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با افزایش تنش ها در عراق و کشتار دسته جمعی مسلمانان شیعه

خطر تجزیه خاورمیانه باال گرفت
مراکز تصمیم گیری در کشورهای غربی نقشه جدیدی از خاورمیانه 
را به روی میز پهن کرده اند و تالش می کنند تا مرزهای خاورمیانه 
را از نو ترسیم کنند، به عبارت دیگر تالش دارند توافق نامه سایکس 

پیکو را بعد از یک قرن "اصالح" کنند.
به گزارش روزنامه العرب، چاپ لندن، مبنای این تجزیه جدید طایفه 
گری ای است که می رود تا موجب ایجاد کشورهای جدید خاورمیانه 
شود. نقشه ای که با تشدید حوادث و بحران های عراق و سوریه قرار 
جنگ  واسطه  به  که  مناطقی  آید.  وجود  به  کشورها  این  دل  از  است 
های شیعه و سنی می روند تا خاورمیانه جدید را شکل دهند. به این 
ترتیب امکان آن وجود دارد که کشوری سنی متشکل از استان های 
شرقی  شهرهای  تا  طرف  آن  از  و  موصل  تا  عراق  غرب  نشین  سنی 

سوریه به صورت یکپارچه به وجود آید.
کشوری  تا  روند  می  نیز  عراق  جنوب  های  استان  رابطه  همین  در 
شیعی نزدیک و متحد با ایران تشکیل دهند. در این میان تکلیف یک 
است.  نشده  مشخص  همچنان  عراق  پایتخت  بغداد،  یعنی  منطقه 
هنوز راه حلی برای چگونگی تقسیم این شهر که مورد قبول طراحان 

این تجزیه باشد، به دست نیامده است.
طرفداران  غربی  نظران  صاحب  میان  در  سناریو  این  شود  می  گفته 
را  آن  خالف  چیزی  دارند  تالش  ها  دیپلمات  چه  اگر  دارد،  بسیاری 
روز  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  کنند.  بیان 
یکشنبه گفت که کشورش به حفظ وحدت عراق پایبند است. اما همه 

می پرسند آیا واقعا او در بیان این حرف صادق است؟
طرفداران  از  امریکا  خارجی  روابط  شورای  رئیس  هاس،  ریچارد 
گوید:  می  باره  این  در  وی  است.  جدید"  پیکوی  "سایکس  طرح 
«سایکس پیکوی جدید در صورتی که اجرا شود امریکا را از باتالقی 
که در عراق گرفتار شده و اکنون تا سوریه امتداد یافته است، نجات 

می دهد.»
وی تاکید می کند، تنها چیزی که در این مورد با قاطعیت می توانیم 

بگوییم این است که خاورمیانه قدیم می رود تا از هم گسیخته شود. 
خاورمیانه  جای  وقت  چه  جدید  خاورمیانه  که  است  این  سوال  فقط 

قدیم را خواهد گرفت.
جنگ  دو  خاطرات  اختیاری:  جنگ  ضروری،  «جنگ  کتاب  که  هاس 
گوید:  می  ادامه  در  است  آورده  در  تحریر  رشته  به  را  عراق»  در 
«خاورمیانه در حال حاضر به نقطه تاریکی رسیده است، خاورمیانه 
زمانی به این سمت حرکت کرد که ایاالت متحده امریکا تصمیم گرفت 
جمهوری  رئیس  حسین،  صدام  حکومت  و  کند  اشغال  را  عراق  که 
واشنگتن  های  سیاست  آن  دنبال  به  کند.  سرنگون  را  عراق  سابق 
در عراق رویکردهای طایفه ای را به جای هویت ملی تقویت کرد و 
باعث شد ایران به سمت اداره گروه های شبه نظامی طایفه ای بدون 

پاینبدی بر هر گونه قید و بندی حرکت کند.»
دارد  وجود  حاضر  حال  در  عراق  از  که  تصویری  گفت  توان  می 
این  جنوبی  های  استان  است،  گسیخته  هم  از  کشور  یک  تصویر 
کشور کامال تحت کنترل ایران قرار دارند، برای همین می توان گفت 
شمال  در  کردنشین  مناطق  نیست،  آنها  متوجه  ای  جدی  خطر  که 
بر  رقابت  اکنون  و  برند  می  سر  به  مستقلی  شبه  وضعیت  در  عراق 
داعش و  سنی  بغداد میان گروه های تندروی  غربی و  سر شهرهای 

نیروهای دیگر است.
نام  با  غربی  ای  توطئه  که  اعتقادند  این  بر  بسیاری  ترتیب  این  به 
که  این  برای  ها  امریکایی  که  دارد  وجود  جدید"  پیکوی  "سایکس 
بخواهند خود را از ورطه و باتالق عراق نجات دهند، تالش می کنند 
که در این کشور پیاده کنند، نقشه ای که زایده امروز و دیروز نیست 
عراق  امریکایی  مدنی  حاکم  بریمر،  پول  که  است  چیزی  همان  بلکه 
به  اقدام  هدف  همین  با  و  بود  آن  دنبال  به  کشور  این  اشغال  از  بعد 
انحالل ارتش عراق کرد تا به این ترتیب زمینه های فروپاشی کشور 

عراق فراهم شود.
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جمهوری  رییس  اوباما  باراک  لندن،  از  خبرگزاری  این  گزارش  به 
که  بگیرد  تصمیم  دوران  این  در  باید  احتماال  واشنگتن  و  آمریکا 
یا  برسند  مصالحه  به  ها  تحریم  و  ای  هسته  درموضوع  ایران  با 
خاورمیانه  شدن  غرق  شاهد  که  است  آن  از  بهتر  این  زیرا  خیر؟ 
بگوییم  صریح  بخواهیم  باشند.اگر  کمال  و  تمام  مرج  و  درهرج 
حال  در  و  است  مبارزه  حال  در  ها  عرصه  از  بسیاری  در  آمریکا 
حاضر درهیچ یک از آنها پیروز نیست. سوریه به دست گروه های 
این  جمهوری  رییس  اسد  بشار  دولت  و  است  افتاده  تروریستی 
بخش  کند.  تثبیت  باز  را  خود  قدرت  توانسته  زیادی  حد  تا  کشور 
سیاست  است.  نظامیان  شبه  دست  در  نیز  عراق  از  مهمی  های 

امنیتی  شرایط  است.  نگرانی  باعث  خاورمیانه  سراسر  در  آمریکا 
در دیگر مناطق از جمله نیجریه و غرب آفریقا نیز در حال وخیم 
شدن است. وضعیت در افغانستان، پاکستان، یمن و شرق آفریقا 
آمریکایی  ضد  مبارزان  و  است  بار  خشونت  و  ثبات  بی  همچنان 
بینند.آمریکا  می  آموزش  و  بوده  فعال  کشورها  این  در  فراوانی 
از دیگر سو در رویارویی با روسیه بر سر ماجرای اوکراین و با 
چین به دلیل مناقشات در دریای چین جنوبی گرفتار شده است. 
واشنگتن در اروپا و آسیا متحدانی دارد اما سیاست خارجی اش 
خطرناکی برای حل درگیری  و سیاستمداران این کشور به شکل 
در  اوباما  باراک  کنند.دولت  می  تلف  را  خود  وقت  رقیب  چند  با 
رقبایش  از  بعضی  با  کم  دست  را  خود  روابط  باید  کلی  بافت  این 
بهبود بخشد تا بتواند بر پیروزی در درگیری هایی متمرکز شود 

که واقعا برایش مهم است. دور فعلی مذاکرات هسته ای فرصتی 
در  امنیت  بازتثبیت  بر  بیشتر  تمرکز  و  ایران  با  تنش  کاهش  برای 
سراسر عراق و سوریه به دست می دهد، همچنین می توان از آن 
افغانستان،  سراسر  در  گری  نظامی  شبه  تهدیدهای  کاهش  برای 
رژیم  این،  بر  کرد.عالوه  استفاده  آفریقا  شرق  و  شمال  یمن، 
اسرائیل خواستار اتخاذ موضع سخت گیرانه ای علیه ایران است 
که آن را به عنوان تهدیدی علیه موجودیت خود می بیند و تالش 
می کند حتی به قیمت بر هم زدن روند مذاکرات، توافق دشواری 
به ایران تحمیل شود. دیگر متحدان آمریکا در منطقه نیز موضع 

مشابهی دارند. هیچ رییس جمهوری درآمریکا نمی تواند در برابر 
مردم کشور خود یا حتی افکارعمومی خارج از کشور خود ضعف 
جمهوری  ریاست  ایران  در  گیری  گروگان  بحران  دهد.  نشان 
جیمی کارتر رییس جمهوری اسبق آمریکا را به کلی تخریب کرد. 
چین  کومینتانگ  دولت  رهبری  شک  کای  چیانگ  دولت  سرنگونی 
مورد حمایت آمریکا نیز بحث های تلخی را در این مورد پدید آورد 
که چه کسی چین را از دست داد، این امر به تضعیف دولت هری 
ترومن رییس جمهوری اسبق آمریکا منجر شد و راه را برای مک 
کارتیسم هموار کرد.روسای جمهوری آمریکا باید از موضع قوی 
سابق  جمهوری  رییس  نیکسون  ریچارد  آنچه  برسند،  توافق  به 

دست  آن  به  چین  با  روابط  سازی  عادی  آغاز  در  توانست  آمریکا 
صادق  نیز  ایران  با  اوباما  توافق  مورد  در  موضوع  همین  یابد. 
است. هر توافقی که دولت تالش می کند به آن دست یابد احتماال 
متخصصان  از  هایی  بخش  و  کنگره  سوی  از  شدیدی  انتقادات  با 
سیاست خارجی در واشنگتن همچنین محافظه کاران روبرو می 
احتماال  میان مدت  در  یا  به زودی  توافق  به  یافتن  دست  اما  شود. 
ها  طرف  همه  نیز  بینانه  واقع  توافق  است.  گزینه  ترین  هزینه  کم 
را راضی نمی کند و دیپلماسی هرگز به رضایت همه طرف ها و 
توافق  کلی  خطوط  شود.  نمی  منجر  آنها  مطالبات  همه  پرداخت 

از  بخشی  یقینا  خطوط  این  است،  بوده  روشن  قبل  ها  مدت  از 
نیازهای  تامین  سطح  در  را  ایران  سازی  غنی  بومی  های  توانایی 
رآکتورهایش و قدرت هسته ای و سایت های تحقیقاتی اش حفظ 
منظور  به  سانتریفیوژها  تعداد  محدودسازی  هدف  اما  کند.  می 
ساخت  توانایی  به  ایران  رسیدن  زمان  که  است  این  از  اطمینان 
سالح هسته ای را تا یک سال یا بیشتر افزایش دهد، نظارت های 
شدید را بر برنامه غنی سازی به منظور ردیابی هر اقدام مخفیانه 
یا حرکت به سوی تولید مواد مورد نیاز ساخت تسلیحاتی افزایش 
با  توافقی  کند.هر  محدود  شدت  به  را  پلوتونیوم  تولید  و  داده 
گذشته  های  فعالیت  مورد  در  هایی  گزارش  و  شدید  های  نظارت 

هسته ای باید همراه باشد. به نظر می رسد دولت اوباما سال قبل 
چارچوب  امر  این  پذیرفت  مذاکرات  به  ورود  پذیرش  زمان  در  و 

توافق نهایی است. 
با وجود مضرات و سواالتی که پیرامون هر توافقی وجود دارد، 
ایران  دارد.  وجود  زمینه  این  در  آمریکا  دولت  برای  نیز  منافعی 
تحت امر رهبری شیعه، دوست شبه نظامیان تندرو سنی مستقر 
در  حیاتی  نقش  تواند  می  ایران  نیست.  سوریه  و  عراق  شمال  در 
تهران  اگر  کند  ایفا  آن  ثباتی  بی  یا  عراق  وضعیت  تثبیت  به  کمک 
زمان  هرگز  یابد.  دست  آمریکا  با  قبول  قابل  توافقی  به  نتواند 
بهتری برای دست یافتن به توافق با ایران نسبت به زمان کنونی 
با  توانست  آمریکا  که  هایی  تحریم  نظام  است،  نداشته  وجود 
موفقیت طراحی کند احتماال ایران را به سوی مذاکرات و انعطاف 
پذیری وا داشته است. صادرات نفت و میعانات نفتی ایران رو به 
افزایش است. روسیه و چین اکنون مشغول درگیری های خاص 
است.  وابسته  آنها  به  ها  تحریم  اجرای  که  هستند  آمریکا  با  خود 
و  عربی  متحده  امارات  کویت،  یعنی  ایران  عرب  همسایگان  حتی 
با  روابط  ارتقای  خواستار  که  اند  داده  نشان  سعودی  عربستان 
مرج  و  هرج  به  المللی  بین  توجهات  که  حالی  در  هستند.  ایران 
لیبی،  نیجریه،  اوکراین،  وضعیت  و  عراق  و  سوریه  در  داخلی 
نخواهد  آسانی  به  آمریکا  است  معطوف  پاکستان  و  افغانستان 
در  ایران  علیه  را  گیرانه  سخت  های  تحریم  جدید  دور  توانست 

صورت شکست روند مذاکرات اعمال کند.
آستانه  در  عراق  و  لیبی  سوریه،  که  موضوع  این  نظرگرفتن  در  با 
آمریکا  ملی  امنیت  اول  اولویت  دیگر  ایران  دارند  قرار  فروپاشی 
نیست. جهان امروزه نسبت به تابستان و پاییز سال ۲۰۱۳ متفاوت 
مذاکره  و  بود  اوج  در  ها  تحریم  که  زمانی  نگرد؛  می  ایران  به  تر 
اغاز شد. از نظر خوش بین ترین ناظران هدف مذاکرات بین ایران 
کشور  دو  بین  مسائل  همه  که  است  بوده  جامع  توافقی  آمریکا  و 
را مد نظر قرار دهد. اما این امر غیرمحتمل به نظر می رسد. در 
دو  محتاطانه  گام  اولین  برداشتن  برای  وسیعی  طیف  حال  همین 
راه  است.  شده  آشکار  بعد  به  قبل  سال  از  که  دارد  وجود  کشور 
موقت  توافق  آن  طریق  از  توان  می  که  دارد  وجود  فراوانی  های 
اعتماد  درازمدت  و  تدریجی  روند  شروع  به  را  آن  و  داده  شکل  را 
دولت  رسد  می  نظر  کرد.به  تبدیل  روابط  سازی  عادی  و  سازی 
اوباما فهمیده باشد که همزمان نمی تواند در چند جبهه بجنگد، از 
قبل تالش هایی در جریان بوده است تا تنش با روسیه را به ویژه 
بعد از برگزاری انتخابات اوکراین کاهش دهد.در حالی که دولت 
آمریکا بررسی می کند رویارویی با کدام رقبا را باید ادامه دهد و 
رویارویی  آیا  بگیرد.  مهمی  تصمیم  باید  برسد،  آشتی  به  را  کدام 
باید  یا  است  مهم  و  اساسی  آمریکا  برای  هنوز  ایران  با  مخفیانه 
واشنگتن به سوی دیگر نگرانی های حوزه امنیت ملی خود برود 

و آن را کنار بگذارد.

 گزارش رویترز از تصمیم دشوار آمریکا برای توافق 
با ایران؛

 بهترین زمان برای 
رسیدن به توافق 

گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
حساس  مقطع  در  آمریکا  نوشت: 
با  توافق  به  رسیدن  برای  دشواری  و 
بگیرد  تصمیم  باید  و  دارد  قرار  ایران 
را  تهران  با  خود  پنهان  رویارویی 

پایان دهد.
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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 
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نمی دانند که در مقابل 
این عشق بی دلیل، تنفر 
بی دلیل هم وجود دارد.

کوریوالنوس، پرده دوم، صحنه دوم.

If they love they known not 
why, they hate upon no
 better a ground.

Coriolanus, Act II, sc. 2.

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 

۵هزار ایرانی به برزیل  رفته اند
بازی  از  قبل  ساعاتی  یکشنبه شب،  برزیل  در  ایران  سفیر 
خبرنگاران  و  عکاسان  از  گروهی  میزبان  نیجریه  ایران- 
ایرانی حاضر در برزیل بود. محمدعلی قانع زاده با ابراز 
مسابقات  دوم  دور  به  ایران  صعود  به  نسبت  امیدواری 
تیم  از  حمایت  برای  پنج هزارایرانی  حدود  که  زد  تخمین 
ملی ایران به برزیل سفر کرده اند. بنا بر اعالم قانع زاده 
تا به امروز چهارهزارو۳۰۰نفر ایرانی با پاسپورت ایرانی 
از کشورهای مختلف به ویژه کانادا و آمریکا وارد برزیل 
از  هموطنان  برخی  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  شدند، 
پاسپورت دوم هم بهره می برند بیش از پنج هزار تماشاگر 
تعداد  تخمین زده می شود. او  بیستم  جام  ایران در  برای 
اما  کرد،  اعالم  دوهزارنفر  را  برزیل  ساکن  ایرانی های 
نهایت  برزیل  کشور  بزرگ بودن  به  توجه  با  کرد  تاکید 
۲۰درصد آنها توان آمدن به ورزشگاه ها را دارند. در این 
ضیافت، علی قانع زاده به خبرنگاران وعده داد در صورت 
صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی امکانات سفارت 
را در اختیار نمایندگان رسانه های گروهی قرار دهد تا آنها 
بتوانند بازی ایران در مرحله یک هشتم را در شهر برازیلیا 
فعالیت های  توضیح  ارایه  با  ادامه  در  او  دهند.  پوشش 
۲۴ساعته  خدمت رسانی  به  جام جهانی  مقطع  در  سفارت 
کرد  اشاره  ایرانی  هموطنان  به  برزیل  در  ایران  سفارت 
بازی های  که  شهرهایی  در  کرده ایم  «پیش بینی  گفت:  و 
داشته  فعال  حضور  سفارت  می شود،  بازی  آن  در  ایران 
ایستگاه  به عنوان  سائوپائولو  شهر  در  همچنین  باشد. 
هموطنان  به  تا  کرده ایم  ایجاد  موقت  پست  ورودی 
خدمت رسانی کند.» سفیر ایران در برزیل با تاکید دوباره 
به هشدارهایی که قبال به مسافران داده بود یک بار دیگر 
ساعات  در  تا  خواست  مسافران  از  و  کرد  تکرار  را  آنها 
مسایل  و  نکنند  سفر  تنها  نباشند،  بیرون  شب  پایانی 
بهداشتی را رعایت کنند. قانع زاده در ادامه عنوان کرد تا 
ایران  از  دولتی  عالیرتبه  مقام  هیچ  نیست  قرار  امروز  به 
برای تماشای بازی های تیم ملی به برزیل سفر کند، البته 
احتمال دارد در روزهای آینده این موضوع تغییر کند. او 
درباره احتمال روابط ورزشی بیشتر بین ایران و برزیل 
هم گفت: «در گذشته یادداشت تفاهمی بین ایران و برزیل 
نوشته شده بود و مقرر شده بود که در سفر وزیر ورزش 
برسد  امضا  به  جدیدی  تفاهم  یادداشت  ایران  به  برزیل 
سفر  این  برزیل  ورزش  وزیر  کاری  مشغله  به خاطر  که 
انجام نشد؛ اما او خیلی مایل است با سفر به ایران برای 
همکاری ورزشی بیشتر با کشورمان یادداشت تفاهمی را 

به امضا برساند.»

تدوین توافق نامه نهایی
پس از انجام گفت و گوهای دو جانبه میان ایران و اعضای 
گروه ۱+۵، دور تازه مذاکرات هسته ای با عنوان وین ۵ از 

کاترین  و  ظریف  محمدجواد  کاری  ناهار  با  دوشنبه  روز 
اشتون به مدت ۵ روز از سر گرفته شد.۷ کشور در حالی 
برای کم کردن دامنه اختالفات و رسیدن به راه حل نهایی 
تا موعد مقرر در توافق نامه ژنو(۲۹ تیرماه) در وین گرد 
هم آمدند که در آستانه این دور از مذاکرات، امیدواری های 
گرفته  شکل  توافق نامه  متن  نگارش  آغاز  برای  بسیاری 
است. دور پیشین بر خالف انتظارات پیشرفت محسوسی 

نداشت.

دونده تر از یوزپلنگ
تاریخی  روزهای  از  یکی  انتظار،  ماه ها  از  بعد  سرانجام 
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  و  رسید  فرا  ایران  ورزش 
نیجریه  مقابل  جهانی  جام  در  خود  گروهی  بازی  اولین 
قرار گرفت. بازی تدافعی که با دوندگی یوزهای ایرانی، 
یک تک امتیاز با ارزش برایمان به ارمغان آورد. در حالی 
تیم  نسبی  برتری  از  حکایت  آمارها،  و  بازی  جریان  که 
نیجریه داشت اما خط دفاعی تیم ملی فوتبال، یکدست و 
محکم مقابل حمالت پرشمار نیجریه ها ایستاد و چشم به 
گل  بدون  بازی  اولین  بازی  این  بود.  دوخته  حمالت  ضد 

جام جهانی بود.

جریمه های نفتی در الهه
عجیبی  تصمیمات  احمدی نژاد  دوران  نفت  وزارت  ظاهرا 
عبارتی  به  و  شده  مشخص  بعدها  آن  نتیجه  که  گرفته 

صدایش بعدها درخواهد آمد.
بود  ایران  از  نفتی  سوآپ  توقف  تصمیمات،  این  از  یکی 
الهه  دادگاه  به  بین المللی  شرکت  چند  شکایت  با  حاال  که 
و محکومیت کشورمان، شرکت نیکو از طرف ایران ملزم 
به پرداخت ۵٫۵ میلیون دالر غرامت شده که البته این رقم 

جدا از ۳ تا ۴ میلیون دالر هزینه های جانبی است.

نمایش وحدت اعتدال
رئیس دولت تدبیر و امید در سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد 
سال  یک  از  گزارشی  مطبوعاتی،  نشست  یک  در   ۹۲ سال 
پرسش های  به  دیپلماتیک  پاسخ های  همراه  به  را  اعتدال 
از  پس  همچنین  دیپلمات  شیخ  کرد.  ارائه  خبرنگاران 
تا  رفت  خود  پیشین  رقبای  میزبانی  به  نشست  این  پایان 
به  اندازه  چه  تا  دهد  نشان  وحدت بخش  نماز  برگزاری  با 
معتقد  ایران  ساختن  برای  رفاقت  آغاز  و  رقابت ها  پایان 
است. رئیس جمهور این نشست را حضوری بسیار خوب 
و سمبلیک برای نشان دادن همدلی و وحدت برای پیگیری 

جهاد علیه تکفیری ها
عناصر  توسط  موصل  اشغال  و  عراق  اخیر  بحران 
می شود  سپری  روزها  این  حالی  در  داعش  تروریستی 
ارتش  کمک  به  دارند  قصد  هم  مردمی  نیروهای  حاال  که 
بیایند تا سریع تر غائله ای را که تروریست های داعشی در 

مناطقی چون موصل ایجاد کرده اند، پایان دهند.
 آیت الله علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعه هم از مردم 
به دست  سالح  دارد  توانایی  هرکس  خواست  کشور  این 

بگیرد و در مقابل نیروهای تروریستی داعش از کشورش 
خطبه های  در  شیعه  مرجع  این  نماینده  کند.  دفاع 
که  کرده  اعالم  سیستانی  آیت الله  کرد  اعالم  نمازجمعه 
این  از  است.  نجف  و  کربال  داعش  تروریست های  هدف 
رو هزاران نفر از مردم این کشور در شهرهای مختلف از 
جمله بغداد در مقابل پادگان ها تجمع کردند تا با دریافت 
سالح به دفاع از کشورشان بپردازند. بسیج عمومی مردم 
عراق در حالی صورت گرفته که نیروهای داعش در حال 
ادامه پیشروی در خاك این کشور هستند. امکان پیشروی 
نه  کرده  اعالم  عراق  نخست وزیر  که  همان طور  داعش 
برخی  خیانت  به دلیل  بلکه  گروه  این  قدرت  به خاطر 
دارند  بعثی  وابستگی  که  ارتش -  نیروهای  و  فرماندهان 
گذشته  پنج شنبه  روز  بود  قرار  است.  آمده  به وجود   -
در  فوق العاده  وضعیت  اعالم  برای  عراق  پارلمان  نشست 
از  جریان ها  برخی  نمایندگان  اما  شود  برگزار  کشور  این 
به خاطر  نشست  این  و  کردند  امتناع  پارلمان  در  حضور 
نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد.به دنبال پیشروی های 
داعش در عراق، باراک اوباما گفته همه گزینه های مربوط 
به عراق را بررسی خواهد کرد اما نیروهای زمینی وارد 
خاک این کشور نخواهند شد. برخی از تحلیلگران احتمال 
کردند،  مطرح  را  ارتباط  این  در  آمریکا  و  ایران  همکاری 
امری که البته دبیر شورای امنیت ملی آن را تکذیب کرد. 
اما آخرین اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا حکایت 
از آمادگی این کشور برای گفت وگو با ایران درباره عراق 

دارد. 

عبدالله یا احمد زی؟
این هفته دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
از  بیش  طالبان  تهدید  وجود  با  که  شد  برگزار  حالی  در 
حائز شرایط، آرای خود را درون صندوق های  ۷ میلیون 
تصمیم گیری  انتخابات  دوم  دور  در  انداختند.  رای 
پیشین  خارجه  وزیر  عبدالله،  عبدالله  آیا  که  شد  خواهد 
کاهش  وجود  با  را  افغانستان  غنی،  اشرف  یا  افغانستان 
تعداد نیروهای بین المللی و کمک غیرنظامی می توانند به 
دوران جدیدی هدایت کنند یا خیر. نتیجه نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان ۲۲ ژوئیه سال جاری میالدی 

(۳۱ تیر) اعالم خواهد شد.

افزایش قیمت جهانی نفت و طال
  پس از تحوالت اوکراین، حاال نوبت به حمالت تروریستی 
داعش رسیده تا قیمت جهانی طال را دستخوش تغییرات 
سرمایه گذاری  برای  تقاضا  افزایش  رو  این  از  و  کند 
تشدید  است.با  کرده  کمک  طال  قیمت  صعود  به  مطمئن، 
درگیری ها در عراق، قیمت طال در بازارهای جهانی بیش 
از ۲۵ دالر افزایش پیدا کرد و اغلب کارشناسان پیش بینی 
بازار  دیگر  سوی  از  یابد.  ادامه  قیمت ها  افزایش  می کنند 
جهانی نفت هم تحت تاثیر این حوادث رکورد ۹ماهه خود 
۱۱۲ دالر  از  بیش  به  چهاردالری  افزایش  با  و  شکست  را 

رسید.



  جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۰هفته نامه پرشین۴

  ۲۹ خرداد ؛ تولد 
پروفسور مجید سمیعی

جراح ایرانی مغز  
مجید سمیعی پزشک و جراح مغز و اعصاب سرشناس ایرانی 
۲۹ خرداد ۱۳۱۶ در رشت به دنیا آمد. وی تحصیالت ابتدایی و 
متوسطه را در زادگاهش به پایان رسانید و سپس عازم آلمان 
دانشگاه  در  را  پزشکی  و  زیست شناسی  رشته های  گردید. 
یوهانس گوتنبرگ شهر ماینتس به پایان رسانید و سپس دوره 

تخصص جراحی مغز و اعصاب را زیر نظر پروفسور کورت 
تخصص  درجه  اخذ  به   ۱۳۴۹ سال  در  و  کرد  شروع  شورمن 
در این رشته نایل آمد.وی کار علمی را با سمت استادیاری و 
از  پس  کرد.  آغاز  اعصاب  و  مغز  جراحی  بیمارستان  معاونت 
به  را  اطفال  اعصاب  و  مغز  جراحی  بخش  سرپرستی  چندی 
عهده گرفت. در سال ۱۳۵۱ به اخذ درجه پروفسوری جراحی 
مغز و اعصاب از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ نایل گردید. این 
دوران  از  دوره  اولین   ۱۳۵۰ سال  در  ایرانی  سرشناس  پزشک 
آموزشی جراحی میکروسکوپی را آغاز کرد و در سال ۱۳۵۶ 
نخستین آزمایشگاه تمرین جراحی میکروسکوپی آلمان را با 

کمک بنیاد فولکس واگن تأسیس نمود.
را  اعصاب  و  مغز  جراحی  بیمارستان  ریاست   ،۱۳۵۶ سال  در 
در شهر هانوفر به عهده گرفت در همین سال، کرسی جراحی 
مغز و اعصاب در دانشگاه لیدن هلند به وی اعطا شد و در سال 
۱۳۶۶ دانشگاه ماینتس تصدی کرسی جراحی مغز و اعصاب 
را به وی پیشنهاد کرد. در سال ۱۳۶۷ با قبول تصدی کرسی 

جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه هانوفر به کار پرداخت. از 
سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ ریاست انجمن بین المللی قاعده جمجمه را 
جهانی  به عهده داشت و در سال ۱۳۷۱ به ریاست فدراسیون 

انجمن های قاعده جمجمه انتخاب شد.
وی در زمینه تورم مغز و ترمیم و بازسازی جراحی دستگاه 
بیشترین  و  داده است  انجام  مهمی  مطالعات  محیطی  عصبی 
«نورینوم  به  موسوم  تومورهای  روی  جراحی  اعمال 
تاسیس  به  اقدام   ۱۹۹۰ دهه  در  داده است.او  انجام  آکوستیک» 
انگلیسی:  (به  اعصاب  علوم  بین المللی  خصوصی  مرکز  یک 
اختصار  به  که   (International Neuroscience Institute
INI شناخته می شود، نمود. بنای این مرکز برگرفته از شکل 
و  است  واقع  آلمان  هانوفر  شهر  در  مرکز  این  می باشد.  مغز 
ریاست آن را مجید سمیعی پسر ایشان بر عهده دارد. سمیعی 
مختلف  کشورهای  در  که  کرده است  تربیت  زیادی  شاگردان 
مشغول  اعصاب  و  مغز  جراحی  زمینه  در  فعالیت  به  جهان 
هستند و هر ساله کنفرانسی را به افتخار سمیعی در یکی از 
فعال  بسیار  نیز  حاضر  حال  در  او  می کنند.  برگزار  کشورها 
بوده، عمل های جراحی سنگین در قاعده مغز را انجام می دهد 
و در اغلب کنگره های جراحی مغز و اعصاب جهان به عنوان 

سخنران مدعو شرکت می کند.
افتخاری  استاد  عنوان  دریافت  به   ۱۳۹۰ مهر   ۱۰ در  سمیعی 
دانشگاه تهران نائل شد. برای تجلیل از مقام علمی و تجربیات 
سمیعی  پروفسور  که  بلندی  گامهای  همچنین  و  وی  ارزنده 
رییس  برداشته است،  اعصاب  و  مغز  جراحی  پیشرفت  در 
 ۱ درجه  خدمت  نشان  سال۱۳۶۷  در  غربی  آلمان  جمهوری 
دولت آلمان را به او اهدا کرد. در همین سال جایزه علمی ایالت 
راه  در  وی  ارزش  پر  فعالیت های  پاس  به  آلمان،  نیدرزاکسن 
پیشرفت جراحی مغز و اعصاب به نامبرده اهدا شد.همچنین 
 (Leibniz-Ring-Hannover) هانوفر  الیبنیتز  حلقه  جایزه 
در سال ۲۰۱۳ برای طرح آفریقا صد به پروفسور سمیعی اهدا 
جراح   ۱۰۰ می خواهد  صد  آفریقا  طرح  در  سمیعی  مجید  شد. 
جوان آفریقایی را به آلمان آورده، آنها را آموزش دهد تا پس از 
دهند.  پرورش  آفریقا  قاره  برای  را  دیگری  پزشکان  بازگشت 
وی در سال ۱۳۸۵ به عنوان «چهره ماندگار» نیز شناخته شد.

از این استاد بزرگ علوم پزشکی بیش از ۵۰۰ مقاله علمی و ۱۷ 
محیطی  و  مرکزی  عصبی  دستگاه  خصوص  در  مرجع  کتاب 
برش  عبارتنداز :  وی  کتابهای  از  بخشی   . است  شده  منتشر 
ـ  محیطی  اعصاب  نوین  جنبه های  ـ  پنوموآنسفال  نگاری 
ـ  جمجمه  قاعده  بر  وارد  ضربه های  ـ  جمجمه ای  اعصاب 
جراحی در ساقه مغز و بطن سوم و اطراف آن دو ـ جراحی 
قاعده مغز ـ ضایعات اعصاب محیطی ـ جراحی منطقه زین 
قاعده  مننژیم  جراحی  بینی  پیرامون  سینوس های  و  ترکی 
استخوان  بازسازی  نوین  روشهای  ـ  کلیوس  جراحی  ـ  مغز 
ـ دوخت عروق و اعصاب و نیز پیوند در جراحی پالستیک و 
جراحی ترمیمی ـ جراحی قاعده مغز ـ اطلس جراحی قاعده 

جمجمه.
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امید است در این گردهمآیی هنری توفیق دیدار شما دست دهد.
با بهترین آرزوها   -  مدیریت کانون ایران         

  تلفن کانون ایران: ۰۲۰۸۷۴۹۲۹۸۹ 

تصمیم ناگهانی وزیرامورخارجه انگلیس برای بازگشایی 
سفارت؛

 کلیدی در قفل 
رابطه تهران-لندن 
پس از دو سال و نیم از حمله گروه های خود سر به سفارتخانه 
های  سفارتخانه  شدن  بسته  به  منجر  که  تهران  در  انگلستان 
دو کشور و همچنین قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس شد؛ 
سخنانی  در  انگلیس،  خارجه  وزیر  هیگ  ویلیام  گذشته  روز 
را  تهران  در  کشور  این  سفارت  بازگشایی  به  خود  تصمیم 
است  قادر  تنها  ابتدا  در  سفارتخانه  که  گفت  اما  کرد  اعالم 
از  نقل  به  ایرانا  گزارش  به  دهد.  ارائه  را  محدودی  خدمات 
به  تهران  در  انگلیس  سفارت  که  است  گفته  هیگ  سی  بی  بی 

بازگشایی  الزم  کاربردی  و  اداری  مراحل  طی  از  بعد  سرعت 
وضعیت  در  فزاینده  اعتماد  از  ای  نشانه  امر  این  و  شود  می 

روابط بین دو کشور است.
این  عوام  مجلس  در  سخنانی  در  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
محمدجواد  با  تلفنی  گفتگوی  در  شنبه  روز  که  گفت  کشور 
دو  روابط  بهبود  در  پیشرفت  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف، 
برقراری  سوی  به  حرکت  ادامه  به  مشترک  ”عالقه  و  کشور 
روابط دوجانبه“ را بررسی کرده است. وزیر خارجه انگلیس 
در  ظریف  محمدجواد  با  خود  تلفنی  گفتگوی  به  اشاره  با 
”شرایط  که  گرفت  نتیجه  مکالمه  این  در  که  گفت  شنبه  روز 
ولی  است  مناسب  تهران  در  سفارتمان  بازگشایی  برای 
و  حل  اول  باید  که  دارد  وجود  اجرایی  مالحظات  رشته  یک 
نظر  در  مالحظات،  این  فصل  و  حل  محض  به  و  شود،  فصل 
بازگشایی  کارمند  معدودی  با  نخست  را  سفارتخانه  داریم 
قادر  تنها  سفارتخانه  کار،  آغاز  در  که  کرد  تاکید  وی  کنیم.“ 
به ارائه خدمات محدودی به مراجعان است و فعال الزم است 
متقاضیان ایرانی دریافت روادید سفر به انگلیس همچنان به 
مراجعه  استانبول  یا  ابوظبی  در  کشور  این  دیپلماتیک  مراکز 
گسترش  زمینه  ”ایجاد  که  گفت  حال  عین  در  هیگ  کنند. 
ارتباط بین دو ملت اولویتی مهم برای ما محسوب می شود و 
کاری  ظرفیت  گسترش  و  کارکنان  تعداد  افزایش  با  امیدوارم 
به  پیشرفت هایی  زمینه  این  در  آینده،  ماههای  در  سفارتخانه 

دست آید.“
زودی  به  که  کرد  اعالم  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  همچنین 
خواهد  صادر  تهران  با  روابط  بهبود  درباره  را  اعالمیه ای 
”قریب  اعالمیه  زودی  به  که  کرد  تاکید  هیگ،  کرد.ویلیام 
صادر  تهران  با  جانبه  دو  روابط  بهبود  درباره  را  الوقوعی“ 
یکی  الکساندر  داگالس  سوال  به  پاسخ  در  کرد.وی  خواهد 
آیا  اینکه  بر  مبنی  انگلیس  پارلمان  کارگر  حزب  نمایندگان  از 
بحران در عراق حضور دیپلماسی فعال در تهران را تضمین 
می کند، گفت که درباره برخی مسایل روز شنبه با وزیر امور 
خارجه ایران گفت وگو کرده است.بنابر گزارش رویترز، وی 
به  رو  گام  یک  برداشتن  به  نیازی  که  گفت  الکساندر  افزود: 
جلوی دیگر در روابط دو جانبه وجود دارد و من این مساله 
زودی  به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  ایران  خارجه  وزیر  با  را 
بیشتری  چیزهای  الوقوع،  قریب  و  زود  بی نهایت  درواقع  و 
در  خود  سخنان  در  هیگ  گفت.ویلیام  خواهم  باره  این  در  را 
مجلس عوام یادآور شد که در ماه نوامبر سال گذشته میالدی، 
که  افزود  و  کرد  منصوب  ایران  برای  غیرمقیم“  یک ”کاردار 
ترتیبات  به  دادن  پایان  به  ما  تصمیم  که  گفتم  زمان  آن  ”در 
افزایش  نشانه  کشور  دو  منافع  از  رسمی  حفاظت  به  مربوط 

به  ایران  با  روابط  به  مستقیم  رسیدگی  امکان  به  اطمینان 
سوئد  سفارتخانه های  واسطه  به  غیرمستقیم  ارتباط  جای 
منافع  از  حفاظت  مسئولیت  به  هیگ  است.“اشاره  عمان  و 
ایران در انگلیس از سوی سفارت عمان در لندن و مسئولیت 
در  سوئد  سفارت  توسط  ایران  در  انگلیس  منافع  از  حفاظت 
ایران  های  سفارتخانه  تعطیلی  از  پس  مدتی  که  است  تهران 
طی  که  گفت  انگلیس  خارجه  درآمد.وزیر  اجرا  به  انگلیس  و 
و  یافته  گسترش  دولت  دو  بین  ارتباط  گذشته،  ماه  چهار 
شماری از مقامات انگلیسی و ایرانی به پایتخت های یکدیگر 
سفر کرده اند و افزود که این سفرها ”به ما امکان داد تا یک 
رشته اقدامات را جهت بهبود عملکرد سفارتخانه های خود به 

اجرا بگذاریم.“
موضوع  که ”دو  گفت  عوام  مجلس  به  خود  گزارش  در  هیگ 
تهران  در  انگلیس  سفارتخانه  بازگشایی  بررسی  در  مهم 
امنیت  مورد  در  اطمینان  کسب  اول  است.  داشته  وجود 
کارمندان سفارت و دوم، برخورداری آنان از شرایط مناسب 
برای فعالیت عادی بدون مواجهه با موانع و مشکالت.“ وی 

وجود  مورد  این  در  تردیدی  ”هرگز  حال،  هر  در  که  افزود 
نداشته است که در صورت تحقق شرایط الزم، باید در تهران 
سفارتخانه داشته باشیم.“ویلیام هیگ گفت که ایران کشوری 
در  سفارتخانه  داشتن  و  است  متالطم  منطقه  یک  در  مهم 
نگرش  اصلی  ستون  دشوار،  شرایط  در  حتی  جهان،  سراسر 
دیپلماتیک انگلیس در سطح جهانی است.در پاییز سال ۱۳۹۰ 
در  ایران  قبال  در  انگلیس  سیاست  به  اعتراض  در  تظاهراتی 
و  شد  برگزار  تهران  در  انگلیس  سفارت  ساختمان های  برابر 
گروهی از تظاهرکنندگان، با عبور از صف ماموران نیروهای 
انگلیسی  مقامات  شدند.  ساختمان ها  این  وارد  انتظامی، 
اموال  غارت  و  تخریب  به  را  افراد  این  تصاویری،  انتشار  با 
خارجه  وزیر  وضعیت،  این  پی  کردند.در  متهم  سفارتخانه 
انگلیس اعالم کرد که تمامی کارکنان سفارت این کشور را از 
ایران خارج کرده و به کارکنان سفارت جمهوری اسالمی در 
لندن نیز دستور داده است فورا خاک این کشور را ترک کنند. 
وزیر  تلفنی  درتماس  ایران  خارجه  امور  وزارت  گزارش  به 
امور خارجه بریتانیا با ظریف، دو طرف درباره بحران عراق 

و روابط دو جانبه به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
اما پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در ایران 
روی  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  در  که  تغییراتی  و 
دادوزیران خارجه ایران و انگلیس در حاشیه مجمع عمومی 
ظریف،  کردند.محمدجواد  گفت وگو  و  دیدار  ملل  سازمان 
وزیر خارجه ایران پس از این دیدار دیدارش با وزیر خارجه 
درباره  دیدار  این  در  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را  انگلیس 
منطقه  وضعیت  سوریه  تحوالت  به  مربوط  موضوعات 
هسته یی  صلح آمیز  فعالیت های  هم چنین  و  افغانستان  و 
کشورمان دیدار و گفت وگو کردیم.او ادامه داد: در این دیدار 
موضوع روابط دوجانبه نیز بررسی شد. خواست دو طرف 
قرار  و  رویم  پیش  مسائل  فصل  و  حل  سمت  به  که  است  این 
شد معاونان وزیران خارجه دو کشور در نیویورک با یکدیگر 
دیدار و رایزنی کنند و موضوعات را در حاشیه همین نشست 
با  مالقاتش  کنند.ظریف  بررسی  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
این  در  گفت:  و  کرد  توصیف  خوب  را  انگلیس  خارجه  وزیر 
سوریه  مساله  و  هسته یی  موضوع  درباره  طرف  دو  دیدار 

رایزنی های سازنده یی داشتند.
بعد از این در پائیز سال ۱۳۹۲، سخنگوی وزارت خارجه ایران 
از تصمیم دو کشور به تعیین "کاردارهای غیرمقیم" خبر داد و 
بعد انگلیس آجی شارما را به عنوان کاردار غیر مقیم سفارت 
خود در ایران و تهران نیز محمد حسن حبیب الله زاده را به 

عنوان کاردار غیر مقیم در انگلستان تعیین کردند.
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 تب فوتبال و 
همدلی ما ایرانیان 

 
قادر باستانی 

 
تب فوتبال دنیا را فراگرفته است. تخمین زده می شود، حدود 
تلویزیون  طریق  از  را  آن  جهان  سراسر  در  نفر  میلیارد  سه 

