 
سیراب  محبت  با  را  همسرشان  دری  هر  از  که  آن  خالصه 
دیگر!  اختالفی  بروز  تا  دارد  ادامه  حالت  این  کنند.  می 
دیروز،  باخته  رنگ  مشکل  جدید،  اختالف  یک  شروع  با 
همچون دمل چرکی رو به بهبود، ناگهان سرباز می کند و 
شرایط را وخیم تر می کند، آنچنان که گویی کبریتی را در 

انبار پر از باروت انداخته باشید.
به  دست  تر  سریع  است  بهتر  حالت  این  از  پرهیز  برای 
مدیریت  برای  بیفتید.  ای  چاره  راه  فکر  به  و  شوید  کار 

اختالفات خود الزم است به نکات زیر توجه کنید:

همراه  باشید
این  در  رود،  نمی  پیش  شما  دلخواه  به  همیشه  زندگی 
به  ناگزیر  شما  که  دارد  وجود  هایی  نشیب  و  فراز  مسیر، 
از  یک  هر  برای  مسیر  این  در  تنهایی  هستید.  آن  از  عبور 
می  فرسا  طاقت  گاه  حتی  و  است  سخت  بسیار  زوجین 
شود. برای این که یکدیگر را گم نکنید و در این مسیر بی 
وقفه پر تالطم همراه یکدیگر باشید، الزم است پیوسته با 
کنار  در  بودن  برای  را  خاصی  زمان  باشید.  تماس  در  هم 
یکدیگر، مشخص کنید و در این فرصت ها جویای احوال 

هم   و برای هم تسکین دهنده باشید.

تفاوت ها، نمک زندگی اند
این باور اشتباه است که زندگی مشترک موفق، زندگی است 
که هرگز رنگ اختالف به خود نبیند. اختالف و جروبحث 
جزء الینفک و اجتناب ناپذیر هر زندگی است. باید بدانید 
بحث و اختالف را تجربه خواهید کرد و اختالفات، واقعیت 
و  بهینه  را  اختالفات  آنچه  اما  شماست   زندگی  ی  طبیع
سازنده می کند آن است که آنها را به چشم   چالش ببینید 
نه مشکل و از سوی دیگر دوره های اختالف را کوتاه کنید 

و برای آنها راه حل بیابید و هرگز تکرارشان نکنید.

مشکالت را انکار نکنید
هرگز اختالف و مشکل پیش آمده را ناتمام نگذارید. البته 
بزنید  دامن  آمده  وجود  به  تنش  بر  که  نیست  این  منظور 
نباشید،  گذشت  و  آشتی  دنبال  به  و  داده  ادامه  را  ها  آن و 
بلکه هدف آن است که آن را حل کنید. ممکن است شما یا 
ته  و  سر  گل  شاخه  یک  با  دلخوری،  رفع  برای  همسرتان 
اختالف تان را جمع بندی کنید اما باید بدانید مشکل هنوز 
بروز  دوباره  دیگر  درجایی  یا  دیگر  زمانی  و    است  زنده 
و  عذرخواهی  محبت،  ابراز  ورزی،  عشق  یافت.  خواهد 
هدیه دادن راهکارهایی است که برای خاتمه موقت بحران 
یا اختالف مناسب است، اما در طوالنی مدت بی اثر خواهد 

مشکل  مشکالت،  دوباره  تجربه  از  پرهیز  برای  لذا،  بود. 
را واکاوی کنید و برای حل بحران از بیخ و بن، وارد عمل 

شوید.

با هم باشید و بمانید
بی گمان از عالیق هم آگاهید و خواستنی های مورد پسند 
یکدیگر را می شناسید. برای رفع کدورت و اختالفات پیش 
آمده، به عالیق همدیگر توجه کنید و تا آنجا که   مقدور است 
آنها را برآورده سازید. این رفتار می تواند مقدمه خوبی 
برای نشست صمیمانه شما با همسرتان باشد و گفت وگو 
هر  همکاری  و  مساعدت  نیازمند  که  موضوعاتی  به  راجع 
صمیمانه  وگوهای  گفت  این  در  تردید  بی  شماست.  دوی 
است که می توانید برای مشکل تان راه حل بیابید و برای 
برطرف کردن آن، با یکدیگر قرارداد بگذارید و همدیگر را 

مقید به اجرا کنید.

تغییر را از خودتان شروع کنید
همسرتان را آن گونه که هست، با تمام تفاوت ها و شباهت 
و  یکتا  طر  خا به  را  او  بپذیرید.  دارد،  شما  به  که  هایی 
منحصر به فرد بودنش بستایید و سعی نکنید منیت او را 
مشابه  دیگر  یک «من»  و  دهید  تغییر  خود  منیت  جهت  در 

آنچه خود هستید، بسازید. بهتر است به این باور برسید که 
ما فقط می توانیم خودمان را تغییر دهیم. وقتی خودتان 
کرد.  خواهد  تغییر  هم  شما  اطراف  محیط  کنید،  تغییر 
این  است  کافی  کنید،    می  بدقلقی  و  هستید  جو  بهانه  اگر 
را  فیانتان  اطرا تغییرات  شروع  تا  کنید  ترک  را  رفتارتان 
هم مشاهده کنید. بی گمان این طرز فکر، برای همسرتان 
پذیرفتنی است تا این که وارد مجادله شوید و مستقیما از 

او بخواهید تغییراتی در خود ایجاد کند.
برخی از همسران صحنه زندگی را مانند داد و ستد های 
بازاری ها یکسان قلمداد کرده اند. مثال همسران می دانند 
که چه می خواهند و به یقین هم می دانند که همسرشان 
از  هریک  اما  خواهد.  می  چه  و  دارد  توقعاتی  چه  آنها  از 
می  انتظار  به  و  گذارند  می  دست  روی  دست  زوجین 
نشینند تا همسرشان دست به کار شود و آنچه   می خواهند 

را به آنان بدهد. یعنی اول او پیش قدم شود بعد من! این 
انتظارات دو طرفه به بن بست می رسد و زمینه ای برای 

بروز اختالفات و مشاجرات می شود.

توصیه می کنیم میدان معامله راه نیندازید. همسران بهتر 
است به صبرهای منفی و بی نتیجه خود پایان ببخشند و 
را  همسرشان  انتظارات  داشتی  چشم  هیچ  بی  و  براحتی 
های  خواسته  و  نیازها  به  هم  همسرشان  تا  کنند  برآورده 

آنان توجه نشان دهد.

ابراز عشق کنید
هنگام بروز مشکالت، یادتان باشد همسرتان همان فردی 
است که برای ازدواج با او تالش کرده اید و هرگز زندگی 
بدون او را برای خود تصور نمی کردید. او همان معشوقه 
و شما   همان عاشق شیدای دیروز هستید. اختالف سلیقه 
کمی  شیرین،  روزهای  آن  حرمت  به  و  بپذیرید  ا  ر تان 
کوتاه بیایید. در اوج اختالف، به همسرتان عشق بورزید 
آغوش  در  با  گاهی  کنید.  مبدل  صلح  به  را  دعوا  صحنه  و 
دادن  با  گاهی  و  او  کردن  تائید  با  گاهی  همسرتان،  گرفتن 
و  محبت  از  را  همسرتان  و  کنید  زنده  را  تان  عشق  هدیه 

عالقه   سرشار کنید.

