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با حذف شدن ایران از بازیهای جام جهانی

جـــــام جهـــانی به 
سبک ساپــورت ایرانی

جهانی   جام  حساس  های  بازی  ایران  مردم   حالیکه  در 
یکی  گیر  در  خاورمیانه  طرفی   از  و  میکرند  دنبال  را 
از  حساس ترین مسائل  قرن حاضر خود به سر میبرد 
دختران  ساپورت  مسائل  به  نیز  ایران  مجلس  نمایندگان 
و  ها  ورزشگاه  در  زنان  حضور  از  جلوگیری  و  ایرانی 
دولت ایران را در آستانه مذاکرات نهایی هسته ای تحت 
فشار گذاشته و به مسائل دست چندمی ایران پرداختند 
هر چند که بعد از انتخاب ریاست جمهوری ایران، فشار 
سوال  اما  یافته  افزایش  ایرانی  دولتمردان  بر  مجلس 
اقتصادی  و  زمانی  های  هزینه  باید  چرا  که  اینجاست 
حاضر  حال  در  اینچنینی  مسائل  صرف  دولت  و  مجلس 

شود؟
اما امید مافی در  ستون  روزنامه اعتماد در جهت حمایت 
دستت  از  و  مي دهیم  تکان  "دست  نوشت:  بازیکنان  
مي دهیم. به همین سادگي. همیشه پیش از آنکه اتفاقي 
این گونه  ما  بفرستیم.  تسلیتي  خودمان  براي  باید  بیفتد 
زندگي مي کنیم و این گونه قباي آرزوهاي مان را بر شب 
باراني مي آویزیم. ماکه به دقیقه اکنون زندگي مي کنیم و 
براي مان مهم نیست فردا چه رنگي خواهد داشت. باالتر 

از سیاهي رنگي نیست که!
او  با  شود  ملت  یك  قهرمان  کارلوس  ازآنکه  پیش  تا 

سنگدالنه برخورد کردیم. وقتي اتوبوس سفید را برابر 
الي  را  سلسته  آلبي  دقیقه   ۹۰ و  کرد  پارك  نیجریه  خانه 
شد  بدل  ما  ملي  قهرمان  به  شبه  یك  فرستاد  صنوبرها 
حاال  درآورد.  خود  تسخیر  به  را  اجتماعي  شبکه هاي  و 
صعود  سینیور،  از  و  بودیم  شده  طلب  جاه  ما  دیگر 
هم  را  بوسني  مي شود  مي کردیم  فکر  مي خواستیم. 
پایکوبي  سالوادور  تند  باران  زیر  و  فرستاد  مسلخ  به 
کرد. اما فوتبال بي رحم تر از این حرف ها بود و درست 
وقتي که منتظر شلیك آخر بودیم ورق برگشت و مردان 
پوچ گراي بالکان هواي توفان برپا کردن به سرشان زد.

دین  داشتني  دوست  مسي  و  آرژانتین  بازیها  با  همزمان 
آفریقا  سیاهان  آنها  کردند.  ادا  ایران  فوتبال  به  را  خود 
را پوست کندند اما ما نتوانستیم از فرصتي که عایدمان 
شد بهره کامل را ببریم و به یك پایان دراماتیك تن دادیم.

متعصب.  آندوي  خداحافظ  جهاني.  جام  خداحافظ 
باران  زیر  دقیقه   ۹۲ شما  کي روش.  آقاي  خداحافظ 
تا  زندگي  بدهید  یاد  ما  به  تا  کردید  عطسه  و  ایستادید 
آخرین لحظه و آخرین دم ادامه دارد. راستي چه دفترچه 

خاطراتي برایمان درست کردید موسیو!
...  >>> ادامه در صفحه ۱۶
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  نمایش عکس  بانوان ساپورت پوش در مجلس! 
ناصر  و  مطهری  علی  سوال  به  رسیدگی  جریان  در 
بی تفاوتی  مورد  در  کشور  وزیر  از  الرگانی  موسوی 
ساپورت پوش  بانوان  پدیده  به  وزارتخانه  این 
شد.  پخش  مجلس  مانیتور  از  افراد  این  از  تصاویری 
علنی  صحن  در  ساپورت پوش  بانوان  تصاویر  نمایش 
مجلس که البته چهره آنان پوشیده شده بود، با واکنش 
نمایندگان و همهمه زیاد در صحن علنی مجلس همراه 
در  شده  ایجاد  همهمه  به  اشاره  با  مطهری  علی  شد. 
مجلس به مزاح گفت: به نظر می رسد دوستان از دیدن 

این تصاویر به وجد آمده اند.

سندی با پرانتز بسیار
این  باشد»  داشته  پرانتز  کلمه  از  بیش  شاید  متن  «این 
جمله توصیف ظریف در پایان دور پنجم گفت وگوهای 
ایران و ۱+۵ در وین از نحوه نگارش متن توافق نهایی 
نکات  وین۵  شده  تهیه  سند  در  می رسد  نظر  به  بود. 
مورد توافق روی کاغد آمده و طرفین موضوعات مورد 
هم  شرمن  وندی  داده اند.  قرار  پرانتز  در  را  اختالف 
اعالم کرد که طرفین با سند کاری با پرانتزهای بسیار 
به خانه برگشتند؛ سندی که گفته می شود می تواند در 
وین۶ نقشه راه مذاکرات برای ورود رسمی به مرحله 

نگارش پیش نویس توافق جامع شود.

آژیر بی آبی
درحالی که آژیر بی آبی در ۵۱۷ شهر کشور به صدا در 
آمده است، اما یک مقام مسوول در وزارت نیرو گفته 
آب  نکردن  جیره  بندی  امسال  نیرو  وزارت  قرمز  خط 
در شهرهای کشور است.ظاهرا روحانی دستور داده 
تا کمبود و جیره بندی آب اتفاق نیفتد و در این رابطه 
 ۱۲ آب  تامین  برای  را  برنامه  هایی  هم  نیرو  وزارت 
کالن شهر تدوین و به رئیس جمهوری ارائه داده است. 
با همه اینها به دلیل شرایط طبیعی، طی سالیان گذشته 
کشور  شهر   ۵۱۷ و  شده  مواجه  کم آبی  خطر  با  کشور 

هم اکنون مشکل تنش آبی دارند.

تماشاگر زن ممنوع
و  زنان  امور  معاون  به  رئیس جمهور  دستور  ظاهرا 
زمینه های  کردن  فراهم  برای  وجوانان  ورزش  وزیر 

است.  نداشته  تاثیری  هم  ورزشگاه  در  زنان  حضور 
اخطار  مجلس  هیات رئیسه  سخنگوی  آنکه  وجود  با 
برزیلی ها  مانند  ایرانی  بانوان  که  داد  اساسی  قانون 
اما  شوند،  بهره مند  والیبال  بازی  تماشای  از  باید 
فاطمه آلیا، گفت که کار زن شوهرداری و تربیت فرزند 
را  پاکی  آب  هم  ناجا  فرمانده  دیدن.  والیبال  نه  است؛ 
روی دست همه ریخت و گفت در شرایطی نیستیم که 

اختالط زن و مرد در ورزشگاه ها مصلحت باشد.

یوزپلنگ ها ناامید نمی شوند 
نمایش فوتبال ملی پوشان ایرانی که هر چند با تک گل 
درخشان  چنان  کردند  واگذار  را  بازی  مسی   ۹۱ دقیقه 
که  داد  نشان  و  برانگیخت  را  همگان  تحسین  که  بود 

نسل یوزپلنگ های ایرانی ناامید نخواهد شد.

نسخه کری برای عراق
سفری  در  دوشنبه  روز  آمریکا  وزیرخارجه 
غیرمنتظره وارد بغداد شد و بالفاصله با نخست وزیر 
نوری المالکی درباره بحران عراق گفت وگو کرد. جان 
مبارزه  درراستای  عراق  از  واشنگتن  شد  متعهد  کری 
و  جدی  حمایت  داعش  شبه نظامیان  و  تروریست ها  با 
مداوم داشته باشد. باراک اوباما چندی پیش اعالم کرد 
که آمریکا برای کمک به ارتش عراق ۳۰۰ مشاور نظامی 
کری  جان  می شود  گفته  می کند.  اعزام  کشور  این  به 
دولت  یک  که  خواسته  عراق  رهبران  دیگر  و  مالکی  از 

وحدت ملی با حضور تمام گروه ها تشکیل دهند.

بیکاری زنان بیشتر از مردان
نسبت  مردان  بیکاری  اوضاع  بهبودی  خبر  چند  هر 
حال  هر  به  اما  باشد،  امیدوارکننده  می تواند  زنان  به 
تفاوت نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در زمستان 
ایران،  آمار  مرکز  اعالم  بر  بنا  است.  کننده  نگران   ۹۲
درصد،   ۱۰/۵ مدت  این  کشوردر  عمومی  بیکاری  نرخ 
یعنی  دوبرابر  زنان  و  درصد   ۹/۱ مردان  بیکاری  نرخ 
که  است  حالی  در  است.این  شده  اعالم  درصد   ۱۸/۹
ساله   ۲۹ تا   ۱۵ سنی  فاصله  در  بیکاران  اصلی  تجمع 
در  کارجویان  هجوم  بیانگر  می تواند  که  گرفته  قرار 

سال های بعد باشد.

اونس جهانی رو به باال
مناطق  تا  می روند  داعش  تروریست های  که  درحالی 
اونس  درآورند،  خود  تصرف  به  را  عراق  از  بیشتری 
جهانی طال هم می رود تا قله های باالتری از قیمت را 

فتح کند.

صف اروپا برای گاز ایران
اروپایی  کشورهای  حاال  ژنو  هسته ای  توافق  از  پس 
از  تا  کشیده اند  صف  ایران  گاز  صنعت  به  ورود  برای 
قافله عقب نمانند. مدیرعامل شرکت ذخیره سازی گاز 
طبیعی ایران گفته هم اکنون ۳۴ شرکت اروپایی برای 
مناقصه گازی مخزن ورامین به روش بی او تی صف 
شرکت هایشان  صالحیت  بررسی  منتظر  و  کشیده اند 
هستند. ایران در حال حاضر بزرگ ترین دارنده ذخایر 
کشور  به  تنها  که  است  جهان  طبیعی  گاز  متعارف 
گاز  نیز  ترکمنستان  از  و  داشته  گاز  صادرات  ترکیه 

طبیعی وارد می کند.

کي روش با بازیکنان خداحافظي کرد
خبري  نشست  از  پس  ایران  فوتبال  ملي  تیم  سرمربي 
کارلوس  کرد.  خداحافظي  ملي  تیم  بازیکنان  از  خود 
مقابل  ایران  بازي  خبري  نشست  از  پس  کي روش 
بوسني در رختکن تیم ملي فوتبال ایران حاضر شد و 
پس از صحبت با بازیکنان تیم ملي از آنها خداحافظي 
دررختکن  کي روش  صحبت هاي  مي شود  گفته  کرد. 
اخبار  است.  بوده  همراه  بازیکنان  ناراحتي  و  گریه  با 
جالب  اتفاقات  که  دارد  مساله  این  از  حکایت  دریافتي 
توجهي در اردوي تیم ملي بعد از حذف افتاده است. 
خداحافظي  موضوع  درباره  کفاشیان  علي  البته 
بازي  از  بعد  مصاحبه یي  در  شاگردانش  با  کي روش 
اما  ندارم.  خبري  موضوع  این  از  «من  است:  گفته 
ما  مي گیریم.  ایران  در  او  درباره  را  تصمیم  آخرین 
هنوز هم کي روش را به عنوان یك مربي خوب و توانا 
و  مي شناسد  خوبي  به  را  ما  فوتبال  او  داریم.  قبول 
سعي دارد که باالترین استانداردها در آن رعایت شود. 
حتما  بتوانیم  اگر  و  مي کنیم  مذاکره  او  با  ایران  در 

قراردادش را تمدید مي کنیم. »

هفته ای که گذشت 

اختالفات دامنه دار بر سر 
ریاست کمیسیون اروپا

در روزهایي که اتحادیه اروپا به دنبال رییسي 
مي رسد  نظر  به  اروپاست،  کمیسیون  براي 
کشور هاي مختلف در اروپا در حال صف آرایي 
اتحادیه  کمیسیون  آینده  رییس  تعیین  براي 

اروپا هستند.

 با مطرح شدن نام ژان کلود یونکر، رییس جمهور سابق لوکزامبورگ 
براي ریاست بر کمیسیون اتحادیه اروپا اظهارنظرهاي مختلفي در 
را  یونکر  مخالف  سخت ترین  سر  که  گرفت  صورت  وي  خصوص 
از  کامرون  دانست.  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  مي توان 
هیچ تالشي براي اینکه نگذارد یونکر رییس کمیسیون اروپا شود 
فروگذاري نمي کند. او حتي با مانوئل رمپوي، رییس شوراي اروپا 
نیز جلسه گذاشته است و سعي دارد تمامي متحدانش در اروپا را 

با خود همراه کند. 

است  روشن  کامال  اروپا  اتحادیه  قوانین  که  است  معتقد  کامرون 
ریاست  نمي توانند  اروپا  اتحادیه  بلندپایه  مقامات  از  یك  هیچ  که 
سایر  مي رسد  نظر  به  اما  بگیرند.  عهده  بر  را  اروپا  کمیسیون 
سوسیال  رهبران  دارند.  دیگري  اعتقاد  اروپا  قدرتمند  کشورهاي 
پاریس، حمایت خود  نشستي در  اروپایي در  دموکرات کشورهاي 
با  کردند،  اعالم  اروپا  کمیسیون  بر  یونکر  کلود  ژان  ریاست  از  را 
این حال خواستار «انعطاف پذیري» در پیمان رشد اقتصادي اروپا 
انجام  اروپا  شوراي  اجالس  آماده سازي  براي  نشست  این  شدند. 
مي شد که در روزهاي پنجشنبه و جمعه آینده برگزار خواهد شد. 

فرانسوا اوالند، رییس جمهوري فرانسه که در کاخ ماریني میزبان 
سران اروپایي بود، گفت: «اولویت براي ما در درجه اول، رشد و 
به  ما  این  بر  عالوه  است  امکانات  همه  از  استفاده  با  اشتغالزایي 
کنترل  همچنین  و  آن  کردن  دموکراتیزه  اروپا،  ساده سازي  دنبال 
هستیم.»  هایمان  ارزش  و  اصول  با  سازگار  شیوه یي  به  مهاجرت 
کمیسیون  ریاست  براي  باروسو  مانوئل  ژوزه  جانشین  انتخاب 

اروپا کار ساده یي براي ۲۸عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود.
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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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

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

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

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

۲۰۰۸ محفوظ است.
نمایندگی و مرکز پخش در سوئد: 
کتاب فروشی بین المللی فردوسی

آقای مهدی رحیم زاده

Tegnérgatan 32, Stockholm, 
SE-11360, Sweden
Tel: 0046 8 3230 80
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Help to keep public area clean and 
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paper with you, when 
you leave
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طبیعت به زمانی برای 
حفاظت خود نیاز دارد.
هنری هشتم، پرده سوم، صحنه دوم.

Nature does require her 
times of preservation.

Henry VII, Act III, sc. 2.

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

خوانند ه گرامی
محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
شود.  می  تامین  اشتراک  حق  و  ها  آگهی 
صورتی  در  دارد  انتظار  پرشین  نامه  هفته 
که آن را می پسند ید و ماندگاری آن را برای 
فرهنگ و فارسی زبانان مفید میدانید ما را 
ایم،   نوشته  بارها  که  همانطور  کنید.  یاری 
آگهی  و  مشترکان  تعداد  یاد  ازد  صورت  در 
اطالع  راه  به  و  میابد  دوام  نامه  هفته  ها، 
می  خودادامه  فرهنگی  وکارهای  رسانی 
دهد.هفته نامه پرشین مرهون محبت های 
ما  درخواست  به  تاکنون  که  است  کسانی 
معرفی  ما  به  مشترکانی  و  دهندگان  آگهی 

کرده اند.

  58527 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

در ستایش ثبت جهانی
 شهر سوخته 

 
محیط طباطبایی* 

 
شهر سوخته که در ۳۲۰۰ سال قبل از میالد پایه گذاری شده و مردم این شهر در چهار 
بزرگ  از  یکی  داشته اند،  سکونت  آن  در  میالد  از  قبل   ۱۸۰۰ تا   ۳۲۰۰ سال های  بین  دوره 
ترین مفاخر ایران زمین در عرصه میراث فرهنگی و از شگفتی های دنیای باستان است. 
بوده  مفرغ  دوران  در  منطقه  پایتخت  حقیقت  در  و  استقرار  مرکز  مهم ترین  شهر  این 
است.شهر سوخته، به ظاهر نام جدیدی است و قدمت تاریخی چندانی ندارد. بر پایه 
متن های موجود، سابقه این نام به کمابیش ۱۵۰ سال قبل برمی گردد. شهر سوخته دو 
بار به آتش کشیده شده است: یکبار در ابتدای مرحله رشد و بار دیگر در لحظه مرگ 
کشور  فرهنگی  میراث  مسئوالن  شهر،  این  کشف  از  پس  زیادی  سالیان  آن.  انهدام  و 
در صدد ثبت جهانی این اثر و شناسایی این تمدن به جهانیان بودند که به دلیل وجود 
آن  جهانی  ثبت  از  یونسکو  جهانی  میراث  کمیته  شهر  این  حریم  و  عرصه  در  ایراداتی 
ممانعت می ورزید. به تازگی اما مسئوالن یونسکو اعالم کرده اند مساله حفاظت این 

شهر مشکلی ندارد و با ثبت جهانی آن موافقت کرده اند. 

به اعتقاد من، ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی ایران نشان دهنده رتبه و منزلت باالی 
میراث فرهنگی ایران در منظومه میراث فرهنگی جهان است و تاکیدی دوباره بر نقش 
ایران و تمدن ایرانی در حلقه خط سیر زندگی بشر است. از سوی دیگر، قرار گرفتن 
ثبت یک اثر در میان آثار جهانی موجب حمایت و ایجاد یک نوع امنیت بین المللی برای 
های  جنگ  تجربه  می شود.  جنگی  ممنوعه  نقاط  عنوان  تحت  جنگ  زمان  در  حتی  اثر 
اخیر در جهان هم نشان دهنده توجه کشورهای درگیر در جنگ به بحث میراث فرهنگی 
آثار  از  برخی  که  آن  وجود  با  رو  این  از  است.  بین المللی  استانداردهای  طبق  جهانی 
در دوران جنگ تخریب شده یا آسیب دیده اند، میزان بحران بسیار کمتر از پیش بینی 
از  یکی  عنوان  به  گلستان  کاخ  جهانی  ثبت  نیز  ایران  در  است.  بوده  یونسکو  مسئوالن 
زیباترین و مهم ترین آثار فرهنگی ایرانی موجب شد تا از ساخت عمارت سرای دلگشا 
در مجاورت این کاخ جلوگیری شود. در واقع، فشار جامعه به عنوان سرمایه اجتماعی 
و آگاه کردن یونسکو نسبت به آثار ساخت سرای دلگشا موجب شد تا شاهد از بین رفتن 

این اثر جاودانه نباشیم. اتفاقی که تنها با ثبت جهانی این اثر میسر و ممکن شد. از این 
رو، به اعتقاد من الزم است تا با شناسایی و برجسته کردن آثار فرهنگی کشور و تالش 
برای آگاه کردن دنیا نسبت به سرمایه ای که در اختیار داریم، آثار فرهنگی خود را به 
جهانیان نشان دهیم و حاشیه امنی برای آن ایجاد کنیم. ضمن اینکه اماکنی چون شهر 
تمدن  و  فرهنگ  عظمت  تواند  می  کتاب  از  بیشتر  برابر  چندین  گلستان  کاخ  یا  سوخته 

ایرانی را به جهان نشان دهد و به مسئوالن فرهنگی کشور اجازه می دهد تا در مجامع 
فرهنگی بین المللی حضور یابند تا با سایر تمدن ها و آداب و رسوم آشنا شوند. 

و  مسئوالن  نگرش  تغییر  به  می تواند  کشورها  سایر  فرهنگ  با  آشنایی  حتم  طور  به 
ایجاد نگاهی منعطف تر کمک کند. البته، الزم است در پایان اشاره کنم مسئوالن میراث 
ایرانی  آثار  جهانی  ثبت  برای  بسیاری  مثبت  اقدامات  اخیر  دهه  دو  در  کشور  فرهنگی 
فرهنگی  آثار  و  فرهنگ  از  دفاع  برای  بین المللی  مجامع  از  بسیاری  در  و  داده اند  انجام 
را  فرهنگی  عرصه  غارتگران  دست  ایرانی  فرهنگ  شناسایی  با  تا  یافتند  حضور  ایران 
در  فرهنگی  میراث  حوزه  فعاالن  موثر  و  مفید  نقش  این،  بر  عالوه  کنند.  کوتاه  آن  از 
راستای حفظ آثار را باید ارج نهاد و به منظور ایجاد همبستگی میان مردم، آن را تقویت 

کرد.
* کارشناس میراث فرهنگی



  جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۱هفته نامه پرشین۴

گزارش

قسمت  بلند،  و  گشاد  لباس های  پوشیدن  وجود  با  آنها   
پایین پاها را به نمایش می گذارند...» این نشریه در بخش 
«محافظه کاران  می کند:  اشاره  گزارش  این  از  دیگری 
خواستار تعیین استانداردهایی برای پوشش زنان هستند 
نگرانی  ابراز  ساپورت ها  این  مورد  در  آنان  کل  در  و 
در  که  نیست  خارجی  نشریه  تنها  اکونومیست  می کنند.» 
نگارش  دستمایه  را  ایران  در  حجاب  نوع  اخیر،  ماه  یک 
گزارش و ارائه تحلیل کرده باشد. روزنامه الشرق االوسط 
عرب  جهان  پرطرفدار  نشریات  از  یکی  عنوان  به  که  نیز 
مشاهدات  است،  مدعی  که  گزارشی  در  می شود،  شناخته 
عینی گزارشگر این روزنامه است، به تفاوت های پوشش 
ایرانیان، پیش از انقالب، زمان جنگ و دهه اخیر پرداخته 
و از تغییر و تنوع رنگ لباس ها در عرصه های عمومی به 
این  رویکرد  است...  کرده  یاد  رنگین!»  «انقالب  عنوان 
تحوالت  و  ایرانی  جوانان  مدگرایی  تحلیل  در  نشریه  دو 
سال های اخیر در عرصه مد، بیش از آنکه فرهنگی باشد، 
این  نشانه های  البته  است.  سیاسی  بوی  و  رنگ  دارای 
رویکرد نه فقط از سوی تحلیلگران و رسانه های خارجی 
که در ایران نیز شایع است. آن گونه که «حجاب» گروهی 
ناظران،  و  سیاستمداران  برخی  نگاه  در  ایران  زنان  از 
به  و  داده  دست  از  را  خود  اجتماعی  فرهنگی-  خاصیت 
نگریسته  آن  به  امنیتی  سیاسی-  صرفًا  سوژه ای  مثابه 

می شود. 
رنگ ها  تنوع  که  تابستان  اواخر  در  اکنون  نگرش  این 
البته  و  رسیده  اوج  به  زنانه  پوشش های  و  لباس ها  در 
و  رنگ ها  با  «ساپورت»  نام  به  تن پوشی  که  شرایطی  در 
تبدیل  زیادی  زنان  و  دختران  پوشش  به  متنوع  طرح های 
در  کسانی  که  است  این  تصور  است.  گرفته  شدت  شده، 
و  خانواده  بنیان  تضعیف  برای  ایران  مرزهای  از  خارج 
ترویج  را  پوشش  نوع  این  از  استفاده  فرهنگی،  تهاجم 
می کنند. برای مثال، برخی سایت های تندرو، پای برخی 
تو»  و  «من  شبکه  مانند  خارجی  فارسی زبان  رسانه های 
چنین  رسانه ها  این  تحلیل  کشیده اند.  میان  به  نیز  را 
و  «ساپورت»  پوشیدن  با  شبکه  این  مجریان  که  است 
تخریب  و  ترویج  قصد  چسبان»  و  بدن نما  «شلوارهای 
سوی  از  دارند.  را  ایرانی  جامعه  باورهای  و  ارزش ها 
به  اقدام  که  کسانی  با  انتظامی  نهادهای  برخورد  دیگر، 
پوشیدن مانتوهای رنگی و به ویژه ساپورت کرده اند نیز 
تشدید شده است. اگرچه در روزهای منتهی به انتخابات 
«گشت  به  موسوم  نیروهای  حضور  انتخابات،  از  پس  و 
گذاشت؛  کاهش  روبه  شهرها  سطح  در  اخالقی»  امنیت 
برگزاری  حواشی  از  اخیر  ماه های  در  که  تصاویری  اما 
بر  گواهی  می شود،  منتشر  مجازی  فضای  در  کنسرت ها 
نظر  به  البته  که  برخوردهایی  برخوردهاست.  تشدید 
می رسد، فاقد معیاری مشخص است که نه تنها دارندگان 
رنگی  پوشش های  صاحبان  که  کوتاه  یا  تنگ  پوشش های 
را نیز در بر گرفته است. اما اکنون این «ساپورت پوشان» 
هستند که بیش از سایرین در مظان برخورد گشت ارشاد 
چکمه پوش  بانوان  درگذشته،  که  گونه  همان  دارند؛  قرار 
بودند. سال ۱۳۸۶ بود که «سردار اسماعیل احمدی مقدم» 
فرمانده نیروی انتظامی در توجیه برخورد با کسانی که 
یا  «تبرج»  مصداق  را  آن  می کردند،  پا  به  بلند  چکمه های 

از  را  پایشان  ایرانی  بانوان  نه  اما  دانست.  «خودنمایی» 
این  فروشندگان،  نه  و  کشیدند  بیرون  چکمه ها  نوع  این 
است  ممکن  البته  آوردند.  پایین  ویترین هایشان  از  را  کاال 
«مانتوی  یا  کوتاه»  «شلوار  مانند  پوشاک  انواع  از  برخی 
گشت  ماموران  اخم  با  مختلف  سال های  در  که  کوتاه» 
امنیت اخالقی مواجه شده است، با کاهش تقاضا در بازار 
کاهش  این  که  نیست  تردیدی  اما  باشد؛  شده  مواجه  نیز 
است،  نداده  رخ  انتظامی  نیروی  برخورد  دلیل  به  تقاضا 

این  طرفداران  کاهش  موجب  جدید،  مدهای  ظهور  بلکه 
نوع  این  که  شرایطی  در  حال  است.  شده  پوشش ها  نوع 
کاالها در بازار به وفور یافت می شود، پرسش اینجاست 
که چرا این مصرف کنندگان هستند که همواره با برخورد 
که  شرایطی  در  یا  می شوند؟  مواجه  انتظامی  نیروهای 
تقاضا  طرف  کنترل  است،  شده  رها  و  یله  عرضه،  طرف 
برای  تقاضا  وقتی  اینکه  دیگر  پرسش  و  است؟  شدنی 
کاالیی رو به افزایش است، می توان با برخوردهای قهری 
قانونی  عرضه  برابر  در  یا  کرد  جلوگیری  آن  مصرف  از 

یا غیر  قانونی آن سد بست؟ اگرچه تاکنون اشکال حجاب 
و مدگرایی در میان مردم ایران از ابعاد سیاسی، امنیتی، 
اما  است،  گرفته  قرار  واکاوی  مورد  اجتماعی  و  فرهنگی 
به  زاویه «اقتصاد»  از  داریم  قصد  رو  پیش  پرونده  در  ما 

آن بنگریم. 

ساپورت چیست؟
یک سال و اندی می شود که «ساپورت» کاالیی که ایرانیان 

را  «جوراب شلواری»  عنوان  دور،  نه چندان  درگذشته ای 
بر آن می نهادند، مد شده است. بر کسی معلوم نیست که 
که  انگلیسی  واژه ای  می خوانند؛  ساپورت  را  آن  حاال  چرا 
در زبان فارسی به «حمایت کننده» معنا می شود. ساپورت 
در گذشته به صورت ساده، با کفه و در رنگ های مختلف 
نیز  آن  کفه  بدون  و  منقش  نمونه  بعدها  و  می شد  عرضه 
به بازار آمد. نرخ این کاال نیز متفاوت است؛ از حدود ۱۵ 
هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان که برای نمونه های مرغوب 

آن قیمت گذاری شده است. 

ساپورت ها از کجا ساپورت می شوند؟
است،  رسیده  فراوانی  از  حد  این  به  که  ساپورت هایی  اما 
در  پرسش  این  می آورد؟  در  ایران  بازار  از  سر  چگونه 
برای  دولت  پیش  ماه   ۱۰ حدود  که  است  مطرح  شرایطی 
کاال  قلم   ۷۷ سفارش  ثبت  ارزی،  محدودیت های  کاهش 
این  فهرست  در  نیز  پوشاک  قضا،  از  که  کرد  ممنوع  را 
به  نگاهی  حالی  که  در  بود.  شده  گنجانده  ممنوعه  اقالم 
آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که این ممنوعیت 
نوع  از  است  ممکن  که  «جوراب شلواری»  واردات  برای 
نبوده  صادق  باشد،  بازار  در  موجود  ساپورت های 
 ۵۲۲۸ حدود   ۱۳۹۲ سال  در  آمار  این  اساس  بر  است. 
تراکمی  جوراب آالت  عنوان «جوراب شلواری،  با  کاال  دالر 
بدون  واریس)،  جوراب های  مثال،  درجه بندی شده (برای 
وزن  با  و  قالب بافی شده»  یا  کش باف  کفه،  بردن  کار  به 
ارزش  است.  شده  وارد  «ایتالیا»  مبداء  از  کیلوگرم   ۶۳
ریال   ۱۲۹,۶۰۱,۸۵۲ حدود  نیز  کاال  این  واردات  ریالی 
و  اعداد  این  در  اندکی  چنانچه  حساب،  این  با  است.  بوده 
به  تخصیص یافته  ارز  که  درمی یابیم  شویم،  دقیق  ارقام 
آمار  است.  بوده  مبادالتی  نوع  از  جوراب شلواری ها،  این 
واردات این کاال و کاالهایی با عناوین مشابه در سال ۱۳۹۱ 
به  البته  که  می دهد  نشان  را   ۱۱/۱۵۲ معادل  رقمی  نیز 
نظر می رسد این آمار یا دست کم بخشی از آن مربوط به 
پیش از اعمال ممنوعیت ها در سال ۱۳۹۱ بوده است. آنچه 
هزار دالری  پنج  واردات  حجم  می رسد،  نظر  به  بدیهی 
را  بازار  در  موجود  تقاضای  تکافوی  جوراب شلواری 
 ۶۰ حدود  می شود،  گفته  دیگر  سوی  از  داد.  نخواهد 
درصد ساپورت های موجود در بازار از تولید داخل تامین 
می شود. بنابراین با در نظر گرفتن ۶۰ درصد سهم تولید 
بخش  که  گرفت  نتیجه  می توان  کاال  این  بازار  در  داخل 
مصرف کنندگان  اختیار  در  که  ساپورت هایی  از  بزرگی 
است  ممکن  که  است  قاچاق  کاالهای  جزو  می گیرد،  قرار 
هم پارچه و هم کاالی نهایی از طریق قاچاق وارد کشور 
کشور  به  محموله ها  این  ورود  جلودار  کسی  و  شود 
نیست. اما جالب اینجاست که تولید کنندگان این کاال نیز به 
صورت زیر زمینی فعالیت می کنند. شاید آنان می دانند که 
عرضه، حمل و نقل و نگهداری البسه قاچاق و لباس های 
اگرچه،  است.۱  تعقیب  قابل  و  جرم  عمومی،  عفت  خالف 
این  تولید کنندگان  یافتن  برای  هفته ای  یک  جست وجوی 
پرس وجوها  اما  رسید؛  بن بست  به  تقریبًا  پوشاک  نوع 
تمام شده  قیمت  اینکه  شد؛  منتهی  جزیی  اطالعاتی  به 
به  ایران  تولیدی  واحدهای  در  تولید شده  ساپورت های 
بیش از دو تا سه هزار تومان نمی رسد حال آنکه کمترین 
نرخ این ساپورت ها در بازار ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان است. 
پارچه  که  پارچه بافی  ماشین های  قیمت  گذشته،  این  از 
تولید  را  ساپورت ها  نوع  این  پارچه  همچنین  و  کشباف 
می کند، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است و در روز ۳۰۰ 
کیلو پارچه می بافد و نوع پیشرفته آن، حجم تولید پارچه 
صورت  این  در  می رساند.  روز  در  کیلو   ۶۰۰ تا   ۵۰۰ به  را 
این  در  ساپورت  تولید کنندگان  که  کرد  تصور  می توان 

بازار پر تقاضا چه سودی کسب می کنند.   

ساپورت ها از کجا 
ساپورت می شوند؟

گزارشگران نشریه «اکونومیست» در یکی از شماره های گذشته  این هفته نامه، «ساپورت» زنان و 
دختران ایرانی را «سوژه» نگارش یکی از گزارش های خود قرار داده اند. البته این هفته نامه اقتصادی 
به این بهانه نگاهی به وضعیت مد در ایران انداخته است. به تغییر ذائقه ایرانی ها در نوع پوشش. 
لباس های  اخیر  سال های  «در  است:  آورده  ایران  مردم  از  بخشی  تن پوش  توصیف  در  اکونومیست 
نیروی  داشتن  نگه  راضی  برای  اخیرًا  خانم ها  از  بسیاری  اما  است؛  شده  تنگ تر  و  کوتاه تر  تابستان 

انتظامی، مانتوهای گشادتر و بلندتر را انتخاب می کنند.