از  فارغ  ایرانیان  ما  و  است  بشر  معجزه  فوتبال  کنند.  تماشا 
همه مشکالت روزمره زندگی، لحظات نشاط و شادی خود را 
به بهانه فوتبال سپری می کنیم. همدلی ایرانیان در هر کجای 
دنیا که هستند، بسیار دیدنی و خاطره انگیز است. آنها به دور 
از تعلقات فکری، سیاسی، فرهنگی و طبقات اجتماعی، فوتبال 
را فرصت مغتنمی برای همدلی می دانند. این همدلی می تواند 
کند  مهار  را  گروهی  و  فردی  عصبیت های  بشوید،  را  کینه ها 
این  همه  است  خوب  چه  سازد.  نزدیك  هم  به  را  مردمان  و 
فرصت همدلی را غنیمت شمریم و لختی از دنیای رقابت های 
بی حاصل و دشمنی ها و حقد و کینه ها به درآییم. جام جهانی 
و  اتحاد  یعنی  انسان ها،  مشترك  نیاز  برای  فرصتی  فوتبال، 
همدلی است. این واقعه ورزشی ُپرطرفدار، به صلح و امنیت 
بین المللی کمك می کند و حاوی این پیام به مردم جهان است 
که فوتبال در خدمت صلح و همدلی همه ملت های جهان قرار 
دارد. همواره یکی از جذاب ترین برنامه های تلویزیونی برای 
بینندگان، مسابقات فوتبال بوده است. بیننده تلویزیون انتظار 
دارد که مانند یك فیلم سینمایی از ابتدا تا به آخر مسابقه فوتبال 
را با تمام حواشی آن ببیند و برای یك ساعت و نیم، خود را از 
واقعیت های نامطلوب دنیای بیرونی رها کند. تماشای فوتبال 
مجموعه ای از احساسات، امید، اضطراب و انتظار و شادی یا 
ناراحتی را در بر می گیرد. بیننده مسابقه فوتبال، دوست دارد 

رو  همین  از  ببیند،  جمعی  دسته  صورت  به  را  مسابقه  این  تا 
اغلب مردم به همراه خانواده خود پای تلویزیون می نشینند، یا 
به خانه اقوام و دوستان می روند. ایرانیان مهاجر غریب هم در 
فوتبال  تماشای  به  کافه ها  یا  رستوران ها  مانند  عمومی  اماکن 
می پردازند. روانشناسان اجتماعی معتقدند، تماشای مسابقه 
احساسات  در  شدن  شریك  برای  اجتماعی  ُکنش  یك  فوتبال 
راحتی  به  می تواند  فرد  و  است  گروهی  درون  هیجانات  و 
دست  آرامش  به  و  کند  تخلیه  را  خود  درونی  هیجانات  تمام 
شادی  و  جشن  به  مسابقه  پایان  از  پس  می توانند  مردم  یابد. 
را  بازیکنان  و  مربی  بود،  میل  برخالف  نتیجه  اگر  یا  بپردازند 

به  منزل  یا  کار  محیط  در  بعد،  روزهای  در  حتی  و  کنند  نقد 
از  بخشی  فوتبال  تماشای  بنابراین  دهند.  ادامه  بحث ها  این 
فرایند گروه گزینی اجتماعی هم می تواند باشد. تخلیه هیجانی 
ناشی از تماشای مسابقه فوتبال، راه را برای رهایی از استرس 
روزمره باز می کند. پژوهشگران دریافته اند که تاثیر تماشا و 
روزمره  استرس  چشمگیر  کاهش  در  فوتبال،  تیم  از  هواداری 
کامًال مثبت است. عالوه بر تخلیه هیجانی، هواداری از تیم ملی 
تاثیر  هم  خانوادگی  روابط  حتی  و  اجتماعی  روابط  بهبود  در 
بسزایی دارد. مطالعات دیگر همچنین تاثیر جانبی راه اندازی 
کارناوال شادی بر روی دیگر افراد را در مجموع مثبت ارزیابی 
کرده است. نکته جالب دیگر اینکه باخت تیم مورد عالقه، تاثیر 
روانی مخرب بسیار کمتری در میان مردم دارد. دلیل این امر، 
کامروایی حاصل شده در حین تماشای فوتبال است که نوعی 
سرخوشی و روان آسودگی در تماشاگر پدید می آورد. تماشای 
فوتبال می تواند به ارتباط بیشتر افراد و حتی ارتباط فیزیکی 
یکدیگر  کشیدن  درآغوش  مانند  دوستان،  و  خانواده  اعضای 
در هنگام خوشحالی منجر شود که در بهبود و تقویت روحیه 
افراد تاثیر فراوانی دارد. احساس تعلق ملی نیز از دیگر وجوه 
تب  این  قدر  اینکه  سخن  کوتاه  است.  فوتبال  تماشای  مثبت 
را  ایرانیان  میان  همدلی  شده  ایجاد  فضای  و  بدانیم  را  فوتبال 
با مهربانی، گذشت، سعه صدر و تحمل یکدیگر برای همیشه 

حفظ کنیم. ما ایرانیان می توانیم.
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نظرات و تماسهای  شما هستیم 

جام جهانی

معمای موهای حقیقی در 
جام جهانی

به  صفر  صفر-  نتیجه  با  نیجریه  و  ایران  بازی  دوشنبه شب 
زیادی  بسیار  جهانی  بازتاب  از  بازی  این  اما  رسید.  پایان 
برخوردار بود. اما نه به خاطر نتیجه و نوع بازی آن بلکه به 
خاطر مدل موی یك بازیکن. این بازی مورد توجه بسیاری از 
حقیقی  علیرضا  ایران  دروازه بان  گیرد.  قرار  دنیا  رسانه های 
با چهره و مدل موی خاص خود باعث شد تا در سراسر دنیا 
با  بگیرد.  قرار  فوتبال  عالقه مندان  از  بسیاری  توجه  مورد 
در  حقیقی  علیرضا  موی  مدل  و  چهره  که  بازتابی  به  توجه 
دنیا  در  بسیاری  که  گفت  می توان  داشت،  اجتماعی  شبکه های 
به  تنها  بلکه  بازی  جذابیت  و  شیوه  خاطر  به  نه  را  بازی  این 
تماشا  به  ایران  ملی  تیم  دروازه بان  حقیقی،  علیرضا  خاطر 
روزنامه  که  داشت  بازتاب  جایی  تا  موضوع  این  نشستند. 
انگلیسی گاردین نیز با یك عکس بزرگ از علیرضا حقیقی به 
یکی  بازی  این  که  نوشت  روزنامه  این  پرداخت.  موضوع  این 
بوده  تاکنون   ۲۰۱۴ جام جهانی  بازی های  خسته کننده ترین  از 
استایل  و  موها  مدل  با  ایران  ملی  تیم  دروازه بان  اما  است 
و  شوند  بازی  این  شیفته  بسیاری  تا  شد  باعث  خودش  خاص 
این سوال در این بین مطرح شده است که چگونه یك بازیکن 
ثابت  را  خود  موی  مدل  می تواند  بازی  دقیقه   ۹۰ طی  فوتبال 
مورد  نیز  حقیقی  علیرضا  موهای  دیگر  سوی  از  دارد.  نگه 
دادن  قرار  با  سایت  این  گرفت.  قرار  نیز  یاهو  سایت  توجه 
عکس های حقیقی در حالت های مختلف از جمله شیرجه زدن، 
نشان  بازی،  جریان  در  دادن  نشان  عکس العمل  و  زدن  دست 
تغییری  هیچ  دقیقه   ۹۰ طول  در  حقیقی  موی  مدل  که  می دهد 
نکرده است و سوالی که برای آنها نیز به وجود آمده، این است 
نگه  ثابت  اینگونه  برای  محصولی  چه  از  ایران  دروازه بان  که 
موضوع  این  حال  این  با  می کند.  استفاده  خود  داشتن موهای 

امیرحسین  بلکه  نمی کند  صدق  حقیقی  علیرضا  برای  تنها 
صادقی، مهرداد پوالدی و سایر بازیکنان ایرانی که نسبتا موی 
بلند نیز داشته اند مدل موهایشان در طول بازی هیچ تغییری 

نکرده است. با این حال باید پس از بازگشت ملی پوشان از جام 
جهانی پرسید که از چه محصوالتی برای موهایشان استفاده 
کرده اند که در رسانه های دنیا این گونه مورد توجه قرار گرفته 

است و دنیا را شیفته خودشان کرده اند.

عکس روحانی و خالی بندی؟
بازی  تماشای  مشغول  که  روحانی  آقای  عکس  دیدن  با  خیلی ها   
گفتند  و  کردند  دلواپسی  به  شروع  است  نیجریه  و  ایران  فوتبال 
می بینید چه خانه یی دارد؟ تلویزیونش را ببین، آجیل روی میزش 
ظرف  ببین،  را  دست بافش  فرش  ببین،  را  نشستنش  فرم  ببین،  را 
پر از میوه اش را ببین، مبلمانش را ببین، لباسش را ببین، فالنش 

را ببین، بهمانش را ببین.

عکس  می بینید.  دارید  حاال  یا  دیده اید  را  عکس  هم  شما  حتما 
موج  آن  در  صداقت  که  است  این  خوبی اش  حداقل  است،  خوبی 
خانه  از  متوسط الحالم  طنزنویسی  که  من  خانه  راستش  می زند. 
باشد،  مجلل  خانه اش  گیرم  اصال  است.  مجلل تر  روحانی  دکتر 
از  عکس  یك  کنند  لطف  می کنند  دلواپسی  که  آنها  است؟  بد  مگر 

روحانی  آقای  که  است  خوب  اتفاقا  کنند.  منتشر  خودشان  خانه 
در  دیگران  که  است  رفته  یادتان  یعنی  کرد.  منتشر  را  عکس  این 
و  نان  با  بودند  نشسته  زمین  روی  که  حالی  در  دوربین  مقابل 
که  چیزهایی  است  شده  مشخص  حاال  اما  می گرفتند  عکس  پنیر 
است؟  بوده  پنیر  و  نان  از  بیشتر  خیلی  شده  خورده  موقع  آن  در 
است  سال  چند  و  سی  که  کسی  دارید  انتظار  شما  واقعا  یعنی 
شغل دارد و مدیریت می کند در خانه اش یك تلویزیون فالن اینج 
نداشته باشد؟ یعنی روحانی بد کرده است به جای اینکه در کار 
فدراسیون دخالت کند یا سر تمرین به زور به دروازه بان تیم ملی 
گل بزند توی خانه اش نشسته است و یك عکس از فوتبال دیدنش 
منتشر کرده است. یعنی واقعا اگر دکتر روحانی عکسش را با یك 
تلویزیون سیاه وسفید منتشر می کرد یا یك رادیو می گذاشت پشت 
می گفتید  حتما  خالی بند؟  برو  نمی گفتید  خودتان  با  شما  گوشش 
چون عکس آن طوری قطعا خالی بندی است، مثل نان و پنیر! باقی 

بقای تان!/ ایسنا
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طبع  مطلوب  شود  می  دیده  موصل  از  که  تصاویری   
نظامی  های  ماشین   . است  زامبی  های  فیلم  طرفداران 
آتش گرفته در خیابان های خالی جا خوش کرده اند. در 
هر ایست بازرسی شما نشانه هایی از آخرین تقالها برای 
بیرون  تن  از  که  هایی  یونیفورم  بینید.  می  را  ایستادگی 
بازرسی  های  ایست  بیرونی  های  محوطه  در  شده  آورده 
به چشم می خورد. هزاران نفر از ترس جان خود گریخته 
اند. موصل به شهر ارواحی تبدیل شده اند که تنها سگ ها 
در خیابان های آن پرسه می زنند، شهری خالی از سکنه.

موصل  نیست.  زامبی  فیم  یک  های  صحنه  اینها  اینهمه  با 
و  اقتصادی  پایتخت  که  است  عراق  بزرگ  شهر  دومین 
می  حساب  به  هم  کشور  این  تسنن  اهل  جمعیت  سیاسی 

آید. در فاصله روزهای ششم تا نهم ژوئن این شهر توسط 
گروه داعش به تصرف درآمد. داعش گروهی جداشده از 
القاعده  از  را  خود  حساب   ۲۰۱۳ سال  در  که  است  القاعده 
خلیفه  حکومت  تشکیل  برای  خود  رویای  به  تا  کرد  جدا 
شامل  را  ایران  زاگرس  های  کوه  تا  لبنان  از  که  ای  گونه 
شود، جامه عمل بپوشاند. صحنه هایی که در موصل دیده 
شد اکنون با پیش روی های داعش در ده ها شهر دیگر هم 

به چشم می خورد.
سوال اینجاست که داعش چگونه موفق به انجام این کودتا 
شد؟ داعش ار مقر امن خود در سوریه به خوبی و البته در 
ارامش کامل برنامه ریزی های الزم برای حمله به موصل 
به  ها  ریزی  برنامه  داد.  انجام  را  عراق  شهرهای  دیگر  و 
منتهی  رمضان  ماه  به  حمالت  این  که  شد  انجام  ای  گونه 

شود.
داعش  توسط   ۲۰۱۴ ژانویه  در  فلوجه  علنی  تصاحب 
فرصت طلبانه بود و با بهره برداری داعش از حرکت های 
به  حمله  رسد  می  نظر  به  مقابل  در  عراق.  دولت  اشتباه 
عراق آگاهانه و محاسبه شده انجام شد، اقدامی که برای 
سقوط کنترل دولت در شمال عراق انجام گرفت و داعش 
موفق  داعش  تاکنون  ماند.  باقی  صحنه  در  نیروی  تنها 

بوده است.
می  شناخته  عراق  در  القاعده  نام  با  گذشته  در  که  داعش، 
انتحاری  حمالت  عامالن  که  است  نظامی  شبه  گروه  شد، 
را  خود  سربازان  المللی،  بین  داوطلبان  از  عمدتا  را  خود 
کالهبرداران  از  عمدتا  را  خود  پول  و  سوریه  و  عراق  از 
از  داعش  کند.  می  جذب  محلی   یافته  سازمان  جنایات 
درگیری های سوریه برای استقالل و قدرت گرفتن خود و 
از  رهبران ارشد القاعده در پاکستان استفاده کرده است. 
اما بلندپروازی های اصلی داعش در عراق است. اکثریت 
کادر رهبری و مقام های داعش، از جمله ابوبکر البغدادی، 

امیر آنها، عراقی هستند.
چند  ظرف  عراقی  و  سوری  تجربه  با  مبارزان  از  داعش 
غربی  های  محله  به  خود  راه  کردن  باز  برای  ساعت 
موصل، از Jazira ،  صحرای سوری- عراقی بین رودهای 
دجله و فرات- استفاده کرد. درک ضعیف دولت عراق از 

و  عراق  از  جنگجو  نفر  صدها  افزایش  توانایی   ،  Jazira
سوریه در جنگ موصل را به این داعش داد. با این حال، 
زیاد  چندان  داعش  تهاجمی  نیروهای  رسد  نمی  نظر  به 
تا ۸۰۰ نفر جنگجو تخمین زده  آنهابین ۴۰۰  باشند، تعداد 
تا  داد  اجازه  جنبش  به  خشونت  و  غافلگیری  است.  شده 
روز  سه  طی  موصل  در  ارتش  و  پلیس  نیروهای  روحیه 
جنگ سخت، فرو ریزد.داعش جنگید و دولتی را شکست 

داد که نیروهای ان ۱۵ برابر اندازه خودش بودند.
به نظر می رسید ۲۰ گردان امنیتی دولت در شهر موصل 
در هشتم و نهم ژوئن به شکل کامل ناپدید شد، با مدرک 
داد  نشان  گسترده  شکل  به  که  توجهی  قابل  ویدئویی 
رها،  را  خود  قرارگاه  و  نقلیه  وسایل  نظامی،  نیروهای 

کردند.  ترک  را  شهر  و  آورده  در  را  خود  های  یونیفرم 
فرمانده  یک  شده  انداخته  دور  یونیفرم  تصاویر  از  یکی 
تیپ را نشان می دهد. دفتر فرماندار استان و همچنین دو 
مورد  داعش  توسط  دو  هر  موصل،  در  اصلی  امنیتی  مقر 

در  عراق  مرکزی  بانک  شعبه  گرفت.  قرار  غارت  و  حمله 
موصل نیز بنا بر گزارش ها غارت شده و کلیسای آشوری 
عراق  ارتش  تدارکات  انبار  شده.  کشیده  آتش  به  نیز  ها 
 ۲۰۰ از  بیش  ها  گزارش  طبق  و  افتاد  داعش  دست  به  نیز 
آن  توسط  مهندسی  آالت  ماشین  و  کامیون  هامر،  خودرو 
فرودگاه  و  موصل  المللی  بین  فرودگاه  شد.  زده  آتش  ها 
گزارش  که  حالی  در  افتاد  داعش  دست  به  نیز  نظامی 
و  افتاده  زمین  روی  بر  منهدم  عراقی  هلیکوپترهای  شده 
به  جنگی  غنیمت  عنوان  به  نیز  شده  آرمور  های  خودرو 

سرعت به سوریه برده شده است.

در حال حاضر مسابقه ای خطرناک بر سر کنترل موصل 
بین  از  یعنی  خود  اصلی  هدف  به  داعش  است.  شده  آغاز 
بردن هر نهاد سیاسی و یا نظامی رقیب که عمدتا دربخش 
است.  یافته  دست  باشد،  دجله  رودخانه  غرب  نشین  عرب 
جاده  از  استفاده  با  را  شهر  تا  کرد  خواهد  سعی  اکنون 
ای که از طریق صحرا به روسیه متصل می شود و دیگر 
مناطق عراق را طریق بیابان های غربی به سرعت تقویت 
کند. با کنترل دولت متزلزل تا حومه شمال بغداد، داعش 
سعی در ایجاد اختالل در بغداد را دارد تا حدی که بغداد 
قادر به جمع آوری نیرو برای پس گرفتن موصل نخواهد 

بود.

جغرافیایی  و  نمادین  اهمیت  به  توجه  با  عراق  دولت 
شهر  این  آزادسازی  برای  تالش  جز  ای  چاره  موصل، 
موصل  در  که  نینوا  استان  فرماندار  النجیفی،  اثیل  ندارد. 
ساکن است، ۹ ژوئن دست به اعتراض زد و با احتیاط از 
اشغال دفتر خود توسط گروه داعش گریخت. وی که در 
دنبال  به  کرد  می  حمل  تفنگ  خود  امنیتی  ماموران  کنار 
نظامی  شبه  گروه  تشکل  برای  موصل  مردان  گردآوری 
به منظور دفاع از خود در سطح محلی بود. در سرتاسر 
به  دولت  بازگشت  باید  سنت  اهل  شهروندان  عراق  شمال 
بمب  خطر  معرض  در  اینکه  از  قبل  تا  بپذیرند  را  قدرت 
گذاری خودرو توسط داعش قرار گیرند چرا که اولین راه 

حل جنبش در صورت ظهور مقاومت محلی خواهد بود.
با واحد های نظامی در هم شکسته عراق که در مکانی به 
دوری تاج- پایگاهی در حومه بغداد نزدیک ۲۰۰ کیلومتری 
دولت  حمله  ضد  کنند،  می  آرایی  صف  موصل-  غرب 
طریق  از  باید  اکنون  بغداد  سربازان  بود.  خواهد  ضعیف 
و  پایتخت  میان  مناطقی  و  دور  های  شهرستان  کمربندی 
موصل راه خود را هموار کنند و به این ترتیب انحراف و 
سردرگمی احتمالی ایجاد کنند تا قدرت را از حکومت پس 
جابه  دلیل  به  هوایی  واحدهای  و  ویژه  نیروهای  گیرند.  
و  خسته  سرعت  به  دیگر  بحران  به  بحران  این  از  جایی 
خسته تر می شوند. تنها نیروی نظامی که در عراق متعهد 
تحت  که  هستند  کرد  مبارزان  پیشمرگه،  نیروهای  نیست، 
روابط  اما  باشند،  می  کردستان  ای  منطقه  دولت  کنترل 

میان بغداد و منطقه کردستان تیره و تار است.
به دنبال سرنگونی بشار اسد، ایاالت متحده ناچار است با 
احتیاط با گروه های جهادی در سوریه رفتار کند. داعش 
در  آمریکا  جانب  از  تروریستی  جنبش  یک  عنوان  به  تنها 
یک  است  ممکن  حالیکه  در  است.   شده  تائید   ۲۰۱۴ فوریه 
گرا  اسالم  تندرو  نظامیان  شبه  برای  استراتژیک  استفاده 
ساده  موضوع  عراق  در  باشد،  داشته  وجود  سوریه  در 
باید  و  است  جنگ  این  در  پیروزی  شرف  در  داعش  است: 

آن را متوقف کرد.
نیروی  تنها  به  داعش  تبدیل  از  دارد  قصد  متحده  ایاالت 

عراق  نشین  سنی  مناطق  در  منسجم  سیاسی  و  نظامی 
جلوگیری کند. در ۱۰ ژوئن، اسامه النجیفی، رئیس مجلس 
پشتیبانی  خواستار  سنی،  ارشد  سیاستمدار  و  عراق 
چارچوب  نظارت  تحت  موصل  برای  بیشتری  نظامی 
است.  شده  عراق  و  آمریکا   ۲۰۱۱ راهبردی  نامه  موافقت 
درهای  پشت  است.  کشور  دو  روابط  بر  حاکم  که  پیمانی 
که  دادند  اطالع  من  به  عراق  دولتی  مقام  چندین  بسته، 
ایاالت  هوایی  حمالت  خواستار  مصرانه  عراق  دولت 
های  شهرستان  حومه  و  سوریه  مرز  امتداد  در  متحده 
عراق بر داعش شده است که سکوی پرتابی برای تصرفات 
است.  حد  از  بیش  ایاالت  برای  گام  این  باشد.  می  داعش 

در عوض دولت آمریکا درگیر دیپلماسی های داخلی شده 
است- از مسئوالن خود برای برانگیختن جناح های عراق 
به سوی تالش برای مصالحه ای ملی استفاده می کند که 
از این طریق به اعراب سنی اطمینان وجود  قطعنامه های 
مسالمت آمیز در رابطه با شکایات آن ها از تبعیض توسط 
دولت شیعه را می دهد. مصالحه نیز می تواند زمینه ای 
برای همکاری اعراب سنی در برقراری ثبات در موصل و 
دیگر مناطق از دست رفته مانند فلوجه را ایجاد کند. این 
دیگر  از  پس  یکی  شهرها  تصرف  با  اما  است،  حیاتی  کار 
بیشتری(  اقدامات  باید  واشنگتن  داعش،  نیروهای  توسط 
دولت  شکست  از  جلوگیری  برای  بیشتری)  سرعت  با  و 
تر  دقیق  و  تر  سخت  میدانی  نظارت  دهد.  انجام  عراق 
ایاالت متحده بر ارکان های ارتش عراق و  همچنین شاید 
حمالت هوایی آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی نظامی 

عراق نیاز باشد.
دولت اوباما مصمم است تا به تعهد خود یعنی پایان دادن 
نیروهای  منظور  این  به  سفید  کاخ  کند.  عمل  ها  جنگ  به 
نظامی خود را در سال ۲۰۱۱ خارج کرد. با این حال احتمال 
دارد عراق به افزایش کمک های امنیتی جدید نیاز داشته 
باشد، از جمله حمالت هوایی و طرح همکاری های امنیتی 
تقویت شده و انبوه برای بازسازی ارتش درهم شکسته و 

تربیت آن ها برای جنگ.
در  دولت  ثبات  فروپاشی  شاهد  تواند  می  خاورمیانه 
میلیون   ۳۵ با  و  ای  فرقه  میان  قومیتی،  چند  کشوری 
صادر  و  منطقه  مهم  کشورهای  با  مرز  هم  و  جمعیت 
اهمیتی  با  دیگری  کشور  هر  باشد.  جهان،  در  نفت  کننده 
ایاالت  از  بیشتری  حمایت  شدید  هایی  چالش  و  مشابه 
نیروهای  نشینی  عقب  تعهد  اما  کرد،  می  دریافت  متحده 
آمریکایی، عراق را در گروهی خاص و متکی به خود قرار 
داده است. واشنگتن دیگر لذتی از رفتار با عراق به عنوان 
عراق  اشغال  زمان  از  داعش  برد.  نمی  خاص  موردی 
واشنگتن  دارد.  ای  نقشه  و  کرده  پیشرفت  آمریکا  توسط 

نیز باید نقشه ای داشته باشد.
منبع : فارن پالیسی 
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دولت اوباما مصمم است تا به 
تعهد خود یعنی پایان دادن به 
جنگ ها عمل کند. کاخ سفید 

به این منظور نیروهای نظامی 
خود را در سال ۲۰۱۱ خارج کرد. 
با این حال احتمال دارد عراق به 
افزایش کمک های امنیتی جدید 

نیاز داشته باشد، از جمله 
حمالت هوایی و طرح همکاری 

های امنیتی تقویت شده و 
انبوه برای بازسازی ارتش 

درهم شکسته و تربیت آن ها 
برای جنگ.

اوباما آب پاکی را روی 
دست مالکی ریخت

آخرین پیام باراک اوباما برای رئیس جمهور عراق این بود: ارتش آمریکا به عراق 
بازنخواهد گشت، اما گزینه های دیگر در دست بررسی است، آن هم مشروط به 

آشتی سیاسی.

 با ادعای تقلب گسترده در انتخابات

 عبدالله عبدالله خواستار 
توقف شمارش آرا شد 

افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  عبدالله  عبدالله 
روزچهارشنبه با اعالم تعلیق همکاری اش با هیاتهای انتخابات 
را  آراء  شمارش  تا  خواست  آنها  از  کشور  این  جمهوری  ریاست 
ریاست  انتخابات  کنند.نامزد  متوقف  گسترده  تقلب  دلیل  به 

درنگ  بی  باید  آراء  شمارش  روند  گفت:  افغانستان  جمهوری 
مشروعیتی  هیچ  یابد،  ادامه  که  درصورتی  و  شود  متوقف 
نخواهد داشت.عبدالله عبدالله، رقیب خود در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور، اشرف غنی احمدزی را متهم کرده 
که با یک میلیون رای تقلبی از وی جلو افتاده است.عبدالله تاکید 
افغانستان  امن  نا  بخشهای  به  مربوط  آرا  این  بیشتر  که  کرده 
در  انتخابات  روز  در  مردم  حضور  وی  گفته  به  که  جایی  است، 
مشارکت  میزان  همچنین  بود.عبدالله  کمرنگ  بسیار  مناطق  آن 
مردم در دور دوم انتخابات را کمتر از دور اول اعالم کرده است.
می  سخن  کابل  در  مطبوعاتی  کنفرانس  در  که  عبدالله  عبدالله 

های  خواسته  به  انتخابات  کمیسیون  که  زمانی  تا  افزود:  گفت، 
ما جواب مثبت نداده است ما رابطه خود را با این کمیسیون به 
دستور  خود  ناظران  تمام  به  ما  افزود:  آوریم.وی  می  در  تعلیق 
دادیم که از همین لحظه دفاتر کمیسیون انتخابات را در سراسر 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  دفاتر  به  و  کرده  ترک  افغانستان 
انتقاد  افغانستان  انتخابات  برگزاری  کمیسیون  از  برگردند.وی 
که  بطوری  نکرد  برگزار  قانون  براساس  را  انتخابات  که  کرد 
مناطق  ویژه  به  کشور  این  مختلف  مناطق  در  گسترده  تقلب 
ناآرام صورت گرفته و صندوقهای آن با آراء تقبلی پر شده است. 
عبدالله از حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان نیز به خاطر 

اینکه بیطرفی خود را حفظ نکرده و تمام ارگانهای دولتی را به 
پشتیبانی از تیم رقیب وی بسیج کرده است، انتقاد کرد.

مناطق  از  برخی  در  ما  ناظرین  هم  هنوز  گفت:  عبدالله  عبدالله 
قرار  شتم  و  ضرب  مورد  آنان  از  تعدادی  و  هستند  زندان  در 
انتخابات  کمیسیون  شدند.وی  کشته  نیز  آنها  از  برخی  و  گرفته 
را متهم کرد که در دور اول پنج هزار نفر از کارمندان کمیسیون 
را به جرم تقلب برکنار کرد و در جای آن افراد تیم رقیب وی را 
جایگزین کرده است.عبدالله تاکید کرد: ما نمی خواستیم به این 
را  ما  یافته  سازمان  و  بیشرمانه  عملکردهای  اما  برسیم  مرحله 

مجبور به این اقدام کرد.
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شکاف روزافزون جبهه النصره و داعش

جدا افتاده 
از القاعده

ترجمه: سودابه رخش 

در  واقع  «موقر»  زندان  در  کوچکی  سلول  گوشه  از 
صحرای جنوب پایتخت اردن، عمر محمود عثمان معروف 
به ابوقتاده، واعظ اردنی – فلسطینی  که از سوی مقامات 
بریتانیایی به اردن تبعید شده در حال سازماندهی جنبش 

لوای  تحت  ابوقتاده  است.  کشور  این  در  جهادی  سلفی 
مرجع  مقدسی،  ابومحمد  به  معروف  البرقاوی  عصام 

معنوی جهادی های اردن و تمام جهان است.
 اما برای ابو قتاده، کنترل جریان جهادی که درگیر مبارزه 
شورش  از  پس  به ویژه  نیست،  آسان  بوده اند  سوریه  در 
با  درگیری ها  آخرین  او.  علیه  جهادی  شیوخ  از  بسیاری 
پیروان زرقاوی بود. زرقاوی رهبر القاعده در عراق بود و 

در سال ۲۰۰۶ با حمله آمریکا کشته شد.

روزهای  در  می رسد  نظر  به  شورش ها،  این  وجود  با 
سلفی  گروه های  با  ارتباط  برقراری  در  اخیرابوقتاده 
اردن و آنهایی که در سوریه می جنگند فعال تر شده است. 
دستورات  حتی  او  گفته؛  الحیات  به  ابوقتاده  که  آن گونه 
«دستورات  را  آن  سلفی  جهادگران  که  را  نظارتی ای 

الزام آور» می خوانند، به چالش کشیده است. 
که  شد  شروع  وقتی  زرقاوی  پیروان  و  ابوقتاده  درگیری 
الظواهری،  ایمن  از  شده ای  ضبط  صوتی  پیام  ابوقتاده 
الحاق  لغو  ظواهری  آن  در  که  کرد  دریافت  القاعده  رهبر 
سوریه (یا شام) به دولت اسالمی عراق (برای شکل گیری 
دولت اسالمی عراق و شام) را اعالم کرد و گفت که جبهه 
باقی  سوریه  در  القاعده  بازوی  تنها  به عنوان  النصره 

می ماند. 
بر اساس پیام هایی که به الحیاه رسیده و تایید شده است، 
پیروان زرقاوی در اردن علیه ابوقتاده شورش کردند و با 

دولت اسالمی عراق و شام بیعت کردند.
به  زندان  از  را  مهمی  پیام  ابوقتاده  الحیات  گزارش  به 
آن  در  و  فرستاده  سوریه  در  مبارز  سلفی  گروه های 
انتقاد  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  از  غیرمستقیم  به طور 
شام  در  شما  «جهاد  می گوید:  پیام  این  در  است.او  کرده 
(سوریه) متعلق به امت اسالمی است نه شما. هر روز که 
با حل نشدن اختالفات میان برادران می گذرد، زیانش هم 
بیشتر می شود و همه خون هایی که امروز یا فردا می ریزد 
هم  مجاهدم،  برادران  به  من  است.  شکاف  این  نتیجه 
سربازان و هم رهبران نسبت به اطاعت از احکام مذهبی 
هشدار  کار  تازه  پژوهشگران  برخی  سوی  از  صادرشده 

می دهم. شما باید یک گروه نخبه از علمای دینی شایسته 
همه  برای  که  دهید  کامل  اختیار  آنها  به  و  دهید  تشکیل 

تصمیمات الزام آور بگیرند.
او در ادامه می گوید این گناه بزرگی در دین خدا است که 
یا  بشر  دست  سازمان های  یا  امیران  خاطر  به  اسالم  امت 
یکدیگر  با  است،  انسانی  سطح  در  خردشان  که  کسانی 

بجنگند.
به نظر می رسد ابوقتاده با این نامه به طور غیرمستقیم از 
ابوبکر البغدادی، رهبر دولت اسالمی عراق و شام انتقاد 
ابوبکر  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  انتقاد  این  می کند. 
البغدادی از رهبر جبهه النصره خواست که با او به عنوان 
به  البغدادی  میالدی  جاری  سال  اوایل  کند.  بیعت  امیر 
اسالمی  دولت  به  سوریه  الحاق  و  پیوست  سوریه  انقالب 
عراق را اعالم کرد. این حرکت بغدادی، جبهه النصره را 
بی ثبات کرد و بسیاری از اعضا و رهبران این گروه برای 
جدا  النصره  از  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  به  پیوستن 
شدند. رهبر القاعده الحاق سوریه به دولت اسالمی عراق 
تنها  النصره  جبهه  که  کرد  اعالم  و  کرد  ابطال  را  شام  و 

اظهارات  البغدادی  اما  است.  سوریه  در  القاعده  بازوی 
ظواهری را قاطعانه رد کرد.

از  یکی  زیدان،  مهدی  عمر  که  شد  بدتر  وقتی  مساله 
شهرستان  دومین  «اربد»-  جهادی  رهبران  برجسته ترین 
از  نامه ای  نوشتن  با   – است  سوریه  به  نزدیک  که  اردن 
ابوقتاده و مقدسی انتقاد کرد و عجیب تر آنکه از ظواهری 
خواست با بغدادی بیعت کند. مقدسی از این نامه ناراحت 
رهبر  یک  از  می توان  نوشت: «چگونه  آن  جواب  در  و  شد 

درخواست کرد که با یکی از سربازانش بیعت کند؟»
زیدان  که  باورند  این  بر  جهادی  جنبش های  کارشناسان 
از  او  بگیرد.  سوریه  در  را  زرقاوی  جای  می خواهد 
می شود،  حمایت  زرقاوی  طرفداران  از  بسیاری  سوی 
دولت  تند  افکار  و  هستند  جوان  آنها  اکثر  که  طرفدارانی 
اسالمی عراق و شام (داعش) با افکار آنها همخوانی دارد.

اکثر  می گوید  الحیاه  به  سلفی  رهبران  از  یکی  که  آن طور 
جنگجویان سلفی که اردن را برای مبارزه در سوریه ترک 
کرده بودند در حال پیوستن به دولت اسالمی عراق و شام 

هستند.
و  اسالمی  جنبش های  امور  محقق  رمان،  ابو  محمد 
جریان های جهادی بر این باور است که اختالفات درونی 
است:  اصلی  جناح  دو  میان  اردنی  جهادی  جنبش های 
می شود،  اداره  ابوقتاده  و  مقدسی  توسط  که  جناح  اولین 
النصره  جبهه  به  مثبتی  دید  جناح  این  است.  بین تر  واقع 
دارد و به دنبال اصالح مسیر القاعده در عراق است. جناح 
دوم که توسط پیروان زرقاوی نمایندگی می شود تندروتر 
مهدی  عمر  نیز  آن  رهبران  برجسته ترین  از  یکی  و  است 
زیدان است که صراحتا از اعضای این جناح خواسته است 

با بغدادی عهد وفاداری ببندند.
زرقاوی  پیروان  از  بسیاری  اردن  اخیر،  ماه های  طول  در 
مقامات  است.  کرده  دستگیر  سوریه  به  رسیدن  از  قبل  را 
کشور  این  امنیتی  نیروهای  و  ارتش  که  می گویند  اردنی 
به کار  سوریه  مرز  کنترل  برای  را  خود  تالش  تمام 
رشد  به  رو  نفوذ  افزایش  اردن  ترس  مهم ترین  گرفته اند. 
اردن  روستاهای  و  شهرها  نزدیکی  در  افراطی  مبارزان 

است.
CNN :منبع

ادامه از صفحه اول
خطر تجزیه خاورمیانه

به اعتقاد ناظران کاخ سفید مشابه همین رویکرد را در سوریه 
بر  سو  یک  از  که  امریکا  گانه  دو  مواضع  کند.  می  دنبال  نیز 
گوید  می  و  می دهد  اسد ادامه  بشار  مخالف  های  گروه  تحریک 
از  اما  شود  حمایت  اسد  برابر  در  معتدل  های  جریان  از  باید  که 
می  خودداری  مخالفان  به  سالح  گونه  هر  دادن  از  دیگر  سوی 

کند، دلیلی بر این رویکرد امریکا در سوریه است.
با گذشت ایام عمال توانایی نیروهای معتدل هم در عراق و هم در 
سوریه کاهش یافته و عمال زمینه برای رشد و نفوذ جریان های 
افراطی فراهم شده است تا آنها بتوانند موازنه های قدرت را در 
عراق و شامات آن طور که امروزه می بینیم تعریف کنند. اکنون 
خواهان  که  هستند  مشکوک  تندروی  افراطی  های  گروه  این 
منطقه  در  جغرافیایی  و  سیاسی  های  واقعیت  از  جدید  تعریفی 

و بازبینی نقشه خاورمیانه جدید هستند.
الزم به یادآوری است که توافقنامه سایکس پیکو در سال ۱۹۱۶ 
دو  این  آن  موجب  به  که  رسید  امضا  به  بریتانیا  و  فرانسه  میان 
کشور منطقه موسوم به هالل الخصیب را به مناطق تحت نفوذ 
امپراطوری  نفوذ  جلوی  ترتیب  این  به  تا  کردند  تقسیم  خود 

عثمانی را بگیرند.
سرانجام پس از تایید و تکذیب های مکرر و موضع گیری های 
خارجه  امور  وزارت   ۲ شماره  دپیلمات  که  شد  اعالم  متناقض 
گفت  عراق  بحران  خصوص  در  خود  ایرانی  همتایان  با  آمریکا 
و گو کرده است. هرچند جان کری ، وزیر خارجه آمریکا برای 
اما  بود  کرده  آمادگی  اعالم  عراق  مورد  در  ایران  با  گو  و  گفت 
برای  اکنون  هم  که  ایران  خارجه  وزیر  معاون  عراقچی،  عباس 
حضور  کرد  تاکید  برد،  می  سر  به  وین  در  ای  هسته  مذاکرات 
ویلیام برنز، معاون کری در مذاکرات هسته ای به معنی مذاکره 
در مورد عراق نیست. برنز دیپلمات کارکشته آمریکایی است که 
سابقه مذاکرات محرمانه موفقی با ایران دارد که به توافق هسته 

ای مقدماتی ژنو منجر شد.
مذکرات  به  دوشنبه  روز  برنز  تایمز،  آنجلس  لس  گزارش  به 
هسته ای در وین ملحق شد اما انتظار می رفت که در حاشیه این 
به  عراق  در  آمده  پدید  بحران  مورد  در  هایی  رایزنی   ، مذاکرات 
دنبال اقدامات گروه افراطی داعش، انجام شود. البته پیش از آن 
حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه 
نیاز  عراق  در  همکاری  به  آمریکا  و  ایران  که  بود  کرده  تصریح 

ندارند.
آمریکایی  و  ایرانی  مقامات  آمریکایی  روزنامه  این  گزارش  به 
قرار  مذاکره  مورد  را  عراق  مساله  وین  در  دوشنبه  وقت  اواخر 
نشان  رغبت  نیز  زمینه  این  در  بیشتر  مذاکرات  برای  و  دادند 
همکاری  که  کرد  اعالم  زمینه  این  در  آمریکایی  مقام  یک  دادند. 
در  عراق  آینده  مورد  در  استراتژیک  گیری  تصمیم  یا  نظامی 
او  گفته  به  است.  نگرفته  قرار  بحث  مورد  مذاکرات  این  جریان 
طرفین در مورد تاثیر افراطی گری بر منطقه و تهدید های ناشی 
کردند  گو  و  گفت  ایران  جمله  از  منطقه  کشورهای  برای  آن  از 
افراطی  با  مبارزه  برای  تهران  های  تالش  از  حمایت  لزوم  بر  و 

گری تاکید کردند.
مساله همکاری ایران و  آمریکا در مورد عراق در زمره حساس 
ترین موضوعات قرار دارد. چرا که باوجود حمایت واشینگتن و 
تهران از دولت نوری المالکی ، هر یک از آنها با نقشی که طرف 

مقابل در عراق ایفا می کند، موافق نیستند.
از سوی دیگر متحدان آمریکا در منطقه یعنی عربستان سعودی 
و اسرائیل از همکاری احتمالی ایران و آمریکا در مورد عراق که 
می تواند به نزدیک تر شدن روابط تهران – واشینگتن و در نتیجه 

تقویت نقش منطقه ای ایران منجر شود، نگران هستند.
بهترین  در  احتماال  آمریکا  و  ایران  که  باورند  این  بر  تحلیلگران 
موافقت  عراق  مورد  در  محدودی  نظامی  همکاری  یک  با  حالت 
هوایی  حمله  فرمان  اوباما  باراک  که  صورتی  در  البته  کنند.  می 
مستقیم به عراق را صادر کند. به این ترتیب تهران و واشینگتن 

نیاز خواهند داشت که اطالعات خود را مبادله کنند.

تعدیل  در  سعی  که  اوباما  دولت  مقامات  که  است  حالی  در  این 
احتمالی  همکاری  گویند  می  دارند،  شان  متحدان  های  نگرانی 
مذاکرات  در  ایران  برای  مضاعفی  اهرم  به  واشینگتن  و  تهران 
شود  می  بینی  پیش  آنها  گفته  به  شد.  نخواهد  تبدیل  ای  هسته 
در  آمریکا  نگذارد.  تاثیر  ای  هسته  مذاکرات  بر  عراق  بحران  که 
از  را  ای  هسته  مذاکرات  کرد  تالش  سختی  به  گذشته  سال  سه 
بحران  دیگر  سوی  از  و  کند  ایزوله  سوریه  بحران  پیامدهای 
اوکراین نیز نتوانست بر روند مذاکرات هسته ای تاثیر بگذارد. 
در  ای  هسته  مذاکرات  طرفین  که  رود  می  احتمال  ترتیب  این  به 
تحقق هدف خود برای جلوگیری از تاثیرگذاری بحران عراق بر 

گفت و گو ها، موفق شوند.
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اقتصاد
ر پشت  پرده این اعداد و ارقام انقالب های فرهنگی خوابیده اند. 
گسترش  التین  آمریکای  در  را  راه آهن  و  تلگراف  بریتانیایی ها 
دادند و بنگاه های اقتصادی آمریکا از طریق هالیوود و تبلیغات، 
  (Kellogg’s) رویای زندگی ایده آل را فروختند. کمپانی کلوگز
خوراکی که جهان ثروتمند برای صبحانه می خورد را تغییر داد و 
کمپانی کداک (Kodak) نحوه یادآوری خاطرات تعطیالت را 
دگرگون ساخت. گزارش ویژه این هفته تحت عنوان «انقالب 
بعدی شرکت ها در آسیا رخ می دهد» نیز به موضوع تغییر شیوه 

زندگی در دنیا می پردازد.