یادآوری گذشته ها ممنوع
هنگام بروز اختالفات، مرده، زنده نکنید و بپذیرید گذشته 
است.  امروزتان  مساله  اکنون،  مشکل  و  است  ذشته  گ ها 
نه  بکرات،  هم  آن  همسرتان،  گذشته  اشتباهات  وری  یادآ
کالف  در  بلکه  کند،  نمی  باز  تان  مشکالت  از  ای  گره  تنها 
و  کرده  تان  سردرگم  رنگارنگ  مشکالت  از  ای  مجموعه 
خارج  تان  دست  از  همیشه  برای  نیز  را  مشکل  حل  سرنخ 
می کند. برای این که   در حل مشکالت تان قدم ها ی مثبتی 
بر دارید، بهتر است از اشتباهات گذشته همسرتان چشم 
خطاهای  کنید.  اعالم  مختومه  را  آنها  پرونده  و  پوشی   
همسر و ناراحتی هایتان را در همان گذشته جا بگذارید یا 
برای همیشه در  گذشته دفن   و سعی کنید از این امروز به 

سوی فرداها حرکت کنید.

دوستی فراموش نشود
با همسرتان قرار دوستی بگذارید و به این باور هم برسید 
اعتماد  باشد  یادتان  است.  دوستتان  بهترین  همسرتان  که 
یکدیگر  با  دوستی  اول  های  شرط  له  جم از  ت،  اق صد و 
است. پذیرای حرف های تلخ و شیرین هم باشید و بدانید 
حرف های صادقانه و بی پرده و گاه ناراحت کننده برای 
برای  بلکه  نیست،  شما  سرزنش  یا  یر  تحق اطر،  خ تکدر 
زندگی  و  شما  از  هریک  وجودی  های  ارکان  سازی  بهینه 
مشترکتان است.   سعی کنید آرامش خودتان را در وجود 
برد  میدان  اختالفات،  بروز  هنگام  و  ببینید  ن  تا همسر
یکدیگر  کنار  دوست  دو  مانند  به  ازید،  د نین راه  باخت  و 
شنیدن  تحمل  و  بشنوید  را  یکدیگر  های  حرف  د،  نی بنشی
دلخوری  یا  وجودتان  خوشایند  ندان  چ نه  های  یت  واقع
های همسرتان از خود را داشته باشید. این چنین است که 
دوستی  را  او  بلکه  بینید،  نمی  تان  مقابل  در  را  همسرتان 
بار  و  کنید  تکیه  او  به  اطمینان  با  توانید  می  که  دانید  می 
خستگی های خود را اندکی بر شانه های آرام بخش او به 

امانت   بگذارید.

کــــارد و 
پنیـری به 
نام زن و 
شوهــــر

نسرین صفری 

گاهی دشمن خونی هم هستند و گاهی لیلی و 
مجنون. این داستان بسیاری از همسران است. 
هست  دستانشان  در  چنان  خوشبختی  گاهی 
که زندگی شان مثالی از داستان های عاشقانه 
گمان  که  همند  علیه  چنان  هم  گاهی  و  است 
به کارد و پنیری شان می برید. بروز اختالف، 

ناخوشی هر زندگی زناشویی است.
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پرسشی قدیمی ولی مهم
شما نیمه پر لیوان را می بینید یا نیمه خالی آن را؟ اگر از شما 
بپرسند لیوان تان پر است یا خالی چه پاسخی خواهید داد؟ اگر 
داشته  دقت  خیلی  کنید،  پیدا  را  پرسش  این  پاسخ  خواهید  می 
باشید چون پاسخی که به این پرسش ساده و قدیمی می دهید، 
می تواند نشان دهنده شخصیت شما و طرز نگرش تان نسبت 
به زندگی باشد. در ضمن، پاسخ تان نشان می دهد شما انسانی 
مثبت اندیش هستید یا منفی نگر و به همین دلیل حتی می تواند 

بر وضع سالمت جسم و روح تان هم تاثیر بگذارد.
در واقع، تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده و نشان داده 
بدبینی  یا  بینی  خوش  مانند  انسان  رفتاری  های  ویژگی  است، 
به  باشد.  اثرگذار  فرد  زندگی  مختلف  های  جنبه  بر  تواند  می 
بینی  خوش  با  معمول  طور  به  که  مثبت  تفکر  نمونه،  عنوان 
موضوعات  ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  تواند  می  است،  همراه 

در کنترل استرس مورد توجه قرار گیرد. از طرفی هم اگر فرد 
بتواند استرسش را به درستی کنترل کند، از نظر جسمی نیز به 

نفعش خواهد بود.
البته اگر تا االن به بدبینی عادت کرده اید و فکر می کنید نمی 
چون  نباشید،  ناامید  خیلی  دهید،  تغییر  را  افکارتان  توانید 
تا  کند  کمک  شما  به  تواند  می  مثبت  تفکر  ایجاد  های  مهارت 
زندگی تان را تغییر دهید و طور دیگری به اتفاقات اطراف تان 

نگاه کنید.

مثبت یا منفی؟
بعضی وقت ها ممکن است به اشتباه فکر کنید آنهایی که مثبت 
اندیش هستند و فقط به نکات و موضوعات مثبت زندگی توجه 
می کنند، درک صحیحی از زندگی ندارند. در صورتی که تفکر 
اتفاقات  و  دهید  فریب  را  خودتان  که  نیست  معنی  این  به  مثبت 
مثبت  تفکر  بلکه  بگیرید،  نادیده  کلی  به  را  زندگی  ناخوشایند 
یعنی این که در شرایط نامناسب و سخت زندگی با روشی مثبت 
در  پس  بگیرید.  را  ها  تصمیم  بهترین  و  بروید  پیش  سازنده  و 
کنید  عمل  آن  براساس  و  گیری  تصمیم  طوری  باید  مواقع  این 
که گویی بهترین ها اتفاق خواهد افتاد و در نتیجه منتظر هیچ 

اتفاق بدی نیز نخواهید بود.
از طرف دیگر، تفکر مثبت معموال با حرف های ذهنی ما شروع 

شد  نخواهد  گفته  کسی  به  وقت  هیچ  که  هایی  حرف  شود؛  می 
و به شکل افکاری بی پایان در ذهن ما می چرخد و همیشه هم 
حضور دارد، اما این افکار می تواند مثبت یا منفی باشد و هر 
شود  بیشتر  دارد،  جریان  ذهن  در  که  مثبتی  افکار  تعداد  چه 
بهتر  دارید،  که  شرایطی  و  زندگی  به  نسبت  هم  شما  نگرش 
درگیر  منفی  افکار  با  دائم  که  کسانی  مقابل،  در  بود.  خواهد 
و  شوند  می  شناخته  نگر  منفی  و  بدبین  هایی  انسان  هستند، 
همین موضوع نشان می دهد باید بیشتر مراقب افکاری باشیم 

که دائم در ذهن مان حضور دارد و با ما زندگی می کند.