بی فرهنگی، حق زن، اولویت!
 وقتی با جمعی از زنان و مردانی که برآمده از همین اجتماع هستند به گفت وگو 
شاید  ببینیم.  آنها  میان  در  را  اعتقادی  و  تفکر  جور  همه  می توانیم  می نشینیم، 
یادمان رفته باشد که بهترین نسخه را مردم می توانند برای خودشان بپیچند. 
«برای حضور زنان در ورزشگاه، فرهنگ سازی نشده»؛ این را یکی از زنانی 
می گوید که تا به حال به ورزشگاه نرفته است به همین خاطر به حرفش این را 

نیز اضافه می کند: «اگر حضور زنان در ورزشگاه آزاد شود، 

خواهم  ورزشگاه  به  نزدیکانم  از  مرد  چند  با  امنیتم  حفظ  برای  شخصا  من 
توجیه  برای  مردم  عموم  که  است  دالیلی  اصلی ترین  از  یکی  امر،  این  رفت!» 
این ممنوعیت از آن یاد می کنند. بسیاری بر این باورند که فضای استادیوم ها 
نامناسب است و در آن، الفاظ رکیک رد و بدل می شود. با این همه یکی دیگر 
از  اصال  والیبال  استادیوم هاي  در  شنیدم  من  که  «این طور  می گوید:  زنان  از 
زنان  ورود  که  بازي  چند  همین  در  اما  نبوده  خبري  زشت  شعارهاي  و  فحش 
ممنوع شده آنجا هم این مساله شروع شده». به اعتقاد این عالقه مند به والیبال، 
حضور زنان در ورزشگاه می تواند به ایجاد یک فضای سالم و خانوادگی کمک 
کند.با این همه برخی که برای مردان نقش سرپرست گونه نسبت به زن درنظر 

می گیرند، معتقدند این مردان هستند که تمایلی به حضور زنانی که با آنها نسبت 
می کند  اشاره  اینکه  ضمن  جوان  مردان  از  یکی  ندارند.  ورزشگاه  در  دارند، 
که  می شود  سالی  چند  کشور  ورزشگاه های  نامناسب  فضای  به خاطر  خودش 
به ورزشگاه نرفته، در این خصوص معتقد است: «من خودم اگر خواهر داشتم 
استادیوم  به  خود  همراه  نامناسبش  جو  خاطر  به  را  او  نداشتم  دوست  شاید 
باید  نظرم  به  و  نمی شود  زنان  حق  این  نفی  برای  دلیل  این  ولی  ببرم؛  فوتبال 
نیز  سوال  این  اما  باشد.»  مردم  با  نرفتنش  یا  رفتن  تصمیم  و  باشد  آزاد  ورود 
اغلب بی پاسخ می ماند که مگر ناهنجاری هایی که گفته می شود در ورزشگاه ها 

ممکن است برای زنان رخ دهد، آیا در خیابان ها به وقوع نمی پیوندد؟
که  است  عقیده  این  بر  که  می کند  مطرح  جوانی  زن  را  سوالی  چنین  نظیر   
الفاظ  معرض  در  زنان  مستقیم تری  صورت  به  و  بیشتر  خیابان،  و  کوچه  در 
نامناسب قرار دارند.برخی از زنان نیز بر این باورند که آنقدر در این جامعه 
بین  در  رفتن،  ورزشگاه  دغدغه  شاید  که  دارند  دیگری  درشت  و  ریز  مشکالت 
تازه  که  اوایل  آن  است؛  تهران  در  شهرداری  گل کاری های  شود. «مثل  گم  آنها 
اما  می چیدند،  را  آنها  مردم  از  برخی  بودند،  کرده  گل ها  این  کاشتن  به  شروع 
نمی شدند.»  چیده  گل ها  دیگر  و  شد  عادی  مردم  برای  این  زمانی  اندک  از  بعد 
این را یکی از مردانی می گوید که معتقد است امکان بروز ناهنجاری در مدت 
زمان کوتاهی، وجود دارد اما در بلندمدت دیگر این امر عادی می شود و زنان و 

مردان می توانند با هم در ورزشگاه حاضر شوند.

بگذاریم مردم انتخاب کنند!
تعدادی از کارشناسان و فعاالن حقوق زن بر این اعتقادند که عدم فرهنگ سازی 
می تواند تنها یک بهانه باشد؛ بهانه ای برای اینکه زنان از فضاهای عمومی دور 
شوند. برخی مسووالن اما می گویند که سازوکار استقرار زنان در ورزشگاه 
در  این  و....  آنها  امنیت  برقراری  جدا،  بهداشتی  سرویس  مثال  نیست؛  فراهم 
حالی است که پیش از این یکی از مسووالن اسبق حراست سازمان تربیت بدنی 

از وجود امکانات این چنینی خبر داده بود. 

همه اینها اما به یک مساله دیگر باز می گردد: «بایدبه مردم اعتماد کنیم!» تجربه 
نشان داده که خود مردم در چنین مسائلی بهتر می توانند تصمیم بگیرند. زنان 
خودشان بهتر می دانند که حضور در چه فضاهایی امنیت و حریم آنها را حفظ 
به  موضوع  این  گرچه  زد؛  خواهد  هم  بر  را  امر  این  محیطی  چه  و  کرد  خواهد 
شکل قابل توجهی به همکاری و هماهنگی مسووالن و مردان هموطن مان نیز 

بستگی دارد.
قضیه  به  سلبی  جایگاهی  جای  به  ایجابی  جایگاهی  از  که  باشد  آن  بهتر  شاید 
نگاه کنیم و این حق انتخاب را به خود زنان بدهیم تا عالقه مندان به ورزش نیز 

از این حق که یکی از حقوق شهروندی است بی بهره نمانند.
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گزارش
 گزارشی از وضعیت ایرانیان زندانی در خارج از کشور

 چند ایرانی و به چه جرمی در 
زندان های جهان زندانی اند؟

 وقتی نام زندان می آید، خود به خود نام کسانی که پشت 
میله هایش هستند با چند حس متفاوت مانند نفرت، ترحم، 
که  می ماند  انسان  و  می شود  درگیر  و...  تنبیه  افسوس، 
سرانجام در مقابل کسی که آن سوی میله ها در حبس است 
خانواده ای  زندانی  هر  حال  هر  به  باشد؛  داشته  حسی  چه 

دارد که چشم به راه بازگشتش هستند!

جرم  تجربیات  انتقال  هستند،  آن  به  مبتالی  ما  زندان های  متاسفانه  که  نکاتی  از  یکی 
است! همان چیزی که مردم درباره اش می گویند: «اگه کسی بره زندان و بمونه، همونجا 
می توانند  زندان ها  اگرچه  وجود  این  با  می گیره...»  یاد  هم  رو  دیگه  خالفای  از  خیلی 
تخلفات  کنترل  و  جرم  کاهش  برای  اما  باشند  تخلف ها  و  جرم ها  از  برخی  آموزشگاه 
بسته  نیست.زندانی ها  گزیری  و  گریز  هم  آن ها  تنبیهی  کارکرد  و  وجود  از  جامعه  در 
کیف قاپ.  بعضی  و  هستند  امنیتی  بعضی ها  متفاوتند  شده اند  مرتکب  که  جرمی  به 
پول  با  بعضی  و  اند  افتاده  زندان  به  پولی  بی  فرط  از  و  شده اند  بدهکار  کلی  بعضی ها 
می برند،  سر  به  زندان  در  دلیل  همین  به  و  رسیده اند  میلیاردی  ثروت های  به  بیت المال 
هم  بعضی  و...  هستند  جاعل  بعضی  هستند،  کش  گردن  بعضی  هستند،  قاتل  بعضی 
البد دلیلی دارد که زندانی هستند.هم اکنون بر اساس اعالم آمارهای رسمی در سراسر 

جهان دست کم بیش از ۲۲۰ هزار ایرانی در زندان به سر می برند.

طبق آمارهای داغ و تازه از تنور درآمده ای  در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه 
هم اکنون ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در ندامتگاه های کشور وجود دارد که ۳٫۷ درصد 
و  توجه  قابل  آماری  قالب  در  همایش  این  در  است.وی  داشته  کاهش   ۹۱ سال  به  نسبت 
جالب گفت: به طور متوسط در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان 
ها به سر می برند، در واقع به این معنی که از هر هزار نفر می توان گفت که تقریبا سه 

نفر زندانی هستند.

ایرانیان زندانی در دیگر کشورها
از قدیم، «درد غربت» یکی از دردهای غیرقابل تحمل شناخته می شده است. «غم حبس» 
است.حاال  دردناک  اندوه  یک  خود  نوع  در  انسانی  هر  برای  دلیلی  و  جرم  هر  با  هم 
معجونی از دردها و رنج ها به نام «زندانی شدن در غربت» را می توان تصور کرد. اما 
عمق درد از این بیشتر هم می تواند باشد؛ تا آنجا که «زندانی در غربت» حاضر است رنج 
شرایطی،  چنین  از  رهایی  برای  اما  کند  تحمل  را  بحرانی  وضعیت  این  از  ناشی  درد  و 
حتی نخواهد بگوید سرزمین واقعی اش کجاست و در کجا زاده شده...بر اساس آمار به 
دست آمده که تاکنون ثبت شده است، تا آبان ماه سال ۹۲، ۳۳۰۰ نفر از اتباع کشورمان به 
جرم قاچاق مواد مخدر، ورود غیر مجاز و... پشت میله های زندان در خارج از کشور به 
سر می برند که رقم پایینی نیست.آمارهای منتشر شده در این جدول متشکل از برخی 
آمارهایی است که تا پایان سال ۹۲ ارائه شده است. دیگر اطالعات مندرج در این جدول 

براساس آمارهای منتشر شده در ایسنا است.

اما و اگرهای استرداد زندانیان ایرانی به کشور
و...  ژاپن  تایلند،  کویت،  عراق،  آذربایجان،  ترکمنستان،  امارات،  ترکیه،  با  ایران 
موافقتنامه استرداد زندانیان را امضا کرده و یا دست کم این موافقتنامه در حال امضا 

است و بر اساس آن همکاری هایی در این زمینه انجام گرفته است اما موانعی نیز در پیش 
پای این موافقتنامه وجود دارد.برای مثال ایران و کویت موافقتنامه استرداد زندانیان 
انتقال  است.موافقتنامه  نشده  اجرا  تاکنون  کوتاهی  دوره  در  جز  اما  کرده اند  امضا  را 
زندانیان با تایلند به امضا رسیده اما تایلندی ها مانع تراشی می کنند و هنوز گام محکمی 
در اجرای این موافقتنامه برنداشته اند. این در حالی است که مسئوالن اندونزیایی نیز 
درباره استرداد زندانیان اعالم کرده اند که تنها سه زن اندونزیایی در زندان های ایران 
سه  که  نیست  عادالنه  دارند.  اعدام  حکم  که  می برند  سر  به  موادمخدر  قاچاق  دلیل  به 

که  است  جالب  میان  این  در  شوند.اما  مبادله  اعدام  به  محکوم  ایرانی   ۴۷ با  اندونزیایی 
در  موافقتنامه  این  و  می دهد  انجام  را  ایرانی  زندانیان  انتقال  یک جانبه  طور  به  چین 

مرحله تصویب قرار دارد. 

دلهره اعدام در غربت
مالزی: مرتضی جاویدان کنسول ایران در مالزی در اوایل سال اعالم کرد که بر اساس 
آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان زندان های این کشور تا تاریخ ۲۵ فوریه سال 
بوده  نفر   ۲۲۱ با  برابر  مالزی  در  ایرانی  زندانیان  کل  تعداد  مجموع  در  میالدی  جاری 
است که ۳۱ نفر از آنان را زنان و مابقی ۱۹۰ نفر را مردان تشکیل داده اند. همچنین ۸۶ 
مرد و زن ایرانی در مالزی به مجازات اعدام محکوم شده اند. بر اساس اعالم دادستانی 
و  دارند  را  ایران  به  انتقال  شرایط  مالزی  در  ایرانی  زندانیان  از  نفر   ۲۴ حدود  مالزی، 
اگر این موافقتنامه بین دو کشور امضا شود این زندانیان برای سپری کردن باقیمانده 
محکومیت خود به ایران منتقل می شوند. این در حالی است که بعد از گذشت پنج ماه 
و اندی هنوز این موافقتنامه نهایی نشده است و سرنوشت ۸۶ ایرانی محکوم به اعدام 

در هاله ای از ابهام است 

به  تایلند،  در  اعدام  به  محکوم  ایرانی  زندانیان  باالی  آمار  به  توجه  با  همچنین  تایلند: 

می گیرد  انجام  کندی  به  ایران  به  کشور  این  از  محکومان  انتقال  روند  که  می رسد  نظر 
ایرانی  شهروندان  از  نفر   ۱۷۲ شوند.  فعال  بیشتر  باید  این باره  در  ذی ربط  مسئوالن  و 
در زندان های تایلند به سر می برند که بیشتر آنان متهم به قاچاق موادمخدر هستند. تا 

پایان سال ۹۲ برای ۱۱۰ نفر از آنان حکم اعدام صادر شده است. 

به  محکوم  ایرانی   ۴۷ گفت:  تهران  در  اندونزی  سفیر  گذشته،  سال  تابستان  اندونزی: 
اعدام در زندان های اندونزی هستند که بیشتر آنان به دلیل قاچاق موادمخدر محکوم به 

اعدام شده اند. به نظر می رسد که ایران امضای توافقنامه استرداد زندانیان را پیگیری 
ندارد،  قراردادی  چنین  جهان  کشورهای  از  یک  هیچ  با  اندونزی  که  آنجا  از  اما  می کند 

تمایلی برای امضای این توافقنامه از خود نشان نمی دهد.

زندانیان بی آمار
و  نیست  دسترسی  قابل  چندان  اروپا  قاره  در  کشور  از  خارج  در  زندانی  ایرانیان  آمار 
نمی توان آن را موثق دانست زیرا بسیاری از ایرانیان زندانی، به سفارت و نمایندگی های 
و  کشور  فعلی  شرایط  از  ناآگاهی  امر  این  دالیل  از  یکی  شاید  نمی کنند؛  مراجعه  ایران 
خود  موطن  به  کشور  از  خارج  ایرانیان  بازگشت  با  برخورد  نوع  از  سوءبرداشت ها 
باشد. همچنین به دلیل نبود موافقتنامه استرداد زندانیان در بیشتر کشورهای اروپایی 
حتی حق دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی خارج از کشور داده نمی شود و برخی 
مسئوالن کشورهای به اصطالح حامی حقوق بشر نیز با آن موافقت نمی کنند. در قاره 
آمریکا نیز وضعیت مشابهی با اروپا وجود دارد و در این قاره تا پایان سال ۹۲، اعالم 
شده است که تنها ۷۷ ایرانی در زندان های کشورهای مختلف قاره آمریکا حضور دارند 

که ۷۰ نفر آنان در ایاالت متحده زندانی اند و اکثرا دوتابعیتی یا مقیم آمریکا هستند
با این حال در میان کشورهای اروپایی ۴۸۵ ایرانی در زندان به سر می برند که بر اساس 

آمار رسمی ثبت شده، در یونان ۹۰ نفر و در ایتالیا ۴۰ نفر ایرانی در زندان هستند.



  جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۱هفته نامه پرشین۶

تقریبا هفت سال پیش بود که من برای طرح جلد مجله آتالنتیک مقاله ای را درباره 
فروپاشی آینده نقشه خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول به رشته تحریر درآوردم. 
ما در پاییز ۲۰۰۷ پیش از ریاست جمهوری باراک اوباما و بهار عربی و پیش از خیلی 
چیزهای دیگر گزارشی را تحت عنوان "پس از عراق: خاورمیانه چگونه خواهد شد" 
آماده کردیم. اما حتی پیش از این هم به اندازه کافی روشن بود که ثبات خاورمیانه در 

حال نزدیک شدن به روزهای پایانی خود است.
نقشه ای که در باال می بینید تصویر اصلی این مقاله بود که در ژانویه/فوریه ۲۰۰۸ به 

چاپ رسید. من پیش درآمد مقاله را این گونه نوشتم:
در حالی که امریکا به پنجمین سالگرد حمله به عراق نزدیک می شود، لیست عواقب 

بسیار  که  شده  گرفته  درنظر  عواقب  (برخالف  است  پایان  بی  جنگ  این  ناخواسته 
مختصر است). این لیست شامل احتمال استقالل کردها و تقسیم عراق به سه بخش 
است اما این لیست موارد دیگر را نیز شامل می شود. در خاورمیانه و آسیای جنوبی 
شدید  پاسخ  واسطه  به  کشور  چندین  غیرواقعی  و  ساختگی  مشخصات  مرکزی،  و 
آمریکا به حمالت ۱۱ سپتامبر بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است. در واقع تنها 
عراق و افغانستان نیستند که از اجتماعی از تناقضات فرقه ها و قبایل مختلف تشکیل 
عراق  به  حمله  از  قبل  از  پاکستان  و  لبنان  مانند  کشورهایی  ثباتی  بی  بلکه  اند.  شده 
صدام  ویژه  به  و  طالبان  و  القاعده  علیه  جنگ  حال  هر  به  اما  است.  داشته  وجود  هم 
که  برود  سوال  زیر  خاورمیانه  مدرن  کشورهای  سیستم  دوام  تا  شده  موجب  حسین 

البته تفاوت چندانی با هفت سال پیش هم ندارد.
مورد  در  توانست  می  کسی  که  سوالی  ترین  ذهن  از  دور  و  ترین  سخت  گذشته  در 
فلسطین  یا  اسرائیل  دو،  یا  یک  کشور،  تعداد  "چه  که  بود  این  کند  مطرح  خاورمیانه 
و یا شاید هر دو، در آینده در سرزمین های بین دریای مدیترانه و رود اردن وجود 

خواهند داشت؟
امروز این سوال در قیاس با سوال پیش رو پیش افتاده به نظر می رسد: چند کشور 
پنج؟  چهار؟  داشت؟سه؟  خواهد  وجود  فرات  رود  و  مدیترانه  دریای  بین  آینده  در 
سند  رود  تا  را  خود  مسیر  چرا  شود؟  متوقف  فرات  غربی   کرانه  در  چرا  و  شش؟ 
ادامه ندهد؟ امروزه بین مدیترانه و رود سند سرزمین های فلسطین و اسرائیل، لبنان، 
می  درازمدت  ثباتی  بی  داد.  قرار  پاکستان  و  افغانستان  ایران،  عراق،  اردن،  سوریه، 

تواند به تجزیه بسیاری از این کشورها شود.
من با اطالعاتی که از کارشناسان دیگر به دست آورده بودم پیش بینی های دیگری 

هم داشتم:
بودم  کرده  صحبت  آنها  با  که  کارشناسانی  اکثر  دید  از  عراق  جنگ  نتیجه  ترین  مهم 
احتمال بروز درگیری منطقه ای بین سنی و شیعه بر سر برتری سیاسی و نظری در 
دار  پرچم  عنوان  به  عربستان  از  نیابت  به  هایی  گروه  جنگ  این  در  است.  خاورمیانه 
سنی ها علیه ایران و در میدان جنگ عراق، لبنان، سوریه و استان های شیعه عربستان 

که بیشتر منابع نفتی این پادشاهی در آن قرار دارد خواهند جنگید. شاید هم این دو 
کشور مستقیما در برابر هم قرار گیرند.

یکی از دالیلی که من خودم را برای فروپاشی مسلم عراق کامال آماده کردم (و یکی از 
دالیلی که فکر نمی کنم دخالت امریکا در عراق برای برطرف کردن این مشکل عاقالنه 
باشد) این است که معتقدم که احتماال هیچ ماده چسبناکی نمی تواند این کشور را به 
هم پیوسته نگه دارد. این پرونده ای است که احتیاط طبیعی اوباما در آن و تالش قابل 
درکش برای عبور از کشتارگاه خاورمیانه چیز خوبی است. و با کالین کال موافقم که 
اوباما بازنده عراق نبوده است. (هر چند آرزو می کنم که ای کاش وی در همان اوایل 

از چیزی که از شورشیان میانه روی سوری هم میانه روتر بود حمایت می کرد.)

من همچنین با قاطعیت در کمپ ملی گرایان کرد هستم. علت استقالل کردها یک چیز 
برای  خود  سرنوشت  تعیین  حق  انکار  که  است  این  گفتن  برای  دیگری  راه  که  است، 
کردها – بزرگترین جمعیت مردمی بدون کشور جهان- در طول ۱۰۰ سال گذشته یک 
ناعدالتی وحشتناک بوده است. کردستان عراق پیش از این هم از نظر اجرائی مستقل 
کردستان  یک  اگر  شد  می  خوب  بسیار  است.  مستقل  روزها  آن  از  بیش  امروز  بود؛ 
واقعا مستقل از دل هرج و مرج های کنونی بیرون می آمد و یک بار و برای همیشه از 

سلطه عراق عرب خارج می شد.
زمانی که ما برای روی آماده سازی نقشه همراه مقاله کار می کردیم، توهم و اغراق 
را کنار گذاشتیم. با این حال وقتی که امروز به آن می نگریم اصال خیالی به نظر نمی 
که  را  آنچه  بودیم. (اگرچه  کرده  بینی  پیش  را  کشور  دو  به  سودان  تقسیم  ما  رسد. 
امروز سودان جنوبی می نامند، "سودان جدید" نام نهادیم.) ما "حزب اللهستان" را در 

بخشی از لبنان ایجاد کردیم که عمال امروز وجود دارد. شمال حزب اللهستان در کنار 
سواحل مدیترانه در سوریه "جمهوری علوی" قرار دارد. این یکی از نتایج نیمه قابل 
قبول کوتاه مدت جنگ سوریه به رهبری بشار اسد است. همچنین در نقشه ما، سوریه 
"اردن  مرزهای  به  نزدیک  مناطق  در  که  کند  می  واگذار  "دروزستان"  به  را  مناطقی 
کبیر" قرار دارد. البته عراق هم به کشور تقسیم شده است و کشور کردستان کنترل 
مناطق کردنشین ترکیه را هم به دست گرفته است. یکی از الحاقات نیمه هوشمندانه 
از  پیش  توانست  می  که  چیزی  است؛   – ها  بدون  خودمختار  منطقه   - نقشه  این  به 
قبایل  از  سینا  صحرای  حفظ  برای  مصر  ارتش  نقشه  و  مصر  اخیر  نظامی  کودتای 

جهادی در شبه جزیره سینا در آن منطقه تکمیل شود.
بندی  تقسیم  محرک  که  بودم  امپریالیستی  غرور  جدی  بسیار  منتقد  مقاله  آن  در  من 
به  حال  این  با  اما  بود.  ها  فرانسوی  و  بریتانیایی  توسط  خاورمیانه  سایکس-پیکو 
مردمی  جدید  خاورمیانه  سازندگان  بود.  مترقی  سهوا  سایکس-پیکو  چینش  نظرم 
در  را  مذهب)  یک  از  مختلف  ها  جریان  یا  (و  متنوع  اعتقادات  و  مختلف  اقوام  از 
کشورهایی که قرار بود مدرن، چندفرهنگی و چندفرقه ای باشند قرار دادند. کتمان 
حقیقت است که بگوییم خاورمیانه جایی نیست که چنین آزمایش هایی در آن موفق 
آن  از  و  امریکا  های  سرمایه  که  باشد  داشته  ارزش  کنم  نمی  فکر  است.  داده  نشان 
مهمتر حیات امریکایی ها را برای اینکه عراق را یک کشور واحد نگه داریم به خطر 
بیاندازیم. البته مهم است که در طرح هایی که از ایجاد پایگاه های دائمی جهادی ها 
ممانعت می کند سرمایه گذاری کنیم و ایاالت متحده باید در این مورد هوشیار باشد، 
هوشیارتر از چیزی که تا به حال بوده است. اما این که عراق باید کشور واحدی باقی 

بماند چون باید بماند عاقالنه به نظر نمی رسد.
تنها یک نکته را که از بازخوانی آن مقاله به یاد آوردم دوباره می نویسم به خصوص 
اینکه نشان دهنده احساس اوباما درباره خاورمیانه باشد. در قسمتی از ان مقاله از 
دیوید فرامکین، نویسنده کتاب "صلحی برای پایان تمام صلح ها" درباره آینده منطقه 
خاورمیانه پرسیدم. این چیزی بود که وی در سال ۲۰۰۷ گفت: "خاورمیانه هیچ آینده 

ای ندارد."

 اژدهای زرد در حال ظهور است

لزوم همکاری آمریکا با 
ایران برای مقابله با چین

در واقع، اگر آمریکا درک کند که این چین است- و نه ایران- که 
رقیب واقعی اش در جهان خواهد بود، آنگاه ثبات خاورمیانه پیش 
به  را  واشینگتن  سیاستمداران  ذهن  منطقه  این  بر  حکمرانی  از 

خود مشغول می کند.
است  پرسشی  این  نکردن؟  همکاری  یا  ایران  با  کردن  همکاری 
که این روزها ذهن سیاستمداران در واشینگتن را به خود درگیر 
کرده است. با باال گرفتن ناآرامی ها در عراق، هر روز به آمریکا 
پایان  واقعا  هیچگاه  عراق  که ماموریت اش در  یادآوری می شود 

نیافته است.
در حالی که نظامیان سنی به سوی بغداد پیش می روند و رهبری  
محکوم  را  عراق  در  آمریکا  دخالت  ایران  اسالمی   جمهوری 
کرده اند، دراز کردن دست دوستی به سوی ایران کمتر به تغییر 
مورد  در  بیشتر  و  شود  می  مربوط  آمریکا  منطقه  های  محاسبه 
تعریف هدف اولیه در خاورمیانه است: آیا آمریکا ثبات می خواهد 

یا به دنبال سلطه است؟
اگر هدف واشینگتن ثبات باشد، آنگاه همکاری با ایران معنا پیدا 
و  تهران  اطالعات  و  دارد  نیاز  عراق  ثبات  به  ایران  زیرا  کند  می 
باشد.  آمریکا  امنیت  نفع  به  تواند  می  عراق  در  آن  سیاسی  نفوذ 
در  عراق  جغرافیایی  اتحاد  حفظ  در  کالنی  گذاری  سرمایه  ایران 
دولت شیعه مالکی انجام داده است. برای ایران یک عراق با ثبات 
که تحت رهبری یک دوست و متحد قرار دارد بسیار بهتر از یک 
عراق بی ثبات است که به دست جهادگرایان سنی افتاده که بیش 
دلیل،  همین  به  بیزارند.  ایران  از  باشند،  متنفر  آمریکا  از  آنکه  از 
نسبت  تهران  در  دیگران  و  ایران  جمهور  رئیس   ، روحانی  حسن 
به همکاری با واشینگتن برای مقابله با گروه های تکفیری ابراز 

تمایل کرده اند.
سلطه  ایجاد  آمریکا  هدف  که  صورتی  در  رویترز،  گزارش  به 
افتادن  راه  به  بهای  به  حتی  باشد-  منطقه  در  سیاسی  و  نظامی 
معنایی  ایران  با  همکاری  آنگاه  خاورمیانه-  در  پایان  بی  جنگی 
ویلیام  مانند  آمریکا  در  ها  نئوکان  از  داشت.بسیاری  نخواهد 
بر  را  خود  سلطه  باید  واشینگتن  که  باورند  این  بر  کریستول 
خاورمیانه فارغ از هر هزینه ای که به دنبال خواهد داشت،حفظ 
کند. طبق این نظریه، ثبات در جایگاه دوم پس از سلطه بر منطقه 
ثباتی  بی  که  صورتی  در  چارچوب  این  در  شود.  می  بندی  طبقه 
به حفظ یا تقویت موقعیت سلطه جویانه آمریکا در منطقه منجر 
شود، باید با آن کنار آمد.برخی نئوکان ها این استراتژی را نابودی 
خالقانه توصیف می کنند. حتی مایکل لدین بر این عقیده است که 
نابودی خالقانه یک تصویر است که نئوکان ها در سیاست داخلی 

و خارجی از آن استفاده می کنند.
این گروه ادعا می کنند که در مورد ایران همکاری- حتی اگر علیه 
زیرا  باشد  مطرح  های  گزینه  از  یکی  نباید  باشد-  مشترک  دشمن 
ناشی  ایران  جانب  از  منطقه  در  آمریکا  علیه  تهدید  ترین  اصلی 
می  ایران  آنها  گفته  به  سنی.  جهادگرای  های  گروه  نه  شود  می 
خواهد جای آمریکا را به عنوان قدرت برتر در منطقه بگیرد و این 
تهدیدی فراتر از نیروهای تکفیری را متوجه آمریکا می کند. در 
اش  منابع  رفتن  دست  از  یا  و  ایران  ضعف  به  ثباتی  بی  اگر  واقع 
از  باید  نیز  آمریکا  که  کنند  می  ادعا  ها  نئوکان  آنگاه  شود،  منجر 

آن حمایت کند.  
و  همکاری  باشد،  داشته  قرار  اولویت  در  خاورمیانه  ثبات  اگر  اما 
تعامل با ایران یک گزینه ضروری است. اینکه آمریکا می خواهد 
از خاورمیانه فاصله بگیرد ، به یک فاکتور مهم نیاز دارد و آن درک 
به  آمریکا  نیاز  منطقه،  در  دیگر  جنگی  افتادن  راه  به  های  هزینه 
استقالل در زمینه منابع انرژی و تهدید هایی است که به زودی از 

جانب چین گریبان آمریکا را خواهد گرفت.
در واقع، اگر آمریکا درک کند که این چین است- و نه ایران- که 
رقیب واقعی اش در جهان خواهد بود، آنگاه ثبات خاورمیانه پیش 
به  را  واشینگتن  سیاستمداران  ذهن  منطقه  این  بر  حکمرانی  از 
خود مشغول می کند. شاید پرشیا یک شیر غران باشد اما چین به 

طور حتم یک اژدهای در حال ظهور است.
هماهنگی با ایران می تواند به برقراری ثبات در منطقه کمک  و 
آمریکا را قادر کند که تمرکز بیشتری بر اولویت های مهم تر در 
شرق و داخل ایاالت متحده داشته باشد. در نهایت، انتخاب سلطه 
جویی به جای ثبات موجب می شود که آمریکا تا ابد درگیر جنگ 
ها در خاورمیانه باشد. به همین دلیل است که باراک اوباما، رئیس 
سطله  انتخاب  برای  ها  نئوکان  فشار  مقابل  در  آمریکا  جمهور 

جویی و پرهیز از همکاری با ایران مقاومت می کند.

ایران و جهان
نگاه گلدبرگ به تاثیر بحران عراق بر منطقه

نقشه جدید خاورمیانه 
ترسنـــــــــــــــاک است

جفری گلدبرگ-  منبع: اتالنتیک / ترجمه : محمدرضا عسگری
"زندانیان:  کتاب  خالق  و  اتالنتیك  مجله  خبرنگار  و  نویسنده  گلدبرگ  جفري 

داستان دوستي و ترور" است.
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب 
و نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و مسائل  مختلف منجمله ایران است و به 

معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

راه  در  خاورمیانه  بزرگ  امپراطوری   دو  طالیی  دوران 
است 

تقسیم خاورمیانه 
بین ایران و ترکیه  
موفق  منطقه  تجزیه  در  نتوانست  پیکو  سایکس  «قیچی» 
باشد و گزینه ها را به درستی هدایت کند، امپراطوری بیمار 
عثمانی در قرن بیستم نیز نتوانست در برابر آن کاری از 
پیش ببرد. االن در قرن بیست و یکم، جهان عرب، همانند 
«مرد بیماری» است که اشتهای امپراطوری ها را باز کرده 
است، امپراطوری هایی که می خواهند خاورمیانه را میان 
نه  عرب  جهان  بیماری  ترکیه.  و  ایران  کنند،  تقسیم  خود 

ناگهانی است نه تازگی دارد

گذرا  تظاهراتی  عربی  کشورهای  شکل گیری  ابتدای  در   .
کشورها  شدند  باعث  که  شدند  برگزار  کشورها  تشکیل  با 
جوامع  شوند.  نهادها  دولت  باشند  کشور  که  آن  از  بیش 
و  مذهبی،  و  ای  طایفه  و  ای  قبیله  و  عشایری  همچنان 
همچنین متنفر از هم و انتحاری و در حال جنگ با یکدیگر 
سرقت  و  ثروت ها  تقسیم  بزرگشان  غم  و  هم  و  ماندند، 
را  خود  نمود  آنها  همه  است.  بوده  کشورهایشان  غنایم 
می خواهند  همه  چون  داده اند،  نشان  «کالبد»احزاب  در 
و  اند  آورده  پناه  نظامی ها  به  کنند  فرار  خود  بیماری  از 
پس  یکی  فجایع  همین  برای  کرده اند،  نظامی  را  نهادها 
از دیگری از راه رسیدند، «بیماری » گسترش یافت تا این 
سو  یک  از  است.  رسیده  سرطان  از  حالتی  به  اکنون  که 
«ترکیه اردوغانی» و داوود اوغلو، وزیر امور خارجه اش 
که زمانی در ایاالت متحده کتاب عثمانی جدید را نوشت، 
ایستاده است و از سوی دیگر همتایان اسالم گرایشان در 
مشاور  والیتی،  اکبر  علی  بوستن،  در  روزگاری  که  ایران 
سابق  نامزد  و  ایران  انقالب  معظم  رهبر  الملل  بین  امور 

ریاست جمهوری «قدرت صفویه» را نوشت، ایستاده اند.

و  ایران  طلبی های  جاه  سوریه،  آن  از  قبل  و  عراق  انفجار 
با  را  عرب  جهان  شرق  دادند،  نشان  روشنی  به  را  ترکیه 
همه ثروت هایش تقسیم کرده اند و می روند تا حوزه نفوذ 
خود را بر اساس قواعد مذهبی و عرفی تعریف کنند. چه 
آغوششان  کدام  هر  ترکیه  و  ایران  نخواهیم  چه  بخواهیم 
همه  وجود  با  گشوده اند.  مذهبی  گروه  یک  روی  به  را 
به  اعتقاداتشان  به  بنا  مذهبی  گروه های  مخاطره ها 
از  را  پا  حتی  ترکیه  می شوند.  متمایل  آنها  از  یکی  سمت 
کردهای  با  تعامل  بازی  وارد  و  گذاشته  فراتر  هم  این 
رغم  به  است  شده  موجود  واقعیت  عنوان  به  جدایی طلب 
همه مخاطره هایی که می داند می تواند در طوالنی مدت به 
دنبال داشته باشد. اکنون ترکیه به دنبال این است که عراق 
را بر اساس اصل «دو فاکتور» عمال به سه اقلیم بر اساس 

سابقه تاریخی شان تقسیم کند.