توسعه دربند
 ۱۹۸۴ سال  از  است.  قدرتمند  بسیار  آسیا  در  سرمایه داری  نظام 
تاکنون سهم تولید ناخالص داخلی قاره آسیا از ۵ درصد به ۲۸ 
سرزمین  است.  جهان  کارخانه  آسیا  است.  یافته  افزایش  درصد 
متمایز رقبایی که با زنجیره های مواد اولیه خود به یکدیگر متصل 
شده اند. اما این قاره فاقد مغزهای متفکر و ادراک جهانی است. 
ایجاد  مسوول  و  می کند  مصرف  را  دنیا  آهن  درصد   ۷۶ آسیا 
میزبان  تنها  حال  این  با  اما  است  جهانی  آلودگی  از  درصد   ۴۴
سرمایه گذاری  فعالیت های  و  باارزش  برندهای  از  ۱۰درصد 
عملکرد  آسیایی  چندملیتی  شرکت های  است.  ماجراجویانه 
بسیار ضعیفی داشته و سهم آنها از بخش سرمایه گذاری خارجی 
در جهان تنها ۱۷ درصد است. کشور غنی ژاپن و کره جنوبی 
سوپراستارهایی مانند تویوتا و سامسونگ را در سطح بین المللی 
در  که  وجود دارند  دیگر  شرکت آسیایی  تعداد کمی  اما  دارند 

سطح جهانی خودنمایی می کنند.
دلیل این موضوع این است که نظام سرمایه داری در آسیا بسیار 
امن و آرام است. در دوران توسعه و ترقی بین سال های ۲۰۰۲ تا 
۲۰۱۰ به دلیل ارزان بودن نیروی انسانی، کارگر و اعتبارات روند 
کسب  بین  این  در  بی زحمتی  سودهای  و  بود  سریع  بسیار  رشد 
تحت  یا  آسیا  در  اقتصادی  بزرگ  بنگاه های  از  دوسوم  شد. 
می شوند.  اداره  خانوادگی  به صورت  یا  هستند  دولت  نظارت 
که  کرده اند  برقرار  دولت  با  صمیمانه ای  ارتباطات  مقامات  این 
ارزان قیمت  وام های  و  اراضی  می شود  باعث  موضوع  همین 
از  آسیایی  سرمایه داران  تمامی  سرمایه  از  نیمی  کنند.  دریافت 
تمایل  آنها  اکثر  در  که  شده اند  حاصل  امالک  نظیر  بخش هایی 
به  سوی رانت خواری دیده می شود که این رقم در غرب معادل 

۱۵درصد است. 
کلی  به طور  جنوبی  کره  و  تایوان  ژاپن،  از  خارج  در  نوآوری 
ماهیندرا  و  ماهیندرا  شرکت های  می شود.  گرفته  نادیده 
 (Great Wall) وال  گریت  و   (Mahindra & Mahindra)
بخش  مشترک  بودجه  که  هستند  هندی  و  چینی  شرکت  دو 
تحقیق و توسعه آنها تنها معادل سه درصد بودجه مشابه کمپانی 
بزرگی  خاطر  آسایش  آسیا  کمبودهای  است.  واگن  فولکس 
تلفن  داستان  می سازند.  فراهم  غرب  اقتصادی  بنگاه های  برای 
با  می دهد:  توضیح  این گونه  را  موضوع  این  دلیل  آیفون  همراه 
اما  می شود  ساخته  چینی  کارگرهای  دستان  توسط  آیفون  اینکه 
مغزهای متفکر پشت این تکنولوژی در کمپانی اپل و قطعه سازان 
با تکنولوژی باال در دنیای ثروتمند هستند که تقریبًا تمامی سود 
آن را دریافت می کنند. با این همه در حال حاضر قوانین حاکم 
تغییر  حال  در  گذشته  دهه  دو  طی  آسیایی  سرمایه داری  نظام  بر 
هستند. در حال حاضر بنگاه های اقتصادی آسیایی خوش فکرتر، 

زیرک تر و جهانی تر می شوند.

عملکرد ضعیف دلیل اصلی بروز این وضعیت است: روند رشد 
جهانی  بازار  از  آسیایی  شرکت های  سهم  و  است  یافته  کاهش 
در سه سال گذشته معادل ۴۰ درصد از سهم شرکت های مشابه 
دیگر  مهم  عامل  سه  این  بر  عالوه  است.  عقب مانده  آمریکایی 
افزایش  حال  در  کارگران  هزینه های  اول،  هستند.  کار  در  نیز 
دوم،  است.  شدن  پیر  حال  در  آسیا  شرق  و  چین  کار  نیروی  و 

انتظارات جامعه متوسط آسیا بیشتر شده و متوقع تر شده اند، آنها 
نمی شوند،  قانع  ویتون  لوئیس  تقلبی  دستی  کیف های  با  دیگر 
می خواهند  بیشتر  آسودگی  و  رفاه  و  سالم  غذای  تمیز،  هوای 
سوی  از  رقابت  سوم،  هستند.  عالقه مند  اینترنت  به  به  شدت  و 
شرکت های چندملیتی غربی که حدود دو تریلیون دالر در آسیا 
از  همچنان  آنها  است.  تشدید  حال  در  کرده اند  سرمایه گذاری 
عرضه،  زنجیره های  و  می گیرند  بهره  ارزان قیمت  کار  نیروی 

برندها و آپارتمان های تحقیق و توسعه پیچیده تری دارند.
شرایط  با  را  خود  و  شده اند  قدرتمندتر  آسیایی  شرکت های 
نظر  به  امن  چندان  خانگی  بازار  دیگر  آن  در  که  جدیدی 
دستمزدها،  افزایش  به  واکنش  در  داده اند.  وفق  نمی رسد 
چین  با  جنگ  بروز  احتمال  از  که  ژاپنی  اقتصادی  بنگاه های 

چین  از  را  پوشاک)  تولید  مثال  عنوان  (به  تولید  هستند  نگران 
به آسیای جنوب شرقی و آفریقا منتقل کرده اند. شرکت چینی 
نیز  است  برودتی  دستگاه های  تولیدکننده  که   (Haier) هایر 
و  کند  اتوماتیک  و  مکانیزه  را  خود  کارخانه های  دارد  نظر  در 
بر  چین  که  حالی  در  کند.  عرضه  را  هوشمندتری  محصوالت 
تالش  نیز  کره ای ها  دارد  تمرکز  مجلل  و  لوکس  مشتریان  بازار 

خود را دو برابر کرده اند تا از این بازار عقب نمانند. برای مثال 
شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۳ کار بر روی تحقیق و توسعه 
کارگاه های  بزرگ ترین  اگر  است.  داده  افزایش  درصد   ۲۴ را 
قادر  شوند  هماهنگ  یکدیگر  با  اندونزی  و  هند  یعنی  آسیا 
جذب  خود  سمت  به  را  کارخانه ای  مشاغل  اکثر  بود  خواهند 
که  هند  در  اطالعات  فناوری  برون سپاری  شرکت های  کنند. 

می شد  یاد  آنها  از  انسان  فروشگاه  تحقیرآمیز  عنوان  با  زمانی 
اکنون بزرگ ترین رهبران فناوری اطالعات و داده های بزرگ 

محسوب می شوند.

شرکت های  به  مشتریان  خواسته های  و  جاه طلبی ها  افزایش 
کنند.  مختل  را  سنتی  صنایع  تا  می دهد  را  امکان  این  اینترنتی 
 (Alibaba چینی  (وب سایت  علی بابا  به نام  چینی  اینترنتی  غول 
تدارکات  و  ارتباطات  بانکداری،  حوزه  به  گسترش  حال  در 
است. تحلیلگران معتقدند ارزش وب سایت مذکور ۱۵۰ بیلیون 
دالر است که این رقم از ارزش صنعت فوالد چین بیشتر است. 
حرکت چین به سمت تغییر فرم شرکت های دولتی نشان دهنده 
شرکت های  کردن  مسوولیت پذیرتر  جهت  کشور  این  تالش 

 (Xi Guohua) چینی در قبال مشتریان است. شرکت زی گوهوا
بزرگ ترین شرکت تولیدکننده گوشی همراه در چین قصد دارد 
سهام خود را به کارمندان واگذار کند. تقاضای زیاد آسیا برای 
بهداشت و درمان باعث ایجاد نسل جدیدی از شرکت هایی شده 
است که در زمینه صنعت بهداشت و درمان فعالیت می کنند. این 

صنعت تنها چهار درصد از سهم بازار منطقه را در اختیار دارد در 
حالی که در کشورهای ثروتمند این رقم به ۱۲ درصد می رسد.

به  آسیایی  شرکت های  خارجی  رقبای  با  رقابت  راستای  در 
سمت جهانی  شدن پیش می روند و الگوی سردمداران آسیایی 
مانند تویوتا و سامسونگ را دنبال می کنند. شرکت چینی لنوو 
(Lenovo) که یک شرکت کامپیوتری موفق محسوب می شود 
شیوه مدیریت کامًال غربی داشته و تعداد زیادی کارمند خارجی 
 (Huawei) هوآوی  شرکت  هستند.  کار  به  مشغول  آن  در 
شرکت اریکسون را در زمینه تجهیزات ارتباطات شکست داد. 
بزرگ ترین  از  یکی  هند   (Sun Pharma) فارما  سان  شرکت 
می شود  محسوب  عمومی  داروهای  تولیدکننده  شرکت های 
فوتبال  بزرگ  بازیگر  چینی  فیس بوک   (Tencent) تنسنت  و 
لیونل مسی را برای تبلیغات خارجی خود استخدام کرده است. 
مشاغل خانگی در حال تبدیل به شرکت های بزرگ و متمرکز 
چندملیتی هستند. شرکت تاتا سانز (tata  Sons) در حال حاضر 
یک شرکت بزرگ در زمینه فناوری اطالعات و همچنین یک 
شلوغ  بسیار  بازار  به  که  است  لوکس  اتومبیل های  تولیدکننده 

سرمایه در هندوستان متصل است.

قاتالن غالت
بزرگ  شرکت های  دارد.  بیشتر  کار  به  نیاز  آسیایی  تجارت 
توسعه  و  تحقیق  بخش  در  گذشته  سال  پنج  از  بیشتر  درصد   ۵۰
به  بیشتری  توجه  باید  همچنان  اما  کرده اند  سرمایه گذاری 
در  که  شرکت هایی  باشند.  داشته  کارآمد  و  موفق  نوآوری های 

چند زمینه مختلف فعالیت می کنند می بایست تمرکز خود را بر 
بخش ها  آن  در  بتوانند  تا  دهند  قرار  محدودی  بخش های  روی 
با  می توانند  نیز  دولت ها  کنند.  پیدا  دست  جهانی  مقیاس  به 
همچنین  و  بیجا  دخالت  عدم  و  دولتی  شرکت های  واگذاری 
تضمین اینکه متصدیان در راس قدرت مانعی بر سر راه موسسان 
شرکت ها نمی شوند در این زمینه کمک کوچکی کرده باشند. 
کشورهای غربی می بایست به این نکته توجه داشته باشند که در 
ورود  برای  موانع  هم  هنوز  هوایی  صنایع  مانند  صنایع  از  بعضی 
بسیار زیاد هستند اما در سایر بخش ها برندها و تکنولوژی قادر 
نخواهند بود مدت زیادی در مقابل رقابتی که در آسیا در حال 
کم درآمد  شغل های  تهدید  کنند.  مقاومت  است،  شکل گیری 
چینی  کارگران   ۲۰۰۰ سال  در  شود.  منتفی  است  ممکن  غربی 
شرکت هایر معادل پنج درصد درآمد یک کارگر آمریکایی آن 
شرکت را دریافت می کردند که در حال حاضر این رقم به  ۲۵ 
حق  دارندگان  این  است  ممکن  مقابل  در  است.  رسیده  درصد 
مالکیت معنوی، دانشمندان و طراحان باشند که رقابت از جانب 

شرق را احساس می کنند.

تاریخ نشان می دهد مصرف کنندگان به  سرعت خود را با تغییرات 
وفق می دهند. در عرض ۲۰ سال آینده معجزه های درمان پیری 
از ژاپن خواهند رسید، بهترین اپلیکیشن های شبکه های مجازی 
متعلق به هند خواهد بود و جدیدترین و مد روزترین لباس ها از 
چین خواهند آمد و به جای کورن فلکس ها (غالت) غذاهایی 
یکدیگر  با  شرقی)  آسیای  (غذاهای  دوساس  و  کنگی  مانند 
فروش  به  جهانی  برندهای  با  جعبه هایی  در  و  می کنند  رقابت 
حتی  داد  خواهد  تغییر  را  جهان  آسیایی  سرمایه داری  می رسند. 
برای  خود  صبحانه  عنوان  به  را  چیزی  چه  دنیا  اینکه  مورد  در 

خوردن انتخاب کند.

جهانی برای تسخیر 
ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست

ظهور،  حال  در  چندملیتی  شرکت های  و  است  دگرگونی  حال  در  آسیا  تجارت 
روند زندگی همگی ما را تغییر خواهند داد.قدرت تجاری تابع قدرت اقتصادی 
است. در سال ۱۹۲۰ بنگاه های اقتصادی بریتانیا ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری 
 ۱۹۶۷ سال  در  که  حالی  در  داشتند،  اختیار  در  را  جهان  خارجی  مستقیم 

ایاالت متحده آمریکا با ۵۰ درصد سهم در صدر این جدول قرار گرفت. 

تاریخ نشان می دهد مصرف کنندگان به  سرعت خود را با 
تغییرات وفق می دهند. در عرض ۲۰ سال آینده معجزه های 
درمان پیری از ژاپن خواهند رسید، بهترین اپلیکیشن های 

شبکه های مجازی متعلق به هند خواهد بود و جدیدترین و 
مد روزترین لباس ها از چین خواهند آمد
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سیاست پولی جدید اروپا
تصمیم  بار  نخستین  برای  پیش،  هفته  دو  حدود  اروپا  مرکزی  بانک 
بانک  این  کند.  منفی  را  کوتاه مدت  سپرده گذاری های  بهره  نرخ  گرفت 

است،  کرده  اعالم 
بهره  نرخ  اصلی ترین 
سود  یعنی  خود، 
سپرده گذاری ها را از 
درصد  صدم   ۱۵ تا   ۱۰
خواهد  کاهش  دیگر 
داد. این نهاد بانکی از 
می خواهد  طریق  این 
زمینه را برای حمایت 

از اقتصاد واقعی(اقتصاد غیربورسی) فراهم کند.
یک  در  تصمیم  این  از  بعد  اروپا  مرکزی  بانک  رئیس  دراگی  ماریو   
ترکیبی  مالی  و  پولی  تدابیر  رشته  یک  امروز  گفت:  خبری  کنفرانس 
به اجرا گذاشتیم که به موجب آن سیاست پولی در منطقه یورو اندکی 
در  بیشتری  نیاز  مورد  نقدینگی  آن،  پی  در  و  می شود  تعدیل  بیشتر 

اختیار اقتصاد واقعی قرار می گیرد.

ماریو  مدیریت  تحت  اروپا  مرکزی  بانک  تاکنون،   ۲۰۰۱ سال  دسامبر  از   
دراگی چهار بار نرخ های اصلی بهره این بانک را کاهش داده است. به 
ترتیبی که نرخ بهره بانکی در بانک مرکزی اروپا در دسامبر سال ۲۰۱۱، 
یک درصد بود. بعد رقم این شاخص در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ به ۷۵ صدم 
درصد، درماه مه سال ۲۰۱۳ به نیم درصد، در ماه نوامبر سال۲۰۱۳ به ۲۵ 
صدم درصد و در ماه ژوئن امسال نیز به منفی ۱۵ صدم درصد کاهش 
یافت.آیا سیاست پولی جدید منجر به رشد اقتصاد اروپا خواهد شد؟ آیا 
اتحادیه اروپا را کارآمدتر خواهد کرد و از فربه تر شدن احزاب مخالف 

اروپای واحد ممانعت خواهد کرد؟

تاثیر داعش بر بازار جهانی
باالخره پس از یك هفته از حمالت داعش، واکنش بازارهای جهانی شروع شد و بازارهای 

مهم آسیا تحت تاثیر حمالت داعش قرار گرفت.

با واکنش های منفی  ساعات معامالت خود  با شروع  آسیایی از روز سه شنبه   بازارهای 
و  متحده  ایاالت  آتی  شاخص های  کردند،  کاهش  تجربه  را  کاهشی  روند  و  بودند  مواجه 
نوسان موجود در قیمت نفت در پی ناآرامی های عراق،  بازار آسیا را با سقوط شاخص ها 
 ۰/۲ افت  با  پاسیفیك  آسیا  شده،  شاخص  منتشره  گزارش های  کرد.براساس  همراه 

درصدی همراه شد و تاپیکس ژاپن کاهش ۰/۷ درصدی را از آن خود کرد.
برای  را  اسفناکی  و  بد  روزهای  عربی  بورس  تاکنون  گذشته  هفته  از  دیگر  سوی  از 
سهامداران خود رقم زد، بازارهای عربی هفته قبل اکثرا در مدار منفی معامالت را خاتمه 
این  رساند.  ثبت  به  را  منفی  بازده  بورس   ۷ و  بود  مثبت  بورس   ۳ شاخص  تنها  و  دادند 
درحالی است که شاخص بورس مصر با رشد ۲/۹ درصدی بهترین عملکرد را داشت و 

شاخص ۲ بورس لبنان و اردن به ترتیب ۱/۲ و ۰/۵ درصد رشد کردند.
و   ۵/۲ سقوط  با  ترتیب  به  ابوظبی  و  دوبی  یعنی  امارات  کشور  بورس  دو  که  حالی  در 
۲/۵ درصدی بدترین عملکرد را داشتند و شاخص دو بورس قطر و کویت بیش از یك و 

بورس های عمان،  عربستان و بحرین کمتر از یك درصد سقوط کردند.
عملکرد  بهترین  رشد  درصد   ۳۹/۳ با  دوبی  بورس  شاخص  تاکنون   ۲۰۱۴ سال  ابتدای  از 
را داشت و رشد شاخص بورس مصر بیش از ۲۸ و قطر بیش از ۲۳ درصد گزارش شده 
 ۱۴ ۱۷،  عربستان  بحرین  بورس های  شاخص  منفی،  رشد  بازه  این  طی  بین  این  است.در 
و ابوظبی ۱۳ درصد به ثبت رسیده است و رشد شاخص بورس های لبنان، اردن و عمان 

به ترتیب ۶ و ۴/۵ درصد و بازده بورس کویت هم با افت ۴ درصدی مواجه شده است.
بحران داعش در عراق به عنوان دومین تولید کننده اوپك و کاهش تامین امنیت تامین نفت 
بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  چین  کشور  بازار  شاخص  افت  موجب  کشور  این  سوی  از 
مصرف کنندگان و متقاضیان نفت خاورمیانه شد که البته از دیگر دالیل سقوط شاخص 

بازار چین را کاهش میزان سرمایه گذاران خارجی نیز می دانند.
چین  بانك  و  تجاری  و  صنعتی  شرکت های  مالی،  خدمات  شرکت های  سهام  قیمت  افت 
موجب افت دیگر بازارهای آسیایی شد. افت ۹/۲ درصدی میزان معامالت در بخش امالك 
ابر  دومین  عنوان  به  چین  رکود  ثبات  موجب  اردیبهشت  تا  دی  ماه های  طی  مستغالت  و 

اقتصادی دنیا شده است.
در  نوسان  موج  که  می دهد  نشان  خاورمیانه  بازارهای  از  شده  انجام  برآوردهای 

این بازارها حدود یك ماه می شود که ادامه دارد.

سرمایه گذاران نفت عراق در حالت آماده باش 
روند دو هفته گذشته بازار نفت نشان می دهد وقایع عراق روی قیمت نفت اثرگذار بوده 
و در نتیجه ایران نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده نفت با توجه به این وقایع باید 
سیاست  های جدیدی را برای نفت خود پیش بینی کند. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای 
پروژه های  در  سرمایه گذاری  عراق  به  داعش  حمله  است:  معتقد  خصوص  این  در  نفتی 
نفتی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و سبب شده است که سرمایه گذاران برای 
خروج از این کشور در حالت آماده باش باشند. مهدی حسینی که با شانا گفت وگو کرده، 
افزود: سرمایه و سرمایه گذار جایی که احساس عدم امنیت نکند، نمی رود، البته خیلی از 
همانند  بپذیرند،  را  سرمایه گذاری  ریسك های  هستند  حاضر  نفت  تامین  برای  شرکت ها 
شرکت شل که با وجود گروگانگیری کارگرانش در نیجریه همچنان حضور فعالی در این 
در  فعالیت  ادامه  به  مجبور  سرمایه گذاران  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  دارد.وی  کشور 
صنعت  پروژه های  در  زیادی  سرمایه گذاری  قبل  از  که  کشورهایی  افزود:  هستند،  عراق 
نفت این کشور انجام دادند، همچنان در عراق می مانند، اما سرمایه گذاری های جدید در 
اینکه  درباره  انرژی  اقتصاد  ارشد  می شود.کارشناس  تزلزل  دچار  شدت  به  کشور  این 
درصورت حذف نفت عراق از بازار آیا ایران می تواند جایگزین آن شود یا باید منتظر ماند 
تا عربستان بار دیگر تولید خود را افزایش دهد، گفت: اگر تحریم ها برداشته شوند قطعا 
ایران می تواند جایگزین نفت عراق شود، چون ظرفیت اسمی تولید نفت ایران هم اکنون 
۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز است. حسینی استفاده از ذخایر استراتژیك را بهترین 
ذخایر  عراق،  در  تنش ها  افزایش  صورت  در  گفت:  و  دانست  بازار  آرامش  برای  گزینه 

استراتژیك می تواند جایگزین مطمئن برای کمبود احتمالی نفت خام در بازار باشد.

چالش های نفت عراق ادامه دارد
مقام های امنیتی و کارکنان پاالیشگاه بایجی اعالم کردند که گروهك تروریستی داعش با 
پاالیشگاه  عراق،  نفت  پاالیشگاه  بزرگ ترین  به  دیروز  خمپاره انداز  و  مسلح  اتومبیل های 
محلی  وقت  به  صبح  چهار  ساعت  حمله  این  دادند:  خبر  منابع  این  کردند.  حمله  بائیجی 
عراق از بیرون دو در ورودی از سه ورودی اصلی پاالیشگاه به سمت تاسیسات رخ داده 

است. یك انبار نگهداری قطعات یدکی هدف حمله یك خمپاره قرار گرفت.   

کره جنوبی پروژه گازی خود را در عراق متوقف کرد
وزارت انرژی کره جنوبی اعالم کرده  است که توسعه میدان گازی عکاظ در عراق به دلیل 
بحران اخیر امنیتی در این کشور متوقف شده است.وزارت انرژی کره جنوبی و شرکت 
گاز این کشور (کوگاز) اعالم کرد از آنجا که کارگرانی که روی خطوط لوله نزدیك مناطق 
ناآرام در عراق کار می کردند منطقه را ترك کرده اند این پروژه به تاخیر افتاده است.یك 
منبع آگاه در کوگاز گفت: اگر جنگ داخلی در عراق تشدید شود و ارتش آمریکا وارد عمل 
شود این احتمال وجود دارد که توسعه این میدان به طور موقت متوقف شود و در بدترین 

حالت ممکن است ما از این پروژه منصرف شویم. 
 

کردستان خواهان یك چهارم درآمد نفت عراق شد 
سخنگوی دولت منطقه کردستان اعالم کرده است که این دولت خواستار سهم ۲۵ درصد 
رشد  به  توجه  با  کردستان  دولت  سخنگوی  است.  عراق  خام  نفت  فروش  مجموع  از 
جمعیت در این منطقه و افزایش تولید نفت کشور عراق، خواستار افزایش سهم کردستان 
اخیرا اعالم کرده است که  تانر ییلدیز  ترکیه،  نفتی شده است.وزیر انرژی  از درآمد های 
به دنبال درگیری دولت مرکزی عراق با گروهك تروریستی داعش، کردستان به افزایش 
محموله های ارسالی ازطریق بندر سیهان ترکیه و استقالل بیشتر در صادرات نفتی اقدام 

خواهد کرد.

کسب وکار میلیارد 
دالری جام جهانی

مترجم: مریم رضایی

مسابقات  این  شد.  شروع  باالخره  برزیل  فوتبال  جهانی  جام 
فدراسیون  بر  عالوه  بار  یک  سال  چهار  هر  که  است  کسب وکاری 
سراسر  در  اقتصادی  بنگاه های  دیگر  (فیفا)،  فوتبال  جهانی 
ورزشی  بزرگ  برندهای  فروش  افزایش  از  دربرمی گیرد؛  را  دنیا 
تبلیغات  رونق  تا  گرفته  مسابقات  در  اسپانسر  غیرورزشی  و 
تلویزیونی، تحرک بنگاه های محلی و حتی افزایش فروش و تجارت 

تلویزیون در سراسر دنیا. 

یک  فیفا  خود  برای  دیگری  بنگاه  هر  از  بیش  جهانی  جام  حال،  این  با 
کسب وکار میلیارد دالری محسوب می شود.    

درآمد کل فیفا از جام جهانی امسال ۴ میلیارد دالر است که ۶۶ درصد از 
جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی بیشتر شده است. بخش اعظم این درآمد 
از فروش تلویزیونی و حق بازاریابی به دست می آید. به غیر از مسابقات 
حواشی  از  که  است  ورزشی  تورنمنت  پردرآمدترین  جهانی  جام  المپیک، 
خود درآمدزایی می کند. سود خالص فیفا از جام جهانی برزیل ۲ میلیارد 

دالر خواهد بود. 
تقریبا کل سودی که فیفا به دست می آورد از حق پخش تلویزیونی (۱/۷ 
میلیارد دالر) و حق بازاریابی (۱/۳۵ میلیارد دالر) برای شرکت هایی مانند 
دست  به  کوکاکوال  و  هیوندای  ویزا،  سونی،  امارات،  هواپیمایی  آدیداس، 

می آید. 
شرکت های بزرگ به دلیل استقبال جهانی از مسابقات جام جهانی، همواره 
به دنبال این هستند که در این مسابقات هزینه های زیادی صرف بازاریابی 
فروش  افزایش  از  عمده ای  بخش  آدیداس  شرکت  راستا،  همین  در  کنند. 
هشت درصدی خود در سال ۲۰۱۴ را مدیون جام جهانی است. این شرکت 
 ۹ تجهیزات  و  لباس  و  رسمی  توپ  و  است  مسابقات  این  اصلی  اسپانسر 
شرکت  رئیس  هینر،  هربرت  می کند.  تامین  را  رقابت کننده  تیم   ۳۲ از  تیم 
آدیداس گفته امسال حدود ۱/۴ تا ۱/۶ میلیارد دالر به درآمد عملیاتی این 
شرکت افزوده می شود که مسابقات جام جهانی نقش مهمی در آن دارد.  

جنوبی  آفریقای   ۲۰۱۰ جهانی  جام  از  بعد  سال  یک  فیفا،  تحقیقات  مرکز 
یک  حداقل  جهان  سراسر  در  تلویزیون  تماشاگر  میلیون   ۹۰۹ کرد  اعالم 
دقیقه از مسابقه فینال را در خانه های خود تماشا کرده اند. همچنین حدود 
۶۱۹/۷ میلیون نفر حداقل ۲۰ دقیقه متوالی، وقت اضافه مسابقه اسپانیا و 
پوشش  نفر  میلیون   ۳/۲ از  بیش  کردند.  تماشا  را  ژوهانسبورگ  در  هلند 
هر  گفت  می توان  که  دیده اند  دقیقه  یک  حداقل  را   ۲۰۱۰ مسابقات  زنده 

مسابقه به طور میانگین ۱۸۸/۴ میلیون نفر بیننده داشته است.

جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی بیش از هر تورنمنت دیگری تماشاچیان 
آمریکایی را جذب کرده بود، به طوری که شبکه تلویزیونی ESPN اعالم 
کرده به طور میانگین ۲/۲۹ میلیون خانوار و ۳/۲۶ میلیون نفر در آمریکا 
جام  به  نسبت  درصدی   ۳۱ افزایش  که  بوده اند   ۲۰۱۰ مسابقات  تماشاگر 
جهانی ۲۰۰۶ داشته است. مسابقه فینال بین هلند و اسپانیا پربیننده ترین 

مسابقه جام جهانی با ۱۵/۶ میلیون تماشاگر بوده است. 
با همه اینها، اداره کسب وکار جام جهانی چندان ارزان تمام نمی شود. فیفا 
برای انجمن های شرکت کننده، تیم ها و برنامه حفاظت از بازیکنان در جام 
جهانی برزیل ۵۷۶ میلیون دالر هزینه کرده است که ۳۷ درصد بیشتر از 

جام جهانی آفریقای جنوبی است. 

یافته  اختصاص  مسابقات  نقدی  جوایز  به  هزینه ها  این  از  سهم  بیشترین 
است.  یافته  افزایش   ۲۰۱۰ جهانی  جام  رقابت های  به  نسبت  درصد   ۷۵ که 
تیم های برنده جام جهانی امسال ۳۵ میلیون دالر و ۱۶ تیمی که در مرحله 
در  با  می کنند.  دریافت  دالر  میلیون   ۸ یک  هر  می شوند،  حذف  گروهی 
نظر گرفتن تعداد کل تیم ها، بازیکنان و مدت زمان جام جهانی، هزینه هر 

بازیکن به ازای هر روز ۲۸۰۰ دالر خواهد بود. 
کسب وکار جام جهانی از اواخر دهه ۹۰ میالدی به دلیل جهش بزرگی که 
در حق پخش های تلویزیونی ایجاد شد، رشد قابل توجهی کرده است. حق 
پخش تلویزیونی خارج از آمریکا برای جام جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ به میزان 
داشته  برابری   ۶ افزایش   ۹۰ دهه  به  نسبت  که  شد  فروخته  دالر  میلیارد   ۲
است. از سال ۱۹۹۸ تاکنون کل درآمد جام جهانی برای فیفا با افزایش ۱۱ 

برابری روبه رو بوده است. 
بودجه  دارد.  ورزش  رشد  در  مثبتی  بسیار  اثر  جهانی  جام  مالی  موفقیت 
فیفا برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به میزان ۴/۹ میلیارد دالر تعیین شده که 
۲/۱۵ میلیارد دالر آن به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اختصاص دارد. به طور 
مستقیم  طور  به  میلیارد   ۴/۹ این  از  دالر)  میلیارد  درصد (۳/۸   ۷۸ کلی، 
مسابقات،  توسعه ای،  می شود (پروژه های  سرمایه گذاری  فوتبال  خود  در 

نظارت).



  جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۰هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات
گزارشی از کتاب تازه منتشر شده «سندروم چین»

  یا مرگ یا دموکراسی...
نظام  علیه  مردمی  تجمعات  اولین   ۱۹۸۹ سال  در 
ممنوعه  شهر  در  متعددی  چادرهای  با  کمونیست 
تیان آن من  میدان  در  مائو  بزرگ  پوستر  مقابل  درست 

اتفاق افتاد و بالفاصله با دخالت پلیس روبرو شد.

حرکت های  از  کمتر  چینی  های  رسانه  در  شاید  ایندیپندنت،  از  نقل  به 

در  ظاهرًا  ولی  شود  منتشر  گزارشی  یا  خبر  کمونیست  نظام  علیه  مردمی 
پرجمعیت ترین کشور دنیا اتفاقاتی در حال شکل گیری است.

بسیاری از وبالگ نویسان چینی خارج از این کشور جنبش هایی را گزارش 
حاکم  وضعیت  به  کشور  این  مردم  اکثریت  اعتراض  از  حاکی  که  کرده اند 
مردمی  تجمعات  اولین   ۱۹۸۹ سال  در  است.  دولتی  تصمیم گیری های  بر 
علیه نظام کمونیست با چادرهای متعددی در شهر ممنوعه درست مقابل 

دخالت  با  بالفاصله  و  افتاد  اتفاق  تیان آن من  میدان  در  مائو  بزرگ  پوستر 
پلیس روبرو شد.

فقر  به  بودند  آمده  ممنوعه  شهر  جلوی  به  چادرهایشان  با  که  مردمی 
یا  مرگ  یا  می زدند  فریاد  آنها  داشتند.  اعتراض  کشور  در  گرسنگی  و 

دموکراسی.
هرچند اعتراضات این چنینی به پنجم ژوئن این سال محدود شد ولی در 
گزارش ها و به خصوص کتابهای مختلفی که در خارج از این کشور چاپ 
آنها  از  یکی  که  است  شده  اشاره  مشابهی  اعتراضات  وجود  به  می شوند 

کتابی است که در انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

«پاول فرنچ» / Paul French نویسنده انگلیسی کتاب «سندروم چین» به 
و  است  مشهور  معاصر  چین  درباره  اقتصادی  کتابهای  و  مقاالت  نوشتن 
اقتصاد  درباره  مختلفی  مقاالت  انگلیسی  معتبر  های  روزنامه  در  سالها 

چین منتشر کرده است.
به  هرچند  چینی  زن  نویسنده  یک  نوشته  که  کتابی  به  اشاره  با  وی 
اعتقاد  بیشتر  ولی  می کند  اشاره  معاصر  زمان  در  چین  اقتصادی  قدرت 
تشکیل  را  کشور  این  معاصر  تاریخ  چین،  مردم  سیاسی  اعتراضات  دارد 
حاکم  نظام  علیه  چین  کشور  مردمی  اعتراض های  سالگی   ۲۵ در  می دهد. 
کمونیست، فرنچ یک سری شواهد و اسنادی ارائه می کند تا ادعایش برای 

ناراضی بودن مردم چین بر وضعیت موجود را اثبات کند.
درباره  چینی  خبرنگار  و  نویسنده  لی»  «لوئیزا  کتاب  شواهد  این  از  یکی 
حوادث سالهای اعتراض مردم چین و واکنش دیگر مردم نسبت به اعزام 
نوشته  مطالبی  مردمی  تجمعات  سرکوب  برای  پکن  به  نظامی  نیروهای 
مردم  اکثریت  بودن  ناراضی  از  نشان  ها  واکنش  این  می کند  تاکید  و  است 

نسبت به سیاست های دولت دارد.

بازدید  فراموشی:  خلق  «جمهوری  عنوان  با  کتاب  این  به  استناد  با  فرنچ 
دوباره از تیان آن من» اعتقاد خود را درباره سرنوشت کنونی و آینده کشور 
چین درباره حوادث اینگونه بیان می کند که در اصل دو قرن و نیم گذشته 
نداشته  آنها  برای  نتایجی  که  است  گذشته  حوادث  اینگونه  به  چین  کشور 

است.
منجر  سالها  این  طول  در  مردمی  اعتراضات  سرکوب  دارد  اعتقاد  وی 
ماتریالیسم  می توان  را  آن  نام  که  است  شده  معاصر  چین  در  رویه ای  به 
این  نتیجه  اقتصادی  رشد  البته  و  کرد  نامگذاری   ۱۹۸۹ سال  از  بعد  چین 

ماتریالیسم باعث نشده اعتراضات خاموش شود.

منظور از فراموشی در کتاب لی، این است که دولت و نظام کمونیست به 
همچنین  و  مردم  هوشیار  ذهن  از  را  خود  های  خشونت  توانسته  خوبی 

هزینه های سیاسی و اجتماعی این فراموشی را پاک کند.

نظام  در  مختصری  اصالحات  اعتراضات  این  نتایج  از  یکی  می نویسد  لی 
سالهای  به  نسبت  مردم  البته  لی  نوشته  به  نیست.  کافی  ولی  است  حاکم 
نفر  میلیون   ۴۴۰ هم  هنوز  ولی  دارند  بیشتری  آزادی  احساس  هشتاد  دهه 
از مردم این کشور در فقر زندگی می کنند. یکی از اصلی ترین اعتراضات 

مردم فساد در رده های باالی کشور است.

 حال ادبیات وخیم است؟
تیم پارکس نویسنده انگلیسی اعتقاد دارد اینترنت و تکنولوژی و توجه بیش از حد 
به آن موجب تخریب فرهنگ و ادبیات به خصوص رمانها شده ولی نویسنده هایی 

مانند جان بنویل و فرانسسکا سیگال مخالف این عقیده هستند.

توجه  و  تکنولوژی  دارد  اعتقاد  انگلیسی  نویسنده  پارکس  تیم  گاردین،  از  نقل  به 
بیش از حد به آن موجب تخریب فرهنگ و ادبیات به خصوص رمانها شده است. 

«تیم پارکس» می گوید رمانهایی تقریبًا طوالنی مثل آنهایی که در آثار چارلز دیکنز 
فراموشی  حال  در  تکنولوژی  و  اینترنت  توسعه  و  رشد  با  می شود  دیده  فالکنر  یا 
هستند و بیشتر خوانندگان کتاب در زمان حال، رمانهای کوتاه را ترجیح می دهند. 
ایجاد  درباره  انگلیسی  دیگر  نویس  رمان  سلف»  «ویل  اظهارات  از  بعد  پارکس 

اختالل بر سر راه فرهنگ و ادبیات توسط تکنولوژی چنین ادعایی را بیان کرد. 
و  هنری  کار  یک  عنوان  به  ادبی  رمان  گفت:  سخنرانی  یک  در  می  ماه  در  سلف 

فرهنگی در جلوی چشمان ما در حال مرگ است. 
کارهای  از  بسیاری  است:  نوشته  و  کرده  حمایت  گفته  این  از  ای  مقاله  در  پارکس 
ادبی در زمان حاضر در حال فراموشی هستند و اینترنت مثل سمی در حال نفوذ 
به فرهنگ و ادب بسیاری از کشورها است. وی افزود: وقتی ما می خواهیم خواندن 
جور  یک  و  هزار  وجود  خاطر  به  وقفه  جور  یک  و  هزار  کنیم  شروع  را  کتاب  یک 
کتاب  خواندن  به  توجهی  زیاد  هم  سر  آخر  و  شود  می  ایجاد  تکنولوژی  وسیله 

داستانی که در دست گرفته ایم نخواهیم داشت. 
به گفته وی در حقیقت برای تمام کردن یک کتاب تقریبًا طوالنی خیلی انرژی الزم 
که  می کند  تایید  هرچند  پارکس  نبود.  الزم  انرژی  چنین  گذشته  سالهای  ولی  است 
در حال حاضر هم رمانهای بلند توسط نویسندگان نوشته می شوند ولی روی این 
رمانهای  مثل  کافی  استاندارهای  رمانها  از  خیلی  که  می کند  تاسف  اظهار  مسئله 

قرون گذشته را ندارند. 
وی به سخن فیلیپ راث نویسنده مشهور آمریکایی استناد می کند که کتاب نمی تواند 
با صفحات مانیتور رقابت کند. فیلیپ راث به این متهم شده بود که طوالنی بودن 

رمانهایش بیشتر نوعی کپی کردن مطالب قبلی است. 
که  می رساند  اتمام  به  بینی  پیش  این  با  تایمز  نیویورک  در  را  خود  مقاله  پارکس 
شدن  تبدیل  حال  در  فردشان  به  منحصر  طوالنی  و  ظریف  نثر  با  قدیمی  رمانهای 
به نوشته هایی کوتاه و بخش بخش است که و در حقیقت به خاطر همین وقفه های 
خواننده که دلیلش تفریحات مختلف اینترنتی است نویسنده ها هم داستانهای خود 

را به بخش های کوتاه تقسیم کرده اند. 
بعد از نوشتن این مطلب و اظهار درباره رمان ماجرایی شبیه ادعای «ویل سلف» 
نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی در مرگ رمانها و واکنش روزنامه های آمریکایی 

مثل لس آنجلس تایمز به این ادعا، برای پارکس نیز اتفاق افتاده است. 

بعد از اظهارات پارکس خیلی از نویسنده های مشهور مانند «دونا تارت» نویسنده 
سهره یا «هیالری منتل» در شبکه اجتماعی توئیتر به گونه ای با این ادعا مخالف 

کرده اند. 
ادعای  با  شدت  به  که  هستند  کسانی  جمله  از  سیگال»  و «فرانسسکا  بنویل»  «جان 
این  با  مخالفت  برای  را  خود  دالیل  مختلفی  نوشته های  در  و  کرده  مخالف  پارکس 

مسئله بیان کرده اند. 
این  گفتن  در  پارکس  می گوید  مختلف  ادبی  جایزه های  برنده  و  نویسنده  بنویل 
حرفها طیف وسیعی از آدمها را نادیده گرفته است. خیلی ها از تکنولوژی استفاده 
می کنند ولی هنوز هم رمانهای طوالنی می خوانند. خیلی از نویسنده ها نوشته های 

پیچیده و طوالنی می نویسند و خوانده هم می شوند.
فاجعه  هم  خیلی  ویکتوریا  رمانهای دوران  نخواندن  نمی کنم  فکر  من  بنویل افزود 
کتاب  بگویم  باید  حقیقت  در  می شود.  نوشته  خوبی  رمانهای  امروز  باشد.  آمیز 
بوکر»  جایزه «من  برنده  بنویل  نداده اید.  دست  از  زیادی  چیز  نخوانید  هم  فالکنر 
به  دیگران  و  من  امروز  که  چیزی  می کند  بینی  پیش  رمان «دریا»  نوشتن  خاطر  به 
نوعی  دارم  اعتقاد  چون  داشت  خواهد  ادامه  نیز  آینده  در  می نویسیم  رمان  عنوان 

ورزش محسوب می شود.
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فروش ۱۸ میلیون 
عنوان کتــــــــاب 
خودنشـــــــــری

سال  در  انگلیس  در  خودنشری  صنعت 
کتاب  عنوان  میلیون   ۱۸ فروش  با   ۲۰۱۳
رشد انفجاری ۷۹ درصدی را تجربه کرد.

استیو  سوی  از  منتشره  آمار  اساس  بر   
موسسه نیلسن بوک،  تحقیقات  مدیر  بوهم 
 ۱۰ گذشته  سال  در  چاپی  کتابهای  فروش 
درصد کاهش داشته و در مجموع مردم ۴ 
درصد کتاب کمتر خریدند و این در حالی 
 ۲۰ با   (ebook) الکترونیکی کتب  که  است 
درصد رشد (نسبت به سال ۲۰۱۲)همچنان 

روزهای خوبی را سپری می کند.
 ۸۰ حدود   ۲۰۱۳ سال  در  اساس  این  بر 
میلیون کتاب الکترونیکی(ebook) توسط 
انگلیسی ها خریداری شده که ارزش آن به 

۳۰۰ میلیون پوند می رسد.
البته از مجموع کل کتابهای خریداری شده 
در این کشور در سال ۲۰۱۳ فقط ۵ درصد 
self-) خودنشری  کتابهای  به  مربوط 
است  گفتنی  است.   (published books
 ۲۱۸۵ از  بیش  گذشته  سال  انگلیسی ها 
میلیون   ۱۸۵ و  میلیارد  (دو  پوند  میلیون 

پوند) کتاب خریدند.
استیو بوهم در کنفرانس مشاوره ادبی در 
 self) لندن پیش بینی کرد رشد خودنشری
شدن  انفجاری  سوی  به   (publishing
فروش  افت  به  توجه  با  و  می رود  پیش 
این   (printed books) سنتی  چاپی  کتاب 

موضوع به وضوح مشاهده می شود.
آمار جدید در خصوص صنعت خودنشری 
موجود  عمده  گرایش  می دهد  نشان 
بخش  اما  بوده  رمان  نوشتن  سوی  به 
کودکان سریعترین رشد فروش را به خود 
اختصاص داده است. همچنین ۳۷ درصد 
 ۴۵ باالی  زن  کاربران  توسط  خریدها  از 
زنان  نیز  درصد   ۳۲ و  شده  انجام  سال 
 ۲۰ همچنین  می دهند.  تشکیل  را  جوان 
درصد   ۱۱ و  سال   ۴۵ باالی  مردان  درصد 
آثار  خریدار  نیز  سال   ۴۵ زیر  مردان 

خودنشری بوده اند.
«پرایس  موسسه  با  نیز  بوهم  استیو 
تا  که  است  عقیده  هم  واترهاوسکوپرز» 
سال ۲۰۱۸ کتابهای الکترونیکی از کتابهای 
موسسه  این  می گیرد.  پیشی  سنتی  چاپی 
از  دیجیتال  کتب  که  کرده  پیش بینی  اخیرا 
رقم ۳۸۰ میلیون پوند به ۱ میلیارد پوند در 
۴ سال آینده خواهد رسید.بوهم تاکید کرد 
ارزش بازار خودنشری در سال ۲۰۱۳ بیش 

از ۳۰۰ میلیون دالر بوده است.