چرا باید مثبت اندیش باشیم؟
تان  زندگی  در  تاثیری  منفی  و  مثبت  افکار  کنید  می  فکر  اگر 
ندارد، باید بدانید متخصصان و پژوهشگران، تحقیقات زیادی 
در این مورد انجام داده و براساس نتایجی که به آن رسیده اند، 

می گویند تفکر مثبت و خوش بینی در زندگی بر سالمت روحی 
توصیه  هم  همین  برای  گذارد.  می  زیادی  اثرات  فرد  جسمی  و 
می شود تا جایی که امکان دارد، با افکار مثبت زندگی کنید و 

طرز نگاه تان را نسبت به زندگی تغییر دهید.
بیشتر  و  هستند  خوشبین  که  کسانی  مطالعات،  این  براساس 
به موضوعات مثبت زندگی توجه می کنند، طول عمر بیشتری 
دارند و کمتر با مشکالتی مانند افسردگی و اضطراب روبه رو 
جسمی  های  بیماری  بروز  احتمال  اینها،  بر  عالوه  شوند.  می 
مانند مشکالت قلبی هم در این افراد کمتر است. آنها می توانند 
زندگی  سخت  شرایط  و  زا  استرس  عوامل  با  دیگران  از  بهتر 
بسازند و در نتیجه کمتر صدمه می بینند. البته محققان هنوز 
مشخص  ولی  افتد  می  اتفاقی  چنین  چرا  دانند  نمی  درستی  به 
است تفکر مثبت زندگی، افراد را به طرز چشمگیری تحت تاثیر 

قرار می دهد.

افکار منفی را تشخیص دهید
به  نگاهی  منفی،  یا  است  مثبت  تان  افکار  دانید  نمی  هنوز  اگر 

این موارد بیندازید تا بهتر بتوانید واقعیت را تشخیص دهید:
جنبه  که  است  این  منفی  افکار  انواع  ترین  مشخص  از  یکی 
فقط  و  بگیرید  نادیده  را  زندگی  مختلف  اتفاقات  مثبت  های 
محل  در  که  روزی  مثال،  برای  کنید.  فکر  منفی  موضوعات  به 

کارتان همه چیز بخوبی سپری شده و دیگران از کار خوب شما 
بر  حد  از  بیش  تمرکز  و  تاکید  با  است  ممکن  اند،  کرده  تعریف 
کارهای باقیمانده، حس خوب را از خودتان بگیرید و به جای 
باشید  مطمئن  مواقع،  این  در  شوید.  خود  سرزنش  مشغول  آن 
بر  هم  منفی  تاثیری  نتیجه  در  و  است  منفی  تان  ذهنی  افکار 

زندگی شما می گذارد.
را  خودشان  بدی،  اتفاق  هر  برای  دارند  عادت  هم  ها  بعضی 
منفی  افکار  گرفتن  شکل  باعث  وضع  همین  و  بدانند  مقصر 

که  ای  دوستانه  مهمانی  وقتی  مثال  شود.  می  شان  زندگی  در 
داشتند، به هم می خورد شاید آنها فکر کنند بقیه نمی خواستند 
روزی را با آنها بگذرانند و برای همین ترجیح داده اند برنامه 
برنامه  تغییر  سادگی،  همین  به  بنابراین  شود.  عوض  کلی  به 
مهمانی را به خودشان ربط می دهند و از این موضوع ناراحت 

می شوند.

و  کنند  می  فکر  بد  اتفاقات  به  همیشه  که  هستند  دیگری  عده 
منتظر بدترین ها می مانند. در نتیجه طبیعی است کوچک ترین 
ناراحتی را هم به شکلی افراطی و بزرگ ببینند و تحت تاثیر آن 

قرار بگیرند.

مثبت اندیشی را تمرین کنید
و  دیدید  می  را  زندگی  منفی  و  بد  اتفاقات  فقط  حال  به  تا  اگر 
به آنها توجه می کردید، نباید انتظار داشته باشید  یکشبه همه 

تغییر  این  خوشبختانه  البته  کند.  تغییر  شکل  بهترین  به  چیز 
غیرممکن هم نیست، یعنی با تمرین می توانید بتدریج طرز فکر 
و نگاه تان را نسبت به زندگی عوض کنید. زمانی که بتوانید به 
این هدف برسید، با عوامل استرس زا و موقعیت های سخت هم 
بهتر کنار خواهید آمد و زندگی آرام تری را تجربه خواهید کرد.
mayoclinic :منبع

سالمت روان

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , 

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ( London University ) هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

افکار منفی را کنار بگذارید
مثبت اندیشی و مقابله با موج افکار منفی نه تنها می تواند از نظر روحی 
حس و حال بهتری به شما بدهد که حتی از نظر جسمی هم به نفع تان 
خواهد بود و می تواند به بهبود سالمت تان کمک کند. پس بهتر است نوع 

نگاهتان را نسبت به زندگی تغییر دهید تا نتیجه اش را هم ببینید.
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ورزش

صدای پای ستاره ها 
در سرزمین قهوه

ساق  به  چشم ها  اکنون  آغاز شده است. از  برزیل  جهانی ۲۰۱۴   جام 
های ستاره هایی دوخته شده که می توانند فوتبال دنیا را با مهارت 

های منحصر به فردشان پای جعبه جادویی میخکوب کنند.
است  قرار  برزیل  آوردگاه  نیستند.  شمار  انگشت  اما  ها  ستاره  این 
کشورهای  ملی  های  تیم  پیراهن  در  که  باشد  هایی  ستاره  جوالنگاه 
جام  احتمالی  های  ستاره  هستند.  بزرگ  اهدافی  دنبال  به  مختلف 

جهانی را باید در دو دسته قرار داد؛ دسته اول ستاره هایی که اکنون 
شهرت زیادی دارند و جزو برترین بازیکنان دنیا محسوب می شوند. 
خود  بودن  ستاره  به  که  است  این  شهیر  بازیکنان  این  از  انتظارات 
احتمالی  های  ستاره  دوم  دسته  در  اما  بدهند،  ادامه  هم  برزیل  در 
بازیکنانی قرار دارند که جوان هستند و جویای نام. آنها پدیده های 
احتمالی  های  ستاره  با  شوند.  می  معرفی  هم  جهانی  جام  احتمالی 

جام جهانی بیشتر آشنا می شویم.

کریستیانو رونالدو (تیم ملی پرتغال)
از مرد سال فوتبال جهان در سال ۲۰۱۳ و بازیکنی که رکورد گلزنی 
جام  در  انتظاری  چه  شکست  اروپا  فوتبال   ۲۰۱۳ ـ   ۲۰۱۴ فصل  در  را 
جهانی دارید؟ شاید تیم ملی پرتغال جزو مدعیان قهرمانی محسوب 
نشود، اما بدون شک کریس رونالدو یکی از ستاره های جالب توجه و 
محبوب جام جهانی است. رونالدو که تمام افتخارات ممکن باشگاهی 
را به دست آورده حاال به دنبال یک توفیق قابل توجه بین المللی است. 
پرتغال،  از  متشکل  مرگ  گروه  در  هم  آن  جهانی  جام  در  درخشش 
آلمان، آمریکا و غنا بسیار دشوار است، اما رونالدو یک برنده واقعی 
به شمار می رود. اگر رونالدو همان رونالدوی اللیگا و لیگ قهرمانان 
اروپا باشد آن گاه باید شاهد درخشش بی نظیر این اعجوبه پرتغالی 

باشیم.