 منطقه سنی که می رود تحت اشراف کامل آن قرار بگیرد 
بازگرداندن  برای  تاریخی اش  آرزوی  صورت  این  در  که 
کردها  ساخت.  خواهد  محقق  را  خود  خاک  به  موصل 
کرکوک  بر  استیال  برای  بزرگشان  طلبی  جاه  به  که  نیز 
هشدار  آنها  به  دو  هر  ترکیه  و  ایران  چه  اگر  رسیده اند، 
می دهند و با احتیاط با آنها برخورد می کنند، در عین حال 
بر  یازیدن  دست  دنبال  به  فاکتو  دو  اصل  اساس  بر  ترکیه 
که  نیز  ایران  هست.  نیز  سوریه  در  خود  مجاور  مناطق 
گذاشته  سر  پشت  را  اسالمی  انقالب  تجربه   ۱۹۷۹ سال  از 
ادامه  را  لبنان  در  حزب الله  موفق  تجربه  تا  می رود  است، 
حتی  یا  قدرتمند  ایران  می خواهد  ایران  حکومت  دهد. 
قدرتمندترین کشور خاورمیانه باشد. تهران قبل از همه از 
واشنگتن می خواهد که قدرتش را به رسمیت بشناسد و در 
کنار مسکو به قدرت منطقه ای آن اعتراف کند و چارچوب 
ویژه  به  منطقه  اقتصادی  و  سیاسی  و  امنیتی  مسیرهای 
اختالف  کند.  ترسیم  آن  به  توجه  با  را  نفتی  حوزه  در 

به  رسیدن  برای  نیز  ایران  داخل  در  سیاسی  جریان های 
بر  ایران  ارشد  مقام های  است.  ابزارها  سر  بر  هدف  این 
ویژه  به  است  نزدیک  طرح شان  موفقیت  که  اعتقادند  این 
کند.  تجربه  را  سنگین  شکستی  تا  می رود  عرب  جهان  که 
می رود  بدهیم  آن  به  که  دیگری  اسم  هر  یا  شیعی»  «هالل 

تا متبلور شود. 
حماة  و  حمص  از  و  می شود  آغاز  الذقیه  از  منطقه  این 
به  سپس  و  غرب  در  شمالی  بقاع  و  القصیر  به  و  می گذرد 
متصل  ایران  به  و  می رسد  عراق  جنوب  و  لبنان  جنوب 
می شود و تا افغانستان ادامه می یابد و قطعا ایران بی میل 
آسیایی  اسالمی  جمهوری های  تا  را  حلقه  این  که  نیست 
بر اساس  را  خواسته  چه  آن  هر  ایران  دهد.  گسترش  نیز 
با  که  مانده  فقط  اکنون  و  است  آورده  دست  به  طرحش 
ترکیه به عنوان رقیب جدی اش در منطقه به تفاهم برسد 
سر  بر  قطعا  نشود.  تبدیل  رویارویی  به  رقابت  این  تا 
شاید  رسید.  خواهد  تفاهم  به  ترکیه  با  بزودی  نیز  عراق 
اسرائیل  تکلیف  که  آید  وجود  به  سوال  این  میان  این  در 
نیافتنی  دست  رویای  در  همچنان  اسرائیل  می شود؟  چه 
تشکیل اسرائیل بزرگ به سر خواهد برد. مشکل اسرائیل 
هستند  بیمار  اعراب  که  خورده  بر  زمانی  به  که  است  این 
و  ناتوانند  ایران  و  ترکیه  توسعه طلبی های  برابر  در  و 
نمی تواند  نیز  خودش  بایستند.  آنها  جلوی  نمی توانند 
نه  و  ایران  نه  که  چرا  ببرد  پیش  از  کاری  آنها  برابر  در 
ترکیه و نه حتی ایاالت متحده اجازه چنین کاری را به آن 
و  مصر  عربی  کشورهای  همه  میان  از  اکنون  نمی دهند. 
جدید  خاورمیانه  با  را  خود  تکلیف  تا  اند  مانده  عربستان 
آمریکا  به  وابستگی  که  می دانند  خوب  آنها  کنند.  روشن 
در اندازند.  نو  طرحی  باید  و  نمی خورد  دردشان  به  دیگر 
حال  عین  در  و  خود  تغییر  به  را  آنها  الجرم  نو  طرح  این 
تفاهم با ایران و ترکیه می کشاند. برای آنها تفاهم با این 

دو قدرت بزرگ منطقه ای گریزناپذیر است.
منبع: المستقبل

تاکتیک جدید عربستان 
در مورد عراق؛

دستگاه  سابق  رئیس  سلطان“  بن  ”بندر  ناگهانی  حضور 
پادشاه  عبدالله“  ”ملک  اهمیت  پر  سفر  در  عربستان  اطالعاتی 
عربستان به مصر توجه افکار عمومی و رسانه های منطقه ای 
را برانگیخته است.منابع آگاه در این باره اعالم کردند: بازگشت 
دبیرکل  وی  اینکه  توجه  با  عربستان  سیاسی  صحنه  به  بندر 
شورای امنیت ملی این کشور است، موضوعی دور از ذهن نبوده 
است اما موضوع اصلی این است که حضور وی در سفر به مصر 
حضور  اساس،  این  دارد.بر  ارتباط  دیگری  مهمتر  مسائل  به 
بندر بن سلطان در سفر به مصر نشانه تحرکات جدید عربستان 
به  منطقه  اخیر  تحوالت  از  پس  خاورمیانه  عرصه  در  سعودی 
ویژه در عراق است. ناظران سیاسی معتقدند برخی تحوالت رخ 
در  متوالی  شکستهای  از  پس  را  سعودی  سران  عراق،  در  داده 
کنار  راستای  در  را  تاکتیک جدیدی  آنها  و  کرده  سوریه امیدوار 

زدن دولت شیعی در عراق به اجرا گذاشته اند. 

در همین حال منابع موثق در عربستان امروز از انتخاب شاهزاده 
امور  در  عبدالله  ملک  ویژه  مشاور  عنوان  به  سعودی  افراطی 
از  پس  عبدالله  ملک  کردند:  اعالم  منابع  این  دادند.  خبر  عراق 
رایزنی های متعدد و برخی فشارهای خارجی به دادن این پست 
به بندر بن سلطان قانع شده است.در همین رابطه ”حسن هانی 
زاده“ کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه معتقد است: بازگشت 
به  عربستان  امنیت  سازمان  سابق  رئیس  سلطان  بن  بندر  مجدد 
عراق  پرونده  سپردن  و  کشور  این  گیری  تصمیم  های  عرصه 
سازمان  توطئه  یک  وجود  از  خطرناک  و  مرموز  عنصر  این  به 
دارد.بندر  حکایت  عراق  سیاسی  ساختار  دگرگونی  برای  یافته 
بود  واشنگتن  در  ریاض  سفیر  سال   ۲۲ مدت  به  که  سلطان  بن 
سیاسی  و  اطالعاتی،نظامی  های  دستگاه  با  ای  گسترده  روابط 
قرار  آمریکائی  مقامات  مشاوره  و  اعتماد  مورد  و  دارد  امریکا 
می گیرد. وی در بحران سازی های ۳ سال گذشته سوریه و نیز 
انفجارهای اخیر لبنان نقش کامال پر رنگی ایفا کرد و با ارتباط 
گسترده ای که با رهبران گروه های تروریستی دارد بخش مهمی 

از سازماندهی این گروه ها را به عهده دارد.بندر بن سلطان در 
وبا  کرد  مسافرت  اشغالی  فلسطین  به  بارها  اخیر  سال   ۳ طول 
مسائل  پیرامون  صهیونیستی  رژیم  امنیتی  پایه  بلند  مقامات 
منطقه ونحوه بهره برداری از گروهک های تروریستی گفتگو 
برای  القاعده  سازماندهی  در  سلطان  بن  بندر  همچنین  کرد. 
افغانستان  در  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  نیروهای  با  مقابله 
محور  قطع  بر  سلطان  بن  بندر  داشت.استراتژی  اساسی  نقش 
کاهش  منطقه،  اسالمی  مقاومت  حذف  –بیروت،  دمشق   – تهران 
حوزه نفوذی ایران و شیعیان و هماهنگ کردن محیط عربی با 
سیاست های رژیم صهیونیستی و آمریکا، تکیه دارد.هر چند در 
موضوع سوریه بندر بن سطان با دادن گزارش های غیر واقعی 
 ۶ زمانی  فرایند  یک  در  سوریه  نظام  که  این  بر  مبنی  آمریکا  به 
ماهه سرنگون خواهد شد مورد خشم کاخ سفید قرار گرفت اما 

او همچنان مهره محبوب سازمان سیا و موساد است. 
وی در سازماندهی گروه ۱۴ مارس لبنان برای تقابل با حزب الله 
و جریان های همسو با مقاومت اسالمی نقش داشته است.بندر 
بن سلطان سر انجام به دلیل ارائه گزارش های مبالغه آمیز مورد 
جمهوری  رئیس  اوباما  باراک  و  گرفت  قرار  سفید  کاخ  خشم 
پادشاه  عبدالله  ملک  به  ریاض  به  خود  اخیر  سفر  در  امریکا 
سازمان  ریاست  از  را  سلطان  بن  بندر  تا  داد  دستور  عربستان 
امنیت عربستان بر کنار کند.دلیل نا کامی بندر بن سلطان برای 
سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ارزیابی اشتباه وی 
از شرایط سیاسی و اجتماعی و نظامی سوریه بود که به شکست 
منجر  سوریه  در  ترکیه  و  قطر  عربستان،  آمریکا،  های  سیاست 
شد. اما با توجه به رخدادهای اخیر عراق، ملک عبدالله پرونده 

این کشور را در اختیار بندر بن سلطان قرار داد.
لذا عراق در آینده با چالش های سیاسی و امنیتی فراوانی مواجه 
خواهد شد زیرا هدف اصلی عربستان و آمریکا از بحران سازی 
با  مقابله  در  عراق  وزیر  نخست  دادن  جلوه  کارآمد  نا  عراق  در 
نخستین  رسد  می  نظر  است.به  کشور  این  داخلی  های  بحران 
و  المالکی  نوری  دولت  سرنگونی  برای  سلطان  بن  بندر  گام 
های  گروهک  تشویق  عراق  مختلف  های  طیف  بین  تقابل  ایجاد 
تروریستی به حمله به اماکن مقدسه عراق خواهد بود.به همین 
دلیل پیش بینی می شود عراق در آینده با چالش های سیاسی و 
امنیتی مواجه خواهد شد و شرایطی مشابه شرایط فعلی سوریه 

خواهد داشت.
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اقتصاد

شور و نشاط جام جهانی ۲۰۱۴ همه دنیا را فرا گرفته است. 
این  فراوان  بزم های  کنار  در  که  آورده ایم  نوشته  این  در 
سوءمدیریت  از  ناشی  که  نیز  بسیاری  اعتراض های  جام، 
است،  جام  میزبانی  محدود  اقتصادی  منافع  و  گسترده 

وجود خواهد داشت. 

از  بسیاری  اما  باشند،  آماده  ورزشگاه ها  است  ممکن 

زیرساخت های برنامه ریزی شده به حال خود رها شده اند.
که  باشد  دالیلی  از  یکی  است  ممکن  رانت خواهی  البته   
ملت ها پیشنهاد میزبانی جام جهانی را می دهند. از آنجایی 
که بازسازی زیرساخت های حمل و نقل در کشورهای فقیر 
کند  تالش  باید  بین الملل  جامعه  دارد،  قرار  اولویت  در 
میزبانی  به  بتوانند  فقیر  کشورهای  تا  فروبنشاند  را  فساد 
در  دهند.  ادامه  جهانی  جام  همچون  مهمی  رویدادهای 
منزلگاه  برزیل  است.  برگشته  خود  خانه  به  فوتبال  واقع، 
که در همه ۲۰  است  کشوری  تنها  زیبا و  بازی های  معنوی 
دوره رقابت های جام جهانی حضور داشته است، پنج بار 
خانه  از  خارج  که  است  کشوری  تنها  و  است  برده  را  جام 
برنده جام بوده است. مردم برزیل فوتبال را می پرستند. 

هرچند برخالف جام های دیگر، این بار اعتراض هایی نیز 
است  سوءمدیریتی  نتیجه  در  اعتراض ها  این  دارد.  وجود 
است.  انداخته  تعویق  به  را  زیرساخت ها  آماده سازی  که 
جام جهانی  میزبانی  طریق  از  که  ناچیزی  اقتصادی  منافع 
حاصل خواهد شد نیز دلیل دیگری برای این نارضایتی ها 

است. 

 چرا کشورها برای میزبانی با یکدیگر رقابت می کنند؟
مانند  بزرگی  رویدادهای  محبوبیت  و  سودآوری  هزینه ها، 

به  گسترده ای،  شکل  به  جام جهانی  و  المپیک  بازی های 
کشیده  فلک  به  سر  اخیر  دهه  سه  در  شدن،  جهانی  لطف 
پی  در  میزبان  برای  منافعی  رویدادهایی  چنین  آیا  است. 
دارد؟ پاسخی که با ادبیات علمی می توان به این سوال داد 
رویدادهای  این  است.  محدود  اقتصادی  آثار  که  است  این 
بزرگ درصد کوچکی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را 

در برمی گیرند و مزایای آنها غالبا قابل توجه نیست.

اگر مزایای این رویدادها غالبا غیرمستقیم باشند چطور؟ 
این گونه  را  المپیک  اقتصادی  توجیه   (۲۰۱۱) اشپیگل  و  رز 
مطرح می کنند: « کشورهایی که میزبان بوده اند افزایش 
باالی ۲۰ درصد را در صادرات خود داشته اند. رویدادهای 
گسترده ای  مثبت  آثار  نیز  جام جهانی  مانند  دیگری  بزرگ 
به  منحصر  منافع،  این  که  است  اینجا  جالب  دارند». 
آنهایی  همه  بلکه  نمی شود،  هستند  میزبان  که  کشورهایی 
خواهند  سودی  نیز  اند  داده  ارائه  را  میزبانی  پیشنهاد  که 

برد.
میان  را  توجهی  قابل  تفاوت های  پاپا(۲۰۱۱)  و  بروکنر   
بین المللی  نمایشگاه های  و  جام جهانی  المپیک،  رقابت های 
که  کشورهایی  آنها،  یافته های  اساس  بر  کرده اند.  پیدا 
میزبانی نمایشگاه های بین المللی را بر عهده گرفتند «پیش 
از میزبانی رویداد، افزایش قابل توجهی را در رشد سرانه 
در  اثر  این  اما  داشته اند،  داخلی  ناخالص  تولید  واقعی 
دیگر،  سوی  از  است.  موقتی  و  کوچک  المپیک،  با  مقایسه 
تولید  افزایش  روی  منفی  آثاری  جهانی،  جام  میزبانی 
دولت  هزینه های  افزایش  موجب  فقط  و  جامی گذارد  به 

می شود». 
(یا شادمانی)  روانی  سالمت  نظر  از  جهانی  جام  اگر 
زمانسکی  و  کاوتسوس  چطور؟  باشد  داشته  منفعت 

(۲۰۱۰) موفقیت های تیم های ملی در المپیک های تابستانی، 
قرار  بررسی  مورد  را  اروپایی  جام های  و  جام جهانی 

داده اند.
  آنها دریافتند که پیروزی در این رقابت ها آثار قابل توجهی 
روی سالمت روانی ندارد. همچنین، آنها اظهار می کنند که 
فوتبال)  رقابت های  ویژه  (به  بزرگ  رویدادهای  میزبانی 

افزایشی موقتی در شادمانی به دنبال دارد.

 اقتصاد سیاسی جام جهانی
اصالحات،  کالن،  اقتصاد  در  ثبات  دهه  دو  تقریبا  از  بعد 
گمان  عده ای  درآمدی،  نابرابری  کاهش  و  دموکراسی 
اعتراضات  البته  است.   کرده  تغییر  برزیل  که  می کنند 
سیاسی ژوئن ۲۰۱۳ غیرمنتظره بود. من هشدار داده بودم 
این  اکنون  و  یابند»  ادامه  است  «ممکن  اعتراض ها  این  که 
اعتراض ها ادامه پیدا کرده اند، اما  کمتر به دالیل آنها اشاره 
وسیله  به  که  فسادی  و  سوءمدیریت  به  آنها  است؛  شده 
است  گرفته  بر  در  را  جهانی  جام  فیفا  و  برزیلی  مقامات 

معترض هستند.  بعد از به دست آوردن حق میزبانی، دولت 
طرح هایی را برای استادیوم ها و مجموعه ای از پروژه های 
زیربنایی وابسته ارائه می دهد تا مقررات فیفا را عملی کند 
امنیتی  اقدامات  عمومی،  حمل ونقل  فرودگاه ها،  (هتل ها، 
عمومی و غیره).  دولت برزیل تاکنون اطالعات مربوط به 
پیشرفت پروژه ها را با تاخیر منتشر کرده است و در مورد 
به  مربوط  تنها  شده  ارائه  ارقام  و  آمار  غالب  نیز  هزینه ها 

امور مقدماتی پروژه ها می شوند.
برزیلی  روزنامه  فوتبال،  مسابقات  آغاز  از  پیش  ماه  یک 
نتایج   ،F(Folha de Sao Paulo) سائوپائولو  دو  فوال 
ارزیابی خود را از ۱۲ شهر میزبان جام جهانی منتشر کرد. 
استادیوم ها، حمل ونقل شهری، حمل ونقل بین الملل، امنیت 
گروه  چهار  به  دور  راه  از  ارتباط  پروژه های  و  عمومی 
آماده  جهانی  جام  برای  اما  نشده،  شده»، «تکمیل  «تکمیل 
و  شد»  خواهند  آماده  جهانی  جام  از  بعد   » شد»،  خواهند 

«رها شده» طبقه بندی شدند.
 هر چند قرار بود اکثر استادیوم های موردنظر ( ۹ مورد از 
شده»  پروژه های «تکمیل  سهم  اما  شود،  تکمیل  مورد)   ۱۲
از ۷۰ درصد برای امنیت عمومی تا ۵۰ درصد برای حمل و 
نقل بین الملل و ارتباط از راه دور، و در نهایت، مقدار اندک 

۱۰ درصدی برای حمل و نقل شهری متغیر است.
و  پروژه ها  پیشرفت  روند  از  شفاف  گزارشی  دولت 
سهم  بررسی ها،  براساس  است.  نداده  ارائه  آن  هزینه های 
آن  مسووالن  که  ایالت هایی  در  شده»  «تکمیل  پروژه های 
گزارش های به موقع و روشنی ارائه نداده اند، کمتر است. 

 فقرا میزبان جام؛ اغنیا میزبان المپیک
کشورهای  تنها  که  نیست  معنا  این  به  شده  طرح  مباحث 
ثروتمند باید میزبانی رویدادهای بزرگ را در اختیار داشته 
اساسی  تفاوتی  اقتصادی،  بالقوه  مزایای  نظر  از  باشند.  
میان بازی های المپیک و جام جهانی وجود دارد؛ اولی به 

شهر میزبان اعطا شده است و دومی به کشور میزبان.
را  جهانی  جام  باید  فقیر  کشورهای  چرا  اساس،  این  بر   
آنجایی  از  را؟  المپیک  ثروتمند  کشورهای  و  کنند  میزبانی 
نیاز  میزبان  شهر  هشت  به  حداقل  فیفا  حاضر  حال  در  که 
دارد، تکمیل زیرساخت ها مورد انتظار است.  تحقیق اخیر 
در  حمل و نقل  زیرساخت های  بازسازی  که  می دهد  نشان 

کشورهای فقیر در اولویت امور قرار دارد. 
دقیق (شامل  برنامه ریزی  بین الملل،  جامعه  حمایت های  با 
جوامع محلی)، شفاف سازی و مبارزه با فساد، با استفاده 
از کمک های خارجی می توان پروژه های زیرساختی مورد 

نیاز را به سرانجام رساند.

 فقرا میزبان جام؛ 
اغنیا میزبان المپیک

نورو اف ِکمپوس  - استاد اقتصاد دانشگاه برونل لندن
مترجم: سمانه فیاضی 

 کشورهایی که میزبانی 
نمایشگاه های بین المللی 

را بر عهده گرفتند «پیش از 
میزبانی رویداد، افزایش قابل 

توجهی را در رشد سرانه 
واقعی تولید ناخالص داخلی 

داشته اند، اما این اثر در 
مقایسه با المپیک، کوچک و 
موقتی است. از سوی دیگر، 
میزبانی جام جهانی، آثاری 
منفی روی افزایش تولید به 
جامی گذارد و فقط موجب 

افزایش هزینه های دولت 
می شود». 
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۱/۶ تریلیون دالر از ثروت جهان 
در بانك های سوییس

بالغ   ۲۰۱۳ سال  پایان  تا  کرد  اعالم  گزارشی  در  سوییس  مرکزی  بانك 
کشور  این  بانکداری  سیستم  در  جهان  ثروت  از  دالر  تریلیون   ۱/۶ بر 
نگهداری شده است که ۲۰ درصد از این دارایی ها به انگلیس تعلق دارد. 
بالغ   ۲۰۱۳ سال  پایان  تا  کرد،  اعالم  گزارشی  در  سوییس  مرکزی  بانك 
کشور  این  بانکداری  سیستم  در  جهان  ثروت  از  دالر  تریلیون   ۱/۶ بر 

نگاهداری شده است. 

بر اساس این گزارش، انگلیس با سهم ۲۰ درصدی از این ثروت، بیشترین 
داده  اختصاص  خود  به  را  سوییس  بانك های  در  سپرده گذاری  میزان 
است و رتبه نخست از این لحاظ را در اختیار دارد. پس از این کشور، 
امریکا و «وست ایندیز» در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند. آلمان نیز 
 ۱۹۳ امریکا  میلیارد،   ۲۷۷ انگلیس  است.  گرفته  قرار  چهارم  جایگاه  در 
سپرده گذاری  سرمایه  کشور  این  بانك های  در  سوییس  فرانك  میلیارد 

کرده اند.
این  از  پس  است.  شده  برآورد  فرانك  میلیارد   ۵۲/۴ نیز  آلمان  دارایی   
کشورها، لوکزامبورگ، جرزی، باهاماس، فرانسه، پاناما، جزایر کیمن، 
عربستان  هلند،  امارات،  روسیه،  ژاپن،  ایتالیا،  سنگاپور،  هنگ کنگ، 
پایه  بر  رتبه بندی  این  گزارش،  این  اساس  بر  دارند.  قرار  استرالیا  و 
گرفته  صورت  سوییس  بانك   ۲۸۳ در  مشتریان  مستقیم  سپرده گذاری 
سی ام  جایگاه  در   ،۲۰۱۲ سال  به  نسبت  سقوط  پله   ۴ با  نیز  چین  است. 
قرار گرفته است. هند با دارایی ۲/۰۳ میلیارد فرانك سویس در بانك های 

این کشور در رتبه ۵۸ قرار گرفته است. 
نیز  پاکستان  داشت.  قرار   ۷۰ جایگاه  در   ۲۰۱۲ سال  پایان  در  کشور  این 
در جایگاه ۷۴ قرار گرفته است و دارایی های این کشور از ۱/۴۴ میلیارد 
 ۲۰۱۳ سال  پایان  در  فرانك  میلیارد   ۱/۲۳ به   ۲۰۱۲ سال  پایان  در  فرانك 

رسیده است.

چرا دولت چین «سبقت از آمریکا» را سانسور می کند؟

ناراحتی اژدها از 
نشان غول  اقتصادی

در روزهای اخیر دو خبر درباره چین منتشر شد و نشان داد آنچه جهان منتظر وقوعش 
تا یك دهه دیگر بود، همین امسال محقق می شود. بانك جهانی اعالم کرد که چین امسال 

جای آمریکا را به عنوان قدرت اقتصادی اول دنیا می گیرد.
سه  بار  اولین  برای  که  کرد  اعالم  فوربس  آمریکایی  نشریه  خبر،  این  از  بعد  روز  چند   
پرسود  شرکت   ۱۰ از  و  هستند  چینی  دنیا  اقتصادی  شرکت های  بزرگ ترین  از  شرکت 

بقیه  شرکت   ۵ جهان،  پرسود  شرکت   ۱۰ این  از  هستند.  چینی  شرکت  پنج  جهانی، 
بازرگانی  و  صنعت  بانك  به  متعلق  اول  جایگاه  سه  فهرست،  این  در  هستند.  آمریکایی 
چین، بانك ساخت و ساز چین و بانك کشاورزی چین است. جایگاه چهارم را جی پی 
مورگان آمریکا و جایگاه پنجم را بنگاه برك شایر هت وی این کشور دارد. در این فهرست 
هیچ شرکت اروپایی وجود ندارد. رویال داچ شل و اچ اس بی سی که سال گذشته در 

فهرست ۱۰ شرکت اول سودده دنیا بودند، اکنون دیگر در این فهرست نیستند. 

توضیح  بدون  و  تیتر  یك  با  فقط  را  خبر  این  شین هوا،  یعنی  چین  رسمی  خبرگزاری 
اینگونه منتشر کرد: سه شرکت بزرگ دنیا چینی هستند (به نقل از فوربس)

خبر قبلی یعنی گزارش بانك جهانی درباره اینکه چین جای آمریکا در رتبه اول اقتصاد 
خاصی  گزارش  و  تحلیل  تنها  نه  نداشت.  بازتابی  چین  در  اساسا  می گیرد،  را  جهان 
پیرامون آن منتشر نشد، بلکه خود خبر هم چندان انعکاس نیافت. روزنامه خلق چین که 
ارگان رسمی رسانه ای این کشور است از این خبر به نوعی اظهار ناخشنودی هم کرد و 
نوشت که اینها گمانه زنی هایی بر اساس آمار وارقام خاص است. این روزنامه نوشت: 
چینی ها زندگی بهتر می خواهند نه رتبه بندی مصنوعی و جایگاه اول اقتصاد جهان را. 
آن  در  که  کرد  اشاره  جهانی  بانك  از  دیگری  گزارش  به  چینی  رسمی  روزنامه  این 

دالر  میلیارد  هزار   ۱۶/۸ حدود   ۲۰۱۳ سال  در  آمریکا  داخلی  ناخالص  تولید  آمده  است، 
این  می دهد.  قرار  اول  جایگاه  در  دنیا  اقتصادهای  رتبه بندی   در  را  کشور  این  که  بوده 
درحالی است که تولید ناخالص داخلی چین تنها ۹/۱۸ هزار میلیارد دالر بوده  است که 
این یعنی جایگاه دوم. از سوی دیگر آمارهای بانك جهانی نشان می دهد که سرانه تولید 
خشنود  خیلی  چین  می رسد  نظر  به  است.   ۹۹ رده  در  جهان  در  چین  داخلی  ناخالص 
دومی اش  جایگاه  با  چین  برسد.  جهان  اقتصاد  نخست  جایگاه  به  امسال،  که  نیست 
راحت تر است؛ چراکه دولت با این جایگاه می تواند از مردم چین بخواهد که بیشتر کار 
کنند. جایگاه اولی، خیال چینی ها را راحت می کند و شاید آنها به اندازه قبل سخت کار 
که  است  سال ها  نوشته است:  اینچنین  مقاله ای  در  هم  چین  خلق  روزنامه  را  این  نکنند. 
رسیدن به آمریکا و گرفتن جایگاه آمریکا برای چینی ها یك هدف بود. مردم چین برای 
بلکه  نبود؛  اقتصادی  هدف  یك  تنها  هدف  این  کردند.  تالش  خیلی  هدف  این  به  رسیدن 
نیاز به کوشش و اعتماد به نفس بود. در دوران سلسله کینگ در سال های ۱۶۴۴ تا ۱۹۱۱ 
کشوری  چین  زمان  آن  در  بود.  جهان  صدر  در  چین  داخلی  ناخالص  تولید  چین،  در 

عقب مانده و منزوی و غافل از جامعه متمدن به حساب می آمد. 

این روزنامه رسمی چینی در پایان می نویسد، برای اکثر چینی ها، کیفیت بهتر زندگی 
با امنیت غذایی و آب و هوای مناسب، مهم تر از رسیدن به جایگاه نخست اقتصاد جهان 
است، اما اکنون به نظر می رسد رسیدن به جایگاه برتر از نظر تولید ناخالص داخلی، 
در اولویت سیاست های چین قرار گرفته و جای دغدغه کیفیت بهتر زندگی برای مردم 
را گرفته  است. این موضوع را رهبران جدید چین متوجه شده اند و درباره اش صحبت 
می کنند. آنها از تغییر اولویت های سیاست گذاری اقتصادی چین و تغییر اصول ۳۵ سال 
گذشته خبر می دهند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین همین هفته گذشته در سخنرانی 
در استان شنگ شو گفت، کشور باید نرم های جدیدی برای رشد اقتصادی اش تدوین کند 
تقویت  را  نفس مان  به  اعتماد  باید  ما  گفت:  او  کند.  کندتر  را  رشد  پرشتاب  روند  این  و 
با  کمی  و  کنیم  تعریف  چین  اقتصادی  ویژگی های  مبتنی بر  جدیدی  هنجارهای  کنیم، 
مکث جلو برویم. در همین روز، زو شیائوچان، رئیس بانك مرکزی چین، در کنفرانسی 
در پکن گفت، دیگر قرار نیست تحرك چشمگیری در اقتصاد صورت گیرد و سیاست های 

اقتصاد کالن باید باثبات شوند. 

اول  ماهه  سه  در  اقتصادی  رشد  درباره  گزارش هایی  با  شد  همزمان  اظهارنظرات  این 
کاهش  درصد   ۷/۴ به  کشور  این  اقتصادی  رشد  می دهد،  نشان  که  چین  در   ۲۰۱۴ سال 
یافته  است. این رقم نسبت به سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ حدود سه تا چهار دهم درصد کمتر 
همایشی  در  چین  بانکی  قانون گذاری  کمیته  سابق  رئیس  همچنین  گذشته  هفته  است. 
نباید  و  باشند  کشور  اقتصاد  بزرگ  اندازه  نگران  نباید  چین  مردم  گفت،  هنگ کنگ  در 
او  برسد.  کجا  به  و  بگیرد  را  کشور  کدام  جایگاه  است  قرار  چین  که  کنند  فکر  این  به 
گفت: اقتصاد چین باید اندکی آرام شود و دارد می شود. چراکه ثبات بسیار مهم تر از 
این  از  که  نیست  نیازی  و  است  خوب  چین  برای  درصد   ۶/۸ باالی  رشد  است.  سرعت 
بیشتر و پرشتاب تر شود. او گفت: در چین هر سال ۹ میلیون شغل جدید ایجاد می شود. 
شیوه اداره و مدیریت اصالحات بسیار مهم تر از اندازه اقتصاد است. دولت چین اکنون 
مجموعه ای از اصالحات اقتصادی در عمل و همچنین در سیاست گذاری را مدنظر دارد 
و برای آنها در سال های آینده هدف گذاری کرده  است. خارج کردن رشد تولید ناخالص 
داخلی از اولویت  ها، تاکید بر حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا و زمین 
و آب، تاکید بر شفافیت اطالعات و فاش کردن اطالعات برای سرمایه گذاران، از جمله 
برسد.  اهداف  این  به   ۲۰۲۰ سال  تا  می خواهد  می گوید  چین  دولت  است.  اصالحات  این 
اصالحات در زمینه مقررات پولی و نحوه دادوستد با یوان و تبادل آن در بازار ارز هم 

از دیگر موارد موردتوجه سیاست گذاران اقتصادی چین است.

 اقتصاد ایران و خروج از رکود 
نویسنده : مجید سلیمی بروجنی

آمار و ارقام گویای این است که اقتصاد ایران به میزان 
به  شرایطی  در  رخداد  این  است.  شده  کوچک  درصد   ۹
متوسط  رسمی،  آمارهای  براساس  که  پیوسته  وقوع 
 ،۱۳۹۲ تا   ۱۳۹۰ سال  از  کشور  در  مصرفی  اقالم  قیمت 

بیش از یکصد درصد افزایش یافته است. 

جمعیت  موج  ورود  شاهد  سال ها،  این  طی  ایران  جامعه  آن  از  جدای 
تاریخ  در  متولدین  تعداد  بیشترین  چراکه  است؛  بوده  کار  بازار  به  جوان 
کشور(تاکنون) مربوط به سال های نخست پس از انقالب بوده و ورود این 
جمعیت به بازار کار، با سال های اخیر مواجه شده است. چراکه بیشترین 
متولدین تاریخ ایران، به سال های پس از انقالب باز می گردد و ورود این 
گروه به بازارهای کشور طی چند سال اخیر بوده است. در چنین شرایطی 
نمایش  به  را  خود  عملکردهای  بهترین  از  یکی  باید  ایران  اقتصاد  که 
کار  ایجاد  حوزه  در  عملکردها  ضعیف ترین  از  یکی  متاسفانه  می گذاشت، 

و اشتغال طی چند دهه اخیر را شاهد بودیم.

بیانگر   ،۱۳۹۱ سال  در  رشد  و  تولید  وضعیت  مورد  در  مرکزی  بانک  آمار   
درصد   -۵/۸ معادل  ایران  اقتصادی  رشد  نرخ  سال  این  در  که  بوده  این 
بوده است. این به آن معنی است که سال ۹۱ نخستین سال پس از جنگ بود 
نرخ  برآمدها،  براساس  است.  شده  منفی  آن  در  ایران  اقتصادی  رشد  که 
رشد اقتصادی در سال ۹۲ نیز منفی بوده که گویای این است اقتصاد ایران 
اقتصادی  ادبیات  در  است.  شده  کوچک  پی  در  پی  صورت  به  سال   ۲ طی 
نزدیک  صفر  به  و  کرده  پیدا  کاهش  اقتصادی  رشد  نرخ  که  وضعیتی  به 
یک «رکود  بیانگر  اقتصادی  رشد  شدن  منفی  و  می شود  گفته  رکود  شود، 
شدید» است. چندی پیش مشاور اقتصادی رئیس جمهور، با سرنوشت ساز 
خواندن دهه نود برای اقتصاد ایران، هشدار داده در صورتیکه برای عمده 
بیکاران فعلی در سال های کنونی شغلی پیدا نشود، این افراد به زودی سن 
۴۰ سالگی را پشت سر می گذارند و احتمال اینکه دیگر هیچگاه کاری پیدا 
نکنند، بسیار زیاد است. این موضوع یکی از اصلی ترین جنبه های خروج 
از رکود شدید فعلی را نشان می دهد. اقتصاد ایران برای مقابله با بحران 
ضرورت،  این  دارد.  اقتصادی  رشد  باالی  نرخ  یک  به  نیاز  بیکاری،  بزرگ 
ایجاد شد  انقالب  از  پس  سال های  با ورود موج متولدین  پیشین و  از دهه 
و تا سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. البته، در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، 
به صورت نسبی وضعیت برای بیکاران بهتر بود. مطابق آمارهای رسمی 
مرکز آمار ایران، در این دوره به طور متوسط در هر سال نزدیک به ۷۲۶ 
هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده است. این در حالی است که براساس 
آمارهای رسمی مرکز آمار، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، مجموعا ۶۲۰ هزار شغل 
با  معادل  که  است  شده  اضافه  ایران  اقتصاد  در  موجود  مشاغل  تعداد  به 
دوره  اقتصادی  ضعیف  عملکرد  است.  شغل  هزار   ۷۸ ساالنه  متوسط 
کشور  کار  بازار  به  را  از مهمترین آسیب های خود  یکی  اخیر،  ساله  هشت 
به  سال ها  این   در  که  جمعیتی  از  عمده ای  بخش  شده  موجب  و  کرده  وارد 

جستجوی کار رفته بودند، با در بسته مواجه شوند.