 کتابهای معروف برای 
عالقمندان  به جام 
جهانی فوتبال ۲۰۱۴

و  نوجوانان  تواند  می  فوتبال  جهانی  جام  تب 
موضوعات  با  کتاب  خواندن  به  ترغیب  را  جوانان 
فکرجام  اگر  حتی  تلگراف،  از  نقل  کند.به  مرتبط 
پر  را  شما  وجود  برزیل  در  فوتبال  جهانی 
مردان  به  مشوش،  را  شما  وفکر  کرده  ازاسترس 
جوان توصیه می کنیم که لحظات آزاد خود را به 

کتاب بسپارند.
فوتبالی  تابستان  از  برداری  بهره  در  ناشران 
کتاب  حتی  و  نیستند  زده  خجالت  امسال 
«دروازه بان» – رمان مخصوص جام جهانی برای 
 ۲۰۰۳ سر  در  که  پیت  مال  نوشته  ساله ها   ۱۲ باالی 
هنوز  آمد،  بیرون  والکربوکس  انتشارات  توسط 
خوش می درخشد و نوجوانان عاشق داستان این 

کتاب هستند.
فوتبالی  کتاب  سه  از  یکی  کتاب  این  است  گفتنی 
درباره عاشقان فوتبال درامریکای جنوبی است که 
بر اساس داستان های روزنامه نگار معروف پائول 
دروازه بان»  «رمان  است.  گرفته  شکل  فاستینو 
مصاحبه فاستینو با بهترین دروازه بان جهان ال 
گاتو(گربه) درباره زندگی فوتبالی اش است که مال 
بخش  در   BBA جایزه برنده  و  نوشته  را  آن  پیت 

بهترین رمان نوجوانان شد.

همراه  آلبرگ  آلن  نوشته  توپ»  به  «شوتی  کتاب 
را  براون  سباستین  از  زیبا  گرافیکی  تصاویر  با 
محبوبترین  از  یکی  و  شناسند  می  همه  تقریبا 
از  بردن  لذت  درباره  که  است  فوتبالی  کتابهای 
و  شده  نوشته  زیادی  وسواس  با  که  است  فوتبال 

عاشقان فوتبال در سنین کودکی و نوجوانی را به 
وجد می آورد.

اردوگاه  دو  هدف  بعد  در  سال   ۸ باالی  کتاب  دو 
که  کسانی  دهد:  می  قرار  هم  روبروی  را  مختلف 
به  که  کسانی  و  کنند  می  همدردی  آلبرگ  پسر  با 
وی می خندند. (و من اعتراف می کنم که در حال 
سقوط به اردوگاه دوم هستم) چرا که کتاب جدید 
جاناتن  مجدد»نوشته  اندازی  راه  به  نیاز  «امکان 

مرس را نمی توان از دست داد. 
شدن  بیدار  مورد  در  دار  خنده  و  کمدی  کتاب  این 
شخصیتی بنام نورم (بچه خوش قلب)از خواب و 
عاشق  نورم  است.  فرانسه   ۱۸ قرن  در  خود  دیدن 
آید  می  بدش  فوتبال  از  و  است  سواری  دوچرخه 

رفته  سرقت  به  اش  دوچرخه  که  آنجایی  از  اما 
پیام  و  کند!  بازی  فوتبال  ها  بچه  با  است  مجبور 
کتاب این است که اگر بچه خوبی باشید و نیمی از 
شانس خود را امتحان کنید همان چیزی می شوید 

که می خواهید 
«چارلی  بنام  نیز  کازینس  دیو  کتاب 
مورد  در  نیز  فوتبال»  و  مریک؛خطاها،دوستان 
چارلی  بنام  ای  بچه  پسر  فوتبالی  های  شکست 
است که با آمدن جک به عنوان مربی جدید به وی 
نیرو و انرژی داده تا شکست های تحقیر آمیز را 
متوقف کرده و مانند دروازه بانی بزرگ از خود و 

تیم اش دفاع کند.

جذاب  و  جالب  حقایق  و  آمار  به  عالقمندان  اما 
جام  داستان  کتاب  به  توانند  می  فوتبال  مورد  در 
که  کنند  مراجعه  براسیس  ریچارد  نوشته  جهانی 
مثال  است.  آمده  جالبی  مستند  داستانهای  آن  در 
با  جهانی  جام  فینال  اولین  دانستید  می  آیا  اینکه 
سال  در  پرو  و  رومانی  بین  نفر   ۳۰۰ فقط  حضور 
۱۹۳۰ برگزار شد؟ و یا می دانستید در سال ۱۹۵۰ 
بیش از ۱۷۳۸۵۰ تماشاچی در استادیوم فوتبال و 

هنگام بازی برزیل و اروگوئه حضور داشتند؟ 

 سوزان ویکس برنده جایزه 
ترجمه آکسفورد

به  آکسفورد-ویدنفلد  ترجمه  معروف  جایزه   ۲۰۱۴ برنده 
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  رسید.  ویکس  سوزان  خانم 
کتاب  ترجمه  خاطر  به  ویکس  سوزان  آکسفورد،  سنت انیز کالج 
 Talking Vrouz/«وروز با  «صحبت  عنوان  با  رزی»  «والری 

توانست جایزه ترجمه آکسفورد-ویدنفلد را کسب کند. 

اصل کتاب شعر «صحبت با وروز» به زبان فرانسه است که در 
در  ویکس  گیرد.  قرار  محور  اصلی  زبان  شده  سعی  آن  ترجمه 
را  اصلی  متن  شعرانه  لحن  انگلیسی  زبان  به  کتاب  این  ترجمه 
حفظ کرده است که البته کم و کاستی هایی در آن دیده می شود. 
از  پر  و  خالقانه  و  کامل  کتاب  این  ترجمه  داوران  گفته  به 
مخاطب  به  جدید  چیزی  انگلیسی  شعر  در  و  است  سرزندگی 

عرضه کرده است. 
و  بحث  فستیوال  نوعی  آکسفورد  ترجمه  روز  مراسم  این 
با  که  دارد  نام  کتابخوانی  جلسات  و  کارگاهها  با  گفتگو 
آکسفورد،  دانشگاه  مقایسه ای  نقد  و  ترجمه  مرکز  همکاری 
دانشگاه  آلمانی  شعر، شبکه  ترجمه  مرکز   ،(PEN)پن انگلیش 
تحقیقات  مرکز  و  شرقی  آکسفورد  آکسفورد،مرکزکالسیکهای 

انسان شناسی آکسفورد برگزار شود. 

نویسندگان  ویدنفلد  آکسفورد-  ترجمه  جایزه  داوران  امسال 
جاکوبس،  آدریان  کاتز،  جاناتان  جمله  از  دانشگاهی  استادان  و 

پاتریک مک جینس و متیو رینولدز اعالم شده اند. 
این جایزه هر سال از سوی دانشگاه آکسفورد به بهترین کتاب 
ترجمه به زبان انگلیسی اعطاء می شود که امسال قرار است در 

آنا کالج به ویکس داده شود. 
هدف از اعطای این جایزه که توسط لردی به همین نام تاسیس 
شده است، تقدیر از حرفه ترجمه و اهمیت آن در فرهنگ است. 

اعتراض شدید به کاهش 
دسترسی به کتاب در انگلیس

را  انسانها  از  کتاب  خواندن  حق  توان  نمی  ای  جامعه  هیچ  در 
گرفت چون این یک تهدید برای کل جامعه محسوب می شود.

انتقاد  با  انگلیسی  نویسنده  کندی  ای.ال  سلر،  بوک  از  نقل  به 
کاهش  زمینه  در  کشور  این  دولت  های  سیاست  از  شدید 

مدارس  کتاب  تامین  برای  بودجه  قطع  و  عمومی  کتابخانه های 
هشدار می دهد نسل جدید انگلیس نسلی است که با کتاب بیگانه 

است. 
این نویسنده و رمان نویس که در سال ۲۰۰۷ با کتاب فصل درو 
توانست جایزه کاستا بوک را کسب کند در گفتگو با شبکه چهار 
دسترسی  عدم  و  کتابخانه  تعطیلی  افزایش  از  بی بی سی  رادیو 

مردم به کتاب خبر داد. 

کتابفروشی ها  و  کتابخانه ها  شدن  بسته  روزها  این  گفت:  وی 
به یک داستان تکراری در جامعه انگلیسی تبدیل شده است. از 
سال ۱۹۹۷ که بودجه دولت برای کتابخانه های عمومی به خاطر 
بحران اقتصادی کاهش یافت تا زمان حاضر بهبودی در بودجه 

عمومی برای کتاب مشاهده نمی شود. 

به گفته این نویسنده انگلیسی حدود ۳درصد از کتابهایی که در 
همین  و  است  دیگر  زبانهای  از  ترجمه  شوند  می  چاپ  انگلیس 
کتابها نیز در سایت های اینترنتی عرضه می شوند. وی همچنین 
مجددًا به ممنوعیت کتابخوانی در زندانهای این کشور اعتراض 
از  کتاب  خواندن  حق  نمی توان  جامعه ای  هیچ  در  گفت  و  کرد 
انسانها را گرفت چون این یک تهدید برای کل جامعه محسوب 

می شود.
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سینما و تئاتر
در این داستان، کره زمین در حال ستیز با تهاجم بیگانگان 
و سایر تمدن های فضایی است و در این هنگامه تام کروز 
رل ویلیام کیج را بازی می کند. کیج یک مامور ویژه است 
او  از  فقط  ابتدا  اما  شود  می  خوانده  فرا  جنگ  این  به  که 
رویارویی  روش  و  جنگی  های  استراتژی  که  خواهند  می 
با فضایی ها را برای رسانه ها توضیح بدهد. با این وجود 
ژنرال بریگهام (برندان گلیسون) که از سران ارتش زمینی 
جبهه  در  که  کسانی  عملکرد  از  و  کار  حاصل  از  هاست، 
حاضرند و با بیگانگان می جنگند راضی نیست و در نتیجه 
کیج را هم به جبهه و به میدان نبرد مستقیم می فرستد و 
شود  می  مقرر  و  بیند  می  را  بالنت)  ریتا (امیلی  او  جا  آن 
همین  در  درست  بجنگند.  ها  فضایی  با  یکدیگر  کنار  که 
مرحله کیج وارد یک خالء فضایی و دام زمانی می شود و 
در ورطه یک تکرار اجباری می افتد، به طوری که مجبور 
است جنگ روز نخست اش با بیگانگان را پیوسته و هر روز 
نبرد  هر  با  او  کند.  تجربه  دائمًا  را  رویداد  همان  و  تکرار 
شجاع و شجاع تر و پیروزتر می شود و ریتا هم بیشتر به 
قابلیت های او پی می برد و این تکرار روندی است که در 
شده  کالسیک  اجتماعی  ـ  کمدی  فیلم  در   ۱۹۹۰ دهه  اوایل 

بیل  کاراکتر  هم  جا  آن  و  بودیم  دیده   Groundhog Day
پیانو  نواختن  در  روزه  هر  و  اجباری  تکرار  اثر  بر  موری 
چنان مهارت کسب کرد که اطرافیانش به حیرت در آمدند.

شاید تصور شود که دوگ لیمن خواسته است با تکرار پایه 
های کمدی معروف هارولد رامیس به او ادای احترام کند 
همیشگی  انجام  و  موری  بیل  تجربه  دائمی  تکرار  در  اما 
معانی  مزبور  فیلم  در  کاراکتر  این  توسط  کار  سری  یک 
احساسات  نوع  خواستند  می  شاید  و  بود  نهفته  اهدافی  و 
ویژه کاراکتر موری را برسانند و از آن طریق روز ویژه و 
دیوانه وار موری دائمًا برای او تکرار و زندگی اش پیوسته 
به یک شکل اجرا می شد ولی این معنا و مفهوم با آن چه 
می  روی  لیمن  دوگ  جدید  فیلم  در  کروز  کاراکتر  برای 
دهد، فرق می کند و اینجا کار برد قصه و اثر ماجراها چیز 

دیگری است.
اثرگذاری هر چه باشد، تام کروز در طول قصه و در مسیر 
رویدادها تغییر می یابد و در حالی که کارش را بد شروع 
یابد.  می  بهتری  چهره  و  شود  می  خوب  آرامی  به  کرده، 
آیا این یک استعاره و چیزی در حد یک Metaphor است؟ 
کسی بدرستی نمی داند اما چون جذابیت های بصری قصه 
دائمًا  او  که  بینیم  می  ما  است،  مهم  بسیار  دست  این  از  ای 
می جنگد و در این کار، پر توان و فوق العاده هم می شود 
و چشم ما به وی خیره می ماند. هیجان در اوج خود است 
فیلم  این  در  پنهان  معانی  و  تمسخر  از  اثری  توان  نمی  و 
ساینس فیکشن پر تحرک مشاهده کرد و وجه بزرگ تمایز 
آن با فیلم موفق هارولد رامیس در همین نکته است. کمدی 

تلخ و ترسناک آن فیلم از این نکته بر می خاست که یک آدم 
مجبور بود روندهای عادی زندگی روزمره اش را طی یک 
روز دائمًا و بارها تکرار و تجربه کند و تمامی جزییات آن 
و  است  متفاوت  فردا»  نماید. «لبه  بررسی  و  لمس  نو  از  را 
داشته  شوخی  کسی  با  نباید  و  است  جدی  بسیار  بهرحال 
خلق  مدتی  از  بعد  فیلم  این  در  که  اینجاست  مشکل  باشد. 
حوادث متوسط و کوچک و بزرگ و ناشناخته، اوضاع به 
فاقد  و  بار  کسالت  چیز  همه  و  رود  می  گی  روزمره  سوی 
تازگی می شود و تماشاگران می پرسند لبه و به واقع تیزی 

موجود از عنوان فیلم کجاست.
آوردن  بر  سر  ندارد،  وجود  تردیدی  موردش  در  چه  آن 
و  ستاره  فوق  یک  صورت  به  فیلم  این  با  کروز  تام  مجدد 
این  دیدن  برای  که  است  کششی  و  سینما  ستاره  حداقل  یا 
های  انتخاب  با  که  او  کند.  می  ایجاد  تماشاگران  نزد  فیلم 
غلط حرفه ای و برخی رفتارهای اشتباه اجتماعی اش در 
می  تصور  و  بود  افتاده  ها  چشم  از   ۲۰۰۸ تا   ۲۰۰۵ سالهای 
شد دیگر پولساز نباشد و با فیلم هایی چون «فراموشی»، 
غیرممکن»  چهارم «ماموریت  قسمت  البته  و  ریچر»  «جک 
کمپانی  که  تازه  فیلم  این  با  حاال  کرد،  ثابت  را  این  خالف 

ساخت  صرف  دالر  میلیون   ۱۷۸ روایتی  به  وارنر  برادران 
آن کرده، یک بار دیگر و کم و بیش به همان بازیگری تبدیل 
می شود که هر فیلمش در اواسط و اواخر دهه ۱۹۸۰ و البته 
مقابل  تماشاگران  کشیدن  صف  برای   ۱۹۹۰ دهه  طول  در 
 ۱۰۰ از  کمتر  یک  هیچ  معموًال  و  کرد  می  کفایت  سینماها 

میلیون دالر نمی فروختند.
از  بخشی  که  هالیوودی  دیگر  ستاره  هر  مثل  کروز 
شرکت  هایشان،  فیلم  سازنده  استودیوهای  با  قراردادش 
در برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی مرتبط با آنهاست، در 
دست  همین  از  هایی  برنامه  با  ارتباط  در  اخیر  های  هفته 
این  از  و  بوده  فعال  بسیار   «Edge of Tomorrow» برای
شهر به آن شهر، از این ایالت به آن ایالت و حتی از این کشور 
به آن کشور رفته و پیرامون این فیلم تبلیغ کرده و مصاحبه 
و  برادپیت  مثل  را  کروز  که  ای  مسئله  است.  داده  انجام 
متمایز  سینما  مشهور  های  ستاره  برخی  از  کلونی  جورج 
می کند، رفتارهای مناسب و توام با خوشرویی او در این 
وی  و  اوست  داری  مردم  و  عادی  های  آدم  با  مراسم  گونه 
به  را  چیز  همه  و  کند  گفتگو  آنها  با  چطور  است  بلد  خوب 
او  بکشاند.  اش  تازه  فیلم  سوی  به  واقع  به  و  خود  سمت 
تازه  فیلم  برای  بازاریابی  برنامه  یک  در  پیش  هفته  اواخر 
اش که در شهر تورنتوی کانادا و در تاالر اسکاتیا بنک در 
شد  ظاهر  محل  در  موقع  به  درست  بود،  شده  گرفته  نظر 
مواجه  مردم  با  اش  همیشگی  بزرگ  لبخندهای  همان  با  و 
برود  ها  رسانه  نمایندگان  سمت  به  که  این  از  قبل  و  گشت 
چیزهایی  به  را  آنها  و  گفت  سخن  مردم  با  مفصل  طور  به 

جالب  نداشتند.  را  آن  انتظار  هم  خودشان  حتی  که  رساند 
تر این که کروز پیش از این که برای حاضران صحبت کند، 
آنها  از  یکی  وقتی  و  کرد  گوش  عادی  مردم  های  حرف  به 
درباره عشق اش به ماهیگیری سخن گفت، او با اشتیاق به 
حرف های آن مرد گوش سپرد و حتی عکسی را که آن مرد 
آمریکا  لیک  وست  دریاچه  در  واقع  اش  ماهیگیری  محل  از 
گرفته بود و به سال ۱۹۹۸ مربوط می شد و آن را به کروز 

نشان داد، با شور و شوق تماشا کرد.
این فیلم از ۱۶ خرداد در آمریکای شمالی اکران عمومی می 
شود اما پخش آن در فزون تر از ۲۵ کشور و بازار مختلف 
دیگر از ۱۰ خرداد آغاز گشت و طبعًا میزان فروش آن برای 
کروز و استودیوی برادران وارنر اهمیت فراوانی دارد. در 
این راه «لبه فردا» باید فیلم هایی چون قسمت تازه «مردان 
ایکس» را که دومین هفته اکرانش را در آمریکا و کانادا به 
پایان رسانده و «Maleficent» کار جدید انجلینا جولی را 
«خطا  با  کروز  جدید  فیلم  حال  عین  در  بگذارد.  سر  پشت 
هزینه  با  فیلمی  که  است  مواجه  نیز  ما»  های  ستاره  در 
لبخند  اینها  از  یک  هیچ  است.  دالری  میلیون   ۱۲ فقط  ای 
معروف کروز را نمی زداید و از خوشبینی های دوگ لیمن 

و همراهان او نمی کاهد. ورونیکا کوان واندن برگ مسئول 
گوید:  می  وارنر  برادران  شرکت  الملل  بین  توزیع  بخش 
بین  فروش  داریم  باور  و  ایم  کرده  رو  را  جذاب  فیلمی  ما 
المللی عالی این هفته فیلم کمک خواهد کرد تا فیلم در هفته 
نخست اکرانش در آمریکای شمالی نیز خوب بفروشد و از 
آن، چنان تعریف شود که مردم به سوی فیلم کشیده شوند.

در هر یک از دفعات تکرار اتفاقات روز برای کاراکتر کروز 

هر  با  ولی  میرد  می  قصه  طبق  واقع  به  او  فردا»  «لبه  در 
زایش دوباره قوی تر می شود تا همان اتفاق را از نو و با 
نیرویی بیشتر تجربه و این بار پیروزی را برابر نیروهای 
بیگانه سایر سیارات کسب کند. این شاید چندان متفاوت با 
هر بار زایش مجدد کروز بعد از هر یک از فیلم های چند 
سال اخیرش نباشد. فیلم هایی که ثابت کرده اند مردم از 
لغزش های قبلی او گذشته اند و هر چند وی را به اندازه 
«روزهای  و  برتر»  «اسلحه  چون  هایی  فیلم  عرضه  زمان 
نمی  پول  پایش  به  قدر  همان  و  دارند  نمی  گرامی  رعد» 
ریزند اما حاصل کارش با زمان اکران «آخرین سامورایی» 

و «جنگ دنیاها» چندان فرقی ندارد.
CTV News و  guardian :منابع

درباره «لبه فردا»، فیلم تازه علمی ـ تخیلی و حادثه ای تام کروز

ده ها بار مرگ و زنده 
شدن در یک روز

 فیلم جدید تام کروز که «لبه فردا» نام دارد، یک کار علمی ـ تخیلی ـ حادثه ای است که 
شاید زوج موفقی را بین او و امیلی بالنت ایفاگر رل اول زن قصه نساخته باشد اما دوگ 
لیمن در مقام کارگردان و به عنوان کسی که داستان سال ۲۰۰۴ هیروشی ساکورازاکا 
ژاپنی را به این فیلم برگردانده، به اهداف خود رسیده و به روایتی ماجرای فیلم کمدی ـ 
اجتماعی ـ خیالی Groundhog Day را تکرار کرده اما آن را به فضا و سایر دنیاها برده 

و به آن جدیت و سختکوشی و تلخی را هم بخشیده است.  امید روحانی

شاهکار سینمایی «آلن رنه» 
دوباره به سینماها می آید

در  رنه»  «آلن  معروف  ساخته  من»  عشق  «هیروشیما  فیلم 
میهمان  دوباره  کالسیک  فیلم های  مجدد  اکران  روند  ادامه 
"ریالتو  فیلم  توزیع  می شود.کمپانی  جهان  سینماهای 

مطرحی  و  کالسیک  فیلم های  مجدد  اکران  از  پس  پیکچرز" 
لوک گدار و «سال گذشته  ساخته ژان  نفس افتاده»  چون «از 
عشق  «هیروشیما  فیلم  دارد  قصد  رنه  آلن  از  باد»  مارین  در 
من» دیگر ساخته آلن رنه فقید را دوباره به سینماها بیاورد.
«امانوئله  چون  بازیگرانی  من»  عشق  «هیروشیما  فیلم  در 
ریوا» (بازیگر نامزد اسکار با فیلم «عشق») و «ایجی اوکادا» 
اکران   ۱۹۵۹ سال  در  اولین بار  برای  که  می کنند  نقش آفرینی 
شد.نسخه بازسازی شده فیلم «هیروشیما عشق من» با فرمت 

لوکارنو  فیلم  جشنواره  و  کن  جشنواره  در  گذشته  سال   ۴K
ماه  از  پیکچرز»  «ریالتو  کمپانی  اعالم  طبق  و  یافت  نمایش 
اکتبر این فیلم را دوباره اکران می کند.فیلم «هیروشیما عشق 
فرانسه  سینمای  نوی  موج  در  مالحظه ای  قابل  تاثیر  که  من» 
بازسازی   ۴K با فرمت فیلم«  کمپانی «آرگوس  داشت، توسط 
یک  درباره  مکالمات  سری  یک  پیرامون  داستان آن  و  شده 

آشنایی چند روزه میان یک زن و مرد است.
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نمایشی که روی 
پرده سینماهای دنیا 
پخش زنده می شود

کشور  چند  در  زنده  بطور  الیوت»  «بیلی  موزیکال  مایش 
دنیا در سالن های سینما قابل دیدن است.

یک  به  می توانند  سینماروها   ،۲۰۱۴ سپتامبر   ۲۸ روز 
الیوت»  «بیلی  نمایش  اجرای  و  بزنند  دست  جدید  تجربه 

در وست اند را بطور زنده در سالن های سینمای بریتانیا و 
چندین کشور دیگر در سراسر دنیا تماشا کنند.

نامزد  فیلمی  براساس  الیوت»  «بیلی  موزیکال  نمایش   
اسکار ساخته شده و از سال ۲۰۰۵ تا کنون در سالن تئاتر 
این  است،  بوده  صحنه  روی  لندن  در  پاالس  ویکتوریا 
نمایش در سطح جهانی تحسین شده و بیش از ۸۰ جایزه 
و   (۲۰۰۹ سال  تونی (در  جایزه  آن  ۱۰تای  که  برده  خانه  به 

پنج تای آن جایزه الیویر بوده است.

برتانیا  شمال  در  معدنی  شهر  یک  در  نمایش  این  ماجرای   
رخ  معدن  کارگران  اعتصاب  و   ۱۹۸۵ و   ۱۹۸۴ سال های  در 
می دهد. بیلی الیوت پسری نوجوان است که با همه موانع 
مبارزه می کند تا به آرزوی خود برسد. سفر شگفت انگیز 
باله  کالس های  به  مشت زنی  مسابقات  رینگ  از  را  او  بیلی 
را  اطرافیانش  و  خانواده  او،  زندگی  همین،  و  می رساند 

تغییر می دهد.
 این نمایش تحسین شده را تاکنون بیش از ۹ و نیم میلیون 
نفر در سراسر دنیا تماشا کرده اند و تقریبا همان گروهی 
آن را روی صحنه تئاتر برده که فیلم «بیلی الیوت» را ساخته 
استیون  نمایش)،  اشعار  و  کتاب  (نویسنده  هال  لی  است؛ 
دالدری (کارگردان فیلم و نمایش) و التون جان (آهنگساز 

نمایش) چهره های اصلی پشت صحنه این نمایش هستند.
 نمایش «بیلی الیوت» ۱۲ ماه مه ۹ ساله شد و ماتئو زکا ۱۱ 
ساله در این شب برای اولین بار در نقش بیلی الیوت ظاهر 
نمایش  این  در  که  است  بازیگری  هفتمین  و  سی  او  شد. 

نقش الیوت را بازی کرده است.
و  تورنتو  شیکاگو،  ملبورن،  سیدنی،  شهرهای  در  نمایش  این   
روی  هم  سائوپائول  در  نمایش  است.  رفته  صحنه  روی  سئول 

صحنه رفته و قرار است امسال در هلند هم یک تور داشته باشد.

دانشگاه  به  حقوق  رشته ی  در  تحصیل  برای  ابتدا  در  وی 
آکسفورد رفت، اما شیفته ی بازیگری شد و به عضویت باشگاه 
کرد،  آغاز  تئاتر  در  را  بازیگری  وی  درآمد.  آنجا  تجربی  تئاتر 
تجربه ی  اولین   ۱۹۶۱ سال  در   ،BBC به پیوستن  با  بعدها  اما 
مستندهای  مجموعه   و  رساند  ثبت  به  را  خود  کارگردانی 

دراماتیک را برای «بی بی سی» تولید کرد.
نام «گاو  با  را  خود  بلند  فیلم  اولین   ۱۹۶۸ سال  در  لوچ»  «کن 
نام  با  او  موفق  فیلم  دومین  و  برد  دوربین  مقابل  بیچاره» 
آثار  بهترین  از  یکی  که  شد  ساخته   ۱۹۷۰ سال  در  «قوش» 
داستان  فیلم  این  می شود.  محسوب  انگلیس  سینمای  تاریخ 
از  و  ندارد  رفتن  مدرسه  به  تمایلی  که  است  جوانی  پسر 
یک  کردن  پیدا  از  پس  اما  دارد.  مشکل  خانواده اش  با  طرفی 
متحول  زندگی اش  آن،  کردن  دست آموز  و  کوچک  شاهین 
جشنواره  رقابتی  بخش  در  حضور  ۱۱بار  با  لوچ»  می شود.« 
جهان  سینمایی  رویداد  معتبرترین  قهرمان  و  رکورددار  کن، 
رقابتی  بخش  در  تاکنون  که  فیلمسازانی  تمام  میان  در  است. 
انگلیسی  صاحب نام  کارگردان  این  بوده اند،   طال  نخل  نامزد 
کسب  آستانه ی  تا  یازده بار  تاکنون  و  است  بی رقیب  پرچمدار 

این جایزه رفته است.
«کن لوچ» برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ با فیلم «جک سیاه» به 
جشنواره ی  کن رفت که جایزه ی فیپرشی را دریافت کرد. او 
در سال ۱۹۸۱ با فیلم «نگاه ها و لبخندها» اولین بار نامزد نخل 
را  جوان  سینمای  و  جهانی  کلیسای  جایزه ی  دو  که  شد  طال 
فیلم  با   ۱۹۹۰ سال  در  سرشناس  کارگردان  آورد.این  دست  به  
سیاسی «دستورکار پنهان» بار یگر نامزد نخل طالی کن شد 
و این بار هم دو جایزه ی هیات داوران و کلیسای جهانی را به 

خود اختصاص داد.
«کن لوچ» در سال ۱۹۹۱ با فیلم «Riff Raff» به جشنواره ی کن 
رفت و جایزه ی فدراسیون بین المللی منتقدین فیلم را گرفت. 
پس از آن با فیلم «بارش سنگ ها» در سال ۱۹۹۳ دوباره نامزد 
اعطا  وی  به  هیات داوران  جایزه ی  نیز  این بار  و  شد  طال  نخل 

شد.
در  آزادی»  و  «سرزمین  فیلم  با  انگلیسی  ضدجنگ  کارگردان 
دو  اما  گرفت،  قرار  طال  نخل  کسب  آستانه ی  در   ۱۹۹۵ سال 

جایزه ی فیپرشی و کلیسای جهانی نصیب او شد.
است»  جو  من  «نام  فیلم های  با  دیگر  سه  بار  کارگردان  این 

سالگی  «شانزده  و   (۲۰۰۰) رز»  گل های  و  «نان   ،(۱۹۹۸)
به  که  شد  طال  نخل  نامزد  کن  جشنواره  در   (۲۰۰۲) شیرین» 

توفیقی دست نیافت.
عمر  یک  پاس  به   ۲۰۰۴ در  کن  جشنواره  برگزارکنندگان 
سال  سی امین  جایزه ی  لوچ»،  «کن  سینمایی  دستاورد 

راه اندازی جایزه ی کلیسای جهانی را به وی اعطا کردند.
تحسین  فیلم  با   ۲۰۰۶ سال  در  باالخره  معروف  کارگردان  این 
شده ی «بادی که به مرغزار می وزد» جایزه ی نخل طالی کن را 
تصاحب کرد. وی در سال های ۲۰۰۹ با فیلم «در جست وجوی 
نخل  نامزد  ایرلندی»  «مسیر  فیلم  با   ۲۰۱۰ سال  در  و  اریک» 
طال بود و در آخرین حضور خود در سال ۲۰۱۲ با فیلم «سهم 

فرشته» جایزه هیات داوران جشنواره کن را از آن خود کرد.
جایزه   ۷۳ از  بیش  که  کارگردان  این  افتخارات  دیگر  جمله  از 
بلورین  گوی  جایزه  به  می توان  دارد  کارنامه  در  سینمایی 
جشنواره کارلوی واری با فیلم «قوش» در سال ۱۹۶۹، دریافت 
فیلم  بهترین  جایزه   ،۱۹۹۴ سال  در  کن  افتخاری  طالی  شیر 
آزادی»  و  »سرزمین  فیلن  با  سزاز  سینمایی  جوایز  خارجی 
در سال ۱۹۹۶ و جایزه یک عمر دستاورد هنری از جوایز فیلم 
اروپا در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.کن لوچ امسال قبل از حضور 
«جیمی  فیلم  کرد  اعالم   ۲۰۱۴ کن  جشنواره  رقابتی  بخش  در 
هال» آخرین ساخته بلند سینمایی او خواهد بود و قصد دارد 
تنها برا روی ساخت مستند تمرکز کند اما در میانه جشنواره 
از تصمیم خود منصرف شد و گفت قصد بازنشستگی ندارد.

این کارگردان کهنه کار انگلیسی امسال با فیلم «سالن جیمی» 
حضور  کن  جشنواره  رقابتی  بخش  در  دوازدهمین بار  برای 

داشت.

برای ۷۸ سالگی «کن لوچ»، 

رقیب همیشگی نخل طال
کن  طالی  نخل  برنده ی  انگلیسی  بزرگ  کارگردان  لوچ»،  تولد «کن  سالروز  هفتادوهفتمین  سه شنبه 
چهره های  سرشناس ترین  از  انگلیس،  شایر»  «وارویک  در   ۱۹۳۶ ژوئن   ۱۷ متولد  لوچ»  «کن  است. 
سینمایی اروپا محسوب می شود که در میان کارگردانان سینمای جهان، رکورددار حضور در بخش 

رقابتی جشنواره ی کن و نامزدی نخل طال است.

«بدون توقف»
 لیام نیسون از آن دست بازیگران کاریزماتیک و جذابی است 
 ،(۲۰۱۰) ها»  تایتان  «برخورد  در  زئوس  نقش  در  بازی  که 
گیرا و  با صدای  امریکایی،  ساله  بازیگر ۶۲  برازنده اش بود. 
چهره ای به یادماندنی،  از سال ۲۰۰۸ در سن و سالی که خیلی 

 (Taken) ها به فکر بازنشسته شدن می افتند، با ربوده شده
در نقش های اکشن جا افتاد.  نیسون در «بدون توقف» نقش 
یک گارد پرواز به اسم بیل مارکس را ایفا می کند که خودش 
خانوادگی  و  روحی  مشکالت  تا  کرده  غرق  الکل  و  کار  در  را 
اش را فراموش کند. در میانه یک پرواز، او پیام های ناشناسی 
مسافران  از  یکی  دقیقه   ۲۰ هر  اینکه  بر  مبنی  کند  می  دریافت 
میلیون   ۱۵۰ هواپیمایی  شرکت  اینکه  مگر  شد  خواهند  کشته 
دالر به یک حساب بانکی واریز کند. همان طوری که از شمایل 
اکشن نیسون با یک سری مهارت های ویژه!  انتظار می رود، 

می  تنظیم  معکوس  دقیقه  بیست  روی  را  ساعتش  بالفاصله 
کارگردان  سرا  کوله  شود.ژوم  می  پیام  فرستنده  دنبال  و  کند 
مومی»  «خانه  بلندش  های  ساخته  اولین  که  است  جوانی 
وحشت  ژانر  در  خوبی  های  نمونه   (۲۰۰۹) «یتیم»  و   (۲۰۰۵)
که  مردی  درباره   (۲۰۱۱) «ناشناخته»  او  بعدی  فیلم  بودند. 
را  او  هویت  دیگری  کس  بیند  می  ولی  شود،  می  خارج  کما  از 
همین  بازی  با  بود  هالیوودی  روانشناختی  تریلر  یک  دزدیده، 
و  روحی  فشار  توقف»  با «بدون  حاال  سرا  کوله  نیسون.  لیام 
لوکیشن  از  استفاده  قالب  در  را  (نیسون)  بیل  کاری  استرس 
گرایش  و  خیرخواهانه  ریزد.دید  می  هواپیما  بسته  و  محدود 
به پشت سر گذاشتن تلخی های پی آمد حادثه ۱۱ سپتامبر در 
ژانر  خط  از  را  فیلم  که  است  درشت  گل  قدر  آ  فیلم  از  جاهایی 
خارج می کند و آزاردهنده می شود. مثال در سکانسی از فیلم، 
می  جمع  را  همه  کند،   می  پیدا  هواپیما  در  را  بمبی  بیل  وقتی 
کند و بمب را وسط می گذارد تا با مسافرانی که همان پلیس 
حل  را  مشکل  هستند،   سیاهپوست  و  مسلمان  دکتر  و  معلم  و 
دوست  هم  با  که  زد  می  فریاد  تصویر  روی  کسی   اگر  کنند! 
کمتر  فیلم  پیام  کنید،  حل  هم  با  را  جامعه  مشکالت  و  باشید 
با  که  است   «۹۳ «یونایتد  جور  یک  توقف،  بدون  بود.  واضح 
«خاطرات شاهزاده» ی سرخوش ترکیب شده.  همه خوش و 
خرم، در کنار هم با هواپیماربایی روبه رو می شوند. اگرچه 
فیلم تم اجتماعی سیاسی دارد، ولی در کل، یک تریلر کارآگاهی 
است، با خط داستانی ای شبیه به «۱۰ سرخپوست کوچک» اثر 
آگاتا کریستی. همان داستانی که ۱۰ نفر به دعوت یک ناشناس 
در جزیره ای جمع می شوند و بعد یکی یکی به قتل می رسند. 
عامل اصلی پیشبرنده این سبک داستان های معمایی، تشویق 
بیننده به گمانه زنی در مورد هویت قاتل است و همین، اصلی 
ترین نقطه ضعف این دسته فیلم ها هم هست. چون مثال اگر 
فالنی  قاتل  که  بزند  فریاد  سینما  در  نفر  یک  فیلم  شروع  در 

است،  دیگر دلیلی برای ادامه تماشای فیلم وجود ندارد.
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راهی که میرزا صالح شیرازی در صنعت چاپ پیمود

کاغذ اخبار همه دوران ها
میرزا محمد صالح شیرازی از جمله شخصیت های اثرگذار ایران در سده گذشته است. او 
از نخستین دانش آموختگان ایرانی در اروپا و ناشر روزنامه کاغذ اخبار، نخستین روزنامه 

اتفاق  به  شمسی  هجری   ۱۲۹۴ سال  ماه  اردیبهشت  در  صالح  میرزا  بوده است.  ایران  در 
قائم مقام  عیسی  میرزا  او  وزیر  و  نایب السلطنه  میرزا  عباس  فرمان  به  دیگر،  نفر  چهار 
انگلیسی  زبان های  یادگیری  از  پس  او  شد.  فرستاده  انگلستان  به  تبریز  از  تحصیل  برای 
به   ۱۲۹۸ مردادماه  اواخر  حکاکی،  و  چاپ  فن  آموختن  و  طبیعیات  و  تاریخ  و  فرانسوی  و 
ایران بازگشت. سفرنامه او در همین مدت اقامت او در اروپا نوشته شده است. میرزا صالح 
شیرازی در بازگشت به ایران، دستگاه چاپی را که با خود به ایران آورده بود، در تبریز به 
کار انداخت. روزنامه «کاغذ اخبار»، با تالش او از طریق چاپ سنگی و به خط نستعلیق در 
۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۲۱۶ هجری شمسی در تهران به چاپ رسید. در اینجا پاره هایی از 

سفرنامه او را می خوانید: 
«در انگلند علی الخصوص در لندن، کاغذ اخبار را به تعجیل هر چه تمام تر به والیت انگلند، 
واقع  دنیا  کل  در  که  اموراتی  اینکه  عالوه  به  می فرستند  پست)  (همراه  کوچ  مصحوب 

وجوه  می یابند،  اطالع  هندوستان،  در  انگریزی  اهالی  بلکه  انگلند،  مردم  مجمع  می شود 
عظیمه از بابت مخارج خراج کاغذ اخبار حاصل دولت انگلیس می شود. اوال هرکاغذی را 
چهار پول سیاه خراج شاهی به دولت انگریز می دهند و ثانیا هر که را خانه و اسبابی است 
در  دهد،  اطالع  را  مردم  بخواهد  دارد  هرکاری  و  بخرند  یا  رسانند  فروش  به  بخواهند  که 
چاپخانه رفته موافق سطور اخبار اجرت به چاپخانه داده مطلب او را در کاغذ اخبار چاپ 
می کنند و کمترین وجهی که از برای مطالب مزبور به استادان چاپ زن دهند شش شیلینگ 
و نیم است و هر چه مطلب زیاده دارند زیاده وجه اجرت را به استادان داده و به عالوه اینکه 
از هر کاغذ اخبار چهار پول سیاه خراج دیوانی می گیرند. هر یك از اخباراتی که مردم عالوه 

وجهی داده چاپ می زنند سه شیلینگ و نیم به دیوان می دهند...»
«بنده را یقین این شد که رفتن به ایران جزم است، با خود اندیشه نمودم که به جز تحصیل 
و  باشد  خوب  شاید  آید،  علیه  دولت  کار  به  که  برم  ایران  به  والیت  این  از  چیزی  توانم  اگر 
مدت  ها بود که خیال بردن چاپ و صنعت باسمه در سر من افتاده بود، چند روزی بعد از آن 
به لندن رفته عالیجاه قولونل خان را دیده کیفیت را به او حالی کردم. این مطلب را پسندید 
و از آن پس مستر داتس نامی که استاد چاپ ساز است، یعنی مختص آن است که انجیل را 
در زبان فارسی و هندی و سریانی و عربی و سایر زبان های غربیه چاپ می زند، دیده که 
روزی دو ساعت بنده در کارخانه او رفته من البدایه الی النهایه چاپ را آزموده و از آن پس 
خانه ای در حوالی کارخانه دیده اطاق نشیمن و اطاق دیگر به جهت معلم فرانسه طی کرده 
مستر بالفور که در زبان فرانسه مهارت تامی داشته دیده که تا ورود ایلچی ما در منزل من 
شب و روز مانده و خوراك و منزل و خواب او در پیش من باشد. هر روز پنج ساعت قبل از 
ظهر از خواب برخاسته الی دو ساعت در نزد مستر بالفور زبان فرانسه خوانده، از آن پس 
ناهار کرده، و از آن پس لباس انگریزی در بر کرده به منزل استاد چاپ زن رفته الی چهار 
ساعت و نیم از ظهر گذشته در کارخانه چاپ سازی مانده از آن پس به یکی از مهمانخانه ها 
شام خورده و از آن پس به منزل برگشته بعضی از تواریخ روم و گریك (یونان) و روس و 
ترکی و داستان ها به زبان انگریزی خوانده و صفحه ای از فرانسه ترجمه به زبان انگریزی 

نوشته الی نصف شب...»
«... استماع افتاد که در دهم ماه جوالی (۲۲ شوال ۱۲۳۴) عازم ایران هستیم. بنده به دیدن 
مستر داتس رفتم. چون در این مدت مستمرا یعنی هر روزه دو ساعت در کارخانه او رفته، 
و  ذاتی  نیك  و  خیرخواهی  راه  از  مشارالیه  و  آموخته،  او  از  کار  انتهای  الی  ابتدا  از  الحق 
صداقت و ر استی و درستی کار خود را به من نموده و مرکب سازی را با وجود اینکه قاعده 
کسبه آن والیت است که مرکب چاپ را مخفی داشته به هیچ کس نشان نمی دهند، معهذا به 
بنده نشان داده خود او و زن او نوع رفتاری با من کرده، مبالغی اجناس چاپ سازی آن را 
با پرس (press) کوچکی از برای من خریده و هر چه ابتیاع نمود در نهایت ارزانی بود و 
قدری از وجه اسباب چاپ باقی بود از سرگور اوزلی قرض کرده و قدری دیگر نیز به مستر 

داتس قرض دار شده...»
منبع: سفرنامه میرزا صالح شیرازی

پیش قراوالن مطبوعات مشروطه
هفته نامه صوراسرافیل در ۹ خرداد ۱۲۸۶ و در بحبوحه کشاکش های تبریز و تهران برسر 

قاسم  میرزا  مالی  حمایت  با  و  شیرازی  جهانگیرخان  میرزا  مدیریت  به  اساسی  قانون  متمم 
خان تبریزی فعالیت خود را آغاز کرد. از شماره ۱۵ به بعد علی اکبر دهخدا به عنوان دبیر و 
و  بود  وقت  نشریات  از  تر  زبان  خوش  و  تر  رادیکال  صوراسرافیل  پیوست.  آنها  به  نویسنده 
ظرف چند هفته پرطرفدارترین نشریه شد. تیراژ آن را بین پنج هزار تا بیست وچهار هزار 

تخمین زده اند.
صوراسرافیل که در باالی آرم آن آیه «و نفخ فی الصور فاذا هم من االجداث الی ربهم ینسلون» 
درج می شد و با شعار «حریت، مساوات و اخوت» شروع به کار کرده بود تا سه روز قبل از 
ملك  همراه  به  جهانگیرخان  میرزا  مجلس،  بمباران  از  پس  شد.  منتشر  مجلس  بستن  توپ  به 
خان  قاسم  میرزا  و  دهخدا  ولی  شد،  خفه  مشروطه  مخالفان  دست  به  شاه  باغ  در  المتکلمین 
و  پیرنیا  معاضدالسلطنه  مساعدت  با  آنجا  در  و  رفت  اروپا  به  دهخدا  دربردند.  به  سالم  جان 

چند تن از آزادیخواهان توانست سه شماره از صوراسرافیل را به همان سبك منتشر سازد.
روشنفکران  و  شهری  های  توده  بین  عظیم  فاصله  توانست  بار  نخستین  برای  صوراسرافیل 
هنگامی  شود  جاودانه  نامه  لغت  تدوین  خاطر  به  آنکه  از  قبل  دهخدا  کند.  تر  کم  را  رادیکال 
و  پرند»  و  عنوان «چرند  تحت  طنزآمیزی  مطالب  نشریه  این  در  بود  جوان  سوسیالیستی  که 
با نام مستعار «دخو» می نوشت. دهخدا دریافته بود که سبك ادبی جدیدی برای انقالب در 
افکار الزم است. از زبان محاوره ای روزمره استفاده می کرد و به مثل ها و حکایت های کهن 
فارسی معنای سیاسی جدیدی می داد و بسیاری از سنت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

ایران را به هجو و نقد می گرفت.
سایر  و  بیان  آزادی  راه  سر  بر  آنان  که  موانعی  و  مشروطه  مخالفان  اقدامات  به  واکنش  در 
آزادی های دموکراتیك ایجاد می کردند صوراسرافیل بر انتقاد خود از علمای ضدمشروطه و 
سنت های خرافی افزود و به شیوه تمثیلی خاص خود داستان مالقات خیالی شیطان و جنود 
مخالف مشروطه را به رشته تحریر درآورد. داستان از این قرار بود که مخالفان مشروطه از 

وضعیت خود چنان مایوس بودند که دست به دامان شیطان شدند.
صوراسرافیل با بحث درباره این داستان خیالی که فعالیت های روحانیون ضدمشروطه را در 
ردیف دسیسه چینی با شیطان می دانست، به ذکر وقایع مستندی از سراسر کشور پرداخت 
که همین قشر در آن دخیل بودند و به دلیل حمله هایش به روحانیون مخالف مشروطه موقتًا 
توسط حکومت تعطیل شد، اما در اولین شماره بعد از تعطیلی انتقاد بی سابقه ای از شیخ 
فضل الله نوری به قلم یك زن ناشناس را به چاپ رساند. این زن از خوانندگان خواسته بود 
که قدرت علمای مستبد را دست کم نگیرند و خیال نکنند که کل ملت بیدار شده است. سرمقاله 

همین شماره خواستار آزادی بیشتر اندیشه شده بود.
کهنه  به  و  بود  شده  معرفی  دیگران  آزادی  نیفتادن  خطر  به  آزادی  مرز  تنها  مقاله  این  در 
پرستان هشدار داده بود که خواسته های تازه مردم اراضی مقدسه آنها را فراگرفته و خرافات 

مندرس شان را از روی زمین خواهد شست.
شد.  تعطیل  نشریه  موقت  طور  به  هم  باز  و  آورد  خشم  به  را  تهران  علمای  مذکور  سرمقاله 
نویسندگان  و  کرده  حمله  نشریه  دفتر  به  طلبه  پنجاه  از  متشکل  گروهی  دهخدا  گفته  به 
صوراسرافیل را مهدورالدم دانستند. با وجود این مخالفت ها با پادرمیانی نمایندگان ترقی 
خواه مجلس و انجمن های مختلف انتشار صوراسرافیل در اواسط آبان ۱۲۸۶ از سر گرفته 

شد.
زن  مناسبات  صوراسرافیل  عالقه  مورد  موضوعات  از  دیگر  یکی  سیاسی  مباحث  بر  عالوه 
ماهیت  و  گفت  می  سخن  خانوادگی  روابط  از  دهخدا  بود.  جامعه  فرهنگی  ساختار  و  مرد  و 
از  و  کرد  می  هجو  را  زنان  بر  روحانیون  و  شوهران  پدران،  کنترل  های  شیوه  و  استثماری 

مهجوریت زنان، ازدواج های مصلحتی بدون عشق و عالقه، ازدواج کودکان و تعدد زوجات 
انتقاد می کرد.