آندرس اینیستا (اسپانیا)
شاید این آخرین جام جهانی اینیستا باشد، شاید او پس از این رقابت 
ملی  تیم  همراه  به  نتواند  هم  شاید  کند،  خداحافظی  ملی  تیم  از  ها 
کشورش موفقیت های عظیم چند سال اخیر را تکرار کند، اما با تمام 
او  از  همه  که  گیرد  می  قرار  بازیکنانی  فهرست  در  قطعا  او  تفاسیر 
بقیه  البته  و  اینیستا  برای  دارند.  را  جهانی  جام  در  درخشش  انتظار 
هم تیمی هایش نظیر ژاوی که پیش از این جام جهانی را فتح کرده 
اند، فکر کردن دوباره به فتح یک جام جهانی دیگر طبیعی است. این 
جهانی  آخرین جام  برزیل  بارسلونا می خواهد در  پوش  هافبک ملی 
فصل  او  چند  هر  بگذارد.  سر  پشت  تر  تمام  چه  هر  باشکوه  را  خود 
به  ماتادورها  ستاره  هنوز  اما  نداشت،  بارسلونا  با  آمیزی  موفقیت 

شمار می رود.

ماریو بالوتلی (تیم ملی ایتالیا)
مهاجم جنجالی تیم ملی ایتالیا که به دلیل حاشیه های همیشگی اش به 
«سوپر ماریو» شهرت دارد، وعده داده در جام جهانی ۲۰۱۴ یک گلزن 
تمام عیار برای تیم ملی کشورش خواهد بود. بالوتلی با وجود همه 
کنونی  مهاجمان  بهترین  از  یکی  دارد  که  درشتی  و  ریز  های  حاشیه 
فوتبال ایتالیا به شمار می آید. به عبارت دیگر، حاشیه های متعدد و 
پرشمارش هرگز توانایی های فنی او را نقض نمی کند. این بازیکن 
بیست  بالوتلی  است.  ایتالیا)  (سرمربی  پراندلی  عالقه  مورد  مهاجم 
بازی  دیدن  که  است  هایی  ستاره  از  یکی  االصل  غنایی  و  ساله  وسه 

هایش در جام جهانی به همه توصیه می شود.

لیونل مسی (تیم ملی آرژانتین)
معرفی  تاریخ  فوتبالیست  برترین  را  ساله  وهفت  بیست  مسی  برخی 
می کنند، اما این ادعا هنگامی از اغراق و گزافه گویی دور می شود که 
آرژانتین  با  بتواند  جهانی  جام  های  رقابت  از  دوره  این  در  حداقل  او 
بزند.  بوسه  قهرمانی  جام  بر  و  بیاورد  دست  به  نظیری  بی  جایگاه 
ستاره  از  یکی  قطعا  ـ  دنیا  فوتبال  طالی  توپ  چهار  برنده  ـ  مسی 
آن  قامت  در  اخیر  فصل  در  اگر  حتی  بود.  خواهد  جهانی  جام  های 

واقعیت  یک  این  حال  هر  به  اما  باشد،  نشده  ظاهر  همیشگی  ستاره 
است که مسی هرگز درخششی که برای بارسلونا داشت برای تیم ملی 
آرژانتین از خود نشان نداد.با تمام این تفاسیر مسی یکی از محتمل 

ترین گزینه های «ستاره بودن» در جام جهانی ۲۰۱۴ است.

وین رونی (تیم ملی انگلیس)
رونی امروز در بیست و هشت سالگی دیگر طراوت و آمادگی گذشته 
های  ستاره  از  یکی  هم  باز  این  وجود  با  حتی  اما  ندارد،  را  خود 
انگلیس  ملی  تیم  مهاجم  این  شود.  می  معرفی  جهانی  جام  احتمالی 
حاال  و  نزده  ها  انگلیسی  برای  گلی  هیچ  گذشته  جهانی  جام  دو  در 
امیدوار است بتواند در جام جهانی ۲۰۱۴ جبران مافات کند و با گلزنی 
اخیر  جهانی  جام  چند  در  که  برساند  موفقیتی  به  را  انگلیس  هایش 

بی سابقه بوده است. رونی با وجود همه افت و خیزهایش در فصل 
هاجسون(سرمربی  روی  و  هاست  انگلیسی  اول  مهاجم  هنوز  اخیر 
که  رونی  کند.  استفاده  ثابتش  مهاجم  عنوان  به  او  از  ها)  انگلیسی 
بیشتر   ۲۰۱۴ جهانی  جام  در  بود  انگلیس  فوتبال  طالیی  پسر  زمانی 
از دو جام جهانی گذشته وظایف و مسئولیت های سنگین تری روی 

دوشش احساس می کند.

مسوت اوزیل (تیم ملی آلمان)
الم،  فیلیپ  مانند  دارد؛  متعددی  های  ستاره  آلمان  فوتبال  ملی  تیم 
فعال  اوزیل  مسوت  میان  این  در  اما  و...  گوتزه  ماریو  مولر،  توماس 
قابل توجه ترین ستاره است. این بازیکن هنگامی توقعات را از خود 
میلیون   ۴۰ از  بیش  قراردادی  با  گذشته  فصل  اوایل  که  کرد  بیشتر 
پوند از رئال مادرید راهی آرسنال شد تا گرانترین بازیکن تاریخ این 
ترکیب  در  تواند  می  که  است  ای  ستاره  اوزیل  شود.  لندنی  باشگاه 

آلمان مدعی و منظم بدرخشد.

نیمار (تیم ملی برزیل)
جهانی  جام  قهرمان  خودش  کشور  در  خواهد  می  که  برزیلی  برای 
ساله  بیست ویک  ستاره هاست. نیمار  ترین  یکی از مهم  شود، نیمار 
یکی از ستاره های جام جهانی معرفی می شود. اگر برزیل قهرمان 
جام جهانی شود بعید نیست که او سال ۲۰۱۴ توپ طال را هم بگیرد. 
تیم  برای  تنها  نه  داده  نشان  گذشته  های  سال  و  ها  ماه  در  اما  نیمار 
باشگاهی که برای تیم ملی کشورش هم می تواند یک ستاره تمام عیار 
در  کشورش  ملی  تیم  قهرمانی  به  نسبت  بارسلونا  مهاجم  این  باشد. 
رقابت های جام جهانی اطمینان زیادی دارد. نیمار یکی از گزینه های 
این  دید  باید  آید.  می  شمار  به  هم  جهانی  جام  طالی  کفش  تصاحب 

ستاره گرانقیمت چقدر انتظارات را برآورده می کند.

آرین روبن (تیم ملی هلند)
این  است.  هلند  ملی  تیم  بازیکن  ترین  مهم  روبن  آرین  شک  بدون 
برخالف  چند  هر   ۲۰۱۳ ـ   ۲۰۱۴ فصل  پایان  در  مونیخ  بایرن  هافبک 
فصل گذشته موفق نشد به همراه تیمش بر جام قهرمانی اروپا بوسه 
بزند، اما قهرمانی در بوندس لیگا و جام حذفی آلمان فصل موفقیت 
آمیزی را برای او رقم زد. روبن نیز احتماال آخرین جام جهانی خود 
را تجربه می کند. او هم یکی دیگر از ستاره های شهیر جام جهانی 
خواهد بود. روبن در جام جهانی گذشته همراه الله های نارنجی هلند 
نایب قهرمان جام جهانی شد، اما با وجود این که می داند در برزیل 
چه کار سختی پیش روی او و هم تیمی هایش است باز هم به رویای 

قهرمانی فکر می کند.