بویژه  اخیر،  سال های  طی  شغل  ایجاد  در  ایران  اقتصاد  ضعیف  کارنامه   
سنین  در  سال ها  این  در  که  افرادی  تعداد  که  است  هشداردهنده  رو  آن  از 
اشتغال در کشور وارد شده اند، به طور قابل مالحظه ای از همه دوره های 
اتفاقا،  یعنی  است.  بوده  بیشتر  کشور،  تاریخ  در  بعدی  احتماال  و  قبلی 
در  را  خود  اشتغالزایی  عملکرد  بهترین  که  بود  این  نیازمند  ایران  اقتصاد 
هشت سال اخیر به معرض نمایش بگذارد. آمارها به خوبی نشان می دهد، 
در فاصله  سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳، شوک قابل مالحظه ای از لحاظ تعداد 
موج  این  شده،  گفته  تاکنون  که  همانطور  که  شد  ایجاد  کشور  در  والدت 
غذا،  تامین  مثل  مختلف  ساختارهای  خود،  سن  افزایش  با  جدید  جمعیتی 
و  کرد  مواجه  خود  تقاضای  افزایش  با  را  دانشگاه  و  ابتدایی  آموزش 
کار  بازار  متوجه  گروه،  این  تقاضای  افزایش  شدید  فشار  حاضر،  درحال 
کشور شده است. بر پایه این گفته ها، پیش بینی می شود اقتصاد ایران در 
شغل  میلیون  یک  حداقل  سال،  هر  در  که  است  این  نیازمند  آینده  سال های 
کند.  مهار  را  بیکاران  سونامی  قریب الوقوع  پدیده  از  بخشی  تا  کند  ایجاد 
البته افزایش عرضه نیروی کار، می تواند در چند سال ایران را به یکی از 
کشورهای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی تبدیل کند؛ چراکه در حال 
حاضر، تعداد زیادی نیروی کار با مهارت های آموزشی و حرفه ای نسبی 
حاضر  حال  در  حتی  همچنین  هستند.  شغل  پی  که  دارد  وجود  کشور  در 
کشورها  از  بسیاری  با  مقایسه  در  ایران  در  کار  نیروی  دستمزد  سطح 
فشار  آینده،  سال های  در  کار  نیروی  عرضه  بیشتر  احتماال  و  است  پایین 
بیشتری نیز به دستمزد کارگران برای دریافت کمتر، وارد خواهد کرد. در 
صورتیکه این موضوع به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی منجر شود، 
از  استفاده  با  رکود،  از  خروج  فرایند  از  بخشی  که  داشت  انتظار  می توان 

سرمایه های خارجی انجام گیرد.



  جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۱هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات

نقدهای بحث برانگیز 
شفیعی کدکنی درباره شاملو

زمان  از  که  کرده  مطرح  شاملو  احمد  درباره  نقدهایی  کدکنی  شفیعی  محمدرضا 
انتشار بسیار بحث برانگیز بوده است.

بخشی از این اظهارات را شفیعی کدکنی در ماه اوت ۱۹۹۹ در نامه ای نوشته و بعدها 
آن را در کتاب «با چراغ و آینه» منتشر کرده است: «شاملو «مختلف االضالعی» است 
او  شعر  «مختلف االضالع»  از  باز  و  می بینند  جوان ها  را  او  شعری  «ضلع»  فقط  که 
به  دسترسی  است  عدمی»  «امری  چون  ضلع،  این  و  را  بی وزنی  «ضلع»  فقط  هم 
مداد  با  و  چل برگ  دفترچه ای  با  جوانی  هر  دلیل  همین  به  است.  آسان  همه  برای  آن 
کنار  با  پس  است  گذاشته  کنار  را  وزن  شاملو  چون  شود.  بامداد  ا.  می خواهد  دلش 
گذاشتن وزن می توان شاملو شد. سی سال است که او، بدون اینکه قصد سوئی داشته 
باشد، دو سه نسل از جوانان این مملکت را سترون کرده است که حتی یک مجموعه 
درخشان، حتی یک شعر درخشان، حتی یک بند درخشان که خوانندگان جدی شعر 

بپسندند نتوانسته اند بسرایند.

شفیعی کدکنی درباره شاملو چه می گوید؟
اخوان حرف های جرقه ای و زودگذری می زد که شاید خودش هم متوجه عمق آن ها 
نبود. از جمله می گفت: «عزیز جان! این احمد شاملو. خودش خوب است ولی "تالی 
و  است  عارفی  حال  هر  به  خودش  که  است  ابن عربی  «مثل  می گفت:  و  دارد»  فاسد" 
عارفی بزرگ ولی تالی فاسدش این همه حاشیه نویس و مهمل باف است که تا عصر 
ما همچنان ادامه دارند.» حرف اخوان بسیار حرف درستی است: هم ابن عربی بزرگ 
است و تالی فاسد دارد هم شاملو در حد یکی از شعرای برجسته نسل خودش بزرگ 
است و تالی فاسد دارد. آثار سوء این تالی فاسد را به تدریج جامعه ادبی ما احساس 
می کند ولی هنوز مقصر اصلی و یا یکی از مقصرهای اصلی را به جا نیاورده است. 
این که گفتم یکی از مقصرهای اصلی نظرم بیشتر به ناقدان قالبی و روزنامه چی های 

معاصر است، بیشتر اینهایی که صفحات شعر مجالت را اداره می کنند. 

اینها همه شان «شعرای ناکام»اند. یک وقتی ملک الشعراء بهار صفحه شعر «نوبهار 
در  را  مثال «افسانه»  یا  شب»  شعر «ای  جوان،  یوشیج  نیما  و  می کرد  اداره  را  ادبی» 
ده ها  و  را  دماوندش  قصیده  که  بود  آدمی  نظر  زیر  حال،  هر  به  می کرد.  چاپ  آنجا 
داشتند،  اعتراف  او  شامخ  مقام  به  همه  و  داشتند  حفظ  در  همه  را  دیگرش  شاهکار 
شعرش  درآمد،  بعدها، «سخن»  شهریور،  از  بعد  نسل  در  او.  سیاسی  دشمنان  حتی 
بود  داده  نشر  را  «عقاب»  زمان  آن  در  خانلری  می کرد.  نظارت  خود  خانلری  هم  را 
نداشته  حفظ  در  را  آن  از  پاره ای  یا  را  عقاب  که  بود  شعری  جدی  خواننده  کمتر  و 
باشد. زیر نظر چنین آدمی توللی و نادرپور و مشیری رشد کردند. بعدها، بعد از ۲۸ 
مرداد، امثال فریدون مشیری، اخوان و شاملو ناظران صفحات شعر مجالت بودند. 
باألخره اینها در این سال ها مقدار زیادی شعر درخشان از خودشان داشتند. اخوان 
سایه  در  را...  آینه»  شعر «باغ  شاملو  و  را  مشیری «کوچه»  بود،  گفته  را  «زمستان» 
نظارت ذوق و سلیقه این گونه شاعران، نسل جوان تری از قبیل فروغ و آتشی و خویی 

و امثال آنها رشد کردند. 

حاال صفحه ادبی مجله فالن و مجله بهمان دست کیست؟ دست آدم بدبختی که در تمام 
عمرش یک سطر شعر نتوانسته است به جامعه تحویل دهد. اصال وزن را تشخیص 
نمی دهد. اگر می توانست یک عدد «کوچه» بی قابلیت، یک عدد «زمستان» بی قابلیت، 

یک عدد «مرگ نازلی» بی قابلیت تحویل مردم دهد مسلما از زیر دست او هم در این 
سی  سال چند شاعر برجسته ظهور می کرد. می بینی که تنها مقصر شاملو نیست که 
وزن را حذف کرده و مالک هنر را - که باید «امری وجودی» باشد و هست - به ظاهر 
تبدیل به «امری عدمی» کرده است؛ در کنار او «این جانیان کوچک» به قول فروغ، این 
خبرنگاران روزنامه ، که آرزوی شاعر شدن دارند و در تمام محافل خود را به عنوان 
شاعر معرفی می کنند متصدیان صفحه شعر مجالت شده اند و بسیار طبیعی است که 

از زیر دست آن ها نیما یوشیج و توللی و فروغ و اخوانی ظهور نخواهد کرد.»

همان کاری که آیندگان بی رحمانه می کنند
او در بخش دیگری از همین نامه درباره لزوم شناخت احمد شاملو می نویسد: «حق 
ممکن  کرد.  و «تحلیل»  باید «تجزیه»  امروز  جوان  نسل  برای  را  شاملو  که  است  این 
است در این تجزیه خیلی از محسنات او تبدیل به نقاط ضعف شود ولی به هر حال، از 
این کار گزیری نیست. این کار را آیندگان با بی رحمی خواهند کرد. اگر جوانان امروز 
بدانند که شخصیت ادبی آقای شاملو چگونه تشکیل شده است، هرگز این گونه عمر 
خود را صرف شعر، آن هم شعر این طوری - که در روزنامه ها می بینیم - نخواهند 

کرد. تو بهتر از هر کسی می دانی که آنچه ا. بامداد یا احمد شاملو را می سازد اگر به 
صد جزء تقسیم شود، پنجاه تا شصت درصدش ربطی به شعر ندارد. 

است.  روزنامه ها  در  مستمر  حضور  سال  شصت  پنجاه  نتیجه  اعتبار  و  شهرت  این 
هم  چریک ها،  حاال  بعد  سلطنت طلب ها،  بعد  می کرد،  بزرگ  را  او  توده  حزب  مدتی 
به  صددرصد  وجه  هیچ  به  کردن ها  بزرگ  این  و  کنونی.  اوضاع  از  ناراضیان  همه 
شعر او مربوط نیست، مربوط به موقع شناسی اوست و به قول خودش - با الهام از 
تعبیری از مایاکوفسکی - «سفارش زمانه» را پذیرفتن. نه اخوان، نه فروغ، نه نیما، 

که  تهران  در  بپذیرند.  نتوانستند  را  زمانه  سفارش  طوری  این  هیچ کدام  سپهری،  نه 
بودم، یکی از دانشجویان علوم اجتماعی صد شماره مجله "آدینه" را برای یک مطالعه 
فرهنگی تحلیل کامپیوتری کرده بود. می گفت: در این صد شماره، در تمام شماره ها 
نوع  از  القابی  با  موارد  تمام  در  و  است  آمده  شاملو  نام  استثنایی -  مورد  چند  جز   -
«شاعر بزرگ مهین ما»، «شاعر بی همتای» ... عناوینی که االن به یادم نمانده و راست 
می گفت. عکس ها و تفصیالت و اخبار درباره او. اما در همین صد شماره اسم نیما 
و اخوان و فروغ فقط نیما و اخوان و فروغ هستند بدون هیچ گونه صفت و به قول 

 "انتخابهای سخت"
 

سخت"  تنوردرآمده"انتخابهای  از  تازه  کتاب 
عرضه  اول  هفته  در  کلینتون  هیالری  نوشته 

رسمی بیش از ۸۵۰۰۰ نسخه فروخت.
نسخه  تعداد  درباره  رسانه ای  دعوای  از  پس 
کلینتون،  هیالری  کتاب  شده  فروخته  های 
 Nielsen) اسکن  بوک  نیلسن  موسسه 
در  شده  فروخته  کتب  تعداد   (BookScan

هفته اول را ۸۵۷۲۱ نسخه اعالم کرد.
کتاب  ناشر  شاستر  اند  سیمون  انتشارات 
امار  گونه  هر  دادن  از  کلینتون  هیالری 
خودداری کرد و جاناتان کارپ مدیر انتشارات 
تنها به این جمله بسنده کرد که «فروش کتاب 

با قوت شروع شده و فیدبک های زیادی را از 
خوانندگان، فروشندگان کتاب، منتقدان ادبی 
و ... دریافت کرده ایم و به همین خاطر ضمن 
به  خوب،  فروش  درباره  بخشی  اطمینان 

تالش بازاریابی خود ادامه می دهیم.

کتاب  یک  شماره  سخت»  «انتخابهای  کتاب 
غیر داستانی در هفته منتهی به ۱۵ ژوئن شد 
و کتاب دوم «یک ملت» نوشته بن کارسون با 

۲۷ هزار نسخه فروش شد. 
همچنین کتاب خانم کلینتون در آی.بوک اپل 
صورت  به  کتب  مرجع  فروشگاه  عنوان  به 
در  و  گرفته  جای  ششم  رده  در  الکترونیکی 
بخش کتب شنیداری نیز در آی تیونز اپل در 

رده سیزدهم جای گرفت.



هفته نامه پرشین ۱۱ جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۱
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خاطرات پناهگاه 
زیرزمینی

مدال کلیپ کارنگی ۲۰۱۴ به عنوان قدیمی 
ترین جایزه کتاب کودکان انگلیس به کوین 
«خاطرات  بنام  اثری  خاطر  به  بروکس 
دزدیده  رسید.رمان  زیرزمینی»  پناهگاه 
شدن یک پسربچه و ماجرای گروگان گیری 
نوشته  زیرزمینی  پناهگاه  یک  داخل  وی 
ترین  قدیمی  توانست  بروکس  کوین 
خود  به  را  انگلیس  در  کودک  کتاب  جایزه 

اختصاص دهد.
به  نیز  گرینوی  کیت  مدال  همچنین 
خاطر  به  کالسن  جان  کانادایی  نویسنده 

کتاب «این کاله من نیست» تعلق گرفت.
کودک  کتاب  جایزه  قدیمی ترین  داوران 
معموال از بین کتابداران انگلیسی هستند و 
امسال تصمیم گرفتند این دو اثر را برنده 

سال ۲۰۱۴ اعالم کنند.
و  نویسنده  دو  این  دهندگان  سازمان 
غیر  تاریک  فینال  برندگان  را  اثرشان 
منتظره لقب دادند که می توانند به کودکان 

افسرده حال کمک کنند.
پیشتر «سی.اس لوئیس»،« تری پراچت»، 
الیولی»،  الپ  «پنه  رانسوم»،  «آرتور 
کتاب  جایزه  برندگان  از  پولمن»  «فیلیپ 

«ریموند  هاگز»،  «شرلی  کنار  در  کودک 
بریگز» بوده اند.

بروکس که موضوع کتاب اش مواد مخدر، 
است  خشونت  و  ازکودکان  استفاده  سوء 
می گوید حتما نباید پایان یک رمان مربوط 

و  باشد  خوش  نوجوانان  و  کودکان  به 
ممکن است پایان ناخوش (شبیه آنچه در 
آمده)  زیرزمینی"  پناهگاه  کتاب"خاطرات 

داشته باشد.
هر  سو  بدین   ۱۹۵۶ سال  از  کارنگی  مدال 
سال به برترین کتاب در حوزه کودک اهدا 
 (۱۹۱۹-۱۸۳۵) کارنگی  اندرو  شود.  می 
از  بیش  که  بود  تبار  اسکاتلندی  امریکایی 
دنیا  در  را  زبان  انگلیسی  کتابخانه   ۲۸۰۰

تاسیس کرد.
معروفترین  از  یکی  نیز  وی  گرین  کیت 
 (۱۹۰۱-۱۸۴۶) کودک  حوزه  نویسندگان 
 ۱۹۵۵ سال  از  وی  بنام  جایزه ای  که  بود 

بدین سو به برترین  کتاب داده می شود.

بزرگ  شاعر  عنوان  با  همیشه  او  اما   epithet اپیتتی فرنگی ها 
از  نیست،  "آدینه"  تنها  این   و...  میهمن مان  بزرگ  شاعر  قرن، 
روزنامه های حزب توده این گونه تبلیغات برای او شروع شد 
تا در "فردوسی" های آن سال ها که در روی جلد لقب «جاودانه 

مرد شعر» به او دادند. 
و  سیاسی  نشریه های  وسیع ترین  در  روز،  و  شب  سال  پنجاه 
بود  شده  تبلیغ  اگر  صبوحی  عباس  شاطر  درباره  فرهنگی،  
می دادند،  عباس  شاطر  احفاد  و  اوالد  به  را  نوبل  جایزه  حاال 
سازنده  جزء  صد  از  که  می بینی  دارد.  خود  جای  که  شاملو 

شخصیت او، چهل پنجاه درصدش که مربوط به شعر اوست 
آن  رسیده.  حد  این  به  تا  است  شده  همراه  ضمایمی  چه  با 
سردبیر  از  است  عبارت  دیگر  درصد  پنجاه  یا  درصد  شصت 
پنجاه  نو"  از "سخن  بودن  مملکت  خارج  و  داخل  نشریه  ده ها 
سال پیش تا "آشنا" و "خوشه" و "کتاب هفته" و "کتاب جمعه" و 
"ایرانشهر" و از نویسنده "کتاب کوچه" بودن تا... و از مترجم 
و  تا...  بودن  «آراگون»  و  «لورکا»  شعرهای  و  «پابرهنه ها» 
خودش  شعرهای  که  سوخته ای  و  گرم  صدای  آن  داشتن  از 

خانه  هر  در  و  بخواند  را  حافظ  و  خیام  و  مولوی  و  نیما  و  را 
روشفکری نواری از او موجود باشد و از درگیری های ادبی 
او با خانلری و نادرپور و... تا درگیری با سعدی و فردوسی 
ولی  نمی کند  شاعرتر  را  آدم  اینها  آنان.  شاعری  انکار  و 

مشهورتر که می کند.

این ها که گفتم همه در حقیقت «عیب می» بود. بگذار «هنرش» 
به  مرا  افتاد  کسی  دست  به  اگر  نامه  این  که  بگویم  نیز  را 

بی انصافی متهم نکند.

اگر شاملو ظهور نمی کرد، البد دیگرانی ما را با شعر فرنگی 
شعر  در  افتاده  اتفاق  شاملو  شعر  در  آنچه  و  می کردند  آشنا 
کم ثمرش  و  خام  جرقه های  چنانکه  می افتاد،  اتفاق  دیگران 
صدها  می شود.  دیده  ایرانی  هوشنگ  مدرن  طامات های  در 
هوشنگ ایرانی می توانست از راه ترجمه غلط و نفهمیده شعر 
فرنگی «رتوریک شعر فارسی» را عوض کند. شاملو رتوریک 
با  و  آهسته  را  این  حدی  تا  نیما  کرد.  عوض  را  فارسی  شعر 
ترس و لرز انجام داده بود ولی این «فرزند زنازاده شعر» به 
شعر  و  سنتی  فارسی  شعر  رتوریک  با  لجام گسیخته ای  طور 

توللی درافتاد و «هوای تازه»ای وارد شعر فارسی کرد. 

بود،  بلد  خانلری  مثل  را  فرانسه  زبان  او  اگر  تردید  بدون 
رتوریک شعر فارسی را نمی توانست عوض کند، همان گونه 
شرایط  در  نوآوری  به  را  او  کالسیک  شعر  در  نیما  ضعف  که 
خودش واداشت، همان گونه هم ضعف در زبان فرانسه شاملو 
را به این رتوریک مدرن راهنمون شد. آن هایی که زبان فرنگی 
می کنند  سعی  کنند،  ترجمه  می خواهند  وقتی  بلدند  خوب  را 
فارسی  زبان  سنتی  اسلوب  به  را  فرنگی  شعر  هوای  و  حال 
نزدیک کنند، مثل ترجمه هایی که خانلری از شعر فرنگی کرده 
یا نصرالله فلسفی یا مسعود فرزاد. آن ها، استادانی بودند که 
هم فارسی بلد بودند هم زبان فرنگی، اما شاملو زبان فرنگی 
دیکسیونر  کمک  به  را  چیزهایی  تحت اللفظی  نبود،  بلد  اصال 
سبب  این  و  بود  جا  همین  در  او  کار  لطف  و  می کرد  ترجمه 
اگر  شود،  دگرگون  بنیاد  از  فارسی  شعر  رتوریک  که  می شد 
نصرالله  فرانسه  نوع  از  فرانسه ای  زبان  سال ها  آن  در  شاملو 

فلسفی و خانلری می دانست، 

این اتفاق در شعر فارسی به این سرعت نمی افتاد که یک شبه 
بالنعل،  وارد  النعل  طابق  الوار،  و  آراگون  و  لورکا  رتوریک 
نسل  چندین  که  بود  الزم  بسیار  زمانی  شود.  فارسی  شعر 
هست  امروز  که  حدی  این  به  فارسی  شعر  رتوریک  تا  بگذرد 
شاملو  همت  به  این  برسد.  ندارم -  کاری  بدش  و  خوب  به   -
و بر اثر «فرانسه ندانی» او بود. البته شاملو بعدها فرانسه را 
تا حدی یاد گرفت ولی دوستان بسیار نزدیک او به من گفتند 
اول  سیکل  دانش آموزان  اندازه  به  حتا  سال ها،  آن  در  وی  که 
دبیرستان (در حد معدل ۱۲) هم زبان فرانسه بلد نبوده است. 
سلیقه نوجویی و شجاعت و جسارت این کار را داشته و همین 

افتخار او را بس.»

اگر جوانان امروز بدانند 
که شخصیت ادبی آقای 

شاملو چگونه تشکیل 
شده است، هرگز 

این گونه عمر خود را 
صرف شعر، آن هم شعر 

این طوری - که در 
روزنامه ها می بینیم - 

نخواهند کرد. تو بهتر 
از هر کسی می دانی که 

آنچه ا. بامداد یا احمد 
شاملو را می سازد اگر به 

صد جزء تقسیم شود، 
پنجاه تا شصت درصدش 

ربطی به شعر ندارد. 

کتابی برای عاشقان 
فوتبال و جام جهانی

کشور  مقابل  در  استرالیا  بازی  از  مونتاگو  کتاب  عنوان 
کره   ۲۰۰۲ جهانی  جام  مقدماتی  مسابقات  در  ساموا 
ژاپن الهام گرفته شده است که استرالیا در بازی پلی آف 

موفق شد ۳۱ گل به این تیم بزند.
به نقل از ایندیپندنت، وقتی از مردم درباره شانس اول 
شدن انگلیس در جام جهانی بپرسید کمتر جواب مثبتی 

دریافت می کنید. 
انگلیس از سال ۱۹۹۰ تا کنون به نزدیکی های فینال جام 
جهانی هم نرسیده است. انگلیس از سال ۱۹۵۰ تا کنون 
آمار  که  است  داشته  حضور  جام  این  فینال  سه  در  تنها 

ضعیفی برای این کشور محسوب می شود. 
برای بعضی ها رسیدن به این جام خیالی، تهی و واهی 
است. برای بعضی دیگر حتی رسیدن به جمع یک هشتم 

خیال  اوقات  بعضی  نیز  جام  در  کننده  شرکت  تیم های 
محسوب می شود. 

که  فوتبالی  کتابهای  نویسنده  مونتاگو  جیمز  برای 
رسد:  فرامی  جمعه  «وقتی  عنوان  با  آنها  مشهورترین 
کردن  فکر  شده،  منتشر  جنگی»  منطقه  در  فوتبال 
درباره کشورهایی که در خاورمیانه با مشکالت زیادی 
به  کردن  فکر  نیمار  و  رونی  مسی،  مثل  هستند  روبرو 

جام جهانی چندان راحت نیست. 
وی در کتاب جدیدش با عنوان «سی و یک صفر» مایلها 
دورتر از جام جهانی در ۳۰۰ صفحه داستان کشورهایی 
می کنند.  کار  همه  جام  این  به  رسیدن  برای  می گوید  را 
خود  تالش  همه  فیفا  در  عضویت  برای  کوزوو  مقامات 
اریتره  و  زده  زلزله  هائیتی  و  رواندا  در  می کنند،  را 

محروم، فوتبال نقش مهمی در جامعه ایفا می کند. 
کرانه  در  حریفان  با  شدن  روبرو  برای  فلسطین  در 
عنوان  می شود.  دیده  تدارک  الزم  امکانات  باختری 
ساموا  کشور  مقابل  در  استرالیا  بازی  از  مونتاگو  کتاب 
در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ کره ژاپن الهام 
گرفته شده که استرالیا در بازی پلی آف موفق شد ۳۱ گل 
به این تیم بزند. البته بعد از این مسابقه استرالیا به جمع 

تیم های آسیایی پیوست. 
مقابل  در  مرتبه  یک  گذشته  سال   ۱۰ در  ساموا  تیم  البته 
معاصر  تاریخچه  کتاب  در  است.  شده  پیروز  تونگا 
فوتبال این نویسنده مکان های دیگر نیز قید شده است 
ایسلند، اردن، مصر  هائیتی،  کشورهای  به  توان  می  که 
برزیل  جام  به  نتوانستند  که  کرد  اشاره  انقالب  از  بعد 

راه یابند. 
نویسنده در این کتاب سعی کرده تاریخچه  و تصویری 
از فوتبال اغلب کشورهای جهان ارائه کند و در مصاحبه 
با بازیکنان و مربیان نمای کلی از این ورزش در سراسر 
از  نشانی  هیچ  مونتاگو  کتاب  در  کند.  ارائه  را  جهان 
قهرمانان و ستاره های فوتبال دیده نمی شود و هرچند 
درباره  تا  شده  سعی  بیشتر  ولی  است  شده  یاد  آنها  از 
در  اندازه  چه  تا  اینکه  و  شود  صحبت  ورزش  این  خود 

کشورهای مختلف تاثیرگذار است. 
پیروزی مونتاگو در این کتاب ساخت پل ادبی بین تمام 
کشورهای راه یافته و نیافته به جام جهانی فوتبال است 
کرده  ذکر  را  الزم  جزئیات  تمام  مهم  این  انجام  برای  و 

است. 

اشتراک = تداوم در انتشار
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سینما و تئاتر

بین  های  هنرپیشه  تعدادی  که  پرویی  لوسای  کلودیا  جدید  فیلم 
المللی شامل جنیفر کانلی در آن ایفای نقش می کنند و Aloft نام 
را  جنوبی  آمریکای  زن  هنرمند  این  تکوین  و  تحول  مراتب  دارد، 
کامل و او را وارد فصل تازه ای از فعالیت های هنری اش می کند.

یکی از همکاران جدید لوسا مارک جانسون تهیه کننده معروف 
فیلم های سینمایی و رییس بخش فیلم های خارجی زبان آکادمی 
بر  نیز  پیشتر  البته  که  است  تصویری  هنرهای  و  سینمایی  علوم 
غم»  «عصاره  همانا  که  لوسا  قبلی  های  فیلم  از  یکی  رشد  روند 
برد،  را  برلین  معتبر  جشنواره   ۲۰۰۹ سال  نخست  جایزه  و  بود 
او  زیرا  است  وسیعتر  همکاری  این  آثار  بار  این  بود.  تاثیرگذار 

توانسته است برای Aloft از استعدادهای مایکل بروک به عنوان 
فیلمبردار  مقام  در  بولدوک  نیکوالس  و  متن  موسیقی  سراینده 
و  سیستم  هنوز  شایان  های  کمک  این  رغم  به  البته  و  گیرد  بهره 

روش قصه گویی او طوری نیست که عامه پسند محسوب شود.
و  مستندگویی  از  ای  گونه  فیلم  این  در  استفاده  مورد  روش 
استفاده  و  ها  کات  جامپ  با  همراه  آن  های  تکنیک  از  استفاده 
کردن  نزدیکتر  قصد  به  شانه  روی  بر  مستقر  های  دوربین  از 
پر  حال  عین  در  و  عادی  زندگی  یک  رایج  های  شکل  با  بینندگان 
رنج و مبتنی بر خرافه پرستی است. در چنین دنیایی نانا (کانلی) 
نیز  دیگر  کارگر  دهها  و  کند  می  کار  مزرعه  یک  در  که  است  زنی 

در آن جا شاغل اند.

*خوشی معنایی ندارد
در دنیای پر محنت آنها استراحت و خوشی چندان معنایی ندارد 
و بخصوص برای نانا که به سبب جدایی از همسرش باید دو پسر 
نوجوانش را هم رتق و فتق کند. یکی شان پسری ناآرام و پریشان 
به نام ایوان (زن مک گرات) است و دیگری پسری مبتال به عارضه 
غلظت خون به اسم گالی (وینتا مک گرات)، امید همه آنها در این 
جامعه بسته به یک مرد مسافر کولی وار است که ظاهرًا از توان 
که  جا  آن  از  و  گیرد  می  بهره  بیماران  درمان  برای  ماورایی  های 
طالبان کمک های او بسیارند، هر بار که او به محل می آید نوعی 
آن  و  شود  می  برگزار  وی  خدمات  طالبان  بین  مسابقه  و  التاری 
مرد  این  معیت  در  تواند  می  کدامین  که  گردد  می  مشخص  موقع 

به سفر سالمتی برود.
بدیهی است که نانا ترجیح بدهد قرعه به نام گالی بخورد تا او از 
بیماری مزمن اش رهایی یابد اما مهمتر از هر چیزی فضایی است 
که اوسا پیرامون این کاراکترها می آفریند. او حتی روی شاهینی 
چشمگیر  پرنده  این  به  اش  دلبستگی  و  دارد  اختیار  در  گالی  که 

مقابل  را  فضایی  و  دهد  می  مانوور  هنرمندانه  دهد،  می  نشان 
بیننده ها قرار می دهد که بینندگان حرفه ای این گونه فیلم ها را 

به یاد آثاری مثل «Kes» و «فرزندان مردها» می اندازد.

*سؤاالتی دیرپا
اتفاقات متعدد تازه ای روی می دهد تا این که نانا سرانجام کشف 
کمک  به  همگان  که  گری  معجزه  مسافر  مرد  مثل  هم  او  کند  می 
و  دارد  را  بیماران  درمان  قوه  هستند،  نیازمند  وی  معنوی  های 
کارگیری  به  حاصل  اینها  همه  است.  درمانگر  نیز  او  دستهای 
متدی در قصه گویی است که در آن سؤاالتی مطرح می شود که 

پاسخ اش بر امتداد فیلم ادامه می یابد و در این فیلم تماشاگران 
پیوسته می پرسند چرا این مردم این چنین می کنند و اینجا اصًال 

کجاست.
پاسخ این است که نانا تصمیم می گیرد یک راهب و مجری مراسم 
مذهبی شود و در این راه تمامی ارتباطات خود را با زندگی قبلی 
برند.  می  بعد  سال   ۲۵ به  را  ما  گویان  قصه  و  کند  می  قطع  اش 
سرسختی (شیلیان  مرد  به  تبدیل  و  شده  بزرگ  ایوان  که  موقعی 
مورفی) شده و در کنار همسرش (اونا چاپلین) به تربیت پرندگان 
از  لوران)  یانیا (مالنی  روزی  است.  مشغول  ها  شاهین  ویژه  به 
درباره  مستند  های  فیلم  ساخت  و  تهیه  کارش  که  رسد  می  راه 
می  سوژه  این  ترسیم  و  انتخاب  با  لوسا  شاید  است.  پرندگان 
خواهد بگوید رسوم کهنه به برخی کشورها بازگشته و رسانه ها 

هم به عادات قرون دوردست روی آورده اند.

*خشم های درونی
ایوان به اصرار این زن فیلمساز رضایت می دهد به دیدار مادرش 
می  کوچک  ای  مجسمه  او  از  دورتر  فرسخ  صدها  حاال  که  برود 
سازد و درمان بیماران را در تمامی ساعات روز در دستور کارش 
جو  ستیزه  طبیعت  کشیدن  تصویر  به  برای  مقدماتی  اینها  دارد. 
لوسا  شاید  اوست،  مادر  های  گذشت  و  ایوان  درونی  خشم  و 
مغشوش بودن را با تعلیق اشتباه گرفته باشد ولی داستان فیلم او 
بیش از آن که رازهایی را در بر داشته باشد با رویاها و خاطرات 
آمیخته است و از استمرار اثرگذاری طلسم ها و خرافات و روحیه 
دنیای  که  این  از  و  گوید  می  ها  ابهام  در  گرفتار  طلب  کمال  های 
اتفاقاتی  از  سرشار  خاکی  کره  گذشته  از  مقاطعی  مثل  کنونی 
است که پیچیدگی افکار بشر بر آن بندهایی ضخیم تر از بندهای 

موجود قبلی زده است.
Variety :منبع

درباره فیلم جدید و سرشار از ابهام و خرافات کلودیا لوسا پرویی

یک دنیای پررنج و دست های درمانگر

گری اولدمن:ما همه مان 
ریاکار هستیم!

گری اولدمن با دفاع از مل گیبسون و الک بالدوین، انتقاد 
آنها از وضعیت سیاسی موجود هالیوود و آمریکا را تایید 
کرد.به نقل از انترتینمنت ویکلی، گری اولدمن در مراسم 
تبلیغاتی فیلم «ظهور سیاره میمون ها» مصاحبه ای انجام 
داد و در آن از فیلم های گذشته، نحوه تغییر هالیوود در 
سال های اخیر، ازدواج هایش و کارگردانان بسیاری که او 

با آن ها کار کرده است سخن گفت.
های  پاسخ  و  بود  متفاوت  بسیار  کل  در  او  مصاحبه 
خوانندگان  نظر  همیشه  مثل  سواالت،  به  او  اندیشمندانه 
بخش  صداترین  و  سر  پر  احتماال  اما  کرد،  می  جلب  را 
مل  یهودی  ضد  سخنان  از  او  که  بود  جایی  مصاحبه 
در  موجود  دورویی های  و  ریاکاری  و  کرد  دفاع  گیبسون 

هالیوود را به چالش کشید.
وی در پاسخ به این سوال که درباره اتفاق هایی که برای 
نظری  چه  است  افتاده  اخیر  های  سال  در  گیبسون  مل 

آمریکا  در  سیاسی  اصالحات  من  نظر  به  گفت:  دارد؟ 
افتضاح است. نظر من این است. نمی دانم درباره مل چی 
ما  همه  اما  گفت،  کلمه  چند  و  نبود  عادی  حالت  در  بگم، 
همین چیزها را گفته ایم. ما همه مان ریاکار هستیم. نظر 
من این است. همان افسر پلیسی که او را دستگیر کرد تا 
حاال از این کلمه استفاده نکرده است؟ دارم سعی می کنم 
کامال صادق باشم. این دورویی و ریاکاری قضیه است که 
مرا دیوانه می کند. شاید باید همه این حرف ها را ول کنم 

و خودم هم از همان کلمات استفاده کنم.
وی در پاسخ به کلمه ای که آلک بالدوین به کار برده بود، 
بیرون  ساختمان  از  بوده  عصبانی  حالیکه  در  الک  گفت: 
آمده و این کلمه را درباره شخصی به کار برده. من او را 
سرزنش نمی کنم. اما از او شکایت کردند. مل گیبسون در 
شهری بوده که توسط یهودی ها اداره می شده و چیزی 
ناشکری  حقیقت  در  چون  گفته،   می  نباید  که  گفته  را 
می  کارهایش  برای  گذاری  سرمایه  که  کسی  به  و  کرده 
کرد، توهین کرده – و دیگر هم الزم نیست این کار را بکند 
یک  مثل  گیبسون  دارد.  پول  کافی  اندازه  به  االن  چون 
دانید  می  جزامی،  یک  ماند،  می  منفور  و  مطرود  شخص 
در  خودش  برای  جایی  که  یهودی  یک  یعنی  میگویم؟  چه 
دفترش نشسته تا حاال نگفته لعنت به آن آلمان ها؟ یا حاال 
هرچیزی که هست؟ ما همه مان پنهان می شویم و سعی 
این  و  بزنیم  صحیح  های  حرف  سیاسی  نظر  از  کنیم  می 
دقیقا چیزی است که مرا آزار می دهد. خب، به نظرم بهتر 
است که من دیگر ادامه ندهم. با خواندن همه این حرف ها 

ممکن است فکر کنند من متعصب هستم.
او در پاسخ به این که آدم متعصبی نیستید؟ گفت: نه، اما 
دارم  بکنم.  نباید  که  کنم  می  دفاع  هایی  آدم  همه  از  دارم 
است.  درستی  آدم  هم  الک  و  است  خوب  مل  که  گویم  می 

بنابراین طبیعی است اینطوری دیده بشوم: عصبانی!