مقایسه  ملت  کل  ناامنی  با  را  زندگی  در  زنان  ناامنی  پرند»  و  «چرند  های  ستون  از  یکی  در 
خود  وکالت  از  مرد  اما  داد،  را  خود  ارث  وکالت  تر  مسن  مرد  به  پدر  مرگ  از  بعد  کرد: «زنی 
وکالی  انتخاب  با  هم  ملت  درآورد.  خود  عقد  به  موافقت  بدون  را  زن  تا  کرد  سوءاستفاده 
غیرامین، اختیار خود بر امور را از دست می دهد. روزی می رسد که این نمایندگان مجلس 
و رهبران حکومت دست به یکی کنند و آخرین آثار حریت و منزلت را از عامه مردم بربایند.»

روزنامه نگاری 
پیش از مشروطه

علیرضا باقری ده آبادی

ویژگی اساسی مطبوعات دوره ناصری در دو بخش قابل بررسی است؛ 
بخش نخست از سال ۱۲۶۸ ق تا سال ۱۲۸۸ در برگیرنده مطبوعات دولتی 

است و به نوعی منافع دولت و حکومت در آنها مسطور است.
از  پیش  مطبوعات  ایران  مطبوعات  تاریخ  پیرامون  شده  منتشر  آثار  در 
مشروطه همواره به دو دوره عصر ناصری و مظفری تقسیم شده است. 
نیم قرن سلطنت ناصرالدین شاه این فرصت را به وجود آورد که افرادی 
چون میرزاتقی خان امیرکبیر و به ویژه میرزاحسین خان سپهساالر به 
اندازه ای در زمینه مطبوعات نقش آفرینی کنند که نام آنها در تاریخ و در 

پیوند با موضوع مطبوعات در ایران جاودان شود.

ویژگی اساسی مطبوعات دوره ناصری در دو بخش قابل بررسی است؛ 
بخش نخست از سال ۱۲۶۸ ق تا سال ۱۲۸۸ در برگیرنده مطبوعات دولتی 
است و به نوعی منافع دولت و حکومت در آنها مسطور است. بخش دیگر 
اهمیت  از  شد  می  شامل  را  غیردولتی  ونیز  دولتی  مطبوعات  عمدتًا  که 
نوشتن  و  شدن  سیاسی  سوی  به  حرکت  که  چرا  بود؛  برخوردار  زیادی 
مطالب آزاد و انتقادی اندك اندك به روزنامه ها راه یافت. با این حال در 
تمام این سال ها که روزنامه های دولتی منتشره می شدند به رغم اجبار 
فراوان حکومت جهت خرید آن به دلیل فقدان جذابیت و سانسور گسترده 
خبری مورد اقبال عمومی واقع نمی شد تا جایی که روزنامه های دولتی 

حتی در میان ماموران و نمایندگان دولتی نیز خریدار چندانی نداشت.

چنین  در  ایران)  مطبوعات  تحلیلی  تاریخ  طباطبایی،  (محمدمحیط 
فضایی که میرزاحسین خان سپهساالر به صدارت رسید، مطبوعات در 
بررسی  مجموع  در  شدند.  محتوا  دارای  اساسی  چرخش  یك  در  ایران 
فکری  جریان  دو  شدند  منتشر  سپهساالر  دوران  در  که  هایی  روزنامه 
و  طلبانه  اصالح  عقیدتی  روند  به  نخست  سازد.  می  نمایان  خوبی  به  را 
به  که  گردد  بازمی  دوره  این  های  روزنامه  پذیر  تحرك  و  آزادیخواهانه 
دوم  و  است  ایران  صدراعظم  آزادیخواهانه  های  اندیشه  از  متاثر  شدت 
چارچوب فکری ایستا، اختنا ق پذیر و ژورنالیسم منحرف و کم محتوای 

اداره انطباعات به ریاست محمدحسن خان اعتمادالسلطنه.

در این دوران برای نخستین بار روزنامه هایی پا به عرصه حیات گذاشتند 
که رسمًا عدم وابستگی خود را به کانون های قدرت ابراز می کردند و در 
کشور  مطبوعات  متعارف  جریان  از  متفاوت  ای  اندازه  به  خود  مطالب 
عمل می کردند که یکی از این روزنامه ها به نام «وطن» آن قدر ستایش 
از  وطن  «روزنامه  گفت:  که  برانگیخت  را  انگلیسی  نویسنده  کرزن  لرد 
شگفتی های تاریخ روزنامه نگاری است.» (کوئل کوهن، تاریخ سانسور 
در مطبوعات ایران) در تاریخ آمده است هنگامی که یکی از سرمقاله های 
این روزنامه برای ناصرالدین شاه خوانده شد بی درنگ دستور توقیف 
دادند  ترجیح  روشنفکران  اختناق  این  خاطر  به  کرد.  صادر  را  روزنامه 
خارج از کشور به فعالیت خود ادامه دهند. مطبوعات خارج از کشور در 
این دوره دارای چند خصوصیت بودند؛ «اول اینکه مندرجات آنها بیشتر 
و  دولتی  اخبار  به  بیشتر  و  داشت  تفسیری  و  سیاسی  و  اجتماعی  جنبه 
داخلی و خارجی می پرداختند. دوم اینکه نویسندگان همه آزادیخواه و 
مشروطه طلب و خواستار الغای حکومت استبدادی در ایران بودند. در 
مرحله سوم هم جراید این دوره و هم نویسندگان آن بر رقابت تحت تاثیر 
این  مطبوعات  همه  از  تر  مهم  و...  داشتند  قرار  اروپا  اجتماعی  سیستم 
در  ایرانی  روشنفکران  و  روحانیون  بین  توانستند  خود  مطالب  با  دوره 

اروپا و تحصیل کردگان خارجی در ایران پلی ایجاد کنند.

اتفاق بسیار مهمی که در دوران ناصرالدین شاه روی داد تشکیل انجمن 
بودند؛  فعال  کشور  در  انجمن  نوع  دو  زمان  این  در  بود.  مختلف  های 
فرهنگی  مسائل  به  محدود  صرفًا  آنها  کارکرد  که  هایی  انجمن  نخست 
نوعًا  آنها  سیاسی  کارکرد  دلیل  به  که  بودند  هایی  انجمن  دیگری  و  بود 
سری و مخفیانه اداره می شدند. انجمن معارف که از نوع اول است در 
کرد.  منتشر  نام «معارف»  به  ای  روزنامه  که  شد  تاسیس  ق   ۱۳۱۶ سال 
یك  رسمًا  شاه  ناصرالدین  سلطنت  دوران  در  بار  نخستین  برای  واقع  در 
روزنامه به عنوان ارگان یك انجمن به رسمیت شناخته می شود که تحول 
مهمی در کارکرد مطبوعات آن دوره محسوب می شود. دوران مظفری 
که انتهای آن به انقالب مشروطه ختم می شود از این نظر واجد اهمیت 
است که برای نخستین بار و به طور رسمی روزنامه هایی با عنوان آزاد 
یك  صدارت  دلیل  به  نیز  مسئله  این  که  رسیدند  ظهور  به  غیردولتی  و 
پیش  مطبوعات  درخصوص  که  جالبی  نکته  داد.  رخ  الدوله  امین  ساله 
انبساطی  های  سیاست  اعمال  و  حمایت  نقش  است  صادق  مشروطه  از 
میان  این  است.در  مطبوعات  کیفی  و  کمی  گسترش  و  عملکرد  در  دولت 
مناسب  فضای  این  خلق  در  دولت  روسای  همان  یا  ها  صدراعظم  نقش 
به  الدوله  امین  و  سپهساالر  امیرکبیر،  که  طوری  به  است،  اهمیت  حائز 
رغم آنکه صدارت حکومتی مستبد را بر عهده داشتند اما به دلیل روحیات 
جهانی موجب ارتقای سطح مطبوعات در  آشنایی با اوضاع  شخصی و 

دوران خود شدند.
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موسیقی

سالطین واقعی
امیر بهاری

موسیقی راک در ایران
موسیقی پاپیوالر ایران تا میانه های دهه چهل شمسی تا حدود زیادی محدود به جریان 
موسیقایی گلها می شد. تصنیف هایی که از رادیو و بعدتر از تلویزیون پخش می شدند 
مهم ترین جریان موسیقی مردمی در ایران را شکل داده بودند. در همین ایام صفحه 
ایرانی  غیر  موسیقی  گاهی  از  هر  هم  رادیو  آید.  می  ایران  به  هم  غربی  موسیقی  های 
ها  تصنیف  کنار  در  شمسی  اخیر  سده  سوم  و  دوم  های  دهه  متولدین  کند.  می  پخش 
و تک نوازی های ایرانی در رادیو چیزهایی هم از موسیقی غرب می شنیدند که مورد 

توجه شان قرار می گرفت.
شود.  می  ایران  وارد  بلوز  از  هایی  صفحه  راک،  های  صفحه  کنار  در   ۱۳۴۰ دهه  در 
ری چارلز، جان لی هوکر و... بلوز برای نسل جوان نوازندگان پیش رو جذاب بود و 
بسیاری از آنها که هنوز هم مشغول به کار هستند و «شیش و هشت» خود را می نوازند، 
کردند.  هنرمندان  این  مشهور  های  ترانه  (بازنوازی)  کاور  به  شروع  روزگاران  آن  در 

الویس و بیتلز هم راهشان به ایران باز شده بود.
و  رفت  ایران  جنوب  در  ها  امریکایی  و  ها  انگلیسی  که  باشید  داشته  نظر  در  هم  را  این 
آمد دارند و هنرمندان محبوب شان را به ایران می آورند. حتی دوک الینگتون فقید هم 
به ایران آمده است. در بندر پر از ریتم هم موسیقی غربی و به ویژه راک تاثیراتی می 
گذارد. (ابراهیم منصفی ملقب به رامی یکی از پدیده های این تاثیر است) در دهه ۴۰ 
که تصنیف های ایرانی با نواهای خالص سنتی حکمرانی می کنند، جریان از کافه ها و 

رستوران ها آغاز می شود و گروه هایی شروع به بازخوانی آثار راک و بلوز می کنند.
همه ما صدای آواز فرهاد مهراد را شنیده ایم که در رستوران کوچینی بلوز و راک اند 
بازنوازی  های  ترانه  از  تعدادی  هم  انقالب  از  بعد  حتی  است  کرده  می  بازخوانی  رول 
شده اش را منتشر کرد. راک در ایران جریان پیدا کرده بود و گروه هایی مثل «تکخال 
بسیاری  و  «ترک»  «فرندز»،  «هیپیز»،  فالوی»،  «پپه  «اسکورپیور»،  ها»،  «عجوبه  ها»، 
های  سال  حدود  در  بود.  نشده  تمام   ۱۳۴۰ دهه  که  کردند  آغاز  وقتی  را  کارشان  دیگر 
۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸ کنسرت های بزرگ گروه های راک در آن دوره برگزار شد: کنسرت بزرگ 
امجدیه (ورزشگاه شیرودی فعلی) در فضای استادیوم با بیش از ۱۰ هزار نفر، کنسرت 
دیگری با هفت هزار نفر و کنسرت بزرگ منظریه که جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر در 
آن شرکت کرده بودند. این اجراها به تبعیت از کنسرت های بزرگی همچون ووداستاک 
و مونتری پاپ در ایران اتفاق می افتاد. این رویدادها کامال بر آمده از فرهنگ موسیقی 

راک بود.
نکته جالب اینکه در آغاز پیش از اینکه ایران موسیقی پاپ (با تعریفی که امروز از آن 
وجود دارد) به وجود بیاید، موسیقی راک در ایران شکل گرفت و بعد از آنجا که کالم 
چهار  راک  موسیقی  غالب  وزن  و  و  دارد  ۳ضربی  های  ریتم  به  جدی  گرایش  فارسی 
چهارم و دو چهارم است، با فارسی کردن کالم و تغییر ریتم به شیش هشتم، موسیقی 
جدی  طور  به  که  بودند  یغمایی  کوروش  مثل  هنرمندانی  البته  گرفت  شکل  ایرانی  پاپ 
کالم  و  کردند  می  کار  راک  موسیقی  ایران  در  جهان،  در  مشابه  های  گروه  با  همزمان 
فارسی را با حفظ فرهنگ موسیقی راک ادامه دادند. در هر صورت این تلقی که راک در 

ایران سبقه یی دوم خردادی دارد، عوامانه و غیر علمی است.
پس از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و تلطیف شدن فضای فرهنگی نوازندگان و گروه هایی 
سر و کله شان پیدا شد. تلویزیون شروع به پخش کردن موسیقی پاپ کرد و البته راک 
فستیوال  طی  اونیو  تهران  سایت   ۱۳۸۰ سال  کرد.  هویت  اعالم  نامحسوس  خیلی  هم 
ها  گروه  این  و  داد  فراخوانی  واقع  در  کرد.  معرفی  را  راک  موسیقی  گروه   ۶۰ آزادی 
توانستند خودی نشان بدهند. ۱۲۷، سرخس، آوار و... عنوان گروه هایی بودند که در 

میرا،  میان،  کهت  پژواک،  اوهام،  مثل  هایی  گروه  کردند.  شرکت  اینترنتی  فستیوال  این 
سکوت شرق و... هم خود را رسمی تر از این جریان می دانستند و فعال بودند. اینکه 
آنها نتوانستند مخاطبان زیادی داشته باشند بحثی قابل بررسی است. آیا آنها به دلیل 
نداشت،  را  عام  مخاطب  جذب  قدرت  موسیقایی  جریان  این  یا  نتوانستند  ها  محدودیت 

خیلی  هستند.  هم  امروز  و  بودند  آنها  که  است  این  واقعیت  نیست.  نوشتار  این  مساله 
از این گروه ها تمایالتی به بحث تلفیق پیدا کردند و امروز دیگر چندان راک صدا نمی 

دهند.
نکته مهم این است که هنرمندان راک بسیاری هستند که به دلیل رویکردشان به موسیقی 
و صدای خاص موردنظرشان نتوانستند به جریان رسمی موسیقی راه پیدا کنند ولی 
همچنان فعال هستند و بسیار جدی موسیقی مطلوب شان را دنبال می کنند. آنها مترصد 
ارائه  موسیقی  عالقه مندان  و  به مردم  جدیت  با  را  شان  موسیقی  که  هستند  یی  روزنه 
کنند و ساده ترین نکته یی که درباره آنها می توان گفت این است: آنها به فرهنگ منتقد 
موسیقی راک وفاردار بودند و هستند، حتی اگر سنوریته موسیقی آنها از راک انگلیسی 
و امریکایی فاصله گرفته باشد، آنها منتقد معضالت اجتماعی هستند و به همین خاطر 
فرصت  که  حاال  ام  نوشته  پایان  در  هستند.  آنها  واقعی  سالطین  وگرنه  ماندند  مهجور 
پیش آمده بهتر است به نام تعدادی از هنرمندان نسل ۱۰ سال اخیر اشاره کنم که راک 
ایرانی در قلب خود نام آنها را ثبت کرده و شاید امروز نه ولی فردا از آنها یاد خواهد 
شد؛ نوریک میساکیان، همایون مجدزاده، پیام اسالمی، کاوه یغمایی، فرشاد رمضانی، 
سهراب محبی، بابک بروجردی، بابک آخوندی، فرزاد فخرالدینی، یحیی الخنسا، فرزام 

رحیمی، سیاوش امامی، شهریار مسرور، آگاه بهاری، اردوان انزابی پور و...

در حاشیه دریافت نشان شوالیه توسط محمدرضا شجریان

تشویق های جهانی، 
بی مهری های وطنی

شهرام ناظری

درك شایستگی هنرمندان برجسته ایرانی و توجه جهانیان به این موضوع مهم 
علی الخصوص در مورد استاد محمدرضا شجریان، مایه سعادت و خوشبختی 
هنرمندانی  ما  برای  دست  این  از  جهانی  معتبر  جوایز  و  نشان  این  است.  من 

ارجی  و  قدر  تالش مان  و  زحمت  سال ها  و  نمی شویم  تشویق  خود  وطن  در  که 
هنرمندان  برای  جوایزی  چنین  تاثیر  مهم ترین  شاید  است.  غنیمتی  نمی بیند 
ایرانی همین جنبه معنوی و تشویقی آن باشد. هنرمندانی در این سطح، در این 
سال ها راه خود را به فستیوال های مهم و مخاطبان جهانی باز کرده اند. شخصا 
زمانی که نشان شوالیه فرانسه را دریافت کردم بیش از ۲۵ سال بود که به?طور 
مداوم در این کشور برنامه اجرا می کردم. اوایل اکثریت مخاطبانم را ایرانیانی 
هنردوستان  جمعیت  به  بعدها  می کردند،  زندگی   اروپا  در  که  می دادند  تشکیل 
فرانسوی در اجراهایم اضافه شد و این اتفاق بعد از نشان شوالیه قوت بیشتری 
گرفت. زمانی که این جایزه را دریافت کردم از سوی دولت فرانسه بیش از هر 
را  ملت  دو  فرهنگ  میان  پلی  حکم  اجراها  این  که  شد  تاکید  نکته  همین  بر  چیز 
داشت. دو کشور یکی در غرب و یکی در شرق با دو فرهنگ متفاوت از هم به 
واسطه هنرمندان و حضورشان در کشورهای یکدیگر به هم نزدیك می شوند. 
یکی با قلمش نقش این پل را بازی می کند، دیگری با صدایش، یکی با رنگ و 
بوم پلی به جهان می سازد و دیگری با سازش... و این تالش از چشم کسانی که 
قدر فرهنگ و هنر را می دانند دور نمی ماند. باید دانست که در نهایت این جوایز 
این  نیست.  کشور  از  خارج  در  ایرانی  موسیقی  از  استقبال  پشتوانه  تنهایی  به 
هنر هنرمند است که گروه های تازه یی از مخاطبان را می سازد و برای خود نگه 
می دارد. نشان های هنری و فرهنگی بین المللی، تشویق نامه ها و تقدیرنامه های 
دانشگاه های معتبر جهان، حضور در فستیوال های مهم هنری و... سال هاست 
در جامعه هنری ما رواج دارد ولی هنرمندان ما کار خود را می کنند و هنوز هم 
و  ببینند  را  هنرشان  که  کنند  مجاب  را  هنری  و  فرهنگی  نتوانسته اندمسووالن 
قدر نهند. امیدوارم با تکرار این اتفاق مدیران و متصدیان فرهنگی ایرانی هم 
به این نتیجه برسند که جامعه هنری ما استحقاق قدر و ارج دیدن را دارد. به 
عنوان نمونه آلبوم «ناگفته» حافظ ناظری در امریکا منتشر شد و کمپانی سونی 
کالسیك، پخش جهانی این آلبوم را برعهده گرفت . این نخستین باری بود که 
کمپانی سونی کالسیك یك اثر از خاورمیانه را در لیست آثار برتر کالسیك جهان 
قرار داده است. ماه ها از انتشار این آلبوم گذشته و هنوز هیچ تشویق و واکنشی 
تالش  از  نمونه  یك  این  نبوده ایم.  شاهد  ایرانی  فرهنگی  مسووالن  سوی  از  را 
ما در ایران و واکنش مسووالن مان است. اکنون ایران جز در رشته های دیگر 
فرهنگی، در حوزه موسیقی صاحب دو نشان شوالیه است. این اعتبار جهانی 
بر  را  خود  تاثیر  قطعا  و  می شود  اضافه  ایرانی  موسیقی  به  که  است  دیگری 
روی مجامع هنری جهانی خواهد گذاشت تا نگاه جدی تری به هنر این سرزمین 
داشته باشند. بار دیگر این اتفاق را به استاد محمدرضا شجریان تبریك می گویم 

و امیدوارم این نشان، گرد بی مهری ها را پاك کند.
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گوناگون

توجه سیاستمداران به 
مستطیل سبز

هنرمندان  از  بازنمی گردد.  عادی  مردم  به  تنها  جام جهانی  تب 
گرفته تا افراد سیاستمدار همواره سعی کرده اند که در این آوردگاه 

جهانی حضور داشته باشند.

که  گفت  می شود  جرات  به  که  است  فراگیر  ورزشی  فوتبال   
میان  این  در  نیز  دولت ها  روسای  است.  دنیا  ورزش  پرطرفدارترین 
در  داشته اند  سعی  همواره  نیز  آنها  و  نیستند  قاعده  این  از  مستثنا 
در  مستقیم  حضور  با  یا  باشند،  داشته  نقش  جهانی  آوردگاه  این 
عکسی  ایران  رئیس جمهوری  همچون  اینکه  یا  جهانی  مسابقات  این 
از خود در لباس تیم ملی ایران منتشر کنند که همپای مردم در حال 
دولت ها  روسای  برخی  اما  میان  این  در  بوده اند.   فوتبال  تماشای 
از  و  باشند  داشته  جام جهانی  در  مستقیم  حضور  می دهند  ترجیح 

نزدیک نظاره گر مسابقات تیم ملی شان باشند. 
بلندگوی  از  آلمان،  و  پرتغال  بازی  شروع  از  پیش  دوشنبه  روز 
ورزشگاه اعالم شد که صدر اعظم آلمان برای تماشای این بازی به 
ورزشگاه آمده است. او سپس از جای خود برخاست و به احساسات 
همواره  مرکل،  آنگال  داد.  پاسخ  دادن  تکان  دست  با  خود  هموطنان 
ملی  تیم  نزدیک  از  است  کرده  سعی  که  است  سیاستمدارانی  از  یکی 
نیز  اروپایی  آوردگاه های  در  او  دهد.  قرار  تشویق  مورد  را  آلمان 
این بار  اما  دارد.   پررنگ  حضوری  آلمان  ملی  تیم  از  حمایت  برای 
در  حضور  مشتاق  که  دارد  هم  دیگری  سیاستمداران  مسابقات  این 

جام جهانی هستند. در میان روسای جمهوری که حضورشان را تایید 
هرزگوین،  و  بوسنی  شیلی،  و  آرژانتین  روسای جمهوری  کرده اند، 
دارند.   قرار  انگلیس  از  پرنس هاری  و  سوئیس  هلند،  غنا،  کرواسی، 
پیش از این دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل تایید کرده بود که 
این  گویی  می کند.  شرکت  جام جهانی  بازی های  از  مسابقه  سه  در 
با  می تواند  دارد،  فوتبالی  جذابیت  وی  برای  اینکه  سوای  مسابقات 
دیگر  روسای  با  نیز  دو جانبه  ارتباطات  درخصوص  آنها  در  حضور 
حضور  که  روسای جمهوری  با  افتتاحیه  بازی  در  او  کند.  رایزنی 
داشتند دیدار و گفت وگو کرده بود. بر این اساس او روز دوشنبه نیز 

در کنار آنگال مرکل به تماشای بازی آلمان با پرتغال نشست.
 در بازی اختتامیه نیز تعدادی از روسای جمهور و دولت کشورهای 
خارجی حضور خواهند داشت. دیلما روسف از فرصت جام جهانی 
سران  با  نیز  را  دو جانبه  مالقات های  برخی  و  کرده  استفاده 
حاضر در جام جهانی انجام داده است.  وزارت  خارجی  کشورهای 
میان  دو جانبه  دیدار  دو  تنها  تایید  اعالم  ضمن  برزیل  خارجه 
کرده  دیدار  آلمان  اعظم  صدر  مرکل  آنگال  با  برزیل،  رئیس جمهور 
آمریکا  دیدار  حاشیه  در  بایدن  جو  با  وی  دیدار  مهم ترین  اما  است؛ 
در  نیز  آمریکا  رئیس جمهوری  معاون  بایدن،  جو  که  است  آلمان  با 
از  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما  باراک  داشت.   خواهد  حضور  آن 
طرفداران فوتبال نیست، اما آوردگاه جهانی فوتبال موضوعی نیست 
نخست  معاون  این رو  از  بگذرد.  آن  از  راحتی  به  سفید  کاخ  حتی  که 
که  چیزی  یا  فوتبال  که  هرچند  می فرستد؛  مسابقات  این  به  را  خود 
براساس  نیست.  اولشان  ورزش  می گویند   Soccer آن  به  خودشان 
روسای  کلیه  که  می شود  پیش بینی  برزیل،  رسانه ای  منابع  اعالم 
جام جهانی   بازی های  در  نیز  جنوبی  آمریکای  کشورهای  دولت های 

حضور داشته باشند.

گزارش رویترز در مورد حاشیه های 
نخستین بازی تیم ملی

سراغ  به  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری  خبرنگار  بالدوین  آلن 
با  او  رفته.  جهانی  جام  در  ملی  تیم  بازی  نخستین  حاشیه های 
ایرانی هایی صحبت کرده که لهجه امریکایی شان کامال مشخص 
به  کشورشان  ملی  تیم  تشویق  برای  امریکا  از  که  افرادی  بوده. 
به  نیوجرسی  از  که  است  افراد  این  از  یکی  نیما  آمده اند.  برزیل 
کوریتیبا آمده. او می گوید: «من هیچ وقت به ایران نرفته ام و در 
امریکا به دنیا آمده ام و در این کشور بزرگ شده ام. اما کاری به 

سیاست ندارم.
 این چیزها مربوط به سیاستمداران است و من به خاطر ایرانی 
که  نیما  کنم.»  حمایت  کشورم  ملی  تیم  از  تا  هستم  اینجا  بودنم، 
تحصیلکرده حقوق است ادامه می دهد: «هر جای دنیا که باشی و 
نگرش سیاسی ات هر چیزی که باشد، در فوتبال باید این مسائل 
را کنار بگذاری و از تیم کشورت حمایت کنی.» نویسنده رویترز 
ارزش  که  رفته  تکراری  سیاسی  مسائل  یکسری  سراغ  ادامه  در 
بازیکنان  از  تعدادی  به  خود  گزارش  پایان  در  او  ندارد.  خواندن 
تیم ملی اشاره کرده که از کشور دیگری به ایران رفته اند تا برای 

تیم ملی بازی کنند.
 یکی از این بازیکنان، دنیل داوری است که در آلمان به دنیا آمده 

خبرنگاران  با  گفت وگو  در  او  کند.  صحبت  فارسی  نمی تواند  و 
برای  چیز  مهم ترین  و  نمی کند  دنبال  را  سیاست  که  شده  مدعی 

او فوتبال است.

نوشیدنی تیم ملی در جام 
جهانی، دوغ است؟

جام  مورد  در  سوژه هایی  چه  هم  خارجی  رسانه های  این 
به  گزارشی  در   digg زبان انگلیسی  سایت  می کنند.  پیدا  جهانی 
است  کرده  اشاره  جهانی  جام  در  حاضر  تیم   ۳۲ نوشیدنی های 
بین  از  نوشیدنی ای  چه  با  تیم ها  این  بازیکنان  تشنگی  اینکه  و 
می رود. از آنجایی که نوشیدنی های سه حریف ایران، منشوری! 
است فقط به نوشیدنی تیم ملی اشاره می کنیم. از دید این سایت 
در  الکلی  نوشیدنی های  از  استفاده  که  آنجایی  از  امریکایی، 
کشورهای اسالمی ممنوع است به نظر می رسد که بازیکنان تیم 

ملی ایران، دوغ بنوشند.
می آید.  دست  به  نمك  و  ماست  و  آب  ترکیب  از  که  نوشیدنی ای   
این گزارش در حالی منتشر شده که بعید است پزشك و مسوول 
تغذیه تیم ملی، تنها از دوغ برای شاگردان کی روش استفاده کند 
ملی  تیم  غذایی  برنامه  در  جایی  نوشیدنی  این  زیاد  احتمال  به  و 

ندارد.
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تحلیل «گاردین»
 از عکس فوتبالی روحانی

حسن  توییتر  در  منتشرشده  عکس  به  لندن،  چاپ  «گاردین»  روزنامه 
روحانی که وی را در حال تماشای بازی فوتبال ایران و نیجریه نشان 
گزارش  این  در  است.  داده  قرار  تحلیل  مورد  را  آن  و  پرداخته  می دهد 
آمده است: ساعت ۱۱:۳۰ شب است و حسن روحانی در حال استراحت 
ایران  ملی  تیم  لباس  او  است.  نیجریه  و  ایران  فوتبال  بازی  تماشای  و 
طریق  از  کشورش  تیم  فوتبال  بازی  تماشای  حال  در  و  دارد  تن  بر  را 

تلویزیون است.
دیده  میوه  بشقاب  یك  و  چای  فنجان  یك  روحانی  مقابل  میز  روی 
می شود. او توییتی در مورد بازی ایران و نیجریه منتشر کرد و نوشت: 
به بازیکنا ن مان افتخار می کنم که توانستند نخستین امتیاز را در جام  

جهانی کسب کنند. امیدوارم این نخستین امتیاز از چند امتیازی باشد 
همگی  عکس ها  این  آورد.  خواهند  دست  به  مسابقات  این  در  آنها  که 
جزئی از دیپلماسی فوتبالی ایران است. در وین که مذاکرات هسته یی 
تا  شد  متوقف  دوشنبه شب  گفت وگوها  است،  برگزاری  حال  در  آن  در 
کند.  تماشا  را  نیجریه  و  ایران  فوتبال  بازی  بتواند  ایران  خارجه  وزیر 
مذاکره کنندگان  دیگر  کنار  در  را  ظریف  محمدجواد  منتشره،  تصاویر 
می دهد.  نشان  دوخته اند  چشم  تلویزیون  به  همگی  که  ایران  ارشد 
قرص  پا  و  پر  هوادار  ایران  سابق  رییس جمهور  احمدی نژاد  محمود 
است  بی سابقه  خود  نوبه  به  روحانی  عکس  حال  این  با  بود.  فوتبال 
شده  فارغ  کار  از  که  حالی  در  و  خانه  در  را  رییس جمهور  یك  که  چرا 
روحانی  عکس  که  می گوید  ایران  مسائل  تحلیلگر  یك  می دهد.  نشان 
یکی از موثرترین و موفق ترین اقدامات رییس جمهور ایران بوده است. 

به  می کند  تجربه  را  خود  ریاست جمهوری  سال  نخستین  که  روحانی 
یکی از منتقدان جدی تحجر تبدیل شده است. وی هفته گذشته گفت: 
آنکه  از  پس  وی  می کنند.  زندگی  حجر  عصر  در  هنوز  افراد  از  برخی 
گفت «نمی توانیم مردم را به زور شالق به بهشت ببریم» با تندروهای 

ایران گالویز شده است.

انگلیسی ها نمی دانند کشور برزیل کجای نقشه جغرافیا واقع است

طرفداران انگلستان: 
برزیل کجاست؟

در چند ماه منتهی به جام جهانی آن قدر حجم تصویر پرچم سبز و 

زرد برزیل و مقاله ها و گزارش ها در مورد این کشور در مطبوعات و 
رسانه ها و اینترنت زیاد شده است که کمتر می توان تصور کرد کسی 
فرهنگی  چه  است،  کشوری  چگونه  یا  است  دنیا  کجای  برزیل  نداند 
دارد یا مردم این کشور چه می خورند و چطور تفریح می کنند و به 

چه زبانی حرف می زنند. اینها البته یک تعداد گمانه است.
تیم  که  بگذریم  می دهند.  نشان  را  دیگری  واقعیت های  بررسی ها   
نخستین  برزیل  جهانی  جام  جاری  مسابقات  در  انگلستان  ملی 
تیم  این  که  است  این  واقعیت  اما  کرده،  واگذار  ایتالیا  مقابل  را  بازی 
است.  بوده  مسابقات  این  در  تاثیرگذار  و  قوی  تیمی  به طور معمول 
شان  تیم  پناه  و  پشت  آتشه  دو  انگلیسی های  خیر  دعای  هم  امسال 
تاق  طرفداران  این  از  خیلی  دارد.  وجود  دیگر  مشکل  یک  اما  است، 

و جفت نمی دانند برزیل کجاست تا دعایشان را مستقیم به آن مقصد 
بفرستند. خیلی از آنها خیال می کنند روی نقشه جایی که کشور چین 
قرار دارد، برزیل واقع است. بر همین اساس طبیعی است که دعاها 
کارگر نباشد و انگلیس بازی های جام را با شکست آغاز کند. ندانستن 
موقعیت جغرافیایی تیم میزبان جام جهانی به یک طرف، انگلیسی ها 

گویا در مورد این کشور خیلی خیلی دچار سوء برداشت هستند. 
برای مثال بسیاری از آنها تصور می کنند زبان مردم برزیل مکزیکی 
مانند  ناشناخته  کشور  یک  جهانی  جام  میزبان  اگر  الخ.  و  است 
کاستاریکا بود، شاید این ناآگاهی ها اندکی منطقی به نظر می رسید، 
جام  این  دوران های  همه  تیم  پرافتخارترین  برزیل  که  جایی  اما 
تبلیغات  حال  هر  در  و  برده  خانه  به  هم  را  ریمه  ژول  حتی  و  است 
خدا  است،  بوده  گسترده  همیشه  تیم  این  مورد  در  اطالع رسانی  و 
می داند انگلیسی ها چه فکری می کنند که این همه درمورد این کشور 

نمی دانند.
اینکه تب برزیل و هول و والی جام جهانی همه را گرفته به این معنی 
بازی ها   میزبان  کشور  مورد  در  زیادی  چیز  انگلیسی ها  که  نیست 
جام  مسابقات  آغاز  به  نزدیکی  زمان  که  بررسی  یک  نتایج  بدانند. 
جهانی در میان انگلیسی ها انجام شده حاکی از آن است که ۳۰ درصد 
مردم این کشور نمی توانند برزیل و اساسا آمریکای جنوبی را روی 
جغرافیایی  موقعیت  به  تنها  ناآگاهی  بدهند.  تشخیص  جهان  نقشه 
این کشور ختم نمی شود، چنانچه ۴۵ درصد از انگلیسی ها نمی دانند 
انگلیسی ها  درصد   ۲۸ می کنند.  صحبت  پرتغالی  زبان  به  برزیلی ها 
آنها  درصد   ۱۵ و  است  اسپانیایی  برزیل،  مردم  زبان  می کنند  تصور 
زبان رسمی این کشور را برزیلی عنوان می کردند، زبانی که درواقع 

وجود خارجی ندارد. 
از  شرکت کننده  نفر  هزار   ۲ تعداد  با  جامعه ای  روی  تحقیق  این 
عجیب  نتیجه  است.  شده  انجام  انگلیس  جامعه  گوناگون  گروه های 
انگلیسی های  از  درصد  یک  که  است  آن  آمده  دست  به  که  دیگری 
شرکت کننده در این تحقیق، چین و برزیل را روی نقشه جغرافیایی با 
هم اشتباه می کردند. این اشتباه در مورد دو کشور کامال بی ربط که 
یکی در شرق آسیا و دیگری در آمریکای جنوبی است؛ یعنی درواقع 

آن سوی کره زمین است، اندکی غریب است. 
از  کمی  درصد  در  چین  با  برزیل  گرفتن  اشتباه  که  است  درست 
مورد  جامعه  از  قابل توجهی  تعداد  اما  است؛  شده  دیده  انگلیسی ها 
بررسی برزیل را با همسایه جنوبی اش، آرژانتین اشتباه می گرفتند. 
و  است  سامبا  رقص  مهد  برزیل  نمی دانستند  آنها  از  خیلی  به عالوه 
درنتیجه تصور می کردند خاستگاه این رقص، پرو یا اوروگوئه است. 

منبع: دیلی میل
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و  روزمره  زندگی  بخش های  تمام  به  به تدریج  تکنولوژی   
شاید  اخیر،  سال های  در  می کند.  پیدا  نفوذ  افراد  شخصی 
پوشیدنی  ابزارهای  آن  دنبال  به  و  پوشیدنی  تکنولوژی های 
شخصی  زندگی  به سمت  تکنولوژی  بزرگ ترین قدم  هوشمند 
که  هوشمند  پوشیدنی  ابزارهای  این  درحقیقت  باشد.  افراد 
بازار  وارد  هوشمند  سپس  و  دیجیتال  دستبندهای  با  ابتدا 
شدند، بیشتر با هدف بررسی و ثبت فعالیت های جسمی افراد 
طراحی شده اند تا به این ترتیب افراد بتوانند به صورت دقیقی 
اختیار  در  را  خود  سالمتی  شرایط  و  جسمی  فعالیت های 
داشته و بررسی کنند. با استقبال از این دستبندهای هوشمند، 
و  ارتباطی  امکانات  کردن  اضافه  با  تولیدکننده  شرکت های 
قابلیت های دیگر به طراحی و تولید ساعت های هوشمند روی 
نوظهور  پدیده های  به عنوان  محصوالت  این  حاال  آوردند.  

جایی  تا  گرفته اند،  قرار  توجه  مورد  حسابی  دیجیتال  بازار 
موسسه  سوی  از  منتشرشده  گزارش  آخرین  و  جدیدترین  که 
جهانی  صادرات  می دهد  نشان  زمینه  این  در   IDC تحقیقاتی
ابزارهای پوشیدنی در سال ۲۰۱۴ به ۱۹ میلیون دستگاه برسد 
و این میزان در مقایسه با صادرات جهانی این محصوالت در 
چنین  با  کرد.  خواهد  تجربه  را  سه برابری  رشد   ۲۰۱۳ سال 
کرده اند  پیش بینی  بازار  این  تحلیلگران  کارشناسان و  روندی 
که بازار جهانی ابزارهای پوشیدنی در سال ۲۰۱۸ به صادرات 
دنبال  به  رقم  این  که  برسد  دستگاهی  میلیون   ۱۱۱/۹ جهانی 

متوسط نرخ رشد ساالنه ۷۸/۴درصدی به دست می آید.