لوئیس سوارز (تیم ملی اروگوئه)
که  این  ضمن  شد  گلزن  برترین  انگلیس  برتر  لیگ  اخیر  فصل  در  او 
کفش طالی فوتبال اروپا را هم به طور مشترک با کریستیانو رونالدو 
بازیکن  سه  از  یکی  حاضر  حال  در  ساله  هفت  و  بیست  سوارز  برد. 
برتر فوتبال دنیا معرفی می شود و عالوه بر آن برترین بازیکن فصل 
اخیر لیگ های مختلف فوتبال اروپا معرفی شد. این مهاجم لیورپول 
قطعا یکی از ستاره های جام جهانی خواهد بود، البته به این شرط 
که مصدومیت کنونی او سد راهش نشود. سوارز در تیم ملی اروگوئه 
و  گلزن  داشت؛  لیورپول  در  که  باشد  داشته  را  نقشی  همان  تواند  می 
را  گلزنی  راه  زد  لیورپول  برای  گل   ۳۰ فصل  این  در  که  او  باکیفیت. 
خیلی خوب بلد است. برای دیدن درخشش یکی از برترین بازیکنان 

فوتبال دنیا باید امیدوار باشیم مصدومیت او مشکل ساز نشود.

۱۰ حماقت 
بزرگ در تاریخ 
جام جهانی

اسطوره ها  ساختن  برای  مکان  بهترین  جهانی  جام 
این  حال،  این  با  است.  خاطره انگیز  و  شاد  لحظات  و 
بسیار  را  انسانی  اشتباهات  می تواند  همچنین  رقابت ها 
اغراق آمیزتر از آنچه اتفاق افتاده نشان دهد. در حالی که 
بعضی اوقات اشتباهات می تواند سرگرم کننده باشد در 
سوال  زیر  کال  را  بازیکن  یك  عملکرد  می تواند  حال  عین 
مسابقات  شروع  به  مانده  ساعت  چند  فاصله  در  ببرد. 
جام جهانی، بد نیست ۱۰ اشتباه بزرگ تاریخ این جام را 

با یکدیگر مقایسه کنیم.

۱۰-دستان نامطمئن رابرت گرین
پنالتی  ضربه های  اشتباهات  بخواهیم  اگر  لیست  این  در 
ولی  دارد  را  سهم  بیشترین  انگلیس  کنیم،  حساب  را 
حرکت  به  مربوط  اشتباه  خنده آورترین  و  بزرگ ترین 
نخستین  در  شیرها  سه  دروازه بان  گرین  راب  عجیب 
بازی شان مقابل امریکا در جام جهانی ۲۰۱۰ بوده است. 
از  ضربه یی  امریکا  مهاجم  دمپسی،  کلینت  بازی  این  در 
نتوانست  گرین  و  زد  گرین  دروازه  سمت  به  را  دور  راه 
گل  نتیجه  در  کند.  دفع  را  ساده  و  آرام  ضربه  این 
تساوی امریکا به ثمر رسید. بدون آن اشتباه، انگلستان 
قرار  گروه  صدر  در  و  باشد  بازی  برنده  می توانست 
بگیرد و به جای آلمان در مرحله یك?شانزدهم نهایی با 

غنا مصاف دهد.

۹- یونگا و ممانعت از نواخته شدن ضربه آزاد
کونگو  دموکراتیك  (جمهوری  زئیر   ،  ۱۹۷۴ سال  در 
فعلی) در جام جهانی حضور داشت. آنها در بازی سوم 
به  برزیل  مقابل  گروهی شان،  بازی  آخرین  درواقع  و 
محوطه  از  خارج  برزیلی ها  بازی  این  در  رفتند.  میدان 
جریمه ضربه ایستگاهی گرفتند ولی مپیو از خط دیواره 
این  نگذاشت  و  کرد  شوت  را  توپ  و  آمد  جلو  به  دفاعی 
ضربه زده شود. یونگا اخطار گرفت و مشخص شد که 
از قوانین آگاه نبوده است. با این حال، او چند سال بعد 
در مصاحبه یی به بی بی سی گفت که این حرکت را عمدا 
انجام داده تا کارت قرمز بگیرد و این قضیه هنوز شبیه 

یك قصه رازآلود در اذهان باقی مانده است.

۸- اشتباه عجیب چارلز کارور
و  آلمان  بازی   ۱۹۸۲ نهایی  نیمه  در  هلندی  کارور  چارلز 
پاتریك  حساس،  بازی  این  در  کرد.  قضاوت  را  فرانسه 
باتیستون موقعیت بسیار خوبی برای باز کردن دروازه 
سمت  به  آلمان ها  دروازه بان  اما  داشت  غربی  آلمان 
بازیکن  این  دهان  به  چنان  بازویش  با  و  برد  حمله  او 
هم  دندانش  و  رفت  هوش  از  او  که  کوبید  فرانسوی 
ضربه  حتی  مسابقه  داور  که  اینجاست  جالب  شکست. 
آزاد هم برای تیم ملی فرانسه نگرفت. آن هم در شرایطی 
که شوماخر استحقاق دریافت یك کارت قرمز را داشت. 
اما  برد  پنالتی  ضربات  در  را  بازی  این  پایان،  در  آلمان 
فوتبال  به  عالقه مندان  خاطر  در  همیشه  داور  اشتباه 
باقی ماند. شوماخر با آن بالیی که سر بازیکن فرانسوی 
روزنامه های  از  یکی  ولی  نرسید  سزایش  به  بود  آورده 
فرانسه در یك نظرسنجی او را منفورترین شخصیت نزد 

فرانسوی ها، یعنی باالتر از هیتلر قرار داد.

۷- ضربه سر معروف زین الدین زیدان
زین الدین  حرفه یی  بازی  آخرین   ۲۰۰۶ جهانی  جام  فینال 
زیدان بود. در این فینال آبی ها به مصاف ایتالیا در برلین 
که  بود  کرده  بازی  خوب  کافی  اندازه  به  زیزو  رفتند، 
شایسته توپ طالی این رقابت باشد و جایگاه دریافت این 
بردن  باال  با  همراه  تا  بود  شده  آماده  او  برای  هم  جایزه 
دریافت  نیز  را  طال  توپ  کشورش  برای  جام  بزرگ ترین 
کند. ولی این گونه نشد. در طول وقت های اضافه، مارکو 
توهین آمیز  آنقدر  که  گفت  زیدان  به  جمله یی  ماتراتزی 
بود که این اسطوره از کوره در برود و با ضربه سر به 
ماتراتزی حمله کند. در نهایت فرانسه این بازی را باخت 
تا ستاره رئال مادرید نتواند در کمال شکوه و افتخار از 

دنیای فوتبال خداحافظی کند.

۶- سه اشتباه گراهام پل
در جام جهانی ۲۰۰۶ ، گراهام پل، داور انگلیسی قضاوت 
بازی کرواسی و استرالیا در گروه اف را برعهده داشت.