آرزوی بر باد رفته
 مت دیمن

در  دیگر  یکبار  دارد  آرزو  بود  گفته  پیشتر  که  دیمن  مت 
یکی از فیلم های مجموعه «بورن» بازی کند، اما فرانک 
گونه  هر  «بورن»  های  فیلم  قدیمی  کننده  تهیه  مارشال 
به  و  کرد  رد  را  جدید  فیلم  این  در  دیمن  حضور  احتمال 
خاک  با  را  معروف  بازیگر  این  آرزوهای  کاخ  عبارتی 

یکسان کرد.
که  گفت  ریپورتر  هالیوود  با  گویی  و  گفت  در  مارشال 
هنوز  که  جدید  فیلم  فیلمبرداری  کار  شروع  در  تاخیر 
عنوانی برای آن انتخاب نشده است، به این معنی نیست 
که بخواهند دیمن را وارد پروژه کنند. به گفته مارشال، 
متن  روی  بر  کار  حال  در  فیلم  کارگردان  لین  جاستین 
این  در  و  است  نوشته  کراس  آرون  که  است  ای  فیلمنامه 
راه اندرو بالدوین نیز به او کمک می کند. با این حال متن 
هنوز آماده نشده است. اما ناچاریم هرچه زودتر کار را 
شروع کنیم. زیرا این فیلم یک فیلم تابستانی است و اگر 
االن کارهای تولید را شروع نکنیم، نمی توانیم فیلم را به 
تابستان آینده برسانیم و مجبور می شویم زمان اکران را 

تا سال ۲۰۱۶ به تعویق بیندازیم.
به گفته مارشال در حال حاضر بنا بر این گذاشته شده 
است که فیلم تا ۱۴ آگوست ۲۰۱۵ اکران شود. اما اگر این 
اتفاق نیفتد، ۱۵ جوالی ۲۰۱۶ اکران خواهد شد. در همین 
او  حضور  احتمال  مارشال  اینکه  از  پس  دیمن  مت  حال 
در این فیلم را رد کرد، گفت: اگر پل گرین گراس فیلم را 
کارگردانی می کرد، حاضر به حضور در این فیلم بود و 
با نبود این کارگردان او نیز اگر عالقه ای به حضور در 

«بورن» جدید ندارد.

اولین تجربه کارگردانی 
دختر باراک اوباما

اوباما،  همسر  حضور  خبر  که  بود  پیش  ماه    ۴ حدودا 
ششم  فصل  از  آخر  قسمت  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
بعد  و  شد  تأیید  تفریح گاه ها»  و  کمدی «پارک ها  سریال 
از آن هم او در یکی از قسمت های سریال «نشویل» نقش 
حضور  تنها  مورد   ۲ این  البته  کرد.  بازی  را  خودش 
صورت  به  هم  گذشته  در  نبود،  اوباما  میشل  تلویزیونی 
افتخاری در ۲ سریال بازی کرده بود. عالقه میشل اوباما 
جشن  در  او  که  می رسد  آن جا  تا  تلویزیون  و  سینما  به 
اعالم  را  (آرگو)  فیلم  بهترین  جایزه   ۲۰۱۳ سال  اسکار  
کرد.به گزارش تابناک،حاال به نظر می رسد این عالقه به 
رسیده  هم  اوباما»  بزرگتر «باراک  دختر  اوباما»،  «مالیا 
تلویزیونی  فیلم  صحنه  پشت  در  او  به طوری که  است 
«استیون  تهیه کنندگی  و  بری»  «هالی  بازی  با  «پدیدار» 
برداشت  در  کارگردان  با  و  یافت  حضور  اسپیلبرگ» 
در  «اوباما»  میالدی   ۲۰۱۲ کرد.سال  همکاری  پالن  چند 
مصاحبه ای با نشریه «پیپل» گفت که دختر بزرگترش به 
که  می داند  خوب  ولی  است  عالقه مند  بسیار  فیلمسازی 
کالج  در  سال ها  خواسته اش   این  به  رسیدن  برای  باید 
«این  گفت:  دراین باره  ۱۵ساله  بخواند.مالیای  درس 
اولین بار است که به پشت صحنه یک فیلم می روم،تجربه 
فوق العاده ای بود.» گمانه زنی هایی وجود دارد که اوباما 
و همسرش بعد از اتمام دوران ریاست جمهوری او قصد 
دارند تا وارد صنعت سینما و تلویزیون بشوند.نخستین 
از  دیدارش  در  آمریکا،  سیاهپوست  رئیس جمهوری 
دارد  دوست  که  بود  کرده  عنوان  وورکس  دریم  کمپانی 

پس از ریاست جمهوری اش در آن جا کار کند.
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فوتبال به عنوان ورزش پدیده ای مدرن است
فوتبال در اصل نوعی از ورزش محسوب می شود ولی نکته قابل توجه مربوط به خود 
و  مدرن  دنیای  محصول  خود  مدرن  ای  پدیده  عنوان  به  ورزش  است.  ورزش  مقوله 
صرف  بدنی  فعالیت  یک  صرفا  آن  مدرن  مفهوم  در  ورزش  است.  آن  با  مرتیط  تحوالت 
تلقی نمی شود. دنیایی که انسان پس از هزاران سال در خود توان تسلط بر طبیعت را 
یافت و باور کرد که می توان در مقابل نیروهای طبیعت مقاومت کرد و آن را تحت کنترل 
در آورد. و در پی ان مفهومی بنام کیفیت زندگی، رفاه، آسایش، کاهش دغدغه تامین غذا، 
مسکن و امنیت پدید آمد. بشر توانست به ارزوی دیرینه ژنتیکی خود که کاهش مصرف 
فرداست  غذای  تامین  از  آسودگی  و  لذت  افزایش  و  طبیعت  بر  کنترل  انرژی(تنبلی)، 
دست پیدا کند. مفهوم لذت موضوعیت پیدا کرد و مفهوم فراغت و اوقات فراغت خلق 
شخصی  میل  اساس  بر  را  زمان  مدیریت  توان  و  شد  خارج  زمان  اسارت  از  انسان  شد. 
از  استفاده  به  مجبور  امنیت  یا  مسکن،  تهیه  شکم،  کردن  سیر  برای  دیگر  و  کرد.  پیدا 
عضالت خود برای مبارزه با طبیعت یا حیوانات یا خشم طبیعت نبود و بعبارتی بخشی 
از وظایف عضالت به مغز و ذهن منتقل گردید. لذا پس از این مرحله فعالیت بدنی نه 
یک ناگزیر محتوم که انتخابی فردی تلقی شد.فعالیت بدنی بعنوان یک گزینش اگاهانه 
و برای مبارزه با رخوت و کسالت و افزایش لذت (جسمی یا روانی) و افزایش ضریب 
سالمت به منظور افزایش کارکرد زیست شناختی معنایی نوین پیدا کرد. و در عین حال 
ابزاری نوین و غیر خشن برای ارضای بقایای حس برتری جویی، غرور،رقابت، و کسب 
بعنوان  ورزش  کلی  مفهوم  ذیل  در  نیز  فوتبال  کلی،  نگاه  همین  شد.با  انتقام  و  منزلت 

محصولی مدرن هم از حیث اهداف و هم از حیث روش قابل طبقه بندی است

فرد یا گروه، ستاره یا تیم، تاکتیک یا تکنیک
فوتبال یکی از ورزش هایی است که دارای تعداد زیادی بازیکن است و این مسله آن را 
شباهت  که  است  ورزشی  فوتبال  جامعه  همچون  کند.  می  اجتماعی  ای  پدیده  به  تبدیل 
بسیاری به الگوهای سیاسی و اجتماعی مدرن دارد. و با مقایسه و تشبیه آن با سیستم 
های اجتماعی و سیاسی می توان نتایج جالب توجهی از ان استخراج کرد. زمین فوتبال 
یکی از بزرگترین زمین های ورزشی در میان سایر ورزش هاست. این مسئله آن را به 
روحیه سرکش. رقابت گر و انتزاعی بشر برای شبیه سازی آن با زندگی واقعی نزدیک 
و  اجتماعی  زندگی  مباحث  در  طوالنی  تاریخی  سابقه  با  و  مهم  مسائل  از  میکند.یکی 
سیاسی بشر مسئله فرد و اجتماع است. اینکه کدام اصالت دارد و کدام بایستی مد نظر 
قرار گیرد و احیانا کدام یک را می توان فدای دیگری کرد؟ اصوال با تاکید بر کدام یک می 
توان به سعادت (در فوتبال پیروزی) رسید. طرح این مسئله را در زبان علوم اجتماعی 
می توان تحت عناوین و عبارات مختلفی مطرح کرد: اصالت فرد یا اجتماع، دموکراسی 
یا توتالیتاریسم، جامعه باز یا بسته، دولت یا فرد،آزادی فرد یا ارزش های اجتماعی و در 
نهایت سنت و مدرنیسم. استفاده از فوتبال در این زمینه بسیار راهگشاست.رقابت های 
فوتبال به شدت توجه به این مسائل را ممکن میکند. ستاره یا تیم؟ کدام شرط پیروزی 
است ؟ آیا کلیه بازیکنان بایستی همچون روبات ها مو به مو دستورات مربی را اطاعت 
است(سیستم  بینی  پیش  قابل  نتایج  و  ریزی  برنامه  قابل  چیز  همه  زمین  در  آیا  کنند؟ 
که  هرگونه  تا  باشند  مطلق  آزادی  در  بایستی  بازیکنان  آیا  متمرکز)؟  ریزی  برنامه 
به  مشترک  ذهنیت  و  قبلی  نقشه  بدون  و  کنند؟  عمل  دهد  می  فرمان  لحظه  در  ذهنشان 
موجود  مسائل  ترین  مهم  از  تعادل  نقطه  یافتن  و  پرسش  این  به  توجه  بپردازند؟  بازی 
در فوتبال و یکی از دالیل جذابیت فوق العاده آن می باشد. اینکه همواره نوعی سیالیت 
ازادی  و  ها  اموزش  و  ها  ایده  مرزبندی  در  ابهام  نوعی  دارد.  وجود  سیستم  و  فرد  بین 
از  ترکیبی  عمال  اجتماع  در  فردی  زندگی  مانند  فوتبال  دارد.در  وجود  خالقیت  و  فردی 
کار گروهی، هماهنگی، نقشه قبلی، برنامه ریزی، پشتکار و اراده فردی نقش مهمی در 
شود.  نمی  ختم  مطلوب  نتیجه  به  الزاما  واقعی  زندگی  مانند  اما  دارند  تیمی  کار  فرایند 
شما الزاما تصمیم گیر نیستید چرا که کنش و واکنش دیگران نیز در تصمیمات شما تاثیر 
دارند. سرنوشت شما به دیگران نیز مرتبط است. چه خود بدانید یا ندانید. اما در عین 
حال خالقیت فردی نیز جایگاه ویژه ای دارد. خالقیت فردی منجر به عکس العمل ها و 
واکنش های فردی غیر قابل برنامه ریزی در طی بازی و در لحظه می گردد و می تواند 
اشتباه  حرکت  یک  با  واقعی  زندگی  مانند  دهد.  تغییر  را  چیز  همه  واقعی  زندگی  مانند 
می توان همه چیز را نابود کرد و یا از نابودی به ساحل نجات رساند.تماشاگران فوتبال 
بصورت غریزی چنین مجموعه ای از عوامل تاثیر گذار را در فوتبال حس می کنند و آن 
تمام  رغم  علی  گاهی  بینند.  می  واقعیت  به  نزدیک  بسیار  و  واقعی  زندگی  از  ای  آینه  را 
ضعف ها و نارسایی ها، یک ستاره (قهرمان تاریخی) روند طبیعی و منطقی را به هم 
بینی  پیش  قابل  کامال  نه  که  است  ورزشی  فوتبال  دهد.  می  تغییر  را  نتیجه  و  میریزد 
بصورت  و  تصادف.  بر  مبتنی  و  ریزی  برنامه  قابل  غیر  کامال  نه  است  ریزی  برنامه  و 
هیچ  زندگی  همچون  کشد.  می  رخ  به  را  خود  زندگی  مانند  حرکت  در  و  سیال  جریانی 
قابل  ای  صحنه  هیچ  نیست.  دیگری  مانند  فوتبالی  بازی  دو  هیچ  شود.  نمی  تکرار  گاه 

تکرار نیست.

فوتبال و لیبرالیسم (آزادی بدن و محدوده کنش)
نظر  در  آن  عام  مفهوم  در  لیبرالسم  اینجا  است.در  جهان  ورزش  ترین  لیبرال  فوتبال 

گرفته می شود. مفهومی که در آن فرد از اصالت باالیی برای تجربه، تشخیص و اقدام 
فرد  مورد  در  اشاره  مورد  مفاهیم  با  برخورد  صرفا  ان  محدوده  و  است.  برخوردار 
دیگری است. بازیکن فوتبال از آزادی عمل فوق العاده ای برخوردار است. فوتبال دارای 
گسترده  بسیار  آزادی  دارای  فوتبال  در  بدن  است.  بدن  کننده  محدود  قوانین  کمترین 
شدن  استفاده  قابلیت  خاص)  حالتی  ها (در  دست  بجز  بدن  اجزای  تمام  تقریبا  ایست. 
دارد.حرکت در تمام زاویه ها و در تمام نقاط زمین با هرگونه سرعت، مانور بدنی، در 
فوتبال در حداکثر میزان خود است. و از این نظر با لیبرالیسم هماهنگی دارد.و شاید این 
امر دلیل دیگری بر جذابیت فوق العاده فوتبال باشد. آزادی گسترده فرد در زمین فوتبال 
(اجتماع). این امکان را می دهد که ترکیبی از تمام توانمندی های بدنی و ذهنی مورد 
اگر  و  گیرد  می  قرار  ارزیابی  مورد  بشر  سرعت  دو  ورزش  در  اگر  گیرد.  قرار  استفاده 
در کشتی و وزنه برداری قدرت عضالت و قدرت تحمل بشر و اگر در تیر اندازی قدرت 
نشانه گیری و هماهنگی چشم و ذهن و انگشتان و اگر در شنا حجم تنفسی و ریه ها و 
اگر در ورزش های رزمی قدرت سرنگونی حریف و اگر در شطرنج قدرت تحلیل و ذهن 
و بازی خوانی مورد ارزیابی قرار می گیرد، در فوتبال فستیوالی از مهارت های بدنی و 
ذهنی در ترکیبی پیچیده و جذاب قابل عرضه و به رخ کشیدن و بهره برداری است. لذا 
کمترین محدودیت و باالترین ازادی عمل تا زمانی که به حریف اسیب رسانده نشود و 
این حقوق از وی ستانده نشود (آزادی دیگری) در فوتبال حضور دارد.فوتبال به عنوان 
پدیده مدرن واجد بسیاری از ویژگی های زندگی مدرن است. گسترش زندگی شهری 
یکی از الزامات ناگزیر دنیای مدرن بوده است. در شهر چه رخ میدهد؟ اولین نشانه شهر 
برای  است.  ای  ویژه  پست  دارای  بازیکن  هر  نیز  فوتبال  در  است.  اجتماعی  کار  تقسیم 

این کار دارای تخصص می باشد اما این تناقضی با حضور او در موقعیت های دیگر در 
زمین ندارد. در زندگی شهری نیز هرچند هرکس در طبقه اجتماعی و اقتصادی ویژه ای 
قراردارد اما در یک سیستم متعادل امکان تحرک افقی و عمودی در سطح اجتماع وجود 

داردو این شباهت نیز آن را به زندگی واقعی مدرن شهری نزدیک می کند.

جنگ هویت ها
فوتبال به دالیل متعدد دستاویز و ابزاری کار امد برای جنگ هویت هاست. بزرگی زمین 
بازی آن را فراتر از یک بازی صرف و یا ورزشی برای سالمتی میکند. گستردگی زمین 
و  برد.  می  باال  شدت  به  را  تکرار  غیر  و  نظیر  بی  و  ممکن  های  موقعیت  وقوع  امکان  و 
همچون زندگی واقعی محدوده ای به نسبت طوالنی و با امکان تجربیات گوناگون در 

اختیار بازیگران و تماشاگران قرار می دهد.زمین فوتبال بسیار شبیه میدان جنگ است. 
عوامل  دیگر  و  مربیان  حضور  و  جنگ  میدان  سربازان  شبیه  را  آن  بازیکنان  زیاد  تعداد 
در کنار زمین آن را مانند حضور ژنرال ها و فرماندهان جنگ است. عدم وجود سالح 
فقیر  که  کند  می  منصفانه  و  عادالنه  جنگ  نوعی  به  تبدیل  آنرا  زمین  و  میدان  برابری  و 
و غنی همزمان فقط با وجود خود و بدن خود در ان به رقابت می پردازند. لذا فوتبال 
قابلیت باالیی جهت تبدیل به ابزار هویتی دارد. فوتبال می تواند نمادی از هویت های 
قومی،مذهبی،طبقه ای،ملی،منطقه ای و یا سیاسی گردد. که در آن هم امکان پیروزی 
هست و هم امکان انتقام گیری و هم به رخ کشیدن خود.به نظر می رسد ویژگی های 
از  برتری،لذت  و  سلطه  از  گیری،لذت  جویی،انتقام  رقابت  در  انسان  تاریخی  ژنتیکی 
تحقیر دشمن، همچنان در وجود وی جاری است و فوتبال محملی است مدرن، عادالنه، 
های  ویژگی  این  وارضای  سازی  فعال  تحریک،  برای  جذاب  و  دسترس  قابل  و  ارزان 
بشری. در ضمن فوتبال به دلیل ویژگی های ذکر شده از قابلیت باالیی در خلق احساس 
همذات پنداری و هواداری برخوردار است. و این همان ویژگی است که می تواند طبقات 
اجتماعی گوناگون را پای بازی ها بکشاند تا از شادی تیمشان شاد شوند و از شکست 
شان غمگین.این حس همذات پنداری را می توان در مدل های مختلف نیز مشاهده کرد. 
تماشاگران گاه با یافتن نقاط مشترکی بین خود، فرهنگ خود،طبقه خود،سرزمین خود، 
موقعیت تاریخی یا اجتماعی و سیاسی خود با دیگر تیم های متعلق به سایر کشور ها 
این  شاید  کنند.  می  تلقی  ها  ان  فرضی  دشمن  را  خود  یا  و  کنند  می  پنداری  نیز همذات 

حس را بتوان امتداد تماشای بازی گالدیاتورها دانست البته با خشونت کمتر.

فوتبال و جامعه مدنی
فوتبال از قابلیت بسیاری برای تبدیل شدن به ابزاری هویتی برخوردار است. به همین 
گروهی  آرایی  هم  و  تشکل  ایجاد  باعث  بتواند  که  هست  نیز  ویژگی  این  دارای  دلیل 
ازانسانها حول عالقه به تیم مشخصی شود که ممکن است هر کدام به دالیلی متفاوت 
طرفداران شده باشند. عموما بسیاری از طرفداری ها نیز دالیل پنهانی حتی برای خود 
فرد دارد. طرفداری از یک تیم یا باشگاه با ثبات در بلند مدت می تواند یکی از ابزارهای 
مشخص  هویت  با  همکاری  و  تماس  گفتگو،  گردهمایی،  عالیق،  تمایالت،  به  دهی  شکل 
و  ها  برنامه  در  شرکت  یا  هواداران  های  کلوب  در  عضویت  این  باشد.  دار  شناسنامه  و 
مسابقات خود ابزاری برای هویت بخشی به فرد در جامعه توده ای میگرددو می تواند 
با تقویت احساس متمایز بودن، منافع مشترک، هویت مشترک، زمینه های تقویت جامعه 
سطح  در  اگاهانه  مشارکت  فرایند  در  طریق  این  از  و  کند.  فراهم  جوامع  در  را  مدنی 

اجتماع و تاثیر گذاری بر تصمیم گیری ها نقش مهمی ایفا کند.

فوتبال و جهانی شدن
پدیده فوتبال از دیدگاه موضوع جهانی شدن نیز قابل بررسی است. واقعیت این است که 
فوتبال نماد بسیار جالبی ازگسترش و پذیرش اندیشه جهانی شدن است. زمانی که ملت 
ها و جوامع ودولت ها ورزش فوتبال را می پذیرندو خواستار حضور خود در مجامع 
نپذیرند،  یا  بپذیرند  ندانند،  یا  بدانند  خود  چه  عمال  شوند،  می  مسابقات  برای  جهانی 

تئوری های خاصی را مورد پذیرش قرار داده اند:
الف) انسان شناسی خاص فوتبال را پذیرفته اند (لیبرالیسم)

شناخته  رسمیت  به  هستند  که  همانگونه  را  دیگران  و  غیر  دیگری،  ب)حضور 
اند(پلورالیسم)

ج)نیاز به مطرح شدن را پذیرفته اند
د)وجود جهانی پیوسته و وابسته به هم را پذیرفته اند

نظام  و  دهی  پاداش  نظام  ارزشی،و  داوری،نظام  نظام  فنی،  اصول  و  بازی  قواعد  م) 
دادخواهی انرا پذیرفته اند

ن)نهاد های جهانی مرتبط با فوتبال از جمله فیفا را به رسمیت شناخته اند 
و)نظام مالی و سرمایه داری حاکم بر انرا پذیرفته اند(کاپیتالیسم)

و از این رو فوتبال بعنوان پدیده ای مهم در امر جهانی شدن و حذف مرزها و هژمونی 
قواعد فرا مرزی نظام لیبرال و سرمایه داری مرتبط با ان می تواند موضوع مطالعات 

بیشتری نیز قرار گیرد.

 نسبت یک ورزش فراگیر با مفاهیم مدرن؛

 فوتبال، انسان و فلسفه 
 بهانه نوشتن این مطلب تب داغ جام جهانی است و حاشیه هایی 
که در پی دارد. این واقعیت که اقشار مختلف مردم از باالترین 
پایین  تا  اقتصادی  و  اجتماعی  شغلی،  ذهنی،  فکری،  سطوح 
ترین و فرودست ترین و حاشیه ای ترین افراد درگیر مسابقات 
و تحوالت و نتایج این پدیده فراگیر می شوند، خود دلیل مناسبی 
برای پرداختن به فوتبال به عنوان پدیده ای اجتماعی و در عین 
حال مدرن است. این نوشته سعی دارد از زاویه ای متفاوت به 
فوتبال بنگردو خوانندگان آن را نیز در این نوع نگاه شریک کند.

اندیشه
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نگاهی به تاریخچه ورود 
ورزش های مدرن به ایران

هوشنگ شهابی، استاد روابط بین الملل و تاریخ دانشگاه بوستون آمریکا

مترجم: بهرنگ رجبی

مستند  و  ثبت  خیلی  ایران  به  غربی  ورزش های  ورود 
که  ایران  مدرن  مدرسه  نخستین  دارالفنون،  در  نشده است. 
بخش  اروپایی  متصدیان  شد،  تاسیس  تهران  در   ۱۲۳۰ سال 
می دادند.  نرمش  را  ایرانی شان  دانش آموزان  مرتبا  آموزش 
اجرای  برای  وقت  هیچ  که  مدرسه  تاالر  منظور،  این  برای 
تئاتر استفاده نشده بود به باشگاه ورزش بدل شد. همچون 
مختلف  انواع  پای  دیگر،  فرهنگی  بدعت های  بسیاری 
ایران  به  نظامی ها  واسطه  به  هم  مدرن  بدنی  تمرین های 
در  گرانمایه  اسم  به  آلمان  تحصیلکرده  افسری  شد.  باز 
را  جان  لودویک  فردریش  سبک  نرمش های  نظام  مدرسه 
تعلیم می داد، در ژاندارمری افسران سوئدی روش سوئدی 
پرهنریک لینگ را تعلیم می دادند، و در مدرسه قشون قزاق 

نرمش های روسی تعلیم داده می شد.

برای  بدنی  نرمش های  و  ورزش  فایده   ،۱۲۸۵ سال  مشروطه  انقالب  از  بعد 
و  داخل  ایرانی  نشریات  در  عموم.  بحث  موضوع  به  شد  بدل  کشور  پیشرفت 
خارج ایران، روی اهمیت ورزش و نرمش بدنی برای رسیدن به ملتی سالم که 
بتواند شکوه و جالل ایران باستان را احیا کند، تاکید می شد. سال ۱۲۹۵ مردی 
که می توان او را پدر ورزش مدرن در ایران خواند، میرمهدی ورزنده، از اقامتی 
طوالنی مدت در بلژیک و ترکیه به ایران برگشت و شروع به آموزش تربیت بدنی 
وزیر   ۱۲۹۸ سال  اما  شد،  مقاومت هایی  برابرش  در  ابتدا  کرد.  ایران  مدارس  در 
مدارس  تحصیلی  برنامه  از  جزئی  را  بدنی  تربیت  رسما  نصیرالدوله،  معارف، 
برلین  در  که  پرنفوذی  و  اثرگذار  نشریه  «کاوه»،   ۱۲۹۰ ماه  دی  در  کرد.  ایران 
منتشر می شد، نوشت: «به عقیده آنان که در فلسفه ترقی ملل و اسرار آن غور 
کامل کرده اند، [ورزش] از اولین اسباب قوت ملی و ترقی و استقالل و تمدن و 
بقای ملت و مخصوصا عفت اخالقی و جدیت بوده. منشا اخالق فاضله فردی و 
اجتماعی می باشد. توپ بازی با دست و مخصوصا با پا و اسب سواری و قایقرانی 
و شکار دریا و کوه و شمشیربازی و گوی و چوگان بازی و سرسره بازی معمولی 
و یا سر خوردن از تپه به پایین در روی برف و صدها نوع دیگر بازی ها تاثیر 
مهم و درجه اول در زندگی و ترقی و اخالق و تمدن آن ملت دارند. بیجا نیست که 
خیلی از حکما گفته اند سر عظمت و قوت و قدرت و ترقی و صفات ملی انگلیسی  

در «فوتبال» یعنی بازی با پا است.». 
به رغم جایگاه خاصی که فوتبال در تصویر ایرانی ها از تجدد داشت، سال ۱۳۰۶ 
که مجلس شورا قانون اعطای اختیار به وزارت معارف را برای گنجاندن تربیت 
سیستم  کرد،  تصویب  ایران  عمومی  مدارس  اجباری  برنامه  به  روزانه  بدنی 
انتخابی وزارتخانه ورزش های سبک سوئدی ای بود که پر هنریک لینگ پایه شان 
را گذاشته بود و در ایران معروف شدند به «ورزش سوئدی». اندکی بعدتر تحت 
مدیریت ورزنده دانشکده تربیت معلم تربیت بدنی تاسیس شد؛ دانشکده ای که 
تا سال ۱۳۱۳ کماکان برقرار بود و فعالیت می کرد. به نظر می آید برخی مخالف 
ورزشی  تمرین های  سنتی،  آدم های  دید  به  چون  بودند  مجلس   ۱۳۰۶ سال  اقدام 

چنان جلف و سبک بودند که آدم را یاد رقص می انداختند. 

پای بازی های ورزشی رقابتی غربی را ایرانیان برگشته از اروپا و اروپایی های 
مهاجران  دنیا،  دیگر  جاهای  همچون  کردند.  باز  کشور  این  به  ایران  ساکن 
امپراتوری  در  کردند،  بازی  ایران  به  فوتبال  ورود  در  عمده  نقشی  بریتانیایی 
عثمانی نخستین فوتبال ها را ساکنان بریتانیایی و غیرمسلمانان بازی کردند، و 
در ایران هم نخستین سابقه ثبت شده ای که من از یک بازی فوتبال یافته ام، مال 
سال ۱۲۷۷ در اصفهان است که در آن مهاجرانی از بریتانیا در قالب تیمی ارمنی 
را  بازی  ظل السلطان،  اصفهان،  فرماندار  شاهزاده /  پسران  می کرده اند.  بازی 
کریکت  از  لذت بخش تر  نظرشان  به  چون  آمد،  خوش شان  بعد  و  کردند  تماشا 
رسید. اما تا جایی که به عامه مردم مربوط است، فوتبال را سه واسطه تجدد به 

ایرانی ها معرفی کردند: مدارس مذهبی میسیونری، صنعت نفت و نظامی ها.
در مدارس مذهبی بریتانیایی ها، بازی هایی از جمله فوتبال جزو برنامه تحصیلی 
اداره اش  سن الزار  کلیسای  از  روحانیونی  که  هم  سن لوئیس  مدرسه  در  بود. 
می کردند، روال همین بود؛ این مدرسه یکی از نخستین تیم های فوتبال مدارس را 
هم داشت. و اگرچه امروز دیگر کسی فوتبال را به ایاالت متحده مربوط نمی داند 
اما میسیونرهای آمریکایی هم آن را به فوتبال آمریکایی ترجیح می دادند. تربیت 
 بدنی جزئی مهم از برنامه تحصیلی مدرسه آمریکایی ها (بعدتر دبیرستان البرز) 

بود که میسیونرهای پرسبیتری پایه  گذاشتند.

رئیس مدرسه  آمریکایی ها، دکتر ساموئل
ـ ۱۸۷۱) تمرکز را روی بازی های توپی گذاشت و دانش آموزان  ام. جردن (۱۹۵۲ 

کمک  مدرسه  فوتبال  زمین  ساخت  در  و  بگیرند  دست  کلنگ  و  بیل  واداشت  را 
کنند. جردن سال ۱۳۱۴ نوشت: «سیاستمدارهای ایرانی سال هاست می گویند ما 
ایرانی ها همکاری بلد نیستیم اما خودت چطور به آدم ها همکاری یاد می دهی، 
چطور بهشان یاد می دهی «بازی کنند؟»، معلوم است با بازی کردن و برای همین 
هم بود که ما فوتبال، بیسبال، والیبال و بسکتبال را بهشان معرفی کردیم ـ همه 
همکاری  روحیه  تقویت  برای  هم  آمریکا  در  اینجا  که  دسته جمعی ای  بازی های 
ازشان استفاده می کنیم، و طبیعی است پسرها هم عالقه مندش می شوند دیگر، 
شده  این  نتیجه  می شوند.  عالقه مندش  دنیا  همه  جای  پسرهای  که  همان طور 
که تربیت بدنی به همراه همه این بازی های دسته جمعی جزئی مقرر از برنامه 
درسی همه مدارس ایران شده و یکسال پیش هم وزیر معارف از دانشگاه کلمبیا 
دکترای تربیت بدنی گرفت تا مسوول واحد تربیت بدنی شان بشود. در سرتاسر 

این امپراتوری، جوان های ایرانی دارند یاد می گیرند زندگی را «بازی کنند».»
ایرانی  قدرقدرت  نخبگان  پسران  به  را  فوتبال  مسیونری  مدارس  که  همزمان 

بریتانیایی  کارمندان  واسطه  به  هم  کارگر  طبقه  ایرانیان  می کردند،  معرفی 
مناطق  در  کارمندان  این  شدند.  آشنا  بازی  این  با  انگلیس  و  ایران  نفت  شرکت 
نفتی آبادان و مسجد سلیمان فوتبال (و همچنین کریکت، هاکی، تنیس، اسکواش 
و  فوتبالش  لیگ  به  حتی  که  سلیمان  مسجد  منطقه  می کردند؛  بازی  گلف)  و 
ایرانی  بومی  کارمندان  می بالید.  اسکاتلند  و  انگلستان  بین  ساالنه اش  مسابقه 
شرکت اولش فقط نگاه می کردند، بعد کم کم جانشین تک بازیکن هایی در تیم ها 
فوتبالیست های  این  دادند.  تشکیل  را  خودشان  تیم های  نهایتا  اینکه  تا  شدند، 
می شد،  برگزار  «زمین ها»  توی  که  مسابقاتی  در  شرکت  بابت  جوان  ایرانی 
کتک  گاه  از  هر  و  بودند  مواجه  اجتماعی شان  محیط  طرف  از  نامالیماتی  با 
می خوردند یا سنگ به سمت شان روانه می شد. یک دلیل این نامالیمات شورت 
ورزشی این بازیکنان بود که با نظام سنتی لباس در ایران منافات داشت، چون 
شرع به مردان توصیه می کرد پای خود را از ناف تا زانو بپوشانند. در جاهایی 
ایران»  جنوب  «پلیس  هنگ  بریتانیایی  افسران  را  فوتبال  ایران،  جنوب  از  دیگر 
(۱۹۲۱ - ۱۹۱۶) به سربازان تحت امرشان معرفی کردند و آن سربازها هم بازی را 

بین عامه جمعیت رواج دادند.

در تهران، ساکنان بریتانیایی مرتبط با سفارت، کنسولگری، بانک شاهنشاهی و 
اداره تلگراف هند و اروپا مسابقه فوتبال برگزار می کردند، عمدتا هم در میدان 
مشق که بعدترها معروف شد به میدان توپخانه. بازی هایشان توجه جوانانی را 
جلب کرد که می آمدند به تماشا، و حدود سال ۱۲۸۷ ایرانی ها کم کم شروع کردند 
به جایگزین کردن بازیکنانی در تیم های بریتانیایی. خیلی زود فوتبالیست های 
که  بود  این  بزرگ شان  مشکل  اما  دادند،  تشکیل  هم  را  خودشان  تیم های  ایرانی 
می کردند،  درست  توپ  گاو  بادشده  پستان  با  بعضی  می شد.  پیدا  سخت  توپ 
دیگرانی تالش می کردند سر مسابقات بریتانیایی ها توپ های یدکی را بدزدند. 
آغاز جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۴ [۱۲۹۳] پایانی بود برای مسابقات منظم و 
را  بازی هایشان  دیگر  بار  یک   ۱۲۹۷ سال  اما  تهران،  در  انگلیسی  تیم های  مدون 
شروع کردند، باز هم با چند تا بازیکن ایرانی و سال ۱۲۹۹ تعدادی ایرانی اولین 
گذاشتند «باشگاه  هم  را  اسمش  و  دادند  تشکیل  را  ایرانی  تماما  فوتبال  باشگاه 
دانشجویان  و  آمریکایی ها  مدرسه  فارغ التحصیالن  که  نگذشت  خیلی  ایران». 

از  شماری   ۱۲۹۹ یا   ۱۲۹۸ سال  دادند.  تشکیل  تیم  هم  سیاسی  علوم  مدرسه 
عالقه مندان ایرانی و بریتانیایی فوتبال، «مجمع فوتبال ایران» را تاسیس کردند 
بانک  رئیس  کنند.  فراگیر  را  بازی  این  محبوبیت  و  دلگرم  را  ایرانی  بازیکنان  تا 
آر.  ای.  سفارت،  پزشک  و  انجمن  رئیس  مک موری،  جیمز  ایران،  شاهنشاهی 
اعطا  برنده  تیم های  به  تا  دادند  هدیه  جام  یک  کدام  هر  شد؛  معاونش  نلیگان، 
شود. یکسال بعدتر اعضای ایرانی انجمن تصمیم گرفتند خودشان زمام امور را 
دست بگیرند. اسمش را عوض کردند و گذاشتند «مجمع ترویج و ترقی فوتبال»، 
بود  مجمعی  اولین  این  بشود.  افتخاری اش  رئیس  کرد  موافقت  هم  رضاخان  و 
اولین  و  شد  رسمی  ثبت  ایران  تازه تاسیس  زمان  آن  رسمی  اسناد  دفتر  در  که 
تشکیالت ورزشی مدرن ایران هم بود. قوانین بازی فوتبال را به فارسی ترجمه 
و منتشر کرد و از سال ۱۳۰۲ هم اولین مسابقات فوتبال سازماندهی شده را در 

تهران برگزار کرد.