گوگل  و  اپل  مانند  بزرگی  شرکت های  که  است  اوصاف  این  با 
فکر  به  محصوالت  این  بازار  چشمگیر  رونق  به  توجه  با  حاال 
طراحی و ارائه یک پلت فرم سالمتی هستند تا بتوانند در این 
حوزه رو به رشد حضور پررنگی داشته باشند. به این ترتیب 
پلت فرم  به زودی  که  است  کرده  اعالم  به تازگی  گوگل  شرکت 

سالمتی خود را با نام Google Fit معرفی می کند. 

  پلت فرمی برای جمع آوری اطالعات سالمتی
فضای  این  در  اپل  بزرگ  شرکت  از  آنکه  برای  گوگل  درواقع، 
رقابتی عقب نیفتد، درست چند هفته بعد از اعالم خبر معرفی 
 Google پلت فرم سالمتی ویژه اپل، از ارائه پلت فرم سالمتی
Fit خبر داده است. این سرویس جدید اطالعات را از ابزارهای 
جمع آوری  آنها  ویژه  اپلیکیشن های  تناسب اندام  پوشیدنی 
هر  می کند.  ترکیب  اصلی  اپلیکیشن  یک  در  را  آنها  و  کرده 
یک  به صورت  پلت فرم  این  که  نیست  مشخص  هنوز  چند 
آینده  نسخه های  داخلی  در  یا  می شود  ارائه  مستقل  اپلیکیشن 

سیستم عامل اندروید گنجانده می شود.
با این حال انتظار می رود که این پلت فرم به عنوان نسخه گوگل 

از سرویس HealthKit اپل یا سرویس سالمتی SAMI شرکت 
شرکت هایی  به  که  سرویس هایی  می کند؛  عمل  سامسونگ 
و  سالمتی  به  مربوط  اطالعات  می دهند  اجازه   Nike مانند 
است  حالی  در  این  کنند.  جمع آوری  را  کاربران  اندام  تناسب 
پلت فرم  روی  آینده  در  است  قرار  هم  باز  متن  پلت فرم  یک  که 
و  هوشمند  ساعت های  به  که  شود  اجرا  اندروید  پوشیدنی 
که  می دهد  را  امکان  این  اندام  تناسب  دیجیتال  دستبندهای 
نرم افزاری  رابط های  روی  و  کرده  جمع آوری  را  اطالعات 

(APIs) با ساختار باز پلت فرم Google Fit قرار بدهند. 

سیستم عامل  از  پیش  مدتی  گوگل  که  است  حالی  در  این 
و  هوشمند  ساعت های  برای   Android Wear اختصاصی 
گجت های پوشیدنی پرده برداری کرده بود و اولین محصوالت 
 G ۳۶۰ و Moto مجهز به این سیستم عامل دو ساعت هوشمند
پلت فرم  احتماال  اوصاف  این  با  بودند.   LG شرکت از   Watch
 Android سیستم عامل  با  خوبی  به   Health Google Fit
از  کاربر  ورزشی  اطالعات  تا  شد  خواهد  یکپارچه   Wear

شوند.  گردآوری  سیستم عامل  این  به  مجهز  گجت های  طریق 
خود  جدید  سرویس  این  از  دارد  نظر  در  اپل  مانند  هم  گوگل 
توسعه دهندگان  کنفرانس  در  است  سالمتی  بر  متمرکز  که 
Google I/O که در اواخر ماه جاری میالدی برگزار می شود، 
پرده برداری کند. هرچند گوگل هنوز اطالعات زیادی درباره 
گویا  اما  است  نکرده  اعالم  را  جدیدش  سالمتی  پلت فرم  این 
بعضی از توسعه دهندگان در حال بررسی شرایط و امکانات 
منابع  هستند.  پلت فرم  این  ویژه  اپلیکیشن هایی  تولید  برای 
سالمتی  پلت فرم های  ساخت  و  طراحی  که  معتقدند  آگاه 
پر  و  مشکل  فرآینده  اپل  و  گوگل  شرکت های  دو  هر  برای 
حفظ  برای  نگرانی هایی  اما  میان  این  در  است.  بوده  زحمتی 

اطالعاتی  بهتر  پردازش  چگونگی  و  افراد  خصوصی  حریم 
ارائه  چگونگی  همچنین  و  سالمتی  اطالعات  حساسیت  با 
اطالعات و بررسی های دقیق بر اساس استانداردهای پزشکی 

و دارویی وجود دارند.
البته گوگل پیش از این هم در زمینه پلت فرم سالمتی فعالیت 
نام  با  که  پلت فرم  این  باشد.  موفق  نتوانست  که  بود  کرده 
یک  عنوان  به  واقع  در  بود،  شده  معرفی   Google Health
که  آنقدر  نتوانست  نهایت  در  و  می کرد  کار  سالمتی  پرتال 
انتظار می رود در بازار و در میان کاربران به موفقیت برسد 
تا در نهایت در سال ۲۰۱۲ متوقف شد. «درک نیول» مدیرعامل 
یکی  که   Jiff دیجیتال سالمت  پلت فرم  تولیدکننده  آپ  استارت 
مورد  این  در  می آید،  حساب  به  زمینه  این  در  گوگل  رقبای  از 
نخواهد  موفق  هرگز  گوگل  جدید  سالمت  «پلت فرم  می گوید: 
سالمتی  اطالعات  همه  نمی خواهند  واقعا  کاربران  چون  شد، 
اطالعات  می خواهند  آنها  که  چیزی  شود.  جمع آوری  آنها 
می خواهند  آنها  شود.  جمع آوری  اطالعاتشان  اینکه  نه  است 
شرایط سالمتی و تناسب اندام شان بررسی شده و در نهایت 

از وضعیت سالمت جسمی خودشان آگاه شوند.»
با این همه اما شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند اپل، گوگل و 
سامسونگ این روزها به دنبال آن هستند که اطالعات مربوط 
به سالمت و تناسب اندام افراد را جمع آوری کرده و در مرحله 
بعدی اکوسیستم سالمت خود را گسترش بدهند و به مرکزی 
برای ذخیره اطالعات سالمتی افراد تبدیل شوند و از هزاران 
ما  آینده  لباس های  حتی  یا  پوشیدنی  ابزارهای  در  حسگر 
استفاده کنند تا بتوانند اطالعات دقیق تری به دست بیاورند و 

در نهایت به علم پزشکی هم کمک کنند. 

پلت فرم های  دنیای  در  حضور  برای  رقبا  تالش    
سالمتی

میالدی  سال  در  قبل  مدتی  هم  مایکروسافت  بزرگ  شرکت 
عرصه  این  وارد  خود   اختصاصی  هوشمند  ساعت  با  جاری 
ضربان  مداوم  اندازه گیری  امکان  هوشمند  ساعت  این  شد. 
قلب را دارد و گویا از قابلیت بررسی شرایط سالمت کاربران 
هم  مایکروسافت  که  نیست  مشخص  هنوز  می برد.  بهره  هم 
این  با  خیر.  یا  هست  خود   سالمت  پلت فرم  معرفی  دنبال  به 
حال این شرکت در حال حاضر یک پلت فرم سالمتی مبتنی بر 
وب را با نام HealthValut دارد که در سال ۲۰۱۰ معرفی شد 
اندام  تناسب  و  سالمتی  به  مربوط  اطالعات  ذخیره  امکان  و 

افراد را دارد.
دهندگانش  توسعه  کنفرانس  در  اپل  شرکت  هم  پیش  مدتی 
این  کرد.  معرفی   HealthKit نام با  را  خود   سالمتی  پلت فرم 
شرکت قابلیت های مختلفی را در نسخه جدید سیستم عاملش 
معرفی کرد. یکی از این امکانات پلت فرم Health Kit است که 
دستگاه  یک  به  اپل را  دیجیتال شخصی هوشمند  دستگاه های 

کنترل  کننده سالمت جسمانی تبدیل می کند. 

کاربران  جسمی  فعالیت های   ،Health Kit جدید  سرویس   
و  استراحت  خواب،  مانند  بدن  مهم  فعالیت های  اساس  بر  را 
حرکات ورزشی دنبال کرده و آنها را ذخیره و بررسی می کند. 
 Health نام  به  اپلیکیشنی  طریق  از  سرویس  این  قابلیت های 
در دسترس کاربران قرار می گیرند. به این ترتیب قابلیت های 
اپلیکیشن  مانند  آنها  اطالعات  و  سالمتی  اپلیکیشن های 
گرفت  خواهند  قرار   ۸  iOS در  یکپارچه  صورتی  به   NIKE
را  خود  سالمت  به  مربوط  اطالعات  تمام  بتوانند  کاربران  تا 
در یک جا مشاهده کنند.  گوگل با سیستم عامل اندروید خود  
در حال حاضر سهم ۸۰ درصدی از بازار جهانی موبایل های 
 ۱۴/۸ برابر  اپل  برای  سهم  این  و  دارد  اختیار  در  را  هوشمند 
عرصه  در  گوگل  می رود  انتظار  اما  حال  این  با  است.  درصد 
پلت فرم های سالمتی رقابتی نزدیک با اپل داشته باشد و حتی 
در  این  باشد.  داشته  خود   روی  پیش  در  جدی  چالش هایی 
 iWatch حالی است که اپل در آینده ای نزدیک ساعت هوشمند
خود  را هم به بازار معرفی می کند و بسیاری از کارشناسان

و  امکانات  محصول  این  دارند  انتظار  بازار  فعاالن  و   
و  سالمت  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  متنوعی  قابلیت های 

تناسب اندام داشته باشد.

تکنولوژی و فناوری

به دنبال گسترش بازار ابزارهای 
پوشیدنی اتفاق افتاد

ورود گوگـل 
به دنیــــــای 
سالمــــــــت

کفش هوشمند ویژه بیماران دیابتی
 محققان موفق به تولید کفش هوشمندی شده اند که نه تنها پا را از صدمات و 
ضربه ها محافظت می کند، بلکه ناجی بیماران دیابتی در نگهداری از پاهایشان 
نیز محسوب می شود. در واقع یکی از اهداف بزرگ ساخت این کفش کمک به 
بیماران دیابتی است زیرا به دلیل آثار سمی قند باال بر بافت های خونی، بیماران 
مبتال به دیابت در معرض ابتال به عوارض حاد و مزمنی مانند زخم شدن پاها 

یا حتی قطع عضو هستند.

هوشمند  کفش  این  ساخت  پروژه  محققان  از  یکی  گریون»،  «دانیل  دکتر   
می گوید: «تاکنون چنین کفشی به بازار عرضه نشده و باید گفت، ساخت چنین 
انگلیسی،  شرکت  اخیرا  کند.  پا  به  عظیمی  تحول  می تواند  هوشمندی  کفش 
دستگاه  این  کمک  با  کفش  سازندگان  که  بود  کرده  معرفی  را  وسیله ای 
می توانستند توزیع فشار در کف پا، حرکات و همین طور وضعیت بدنی فرد را 
اندازه گیری و ثبت کرده تا در نتیجه با کمک اطالعات و تحلیل دستگاه از شکل 
کف پای شخص، کفشی مناسب با خصوصیات وی طراحی و انتخاب شود.» 
بیش  می گوید: «ساالنه  پروژه  این  محققان  از  دیگر  یکی  پتاکی،  زولتان  دکتر 
از ۲۵۰ هزار نفر از بیماران دیابتی در اروپا به دالیلی مانند درگیری اعصاب 
از  به  محکوم   ... و  پوستی  زخم های  تکراری،  و  خفیف  ضربه های  محیطی، 
دست دادن پاها یا قطع عضو هستند. اما این کفش ها به دلیل هوشمند بودن و 
همین طور قابلیت درمانی می توانند زخم پا یا مشکالت ناشی از بیماری دیابت 
را در بیش از ۸۵ درصد از بیماران کاهش دهد. سنسورهای داخل کفش قادر 
سپس  می شود  وارد  آنها  بر  بیشتری  فشار  که  هستند  مناطقی  تشخیص  به 
به طور خودکار فشار بر کف پا کاهش می یابد تا از هر ضایعه ای در قسمت های 

مختلف پا جلوگیری شود.



هفته نامه پرشین ۱۹ جمعه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۰

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

تلفن همراهی که پیام بودار 
ارسال می کند

هاروارد  مهندسی  دانشکده  از  ادوارد»  «دیوید  روفسور 
روزی  که  است  معتقد   oPhone بلوتوثی  دستگاه  مبتکر  و 
می توان به اندازه پیام ها و تصاویری که امروز از تلفن همراه 

خود ارسال می کنیم پیام های بودار ارسال کنیم. oPhone یک 
دستگاه بلوتوثی است که می تواند رایحه های مختلف را پخش 
کنند.  ارسال  هم  برای  را  آنها  می دهد  اجازه  کاربران  به  و  کند 
oPhone از طریق بلوتوث به گوشی تلفن همراه متصل می شود 
و اجازه می دهد عطرهای مختلف را از طریق ایمیل، توئیت یا 
هاروارد  دانشگاه  استاد  این  کنید.  ارسال  یکدیگر  برای  پیامک 
به دنبال ارسال اولین پیغام متنی بودار از طریق دستگاه جدید 
خود موسوم به «oPhone» است.دیوید ادوارد این رایحه را از 
طریق برنامه ای روی گوشی آی فون خود به همکاری در پاریس 
را  ارسالی  پیام  سپس   oPhone دستگاه  کرد.  خواهد  ارسال 
رمزگشایی کرده و رایحه موردنظر را با استفاده از عطرهای 
در  ادوارد  می سازد.  است،  شده  ساخته  آن  درون  که  مختلفی 
با  را  تصاویر  دارد  قصد  آزمایش هایش  بودن  موفق  صورت 
برچسب بوی خاص از طریق کانون های مجهز به oPhone در 
رسانه های  در  کنند،  تولید  مختلف  بوهای  می توانند  که  جهان 
برنامه  از  ادوارد  پروفسور  دهد.  قرار  دسترس  در  اجتماعی 
استفاده  خود  نظر  مورد  رایحه  ساخت  برای  آی فون   oSnap
خواهد کرد که از ۳۲ بوی خاص با قابلیت ترکیب در۳۰۰ هزار 
شکل ممکن برخوردار است. این دستگاه از اوایل سال ۲۰۱۵ با 

قیمت ۱۴۹ دالر در دسترس قرار خواهد گرفت.

دوربین DSLR باریک با 
۴K امکان فیلمبرداری

شرکت Panasonic به تازگی یک دوربین عکاسی جدید به بازار 
معرفی کرده است. این دوربین که با مدل FZ۱۰۰۰ رونمایی شده 
قابلیت  با  دنیا  کامپکت  دیجیتال  دوربین  اولین  عنوان  به  است، 

فیلمبرداری ۴K معرفی شده است. 

این محصول جدید در واقع یک دوربین DSLR باریک است که 
رقیب محصوالت سری RX۱۰ شرکت Sony در بازار محسوب 
سنسور  یک  از   RX۱۰ دوربین  مانند   FZ۱۰۰۰ دوربین  می شود. 
این  که  است  مدعی   Panasonic و  است  برخوردار  اینچی  یک 
سنسور در محیط های کم نور، بازده خوبی دارد. این دوربین 
تا  است  مجهز   Venus تصویر  پردازش  موتور  به  همچنین 
بهبود  را  مصنوعی  نور  زیر  و  داخلی  محیط های  در  عکاسی 
بدهد. دوربین FZ۱۰۰۰ دارای یک لنز ۲۵-۴۰۰میلیمتری بوده و 
امکان خلق تصاویر عمیق را که در آنها پس زمینه به خوبی از 

سوژه عکاسی جدا می شود، برای کاربرانش فراهم می کند. این 
لنز قابلیت زوم اپتیکال تا ۱۶ برابر را در ۵ مرحله دارد و به این 
فراهم  فیلمبرداری  در  پیوسته  و  آرام  بزرگنمایی  امکان  ترتیب 
برای  خوبی  قابلیت های  دوربین  این  ترتیب  این  به  می شود. 
 ۴K فیلمبرداری دارد. این دوربین امکان فیلمبرداری با وضوح
را با سرعت ۳۰ فریم در هر ثانیه دارد. در صورت فیلمبرداری

full HD هم این دوربین امکان فیلمبرداری با سرعت ۶۰ فریم 
حالت  این  در  می کند.  فراهم  کاربرانش  برای  را  ثانیه  هر  در 
کاربر می تواند از سیستم لرزشگیر پنج محوری این دوربین هم 

بهره ببرد. شرکت
دوربین  به  را  جالبی  نرم افزاری  امکانات  همچنین   Panasonic
جدید خود اضافه کرده است تا امکان اعمال افکت های مختلف 
ویدئویی برای کاربرانش میسر شود. با این دوربین می توان با 
سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه و وضوح ۷۲۰ پیکسلی هم فیلمبرداری 
کرد. امکان اضافه کردن افکت های شبیه به آنچه در اپلیکیشن 
وجود  هم   FZ۱۰۰۰ دوربین  در  دارد،  وجود  اینستاگرام  موبایل 
را  خریداران  از  بسیاری  توجه  می تواند  دلیل  همین  به  و  دارد 
به خودش جلب کند. از دیگر امکانات دوربین FX۱۰۰۰ می توان 
به صفحه نمایش ۳ اینچی LCD با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه 
این  کرد.  اشاره  عمودی  به صورت  درجه   ۲۸۰ و  طرفین  به 
است   WiFi و   NFC ارتباطی امکانات  دارای  همچنین  دوربین 
خود  اختصاصی  اپلیکیشن  طریق  از  می توانند  کاربرانش  و 
ابزارهای  به  را  شده  گرفته  تصاویر  سادگی  به   Panasonic

موبایل منتقل کنند.

 عالوه بر اینها، این دوربین قابلیت عکاسی پشت سر هم با سرعت 
۱۲ عکس با حداکثر وضوح تصویر در تنها یک ثانیه را هم دارد. 
از  را   FZ۱۰۰۰ دوربین  که  است  کرده  اعالم   Panasonic شرکت
به  و  کند  عرضه  بازار  به  دالر   ۹۰۰ قیمت  با  و  میالدی  آینده  ماه 
فعاالن  و  کارشناسان  ترتیب  این  به  برساند.  عمومی  فروش 
بازار معتقدند که این دوربین جدید در مقایسه با رقیبش یعنی 
در  بهتری  قیمتی  جایگاه  در   Sony شرکت  RX۱۰ مدل  دوربین 

بازار قرار می گیرد و می تواند فروش خوبی هم داشته باشد.
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مهارت های خدمات مشتری که اهمیت دارند:
هنگامی که نشریات کسب وکار راجع به مهارت های خدمات 
«مردمی  که  رسد  می  نظر  به  کنند،  می  صحبت  مشتری 
اشتباه  کامال  مورد  این  اینکه  با  است.  مورد  ترین  مهم  بودن» 
های  موقعیت  وارد  خواهند  می  که  افرادی  برای  اما  نیست، 
پشتیبانی یک شرکت شوند بسیار کلی و مبهم است و مسلما به 
مهمی  اشخاص  استخدام  هنگام  نیز  کارآفرینان/بنیانگذاران 
نمی  کمکی  هیچ  داشت،  خواهند  سروکار  مشتریانشان  با  که 
کند. پس اجازه دهید به موارد تخصصی تری که هر کارمند 

به  که  را  مشتریانی  یابد و  مهارت  آنها  در  تواند  می  پشتیبانی 
صورت روزانه با آنها ارتباط برقرار می کند متعجب و خشنود 

سازد، بپردازیم.

صبر
نه تنها صبر هنگامی که مشتری آشفته و سراسیمه است و به 
قسمت پشتیبانی مراجعه می کند مهم است، بلکه در کل برای 

ارائه  با  نباید  حال  این  با  است.  اهمیت  حائز  نیز  وکار  کسب 
خدمات کند به مشتری از این مورد سوءاستفاده کرد.

مساله  این  از  هستید  ارتباط  در  مشتری  با  روزانه  شما  اگر 
و  پاچه  دست  مشتری  که  هنگامی  کنید  حاصل  اطمینان 
کرد  خواهید  حفظ  را  آرامشتان  آید،  می  شما  پیش  سراسیمه 
او  منظور  متوجه  دقیقا  و  داد  نخواهید  دست  از  را  زمان  و 

خواهید شد.
ارائه  ایشان  به  ای  شایسته  خدمت  که  دهید  می  ترجیح  آنگاه 

دهید تا اینکه با عجله کمکشان کنید و از در بیرونشان کنید.

توجه
کردن  فراهم  برای  مشتری  به  واقعی  دادن  گوش  توانایی 
باید  تنها  نه  است.  سخت  بسیار  متعدد  دالیل  به  عالی  خدمات 
به فرد مشتری اهمیت داد (توجه به زبان و الفاظی که او برای 
متوجه  و  مواظب  باید  بلکه  برد)  می  کار  به  مشکالتش  بیان 
با  مشتریان  که  است  ممکن  مثال  بود.برای  نیز  کلی  بازخورد 
شما کامال شفاف نباشند، ولی شاید یک حس فراگیری وجود 

جهت  افزاری  (نرم  شما  افزاری  نرم  ویترین  که  دارد 
برای  ها،  سازمان  در  عملکردی  اطالعات  نمایش 
درستی  به  دارند)  نیاز  اطالعات  این  به  که  اشخاصی 

ظاهرسازی نشده است.

گونه  این  مشتریان  برای  ها  ریزی  برنامه  نوع  این   
نیست که بگویند «لطفا طراحی مبتنی بر تجربه کاربر 
خود را بهبود بخشید.» چیزهایی که آنها می گویند از 
جست  محل  توانم  نمی  وقت  هیچ  است «من  قبیل  این 
است؟»  کجا  چیز  فالن  «قابلیت  یا  کنم.»  پیدا  را  وجو 
را  چیزی  چه  دارند  قصد  شما  مشتریان  کنید  توجه 

بدون اینکه بیان کنند، به شما بگویند؟

مهارت های ارتباطی واضح
اینکه با مشتریانتان بیشتر آشنا شوید موردی ندارد، 
به  رسیدگی  و  کارتان  دادن  انجام  موقع  به  از  ولی 
اهمیتی  هیچ  مشتریان  نشوید.  غافل  هم  مشکالتشان 
از  دهند.  نمی  تان  کار  روند  و  شما  زندگی  داستان  به 
ارتباط  های  عادت  مواظب  که  است  بهتر  تر  مهم  همه 
برای  چگونه  که  باشید  مشتری  با  خود  کردن  برقرار 
که  است  این  راه  بهترین  و  کند  می  پیدا  مفهوم  آنها 
یک  بردن  سوال  زیر  صورت  در  را  احتیاط  جانب 
وضعیت رعایت کنید. بنابراین وقتی نوبت مسائل مهم 
و  کنید  بیان  را  آن  واضح  و  ساده  صورت  به  شود  می 

جای شکی باقی نگذارید.

دانش و محصول
بهترین کارمندانی که رو در رو با مشتریان مرتبطند 
کارکرد  به  نسبت  عمیقی  شناخت  که  هستند  افرادی 
افراد  تک  تک  که  گوییم  نمی  دارند.  شرکت  محصول 
فقط  بشناسند؛  ساخت  ابتدای  از  را  محصول  باید  تیم 
باشند،  داشته  آشنایی  آن  زیروبم  با  که  حد  همین  در 
آن  از  روز  هر  که  مشتری  همانند  درست  کافی  است 
محصول،  دقیق  شناخت  بدون  زیرا  کند،  می  استفاده 
نمی توانید هنگامی که مشتری به مشکلی برمی خورد 

به او کمکی کنید.

مشاغل

مهارت هایی که بدون آنها 
مشتری را از دست می دهید!

در  که  است  واجب  دارد،  سروکار  مشتریان  با  رو  در  رو  که  کارمندی  هر  برای 
این  داشتن  بدون  باشد.  چیره  مشتری»  خدمات  ویژه  های  «مهارت  زمینه 
را  آنها  دادن  دست  از  همچنین  و  مشتریانتان  کردن  ناامید  ریسک  ها  مهارت 
عضو  هر  که  دارند  وجود  جهانی  مهارت  چند  دهید.خوشبختانه  می  افزایش 
پشتیبانی می تواند در آنها استاد شود که به شدت فعل وانفعاالت کارکنان را با 

مشتریان بهبود می بخشند.
helpscout.net :مترجم: مینا افروزی - منبع

چگونه ایده خود را به 
پول تبدیل کنیم؟

اوایل کارم، برای فروش تلفن می کردم، قرار کاری تعیین می کردم و به 
تحت  آنجا  در  را  دیگران  خواستم  می  که  کردم  می  مسافرت  هایی  مکان 
ها  وآمد  رفت  این  مواقع  بیشتر  در  که  دریافتم  نهایت  در  دهم.  قرار  تاثیر 

باعث اتالف پول و زمانم می شوند.
حضور  ها  مالقات  این  در  گاه  هیچ  سازمان،  نهایی  های  گیرنده  تصمیم 
می  پایان  به  آنها  کردن  متقاعد  برای  هایم  حرف  که  هنگامی  و  نداشتند 
چقدر  اینکه  به  توجه  بدون  کردم،  می  ترک  را  محل  سریع  باید  رسید، 
شما  دست  زمان  مدیریت  حضوری  مراجعه  در  بود.  خوب  من  سخنرانی 
نیست و نمی توانید افراد را درحالی که بیشتر می خواهند درباره کار شما 

بدانند رها کنید، مخصوصا اگر تنها گزینه باشید.
عملیات  توانید  نمی  خودتان  شما  اگر  دارد.  وجود  بهتری  استراتژی  اما 
فروش را انجام دهید، ترسی نداشته باشید: برگه تبلیغاتی، کار را برایتان 
انجام می دهد. دیگر نگران این نخواهید بود که همیشه در دسترس باشید 
شما  مشتریان  به  نقص  بی  پیام  یک  هربار  خوب  تبلیغاتی  برگه  یک  چون 
می فرستد. به این ترتیب دیگر بدون اینکه نیازی به حضورتان باشد، ایده 

هایتان را می فروشد.

شاید اینجا شما از خودتان بپرسید که برگه تبلیغاتی چیست؟
و  خواندنی  کوتاه،  شماست.  ایده  برای  تبلیغ  یک  اساسا  تبلیغاتی  برگه 
با  شما  وقتی  است.  تبلیغاتی  بیلبورد  یک  مثل  چیزی  است.  راست  و  رک 
سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت در بزرگراهی در حرکت هستید و نوشته ای 
ندارید،  اطالعات  پردازش  برای  کافی  زمان  بینید  می  بیلبوردی  روی  را 
برگه های تبلیغاتی نیز منظورشما را به همین راحتی و سرعت منتقل می 
شعار  و  کاال  کردن  برجسته  با  و  شوند  می  تهیه  برگ  یک  در  آنها  کنند. 
شما نظر مخاطبان را جلب می کنند. این نوع از تبلیغات عمدتا به خاطر 
خصوصیاتی که دارند فراگیر شده و مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند. 
آنها ساده هستند، تک تصویره هستند، دارای شعار جذاب یک یا دو کلمه 

ای هستند.

البته به رغم اینکه آنها ساده هستند، طراحی یک برگه تبلیغاتی خوب زمان 
می برد. در بیشتر موارد، سادگی بهتر است. بیانیه یک خطی به نفع شما 
عبارت کوتاهی که علت اهمیت محصول شما را برای مشتریان توضیح می 
دهد � باید در اولویت باشد. به یاد داشته باشید که بیانیه یک خطی شما 

سود  دیگران  به  شما  ایده  و  محصول  چگونه  باشد:  نیرومند  و  احساسی 
می رساند؟ چگونه زندگی ها را بهبود می بخشد؟

که  محصولی  به  راجع  بهتری  و  بیشتر  اطالعات  مردم  امروز  دنیای  در 
و  ساده  پیام  یک  در  باید  اطالعات  این  اما  خواهند،  می  کنند  می  استفاده 

کوتاه سریع به آنها منتقل شود.
باید  کنید.  تهیه  کند،  می  القا  را  شما  محصول  ویژگی  که  پیام  یک  سپس 
را  حل  راه  و  کند  عنوان  کند،  می  برآورده  را  آن  شما  محصول  که  نیازی 
نشان دهد. پیام می تواند یک قبل و بعد ساده را عنوان کند. می توانید از 
بخواهید  شاید  کنید.  استفاده  برد  می  بهره  شما  ایده  از  که  کسی  تصویر 

ابعاد دیگری هم بیفزایید برای مثال:
قرار  استفاده  مورد  راحتی  به  و  است  تعاملی  و  کننده  سرگرم  من  «ایده 

می گیرد.»

برای  خوبی  مکان  همچنین  اینجا  کنید.  اضافه  را  خود  تماس  اطالعات 
نصب لوگوی شرکتتان یا نام محصولتان است. ولی زیاد بزرگش نکنید.

که  کنم  می  پیشنهاد  است،  ارزش  با  بسیار  خوب  تبلیغاتی  برگه  یک  چون 
برگه  این  که  کند  کمکتان  تا  کنید  استخدام  ای  حرفه  گرافیک  طراح  یک 

تبلیغاتی را به بهترین شکل طراحی کنید.

کمک  ای  حرفه  عکاس  از  محصولتان  از  باکیفیت  های  عکس  گرفتن  برای 
ترسیم  کامپیوتر  در  را  آن  بعدی  سه  مدل  که  صنعتی  طراح  یک  و  بگیرید 
کند، در نظر داشته باشید. در آخر مثل همیشه قرارداد عدم افشا ایده خود 

را در اختیار کسانی که با آنها کار می کنید قراردهید تا آن را امضا کنند.
می  نیز  محصولتان  تبلیغ  برای  کوتاه  آنالین  ویدئوی  یک  کردن  درست 
کوتاه  کنید  سعی  شود،  می  تاکید  دوباره  باشد.  بزرگ  دستاوردی  تواند 

باشد� کمتر از یک دقیقه و همچنین ساده. یعنی موسیقی نداشته باشد.

اگر یک عکس ارزش هزاران کلمه را دارد پس یک ویدئو ارزش میلیون ها 
کلمه را در بر دارد. می توانید ویدئوی خود را مستقیما به برگه تبلیغاتی 

خود منتقل کنید.
امتحان  حتما  ارسال  از  قبل  را  خود  تبلیغاتی  های  برگه  نهایی:  نکته  یک 
کنید. سعی کنید آن را به برخی از آشنایان نشان دهید و بررسی کنید که 
آیا آنها متوجه محصول شما می شوند؟ چقدر طول می کشد تا آن را درک 
نکنید،  فراموش  کنید.  توجه  کار  آغاز  به  کردند،  سوال  زیادی  اگر  کنند؟ 

برگه تبلیغاتی شما باید کامال واضح باشد.
همین که تالش خود را برای ایجاد یک برگه تبلیغاتی موفق بکنید، نتایج 
تبلیغاتی  برگه  کرد.  خواهید  دریافت  طوالنی  مدتی  برای  را  آن  سودمند 

شما کار برانگیختن بقیه را برایتان انجام خواهد داد.
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توانایی استفاده از الفاظ مثبت
خصوص  (به  مردم  است.  ترغیب  از  مهمی  بخش  زبان 
و  شما  درباره  برید  می  کار  به  که  زبانی  اساس  بر  مشتریان) 
می  تماس  شما  با  مشتری  مثال:  کنند.  می  قضاوت  شرکتتان 
گیرد و می گوید که عالقه مند به خرید محصولی از شما است 
ارسالش  ولی  داده  سفارش  را  محصول  هم  شرکت  قضا  از  و 
«نمی  مثبت:  الفاظ  از  استفاده  است.بدون  افتاده  تعویق  به 
دوباره  ما  بفرستیم.  برایتان  دیگر  ماه  تا  را  محصول  توانیم 
در  و  است  داده  رخ  تاخیر  ارسالش  در  ولی  ایم  داده  سفارش 
مثبت:  الفاظ  از  استفاده  نیست.»با  دسترس  در  حاضر  حال 
توانم  می  رسید؛  خواهد  حتما  دیگر  ماه  یک  تا  «محصول 
سفارش شما را یادداشت کنم و به محض اینکه به انبار رسید 

برایتان بفرستم.»

مهارت های مدیریت زمان
بیشتری  زمان  مشتری  با  باید  که  قبلی  های  گفته  برخالف 
است  بهتر  و  دارد  وجود  محدودیتی  نهایت  در  اما  بگذرانید، 
که نگران این قضیه هم باشید، اما رویکرد شما باید این گونه 
باشد که هرچه مشتری اراده کند به شیوه ای کارآمد در اختیار 
او بگذارید. ترفند کار این است به محض اینکه متوجه شدید 
از دست شما کاری برنمی آید؛ قبول کنید. اگر راه حل مشکلی 
را نمی دانید، بهترین کار این است که مشتری را پیش کسی که 

راه حل را می داند بفرستید.

توانایی فهم حال مشتریان
شما قادر به مالقات رو در روی مشتری نخواهید بود و حتی 
صدای او را هم نخواهید شنید. ولی این قضیه شما را از درک 
توانایی «خواندن»  و  رفتاری  روانشناسی  اولیه  اصول  برخی 
وضعیت کنونی احساسی مشتری معاف نمی کند. این بخش 
مشتری  شناخت  چون  است،  سازی  شخصی  فرآیند  از  مهمی 
مهم  همه  از  شود.  می  آنها  برای  شخصی  تجربه  ایجاد  باعث 
تر، این توانایی از این سو بسیار ضروری است که اگر در فهم 
برقراری  در  غفلت  علت  به  شوید،  اشتباه  دچار  مشتری  حال 
ارتباط مناسب او را از دست خواهید داد. به دنبال سرنخ های 
را  مشتریانتان  شخصیت  و  تحمل  سطح  شرایط،  که  ظریفی 
طوالنی  مدت  توانید  می  گونه  این  باشید.  کنند،  می  توصیف 

تری رضایت مشتری خود را جلب کنید.

توانایی کنترل اتفاقات غیرمنتظره
شاید مشکلی که به آن برخورد می کنید جوابی در رهنمودهای 
شرکت نداشته باشد یا شاید مشتری آنچنان که انتظار داشتید، 
خودتان  موارد  این  در  است  بهتر  دهد.  نمی  نشان  واکنش 
فکری بکنید یا حتی دستورالعمل مخصوص خودتان را برای 

این گونه وضعیت ها ایجاد کنید.

سرسختی
اخالق درست کاری و تمایل به انجام کاری که باید انجام شود 
کلید مهارت فراهم کردن خدمتی است که مشتریان از آن حرف 
می زنند. به یاد آوردن این مساله که مشتریان شما نیز انسان 
هستند و دانستن اینکه با تالش کردن بیشتر اثرات آن ۱۰ برابر 
خیانت  جهت  در  شما  کننده  ترغیب  باید  گردد،  بازمی  شما  به 

نکردن به مشتری با خدمات ضعیف باشد.

تمایل به یادگیری
ولی  باشد،  لیست  در  موجود  مهارت  ترین  عمومی  این  شاید 
برای  که  کسانی  است.  ضروری  بسیار  بازهم  وجود  این  با 
بهبود کاری که انجام می دهند، تالش نمی کنند از افرادی که 
مشتاقانه در مهارت های جدیدشان سرمایه گذاری می کنند، 

عقب خواهند افتاد.

انجام تایپ فارسی 
درکوتاه ترین

 زمان پذیرفته می شود

تماس ۹ صبح تا ۹ شب

۰۷۸۶۴۳۱۰۴۸۵

 اگر در فهم حال 
مشتری دچار 

اشتباه شوید، به 
علت غفلت در 
برقراری ارتباط 
مناسب او را از 
دست خواهید 

داد. به دنبال 
سرنخ های ظریفی 

که شرایط، سطح 
تحمل و شخصیت 

مشتریانتان را 
توصیف می کنند، 

باشید. این گونه 
می توانید مدت 

طوالنی تری 
رضایت مشتری 

خود را جلب کنید.
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بهداشت و سالمت
«فردی زخم کوچکی برداشته و با دست دودی بر روی آن مالیده و پس 
برجای  نقش  صورت  به  زیرپوست  در  دوده  یافته  بهبود  زخم  آنکه  از 
تاتو  یا  خالکوبی  پیدایش  برای  سناریو  یک  می تواند  این  است.»  مانده 
باشد. اما واقعیت این است که خالکوبی با انگیزه های مذهبی، درمانی، 
آرایشی و... مورد استفاده قرار می گرفته است. از دیرباز خالکوبی در 
بین ایرانیان و در بین زنان، پهلوانان وگاه اوباش مرسوم بوده است. اما 
این به معنای آن نیست که این عمل تنها توسط ایرانیان انجام شود چرا 
که آینوها، قبیله ای از مردم بومی ژاپن، به طور سنتی بر روی صورت 
خود خالکوبی می کنند. خالکوبی بر روی صورت در میان آمازیغ ها در 
شمال آفریقا، مائوری های نیوزیلند و آتایال های تایوان نیز شایع است. 
خالکوبی به ویژه در اقوام پولینزی، و برخی گروه های قومی در تایوان، 
آمریکای  شمالی،  آمریکای  آفریقا،  منتاوی،  جزایر  برنئو،  فیلیپین، 
جنوبی، آمریکای مرکزی، اروپا، ژاپن، کامبوج، نیوزیلند و میکرونزی 
نیست  مشخص  دقیق  به طور  خالکوبی  پیدایش  تاریخچه  است.  شایع 
مومیایی شده  اجساد  روی  بر  صورت گرفته  بررسی های  اساس  بر  اما 
قبل  سال  هزار   ۱۰ تا   ۵ به  خالکوبی  از  استفاده  قدمت  می رسد  نظر  به 
برگردد. همچنین بررسی ها بیانگر آن است که خالکوبی از کشور مصر 

به کشورهایی نظیر ایران، چین، ژاپن، یونان و عربستان رسیده است.

برای خوشبختی یا دوری از چشم  شور
مولوی در مثنوی معنوی، به عمل خالکوبی با عنوان کبودی زدن اشاره 
می کند. البته تندیس هایی در پازیریک و لرستان کشف  شده که به دوره 
این  خالکوبی  به  مربوط  کشفیات  عمده  در  است.  مربوط  هخامنشیان 
جلب  برای  اجتماعی  خاص  گروه های  نزد  بیشتر  و  بدن  روی  بر  عمل 
برخالف  که  است  این  جالب  نکته  است.  گرفته  صورت  بیشتر  توجه 
نمی گرفته  صورت  پیرایش  و  آرایش  برای  خالکوبی  امروز  روزگار 
است و دالیل خرافی برای آن وجود داشته است به نحوی که حتی زنان 
مهر  که  می دادند  انجام  را  کار  این  اعتقاد  این  با  خالکوبی  صورت  در 
در  موثر  عاملی  را  خالکوبی  اینکه  یا  شود  بیشتر  آنها  به  همسرشان 
خوشبختی می دانستند. یکی دیگر از دالیل خالکوبی دور کردن چشم بد 
بوده است چراکه برخی معتقد بودند اگر خالکوبی کنند چشم و نظر بد 
از آنها دور می شود و انجام این عمل می تواند آنها را به کامیابی برساند. 
خالکوبی  بودند  معتقد  قدیم  ایران  در  اجتماعی  گروه های  برخی  البته 

اثرات درمانی هم دارد هرچند که امروز نیز این اعتقاد پابرجاست.

نمادی از قدرت یا داروی درد
پیرایش  و  آرایش  برای  تنها  و  بی دلیل  خالکوبی  امروز  آنکه  برخالف 
استفاده می شود در گذشته برای انجام خالکوبی  دلیل و منطق خاصی 
نقش  نوع  یا  محل  نشان دهنده  خالکوبی  دلیل  واقع  در  داشت.  وجود 
زبان  بر  همسر  محبت  جلب  برای  که  نحوی  به  بود.  خالکوبی  نگار  و 
خالکوبی می شده یا برای رفع چشم  شور یا بدنظری خال بر شکم نقش 
می بسته است. همچنین آورده شده است که برای رفع گلودرد بر روی 
از  نیز  بیماری ها  برخی  درمان  و  ترس  رفع  برای  یا  می زدند  خال  گلو 
خالکوبی استفاده می شده است. یکی از شباهت های خالکوبی در ایران 
قدیم و این روزها در این است که در گذشته پهلوانان نقش شیر و اژدها 
بر بازو و سینه می زدند و امروز نیز برخی ورزشکاران دقیقًا همین کار 
را انجام می دهند. در گذشته نقش اژدها برای پهلوانان سمبلی از قدرت 
بوده است اما امروز این نقش نه تنها برای قدرت بلکه بیشتر برای جلب 
توجه استفاده می شود. در برخی مواقع خالکوبی نشان دهنده شهامت 
و به رخ کشیدن آن بین اقوام مختلف بوده است یا در بین برخی اقوام 
می شده  استفاده  سوگواری  و  عزاداری  از  نمادی  به عنوان  خالکوبی  از 

است.

خالکوبی در ایران چگونه به وجود آمد؟ 

به خال هندویش 
بخشم سمرقنــــد 
و بخـــــــــــــارا را؟ 
در قرن ۱۶ میالدی کاپیتان کوک انگلیسی پس از ورود 
به آب های استرالیای جنوبی و جزایر تاهیتی مشاهده 
کرد که بومیان عمل خالکوبی را که با ضربات ظریف 
زیرپوست  به  جوهر  انتقال  برای  سوزن  سریع  و 
تاتااو  کلمه  بعدها  می گفتند،  «تاتااو»  می دادند  انجام 
برای  و  کرد  تغییر  تاتو  به  انگلیسی  صداشناسی  در 
نخستین بار در سال ۱۷۷۷ میالدی این واژه به معنای 

حک تصاویر رنگی بر روی پوست در مدارک ثبت شد.