دومین  مورد  در  پل  تیم،  دو  هر  از  بازیکن  یك  اخراج  با 
کارت زرد جوزف سیمونی در دقیقه ۹۰ اشتباه کرد و به 

جای کارت قرمز کارت زرد دیگری به او داد. با این حال، 
این مدافع در زمین ماند و در دقیقه ۹۳ کارت زرد سوم 
را نیز دریافت کرد و آن وقت بود که زمین بازی را ترك 
کرد. پل دومین کارت سیمونی را یادداشت کرده بود ولی 
کرده  ثبت  استرالیا   ? شماره  برای  را  کارت  این  اشتباها 

بود. در نهایت بازی با نتیجه دو بر دو به پایان رسید.

۵- دریبل زیبای رنه ایگیتا
است.  شده  حك  همه  ذهن  در  همچنان  ایگیتا  رنه 
دروازه بان کلمبیایی که معروف به ضربه های ایستگاهی 
با  دزدی  بچه  در  همکاری  جرم  به  بعدها  و  بود  نیز 
پابلو اسکوبار به زندان رفت. او با دور شدن از دروازه 
 ۱۹۹۰ سال  نهایی  شانزدهم  یك  بازی های  در  خودش 
به  ایگیتا  که  وقتی  شد.  مرتکب  را  وحشتناکی  اشتباه 
میانه زمین آمد و سعی کرد با تقلید از کرایوف راجر میا 
عقب  صفر  بر  یك  اضافی  دقایق  را دریبل کند، کلمبیا در 
بود. میا به سرعت توپ را از او دزدید و چهارمین گلش 
به  کلمبیا  رساند.  ثمر  به   ۱۳۹۰ ایتالیای  بازی های  در  را 
لطف حرکت فاجعه آمیز ایگیتا، در آخر بازی را دو بر یك 

باخت و حذف شد.

۴- روبرتو باجو و از دست دادن ضربه پنالتی
قهرمان  که  ایتالیا  و  برزیل  بازی  پنالتی  ضربات  زمان  تا 
جام جهانی ۱۹۹۴ را مشخص می کرد، بزرگ ترین اشتباه 
روبرتو باجو این بود که موهایش را دم اسبی بسته بود! 
ضربه  پنجمین  نواختن  برای  وقتی  یوونتوس،  مهاجم 
جلوگیری  برزیل  برد  از  باید  رفت  جلو  ایتالیا  پنالتی 
و  کند  گل  را  ضربه اش  نتوانست  حال،  این  با  می کرد. 
برزیل قهرمان جام شد. فرانکو بارسی و دنیل ماسارو، 
هم تیمی های باجو هم دو تا از پنالتی ها را از دست داده 
دم  مو  اسطوره  پنالتی  بدترین  پنالتی  این  ولی  بودند 

اسبی ایتالیا بود.

۳- موآسر باربوسا
ماراکانا  در  فوتبال  تاریخ  بد  اتفاقات  بزرگ ترین  از  یکی 
این  میزبان  برزیل  که  سالی  افتاد،  اتفاق   ۱۹۵۰ سال  در 
راحتی  به  تا  داشتند  انتظار  آنها  از  همه  و  بود  رقابت ها 
دهد.  شکست  را  جنوبی اش  امریکای  رقیب  اروگوئه، 
خشم و جیغ و فریاد ۲۰۰ هزار تماشاگر وقتی که اروگوئه 
این  نبود.  شدنی  تمام  برد  یك  بر  دو  نتیجه  با  را  بازی 
نتیجه خانمان برانداز بود و به قول برخی ها ماراکانازو 
نفر  یك  باشد  قرار  اگر  داشت.  نام  ماراکانا)  (نابودی 
جز  نیست  کسی  نفر  آن  بدانیم،  تراژدی  این  مقصر  را 
موآسیر باربوسا، دروازه بان برزیل که به آلسیدس گیگا 
را  او  هیچ وقت  برزیلی ها  دهد.  شکست  را  او  داد  اجازه 
سال  در  سالگی اش   ۷۰ تولد  جشن  در  بخشید.  نخواهند 
با  گفت وگو  در  باربوسا  مرگش،  از  پیش  هفته  دو   ،  ۲۰۰
قوانین  در   » گفت:  گاردین  روزنامه نگار  بلوس،  الکس 
بودن  زندانی  ولی  است.  سال   ۵۰ مجازات  حداقل  برزیل 

من ۳۰ سال طول کشید.»

۲- علی ابن ناصر هند محرز مارادونا را ندید
در  آرژانتین  مقابل  انگلستان  نهایی  چهارم  یك  بازی 
دیگو  دوم  نیمه  در  که  وقتی  تا  بود  گل  بدون   ۱۹۸۶ سال 
علی  رسید.  گل  به  جنجال برانگیزی  شرایط  در  مارادونا 
ابن ناصر، داور این بازی در مورد تفاوت قد مارادونا و 
شك  هم  اندکی  هوا  در  انگلیس  دروازه بان  شیلتون  پیتر 
نکرد و گلی که با مشت به تور دروازه چسبید مورد قبول 
قرار گرفت و چیزی که این موضوع را افتضاح تر کرد این 
بود که سه دقیقه بعد مارادونا با گلی که زد و به عنوان 
رساند.  فالکت  به  را  شیرها  سه  شد،  معرفی  قرن»  «گل 
جای  همه  در  و  می رساند  بازی  به  را  خودش  ناصر  اگر 
جریمه  مسلما  مهاجم  این  داشت  حضور  موقع  به  زمین 
شده و به احتمال بسیار زیاد گل بعدی هم در کار نبود و 

نتیجه قهرمانی جام هم تغییر می کرد.

۱- گل به خودی آندرس اسکوبار
هیچ اشتباهی به وحشتناکی گل به خودی آندس اسکوبار 
تراژیکش  مرگ  به  منجر  که  نبود   ۱۹۹۴ جهانی  جام  در 

شد.
کلمبیا که با کلی سر و صدا به عنوان شگفتی جام معرفی 
شده بود نیاز به یك برد در مرحله گروهی مقابل امریکا 
دقیقه  در  حال  این  با  کند.  صعود  بعد  دور  به  تا  داشت 
راهی  را  هارکس  جان  ضربه  کلمبیا  مدافع  اسکوبار   ،۳۵
دروازه خودشان کرد. در نهایت این تیم امریکای جنوبی 
به  نتوانست  و  داد  دست  از  یك  بر  دو  نتیجه  با  را  بازی 
تیر  اسکوبار  بعد،  روز   ۱۰ فقط  کند.  صعود  بعد  مرحله 
خورد و در مدلین کلمبیا به قتل رسید که به گفته خیلی ها 
از  قبل  که  آنها  بود.  کلمبیا  مواد  قاچاقچیان  انتقام  این 
گزافی  پول  باخت  این  با  و  کرده  شرط بندی  بازی  انجام 

را از دست داده بودند.
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین توقعات خیلی از متولدین 
این ماه از زندگی، از دوستان و آشنایان، 
گاه  متاسفانه  ولی  است  منطقی  توقع 
نمیرسند  ها  خواسته  این  به  بدالیلی 
و  عصبانیت  و  ناراحتی  سبب  همین  و 
نباید  حالیکه  در   ، میشود  شان  افسردگی 
چنین باشد ، چرا که بخت بلند آنها همیشه 
مسائل  زمینه  در   . بود  خواهد  یاورشان 
این  متولدین  اکثر   ، احساسی  و  عاطفی 
میروند .  پیش  هایشان  ایده  سوی  به  ماه 
انجام  ای  معامله  کنید  سعی  هفته  این  در 