موثر  ایران  در  فوتبال  شدن  محبوب  در  بریتانیایی ها  حضور  اینکه  خالصه 
راه  که  مدارسی  با  هم،  فرانسوی ها  و  آمریکایی ها  مثال  غربی ها،  دیگر  اما  بود، 
حضور  که  جاهایی  در  می آید  نظر  به  کردند.  بیشتر  را  محبوبیت  این  انداختند، 
خارجی ها خیلی وزنی نداشت، مثال اردبیل، بازی را جوانانی که مدتی در قفقاز 
زندگی کرده بودند، در دهه ۱۳۰۰ معرفی کردند. مسابقات فوتبال مجال دیدار و 
احتماال  بود.  هم  اروپایی ها  و  غیرمسلمان  هم  و  مسلمان  هم  ایرانی ها،  برخورد 
دقیقا همین وجه از ماجرا بود که ظن برخی محافل سنتی را نسبت به این بازی 
برمی انگیخت. مثال در اسفند ماه ۱۳۰۳ پلیس مجبور به دخالت شد وقتی دسته ای 
و  صنعتگری  کار  سابقه  از  حاکی  داشتند  اسم هایی  هم  همه شان  که  جوانک، 
دکان داری، مسابقه میان باشگاه تهران و تیمی ارمنی را به آشوب کشیدند و به 
آنکه  از  پیش  حتی  فوتبالی،  اوباش  این  دادند.  فحش  ارمنی  تماشاگر  خانم های 
اصطالح «اوباش فوتبالی» متداول و همه گیر شود، دستگیر و محکوم شدند به 

پنجاه ضربه شالق. 
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روش روسی می گوید «زاکولسکی» که به احتمال زیاد منظور همان نرمش های 

ُسُکل است.
۲- سپهبد احمد وثوق، داستان زندگی: خاطراتی از پنجاه سال تاریخ معاصر، 

ـ ۱۲۹۰ (تهران، بی تا)، ص ۱۵.  ۱۳۴۰
۳- در مورد سرشت «بین المللی» مسابقات میان انگلستان و اسکاتلند، نگاه کنید 

به:
ـ ۱۹؛ کیهان ورزشی، ۶۳۱ (۱۳۴۶): ۱۰، به نقل از  ـ یکتا و نوری نژاد، تاریخ، ۲۲ 

اسماعیل شفیعی سروستانی، «داستان ورزش مدرن»، صبح، ۷۶ (۱۳۷۶): ۳۳.
۴- صدری، تاریخ ورزش، ص ۱۵۳. صدری دبیر انجمن بود.

۵- بابا صفری، اردبیل در گذرگاه تاریخ (اردبیل، ۱۳۷۱)، :۲۴۰ ۳ .
پلیس  زمان  آن  گزارش های  منبع  این  در  ـ ۱۷.   ۲۳ ص  ایران،  فوتبال  عباسی،   -۶

بازچاپ شده اند.
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با  مردم  لباس  به  اگر  گذشته  قرن  نخست  سال های  در   -۱
را  آنها  اجتماعی  جایگاه  می توانستید  می کردید  نگاه  دقت 
دریابید. در کشورهای صنعتی غرب این مساله به حدی بود 
کاربردی  واژه های  اینک  که  یقه آبی ها  و  یقه سفیدان  واژه  که 
در مدیریت هستند، معنای اجتماعی نیز داشتند. تمایز منزلت 
بود  مشخص  می پوشیدند  که  لباسی  نوع  از  افراد  اجتماعی 

جز  هم  چاره ای  بلکه  می بالیدند  مساله  این  به  نه تنها  مردم  و 
آن  به  که  قومی  و  گروه  از  صورت  این  غیر  در  نداشتند.  این 
تعلق داشتند طرد می شدند. لباس مشخصه جایگاه اجتماعی 
بدن شان  بر  افراد  اجتماعی  هویت  دیگر،  تعبیر  به  بود.  افراد 
در  می کرد.  تعیین  را  پوشیدن شان  لباس  نحوه  و  بود  سوار 
در  نمی شد.  مشاهده  لباس ها  در  چندانی  تغییر  شرایط  این 
مورد  لباس  جدید  طرح های  نمایش  سالن های  و  مد  دنیای 
تا  اکنون  اما  رابطه  این  می گرفت.  قرار  معدودی  استفاده 
لباس کامًال  اینکه  به جای  اینک  کرده است.  تغییر  حد زیادی 
مظهر جایگاه اجتماعی افراد باشد شخصیت فرد را به نمایش 
یک  در  افراد  که  یافت  می توان  را  موردی  کمتر  می گذارد. 
گروه اجتماعی یا قومی از لباسی متحدالشکل تبعیت کنند یا 
مشاهده  چیزی  چنین  اگر  بترسند.  آن  در  تغییر  گونه  هر  از 
شود یا نادر است، مانند نحوه لباس پوشیدن گروه آمیش های 
آمریکایی و کانادایی، یا معنایی دیگر برای آن باید جست وجو 
کرد. با تغییر رابطه جایگاه اجتماعی و نحوه پوشیدن لباس، 
نشان  را  «فردی»  زندگی  سبک  پوشیدن  لباس  حقیقت  در 
بلکه  نمی هراسد  نه تنها  آن  در  تغییری  هرگونه  از  که  می دهد 

از آن لذت می برد، به ویژه در میان جوانان.

و  طبقه  فرهنگ  مظهر  را  لباس  نخست  جامعه شناسان   -۲
گروه می دانستند. برای طبقات متنفذ اجتماعی لباس بهترین 
راه نشان دادن جایگاه و منزلت اجتماعی بود. به گفته وبلن 
ماقبل  جامعه  در  لباس  معروف،  جامعه شناسان  از  یکی 
و  کوچک  اجتماعات  در  چون  نداشت  اهمیتی  سرمایه داری 
روابط اجتماعی رودررو دیگر الزم نبود فئودال، زمین دار یا 

اریستوکرات با نوع لباسش نشان دهد چه منزلتی دارد. همه 
او را در محل می شناختند. اگر هم الزم بود نشانه ای بروز دهد 
-به طور مثال بلند کردن ناخن توسط خانم های اریستوکرات– 
برای این بود که بگوید ما کار نمی کنیم چون اریستوکراتیم. 
گسترش  و  جوامع  شدن  پیچیده  با  بیستم  قرن  اوایل  در  اما 
صنعتی شدن، افراد طبقات باال از ابزارهای مصرفی به ویژه 
لباس برای متمایز کردن خود از دیگران استفاده کردند. این 

عمل را مصرف تظاهری می گفتند. 

می توانستند  بیشتری  گروه های  متوسط  طبقه  رشد  با   -۳
دیگران  رخ  به  را  خود  موقعیت  ابزاری  چنین  از  استفاده  با 
شرایط  این  در  بود.  میان  این  در  مهم  ابزاری  لباس  بکشند. 
که  بود  این  امر  علت  شد.  عمومی  پدیده ای  به  تبدیل  مد 
اقشار  تمامی  میان  در  پوشیدن  لباس  مختلف  شیوه های 
گسترش یافت. برخی مد را تقلید گروه های مختلف اجتماعی 
از نحوه پوشیدن لباس یک گروه خاص می دانستند که چون 
گروه  یک  ارزش  دارد  وجود  تقلید  به  مردم  تمامی  در  تمایلی 
خاص  افراد  می یابد.  اشاعه  آنها  تمایل  اجتماعی بدون  خاص 
تمایز  برای  تحصیل کرده ها  و  روشنفکران  هنرمندان،  چون 
لباس  شیوه  تغییر  به  دائمًا  توده ها  و  خود  بین  شدن  قائل 

آنجایی  از  دیگر،  عبارت  به  می شوند.  مشغول  خود  پوشیدن 
به  همواره  باشند  خاص  می خواهند  خاص  گروه های  که 
ارزش ها  تا  می کنند  فرار  جدیدی  پوشیدن  لباس  نحوه  سوی 
جامعه شناسان  بعدها  دهند.  نشان  را  خود  متمایز  هویت  و 
لباس  در  مدگرایی  رشد  عامل  را  خاص  گروه های  دیگری 
ارزش هایشان  دارند  تمایل  خاص  گروه های  کردند.  معرفی 
به طرف پایین جامعه رخنه کند. از نظر تولیدکنندگان لباس 
به  چشم  تولیدکننده  نداشتند.  هم  با  تفاوتی  نظریه  دو  این 
و  می دوزد  گروه ها  این  پوشیدن  لباس  نحوه  و  مد  سالن های 
بالفاصله  نیز  طراحان  می کند.  آغاز  را  انبوه  تولید  بالفاصله 
با توده ای شدن طرح ها به سوی طرح های جدیدی می روند. 
فروشگاه های  و  بود  نخبه  گروه های  خرید  محل  بوتیک ها 
نگهبانان  دید  از  اما  توده ها.  مصرف  برای  لباس  زنجیره ای 
ارزش ها و خط قرمزهای جامعه -دولت ها، رسانه ها و افکار 
با  آنها  چون  است.  مد  دنبال  کسی  چه  می کرد  فرق  عمومی- 
ابزارهای مختلف به دنبال محدود کردن نحوه لباس پوشیدن 
ارزش های  دادن  اشاعه  به  معتقد  اگر  بودند.  ضدارزشی 
شناخته  توده ها  مرجع  گروه های  آنها  می شدند  نخبگان 

اما  نمی کرد.  بروز  خاصی  مشکل  هیچ  اینجا  تا  می شدند. 
الگوی  عنوان  به  ثابتی  مرجع  گروه های  وجود  که  زمانی  از 
لباس پوشیدن افراد به خصوص جوانان از بین رفته است هم 
طراحان، هم تولیدکنندگان و هم پاسداران ارزش ها به راحتی 

نمی توانند به کنترل تغییرات بپردازند. 

۴- گروه های مرجع در جامعه دیگر گروه های ثابتی نیستند 
و این امر ناشی از اعمال آزادی و رشد ارزش های دموکراتیک 
رشد  مورد  در  است.  افراد  پوشیدن  لباس  حوزه  در  جمله  از 
گذشته  در  مثال  طور  به  گفت  باید  دموکراتیک  ارزش های 
فرودست  گروه های  جزو  می پوشید  جین  شلوار  که  گروهی 
رنگ  و  کهنه  مدل  خصوص  به  می شد.  تلقی  اجتماعی 
پریده اش. اما وقتی همه آن را پوشیدند دیگر نشانه فقر نبود 
بلکه دموکراسی و برابری شد. دموکراتیزه شدن نحوه لباس 
حتی  شرایط  این  در  گرفت.  شکل  ایده ای  چنین  از  پوشیدن 
در  می رفت  انتظار  گذشته  در  که  نخبه  و  شاخص  اشخاص 
مراسم خاص لباس رسمی بپوشند مانند سایر افراد جامعه و 

حتی فقرا لباس می پوشیدند مانند استیو جابز هنگام معرفی 
محصوالت جدید اپل. 

لباس  پدیده  کنار  در  تغییر  دموکراتیک  ارزش های  رشد   -۵
مثابه  به  پوشیدن  لباس  بحث  است.  مطرح  زبان  مثابه  به 
زبان یعنی اینکه این کار هم دستور و قاعده خودش را دارد. 
جمله  از  فرهنگی  مراسم  تشریفات،  تعطیالت،  روزانه،  لباس 
کار  ترتیب  به  هم  آن  کارکرد  و  می شوند  تفکیک  هم  از  دینی، 
ایجاد  وقتی  مشکل  هستند.  ملی  و  آیینی  زیبایی،  راحتی،  و 
می شود که کارکرد این نوع لباس پوشیدن برهم می خورد و 
شخص به جای اینکه لباس آیینی که کارکردش فرهنگی است، 
بپوشد لباس تشریفاتی که زیباست می پوشد یا این دو را در 
می شد،  پوشیده  نحو  همین  به  لباس  اگر  می کند.  ترکیب  هم 
با  و  بود  نامطمئن  صورت  این  غیر  در  بود؛  مطمئن  لباسی 
چشم خیره دیگران روبه رو می شد. گروه هایی که می خواهند 
این قواعد زبانی لباس را برهم بزنند معموًال در میان جوانان 

ظهور می کنند و در حقیقت حاوی پیامی از تغییر هستند.

هنوز  جدید  جامعه  در  که  است  نظریاتی  شد  گفته  آنچه   -۶
همه  از  بیش  که  چیزی  اخیر  دهه های  در  اما  دارد.  کاربرد 
پدیده  ظهور  است  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  مد  و  لباس  حوزه 
سبک زندگی است به این معنی که افراد بدون توجه یا در کنار 
ارزش های  خرده فرهنگ ها،  موجود،  اجتماعی  ارزش های 
جدیدی  هویت یابی  به  دست  خود  طبقاتی  و  نژادی  و  قومی 
زندگی  سبک  چنین  ماهیت  می زنند.  پوشیدن  لباس  طریق  از 
بیشتر شخصی، فردی و بر اساس اعمال آزادی، حق انتخاب 
بدن  بر  اجتماعی  هویت های  دیگر  اینجا  در  است.  ذائقه  و 
مداوم  تغییر  جدید  زندگی  سبک  دیگر  ویژگی  نیستند.  سوار 
است.  آسان  نیز  آن  گرفتن  استهزا  به  است.  آن  ارزش های 
و  قومی  هویت  مظهر  که  لباسی  گرفتن  استهزا  به  درحالی که 
طبقاتی است با واکنش سختی مواجه می شود. در این شرایط 
قهری  کنترل  یا  سنت ها  به  رجوع  جمله  از  حلی  راه  هرگونه 
از  زندگی  سبک  از  ناشی  پوشیدن  لباس  نحوه  نیست.  موثر 
انتخاب  یک  هم  سنت ها  چون  می کند  استفاده  هم  سنت ها 
توسط  چه  قهری  کنترل  انتخاب ها.  سایر  کنار  در  هستند 
نمی تواند  نیز  خانواده ها  درون  در  چه  و  انتظامی  نیروی 
مساله را حل کند و تنها ممکن است مساله را به تاخیر بیندازد. 
ما در جامعه جدید با دو امر متناقض روبه رو هستیم. از یک 
سو حق انتخاب فرد و آزادی او را نمی توانیم منکر شویم. از 
سوی دیگر نگران ضدارزشی بودن اعمال آزادی او هستیم. با 
تفاوت هایی، تمامی جوامع با این مساله روبه رو هستند. تنها 
جوامع  برخی  در  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  فعًال  که  حلی  راه 
استفاده می شود درگیر شدن در فرآیندهای چانه زنی جمعی 
ورود  جامعه.  سطح  در  چه  خانواده،  داخل  در  چه  است؛ 
قهری به مساله لباس، چه از طریق کنترل تولیدکنندگان، چه 
می کند  کند  را  چانه زنی  طبیعی  فرآیندهای  مصرف کنندگان 
یا از بین می برد. چون مردم گمان می کنند نیروهای دیگری 
و  نیست  نیاز  آنها  وجود  به  دیگر  و  هستند  ارزش ها  پاسدار 
رفتار  منفعالنه  تغییرات  مقابل  در  مردم  مختلف  گروه های 
لباس  پوشیدن  تغییرات  با  مواجهه  طبیعی  روند  می کنند. 
بر  تاکنون  که  است  حلی  راه  تنها  چانه زنی  است.  چانه زنی 
گسترش  طریق  از  چانه زنی  است.  شده  حاصل  وفاق  آن  سر 
حوزه عمومی و بحث و مفاهمه صورت می گیرد. پیش فرض 
آن  روند  اما  است.  افراد  انتخاب  حق  قبول  چانه زنی  پذیرفتن 
به صورتی است که هر نوع تغییر در حوزه عمومی به بحث 
انگیزه های  و  اهداف  به  طریق  این  از  تنها  می شود.  گذاشته 
گونه  این  احتمالی  خطرات  هم  و  برد  پی  می توان  تغییر 
این  غیر  در  کرد.  ترسیم  مصرف کنندگانش  برای  را  تغییرات 
صورت تغییرات نحوه لباس پوشیدن متوقف نمی شود و تنها 
منتقل  خصوصی  مکان  به  عمومی  مکان  از  زمانی  تاخیر  با 

می شود.

تغییرات پوشش انسان متوقف نمی شود 

معنای اجتماعی لباس پوشیدن 
  علی اصغر سعیدی/ جامعه شناس و استاد دانشگاه

در دهه های اخیر چیزی که 
بیش از همه حوزه لباس و 
مد را تحت تاثیر قرار داده 
است ظهور پدیده سبک 

زندگی است به این معنی که 
افراد بدون توجه یا در کنار 

ارزش های اجتماعی موجود، 
خرده فرهنگ ها، ارزش های 

قومی و نژادی و طبقاتی خود 
دست به هویت یابی جدیدی 

از طریق لباس پوشیدن 
می زنند. ماهیت چنین سبک 
زندگی بیشتر شخصی، فردی 

و بر اساس اعمال آزادی، 
حق انتخاب و ذائقه است. 
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گوناگون

جام جهاني 
تمام شد

«حقیقت» را رییس جمهور قبل از بازي در پیامي که براي بازیکنان تیم 
ما  افتخار  باعث  شما  نیست؛  مهم  «نتیجه  گفت؛  کرد  صادر  ایران  ملي 

شدید.»
ادامه  هم  باز  جهاني  جام  در  ملي  تیم  براي  سوم  بازي هاي  «کابوس» 
تساوي  یك  تنها  بیستم  جام  از  و  رفت  «باد»  بر  امیدها  تمام  داشت. 
ارزشمند براي تیم ملي باقي ماند و یك باخت شیرین «ناحق» یك بر صفر 
مقابل آرژانتین! بازي آخر هم «بد»ترین عملکرد شاگردان کي روش در 

بازي با بوسني رقم خورد.
آرژانتین اما کاري را که باید براي تیم ملي ایران انجام مي داد کرد. آنها 
نیجریه را شکست دادند و براي خلق «حماسه» تنها کافي بود که ایران 
بوسني و هرزگوین را شکست بدهد که این اتفاق رخ نداد. بدون تردید 
تیم ملي به «خودش» باخت و حاال باید براي تحقق رویایي دست نیافتني 
«صعود»، به چهار سال بعد و جام جهاني که در سال ۲۰۱۸ قرار است در 

روسیه برگزار شود دل ببندد.

با  بازي  در  را  خود  اول  بازي  دو  انگیزه  و  جنگندگي  روحیه  ملي  تیم 
بوسني نداشت و از عملکرد تمام بازیکنان مشخص بود که بدن هاي آنها 
آمادگي الزم براي رسیدن به پیروزي را ندارد. باخت ایران مقابل بوسني 
با  بازي  در  ملي پوشان  درخشان  عملکرد  خاطر  به  تردیدي  هیچ  بدون 
دو  همان  در  ایران  براي  جهاني  جام  افتاد.  اتفاق  آرژانتین  و  نیجریه 
بازي بزرگ خالصه شد در حالي که راه صعود از بازي آخر مي  گذشت؛ 
مسابقه یي که خیلي مفت از دست دادیم تا با آخر شدن در گروه وداعي 

تلخ با جام جهاني برزیل داشته باشیم.
در  ایران  عملکرد  بدترین  از  رسانه ها  مسابقه   از  بعد  اما  آمار  نظر  از 
تاریخ جام هاي جهاني نوشتند. انگار نه انگار که همین تیم تمام مردم را 
امیدوار به صعود کرده بود. منتقدان اما بهانه خوبي پیدا کردند و روي 
نیست  درست  که  کردند  اعالم  اما  شدند  سوار  ملي  تیم  از  حمایت  موج 
فوتبال  نوشت  باید  حال  هر  به  شود.  تمدید  کي روش  کارلوس  قرارداد 
ایران و افرادش همیشه باید تاوان «لحظه «یي بودن خود را بدهد. اینکه 
روي  درستي  نگاه  و  مي شود  سنجیده  فقط  و  فقط  نتیجه  با  موفقیت 

فوتبال کشور وجود ندارد.

آرژانتین  با  بازي  موفق  ترکیب  همان  با  را  تیمش  اما  کي روش  کارلوس 
به میدان فرستاد. شاید این بزرگ ترین و تنها اشتباه این مربي بود. چرا 
که با شروع بازي مشخص شد که تیم به معناي واقعي «خسته» است و 
توانایي مقابله با بوسني که استرسي نداشته و با خیال راحت فوتبالش 

را بازي مي کند را ندارد.
منتظري،  پژمان  مهردادپوالدي،  سیدجالل  حسیني،  حقیقي،  علیرضا 
امیرحسین صادقي، احسان حاج صفي، جوادنکونام، آندرانیك  تیموریان، 
کي روش  مرد  یازده  قوچان نژاد  رضا  شجاعي،  مسعود  دژاگه،  اشکان 
بودند که وارد میدان شدند. در دقایق ابتدایي بازي احسان حاج صفي پا 
به توپ وارد محوطه جریمه بوسني شد و در برخورد با اسپاهیچ نقش 
بر زمین شد اما داور اسپانیایي در این صحنه اعتقادي به پنالتي نداشت 

و دستور به ادامه بازي داد. بازي در نیمه اول براي ایران اصال چنگي 
به دل نزد و بر خالف امید هایي که ایراني ها براي رسیدن به گل داشتند، 
این بوسني بود که به سمت دروازه ایران حمله مي کرد و در دقیقه ۲۴ با 
گل ژکو از ایران جلو افتاد. این گل روحیه بازیکنان تیم ملي را به قدري 
خداحافظي  جام  با  باید  که  مي دانستند  مسابقه  پایان  تا  که  آورد  پایین 
کنند. در طول نیمه اول بالفاصله بعد از اینکه بوسني به گل رسید، تیم 
بدشانسي  از  اما  کند  جبران  را  خورده  گل  تا  داشت  را  فرصت  این  ملي 
شوت مسعود شجاعي به تیر دروازه اثابت کرد. این تنها موقعیت ایران 

در نیمه نخست مسابقه بود.
آنها حتي از روي ضربات ایستگاهي و کرنرها هم هیچ خطري نتوانستند 
روي دروازه حریف ایجاد کنند تا نیمه اول به پایان برسد و همه امیدوار 
آرژانتین  مقابل  نیجریه  شکست  باشند.  دوم  نیمه  در  نتیجه  جبران  به 
تنها دل خوشي ایراني ها بود. چرا که همه فکر مي کردند ملي پوشان از 
براي  دوم  نیمه  در  و  مي آیند  خودشان  به  و  مي شوند  خبر  با  نتیجه  این 

پیروزي تالش دو چندان خواهند کرد.

و  کشید  بیرون  را  شجاعي  مسعود  مساله  همین  خاطر  به  کي روش 
هرچند  کرد.  بازي  روانه  را  حیدري  خسرو  دوم  نیمه  ابتداي  همان  در 
تك  و  کرد  بازي  بد  اول  نیمه  در  فوق العاده  که  شجاعي  مسعود  تعویض 
اما آمدن  رسید،  ثمر  به  او  توسط  توپ  دادن  لو  خاطر  به  هم  بوسني  گل 
ایران  بي نتیجه  نیمه و  نصفه و  نکرد. حمالت  ملي  تیم  به  کمکي  خسرو 
جریان  برخالف  و  ضد حمالت  روي  که  شد  این  به  منجر  نهایت  در  اما 
نابود کننده  اشتباه  با  هم  آن  برسند.  گل  به  دوباره  بوسنیایي ها  بازي 

گسیختگي  هم  از  از  سوءاستفاده  و  توپ  دفع  در  سیدجالل حسیني 
سازمان دفاعي تیم ملي ایران! دقیقه ۵۹ بازي براي ایران تمام شد. آن 
هم با گلي که پیانیچ به ثمر رساند. بعد از این گل شاگردان کي روش باید 
حاج صفي   ۶۳ دقیقه  در  پرتغالي  مرد  بزنند.  گل  سه  تا  مي کردند  حمله 
را بیرون کشید و علیرضا جهانبخش را به جاي او به زمین فرستاد. اما 
این تعویض هم جواب نداد. ساختار بازي تیم ملي از پایه در این بازي 
«یك جوري»  ملي  تیم  بوسني  مقابل  که  داشتند  اعتقاد  همه  بود.  خراب 
هرزگوین  و  بوسني  به  یك  بر  سه  نتیجه  با  «بد»!ایران  جور  یك  بود! 
باخت و در گروه خودش آخر شد تا از نظر آمار هم مثل سایر تیم هاي 
ایراني ها  ما  براي  اما  باشد.  داشته  ضعیفي  و  نقد  قابل  عملکرد  آسیایي 
فکر  به  همه  آخر  روزهاي  در  که  تیمي  بود.  جام  واقعي  برنده  تیم  این 
جام  تیم  تنها ترین  واقعي  معناي  به  که  تیمي  افتادند.  آن  به  کردن  کمك 
حد  از  فراتر  توانایي هایش  و  دارایي ها  به  توجه  با  و  بود  بیستم  جهاني 
پیش  آینده  و  شد  تمام  ایران  براي  بیستم  جام  حاال  شد.  ظاهر  انتظار 
روست؛ آینده یي که این روزها همه نگران هستند به خاطر سوءمدیریت 
و تصمیمات اشتباه سیاه تر از امروز و دیروز فوتبال ایران شود. فوتبال 
ایران فقط به مدیریت ضعیف خودش باخت و بازیکنان و اعضاي کادر 
فني با «هیچي» به این افتخار رسیدند و فراتر از حد انتظار در دو بازي 
اول ظاهر شدند. اما بدون تردید اگر هم قرار است کسي براي این ناکامي 
یا نتایج به مردم جواب بدهد آن کسي نیست جز علي کفاشیان و مدیران 
نمره  ایران  مردم  نظر  از  شاگردانش  و  روش  کي  فوتبال.  فدراسیون 

قبولي گرفتند.
جام جهاني تمام شد و از همین حاال تیم ملي باید خودش را آماده جام 
بکند.  مي شود  برگزار  استرالیا  در  جاري  سال  دي ماه  که  آسیا  ملت هاي 
و  نداد  دست  از  را  چیزي  کارلوس  کي روش  هدایت  با  ایران  ملي  تیم 
واقعا خیلي خوب در این جام ظاهر شد. تیم ملي بعد از اسپانیا و ایتالیا 
که  رویایي  به  امید  داشت.  امید  هم  آخر  لحظه  تا  و  شد  حذف  وانگلیس 
انگار حاال حاال ها براي فوتبال ایران دست یافتني نیست؛ رویایي به نام 

«صعود»!
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انگلیسي ها به 
سوارز لقب 

آدمخوار دادند
جورجیو  و  سوارز  خبر،  شبکه  اطالع رساني  پایگاه  گزارش  به 
محوطه  در  تیم  دو  سرنوشت ساز  دیدار  در  ایتالیا  مدافع  کیه لیني 
جریمه ایتالیا با هم برخورد کردند و کیه لیني پس از این برخورد 
که ۱۰ دقیقه پیش از پایان بازي رخ داد پیراهن خود را کنار زد و 
تردید  بدون  داد.  نشان  مسابقه  داور  به  را  سوارز  گازگرفتن  آثار 
شده  جهاني  جام  در  صحبت ها  محور  که  حادثه  این  درباره  فیفا 
این  درباره  مهمي  تصمیم  آن  از  بعد  و  کرد  خواهد  تحقیق  است، 
علت  به  بار  دو  تاکنون  سوارز  اینکه  ویژه  به  مي گیرد.  بازیکن 
اقداماتي مشابه محروم شده است. در جریان بازي سه شنبه شب 

مسابقه  داور  که  بودند  مدعي  الجوردي پوشان  اروگوئه  ایتالیا- 
اما  مي کرد.  اخراج  زمین  از  را  او  باید  سوارز  اقدام  این  علت  به 
دیگو  رخداد،  این  از  ثانیه  چند  از  پس  تنها  و  نداد  رخ  اتفاق  این 
گودین گل پیروزي بخش اروگوئه را به ثمر رساند و ایتالیا از این 
انگلیس  لیورپول  فوتبال  تیم  بازیکن  سوارز،  شد.  حذف  رقابت ها 
ایوانوویچ  برانیسالو  چلسي،  برابر  تیمش  دیدار  در  گذشته  سال 
سال  در  وي  شد.  محروم  بازي   ۱۰ و  گرفت  گاز  را  تیم  این  مدافع 
بازیکن  بقال  عثمان  نیز  مي کرد  بازي  آژاکس  در  که  زماني   ۲۰۱۰
چهار  سوارز  شد.  محروم  بازي  هفت  و  گرفت  گاز  را  آیندهوون 
 ۲۰۱۰ جهاني  جام  پایاني  چهارم  یك  مرحله  دیدار  در  پیش  سال 
با  غنا  برابر  بازي  اضافي  وقت  پایاني  دقیقه  در  جنوبي  آفریقاي 
بیرون  زیبا  آبشار  یك  با  دروازه  خط  روي  از  را  توپ  خود  دست 
صعود  نیمه نهایي  به  تیمش  شد  باعث  و  شد  اخراج  بازي  از  و  زد 
کند. حاال که سه گانه گاز  گرفتن هاي این ستاره فوتبال تکمیل شده 
است همه منتظر تصمیم فیفا درباره این بازیکن هستند. مطبوعات 
از  خوشي  دل  چندان  که  انگلیسي ها  ویژه  به  جهان  رسانه هاي  و 
این بازیکن ندارند، روز گذشته بدترین حمالت را به سوارز انجام 
آدمخوار  لقب  بازیکن  این  به  مختلف  عکس هاي  انتشار  با  و  دادند 
دادند. آنها مدعي شدند منوي غذایي لوئیز سوارز بازیکنان فوتبال 
این  اخراج  خواهان  هم  رسانه ها  از  بسیاري  هستند!  او  رقباي  و 
اسپانیایي  رسانه هاي  شدند.  جزیره  فوتبال  از  جنجالي  بازیکن 
مهاجم  این  مشتریان  از  یکي  که  بارسلونا  باشگاه  که  نوشتند  هم 
اروگوئه یي به شمار مي آید پس از حرکت او در دیدار برابر ایتالیا 
پس  اروگوئه یي  سوارز  کند.  امضا  قرارداد  او  با  نمي خواهد  دیگر 
از دیدار تیمش برابر ایتالیا که با برتري یك بر صفر آنها به پایان 

«اینها  گفت:  و  داشت  خود  حرکت  به  نسبت  جالبي  واکنش  رسید 
با  من  است.  طبیعي  و  مي دهد  رخ  فوتبال  در  که  است  چیزهایي 
همه  ما  نبود.  خاصي  چیز  همین.  و  کردم  برخورد  لیني  کیه  کتف 

فوتبالیست هستیم و این چیزها را درك مي کنیم.»

روانشناسان : مي توان سوارز را معاینه و سپس درمان کرد!
گروهي از کارشناسان علم روانشناسي معتقدند که درمان لوییس 
سوآرز بازیکن جنجالي تیم فوتبال اروگوئه، مشکل اما امکان پذیر 
اروگوئه  شب  سه شنبه  دیدار  در  که  است  شده  متهم  سوآرز  است. 
گاز  را  حریف  تیم  مدافع  چیلیني  جیورجیو  شانه  ایتالیا،  برابر 
گرفته است. او که سومین بار است در طول زندگي حرفه یي خود 
محروم  بار  دو  این  از  پیش  مي شود  متهم  حریفان  گرفتن  گاز  به 
وي  براي  (فیفا)  فوتبال  بین المللي  فدراسیون  نیز  اکنون  و  شده 
پرونده انضباطي گشوده است. با وجود این اوا کیمونیس مدرس 
ارشد دانشکده روانشناسي دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا در این 
باره گفت: «آنچه من دیدم این است که سوآرز به خاطر قرار گرفتن 
گرفته  گاز  را  او  اختیار  بي  و  شده  عصباني  راهش  سر  بر  چیلیني 
است. شاید او کنترل خشم خود را یاد نگرفته است. گاز گرفتن در 
دوران کودکي یك رفتار طبیعي است اما کمتر در بین بزرگساالن 
دیده مي شود. این رفتار مي تواند یکي از عالئم موارد گسترده تر 

و مزمني شامل زدن، قلدري، فریاد و درگیري فیزیکي باشد که در 
و  گرفتن  گاز  مثل  تهاجمي  رفتار  است.  معمول  تندخو  افراد  بین 
زدن، واکنشي به یك تهدید واقعي براي برتري جستن است. براي 
درمان هاي  هستند  مزمن  پرخاشگري  به  مبتال  که  افرادي  چنین 
رفتارشناختي مي تواند موثر باشد.»دکتر کورین رید، روانشناس 
بالیني در دانشکده روانشناسي دانشگاه مرداك استرالیا نیز معتقد 
است، رفتار سوآرز ممکن است ناشي چندین علت باشد. این پزشك 
قرار  معاینه  تحت  ابتدا  باید  او  «بنابراین  است:  کرده  اعالم  هم 
بگیرد تا ببینیم آیا رفتار خود را قابل توجیه و قابل قبول مي داند 
او  مربیان  و  تیمي ها  هم  که  صورتي  در  و  صورت  این  در  خیر.  یا 
آن  کنند،  تایید  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  شکل  به  را  رفتارش  نیز 
وقت تغییر دادنش بعید خواهد بود». پروفسور رید با بیان اینکه 
خاطرنشان  باشد،  سوآرز  رفتار  عوامل  از  یکي  مي تواند  استرس 
کرد: «تمامي ورزشکاران مطرح از نظر رواني تحت فشار هستند. 
رفتار  یا  و  استرس  به  نسبت  که  واکنشي  از  بعد  آنها  از  برخي 
خشونت آمیز از خود نشان مي دهند، از کاري که کرده اند شرمنده 
مي شوند اما برخي دیگر نیز اهمیتي قائل نیستند و در عوض تالش 
روانشناس  عنوان  به  که  وي  کنند.  توجیه  را  خود  رفتار  مي کنند 
«سوآرز  داد:  ادامه  مي کند،  فعالیت  استرالیا  مردان  هاکي  تیم  در 
شاید بتواند رفتار خود را تغییر دهد اما کار راحتي نخواهد بود. 
اگر خودش مشکلي که دارد را قبول داشته باشد مي توان از طریق 
فرایندي  که  کرد  کمك  وي  به  خودشناسي  پایه  بر  فردي  درمان 
طوالني مدت خواهد بود. تغییر عادات قدیمي چندین ماه به طول 

خواهد انجامید.»
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و  اشیا  از  بسیاری  به  اشاره  کلی  طور  به   (IOT) اشیا  اینترنت 
وسایل محیط پیرامون ما از ماشین لباسشویی، یخچال، تلویزیون 
گرفته تا سیستم های تهویه، روشنایی منازل و اداره ها دارد که 
به شبکه اینترنت متصل شده و می توانند توسط اپلیکیشن های 
شوند.  مدیریت  و  کنترل  تبلت  و  هوشمند  های  تلفن  در  موجود 
اینترنت اشیا برای بسیاری از شرکت های تجاری و فروشگاه ها 
نیز بسیار موفق عمل کرده و نشان داده است که می توان آینده ای 
روشن برای این تکنولوژی در حوزه تجارت متصور بود. در حال 
حاضر فروشگاه هایی که از اینترنت اشیا استفاده می کنند نگران 
تمام شدن محصوالتش نیستند چون سیستم کنترل هوشمند انبار 

در هر لحظه از موجودی تمام محصوالت مطلع است و حتی کار 
سفارش را نیز خود انجام می دهد.