 خالکوبی نشان دهنده 
شهامت و به رخ کشیدن 

آن بین اقوام مختلف بوده 
است یا در بین برخی 

اقوام از خالکوبی به عنوان 
نمادی از عزاداری 

و سوگواری استفاده 
می شده است.
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هدف از خالکوبی؛ عشقی، مذهبی، درمانی مدرسه انديشه
خالکوبی با اهداف مختلف مورداستفاده قرار می گرفته است. یکی از 
مهم ترین دالیل خالکوبی درمان بوده است. خالکوبی به عنوان یکی 
از زیرشاخه های طب سوزنی برای درمان برخی بیماری ها استفاده 
مورد  هنوز  نیز  عربی  کشورهای  برخی  در  امروز  حتی  و  می شده 
استفاده دارد. خالکوبی لب در بین افرادی که به طور مادرزادی خط 
لب ندارند مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین افرادی که به دالیل 
تاتوی  یا  ابرو  خالکوبی  از  نیز  نداشته اند  ابرو  مادرزادی  یا  بیماری 
ابرو استفاده می کنند یا برای درمان افتادگی پلک گاه دیده شده است 
استفاده  موارد  از  دیگر  یکی  می شود.  استفاده  پلک  خالکوبی  از  که 
خالکوبی موارد آرایشی و پیرایشی بوده است به نحوی که زنان در 
زیبایی  برای  عمدتًا  که  می کرده اند  استفاده  خال هایی  از  خود  چهره 
دور  برای  خالکوبی  از  شرقی  جنوب  آسیای  در  است.  بوده  بیشتر 
کردن شیطان بهره برده می شود و برای انجام این عمل دالیل مذهبی 
دست  خود  اعتقادات  اساس  بر  که  خاصی  گروه های  همچنین  دارند. 
به اموری می زنند نیز از خالکوبی برای نشان دادن عقیده خودشان 
بهره می برند. یکی دیگر از موارد خالکوبی مربوط به نشانه گذاری 
خالکوبی  از  خاص  عالمت گذاری های  برخی  برای  یعنی  است. 
فرقه  یا  گروه  کدام  جزو  افراد  شود  مشخص  تا  می کنند  استفاده 
حتی  است.  می شده  انجام  نیز  باستان  ایران  در  عمل  این  که  هستند 
می گرفت  قرار  بهره  مورد  نظامی  فن  یک  عنوان  به  موارد  برخی  در 
تا در جنگ ها بتوانند جاسوسی کنند. حتی در برخی از اردوگاه های 
زندانیان نیز از خالکوبی برای نشانه گذاری استفاده می کرده اند. اما 
ایران  در  است.  عشقی  موارد  به  مربوط  خالکوبی  نوع  جذاب ترین 
قدیم و حتی در برخی کشورهای دیگر نیز برای آنکه بر عهد عشقی 
یا خانوادگی خود پایبند باشند نشانه هایی را بر روی بدن خالکوبی 
فرزندان  یا  همسر  معشوقه،  نام  که  است  شده  دیده  حتی  می کردند. 
هم  هنوز  رسم  این  که  است  می شده  خالکوبی  پوست  روی  بر  نیز 
عهدهای  با  قدیم  عهدهای  که  چند  هر  دارد  وجود  مختلف  اشکال  به 

امروزی تفاوت ها دارد.

واژه «تاتو» از کجا آمد؟
آب های  به  ورود  از  پس  انگلیسی  کوک  کاپیتان  میالدی   ۱۶ قرن  در 
عمل  بومیان  که  کرد  مشاهده  تاهیتی  جزایر  و  جنوبی  استرالیای 
خالکوبی را که با ضربات ظریف و سریع سوزن برای انتقال جوهر 
تاتااو  کلمه  بعدها  می گفتند،  «تاتااو»  می دادند  انجام  زیرپوست  به 
در  بار  نخستین  برای  و  کرد  تغییر  تاتو  به  انگلیسی  صداشناسی  در 
روی  بر  رنگی  تصاویر  حک  معنای  به  واژه  این  میالدی   ۱۷۷۷ سال 
رنگ  بیشتر  که  خالکوبی  اینکه  دلیل  اما  شد.  ثبت  مدارک  در  پوست 
کبود داشت به رنگ های مختلف درآمد مربوط به رنگین پوستان است 
چرا که افراد با رنگ پوست تیره نمی توانستند از رنگ های تیره برای 
خالکوبی استفاده کنند این بود که رنگ های مختلف گیاهی نیز مورد 
پیرایش  و  آرایش  برای  بیشتر  تاتو  از  امروزه  گرفت.  قرار  استفاده 
 ۳۰ تا   ۱۸ افراد  درصد   ۲۵ حدود  در  می شود  گفته  می شود.  استفاده 
سال تاتو دارند و از این تعداد ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به زنان است. 
سال های  تا  سال   ۳۰ تا   ۱۸ بین  افراد  درصد   ۴۰ می شود  پیش بینی 
نه چندان دور به سمت استفاده از تاتو بروند. از جمله تفاوت هایی که 
بین خالکوبی و تاتو وجود دارد مربوط به ابزار کار است. در گذشته 
از رنگ های طبیعی برای خالکوبی استفاده می شد اما امروز تنها از 
نیز  عمل  نحوه  در  می شود.  استفاده  شیمیایی  و  مصنوعی  رنگ های 
در گذشته از سوزن های مخصوصی برای خالکوبی بهره برده می شد 
اما امروز ماشین و دستگاه های خاصی بدین منظور وجود دارد که 
مخزن رنگ و سوزن مکانیسم اصلی آن را تشکیل می دهد. باید توجه 
داشت در کنار استفاده از تاتو ممکن است برخی بیماری های پوستی 
یا خونی نیز به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی به وجود آید که در 

این زمینه گزارش های متعددی منتشر شده است.

یک رژیم غذایی برای داشتن 
موهای پرپشت

همه داشتن موهایی پرپشت و درخشنده به عنوان عنصری در زیبایی 
می  رعایت  را  بهداشتی  نکات  اغلب  افراد  اگرچه  و  دهند  می  اهمیت 
کنند همچنان موهایی شکننده و کم پشت دارند. با مصرف برخی از 
مواد غذایی سرشار از ویتامین b,c می توان عالوه بر پرپشت کردن 
ویتامین  کمبود  باشیم  داشته  صاف  و  شفاف  موها  شدن  درخشان  و 
B یکی از عمده ترین وسایلی است که موجب نازک شدن تارهای مو 
و کم پشتی موها می شود و مصرف سویا،  موز، حبوبات، تخم مرغ 
منبع خوبی برای این ویتامین هستند و حتی ماساژ مو با این خوراکی 

ها سبب افزایش حجم موها می شود.
بررسی ها نشان می دهند مصرف اندازه این ویتامین از شکسته شدن 
و خورد شدن موها جلوگیری می کند و ید موجود در این مواد غذایی  
باعث رشد و درخشان شدن موها می شود. نتایج مطالعات نشان می 

دهند برای افزایش حجم موهایتان کافی است در حمام به کمک تخم 
مرغ و ماساژ ۱ دقیقه ای آن با پوست سر و سپس شست و شو با آب 

سرد از فواید آن بهره مند شوید و در هفته تنها مجاز به ۱ بار استفاده 
باعث  آن  زیادی  مصرف  زیرا  هستند  حمام  در  طبیعی  مرغ  تخم  از  

خشک و شکننده شدن موها می شود.
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خانواده

۱۰ ویژگی مشترک 
مردان خیانت کار

آشکار  و  واضح  کامًال  خیانت  های  نشانه  از  بعضی 
روزهای  در  کاری  جلسات  ادکلن،  بوی  هستند: 
های  نشانه  خیانتکار  آقایان  ولی   ... و  تعطیل 
دیگری نیز دارند که چندان واضح نیستند. البته اگر 
زیر  های  نشانه  از  نشانه  دو  یکی  فقط  همسرتان 
اکثر  بینید  می  اگر  ولی  نیست،  خائن  لزومًا  دارد  را 
کم  کم  باید  شود،  می  دیده  همسرتان  در  زیر  موارد 

نگران شوید.

پنهانکار است.
به خصوص در مورد تلفن همراهش بسیار حساس است 
و همیشه روی آن قفل می گذارد. بعضی از تماس ها را 
شما  چشم  از  را  تلفنش  کند  می  سعی  و  دهد  نمی  جواب 
آنها  به  همسرشان  که  هایی  خانم  بیشتر  دارد.  نگه  دور 
خیانت می کند، اعتراف می کنند که این مورد را دیده اند 
و وقتی در مورد آن از شوهرشان سوال کرده اند، شوهر 

جوابی نداشته یا به نحوی کارش را توجیه کرده است.

با مادرش رابطه خوبی ندارد.
که  مردی  دهد: «مواظب  می  هشدار  لیبرمن  کارول  دکتر 
از دست مادرش عصبانی است باشید.» اگر او به مادرش 
رابطه  احتماًال  زند،  می  حرف  بد  او  با  یا  گوید  می  دروغ 
این دو خراب شده است. آقایانی که به مادر خود احترام 
کنند.  می  احترامی  بی  نیز  همسرشان  به  گذارند،  نمی 
حواستان باشد که این آقایان به راحتی به شما هم دروغ 

می گویند.

از خودش مطمئن نیست.
نداشتن اعتماد به نفس چه بخاطر ظاهر فرد باشد (مانند 
ریختن موها) چه بخاطر شغل فرد، احساس تهدید کردن 
می تواند دلیلی برای شروع یک رابطه و باال بردن اعتماد 
به نفس از این طریق باشد. خیانت می تواند دلیلی برای 
شوهر باشد تا دوباره احساس مرد بودن کند. اگر همسر 
شما نیز از خودش مطمئن نیست و اعتماد به نفس پائینی 
دارد، سعی نکنید زیبائی و جذابیت خودتان را به رخ او 
بکشید و جلوی او به موفقیت های کاری تان بنازید. در 

عوض سعی کنید او را تشویق کنید تا به اهدافش برسد.

فراموشکار است.
است؟  نبوده  فراموشکار  و  حواس  بی  قبًال  شوهرتان  آیا 
دکتر کوپر می گوید: «آقایان خیانتکار معموًال تظاهر می 
به  را  چیز  همه  کامًال  که  حالی  در  فراموشکارند  که  کنند 
و  جزئیات  درگیر  را  خودش  او  اینکه  بجای  دارند.»  یاد 
است  تر  راحت  برایش  کند،  شما  برای  آنها  دادن  توضیح 
که وانمود کند خیلی چیزها را یادش نمی آید و حتی روز 

تولد شما را فراموش کند.

خودشیفته است.
و  بالینی  روانشناس  دورواسوال،  رامانی  دکتر  گفته  به 
فقط  که  آقایانی  کالیفرنیا،  دانشگاه  روانشناسی  استاد 
اند،  نرسیده  فکری  بلوغ  به  و  کنند  می  فکر  خودشان  به 
سریالی  بطور  و  هستند  لوس  های  بچه  مانند  درست 
و  دلسوزی  حس  خودشیفته  افراد  این  کنند.  می  خیانت 
همدردی ندارند و به زنان به عنوان شیء و بازیچه نگاه 
کاری  هر  دارند  حق  که  معتقدند  آنها  عالوه  به  کنند.  می 

گوید:  می  دورواسوال  دکتر  دهند.  انجام  خواست  دلشان 
«شما نمی توانید این افراد را عوض کنید و خودشان هم 
نمی خواهند که تغییر کنند. پس باید آنها را از زندگی تان 

خارج کنید.»

محبتش کم شده است.
جنسی  رابطه  شما  با  هنوز  آنکه  با  خیانتکار  همسران 
دارند، ولی دیگر دستتان را نمی گیرند، گونه شما را نمی 
بوسند و دیگر به شما محبت نمی کنند. مقاربت فقط یک 
واقعی  محبت  و  صمیمیت  حالیکه  در  است،  فیزیکی  عمل 
مدل  آن  از  همسرتان  اگر  البته  کرد.  وانمود  توان  نمی  را 
می  نشان  را  محبتشان  کردن  لمس  با  که  نیست  آقایانی 
او  اگر  ولی  نباشد.  کننده  نگران  مسئله  این  شاید  دهند، 
همیشه با لمس کردن و بوسیدن و نوازش محبتش را به 
اضطراب  یا  شده  کم  محبتش  حاال  و  داد  می  نشان  شما 

دارد، وقت آن است که از او بپرسید قضیه چیست و چرا 
او دیگر مثل قبل نیست.

به کارهای خالف رو آورده است.
می  مصرف  مخدر  مواد  کند،  می  مست  همسرتان  اگر 
"انضباط  تسینا،  تینا  دکتر  گفته  به  کند،  می  قمار  یا  کند 
خالفی  کار  هر  کند  می  فکر  و  کند  نمی  درک  را  شخصی 
بنابراین  کند.  خالی  شانه  آن  زیر  از  تواند  می  دهد  انجام 
دست به هر کاری می زند و به راحتی به شما خیانت می 
کند. بنابراین باید از خودتان مراقبت عاطفی زیادی کنید 
سفید  اسب  یک  با  شما  شاهزاده  هنوز  او  که  باور  این  و 

است را کنار بگذارید.

زیادی جذاب و زبان باز است.
اگر هر کس او را می بیند فکر می کند که "این مرد خیلی 
دقیقًا  او  و  باشد  همینطور  واقعًا  شاید  است"  باز  زبان 
بودیم  بچه  وقتی  ما  همه  باشد.  کار  همین  انجام  حال  در 
شیرین  با  تا  کردیم  می  پیدا  راهی  و  کردیم  می  شیطنت 
زبانی مادران عصبانی مان را آرام کنیم. ولی خیلی آقایان 
تسینا  دکتر  کنند.  می  حفظ  بزرگسالی  تا  را  ویژگی  این 
می گوید، این آقایان کارهای عجیب و غریبی می کنند که 
شیرین  با  ولی  بیندازد،  خطر  به  را  شغلشان  است  ممکن 

زبانی خودشان را از این وضعیت نجات می دهند.

قدرتمند است.
تایگر  کلینتون،  بیل  اسپیتز،  الیوت  همچون  افرادی  به 
نشان  تحقیقات  کنید.  فکر  شوارتزنگر  آرنولد  و  وودز 
می دهند که آقایانی که خود را قدرتمند می دانند بیشتر 
دکتر  گفته  به  هستند.  همسرانشان  به  خیانت  مستعد 
اندی هریس، "به نظر می رسد که قدرت به آقایان نیروی 
کنند  فکر  که  شود  می  باعث  و  دهد  می  افزایی  شهوت 

شکست ناپذیرند."

ایرادگیر است.
این  خیانتکاران  «خصلت  گوید:  می  والفیش  فران  دکتر 
کنید  شک  خود  باورهای  به  شما  کنند  می  کاری  که  است 
و در مورد حقوق خود تردید داشته باشید.» کاری از این 
رفتارهای  مورد  در  شما  حواس  کردن  پرت  برای  بهتر 
گیرد  می  ایراد  شما  از  دائم  او  و  ندارد  وجود  او  مشکوک 
و باعث می شود که شما بجای او به خودتان شک کنید. 
عادات  شما،  هیکل  و  وزن  به  هرگز  قبًال  او  اگر  همچنین 
گرفت، ولی حاال در  ایراد نمی  شغلتان  یا  تان  خانه داری 
به  او  که  است  آن  نشانه  دارد،  گله  چیزها  این  همه  مورد 
شما خیانت می کند. دکتر والفیش می گوید: «به او واضح 
بگویید که این ایرادگیری و انتقادهای او از شما بدین نحو 

چقدر شما را ناراحت می کند و دلتان را می شکند.»

این رازهــــــــــــــا را به 
همسرتان می گویید؟

تان  شب  هر  های  خواب  به  و  دهد  می  آزارتان  راز  یک  کردن  پنهان 
با  را  گذرد  می  تان  زندگی  در  چه  هر  دارید  دوست  شود؟  می  وارد 
همسرتان در میان بگذارید اما می ترسید آشکار شدن این واقعیت ها 
به زیان رابطه تان تمام شود و میان تان فاصله بیندازد؟ روانشناسان 
آزاردهنده  ای  دغدغه  به  ها  واقعیت  این  کردن  پنهان  اگر  گویند  می 
برای تان تبدیل شده، بهتر است با گفتنش باری از دوش خود بردارید 
همیشه  رازها،  کردن  فاش  که  نرود  یادتان  اما  برسید  آرامش  به  و 
گفتن  توانید  می  گاهی  شود.  نمی  تمام  تان  مشترک  زندگی  سود  به 

در  و  بیندازید  تعویق  به  را  شده  انباشته  تان  دل  در  که  هایی  حرف 
برخی موارد هم می توانید از مطرح کردن شان صرفنظر کنید. اگر 
با این جمالت متناقض کمی ذهن تان را آشفته کرده ایم و نمی دانید 
کدام راز را بهتر است با همسرتان درمیان بگذارید و در چه موردی 
بخوانید.  را  مطلب  این  ادامه  کنید،  پنهان  او  از  را  واقعیت  توانید  می 
هرایر دانلیان، روانشناس و زوج درمانگر به شما برای درک بهتر این 

موضوع کمک می کند.

رد پای کسی پیداست؟
باید به همسرم بگویم که پیش از او فرد دیگری در زندگی ام بوده؟

دارید؟  کارنامه  در  را  خورده  شکست  نامزدی  یا  ازدواج  یک  سابقه 
میان  در  تان  آینده  همسر  با  را  موضوع  این  باید  که  نیست  شکی 
بگذارید. در یک رابطه صادقانه، همسرتان حق دارد از گذشته عاطفی 
شما باخبر باشد و از رابطه ای تا مرز عشق، نامزدی و ازدواج پیش 
رفته آگاه شود اما اگر پیش از آشنایی با او، تنها به خواستگاری چند 
نفر رفته اید و به نتیجه مطلوب نرسیده اید، انتخاب با خودتان است. 
می توانید در صورت تمایل چنین موضوعی را با همسر آینده تان در 
میان بگذارید و اگر فکر می کنید دلیلی برای گفتن تاریخچه رابطه ای 
صرفنظر  گفتنش  از  توانید  می  ندارد،  وجود  نبوده  عمیق  چندان  که 

کنید.

جیب تان خالی شده؟
بار ورشکستگی یا بیکاری را باید یک تنه به دوش بکشم؟

بستگی  همسرتان  ظرفیت  به  درخانه،  مالی  مشکالت  کردن  مطرح 
بدهکاری  یا  بیکاری  ورشکستگی،  از  تان  زندگی  شریک  اگر  دارد. 
دچار  اینکه  یا  کند،  می  همفکری  و  همدلی  شما  با  شود  باخبر  تان 
اضطراب، افسردگی و آشفتگی می شود؟ در صورتی که به توانایی 
می  فکر  و  دارید  شک  موضوعات  این  درک  و  پذیرفتن  در  همسرتان 
کنید با گفتن چنین خبرهایی مشکلی بر مشکالت تان اضافه می شود، 
می توانید این رازها را تا مدتی پیش خود نگه دارید.درست است که 
او حق دارد از اتفاقاتی که در زندگی اش تاثیر می گذارد باخبر باشد، 
اما در این مورد، می توانید در صورت نیاز تا مدتی سکوت کنید و آرام 

آرام او را برای روبه رو شدن با حقیقت آماده کنید.

پای تان لغزیده؟
واقعیت های تاریخ گذشته را باید برایش آشکار کنم؟

خیانت تنها به رابطه خارج از چارچوب با جنس مخالف محدود نمی 
شود. خط قرمزهایی که عبور از آنها خیانت تلقی می شود، از فردی 
به فرد دیگر متفاوت است. درحالی که فکر کردن برای یک زن گذشتن 
زن  برای  شود،  می  تلقی  خیانت  همسرش  ذهن  از  دیگری  فرد  خیال 
تواند  می  اداره  از  شدن  اخراج  مثل  موضوعی  کردن  پنهان  دیگری 
اطالع  بدون  را  رفتاری  قبل  های  سال  در  اگر  باشد.  خیانت  مصداق 
نمی  تان  رهای  وجدان  عذاب  روزها  این  و  اید  داده  انجام  همسرتان 
کند، مراقب باشید. شاید اولین راه خالص شدن از عذاب وجدان در 
ذهن شما گفتن موضوع باشد اما بیان واقعیت با چنین دلیلی، نشانه 

هم  به  را  تان  زناشویی  زندگی  تواند  می  و  بود  خواهد  شما  ضعف 
بداند،  را  واقعیت  که  است  همسرتان  حق  کنید  می  تصور  اگر  بریزد. 
اول بر احساس ضعف و عذاب وجدان خود غلبه کنید. قدم بعدی برای 
روشن کردن موضوع، سنجیدن توانایی خود شما و همسرتان است. 
شنیدنش  قدرت  همسرتان  آیا  دارید؟  را  آن  عواقب  پذیرش  قدرت  آیا 
را دارد؟ اگر پاسخ شما به این دو سؤال مثبت است و تصور می کنید 
توان مدیریت این ماجرا را دارید، می توانید موضوع را همین امروز 

با او در میان بگذارید.

با مادرش نمی سازید؟
باید اختالفم با خانواده اش را از او پنهان کنم؟

رابطه زن و شوهری، از آغاز شکل گیری مستعد درگیری است. جرقه 
های درگیری از همان روز اول این رابطه زده می شود اما گاهی آنقدر 
می  ها  جرقه  این  شوید.  نمی  شان  متوجه  که  است  پنهانی  و  خفیف 

اما  شوند  ور  شعله  رفتار  یک  دادن  نشان  یا  جمله  یک  گفتن  با  توانند 
تصور نکنید که این آتش تنها به خاطر همان حرف یا رفتار ایجاد شده 
است. شما می توانید دوستانه در مورد رفتار خانواده همسرتان با او 
صحبت کنید یا از آنها بدون جبهه گرفتن انتقاد کنید. اگر همسرتان در 
مقابل انتقادهای شما خشم یا مقابله به مثل را نشان می دهد،؛ یا اینکه 
رفتارها و احساس هایی که از قبل در رابطه شما به وجود آمده اند، 
کار رابطه تان را به اینجا رسانده اند، یا اینکه او طاقت شنیدن هیچ 
مخالفت و انتقادی را نسبت به خانواده اش ندارد و باید با کمک یک 

متخصص درمان فردی را آغاز کند.

حال تان خراب است؟
چیزی  او  به  ام  بیماری  مورد  در  نکردنش  نگران  خاطر  به  دارم  حق 

نگویم؟
شک  کرده؟  می  تهدید  را  شما  سالمت  جدی  بیماری  ازدواج  از  پیش 
بگذارید.  میان  در  تان  آینده  همسر  با  باید  را  موضوع  این  که  نکنید 
حق اوست که بداند در چه شرایطی به زندگی شما پا می گذارد، پس 
با پنهان کردن واقعیت های مهمی چون بیماری یا سابقه اعتیاد، آینده 
خودتان و او را به مخاطره نیندازید. حتی اگر با سالمت کامل پا به 
این زندگی گذاشته باشید و چند سال بعد به مشکلی جسمی یا روانی 
دچار شده باشید، باز هم باید شنیدن واقعیت را حق همسرتان بدانید. 
نگفتن چنین موضوعاتی انرژی منفی زیادی را به زندگی مشترک تان 

وارد می کند.

سردید؟
بی میلی ام به رابطه زناشویی را می توانم مثل یک راز حفظ کنم؟

رابطه  است  ممکن  که  مشکالتی  به  تان  ابتالی  از  ازدواج  از  پیش  اگر 
می  اید،  شده  باخبر  دهند  قرار  تاثیر  تحت  آینده  در  را  تان  زناشویی 
نمی  اما  کنید  پنهان  خواستگارتان  از  مدتی  تا  را  موضوع  این  توانید 
برای  متخصصان  کمک  با  باید  شما  بگذرید.  ساده  آن  کنار  از  توانید 
درمان مشکل تان قدم بردارید و تا از پس درمان آن برنیامده اید، بله 
را نگویید. در صورتی که میلی به درمان مشکل ندارید یا روانشناسان 
و پزشکان هم نتوانسته اند مشکل شما را کامال حل کنند، باید ماجرا را 
با همسر آینده تان در میان بگذارید. رابطه زناشویی در آینده زندگی 
مشترک شما، می تواند بر عشق و احساس تان هم تاثیر بگذارد، پس 
ابتال به چنین مشکلی را بی اهمیت تلقی نکنید. البته این ارتباط، یک 
رابطه توافقی است و شاید شما با شرایط فعلی تان، بتوانید با فردی 
شما  مشکل  دیگر  عبارت  به  کنید،  ازدواج  دارد  مشابهی  تمایالت  که 
تلقی  دهنده  آزار  هم  چندان  مشابه،  فردی  با  زندگی  در  است  ممکن 
نشود. پس اگر نمی دانید تفاوتی میان شما در این زمینه وجود دارد 
یا خیر می توانید همراه با او به جلسات مشاوره پیش از ازدواج بروید 
و از یک روانشناس برای روشن شدن موضوع کمک بگیرید. اگر هم 
را  تان  زناشویی  زندگی  که  اید  شده  مشکالتی  دچار  ازدواج  از  بعد 
تحت تاثیر قرار می دهد، باز هم می توانید مراحل درمان را یک تنه 
طی کنید یا اگر ظرفیت پذیرش این موضوع را در همسرتان می بینید، 

او را هم در روند درمان مشارکت دهید.
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عوامل موثر بر 
میل جنسی شما و 

همسرتان
با  ارتباط  در  درگیر  تاثیرگذار  فاکتورهای  دارید  دوست  اگر 
که  می کنیم  توصیه  شما  به  بدانید.  را  زناشویی تان  زندگی 

مروری به این بخش و ۷ توصیه اش بیندازید.

۱ - تغذیه
حتما پای یک مساله تغذیه ای در میان است. تعجب نکنید چون 
که  می گوید  تافت  دانشگاه  پژوهشگر  موریس،  مارتا  دکتر 
تاثیر  ما  جنسی  احساسات  روی  می توانند  هم  مختلف  غذاهای 
حتم  طور  به  باشد  پایین  شما  خون  فوالت  سطح  اگر  بگذارند. 
انرژی و تمایل شما هم به برقراری رابطه جنسی کمتر خواهد 
بود. تحقیقات جهانی نشان می دهند که خانم ها به طور معمول 
این  و  نمی کنند  دریافت  را   B گروه ویتامین های  کافی  اندازه  به 

مساله می تواند در کاهش میل جنسی آنها موثر باشد.

به عالوه، کمبود آهن هم می تواند باعث بدخلق شدن خانم ها و 
با  می توانید  شما  بنابراین  بشود.  جنسی شان  میل  آمدن  پایین 
اسفناج،  مانند  فوالت  و  آهن  حاوی  غذاهای  اندازه  به  مصرف 
را  خود  جنسی  میل  همیشه  حبوبات،  و  گوشت ها  انواع  عدس، 
یک  اوقات  گاهی  که  می بینید  حساب،  این  با  دارید.  نگه  زنده 
مساله ساده و پیش پا افتاده می تواند در کاهش یا افزایش میل 
جنسی شما بسیار موثر باشد و زندگی زناشویی تان را به شدت 

تحت تاثیر خود قرار بدهد.

۲ - ماساژ
قدر  آن  خود،  کار  محل  از  برگشتن  از  پس  شاغل  افراد  بیشتر 
که  هستند  خسته  آنها  از  ناشی  استرس  و  راه  ترافیک  و  کار  از 
لذت بخش،  جنسی  رابطه  یک  داشتن  جای  به  می دهند  ترجیح 
خستگی  دست  از  این طوری  تا  بخوابند  شام  خوردن  بدون 
روزانه شان خالص شوند. اما نظر روان شناسان و متخصصان 
آقا  یا  خانم  که  معتقدند  آنها  است.  دیگری  چیز  جنسی  سالمت 

می توانند با ماساژ دادن شانه و گردن همسر خود، هم خستگی 
پوستی  تماس  با  هم  و  کنند  دور  او  از  را  روزانه  استرس  و  کار 
رابطه  یک  برقراری  برای  را  او  می کنند،  ایجاد  طریق  این  از  که 
 ۱۰ تنها  که  باشد  یادتان  راستی!  سازند.  آماده  خوب،  زناشویی 

کافی  جنسی،  رابطه  از  پیش  آمادگی  برای  دادن  ماساژ  دقیقه 
است.

۳ - ورزش
متناسب تری  اندام  خانم ها  هرچقدر  که  داده اند  نشان  تحقیقات 
داشته باشند، تمایلشان به داشتن رابطه زناشویی و رضایت پس 
از برقراری رابطه شان هم بیشتر می شود. دکتر جودیس گربر، 
استاد روانشناسی دانشکده پزشکی ورمونت تحقیقی را در این 
زمینه انجام داده و می گوید: «بیشتر خانم های ۴۵ تا ۵۵ ساله ای 
که از رابطه جنسی خود رضایت دارند، اندامشان متناسب است 

و از چاقی یا الغری مفرط رنج نمی برند».

خواب  ساعت  از  قبل  کردن  ورزش  که  کنند  فکر  بعضی ها  شاید 
می تواند باعث به هم خوردن نظم و زمان خواب آنها شود. در 

صورتی که نظر دکتر ژانت هاید، روان شناس چیز دیگری است. 
متوسط،  شدت  با  کردن  ورزش  دقیقه   ۴۰ تا   ۳۵» می گوید:  او 
منظم تر  شما  بدن  در  را  خون  جریان  خوابیدن،  از  قبل  درست 
شدن  منظم  با  می کند.  بهتر  هم  را  عصبی تان  سیستم  کارکرد  و 
تمایل  هم،   عصبی  سیستم  کارکرد  شدن  بهتر  و  خون  جریان 
شما به داشتن یک رابطه زناشویی لذت بخش پیش از خوابیدن 

دوچندان می شود».

۴ - برانگیختگی
خیلی ها فکر می کنند که باید برای شروع رابطه جنسی و رسیدن 

داشته  رابطه  از  پیش  معاشقه  ساعت   ۳ تا   ۲ حتما  لذت،  اوج  به 
باشند و به همین خاطر هر وقت که زمان زیادی ندارند، به  رغم 
تمایل شان از خیر برقراری رابطه با همسر خود می گذرند. اما 
پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا می گویند که تنها ۷ تا ۱۳ دقیقه 
جنسی  تمایل  برانگیختن  برای  جنسی  رابطه  از  پیش  معاشقه 
و  طوالنی  فکر  با  نباید  شما  و  است  کافی  همسرش  و  فرد  خود 

خسته کننده بودن رابطه، به طور کلی آن را کنار بگذارید!

۵ - عصبانیت
هرگز با عصبانیت یا ناراحتی به رختخواب نروید! عصبانیت یا 
شما  همسر  خلق وخوی  خوردن  هم  به  باعث  می تواند  ناراحتی 
هم بشود و به این ترتیب ممکن است شما نتوانید رابطه جنسی 
رابطه ای  از  کدامتان  هیچ   اینکه  حداقل  یا  کنید  برقرار  را  خوبی 
خوابیدن  از  قبل  که  است  بهتر  بنابراین  نبرید.  لذت  دارید،  که 
شده  شما  ناراحتی  یا  عصبانیت  باعث  که  موضوعی  مورد  در 
با همسرتان صحبت کنید تا زندگی زناشویی تان تحت تاثیر آن 

قرار نگیرد.

۶ - شناخت
تمایل  کاهش  باعث  است  ممکن  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
جنسی شما یا همسرتان بشود،  نداشتن شناخت کافی در مورد 
شما  که  نیست  بد  بنابراین  است.  مقابل  طرف  جنسی  تمایالت 
هر چند وقت یک بار در مورد تمایالت جنسی خود با همسرتان 
دارد،  وجود  جنسی تان  رابطه  در  مشکلی  اگر  و  کنید  صحبت 
کوچک،  مشکالت  این  تا  کنید  مطلع  آن  از  را  همسرتان  حتما 
روز به روز بزرگ تر نشوند و شما را نسبت به هم سرد و دلزده 

نکنند.

۷ - بوهای مختلف
شاید برایتان جالب باشد اگر بشنوید که رایحه های مختلف هم 
همسرتان  یا  شما  جنسی  میل  افزایش  یا  کاهش  در  می توانند 
بوی  که  داده اند  نشان  جدید  تحقیقات  مثال  باشند!  تاثیرگذار 
بوی  و  درصد   ۱۳ تا  می تواند  بچه  پودر  و  شیرین بیان  خیار، 
خون  سطح  درصد   ۱۱ تا  حلوایی  کدو  پای  و  اسطوخدوس 
جنسی  تمایل  افزایش  باعث  و  ببرد  باال  خانم ها  در  را  واژینال 
آنها بشود. بنابراین شما می توانید مقداری پای کدو حلوایی را 
به عنوان دسر بعد از شام میل کنید یا مقداری خیار حلقه  شده را 

کنار تخت تان قرار بدهید.
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شاهین

۱ ایده های بزرگ داشته باشید اما آهسته شروع کنید
و  کنید  مشخص  آینده  در  را  هدفی  باید  است:  این  مسئله  اولین 
برای رسیدن به آن تالش کنید اما فراموش نکنید که سنگ بزرگ 
زیادی  هیجان  تغییرات  برای  ابتدا  در  شاید  است.  نزدن  عالمت 
وقتی  بکشید.  ترمز  و  دارید  نگه  دست  کمی  اما  باشید  داشته 
که  کنیم  می  فکر  ما  بیشتر  آید،  می  میان  به  تغییرات  از  صحبت 
باید گام های بزرگی برداریم و یک تغییر اساسی در زندگی مان 

ایجاد کنیم در صورتی که این طرز فکراشضتباه است.
با این نوع طرز فکر خیلی زود انگیزه تان را از دست می دهید. 
برسید.  تان  دلخواه  نتیجه  به  حاال  همین  که  نباشید  فکر  این  به 

بهترین کار این است که اهداف بزرگتان را به بخش های کوچکی 
بزرگتر  لقمه  ترتیب  بدین  باشند.  دستیابی  قابل  که  کنید  تقسیم 
ادامه  زندگی  جاده  در  رانندگی  به  و  دارید  برنمی  تان  دهان  از 

می دهی.

۲ یک دوست همراه پیدا کنید
به طور حتم به شرایط فعلی تان عادت کرده اید و بیرون آمدن 
از این وضعیت دشوار به نظر می رسد. می دانیدکه قرار است 
این  و  شوید  مردد  شاید  اوقات  گاهی  اما  برسید  بهتری  جای  به 
شرایطی  چنین  در  دارد.  باز  مسیر  ادامه  از  را  شما  تردیدها 
کند  کمک  شما  به  که  فردی  است.  بزرگی  نعمت  خوب  یکدوست 

مأیوس نشوید و به مسیرتان همچنان ادامه دهید.
برای ایجاد تغییرات مثبت حفظ انگیزه مهمترین کار است، پس 
شخصی را الزم دارید که سرشار از انرژی مثبت باشد و با حرف 
های امیدوارکننده و مثبت دلسردی را از زندگی تان بیرون کند. 
می  که  است  دیگری  کار  هم  تجربه  با  و  موفق  افراد  با  صحبت 
موفق  افراد  های  زندگینامه  و  کتاب  خواندن  کنید.  دنبال  توانید 

هم می تواند دوست خوبی برایتان باشد.

۳ آینده را مجسم کنید
در همین زمان که اهداف اصلی تان را مشخص می کنید، چشم 
دست  از  را  حال  زمان  نکنید.  محدود  آینده  به  فقط  را  اندازتان 

آینده  رویاهای  فدای  را  فعلی  های  لحظه  های  خوشی  و  ندهید 
نکنید. بهترین کار این است که اهداف تان را روی کاغذ بنویسید. 
چه  خواهید،  می  چه  زندگی  در  که  کنید  مشخص  دقیق  طور  به 
زندگی  رسیدید،  تان  اهداف  به  اینکه  از  بعد  و  دارید  احساسی 
رسد  می  تان  ذهن  به  راکه  ای  نکته  کند.هر  می  تغییری  چه  تان 
چشمتان  جلوی  جایی  و  بنویسید  کوچکی  های  برچسب  روی 
قرار دهید. حتی می توانید تصویری از آینده دلخواه تان ترسیم 
کنید. در اینصورت هر روز به یاد می آورید که از زندگی چه می 
خواهید و قرار است به چه جایی برسید. وقتی تصویر خوبی از 

زندگی آینده تان داشته باشید و این تصویر را مدام مجسم کنید، 
به احتمال زیاد راحت تر به آن هدف می رسید.

۴ موسیقی گوش کنید
صبح که از خواب بیدار می شوید موسیقی انرژی بخش گوش 
دهید. موسیقی فواید شگفت انگیزی برای زندگی شما به همراه 
و  یابد  می  افزایش  شما  ذهن  تمرکز  موسیقی  کمک  به  دارد. 
تازه  و  مفید  های  حل  راه  نتیجه  در  شود.  می  بهتر  تان  روحیه 
زودتر به ذهن تان می رسد.موسیقی می تواند دنیای یکنواخت 
و کسل کننده شما را رنگی کند و شما را به تحرک وادارد. حتی 
هنگام پیاده روی هم موسیقی را از دست ندهید. وقتی در خانه 
مشغول انجام کارهای معمول هستید یک موسیقی آرامش بخش 

بگذارید.

۵ مکمل های ویتامین D بخورید
روبرو   D ویتامین  کمبود  با  مردم  از  زیادی  درصد  روزها  این 
هستند. کمبود این ویتامین با عالئمی مانند افسردگی، خستگی، 
ضعف سیستم ایمنی، چاقی، کمردرد یا ریزش موها همراه می 

رژیم  در  و  شود  می  دیده  هم  شما  در  ها  نشانه  این  اگر  شود. 
غذایی تان منابع ویتامین D کافی وجود ندارد و در معرض نور 
زمستان  فصل  در  کنید؛  فکر  ها  مکمل  به  نیستید،  هم  خورشید 
که هوا ابری و بارانی است باید این مکمل ها را بیشتر مصرف 
کنید. با این وجود، قبل از مصرف مکمل ها توصیه می شود نظر 

پزشک را هم جویا شوید.

۶ دفتر خاطرات داشته باشید
یک  کنید،  دنبال  خوبی  به  را  تان  تغییرات  مراحل  اینکه  برای 

دفتر خاطرات یا سررسید داشته باشید و وقایع مهم را داخل آن 
بنویسید. این کرا چند مزیت دارد:

به  مختلف  های  موضوع  درباره  احساسات  و  عواطف  نوشتن 
می  کاغذ  روی  را  تان  اهداف  کند.وقتی  می  کمک  شما  آرامش 
شما  انگیزه  روزانه،  کنید.نوشتن  نمی  فراموش  را  آنها  نویسید 
را برای تغییر زندگی بیشتر می کند و از این اهداف فاصله نمی 
گیرید.وقتی نوشته ها را مرور می کنید به نقاط ضعف و قوت 

خودتان پی می برید و در آینده کمتر اشتباه می کنید.
از  وقتی  دارد.  وجود  هم  تبصره  یک  نوشتن  درباره  البته 
تان  احساسات  و  عواطف  است  بهتر  هستید  عصبانی  موضوعی 
را روی کاغذ بنویسید اما این کاغذها را نگه ندارید. آنها را پاره 
کنید. این نوشته ها سبب می شودناراحتی ها را از یاد ببرید و 

احساسات بهتری داشته باشید.

۷ به زندگی تان نمره بدهید
های  انرژی  به  کنید،  دور  خودتان  از  را  منفی  افکار  اینکه  برای 
کنید.  ارزیابی  را  تان  فعلی  زندگی  اول  دارید.  نیاز  زیادی  مثبت 
ببینید بین نمره یک تا ۱۰، چه نمره ای به آن می دهید؟ در مرحله 

بعد اهداف اصلی تان را روی کاغذ بیاورید. بعد به این فکر کنید 
افزایش  چقدر  شما  زندگی  نمره  هفته  این  در  خواهید  می  که 
یادتان  کنید.  یادداشت  کاغذ  گوشه  هم  را  عدد  این  باشد.  داشته 
برایش  را  باالتری  یا   ۸ نمره  بتوانید  که  است  خوبی  هدف  باشد 
درنظر بگیرید. در صورتی که این عدد خیلی پایین است، شاید 
را  خودتان  امروز  همین  از  بنابراین  دارید.  پایینی  نفس  عزت 
همانطور که هستید، بپذیرید و وجودتان را دوست داشته باشید 
و  بشناسید  را  هایتان  کاستی  شود.  بیشتر  تان  زندگی  نمره  تا 
برای رفع شان تالش کنید اما بدانید که با شما همراه هستند و 

باید در کنار آنها به رشد زندگی تان فکر کنید.

۸ ویتامین C بیشتری مصرف کنید
شاید فکر کنیداین موضوع به تغییرات اساسی زندگی چه ربطی 
تاثیر  جسمی  و  روحی  وضعیت  تقویت  در  خوب  تغذیه  دارد؟ 
وضعیت  بهبود  برای  عالی  منبع  یک   C ویتامین  دارد.  زیادی 
به  نسبت  دهید،  می  اهمیت  تان  تغذیه  به  وقتی  است.  سالمت 
خودتان احساس بهتری پیدا می کنید و برای مقابله با مشکالت 
آماده تر می شوید. ویتامین C بدن شما را مقابل عوامل بیماری 

زا مقاوم می کند، در نتیجه از بیماری ها دور می مانید.

۹ از افراد منفی باف دوری کنید
کنند،  می  تزریق  شما  به  را  شان  منفی  انرژی  که  را  افرادی  نام 
اهداف  از  را  شما  شان  منفی  افکار  با  افراد  این  کنید؛  یادداشت 
تان دور می کنند. به طور حتم در خانه، محل کار، جمع دوستان 
و ... افرادی را می بینید که از در و دیوار طلبکارند ونسبت به 
آینده دیدگاه روشنی ندارند. فهرستی از آنها تهیه کرده و ارتباط 
دنبال  به  باید  مقابل  در  برسانید.  حداقل  به  افراد  این  با  را  تان 
کسانی باشید که از حرف ها و رفتارشان انرژی مثبت می گیرید.

۱۰ خودتان منبع انرژی خودتان باشید
به طور حتم در اطراف تان افرادی هستندکه به شما انرژی مثبت 
هم  روزانه  های  فعالیت  از  بعضی  است  ممکن  حتی  دهند.  می 
که  بگیرید  تصمیم  باید  بنابراین  باشند.  بخش  انرژی  شما  برای 
این فعالیت ها را افزایش دهید. فهرستی از این کارها را داشته 
روز  هر  را  آنها  زندگی  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  برای  و  باشید 

دنبال کنید:
داشتن رژیم غذایی سالم / ورزش روزانه / سالمت عمومی

اهداف شخصی 

۱۱ با خودتان قرار بگذارید
که  قراری  و  قول  به  باید  نیست.  کافی  تنهایی  به  گذاری  هدف 
تا  پنج  از  بعد  اوقات  گاهی  باشید.  پایبند  گذارید  می  خودتان  با 
شش روز اهدافی که با جدیت آنها را روی کاغذ نوشته بودید به 
های  جایزه  خودتان  برای  بنابراین  شوند،  می  فراموش  سرعت 
کوچکتری  اهداف  به  بزرگ  اهداف  وقتی  کنید.  تعریف  کوچکی 
توانید  می  شود.  می  تر  ساده  آنها  به  دستیابی  شوند،  تقسیم 
بعدی  اهداف  به  رسیدن  برای  و  بیاورید  دست  به  زودتر  را  آنها 
آماده تر شوید. این جایزه می تواند یک ولخرجی کوچک برای 
خودتان باشد تا به این بهانه خوشحال و با انگیزه به حرکت تان 

ادامه دهید.

فرار از روزمرگی
 با ۱۱ راه ساده

سابق  مثل  دیگر  و  شده  یکنواخت  چیز  همه  کنید  می  احساس 
زندگی  در  تا  است  زمان  بهترین  این  شاید  نیستید؟  خوشحال 
اید،  شده  خسته  روزمرگی  از  اگر  کنید...  ایجاد  تغییراتی  تان 
و  غم  و  ندارید  زندگی  برای  کافی  انگیزه  نیستید،  خوشحال 
اندوه شما را فرا گرفته وقتش رسیده که برای ایجاد تغییراتی 
در زندگی تان تالش کنید.گاهی اوقات این حالت ها افسردگی 
های موقتی هستند که با تغییرات کوچکی در زندگی برطرف 
را  شما  زندگی  هدف،  نداشتن  ها  وقت  بعضی  شوند.  می 

بیهوده می کند.