ندهید ، شانس با شما یار نیست

مسائل  زمینه  در  اردیبهشت  متولد 
خانمهای  از  خیلی  عاطفی  و  احساسی 
در  کور  گره  یک  دچار  ماه  این  متولد 
که  کنند  تنظیم  طوری  را  خود  زندگی 
 . نگذارد  اثری  آن  بر  کور  های  گره  این 
که  آنها  چه  و  مجردها  بعضی  درضمن 
اند،  داشته  طالقی  و  وصلت  گذشته  در 
زندگی  تشکیل  برای  ای  تازه  شرایط 
خبرهای   . میگیرند  قرار  خود  دلخواه 
متولدین  از  درصد  هشتاد  برای  خوشی 
این ماه در راه است که اغبل در رابطه با 
ولو  مسافرت  به  احتیاج  شما   . است  کار 

مهیا  را  مسافرت  این  حتما   ، دارید  کوتاه 
روحیات  در  العاده  فوق  که  چرا   ، سازید 

شما تاثیر خواهد گذاشت 

متولد  مادرهای  و  پدر  به  خرداد  متولد 
این ماه توصیه میشود در روابط خود با 
و  کرده  را  احتیاط  رعایت  خود  فرزندان 
بی  اعتنایی و  بی  یا  خشونت و  اصوال" از 
تفاوتی دست بردارند، چرا که این بچه ها 
با محبت و عشق و دوستی زودتر همراه 
شانس  حالیکه  در   . میشوند  همگام  و 
شروع  برای  مجرد  متولدین  از  بسیاری 
بعضی  ست،  باال  خوب  و  مستقل  زندگی 
روابط  یا  و  نامزدی  در  ناچارند  نیز  ها 
شنبه   . کنند  نظر  تجدید  خود  عاشقانه 

شادی را پیش رو دارید 

اغلب  ماه  این  متولد  دخترهای  تیر  متولد 
هستند،  روبرو  متعدد  خواستگاران  با 
وصلت  به  تن  هنگام  دیر  اصوال"  برخی 
ازدواج  عشق  بدون  ها  بعضی  میدهند، 
در  که  میشود  توصیه  آنها  به  که  میکنند 
 . کنند  نظر  تجدید  خودشان  تصمیمات 
اند  کرده  گیر  دوراهی  در  ماه  این  مردان 
مشاورت،  و  تفکر  با  میشود  توصیه  که 
زودی  به   . کنند  انتخاب  را  درست  راه 
که  کرد  خواهید  دریافت  را  خوشی  خبر 

زندگیتان را دگرگون خواهد کرد

گفتگوی  با  و  محل  یک  در  مرداد  متولد 
میشود،  باز  نفر  سه  دو  مچ  ای،  دوستانه 
با  دارند  سعی  که  گروه  آن  خصوصا" 
غیبت و بدگوئی و سخن و حرف از این به 
آن بردن سبب دشمنی ها شوند و مسلما" 
با شناسائی این آدمها طردشان ضروری 
است . خیلی از جوان های متولد این ماه 
عجول  بسیار  هدفها  آوردن  بدست  در 
هستند بطوریکه گاه در مسیر این تعجیل 
دچار دوباره کاری و یا تکرار و یا کندی 
گروه  این  حال  هر  در  میشوند،  حرکت 
بروند،  پیش  صبورانه  و  عاقالنه  باید 
با  توام  مجردها  از  بعضی  برای  عشق 
خوشبختی و برای عده ای دردسرساز و 

پرهیاهوست

عاطفی  مسائل  زمینه  در  شهریور  متولد 
دختر  و  خانمها  از  خیلی  احساسی،  و 
میشناسند  بدشانس  را  خود  خانمها 
به  توجه  با  شان  حق  دارند  عقیده  و 
حالیکه  در  اینهاست  از  بیش  امتیازاتشان 
نظر  خود  امروز  به  نباید  گروه  این 
اندازند، چرا که فرداهای روشنی در پیش 
جوان  های  زوج  زناشوئی  زندگی  است . 
معدودی  ولی  است  سعادت  با  توام  اغلب 
میانساالن  و  گذاشته  بست  بن  به  پا  از 
پدید  خود  زندگی  در  طوفانی  بدالیلی 

آورده و بکلی شیرازه زندگی خود را بهم 
ریخته اند . نامزدیهای تازه زندگی خیلی 
 . کرد  خواهد  عوض  بکلی  را  دخترها  از 
به آقایون مجرد توصیه میشود که سریعا 
ابراز  خود  محبوب  به  را  خود  احساسات 
را  بزرگی  شانس  اینصورت  غیر  در  کنند 

از دست خواهند داد

مادرهای  و  پدر  اغلب  برای  مهر  متولد 
متولد این ماه شانس تازه ای برای یافتن 
میاید  پیش  سعادت  و  آرامش  از  پر  مسیر 
آن  بگیرند،  بهره  فرصت  این  از  باید  که 
دسته از این گروه که در صدد یک نقل و 
زودتر  چه  هر  باید   ، هستند  بزرگ  انتقال 
جهت  بی  و  سازند  عملی  را  تصمیم  این 
 . نگذارند  بالتکلیف  و  سرگردان  را  خود 
در حالیکه طالق در جمع تولدین این ماه 
حال  بهر  گروهی  ولی  دارد  پائینی  درجه 
ناچارند تن به جدائی حتی موقت بدهند

متولد آبان انتظاراتی که خیلی از متولدین 
این ماه از دوستان و اطرافیان خود دارند 
منطقی است ولی در واقع باید صبر کنند 
تا عده ای امکان جوابگوئی و تالفی داشته 
و  ها  خوبی  بازگشت  باصطالح  و  باشند 
متولد  های  خانم   . است  راه  در  ها  کمک 
شکننده  و  حساس  روحیه  اغلب  ماه  این 
دورویی  و  دروغ  از  عده  این  دارند،  ای 

به  که  آنقدر  و  میشکنند  زود  خیلی  آدمها 
اهمیت  احساسی  حد  در  انسانها  روابط 
میدهند به کمک و یاری مادی نیم نگاهی 
ترها  جوان  میان  در  ازدواج   . ندارند  هم 
دخترخانمها  از  بسیاری  و  میگیرد  اوج 
شانس یافتن مرد دلخواه خود را می یابند 

بسیاری  اعتیاد  وسوسه  مسئله  آذر  متولد 
از متولدین جوان این ماه را دچار تزلزل 
میشود  توصیه  جهت  همین  به  و  ساخته 
شدیدا" مراقب باشند و تله های خطرناک 
دوم  ازدواج   . ببینند  خود  پای  زیر  را 
خود  گذشته  زندگی  از  که  عده  آن  برای 
اغلب  تعمق  و  دوراندیشی  با  بودند  ناکام 
تازه،  های  بچه  تولد   . است  ثمربخش 
ناگهان زندگی بعضی زوج ها را دگرگون 
میسازد . دوشنبه شادی را پیشرو دارید