رشد درآمدزایی به کمک اینترنت اشیا
کوین  توسط   ۱۹۹۹ سال  در  بار  اولین  برای  اشیا،  اینترنت  عبارت 
اشتون مورد استفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در 
آن هر چیزی، از جمله اشیای بی جان، برای خود هویت دیجیتال 
سازماندهی  را  ها  آن  دهند  اجازه  کامپیوترها  به  و  باشند  داشته 
و مدیریت کنند. این تکنولوژی در همین مدت کوتاه به موفقیتی 
 IDC پژوهشی  و  تحقیقاتی  مؤسسه  است.  یافته  دست  بزرگ 
اعالم کرده است این تکنولوژی در سال ۲۰۱۲ درآمدی حدود ۴/۸ 
تریلیون دالر نصیب شرکت هایی در سراسر جهان کرده است که 
رشد  به  رو  روند  به  توجه  با  بودند.  گرفته  جدی  را  فناوری  این 
استفاده از این تکنولوژی، محققان مؤسسه تحقیقاتی IDC پیش 
اینترنت  از  استفاده  از  حاصل  درآمدزایی  میزان  کنند  می  بینی 
در  رقم  این  و  است  دالر  تریلیون   ۷/۳ حدود   ۲۰۱۷ سال  تا  اشیا 
خواهد  دالر  تریلیون   ۸/۹ حدود  به   ۲۰۲۰ سال  تا  جهان  سراسر 

رسید که رشدی قابل توجه نشان می دهد.

اینترنت  تحقیقاتی،  مؤسسه  این  مدیران  از  یکی  ترنر»  «ورنون 
 (ICT) اشیا را راهکاری تازه در تکنولوژی ارتباطات و اطالعات

شود.  می  محسوب  درآمد  کسب  برای  باال  پتانسیلی  که  داند  می 
وی میزان استفاده از اینترنت اشیا را در حال حاضر بسیار جزئی 
است  یخی  کوه  یک  نوک  مانند  درست  گوید: «این  می  و  داند  می 
که هنوز بخش اعظم آن پنهان مانده است و برای آشنایی بیشتر 
آن  از  استفاده  به  آنها  ترغیب  و  فناوری  این  با  ها  شرکت  و  مردم 
ازآن  آینده،  است  مسلم  آنچه  ولی  هستیم  بیشتری  زمان  نیازمند 
«اینترنت اشیا» است». به دلیل افزایش توسعه شهرهای هوشمند، 
خودروها و خانه های هوشمند، ارتقای زیرساخت های ارتباطی 
و همچنین افزایش استقبال مردم از استفاده از اینترنت اشیا، این 

پروژه آینده ای روشن پیش رو دارد.

وی ادامه می دهد: هرچند استقبال از اینترنت اشیا رو به رشد است 
چندین  و  دارد  قرار  طفولیت  دوران  در  همچنان  پروژه  این  ولی 
واقعیت  به  رؤیا  این  تا  است  آن  پیشرفت  در  تسریع  مانع  عامل 
نزدیک تر شود. بخشی از این عوامل به نبود استانداردهای الزم، 
کم بودن نسبی آگاهی از این پروژه و همچنین مزایای حاصل از 
آی  تحقیقاتی  مؤسسه  موانع،  این  وجود  با  شود.  می  مربوط  آن 
دی سی در گزارشی تازه که فرصت و بازار رو به رشد اینترنت 
اشیا را مورد بررسی قرار داده است پیش بینی می کند که تا سال 
اینترنت  پایه  بر  جهان  سراسر  در  شیء  میلیارد   ۲۱۲ حدود   ۲۰۲۰
این  به  که  نیست   IDC مؤسسه  تنها  اما  کرد.  خواهند  کار  اشیا 
گروه  یک  عنوان  به  نیز  سیسکو  شرکت  دارد.  عالقه  موضوع 
به  و  است  تکنولوژی  این  حامی  ترین  بزرگ  جهانی،  افزاری  نرم 
سرمایه  میزان  آینده  سال   ۳ تا   ۲ در  که  است  کرده  اعالم  تازگی 
 Alchemist Accelerator، نوپا  های  شرکت  در  خود  گذاری 
افزایش  دالر  میلیون   ۲۵۰ تا  را   Evrythng و   Ayla Networks
رقمی  دالر  میلیون   ۱۰۰ یعنی  آن  فعلی  رقم  به  نسبت  که  دهد  می 
بسیار باالست. شرکت سیسکو همچنین پیش بینی کرده است که 
تکنولوژی اینترنت اشیا تا سال ۲۰۱۰ حدود ۵۰ میلیارد وسیله را با 
IP address مشخص به اینترنت متصل می کند هرچند هنوز هم 

برخی شرکت ها از درک این موضوع ناتوان هستند.

مایکروسافت به دنبال ابتکارهای تازه
نمانده  عقب  قافله  این  از  نیز  مایکروسافت  مانند  بزرگی  شرکت 
را  اشیا  اینترنت  تا  دارد  تالش  خود،  خاص  های  ایده  با  و  است 
مایکروسافت  عامل  مدیر  نادال»  «ساتیا  کند.  فراگیرتر  جهان  در 
از  بیشتر  استفاده  به  کمک  برای  که  است  کرده  اعالم  تازگی  به 

اطالعات و اینترنت اشیا در دنیای تجارت و شرکت های تجاری 
 Azure Intelligent Systems جدید  ابزار   ۳ کوچک،  و  بزرگ 

 ۲۰۱۴  SQL Server و  Service، Analytics Platform System
را ارائه کرده است که برای آنالیز و تحلیل حجم فزاینده اطالعاتی 
که توسط بشر و ماشین ها تولید می شود می تواند کاربرد داشته 

باشد.
تلفن  وی دراین باره می گوید: برخالف کامپیوترهای شخصی، 
اینترنت  تکنولوژی  از  ای  وسیله  وقتی  ها،  تبلت  و  هوشمند  های 

در  جو  و  جست  برای  فقط  وسایل  این  کند  می  استفاده  اشیا 
در  شده  آوری  جمع  اطالعات  از  بلکه  روند  نمی  کار  به  اینترنت 

تکنولوژی و فناوری

زندگی هوشمند در راه است!
ظهور اینترنت، تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرد و با توجه به میزان استقبال مردم از 
آن، فعاالن حوزه تکنولوژی و فناوری به فکر استفاده از اینترنت در بخش های مختلف 
زندگی مردم افتادند. حاال دیگر بیش از یک دهه است که این، تنها انسان ها نیستند که 
از طریق اینترنت با یکدیگر تعامل دارند بلکه مفاهیم جدیدی شکل گرفته و محصوالت 
هوشمندی به بازار راه پیدا کرده اند که از طریق تکنولوژی «اینترنت اشیا» با یکدیگر و 
همچنین انسان ها ارتباط برقرار می کنند گویی می توانند با شما حرف بزنند. یخچالی 
که سخن می گوید و در صورت تمام شدن هر یک از مواد غذایی به طور خودکار آن را 
به فروشگاه نزدیک خانه تان سفارش می دهد و ساعتی که به حرف های شما گوش 

می کند هریک مثال هایی از اینترنت اشیا هستند.

چین تا سال ۲۰۳۰ برترین 
تراشه ساز دنیا می شود

مقامات چینی قصد دارند با سرمایه گذاری گسترده در حوزه سخت افزار تا سال ۲۰۳۰ 
به برترین سازنده تراشه در جهان مبدل شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پی سی ورلد، تغییر سیاست گذاری ها و حمایت 
مالی دولتی باعث شده تا فعاالن حوزه فناوری در این کشور تالش کنند تا سال ۲۰۳۰ 

تحرکی اساسی به این صنعت ببخشند.
بر اساس خط مشی جدید دولت چین در این زمینه، مقامات این کشور صنعت ساخت 
آی سی و تراشه را از نو توسعه خواهند داد. تامین کامل نیازهای داخلی و برتری در 
از  اطالعات  فناوری  و  صنعت  وزارت  اصلی  هدف  خارجی  کشورهای  با  رقابت  زمینه 

اجرای چنین طرحی است.
است.  الکترونیک  محصوالت  از  بسیاری  سازنده  بزرگ ترین  هم  اکنون  هم  چین 
رایانه  میلیون   ۳۴۰ و  همراه  گوشی  میلیارد   ۱/۵ تقریبا  قبل   سال  چینی  شرکت های 
ساالنه  سود  شاهد  که  کشور  این  الکترونیک  صنعت  اما  رساندند.  فروش  به  شخصی 
۴/۵ درصدی است هنوز در حوزه فناوری حرف اول را نمی زند به خصوص در بخش 

سخت افزار در مقایسه با غول هایی همچون اینتل و AMD چندان پیشرفته نیست.
سال  در  دارد.  فاصله  المللی  بین  رقبای  با  هم  کشور  این  در  نیمه هادی  ساخت  صنعت 
۲۰۱۳ این کشور بیش از ۲۳۱ میلیارد دالر را صرف واردات آی سی کرد که نشان دهنده 
را  وضعیت  این  تغییر  چینی  مقامات  است.  کشور  این  جدی  سخت افزاری  وابستگی 
برای توسعه صنعت آی تی و افزایش امنیت داخلی کشور ضروری می دانند.برطرف 
کردن موانع مالی و مدیریتی به منظور تسریع در رسیدن به اهداف فوق الذکر و کسب 
۵۶/۸میلیارد دالر درآمد از صنعت تراشه و خودکفایی در تولید تراشه های ۲۸ تا ۳۲ 
و  شبکه ای  همراه،  تراشه های  تولید  زمینه  در  اول  مقام  کسب   ،۲۰۱۵ سال  تا  نانومتری 
کلود تا سال ۲۰۲۰ و کسب مقام اول در حوزه تولید انواع تراشه تا سال ۲۰۳۰ و کنار زدن 

همه رقبا نیز در طرح یاد شده پیش بینی شده است.
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اینترنت برای نظارت و کنترل بالدرنگ استفاده می کنند. حاال ۱۵ سال 
حاال  و  کند  می  کار  اشیا  اینترنت  پروژه  روی  مایکروسافت  که  است 
های  پروژه  تکامل  و  ادامه  را  آن  بلکه  دانیم  نمی  انقالب  را  آن  ما  دیگر 

قبلی این شرکت می دانیم.
 Azure Intelligen که  گفت  باید  ابزارها  این  درباره  افزاید:  می  وی 
به  که  را  وسایلی  از  آمده  دست  به  اطالعات  با  کار   Systems Service

اینترنت متصل هستند آسان تر می کند. این سرویس که بر پایه ابر کار 
اتصال،  برای  خاصی،  پلتفرم  یا  عامل  سیستم  به  توجه  بدون  کند،  می 

از  که  هایی  شرکت  کند.  می  کمک  اشیا  به  اطالعات  انتقال  و  مدیریت 
این سرویس استفاده می کنند در واقع می توانند اطالعات حیاتی را به 
 HDInsightسرعت دریافت کرده، آن را با ابزارهای مایکروسافت مانند
نشان  واکنش  سرعت  به  و  کنند  آنالیز   ۳۶۵  Power BI for Office و 
تصمیم  سرعت  و  قدرت  رفتن  باال  و  سریع  العمل  عکس  این  که  دهند 
سودآوری  و  درآمدزایی  برای  باالیی  اهمیت  تجارت  بازار  در  گیری، 
دارد؛ اهمیتی که بسیاری از شرکت های بزرگ نباید از آن چشم پوشی 
کنند چون در حال حاضر این تکنولوژی بسیار مورد توجه استارتاپ 
های  شرکت  اگر  و  است  گرفته  قرار  فناوری)  در  نوپا  های  شرکت  ها( 
بزرگ به آن بی توجه باشند، مطمئنًا روزی می رسد که از این شرکت 
انتقال  سرعت  نیز   ۲۰۱۴  SQL Server مانند.ابزار می  عقب  نوپا  های 
داده ها و اطالعات و عملکرد آن ها را چند برابر می کند. با این ابزار 
حافظه  در  اطالعات  های  بیس  دیتا  کامل  ذخیره  با  توان  می  واقع  در 
سرور، راهی به سوی دسترسی سریع تر به اطالعات یافت که در همین 
قرار  کوچک  و  بزرگ  های  شرکت  توجه  مورد  بسیار  کم،  زمانی  بازه 

گرفته است.

شده  ارائه  ابزار  دیگر  هم   Analytics Platform System (APS)
و   SQL Server بیس  دیتا  از  ترکیبی  که  است  مایکروسافت  سوی  از 
تکنولوژی Hadoop است و در وسایل ارزان قیمت به کار می رود. این 
ابزارهای تازه مایکروسافت نه تنها به شرکت های بزرگ تجاری کمک 
می کند بلکه در ۴ سال آینده، بیش از یک تریلیون دالر درآمد در اختیار 

شرکت های کوچک و متوسط قرار خواهد گرفت.
تازگی  به  نیز  مایکروسافت  اشیای  اینترنت  بخش  مدیر  ادسون  بارب 
اینترنت  تکنولوژی  از  استرالیا  در  اگر  گفت:  سیدنی  در  کنفرانسی  در 
اشیا(IoT) در تجارت به درستی استفاده شود، می تواند تولید ناخالص 

داخلی استرالیا را در ۴ سال آینده به ۶/۵ میلیارد دالر برساند.

و  خانه  وسایل  مختص  تنها  را  اشیا  اینترنت  بسیاری،  داد:  ادامه  وی 
ارتباط دادن آنها با یکدیگر می دانند ولی از این تکنولوژی در مفاهیم 
های  چراغ  مثال  عنوان  به  کرد.  فراوانی  استفاده  توان  می  نیز  تجاری 
راهنمایی و رانندگی، اتومبیل ها، ایستگاه های هواشناسی یا... هریک 
موفق  عملکرد  و  کرده  برقرار  ارتباط  اینترنت  با  راحتی  به  توانند  می 
تری داشته باشند. وی افزود: در حال حاضر مایکروسافت نمونه عملی 
به  است.  کرده  ارائه  شهری  فضاهای  در  را  اشیا  اینترنت  از  استفاده 
عنوان مثال با استفاده از سیستم های Telent و CGI به مدرنیزاسیون 
سیستم های مترو و قطارهای زیرزمینی لندن کمک شایانی کرده است 
از  اشیا،  همه  اتوماسیون  و  مدیریت  نظارت،  و  کردن  مانیتور  از  که 
آسانسورها گرفته تا سیستم های ویدیویی و ارتباطی و... همه با کمک 
تکنسین  تبلت  و  آسانسورها  بر  سنسورهایی  شود.  می  انجام  اینترنت 
ها جاسازی شده است که اطالعات را به سیستم های نظارتی شرکت 
قبل  گاه  اطالعات،  این  موفق  آنالیز  با  و  فرستد  می  مترو  کننده  اداره 
از خراب شدن آسانسور، بروز نقصی در ریل ها و... می تواند عالئم 
معطل  یا  ناگوار  اتفاقی  شاهد  هرگز  تا  کند  دریافت  را  هشداردهنده 
نیز  تعمیرکاران  و  کارکنان  و  نباشند  فنی  نقص  دلیل  به  مردم  ماندن 
استقبال  افزایش  از  نشان  موارد  این  بگیرند.همه  بهنگام  تصمیماتی 
می  ترتیب  این  به  و  دارد  تکنولوژی  این  از  بزرگ  های  شرکت  و  مردم 
توان آینده ای را تصور کرد که هیچ نیازی به مراجعه به سوپرمارکت، 
باالی  حجم  با  چون  باشید  نداشته  و...  خودرو  فنی  نقص  دغدغه 

اطالعات و به کمک اینترنت اشیا، همه این موارد حل می شود.

اسپری که داور در جام جهانی 
استفاده می کند چیست؟

اگر مسابقات جام جهانی را دنبال می کنید حتما به صحنه ای 
اسپری  یک  کمک  به  آزاد  ضربه  هنگام  داور  که  برخورده اید 
خط  این  پشت  دفاعی  خط  تا  می کشد  چمن  روی  را  خطی 
ریش  خمیر  مشابه  اسپری  یک  این  نکنید،  اشتباه  بایستند. 
حاوی  اسپری  این  است.  رفتنی  بین  از  اسپری  بلکه  نیست، 

داور  به  را  بهتر  دید  امکان  موقت  طور  به  که  است  موادی 
می دهد و پس از یک دقیقه حذف می شود. این اسپری مدت ها 
می شد  استفاده  کانادا  و  آمریکا  نظیر  مختلفی  لیگ های  در 
استفاده  جهانی  جام  در  آن  از  که  است  بار  نخستین  این  اما 
و  ایزوبوتان  بوتان،  گازهای  حاوی  مزبور  اسپری  می شود. 
فشار،  کاهش  اثر  در  اسپری  از  خروج  هنگام  که  است  پروپان 
منبسط شده و الیه ای پوشیده از قطرات آب روی چمن ایجاد 
می کنند و سپس مخلوط بوتان تبخیر شده و اثری از آن باقی 

نمی ماند.
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فرصت  شود،  بازاریابان  تعجب  باعث  شاید  موضوع  این 
رسانه  طریق  از  کننده  مصرف  به  دسترسی  برای  ها  شرکت 
های اجتماعی با سرعت سرسام آوری رو به رشد است. در یک 
سال گذشته از هر ده آمریکایی هفت نفر از یک سایت رسانه 
شبکه  یک  از  بار  یک  روزی  حداقل  آنها  سوم  دو  و  اجتماعی 
اجتماعی استفاده کرده اند. فیس بوک به تنهایی بیش از ۷۰۰ 

میلیون کاربر روزانه دارد. رسانه های اجتماعی دسترسی بی 
سابقه ای را برای مشتری ها فراهم کرده اند و شرکت ها هر 
می  هزینه  طریق  این  از  بازاریابی  برای  بیشتر  و  بیشتر  روز 

کنند.

کسب و کارها چه اشتباهاتی مرتکب می شوند؟
حال  اجتماعی  های  رسانه  های  استراتژی  اینکه  اصلی  دلیل 
حاضر، نتیجه خوبی ندارند، این است که کسب و کارها برای 
قدیمی  های  رسانه  به  خود  رویکرد  مشابه  رویکردی  با  تبلیغ 
تر مانند تلویزیون، رادیو و رسانه های چاپی عمل می کنند. 
هدف آنها رساندن پیامشان به مشتری است؛ درنتیجه این پیام 

را منتشر می کنند تا به چشم ها و گوش همه برسد.

دهد؛  نمی  نتیجه  اجتماعی  های  رسانه  در  پیوسته  انتشار  اما 
زیرا این نوع رسانه ها خاص و جدید هستند. برعکس مصرف 
کنندگان رسانه های قدیمی تر، کاربران رسانه های اجتماعی 
کنترل بیشتری بر این ارتباطات دوسویه دارند. آنها قادرند در 

این ارتباط شرکت کنند، آن را رد کنند، به اشتراک بگذارند یا 
حتی یک پیام منتشرشده را به تمسخر بگیرند و همان طور که 
از اسم آن می توان فهمید، رسانه های اجتماعی ذاتا اجتماعی 
و  کنند  شرکت  ارتباط  این  در  که  دارند  انتظار  مردم  هستند. 
دوسویه هستند و  ارتباطی  خواهان  آنها  باشند.  آن  از  بخشی 
و  ناراضی  شوند،  می  مواجه  طرفه  یک  تبلیغ  یک  با  که  وقتی 

مایوس خواهند شد.

های  رسانه  طریق  از  بازاریابی  شکست  برای  دیگر  دلیل 
اجتماعی، نادیده گرفتن انتظارات مصرف کنندگان است. در 
رسانه  کاربران  درصد   ۹۴ که  شد  مشخصی  دیگری  بررسی 

ارتباط  برای  اجتماعی  های  شبکه  از  اجتماعی  های 
کنند؛  می  استفاده  خود  فامیل  اعضای  و  دوستان  با 
هدف  (۴۰درصد)  رقم  این  نصف  از  کمتر  که  درحالی 
به  دسترسی  ها  شبکه  این  از  استفاده  برای  را  خود 

اطالعات یک شرکت یا سازمان اعالم کرده اند.

این موضوع به این دلیل است که مردم روابط اجتماعی 
خصوصی  خانوادگی  میهمانی  یک  مانند  را  مجازی 
بدون  تواند  نمی  شرکتی  هیچ  بینند.  می  خود  خانه  در 
دعوت به خانه مشتری برود و برای سود خود مشتری 
با  صحبت  حال  در  مشتری  که  درحالی  کند؛  جلب 
دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود است. بنابراین 
های  رسانه  به  خود  دعوت  درباره  باید  ها  شرکت 

اجتماعی مالحظه و نزاکت بیشتری به خرج دهند.

سه استراتژی برای اینکه رسانه های اجتماعی کارشان 
را درست انجام دهند:

مطمئنا  است،  کننده  مصرف  به  دسترسی  هدف  وقتی 
رسانه  یک  عنوان  به  اجتماعی  های  رسانه  از  استفاده 
نشان  ما  های  ارزیابی  اما  داد؛  نخواهد  نتیجه  انتشاری 
می دهد که کسب و کارها می توانند برای بهبود کارآیی 
انجام  کار  سه  خود  اجتماعی  های  رسانه  استراتژی 
دهند،  تشخیص  درستی  به  را  مشتری  انتظار  دهند: 
استفاده  مشتری  مشارکت  قدرت  از  و  باشند  اجتماعی 

کنند.

اول،  دهید.  تشخیص  درستی  به  را  مشتری  انتظار 
هدف خود از برقراری ارتباط با کاربر رسانه اجتماعی 
شفاف  را  آن  است،  تبلیغ  هدفتان  اگر  کنید.  روشن  را 
این  در  بودن  صادق  و  ندارد  مشکلی  تبلیغات  بگویید. 
با  زیادی  افراد  مثال  برای  است.  موثر  خیلی  خصوص 
ثبت  کوپن  یا  تبلیغی  های  ایمیل  دریافت  برای  رضایت 
قابل  فروش  طریق  این  از  ها  شرکت  و  کنند  می  نام 
کنندگان  مصرف  زیرا  آورند؛  می  دست  به  توجهی 
و  کسب  واقع  در  هستند.  ارتباطی  چنین  خواهان 
کارها هنگامی در ارتباطات خود از طریق رسانه های 

مشاغل

آیا بازاریابی با استفاده از رسانه های 
اجتماعی شکستی بزرگ است؟

نویسنده: Ryan Darby و Jake Herway  - مترجم: ماللی حبیبی

کسب  اکثر  است،  شده  اجتماعی  های  رسانه  از  بازار  استفاده  برای  که  زیادی  های  تالش  رغم  به 
های  شبکه  مثبت  تاثیرات  که  است  درحالی  این  کنند.  می  استفاده  کمتر  امکان  این  از  کارها  و 
اجتماعی برای کسب وکارهایی که این رویکرد را به کار برده اند، محرز است؛ اما بر اساس بررسی 
بر  تاثیری  هیچ  اجتماعی  های  رسانه  که  اند  کرده  ادعا  کارها  و  کسب  درصد   ۹۱ تایمز،  فایننشال 
میزان فروششان نداشته اند. مطالعات gallup نیز نشان داده است که ۶۲ درصد مشتری ها معتقدند 
های  رسانه  که  واقعیت  این  است.  نداشته  آنها  خرید  رفتارهای  بر  تاثیری  اجتماعی  های  رسانه 
اجتماعی تاثیر اندکی بر رفتار خرید دارند وقتی نگران کننده می شود که میزان پولی را که کسب و 

کارها برای آن هزینه می کنند، بدانید.

معرفی برندهای مطرح جهان؛ 

ژیلت!
طی بیش از یک قرن گذشته ژیلت در میان رهبران نوآوری در شیوه 
اصالح و ارائه فناوری پیشرفته به مصرف کنندگان قرار داشته است. 
کینگ سی ژیلت شرکت خود را بر این باور بنیان نهاد که روش بهتری 

برای اصالح وجود دارد و ما آن را پیدا خواهیم کرد.
در  شخصی  مراقبت  محصوالت  بین  برند  ترین  شده  شناخته  ژیلت 
جهان است که مالکیت آن در اختیار شرکت پراکتر اند گمبل قرار دارد. 
ژیلت یکی از چندین برندی است که تا پیش از ادغام ژیلت با پراکتر اند 
گمبل در سال ۲۰۰۵ در اختیار این شرکت قرار داشت. شرکت ژیلت در 
سال ۱۹۰۱ توسط کینگ سی ژیلت به عنوان تولیدکننده تیغ خودتراش 

در بوستون، آمریکا تاسیس شد.
با  اساسی  صورت  به  با  را  اصالح  شیوه  ژیلت،  سی  کینگ  حقیقت  در 
معرفی تیغ خودتراش که پتنت آن در سال ۱۹۰۴ به ثبت رسید، متحول 
کرد. تا پیش از آن، مردان برای اصالح موهای صورت باید از تیغ های 
یک لبه استفاده می کردند که کار با آنها به مهارت زیادی نیاز داشت 
و از این رو مردان به آرایشگاه می رفتند. اما با معرفی تیغ خودتراش 
توسط ژیلت دیگری نیازی به این کار نبود. قرار دادن تیغ در یک دسته 

و  بوده  تر  آسان  تیغ  کنترل  زیرا  بود  هوشمندانه  ای  ایده  دار  محافظ 
امکان تعویض تیغ پس از کند شدن آن وجود داشت.

در سال ۱۹۰۳، آمار فروش ژیلت برابر با ۵۱ خودتراش و ۱۶۸ تیغ بود. 
اما در سال بعد موفقیت آمیز بودن ایده ژیلت با ثبت فروش بیش از ۹۰ 
هزار خودتراش و ۱۲۰ هزار تیغ ثابت شد. در سال ۱۹۰۸، محصوالت 
ژیلت در آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان تولید می شدند. در 
و  ارزان  خودتراش  فروش  ایده  ژیلت  سی  کینگ  که  بود  دوران  همان 

یک بار مصرف را برای افزایش بازار تیغ ها دنبال کرد.
امضا  طی  را  دیگری  بزرگ  جهش  ژیلت  اول  جهانی  جنگ  زمان  در 
و  خودتراش  میلیون   ۳.۵ حدود  تامین  برای  آمریکا  ارتش  با  قرارداد 
۳۲ میلیون تیغ تجربه کرد. در سال ۱۹۲۲، ژیلت به عنوان تامین کننده 

سلطنتی شاهزاده ولز انتخاب شد.
در سال ۱۹۳۹، "جوزف اسپانج" که در سال ۱۹۳۸ به عنوان رئیس ژیلت 
انتخاب شده بود حضور جدی این شرکت به عنوان اسپانسر مسابقات 
ورزشی را با حضور در مسابقات جهانی بیسبال کلید زد. خودتراش 
ها و تیغ های آبی ژیلت فروشی چهار برابر آن چه انتظار می رفت را 
مسابقات  وارد  سرعت  به  ژیلت  آن  از  پس  کردند.  تجربه  زمان  آن  در 
در  حضور  با  امروز  به  تا  روند  این  و  شد  بوکس  و  آمریکایی  فوتبال 

مسابقات ورزشی مختلف ادامه داشته است.
در سال ۱۹۶۹، ژیلت پوشش تیغ های خود در پالتین به منظور افزایش 
ژیلت   ،۱۹۸۵ سال  در  کرد.  آغاز  را  خوردگی  برابر  در  آنها  مقاومت 
نخستین شرکت تولید تیغ اصالح بود که خودتراش هایی با نوارهای 
با  ادغام  گمبل  اند  پراکتر   ،۲۰۰۵ سال  در  کرد.  معرفی  را  کننده  روان 
شرکت  بزرگترین  ادغام،  این  نتیجه  در  و  کرد  نهایی  را  ژیلت  شرکت 
سال  در  گرفت.  شکل  جهان  خانگی  و  شخصی  مراقبت  محصوالت 
۲۰۰۷، تایگر وودز، راجر فدرر و تیری آنری شناخته شده ترین مثلث 

سفیران ژیلت تا به امروز را شکل دادند.
طی بیش از یک قرن گذشته ژیلت در میان رهبران نوآوری در شیوه 
اصالح و ارائه فناوری پیشرفته به مصرف کنندگان قرار داشته است. 
کینگ سی ژیلت شرکت خود را بر این باور بنیان نهاد که روش بهتری 
برای اصالح وجود دارد و ما آن را پیدا خواهیم کرد. ژیلت همچنان بر 
این اساس متکی باقی مانده و فناوری های مختلف در زمینه اصالح 
فیوژن   ،۳ مچ  سنسور،  تا   II ترک  ژیلت  از  گوناگون  تولید  خطوط  با 
خودتراش  و  تیغ  بر  افزون  است.  کرده  ارائه  را  پروگالید  فیوژن  و 
محصوالت دیگری مانند افتر شیو، ژل اصالح، دئودورانت و مام نیز 

با برند ژیلت عرضه می شوند.
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مصرف  که  شوند  می  اشتباه  دچار  اجتماعی 
را  دوسویه  ارتباط  یک  انتظار  آنها  کنندگان 

دارند؛ اما یک تبلیغ را می بینند.

شبکه  تنظیمات  از  خطا،  این  با  مقابله  برای 
دقیقا  اینکه  کامل  توضیح  برای  خود  اجتماعی 
های  مشتری  با  خواهید  می  طریقی  چه  از 
اگر  کنید.  استفاده  کنید،  برقرار  ارتباط  خود 
معامالت  پست  یک  دادن  قرار  با  خواهید  می 
همین  کنید،  اعالم  را  خاصی  پیشنهادهای  یا 
سواالت  به  جواب  هدفتان  اگر  بکنید.  را  کار 
حتی  بگویید.  را  همین  است  هایتان  مشتری 
هر  در  بخواهند  کارها  و  کسب  از  بعضی  شاید 
رسانه اجتماعی چندین حساب داشته باشند تا 
این اهداف و کارکردها را از هم جدا کنند. هر 
و  روشن  را  آن  کنید،  می  انتخاب  که  استراتژی 

بی پرده بیان کنید و انتظارات درستی را ایجاد کنید.

اجتماعی باشید. درحالی که نوع انتظارات مشتری را مشخص 
می کنید، به خاطر بسپارید که کاربران رسانه های اجتماعی 
انتظار یک تجربه اجتماعی را دارند؛ نه چیزی کمتر نه چیزی 
ارتباط  یک  شما  که  است  معنی  این  به  بودن  اجتماعی  بیشتر. 
دو سویه با مصرف کنندگان ایجاد کنید؛ اما اگر انتظار تبلیغ 
یا کوپن دارند، این نوع ارتباط الزم نیست. مشتری های شما 
چقدر درگیر رسانه اجتماعی هستند؟ برخی شرکت ها بعد از 
را  اجتماعی  های  رسانه  نمودهای  و  ها  جنبه  از  بعضی  اینکه 
شرکت  مثال  برای  کردند.  تجربه  چشمگیری  رشد  پذیرفتند، 
با  دوسویه  ارتباط  یک  ایجاد  برای   (Cigna)سیگنا ای  بیمه 
درباره  تا  کرد  استفاده  اجتماعی  های  رسانه  از  مشتریانش 
فرم های تقاضایشان و خدمات مشتری اطالعاتی کسب کنند 
و در آخر به این نتیجه رسیدند که فرم های تقاضا را به زبان 
انگلیسی ساده بنویسند و تبدیل به اولین بیمه سالمتی شوند 
که در طول ۲۴ ساعت روز خدمات تلفنی ارائه می دهد. نتیجه 
برای  زیرکانه  رویکرد  این  بردن  کار  به  از  بعد  که  شد  این 
و  درصد   ۸۰ مشتری  رضایت  میزان  ساالنه  شدن،  اجتماعی 
درآمدشان ۱۵ درصد باال رفت. سیگنا از رسانه های اجتماعی 

برای ایجاد روابط واقعی با مشتری هایشان استفاده کرد.

که  هایی  مشتری  کنید.  استفاده  مشتری  مشارکت  نیروی  از 
خود سهیم هستند  مشتری هایی که به صورت منطقی راضی 
هستند و از لحاظ احساسی با شرکت مشارکت دارند در واقع 
پول نقد به دست آمده از رسانه اجتماعی کسب و کار محسوب 
مشارکت  کامل  صورت  به  ها  مشتری  که  هنگامی  شوند.  می 
دارند، ۷۴ درصد مکالمات آنها درباره شرکت شما مثبت است. 
خود  و  ندارند  مشارکتی  ها  مشتری  که  هنگامی  مقایسه  در 
باره  در  مکالماتشان  از  کدام  هیچ  تقریبا  دانند،  نمی  سهیم  را 
شرکت شما مثبت نیست و ۱۴ درصد این مکالمات منفی است.

یک  در  وجهی  چند  و  قوی  تاثیر  توانند  می  ها  مشتری  این 
شبکه اجتماعی داشته باشند. حدودا از هر ده نفر نه نفر(۸۸ 
درصد) گفته اند که دوستانشان بر تصمیمات خرید آنها تاثیر 
گذاشته اند که این رقم خیلی باالتر از تاثیرگذاران سنتی مثل 

تلویزیون، کاتالوگ های پستی و مجالت است.

مثبت  مکالمات  ایجاد  و  ها  دوستی  این  قدرت  کنترل  برای 
های  مشتری  سیستم  از  باید  شما  خود،  شرکت  درخصوص 
را  سیستمی  چنین  که  هنگامی  کنید.  استفاده  سهیم  و  شریک 
ایجاد کردید، ابتکارات اجتماعی خود را بر آنها متمرکز کنید 
به  را  خود  های  شبکه  شما  جای  به  تا  کنید  تشویق  را  آنها  و 
باالترین حد ارتقا دهند؛ اما به خاطربسپارید که قبل از اینکه 
چنین درخواستی را از مشتریان خود داشته باشید، باید آنها 
را هم درگیر و سهیم کرده باشید. تنها در این شرایط است که 

آنها تاثیر مثبتی در کسب وکار شما خواهند داشت.

های  رسانه  این  است؛  اجتماعی  های  رسانه  زیبایی  این  اما 
ارتباطی  هر  ذات  و  انسانی  خصیصه  که  هستند  اجتماعی 
احساس  که  شوند  می  درگیر  و  سهیم  مشتریان  زمانی  است. 
است  منطبق  آنها  احتیاجات  با  کامال  خدمت  یا  محصول  کنند 
کند،  می  فراهم  را  خدمت  یا  محصول  این  که  شرکتی  اینکه  و 
به  را  شرایط  این  اجتماعی  های  رسانه  است.  محور  مشتری 
بهترین نحو میسر می کنند. رسانه های اجتماعی می توانند 
به تک تک مشتریان دسترسی داشته باشند و از طریق ایجاد 
ارتباط و مکالمه دو سویه که نشان دهنده توجه شرکت شما 
است آنهایی را که بیشتر احتمال می رود از محصول، خدمت 

یا برند شما استفاده کنند با دقت شناسایی کنند.