مادران 
افسرده بخوانند

اغلب افراد از جمله زنان باردار و شیرده به 
میزان کافی امگا- ۳ دریافت نمی کنند.

تحقیقات نشان می دهند که بسیاری از زنان 
باردار دچار کمبود اسیدهای چرب امگا- ۳ 
هستند و بر اساس مطالعات انجام شده در 
دانشگاه مونترال و مرکز تحقیقات مادر و 
کودک، کمبود امگا- ۳ یکی از عوامل اصلی 
است.  زایمان  از  پس  افسردگی  بروز  در 
زنان در سنین باروری بیشتر از سایر افراد 
تولد  و  هستند  افسردگی  خطر  معرض  در 

پذیر  آسیب  زنان  در  را  بیماری  این  کودک 
تشدید می کند. این نوع افسردگی با اختالل 
در وضعیت سالمتی مادر و همچنین کودک 

او مرتبط است.
که  است  شده  مشخص  اخیر  تحقیقات  در 
واکنش  و   ۳ امگا-  میزان  بارداری،  بین 
سروتونین  تولید  به  منجر  که  شیمیایی 
دارد.  وجود  ارتباط  شود  می  مغز  در 
سروتونین ماده ای است که در تنظیم خلق 
 ۳ امگا-  که  جایی  آن  از  دارد.  نقش  خو  و 
شیر  طریق  از  همچنین  و  جنین  به  مادر  از 
اسید  این  میزان  شود،  می  منتقل  نوزاد  به 
هفته   ۶ حداقل  و  بارداری  دوران  در  چرب 
یابد.  می  کاهش  شدت  به  زایمان  از  پس 
مشکل دیگر این است که اغلب افراد از جمله 
زنان باردار و شیرده به میزان کافی امگا- 
راه  از  یکی  بنابراین  کنند.  نمی  دریافت   ۳
از  پس  افسردگی  کنترل  و  پیشگیری  های 
ازیمان این است که به مادران توصیه کنیم 
میزان  به  شیردهی  و  بارداری  دوران  در 
استفاده   ۳ امگا-  چرب  اسیدهای  از  کافی 

کنند.
مانند  چرب  های  ماهی  ویژه  به  ها  ماهی 
دانه  گردو،  آال،  قزل  و  ساردین  سالمون، 
اسیدهای  خوب  منابع  از  شاهدانه  و  کتان 

چرب امگا- ۳ به شمار می روند.
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افرادی  تعداد  به  شما  اغلب  است.  ناخودآگاه  اعتماد  این  بیشتر 
که در زندگی روزمره تان به آنها اعتماد می کنید فکر نمی کنید. 
اما گاهی ناچارید به طور خودآگاه به یک غریبه اعتماد کنید. در 
برق  پریزهای  کنار  فرودگاه  یک  در  من  دور،  چندان  نه  زمانی 
نشسته بودم. خانمی به طرف من آمد، شارژر گوشی خود را به 
خواست  بودیم  نشسته  پریزها  کنار  که  نفری  دو  ما  از  و  زد  برق 
چند دقیقه ای مواظب گوشی اش باشیم تا او اطالعات پرواز خود 
را چک کند. او باید به ما اعتماد می کرد که ما گوشی او را نمی 
دستگاه  با  را  ما  او  که  کردیم  می  اعتماد  او  به  باید  ما  و  دزدیم، 
نهایت  در  البته  کند.  نمی  ترک  مخفی]  بمب  یک  خطرناکی [مثال 

معلوم شد که اعتماد متقابل ما به جا بوده است.

مقاله جالبی از چهار روانشناس، سارا آینزورث، روی باومیستر، 
کثلین ُوس و دن ایریلی بررسی می کند که آیا اینگونه اعتماد میان 

غریبه ها به صرف انرژی روانی احتیاج دارد.

اعتماد  بازی  نام  به  اقتصادی  رفتار  بازی  یک  آنها  مطالعه  اساس 
بود. در این بازی، به شرکت کننده ها ۱۰ دالر داده می شد. سپس 
به آنها گفته می شد که می توانند هر چقدر از آن پول به شریک 
را  شریک  به  شده  ارائه  مبلغ  سپس  آزمایشگر  بدهند.  خود  بازی 
سه برابر می کرد. (اگر شرکت کننده تصمیم می گرفت ۳ دالر به 
شریک بدهد، شریک ۹ دالر از آزمایشگر دریافت می کرد.) سپس 
اول  کننده  شرکت  به  خواست  می  چقدر  هر  توانست  می  شریک 

برگرداند.
نتیجه  بهترین  کسب  برای  داشت.  احتیاج  اعتماد  به  بازی  این 
به  را  پول  همه  اول  کننده  شرکت  باید  بازیکنان،  برای  مشترک 
شریک می داد و شریک مبلغ نهایی را به طور مساوی تقسیم می 

کرد. اگر بازیکن اول به شریک اعتماد نمی کرد، او به راحتی می 
توانست همه پول را برای خودش نگه دارد.

ایده محققان این بود که در این بازی اعتماد به یک غریبه نیاز به 
غلبه بر گرایش طبیعی به پرهیز از ریسک دارد. برای بررسی این 
احتمال، آنها نوعی دستکاری برای تقلیل نفس به مطالعه اضافه 
از  ای  دوره  درگیر  افراد  وقتی  نفس،  تقلیل  مفهوم  طبق  کردند. 
خودتنظیمی پرزحمت می شوند، در غلبه بر گرایشات عادتی در 
زحمت  به  نیاز  اعتماد  اگر  بنابراین  شوند؛  می  مشکل  دچار  آینده 
داشته باشد، آنگاه کسانی که قبل از بازی به کاری که زحمت الزم 
غریبه  به  کنند  نمی  چنین  که  کسانی  از  کمتر  پردازند،  می  دارد 

اعتماد می کنند.
مصاحبه  از  صامت  ویدیویی  های  کننده  شرکت  مطالعه،  یک  در 

گوشه  در  کلماتی  خاص،  فواصلی  در  دیدند.  می  خانم  یک  با 
بدون  را  ویدیو  گروه  یک  شدند.  می  ظاهر  صفحه  راست  پایین 
هیچگونه دستورالعمل اضافه ای می دیدند، در حالی که به گروه 
دومی گفته شده بودکه کلمات را نادیده بگیرند و به محض اینکه 
متوجه شدند مشغول نگاه به کلمات هستند توجه خود را به خانم 
مورد  نفس  تقلیل  درباره  قبلی  تحقیق  در  کار  (این  برگردانند. 

استفاده قرار گرفته بود.)
بازی  را  اعتماد  بازی  ها  کننده  شرکت  ویدیو،  تماشای  از  بعد 
است.  دیگر  اتاقی  در  شرکیشان  که  شد  گفته  آنها  به  و  کردند 
همچنین شرکت کننده ها فرمی را پر کردند که ویژگی شخصیتی 
تمرکز  به  افراد  گرایش  درجه  گرفت  می  اندازه  را  نژندی  روان 
احساسات  تجربه  به  گرایش  درجه  و  منفی  های  خروجی  روی 

برانگیخته مانند اضطراب و خشم.
روان  پایین  سطوح  دارای  های  کننده  شرکت  از  مطالعه،  در 
نژندی تاثیر باالیی از دستکاری تقلیل نفس نگرفتند اما آنهایی که 

سطوح باالی روان نژندی وقتی بعد از تالش برای پرهیز از نگاه 
به کلمات روی ویدیو بازی می کردند، نسبت به وقتی این کار را 

نکرده بودند، پول بسیار کمتری به شریک خود می دادند.
ایده اینجا این است که افراد دارای سطوح باالی روان نژندی به 
احساسات  قدرت  روی  که  نژندی  روان  از  ای  جنبه  خاص،  طور 
این  دارند.  ریسک  از  ترس  به  گرایش  کند  می  تمرکز  شان  منفی 
فقط  و  کنند  اجتناب  شریک  به  پول  دادن  از  خواهند  می  گروه 
وقتی انرژی انگیزشی کافی داشته باشند، خواهند توانست به این 

گرایش غلبه کنند.

احتمال  روی  که  را  دیگری  عامل  دو  ای  جداگانه  های  آزمایش 
یک  در  کردند.  بررسی  گذارد  می  تاثیر  دیگران  به  افراد  اعتماد 
با  بازی  از  بعد  که  شد  گفته  ها  کننده  شرکت  بعضی  به  مورد 

شریکشان مالقات خواهند داشت.
 EEG (جعلی)  میزان  یک  افراد  به  بازی  ابتدای  در  دیگری،  در 
(الکتروانسفالوگرافی، نوار مغزی) داده شد و گفته شد که شریک 

فقط  که  شکلی  به  دارد  مشابهی  بسیار   EEG میزان  شان  ندیده 
بین خواهر و برادرها، بستگان یا دوستان نزدیک انتظار می رود.

بازی  از  بعد  را  شریکشان  بناست  که  داشتند  باور  افراد  وقتی 
ببینند یا وقتی که باور داشتند خیلی شبیه به شریکشان هستند، 
دستکاری تقلیل نفس روی مقدار پولی که آنها مایل به پرداختش 
بودند، تاثیری نداشت. در مورد افراد خیلی روان نژند، این تاثیر 
به  شبیه  یا  دید  خواهند  را  شریکشان  کردند  نمی  فکر  که  وقتی 

شریکشان هستند، این تاثیر اتفاق می افتاد.
کنار هم گذاشته همه اینها عبارتست از: اعتماد

 به غریبه ها گاهی زحمت دارد. به طور خاص، وقتی باور دارید 
شباهت  هیچگونه  یا  و  دید  خواهید  را  فردی  بار  یک  فقط  که 
خاصی به او ندارید، باور خواهید داشت که اعتماد به او خطرناک 

خواهد بود.
باشید،  داشته  شدیدتری  العمل  عکس  ریسک  نوع  این  به  چه  هر 

زحمت بیشتری برای اعتماد به یک غریبه نیاز خواهید داشت.

چرا اعتماد کردن به آدما اینقدر سخته؟!
اعتماد مهم است. بدون اعتماد به دیگران، جامعه از هم خواهد پاشید. شما مجبور 
هستید به این فکر که مردم در کل با شما صادقانه رفتار می کنند و به تعهداتشان 
پایبندند، اعتماد کنید. هر چه باشد، شما همه افرادی را که مواد غذایی برایتان تهیه 
می کنند، لباس هایتان را می دوزند و از پول هایتان در بانک محافظت می کنند نمی 

شناسید و نمی توانید همه این کارها را خودتان انجام دهید.

سالمت روان
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از هفته اول 
جام جهانی 
چه آموختیم؟

کارل ماچت
مترجم: امیر طلوعی - منبع: بلیچر ریپورت

یك  این  در  و  رسیده  خود  اول  هفته  پایان  به  تازه  جهانی  جام 
هفته هیچ چیز از یك تورنمنت استثنایی کم نداشته است. حتی 
ثمر  به  با  اخیر،  روز  دو  در  صفر  صفر-  تساوی  دو  وجود  با 
هفته  یك  بازی،  هر  در  گل   ۲/۹ میانگین  یعنی  گل،   ۴۹ رسیدن 
تا  همچنین  گذاشته ایم.  سر  پشت  را  تماشایی  و  پرگل  بسیار 

امروز تنها شاهد سه تساوی بوده ایم و بازی های زیادی هم با 
اختالف گل باال به پایان رسیده است. یکی از مهم ترین و جالب 
توجه ترین آمارهای این هفته تعداد زیاد بازی هایی است که در 
آن تیمی که ابتدا از حریف عقب افتاده بود، توانست در پایان 

به پیروزی دست پیدا کند. 

از  بازگشت  با  که  گرفت  لقب  تیمی  ششمین  بلژیك  سه شنبه 
آنها  برسد.  پیروزی  به  خود  حریف  برابر  توانست  شکست 
عقب  الجزایر  از  پنالتی  ضربه  یك  روی  از  اول  نیمه  در  ابتدا 
افتادند، اما در نیمه دوم گل های ماروان فلینی و دریس مرتنز 
زمینه ساز پیروزی آنها در نخستین بازی مرحله گروهی شد. 
از  را  ضعیفی  بسیار  بازی  مسابقه  ابتدای  در  بلژیك  اگرچه 
از  توانسته اند  که  تیم هایی  سایر  اما  گذاشت،  نمایش  به  خود 
واقع  در  نبوده اند.  گونه  این  الزاما  بسازند  پیروزی  شکست 
عقب  خود  حریف  از  که  تیم هایی  از  بسیاری  مسابقات  این  در 
می افتند، دیگر تنها به تساوی رضایت ندارند و برای دستیابی 
به پیروزی به خط حمله خود دل بسته اند و حتی پس از به ثمر 
را  آنها  ورزشگاه  جو  و  بازی  جریان  هم  تساوی  گل  رساندن 
می کند.  ترغیب  برتری  به  رسیدن  برای  حمالت  دادن  ادامه  به 
بسیاری از گروه های جام جهانی امسال بسیار سخت به نظر 
برای  می تواند  رده  هم  تیم های  برابر  پیروزی  و  می رسند 
همه  البته  باشد.  داشته  زیادی  اهمیت  بعدی  مرحله  به  صعود 
اما  کنند،  جبران  را  نتیجه  نتوانسته اند  هم  سریع  خیلی  تیم ها 
به نظر می رسد اغلب تیم ها نقشه بازی دقیقی دارند که به آن 
دستپاچه  می افتد  عقب  تیم شان  وقتی  هم  بازیکنان  و  پایبندند 
دنبال  به  خود  مربی  تاکتیك های  به  اعتماد  با  بلکه  نمی شوند، 

یافتن راهی برای جبران بازی هستند. به عنوان مثال در بازی 
روی  از  اروگوئه  که  گلی  از  پس  اروگوئه،  برابر  کاستاریکا 
کونکاکاف  منطقه  تیم  بازیکنان  رساند،  ثمر  به  پنالتی  نقطه 
کردند  سعی  آنها  اما  بپاشند،  هم  از  می توانستند  راحت  خیلی 
به تدریج قدرت خود را به بازی دیکته کنند و از وقتی که گل 
تساوی بخش را به ثمر رساندند، اعتماد به نفس آنها بیشتر هم 
شد و می توان گفت کامال شایسته پیروزی ۳-۱ در این مسابقه 
به  بهتر  عبارت  به  یا  خود  روش های  به  آنها  که  ایمانی  بودند. 
بازگرداندن  در  آنها  موفقیت  اصلی  کلید  داشتند،  خود  مربی 
برابر  برزیل  افتتاحیه  بازی  در  اتفاق  همین  بود.  بازی  نتیجه 
برابر  هلند  مهم تر  همه  از  و  اکوادور  برابر  سوییس  کرواسی، 
اسپانیا هم رقم خورد. هیچ یك از این تیم ها پس از عقب افتادن 
دچار وحشت نشدند، یکدیگر را سرزنش نکردند و در تاکتیك 

تیم خود تغییر عمده یی به وجود نیاوردند.

 البته در همه این بازی ها چند تعویض یا تغییر کوچك تاکتیکی 
خودشان  بازی  به  تیم ها  این  که  است  این  مهم  اما  شد،  انجام 
ادامه دادند، تا حد امکان حمله کردند و از فرصت های خود به 
بهترین نحو بهره بردند. مربیان این تیم ها هم به نحو احسن 

سهم خود را در بهبود نتیجه تیم هایشان ایفا کرده اند و در این 
مسابقات تعداد زیادی از تعویض های روحیه بخش و موفق را 
داشته اند.  بازی های  نتیجه  تغییر  در  زیادی  تاثیر  که  دیده ایم 
به عنوان مثال در بازی بلژیك و الجزایر، هر دو بازیکن گلزن 
برابر  روسیه   ۱-۱ تساوی  در  کمااینکه  بودند،  تعویضی  بلژیك 
جانشین  بازیکنان  توسط  تیم  دو  هر  گل های  هم  جنوبی  کره 
به ثمر رسید. آیا این نشان دهنده ناکامی تیم ها در تطبیق دادن 
چنین  احتماال  است؟  حریف  تیم  تغییرات  با  خود  دفاعی  خط 
روی  از  وقتی  که  هستند  تعویضی  بازیکنان  این  بلکه  نیست، 
جام  در  را  خود  تاثیر  دارند  سعی  بازی می شوند  نیمکت وارد 
جایگاهی  یافتن  برای  وجود  تمام  با  و  بگذارند  جا  بر  جهانی 
می کنند.  تالش  بعدی  بازی  در  خود  تیم  ثابت  ترکیب  در 
آب  شرایط  در  خصوص  به  و  بزرگ  تورنمنت های  در  فوتبال 
بازیکن   ۱۴ با  که  است  ورزشی  برزیل،  مانند  گرمی  هوایی  و 
انجام می شود و مربیان نه تنها باید بر ۱۱ نفر آغاز کننده بازی 
را  تیم  بازیکنان  دیگر  باید  بلکه  باشند،  داشته  تمرکز  خود  تیم 
که  بازیکنانی  و  دهند  قرار  نظر  تحت  دقت  به  تمرینات  در  هم 
از آمادگی ذهنی الزم برای تاثیرگذاری در بازی به عنوان یار 
تعویضی برخوردارند را نیز انتخاب کنند. مهم ترین درسی که 
نخستین هفته از جام جهانی به تیم ها و هواداران شان آموخت، 
که  زمانی  و  پایانی  دقایق  در  حتی  و  هرگز  امید  که  است  این 
است،  گریبان  به  دست  دردناکی  تساوی  یا  شکست  با  تیم شان 
هم نمی میرد. در حالی که جام وارد دومین هفته خود می شود، 
بردن  لذت  به  را  ما  می تواند  که  است  امیدواری  و  ایمان  همین 

از هیجان و زیبایی بیشتر در ادامه تورنمنت امیدوار می کند.

گزارش ESPN از عملکرد تیم ملی ایران

ایران در این سال ها به 
وضوح بهتر شده است

مترجم: رومینا تیموری

 برای بیشتر عالقه مندان به فوتبال، نخستین بازی 
ایران مقابل نیجریه، بسیار کسل کننده بود. در یك 
فاز  در  که  داشت  قرار  نیجریه یی  تیم  بازی  طرف 
هجومی ابتکار عمل الزم را نداشت و در طرف دیگر 
دفاعی  دیواره  که  بود  گرفته  قرار  ایران  ملی  تیم 
در  بود.  بسته  ضدحمله ها  به  دل  و  داشت  سختی 
پایان بازی، هر دو تیم توسط تماشاگرانی بی طرف 
- و بعضا حتی از سوی برخی  هواداران خودی - 
ملی  تیم  عملکرد  که  است  درست  این  شدند.  «هو» 
از  بسیاری  گروه،  رقیب  ضعیف ترین  مقابل  ایران 
از  اما  است  کرده  ناامید  را  ایران  فوتبال  هواداران 

منطقی  فوتبال دوستان  از  بسیاری  دیگر  سوی 
هستند.  راضی  بازی  این  نکته  چند  از  ایران  در 
نخستین نکته و مهم ترین نکته اینکه ایران توانست 
از این بازی امتیاز بگیرد چرا که این نخستین باری 
بازی اش  نخستین  بود در  توانسته  ملی  تیم  که  بود 

در جام جهانی امتیاز کسب کند.

صفر  بر  سه  نتیجه  با   ۱۹۷۸ جهانی  جام  در  آنها   
جام  در  خوردند؛  هلند  مقابل  سنگینی  شکست 
جهانی ۱۹۹۸ بازی اول را یك بر صفر به یوگسالوی 
سابق باختند و در ۲۰۰۶ سه بر یك از مکزیك شکست 
خوردند. این تساوی نه تنها یك امتیاز برای ایران 
داشت بلکه تیم ملی توانست برای نخستین بار در 
تاریخ حضورش در جام جهانی دروازه اش را نیز 
بسته نگه دارد. هواداران تیم ملی ایران که در چند 
سال گذشته بیشتر از همیشه نتایج تیم ملی شان را 
در  چشمگیری  پیشرفت های  شاهد  کردند،  دنبال 
تیم شان بوده اند. واضح است که کارلوس کی روش 
اعتماد  آنها  و  رسانده  خودباوری  به  را  بازیکنانش 

به نفس باالیی دارند.

 به ویژه مدافعان این تیم. آنها دیگر با عدم تمرکز 
به زیر توپ نمی زدند و سعی می کردند با برقراری 
را  بازیسازی  زمین  عقب  از  هافبك ها  با  ارتباط 
پاس های  درصد    ۹۴ مثال  برای  کنند.  شروع 

در  بود.  صحیح  بازی  این  در  صادقی  امیرحسین 
بتواند  تا  ندارد  خالقی  هافبك های  ایران  حقیقت 
معضل  خودش  این  و  کند  سردرگم  را  حریفانش 
در  آنها  تیم  که  کرد  قبول  باید  اما  است.  بزرگی 
بازی سازی از عقب زمین پیشرفت های خوبی کرده 
آمادگی  بازی  این  مثبت  نکات  از  دیگر  یکی  است. 
فیزیکی خیلی خوب کل تیم ایران بود. این موضوع 
احتماال  ولی  بیاید  عجیب  دیگران  نظر  به  شاید 
هست  خاطرشان  ملی  تیم  قدیمی  هواداران  بیشتر 
نتایج  روی  تیم  جسمانی  پایین  توان  چگونه  که 

بازی ها اثر می گذاشت. 

تیم  آلمان،   ۲۰۰۶ جهانی  جام  در  مثال،  عنوان  به 
ایران مقابل مکزیك و پرتغال تا دقیقه ۶۰، ۶۵ بازی 
خستگی  آن  از  بعد  و  گذاشت  نمایش  به  را  خوبی 
به  ایران  بازی  سطح  و  می شد  دیده  تیم  کل  در 
طرز قابل چشمگیری افت کرد. اما در بازی مقابل 
نیجریه، شش نفر از بازیکنانی که از ابتدا در زمین 
حیدری،  خسرو  (و  کیلومتر   ۱۰ از  بیش  بودند، 

مدافع ایران ۱۱/۵ کیلومتر) دویدند. سه نفر دیگر 
هم تقریبا ۹ کیلومتر دویدند و تنها اشکان دژآگه که 
رکورد  این  به  نتوانست  شد  تعویض   ۸۰ دقیقه  در 
لیگ  در  که  بازیکنانی  که  اینجاست  جالب  برسد. 
دوندگی های  میانگین  می کنند  بازی  ایران  داخلی 
قوچان نژاد،  رضا  جز  به  دارند.  پایین تری  بسیار 
در  را  بازی  بیشتر  ایران  ملی  تیم  بازیکنان  دیگر 
وظیفه  بر  به شدت  و  بودند  خودشان  زمین  نیمه 

دفاعی شان تمرکز کرده بودند.

آزادتر  زمین  کل  در  نیجریه یی ها  عوض،  در   
می چرخیدند. احتمال می رود که دقیقا همین بازی 
هم  آرژانتین  مقابل  شنبه  روز  بازی  در  ایران  از  را 
ببینیم؛ ایران عقب می کشد و سعی در خنثی کردن 
ضدحمله ها  به  و  داشت  خواهد  آرژانتین  حمله های 
بیشتر  بست.  خواهد  دل  بادآورده  موقعیت های  و 
مقابل  آرژانتین  که  کرده اند  پیش بینی  کارشناسان 
به  توجه  با  پس  می شود.  پیروز  نیجریه  و  ایران 
خواهد  ایران  این  بوسنی،  و  نیجریه  بازی  نتیجه 
بود که در بازی آخر تکلیف تیم دوم صعود کننده را 
بگیرد  تصمیم  کی روش  شاید  البته  می کند.  معلوم 
طلب  شاگردانش  از  بازتری  بازی  و  کند  ریسك  که 
کند تا به هواداران تیم ملی شادی و هیجان بیشتری 

در این جام هدیه بدهد.

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهتبه یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت
 نقل و انتقال  پول خوداستفاد ه نمائید نقل و انتقال  پول خوداستفاد ه نمائید
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 افقي:
١ - اين چاشني در شهرهاي مازندران با 
كيفيت عالي سرو مي شود – برگزيدن

ــت و مكار – فروتن – زاپاس  ٢- ناراس
خودرو

ــت  ــوان – مرد بي زن – درس ٣- پهل
شدن كارها – خو، سرشت

ــهادت – كالم  ــت ش ٤- نبرد – انگش
چوپان

٥- انبار غله – ساكت، يواش – شهري 
در ايتاليا

٦- پابند، وابسته – ايمن – در بر روي 
آن حركت مي كند

٧- موجود نامريي – آلياژ – وسيله اي 
براي ديدن اجرام فضايي دور به صورت 

واضح و دقيق
٨- تمام و همگي – داد، انصاف – صدا، 

نغمه – گويشي در كشورمان
٩- تخمين – خوراكي از زرده تخم مرغ 

و اسفناج – سرخود
١٠- سردسير – جبون و كم جرأت – 

چمن
١١- دريا – به سبب – وسيله بافتن قالي

١٢- دومين شهر استان كرمان به لحاظ مساحت – قسمت چوبي ته تفنگ – راهنماي 
مكتوب كاال

ــيم – جمع سنت – يكي از بزرگترين شهرهاي شمالي كشور – ضمير  ١٣- اكسيدكلس
سوم شخص مفرد

١٤- ته نشين مايعات – چيرگي، برتري – پيكان
١٥- پرنده  بومي ايران – كارگاه نقاشي

 عمودي:
١ - همنشين – هافبك سال گذشته تيم استقالل تهران كه اكنون عضو تيم االهلي قطر 

است
٢- بطور چشمگير – پرنده اي خوش آواز – زيبارو

٣- چشم دوختن به چيزي – بلي – كشور آفريقايي – بخيه درشت
٤- قصد و آهنگ – يار عذرا – ميوه

٥- بخشايش گناه – هنر تكه هاي ريزريز – گرداگرد لب
٦- باقي مانده – دوباره – رسوا

٧- حركت كرم – ريشه ها و بنيادها – مبدل برقي
٨- تاب و توان – فرشته – يكي از زيباترين شهرهاي ايران – ماهي كنسروي

٩- تپش قلب – پنجره قديمي 
– امير، بزرگ

١٠- نام هاي خاص – كشوري در 
غرب آفريقا – فراز

١١- خمره بزرگ – گليم ضخيم 
– اقامتگاه شاه

١٢- حرف صليب – وحشت – 
قراول

١٣- جمع خادم – دشوار – قاچ 
– چاق خارجي

١٤- بيماري التهابي مزمن پوست 
كه در دوران نوجواني شايع است 

– عيد ايرانيان – بلندمرتبه
ــه  بازي – واضح،  ١٥- بدون حق

تابناك

 افقي:
١ - مهاجم جديد خارجي استقالل 

تهران – تمرين نظامي
ــن – غزوه  ــچ و تاب – فروت ٢- پي

پيامبر (ص)
٣- سرخ كم رنگ – غالف شمشير 

– قوچ – جمع رأي
٤- شهري در استان خوزستان كه 
ــت  آب  و هواي آن گرم و بياباني اس

– قرابت – ضد خير
٥- سال قبل – لوله شيشه اي مدرج 
و طويلي است كه در انتهاي آن يك 
شير جهت كنترل خروج محلول از 

آن نصب شده است – باد سرد
ــه قبلي – طايفه اي  ٦- قتل با نقش
در سيستان – به مجموعه مباحثي 
ــي  ــود كه براي بررس ــه مي ش گفت
ــتمي به  وضعيت يا موقعيت سيس

كار رود
ــه او – دانش آموز –  ــف ك ٧- مخف

تبريك
٨- مورچه – سرآغاز شكست – اردوگاه – مخفف دهان

٩- پيداكننده – نااميد – مفت
١٠- به تنگ آمده – گنگ – شهري در فاصله ٢٧٠ كيلومتري شمال غربي سنندج

١١- راز – يك ورزش بين المللي – نوبت بازي
١٢- قورباغه جدول – نمايش – مفتخر

١٣- اي دل شاعر – آغاز – بيمارستاني در شمال غرب تهران – بزرگ
١٤- افسوس و پشيماني – جايگاه موبدان – خزنده گزنده

١٥- جو زمين – فيلمي از اندي گارسيا
 عمودي:

١ - خوش خنده – اثري از كورتزيو ماالپارته
٢- چند وكيل – هوله – قلعه روي كوه

٣- قهوه – انبار غالت – جامه – نام
٤- نوشتن – بيزاري – صداي خالي شدن باد تيوب

٥- چوپان – عقيده – تير پيكاندار
٦- پارچه گياهي – ديد و نظر – مجبور شده

٧- زيستگاه – بها بازار – محرك ماشين
٨- تصديق عامي – بازد آيد – بشارت دهنده – خودسازي

٩- دربايست – اين سبزي و گياه خواص درماني و مصارف غذايي بسياري دارد – معبود
١٠- مالحظه – بوي خوش 

– پوشاننده
از  ــره اي  خم  – ــل  بغ  -١١
ــه – نوعي صداي  گل نپخت

برخورد
١٢- يار پت! – ملعون تاريخ 

– از انگشت ها
ــي  روحان  – ــداد  اج  -١٣
ــتي – مقام طاليي –  زرتش

رنگ مو
ــه – قطاع الطريق  ١٤- حمل

– سمبل
١٥- فيلمي از شيخ طادي با 
بازي علي نصيريان – حربه اي 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

در  است  ممکن  که  منفی  چیزهای  نگران 
یک رابطه اتفاق بیفتند نباشید، زیرا چیزی 
است  مشخص  اما  نیست.  وقت  اتالف  جز 
این  از  را  فکرتان  توانید  نمی  راحتی  به  که 
چیزها خالی کنید. این وضعیت خیلی برای 
تان آشنا به نظر می رسد، انگار قبًال هم این 
ماجراها را تجربه کرده اید. باید بدانید که 
با  گرفته  قرار  تان  پیش روی  اکنون  چه  آن 
پس  داراد،  فرق  کامًال  گذشته  های  تجربه 
این  از  تا  بگذارید  کنار  را  تان  های  ترس 
در  چه  آن  به  شوید.  خالص  معیوب  افکار 
گذشته اتفاق افتاده آگاهی دارید، پس آن را 

دوباره تکرار نکنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
اگر این هفتهکسی به سراغ تان آمد که ایده 
های جالبی در سر داشت، یادتان باشد که 
زود دست به سرش نکنید، چیزی را که می 
گوید حتمًا مورد توجه قرار دهید. دوست 
ندارید کاری را که عاقبت اش معلوم نیست 
به  که  ای  تجربه  خاطر  به  کنید.  دنبال 
است  ممکن  اید  گذاشته  سر  پشت  تازگی 
منفی  پاسخ  درخواست  این  به  بالفاصله 
که  شود  می  توصیه  شما  به  اما  بدهید. 
طرز فکرتان را عوض کنید و این موقعیت 

را فقط با توجه به خودش بسنجید. وقتی 
چنین فرصتی برای تان پیش آمده این قدر 

ناسپاس نباشید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
افکار  اکنون  اگر  که  برسد  نظر  به  شاید 
میان  در  دیگران  با  را  تان  احساسات  و 
بیشتری  امنیت  و  است  بهتر  نگذارید 
گیری  گوشه  همه  این  اما  داشت،  خواهید 
ندارد.  لزومی  اصًال  دهید  می  نشان  که 
دارید،  سر  در  که  نیست  افکاری  از  مشکل 
است  ممکن  که  هاست  آن  بیان  طرز  بلکه 
شما را گرفتار کند. یادتان باشد که دیگران 
آن  از  و  ندانید  تان  احساسات  مسئول  را 
را  تان  مشکل  که  باشید  نداشته  انتظار  ها 
حل کنند. آن ها قادر به حل مشکالت شما 
شما  های  حرف  به  توانند  می  اما  نیستند، 
سعی  پس  کنند.  تان  حمایت  و  کنند  گوش 
نکنید این بار سنگین را به تنهایی به دوش 

بکشید.

متولدین تیر (خرچنگ):
مسئولیت  دارید  قصد  که  رسد  می  نظر  به 
بودید  شده  متوجه  اشتباه  که  را  چیزی 
خوب  نیت  این  که  است  ممکن  اما  بپذیرید، 
شما لکه دار شود. خودتان فکر می کنید که 
واضح حرف می زنید و می توانید انگیزه 
های تان را به دیگران بفهمانید، اما ممکن 
برداشت  اشتباه  گویید  می  چه  آن  است 

حرف  بیشتر  هرچه  که  باشد  یادتان  شود. 
پس  شد.  خواهد  تر  آشفته  اوضاع  بزنید، 
این قدر سعی نکنید همه ی کارهای تان را 
توجیه  برای دیگران توضیح دهید و آن را 
کافی  دارید  خوبی  نیت  که  همین  کنید، 
است و می توانید به یک عذرخواهی ساده 

بسنده کنید.

متولدین مرداد (شیر):
پیش  از  بیش  که  دارید  هفتهتصمیم  این 
اکنون  زیرا  بزنید،  تالش  و  کار  به  دست 
کارهاست.  انجام  برای  فرصت  بهترین 
بسیار  اید  گرفته  پیش  در  که  ای  برنامه 
عالی و بدون نقص است، اما احتمال زیادی 
و  موانع  با  روز  اواخر  تا  که  دارد  وجود 
نتوانستید  اگر  شوید.  روبرو  مشکالتی 
اشکالی  کنید  عمل  خواستید  می  چه  آن  به 
امشب  نکنید.  سرزنش  را  خودتان  ندارد، 
را راحت بخوابید، فردا فرصت تازه ای در 

انتظار شماست.

متولدین شهریور (سنبله):
طور  به  هم  هنوز  که  رسد  می  نظر  به 
خاطر  آزرده  گذشته  زخم  یک  از  پنهانی 
می  ماجرا  آن  از  ها  مدت  البته  هستید. 
اکنون  و  اید  بخشیده  را  همه  شما  و  گذرد 
به راه خودتان می روید. اگر اکنون از این 
بردارید  دست  کننده  ناراحت  احساسات 
لزومًا به این معنی نیست که زندگی شادی 

عقب  به  دیگر  بار  یک  باید  داشت.  خواهید 
بگیرید.  مهم  تصمیم  یک  بعد  و  کنید  نگاه 
را  آن  وقتی  و  بگیرید  درس  تجربه  این  از 
مرحله  به  توانید  می  کردید  بررسی  خوب 
این  با  تا  باشد  یادتان  شوید.  وارد  بعد  ی 
گذشته ی تلخ کنار نیایید نمی توانید آینده 

ی دلپذیری داشته باشید.

متولدین مهر (ترازو):
می  کسی  که  شوید  هفتهمتوجه  این  اگر 
خیلی  است  ممکن  دهد  تان  فریب  خواهد 
دانید  نمی  دقیقًا  بگیرید.  خشم  او  به  زود 
چه نقشه ای برای تان کشیده اند و چه تله 
هایی کار گذاشته اند، اما می توانید حقیقت 
و دروغ را از هم تشخیص دهید. به توصیه 
ندای  به  فقط  و  ندهید  اهمیت  ها  آن  های 
گرا  واقع  کنید  سعی  کنید.  گوش  تان  دون 
شما  به  تان  ششم  حس  که  بدانید  و  باشید 

دروغ نمی گوید.

متولدین آبان (عقرب):
در  اکنون  که  را  کارهایی  تمام  کنید  سعی 
خودتان  بتوانید  تا  کنید  تمام  دارید  دست 
انگیز  هیجان  و  جدید  فرصت  یک  برای  را 
آماده کنید. تمام وجودتان به هیجان آمده 
کنید  سعی  اگر  که  باشد  یادتان  اما  است، 
همه چیز پیرامون تان را کنترل کنید دیگر 
ریزی  برنامه  ماند.  نخواهد  باقی  هیجانی 
کنار  بودید  داده  انجام  قبًال  که  را  هایی 

عمل  لحظه  در  که  بگیرید  یاد  و  بگذارید 
کنید. اکنون به نفع شماست که برای آینده 
زندگی  لحظه  در  و  نکنید  ریزی  برنامه 

کنید.

متولدین آذر (کمان):
سعی  و  بگیرید  تر  ساده  را  کارها  کمی 
کرده  حاصل  که  را  هایی  پیشرفت  کنید 
صبح  شاید  بگیرید.  کار  به  خالقیت  با  اید 
که  بدانید  اما  بگذارید،  سر  پشت  را  آرامی 
سکون  و  آرامش  نیست  هفتهقرار  این 
به  است  هفتهممکن  این  کنید.  تجربه  را 
با  مدام  زیرا  شوید،  تبدیل  خودتان  دشمن 
پیکارید.  در  گذشته  تجربیات  و  احساسات 
تان  کمک  اکنون  تواند  می  که  چیزی  تنها 
کند این است که دل نگرانی های خود را با 

یک دوست صمیمی در میان بگذارید.

متولدین دی (بز):
و  شنوید  می  را  ساعت  تاک  تیک  صدای 
باقی  وقتی  دیگر  که  کنید  می  احساس 
نمانده تا کارهای نیمه تمام را به سرانجام 
بعضی  شوید  مجبور  شاید  برسانید. 
کنید  رها  تمام  نیمه  طور  همین  را  چیزها 
نگران  اما  شوید.  وارد  بعد  ی  مرحله  به  و 
دوباره  آینده  ی  هفته  چند  تا  نباشید، 
به  را  امور  این  تا  یافت  خواهید  فرصت 
بهترین  کنید  سعی  فعًال  برسانید.  انجام 
خیلی  اما  بگذارید،  نمایش  به  را  تان  های 

به خودتان سخت نگیرید. با خودتان کمی 
مهربان تر رفتار کنید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
دارد:  چهره  دو  دارید  پیش  در  که  روزی 
مثل یک بره ی بی آزار وارد می شود و مثل 
تصمیم  شاید  رسد.  می  پایان  به  شیر  یک 
پیش  در  را  معنوی  ی  رویه  یک  که  بگیرید 
تحمیل  دیگران  به  را  افکارتان  و  بگیرید 
شما  معنوی  گیری  گوشه  این  البته  نکنید. 
یادتان  اما  بکشد،  طول  زیاد  است  ممکن 
با  شوید  عمل  وارد  خواستید  وقتی  باشد 
آگاهی و مالیمت شروع کنید. نیازی نیست 
که از همان اول قدرت و جسارت تان را به 

نمایش بگذارید.

متولدین اسفند (ماهی):
می  زیرا  اید،  آورده  روی  بینی  خوش  به 
احساس  اکنون  که  را  امنیتی  عدم  خواهید 
دارید.  نگه  مخفی  دیگران  از  کنید  می 
تظاهری  رفتار  این  متوجه  دیگران  البته 
نشود،  باورتان  شاید  شد.  نخواهند  شما 
را  تان  احساسات  که  است  تان  نفع  به  اما 
را  خودتان  و  بگذارید  میان  در  دیگران  با 
که  بدانید  کنید.  آماده  آن  پیامدهای  برای 
از  بهتر  کنید  آشکار  را  تان  احساسات  اگر 
مخفی  خودتان  پیش  را  ها  آن  که  است  این 

نگه دارید.

جدول و سرگرمی

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

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

انجام کلیه امور برقی  و تعمیرات الکتریسیته 
kitchen, Bathroom  کلیه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

خدمات لوله کشی و نجاری
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی

۰۷۷۸۰۸۱۴۳۷۴

حل جدول شامره ۵۶۴۰ هفته گذشته
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غزلیات حافظ - 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم
یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این والیت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
جانا روا نباشد خون ریز را حمایت

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

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

On account of that heart-cherishing beloved, thanks with complaint are mine:
If thou be a subtlety-understander of love list well to this tale.
Rewardless was and thankless every service that I rendered:
O Lord! void of kindness let none be the served one.
To profligates, thirsty of lip, none giveth a little water:
Thou mayest say: “Those recognizing holy men have departed from this land.”
O heart! In His tress-like noose, twist not; For, there,
Thou seest severed heads, crimeless, guiltless.
With a glance, Thy eye drank our blood; and Thou approvest:
O Soul! lawful is not protection to the blood-shedder.
In this dark night, lost to me became the path of my purpose:
O Star of guidance! come forth from the corner.
From every direction, where I went naught increased to me save terror.
Beware of this desert, and of this endless Path.
Of this Path, the end openeth no form
For, in its beginning, are a hundred thousand stages more.
Although, thou snatchedest my honor, I turn not my face from Thy door:
More pleasant is violence from the Beloved, than from the enemy, courtesy.
To thy complaint, love reacheth, if like Hafez
Thou recite the Kuran with the fourteen traditions.

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 .

امید فعاالن اقتصادی انگلیس 
برای بازگشت به ایران

تصمیم  اگرچه  نوشت  گزارشی  طی  تلگراف  انگلیسی  روزنامه 
فعاالن  اما  است  سیاسی  تهران  در  انگلیس  سفارت  بازگشایی 
روابط  گرفتن  سر  از  انتظار  در  مشتاقانه  کشور  این  اقتصادی 
گزارشی  طی  تلگراف  روزنامه  هستند.  کشور  این  با  تجاری 
در  خود  سفارت  بازگشایی  برای  انگلیس  دولت  اقدام  نوشت، 
تهران یك گام سیاسی در خاورمیانه است، اما شرکت های تجاری 
این کشور در حال آماده شدن برای رفع موانع بر سر راه انجام 
منطقه  بالقوه  بازارهای  بزرگ ترین  از  یکی  با  تجاری  مبادالت 

هستند.
وزیر  هیگ،  ویلیام  تصمیم  اگرچه  می کند:  اضافه   گزارش  این   
تهران،  با  سیاسی  روابط  ازسرگیری  برای  انگلیس  خارجه  امور 
انتظار  در  مشتاقانه  انگلیسی  صادرکنندگان  اما  است  سیاسی 
هستند.  اسالمی  کشور  این  با  تجاری  روابط  شدن  سرگرفته  از 
باره  این  در  لندن  شهردار  اقتصادی  ارشد  مشاور  لوینز،  جرارد 
مهمی  اقتصاد  استراتژیکی  و  جغرافیایی  لحاظ  به  ایران  گفت: 
برای  و  است  بسیاری  پتاسیل های  دارای  که  می شود  محسوب 
انگلیس اهمیت دارد که روابط آتی قوی و استواری در زمینه های 
تجاری، سیاسی و اقتصادی با این کشور داشته باشد. وی ادامه 
انگلیس  که  شود  تقویت  می تواند  زمانی   تنها  لندن  موقعیت  داد: 
نوشته  به  دهد.  ادامه  خود  جهانی  روابط  تعمیق  و  توسعه  به 
بهبود  از  حاصل  اصلی  منفعت  که  می رود  انتظار  گزارش،  این 
انگلیس  گاز  و  نفت  شرکت های  نصیب  غرب  و  تهران  روابط 
شود. تحریم های موجود در آستانه بررسی مجدد است و انتظار 
می رود که به کاهش محدودیت ها در بخش نفت و گاز و صنایع 

پتروشیمی منجر شود.