این  متولدین  زندگی  در  عشق  دی  متولد 
دارد  مهمی  و  حساس  نقش  همیشه  ماه 
دچار  دلیلی  به  آن  محکم  پیوند  اگر  ولی 
بدست  معموال"  شود،  گسیختگی  هم  از 
مشکل  زیادی  حد  تا  دوم  شانس  آوردن 
خانواده  جمع  در   . میگردد  ناممکن  و 
و  افسرده  آدمهای  ماه،  این  متولدین 
زود  خیلی  باید  که  میشوند  دیده  غمگین 
وگرنه  کشاند  امید  و  شادی  به  را  آنها 
تحرک  بی  و  افسرده  را  خانواده  فضای 

میسازند

متولد بهمن ضمن اینکه نظم و ترتیب در 
ماه  این  متولدین  از  خیلی  زندگی  و  کار 
مختلف  بدالیل  نیز  گروهی  میزند،  موج 
عده  این  اند،  شده  آشفتگی  دچار  اخیرا" 
اگر به موقع وضعیت کاری و زندگی خود 
را تنظیم نکنند همه چیزشان بهم میریزد 
ماه  این  متولد  خانمهای  دختر  اغلب  و 
اند  شده  حساس  و  پرشور  عشقی  درگیر 
که نیاز به مطالعه بیشتری دارد . آقایون 
یافتن  برای  زیادی  شانس  ماه  این  مجرد 

زوج آینده خود را دارند

به  ماه  این  متولد  خانمهای  اسفند  متولد 
بسیار  اهمیت  احساسی  روابط  و  عشق 
غوطه  وجود  با  بعضی  حتی  و  میدهند 
بدون  و  تنها  را  خود  ثروت  در  خوردن 
هدف می بینند . در کنار این عده، کسانی 
خود  دلخواه  به  را  زندگی  که  هستند 
و  ها  سختی  درون  در  حتی  میسازند، 
همه  و  میگشایند  ای  دریچه  نیز  مشکالت 
چیز را مثبت میسازند . جوان های شاغل 
به  مرتب   ، ماه  این  تحصیل  حال  در  یا  و 
و  افتاده  پرامیدی  و  روشن  بسیار  مسیر 

آینده خوبی را دنبال میکنند

جدول و سرگرمی

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

استخدام آرایشگر مردانه

در لندن منطقه Richmond ریچموند

۰۲۰۸۳۳۲۶۶۳۰
۰۷۷۴۳۳۵۰۷۳۳

خدمات لوله کشی و نجاری
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

آموزش و تعمیرکامپیوتر در محل
تعمیر انواع لپ تاپ و دسکتاپ 

آموزش حرفه ای فتو شاپ و این دیزاین 

۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

حل جدول شامره هفته گذشته
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غزلیات حافظ - 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت
زین آتش نهفته که در سینه من است

خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت
می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت
آسوده بر کنار چو پرگار می شدم

دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت
آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت
کتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت
خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان
زین فتنه ها که دامن آخرزمان گرفت

می خور که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت
بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند

کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت
حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

By concord with darkish beauty, the world Thy beauty took.
Yes; by concord, the world one can take.
The revealing of the mysteries of the Khilvatis, the candle wished to make:
Thanks to God! that its tongue, the heart’s desire kindled.
From out of this concealed fire that is in my chest,
A flame is the sun that the sky, kindled.
The rose wished to boast of the color and the perfume of the Friend:
In jealousy of it, its breath, in its mouth the breeze took.
Rested apart, I was like the compass:
At last, me, into the center, like a point, Time took.
Desire of the cup of wine consumed my harvest that day,
When, from the reflection of the Saki’s cheek, fire kindled.
e
To the street of the magians, I wish to go, shaking my sleeve,
Of these calamities, that, the skirt of time’s end took.
Drink wine. For, whoever, at the end of work, beheld the world,
From grief, came forth light; and, the heavy cup of wine, took.
With the blood of tulips, on the rose-leaf, they have written
Saying: “Wine like the ruddy Arghavan that one, who became mature, took.”
Hafez! like water, grace trickleth from thy verse:
On it, nice distinction, the envious one how took?

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی د هندگان معرفی نمائید. به یاد داشته 
باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .

  ۲۰ خرداد؛ درگذشت علی اصغر 
بهاری کمانچه نواز بزرگ ایران 

علی اصغر بهاری، از استادان موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته کمانچه 
شهرهای  (از  بهار  اهل  اصالتًا  وی  شد.  متولد  تهران  در   ۱۲۸۴ سال  در 
استان همدان )بود. پدرش نایب محمدتقی خان تا سن ۱۳ سالگی تربیت او 
را بر عهده داشت. پس از آنکه پدرش ورشکسته شد، مادرش گوهر خانم 
خانواده  همراه  به  ناگزیر  کمانچه،  ماهر  نوازنده  خان  علی  میرزا  فرزند 
به  و  گرفت  انس  موسیقی  با  که  بود  زمان  این  در  برد.  پناه  پدری  خانه  به 
میرزا  از  مادرش  درخواست  به  شد.  عالقه مند  پدربزرگش  کمانچه نوازی 
علی خان به مدت ۲ سال نواختن کمانچه را آموخت و سپس به مدت ۴ سال 
که  حسن خان  و  اکبرخان  رضاخان،  نام های  به  خود  دایی  سه  مکتب  در 
در یک قرن پیش جزو هنرمندان نامی ایران به حساب می آمدند، دست به 

تکمیل تجربیات خود درکمانچه نوازی زد. 
می گشاید  تعلیم  جهت  موسیقی  کالس  مشهد  در  چندی  از  پس  بهاری 
تعلیم  شاگرد  و  می کند  کار  سنتور  استاد  سماعی  حبیب  با  هم  سال  یک  و 
می دهند و بعدًا به تهران می آید و توسط استاد روح الله خالقی به مدرسه 
همکاری  به  شروع  هنرستان  در  و  می شود  دعوت  تعلیم  جهت  موسیقی 
همکاری  به  نیز  را  او  که  رادیو  گشایش  با  بود  مصادف  ایام  این  می نماید. 
فرا می خواند. در سال ۳۲ بود که پس از سال ها دوری از کمانچه، با عالقه 
در  ساز  این  که  روزگاری  در  گرفت.  دست  به  را  ساز  این  دوباره  فراوان 
این  و  می شد  نگریسته  آن  به  تحقیر  دیده  به  اغلب  و  بود  فراموشی  حال 
ساز مخصوص مطرب های دوره گرد تلقی می شد. پس از اجراهای اصفر 
بهاری در رادیو، دانشگاه تهران از وی دعوت کرد تا به تعلیم هنرجویان 
این دانشگاه بپردازد. در سال ۱۳۴۶ با دعوت رادیو فرانسه در سالن دالویل 
را  مهمی  نقش  بهاری  اصغر  پرداخت.  اجرا  به  بیننده  هزار  سه  میان  در 
ایرانی  موسیقی  مهجور  و  شده  فراموش  نغمه های  و  تصانیف  روایت  در 
است،  موجود  اکنون  که  نغمه هایی  و  تصانیف  از  بسیاری  چنانچه  دارد. 
مدیون حافظه اوست. وی در دهه ۶۰، با فرامرز پایور، جلیل شهناز، محمد 

اسماعیلی و محمد موسوی، در «گروه اساتید»، همکاری داشت.
 ۱۳۷۴ ماه  خرداد   ۲۰ دوشنبه  روز  در  سنتی  موسیقی  برجسته  استاد  این 

درگذشت.