یک بیلبورد تبلیغاتی نمی تواند این امکان را ایجاد کند؛ اما یک 
استراتژی مرتبط با رسانه اجتماعی که انتظارات را به درستی 
ایجاد کند و مشارکت مشتریان را افزایش دهد، می تواند این 
با  روز  یک  در  تنها  است  قادر  همچنین  و  کند  ایجاد  را  امکان 

صدها میلیون مشتری ارتباط برقرار کند.

انجام تایپ فارسی درکوتاه ترین  
زمان پذیرفته می شود

تماس ۹ صبح تا ۹ شب

۰۷۸۶۴۳۱۰۴۸۵

دلیل اصلی اینکه استراتژی 
های رسانه های اجتماعی 

حال حاضر، نتیجه خوبی 
ندارند، این است که 

کسب و کارها برای تبلیغ 
با رویکردی مشابه رویکرد 
خود به رسانه های قدیمی 
تر مانند تلویزیون، رادیو و 
رسانه های چاپی عمل می 

کنند. هدف آنها رساندن 
پیامشان به مشتری است؛ 
درنتیجه این پیام را منتشر 

می کنند تا به چشم ها و 
گوش همه برسد.
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بهداشت و سالمت

این جوری بخواب، 
اون جوری نخواب

اگر نصف روز را پشت سر گذاشتید و با چشمانی خواب آلود و خسته 
در  نیستید.  تنها  شما  که  بدانید  هستید،  مطلب  این  خواندن  حال  در 
مطالعه ای که اخیرا توسط بنیاد خواب استرالیا انجام شده مشخص 
شد که ۳۸ درصد زنان معموال با احساس خستگی و کوفتگی از خواب 
و  نامناسب  وضعیت  در  خوابیدن  آن  علت  عمده  که  شوند  می  بیدار 
و  دانشگاه  استاد  هیلمن  دیوید  گفته  به  است.  غیراستاندارد  موقعیت 
موجب  تواند  می  مرور  به  مسئله  این  پروژه،  این  متخصصان  از  یکی 
خستگی مفرط شود و مشکالتی را در تصمیم گیری، قدرت حافظه و 
خلق و خوی فرد ایجاد کند و حتی اختالل های جسمانی و بیماری فرد 
را تقویت و تشدید کند. اما مقصر اصلی چیست؟ شاید باورش برای 
تان سخت باشد اما خوابیدن در وضعیت اشتباه مهم ترین دلیل بروز 
در  اختالل  عضالت،  گرفتگی  یا  انقباض  باعث  که  هاست  خستگی  این 
هنگام  تا  خوابی  بی  همچنین  و  شما  به  رساندن  آسیب  و  خون  گردش 
اصالح  که  دهیم  می  مژده  شما  به  حاال  شود.  می  خورشید  طلوع 
وضعیت و رعایت نکات زیر می تواند در بهبود کیفیت خواب و کنترل 

عوارض ناشی از وضعیت نامناسب خوابیدن موثر باشد.

اگر دندان قروچه و درد فک آزارتان می دهد
پژوهشی  طبق  دارید.  نگه  باال  سمت  به  را  صورت  و  بخوابید  پشت  به 
که توسط دانشگاه مونتریال کانادا صورت گرفته، دندان قروچه شبانه 
وضعیتی ژنتیک است که حدود هشت درصد بزرگساالن را تحت تاثیر 
قرار می دهد. این مسئله با استرس، اضطراب و اختالالت خواب رابطه 
دارد. همچنین باعث درد دندان ها و فک می شود و حتی می تواند فرم 
قروچه  دندان  ها  شب  که  دارید  شک  اگر  دهد.  تغییر  را  شما  صورت 
می  دندانپزشک،  دکتر  برنز،  تاگرت  کارولین  بخوابید.  پشت  به  دارید، 
گوید: «این عمل به فک پایینی شما اجازه می دهد تا به حالت طبیعی 
می  اظهار  او  کنند.  استراحت  تان  صورت  های  ماهیچه  و  گرفته  قرار 
شان  دهان  و  بخوابند  پهلو  به  کنم  می  توصیه  بیمارانم  به  «من  دارد: 
از  جلوگیری  برای  دارند.»  نگه  باز  را  شان  های  دندان  ولی  بسته  را 
چرخیدن سر در خواب سعی کنید بازوهای خود را در دو طرف خود 
قرار دهید چون اغلب افراد به طور ناخودآگاه به سمت یکی از بازوهای 

شان خم می شوند.

کمر درد امان تان را بریده
درد  کلینیکی  مجله  در  دهید.  قرار  هم  روی  را  پاها  و  بخوابید  پهلو  به 
آمده۴۰ درصد زنان از مشکالت نخاعی رنج می برند و به گفته دکتر 
ناشی  مشکالت  این  از  بسیاری  خواب،  پزشکی  متخصص  رزنبرگ، 
چون  شوند  می  بدتر  خواب  هنگام  دردها  این  و  است  خوابیدن  بد  از 
ستون  همترازی  تواند  می  طوالنی  مدت  به  ثبات  بی  خواب  وضعیت 
را  خود  فقرات  ستون  که  است  این  کلیدی  نکته  بزند.  بهم  را  فقرات 
پهلو  به  دارید.  نگه  خود  طبیعی  منحنی  حالت  به  و  خنثی  حالتی  در 
بخوابید و کمی زانوهای خود را خم کنید. باسن را به سمت باال ببرید. 
اگر اجازه دهید باالی لگن جلوتر قرار گیرد، ستون فقرات می چرخد 
نرم  بالش  دو  یا  یک  خود  زانوهای  بین  کند.  می  ایجاد  بیشتری  درد  و 
داشته  نگه  باز  لگن  عرض  اندازه  به  تقریبا  پاها  کار  این  با  تا  بگذارید 
شوند. بازوها را در مقابل صورت و به حالت شل قرار دهید. در ابتدا 
بالش  با  خوابیدن  نشوید.  تسلیم  اما  باشد  دار  خنده  حرکت  این  شاید 

اضافی نیاز به تمرین دارد اما به طور قطع ارزش دارد.

دردهای مفصلی سراغ تان آمده
به پشت بخوابید. براساس پژوهشی که در آرشیو مجله طب فیزیکی و 
توانبخشی منتشر شده، حدود ۱۵ درصد خانم ها دارای التهاب کیسه 
مفصلی  کیسه  التهاب  از  آن  دردناکی  حالت  که  هستند  مفصلی  های 
ایجاد می شود. درد و ناله در تمام طول شب از التهاب کیسه مفصلی 
آن  و  دارد  حل  راه  یک  تنها  اما  باشد  درمان  غیرقابل  نظر  به  تواند  می 
«خوابیدن  گوید:  می  پانداو  دکتر  است.  خوابیدن  پهلو  به  از  اجتناب 
روی قسمت آسیب دیده آخرین چیزی است که می خواهید.» به پهلو 
نرم  تشک  روی  را  آن  پس  کند  می  وارد  لگن  به  زیادی  فشار  خوابیدن 
راه  از  روزانه  دائمی  فشار  از  بعد  پشت  روی  زدن  چرت  دهید.  قرار 
رفتن و نشستن به لگن شما استراحت می دهد. اگر از این حالت حس 
خوبی می گیرید، برای تکیه بیشتر یک بالش زیر زانوهای خود قرار 

دهید.

درد گردن را جدی بگیرید
به پشت دراز بکشید. آن بالش بسیار نازکی که از زمان دبیرستان زیر 
سرتان می گذاشتید دیگر مناسب گردن تان نیست. همین طور آن بالش 
دکتر  مارتین،  الئل  کردید.  پیدا  ها  حراجی  در  که  بلندی  بسیار  های 
فیزیوتراپ، ابراز می دارد، بالشی که روی شیب های بلند و کوتاه آن 
سر می گذارید، مهره های گردن را به هم فشرده می کند، به ماهیچه 
روی  شما  اگر  ویژه  به  شود  می  درد  سبب  و  آورده  فشار  گردن  های 
شکم یا پهلوی دراز کشیده باشید. خوابیدن به پهلو اغلب برای کسانی 
که گردن درد دارند در حالتی که گردن در وضعیت خنثی یا صاف باشد 
کنید.  استفاده  بالش  یک  از  همترازی  برای  حالت  این  در  است.  مفید 

بازوها را به صورت شل در کنار خود قرار دهید و آنها را زیر سر خود 
نگذارید. حاال به آرامی بخوابید.

اگر از دردهای سینوسی کالفه اید
به پهلو دراز بکشید و یک تکیه گاه داشته باشید. هرگاه دچار آلرژی، 
عفونت سینوسی یا سرماخوردگی ساده قدیمی شدید، از خوابیدن به 
شما  دهان  کار  این  انجام  صورت  در  کنید.  خودداری  باز  طاق  حالت 
در طول شب باز خواهد ماند و آنچه در گلو یا بینی شما انباشته شده 
را خشک می کند. در عوض، به پهلو بخوابید و زیر سرتان یک بالش 
ترشحات  خشکانیدن  به  زمین  جاذبه  دهید  اجازه  و  بگذارید  اضافی 
کمک کند. فراموش نکنید وقتی سرتان زیاد باال باشد بازوهای تان به 

تکیه گاهی اضافه تر نیاز خواهد داشت.

درد شانه را مهار کنید
به پهلو بخوابید در حالتی که انگار چیزی در آغوش دارید. قطعا می 
که  صورتی  در  است.  چگونه  گرفتن  آغوش  حالت  در  خوابیدن  دانید 
برآمده  های  شانه  بخوابید.  حالت  این  به  باید  هستید،  شانه  درد  دچار 
کردن  قوز  و  سنگین  پشتی  کوله  دارند.  شانه  درد  در  ای  عمده  نقش 
باعث این درد می شود اما بدترین چیز برای این افراد، به پهلو خوابیدن 
است. دکتر رزنبرگ اشاره می کند که همه چیز در جزئیات آن است. 
بسیاری از خانم ها بازوی پایینی خود را زیر سرشان می گذارند که 
به شبکه بازویی، شبکه ای از اعصاب که شانه را کنترل می کند، فشار 
می آورد. او می گوید: «این کار شبیه این است که در حال خواب وزنه 
را  اعصاب  عمل  این  اید.  گذاشته  خود  بازوی  روی  را  کیلوگرمی   ۵ ای 
نیشگون می گیرد.» ابتدا از خوابیدن به سمتی که درد دارید، جلوگیری 
کنید. روی پهلویی که درد نمی کند دراز بکشید و به آرامی پاهای خود 
را خم کنید. بازوی پایینی را روبه روی خود دراز کنید سپس با هر ۲ 
دست یک بالش را بغل گرفته و دست ها را به سمت سینه ببرید مانند 
کسانی که کمر درد دارند از جلو قرار دادن پای باالیی بپرهیزید و برای 
هر۲  اگر  دهید.  قرار  خود  های  ران  بین  بالش  یک  ترازی،  هم  به  کمک 
شانه تان درد می کند، روی پشت بخوابید و بازوها را به حالت شل در 

کنار خود قرار دهید.
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ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
 

نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، 
 تايپ فارسی،  آيپد، موزيک و فيلم .........

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
 

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن

 
. جهت  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

اطالعات بيشتر و محل برگزاری کالس ها با 
 تماس بگيريد. 07846 508 534شماره 

 

 
ا ن   و    و د ک ا ی   آ م و ز شی   ک کال س   ه

ا ن  و ج و ا ن  ن
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E M A I L :  I N F O @ A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  

Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
London NW11 8EG            Tel  07846 508 534        

 
ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
ALevel  توسط دبيران با تجربه 

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 

 
اضی   آ مو ز ش   ر ي

 
  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا

ALevel  توسط معلم با تجربه ی تدريس در
 دبيرستان های  لندن

 
 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 

 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 
  18:00تا  17:00شنبه ها از ساعت  

 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 

از سندرم بوی ماهی چه می دانید مدرسه انديشه

شما بدبوترین آدم 
جهان هستید؟

فقط ۴۵ سال داشت اما یک چیزی تمام این سال ها را برایش کابوس 
کرده بود. بعد از این همه سال و در حالی که زندگی زناشویی خود 
همسر  بخواهد.  کمک  گرفت  تصمیم  می دید،  سقوط  خطر  در  را 
جرارد از بوی بد همسرش کالفه شده بود و می گفت این بو در عرق، 
ماهی  بوی  به  را  بو  این  او  دارد.  وجود  جرارد  بزاق  حتی  و  ادرار 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  جرارد  زندگی  مسئله  این  می کرد.  تشبیه 
بود به طوری که حتی پیشنهاد شغلی مناسب را وقتی فهمید باید 
با همکارانش در یک اتاق بنشیند، رد کرد. کار او استفاده مدام از 
عطر بود اما فایده ای نداشت و همین موضوع اعتماد به نفس جرارد 
کرد  مراجعه  پزشک  به  وقتی  جرارد  بود.  آورده  پایین  حسابی  را 
متوجه شد مشکلی به نام سندروم بوی ماهی دارد که از قضا پدر 

و برادر او نیز از این مشکل رنج می برند اما آن را مخفی می کنند.

عالئم کدام است؟
مشخص ترین عالمت این بیماری بوی بد بدن، افزایش ضربان قلب 

و فشار خون باالست. این بو معموال بعد از مصرف غذاهای حاوی 
ترکیبی  غذاها  این  زیرا  می یابد  افزایش  گوگرد  یا  نیتروژن  کولین،  
طور  به  نیستند.  ترکیب  این  شکستن  به  قادر  مبتال  افراد  که  دارند 
دارد.  بستگی  دیگری  عوامل  به  و  است  متفاوت  بو  این  قدرت  کلی 
عواملی مانند رژیم غذایی، تغییرات هورمونی، بوهای دیگر موجود 
افراد  این  از  که  بویی  معموال  افراد.  بویایی  حس  البته  و  محیط  در 
زباله،   سیگار،  بوی  مانند  ناخوشایندی  بوهای  با  می شود  متصاعد 

مدفوع و تخم مرغ فاسد مقایسه می شود.

سندرم بوی ماهی چیست؟
مقادیر قابل توجهی از ماده ای به نام تری متیل آمین-N- اکسید در 
ماهی  دریازی وجود دارد که پس از مرگ ماهی توسط باکتری ها به 
به  را  گندیده  ماهی  مشخص  بوی  که  می شود  تبدیل  تری متیل آمین 
یک  ماهی  بوی  سندرم  همان  یا  آمینوری  تری متیل  می آورد.  وجود 
اختالل متابولیک ارثی است که با بوی بسیار بد بدن که مانند ماهی 
گندیده است، مشخص می شود. در حالت عادی اگر این ماده درست 
اما  بود  خواهد  بو  از  عاری  آن  از  حاصل  ترکیبات  شود  متابولیسم 
با وجود اختالل در ژن FMO۳ متابولیسم کامل انجام نمی شود و 
بیش  دفع  علت  به  بو  می شوند.این  پراکنده  بدن  از  بودار  ترکیبات 
به  تنفس  و  عرق  ادرار،  در  تری متیل آمین  نام  به  پروتئینی  حد  از 
حاصل  واقع  در  سندرم  این  شد  گفته  که  همان طور  می آید.  وجود 
بروز نواقصی در ژن موسوم به FMO۳ است که وقتی دچار نقص 
می شود بدن نمی تواند متابولیسم ماده تری متیل آمین را به درستی 

انجام دهد.

شما بدبوترین آدم جهان هستید؟

درمان چطور انجام می شود؟
در واقع درمان خاصی برای این بیماری وجود ندارد و گزینه های 
درمانی محدود است با این حال با اقدامات احتیاطی مناسب افراد 

بر  کلی  طور  به  درمان  روش  هستند.  سالم  زندگی  داشتن  به  قادر 
بهداشت  به  ربطی  هیچ  موضوع  این  است.  استوار  عالئم  مدیریت 
شخصی ندارد و پدرانی که به این بیماری مبتال هستند نمی توانند 
این  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  بهداشتی  توصیه  فرزندان شان  به 
سندرم کنند. یکی از راه هایی که می تواند به کنترل بو در این افراد 
به آنها کمك کند این است که مواد غذایی که در طول روز مصرف 
متوجه  آن  اساس  بر  تا  کنند  یادداشت  دفترچه ای  در  را  می کنند 
می شود.  بیشتر  بدن شان  بوی  میزان  غذا  کدام  مصرف  با  شوند 
به این ترتیب راحت تر می توانند برنامه غذایی شان را کنترل کنند. 
گاهی اوقات بیمار می تواند به منظور کاهش تری متیل آمین توسط 
میکروارگانیسم های روده یک دوره آنتی بیوتیک مصرف کند. بیمار 
باید بداند که در مواردی که دچار استرس، تب یا قاعدگی است این 
این  انتقال  احتمال  مورد  در  افراد  این  می شود.  تشدید  او  در  حالت 
در  و  دهند  انجام  ژنتیک  مشاوره  حتما  باید  فرزندشان  به  بیماری 
به  اعتماد  و  افسردگی  رفع  منظور  به  روانی  مشاوره  انجام  نهایت 

نفس پایین این افراد توصیه می شود. 

تشخیص چطور انجام می شود؟
و  ساعته   ۲۴ ادرار  نمونه  تحلیل  و  تجزیه  با  معموال  تشخیص 
از  دیگر  یکی  می شود.  مشخص  آمین  تری متیل  اندازه گیری 
برای  که  است  ژنتیک  آزمایش  می شود،  انجام  که  آزمایش هایی 
می تواند  ژنتیک  تست های  است.   FMO۳ ژن  جهش  تشخیص 
شواهد قطعی از بروز این بیماری ارائه دهد. با این حال در مواردی 

تشخیص  از  پس  می افتد.  اتفاق  سختی  به  بیماری  این  تشخیص 
غذاهای  و  شور  آب  ماهی های  خوردن  از  می شود  توصیه  افراد  به 
حاوی سطوح باالیی از لسیتین، کارنیتین و کولین مانندتخم مرغ و 

 دانه سویا خودداری کنند. 

شکسپیر هم آن را می شناخت
اولین تعریف از سندرم بوی ماهی به قرن پنجم میالدی برمی گردد. 
در نمایشنامه «طوفان» اثر شکسپیر، «کالیبان برده» که گویا مبتال 
به سندرم بوی ماهی بوده، نوشته شده: « ما اینجا چه داریم؟ یک 
مرد یا یک ماهی؟ مرده یا زنده؟ یک ماهی؛ او بوی ماهی می دهد.  
یک بوی ماهی مانند و بسیار قدیمی، نوعی مثل جدیدترین پورجان 
(یک ماهی روغن خشک و نمک سود شده).» بعید نیست شکسپیر 
هم با چنین فردی مواجهه داشته که یکی از شخصیت های نمایشش 
را با این ویژگی ها مطرح کرده است.  در قرن ۱۹ هم به دو مورد از 
جزئیات  با  آن  بررسی  و  ردیابی  امکان  ولی  شده  اشاره  مشکل  این 
وجود ندارد. در کل اولین گزارش بالینی از چنین وضعیتی به سال 
۱۹۷۰ مربوط می شود که یک کودک ۶ ساله بود وتحت بررسی نقص 
شبیه  که  او  بدن  بد  بوی  از  مادرش  اما  داشت،  قرار  ایمنی  سیستم 

ماهی بود، شکایت داشت.

مشکالت روحی این بیماری
پیامد  اما  می رسند  نظر  به  سالم  فیزیکی  نظر  از  افراد  این  چند  هر 
برخی  که  است  زیادی  روانی  مشکالت  بروز  ناخوشایند  بوی  این 
از آنها عبارتند از: اعتماد به نفس پایین، تنهایی،  انزوای اجتماعی، 
شرم و خجالت، سرخوردگی، اضطراب و افسردگی.  افراد جوانی 
که با این بیماری درگیر هستند معموال در مدرسه طرد می شوند و 
نمی توانند دوست پیدا کنند و این موضوع زندگی شخصی، آموزشی 
این  اوقات  گاهی  حتی  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها  حرفه ای  و 

افراد به دلیل بوی بد بدن شان دست به خودکشی می زنند.
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خانواده

حس حسادت به کسی 
که دوستش دارید؟!

اگر می خواهید رابطه خود را با کسی که خیلی 
دوستش دارید محکم کنید، دیر یا زود باید بر 
اوقات  گاهی  کنید.  غلبه  خود  حسادت  حس 
حتی از دیدن اینکه طرف مقابلتان بخاطر شما 
حسادت می کند خوشحال می شوید، زیرا این 
بدان معناست که او شما را خیلی دوست دارد 

و نمی خواهید فرد دیگری به شما نگاه کند.

باید  هستید،  حسودی  بسیار  افراد  نفر  دو  شما  اگر   
بر  و  کنید  ترک  را  خود  حسادت  تا  کنید  پیدا  راهی 
احساسات شدید خود غلبه کنید. در غیر این صورت 
به  زد.  خواهد  صدمه  شما  رابطه  به  شما  حسادت 

تر  عاقالنه  و  تر  منطقی  باید  که  است  دلیل  همین 
با  تا  کنند  می  کمک  شما  به  زیر  نکات  کنید.  رفتار 

حسادت شدید خود کنار بیایید.

نکات مفیدی برای مهار حسادت

۱. باید منطقی باشید.
اول از همه فردی که همیشه حسود است باید سعی 
برای  دلیلی  آیا  که  کند  روشن  خودش  برای  کند 
که  چیزهایی  همه  خیر.  یا  دارد  وجود  او  رفتار  این 
حسادت شما را برمی انگیزند در نظر بگیرید. شاید 
نداشته  هم  را  کردن  توجه  ارزش  دالیل  این  اصًال 
که  کنید  درک  تا  دارید  نیاز  زمان  به  شما  باشند. 
تا  ساعت  چند  از  شاید  چیست.  شما  واقعی  مشکل 
کنید.  کشف  را  خود  دالیل  تا  بکشد  طول  روز  چند 
منطقی  شما  حسادت  که  شوید  می  متوجه  وقتی 
دفعه  و  کنید  یادداشت  را  خود  دالیل  باید  نیست، 
بعدی که کنترل احساسات خود را از دست دادید به 

آنها بنگرید و دوباره نوشته هایتان را مرور کنید.

۲. به همسرتان اعتماد کنید.
مطمئنًا از اینکه ببینید همسرتان با فرد دیگری بگو 
که  است  درست  شوید.  می  عصبانی  کند  می  بخند 
این وضعیت اصًال خوشایند نیست و افرادی وجود 
دارند که سعی می کنند همسرتان را از شما بگیرند، 
که  باشد  یادتان  نیست.  شما  ناراحتی  دلیل  این  ولی 
ای  رابطه  تا  کند  می  کمک  شما  به  که  است  اعتماد 
طوالنی مدت و محکم با شریک زندگی تان بسازید. 
همیشه که نمی تواند همسرتان را کنترل کنید، پس 

باید آرام باشید و به او اعتماد کنید.

۳. ناامنی ها را شناسایی کنید.
در بیشتر موارد، حسادت ما از ناامنی هایمان ریشه 
بر  و  دور  که  خانمی  آن  کنید  می  فکر  اگر  گیرد.  می 
شما  از  دوستانش  یا  همکاران  یا  شماست،  شوهر 
زیباتر و الغرتر هستند، بنابراین حس حسادت شما 
را  هایتان  ناامنی  باید  شما  کرد.  خواهد  دیوانه  را 
شناسایی کنید و روی نقاط قوت خود تمرکز کنید، 

را منحصر  شما  که  شما هستند  قوت  نقاط  این  زیرا 
و  باشید  تر  مطمئن  خودتان  به  باید  کنند.  می  بفرد 
را  شما  منطق  و  سلیم  عقل  جلوی  حسادت  نگذارید 

بگیرد.

۴. گذشته را فراموش کنید.
شاید  رسد،  می  آقایان  با  رابطه  به  نوبت  وقتی 
اگر  حتی  باشند،  مفید  برایمان  ما  قبلی  های  تجربه 
ناخوشاینده بوده و خاطرات بدی داشته باشیم. باید 
اشتباهاتی که قبًال مرتکب شده ایم را در نظر داشته 
باشیم و در آینده آنها را تکرار نکنیم. در هر صورت 
طرف  واقعًا  و  شوید  می  جدیدی  رابطه  وارد  وقتی 
مقابل تان را دوست دارید، نباید بگذارید که تجربه 
بد رابطه گذشته شما رابطه فعلی تان را خراب کند. 
بود،  کرده  خیانت  شما  به  نامزدتان  اگر  مثال  برای 
با  افراد  واقع  در  دهید.  نشان  وسواس  بار  این  نباید 
هم متفاوتند و همه بد نیستند. بهترین راه برای آنکه 

که  است  این  باشید  موفق  فرد  این  با  تان  زندگی  در 
گذشته را فراموش کنید و از حال لذت ببرید.

۵. بیشتر با هم وقت بگذرانید.
زوج هایی زیادی هستند که بخاطر شرایط مختلف 
مثال،  برای  کنند.  نمی  سپری  هم  با  را  زیادی  وقت 
ممکن است شما زیاد کار کنید یا محل کارتان از هم 
دور باشد یا کارتان طوری باشد که زمان زیادی را 
باشید،  هم  با  زیاد  نتوانید  اینکه  باشید.  هم  از  دور 
شوند.  شروع  ها  بحث  و  جر  که  شود  می  باعث 
است.  ها  سوءتفاهم  اصلی  دلیل  حسادت  معموًال 
دهید،  انجام  باید  و  دارید  که  کارهایی  همه  علیرغم 
سعی کنید زمان بیشتری را با همسرتان سپری کنید 

و از هر لحظه خوشبختی تان استفاده کنید.

۶. شبکه های اجتماعی را ترک کنید.
ولی  شوید،  شوکه  فوق  عبارت  خواندن  با  شاید 
اصلی  منبع  اجتماعی  های  شبکه  افراد  بیشتر  برای 
را  دوستانمان  از  بسیاری  شاید  هستند.  حسادت 
دیده باشیم که همسران آنها در شبکه های اجتماعی 
و  جر  از  آنکه  برای  ارتباطند.  در  دیگری  افراد  با 
شبکه  این  کنید،  جلوگیری  های  حسادت  و  ها  بحث 
که  کسی  با  شما  رابطه  کار  این  با  کنید.  ترک  را  ها 
راه  حال  هر  در  شود.  می  تر  محکم  دارید  دوستش 
و  دوستان  با  تان  رابطه  حفظ  برای  بسیاری  های 

آشنایان و فامیل وجود دارد.

۷. وضعیت را روشن کنید.
تفاهم  سوء  و  استرس  پر  های  وضعیت  و  شرایط 
مسئله  هستند.  ها  زوج  روابط  از  مهمی  بخش  ها 
وقت  چند  هر  ها  وضعیت  طور  این  که  است  این 
که  هستید  آن  شاهد  دائمًا  اگر  آیند.  می  پیش  یکبار 
نشانه  و  دارد  عجیبی  رفتارهای  تان  زندگی  شریک 
های خیانت را بطور واضح و روشن می بینید، الزم 
است که درباره این مشکل با او صحبت کنید و دالیل 
دلیلی  اصًال  شاید  کنید.  کشف  را  او  رفتارهای  این 
برای نگرانی وجود نداشته باشد و به توافق برسید. 
روشن کردن وضعیت و برطرف کردن شک و تردید 

باعث می شود که حسادت شما نیز از بین برود.

آموزش ایجاد تنوع 
در رابطه جنسی

خواب بچه ها سبک است. از وزن و اندامتان رضایت ندارید. با کلی 
استرس درگیر ضرب العجل های کاری هستید. دالیل مختلفی وجود 
دارد که زندگی های زناشویی طوالنی دچار رخوت جنسی می شوند 
و شب ها افراد به جای همسرشان به دنبال بالشت یا کنترل تلویزیون 
هستند.اما یک زندگی جنسی سالم بخش مهمی از یک رابطه صمیمی 
دورتر  هم  از  را  شما  دوی  هر  آن  گرفتن  نادیده  و  دهد  می  تشکیل  را 

خواهد کرد.

مشکل شماره ۱: همان تکرار قدیمی و همیشگی
مدت  طوالنی  رابطه  یک  در  وقتی  کنید.  ایجاد  تغییر  کمی  راهکار: 
که  دارد  وجود  بیولوژیکی  شواهد  کنید.  می  عادت  آن  به  هستید، 

تجربیات جدید موجب ترشح دوپامین در مغز می شود. دوپامین یک 
پیام رسان شیمیایی است که بر مرکز لذت در مغز اثر می گذارد. به 
همین دلیل است که در روابط جدید خیلی زود هیجان زده می شویم 

چون همه چیز تازه است و مغزتان هم براساس آن واکنش می دهد.
مشخص است که نمی توانید هر وقت این هیجان از بین رفت، شریک 
زندگی تان را عوض کنید. اما می توانید عوامل دیگر را تغییر دهید. 
دوی  هر  هوای  و  حال  جدید  موقعیت  یا  جدید  زمان  جدید،  مکان  یک 
شما را برمی گرداند. رابطه جنسی اول صبح، زیر دوش حمام یا در 

اتاقی متفاوت از اتاق همیشگی تان را امتحان کنید.

مشکل شماره ۲: کارهای زیاد، خستگی
راهکار: یک وقفه رمانتیک ایجاد کنید. همه زوج ها در پایان یک روز 
طوالنی خسته هستند. و انرژی داشتن برای عشق بازی کمی دشوار 
است. اما این قابل تغییر است.باید مسائل مهم زندگی را اولویت بندی 
کنید. هیچ اشکالی ندارد وقتی که خسته هستید، رابطه جنسی سریع 
برای  آن  حفظ  و  مداوم  جنسی  رابطه  داشتن  باشید.  داشته  ساده  و 

سالمت رابطه شما اهمیت زیادی دارد.
به جای اینکه صبر کنید تا وقت خاموش کردن چراغ ها برسد، قبل از 
شروع کردن کارهای عادی شب، یک وقفه رمانتیک ایجاد کنید. برای 
این کار وقت بگذارید و سعی کنید خالق باشید. این اتفاق قرار نیست 

یکدفعه بیفتد. باید از قبل برای آن برنامه ریزی کنید.

مشکل شماره ۳: شما که هستید؟
راهکار: برای کشف دوباره همدیگر بدون اعمال فشار وقت بگذارید.

اگر چند وقت است نزدیکی جنسی با هم نداشته اید، پیشنهاد نزدیکی 
از طرف همسرتان ممکن است به نظرتان مصنوعی و اجباری برسد. 
بد نیست که اول به طریقی غیرجنسی به هم نزدیک شوید. اگر خیلی 
خیلی  شاید  اید،  نگذرانده  وقت  هم  با  حسابی  درست  که  است  وقت 
را  فیلم  و  شام  قدیمی  کلیشه  باشید.  نداشته  همدیگر  به  جنسی  میل 
اولویت  جزء  را  این  و  کنید  امتحان  را  جدید  فعالیتی  کنید.  فراموش 
برنامه  شبانه  قرار  یک  برای  هفته  هر  دهید.  قرار  تان  برنامه  های 
خیلی  یا  بولینگ،  سواری،  دوچرخه  مثل  هایی  فعالیت  کنید.  ریزی 
پنجشنبه  یا هر  سبزیجات بروید  با هم برای خرید  احمقانه.  کارهای 
عادت  شکل  به  برایتان  این  بگذارید  بروید.  شاپ  کافی  به  هم  با  شب 
میل  و  کرد  خواهید  نزدیکی  احساس  هم  با  دوباره  زود  خیلی  درآید. 

جنسی تان هم از همان جا برمی گردد.
همه  سریع  جنسی  برخورد  یک  شدید،  نزدیک  هم  به  دوباره  وقتی 
هیجان قبل را برمی گرداند. وقتی رابطه ها به این شکل دوباره جان 
نخواهد  لطف  از  خالی  هم  ای  دقیقه   ۱۰ جنسی  های  نزدیکی  بگیرند، 

بود و پیوند قدیمی را بین شما ایجاد خواهد کرد.

مشکل شماره ۴: بدنتان را دوست ندارید
راهکار: به چیزهایی که دوست دارید توجه کنید. خیلی از ما دوست 
داریم خیلی چیزها را در بدنمان تغییر دهیم. ممکن است اضافه وزن 
بارداری را نتوانسته اید برگردانید یا از اینکه دیگر باشگاه نمی روید 
ناراضی باشید.وقتی تصویر بدن خوبی نداشته باشید، دیگر خودتان 
را دوست نخواهید داشت، و وقتی خودتان را دوست نداشته باشید، 
نمی خواهید خودتان را با کسی تقسیم کنید. برای درمان پایین بودن 
از  و  دارید  دوست  که  کنید  پیدا  خودتان  در  چیزهایی  نفس،  اعتمادبه 

نظر جنسی روی آنها تمرکز کنید.
با به جای خودتان به بدن همسرتان توجه کنید. چه چیزی را در بدن 
همسرتان دوست دارید؟ چه نقطه ای از بدن او تحریکتان می کند؟ با 
این روش می تواند تمرکز را از چیزی که به شما احساس ناامنی می 

دهد، به چیزهایی که با هم از آن لذت می برید تغییر دهید.

مشکل شماره ۵: رابطه جنسی دردناک است
راهکار: در سکوت تحمل نکنید. گاهی اوقات دور شدن شما از رابطه 

جنسی با همسرتان به این دلیل نیست که دیگر شور و میلتان به آن کم 
شده است، بلکه به این دلیل است که بدنتان با شما همکاری نمی کند 
و رابطه جنسی برایتان دردناک است. این مسئله به ویژه برای خانم 
هایی که نزدیک به یائسگی هستند اهمیت بیشتری دارد و از اینکه این 

مطلب را به همسرتان بگویید هم واهمه دارید.
آید  می  پایین  استروژن  سطح  رود،  می  باالتر  ها  خانم  در  سن  وقتی 
می  تاثیر  واژن  ازجمله  بدن  های  اندام  از  بسیاری  بر  مسئله  این  و 
گذارد. وقتی بافت ها ضعیف و باریک می شوند و مقداری از ذخیره 
خواهد  تر  دردناک  جنسی  رابطه  دهند،  می  دست  از  را  خود  خون 
شد. خوشبختانه، راهکارها و درمان های زیادی برای رابطه جنسی 
واژنی  استروژن  بیماران،  از  بسیاری  برای  دارد.  وجود  دردناک 
بسیار موثر است، روان سازها و روغن های واژنی هم در داروخانه 
پزشکتان  با  حتمًا  یافتند،  ادامه  دردها  این  اگر  اما  هستند.  موجود  ها 

مشورت کنید زیرا ممکن است علت آن مسئله جدی دیگری باشد.

مشکل شماره ۶: هنوز هم میل و رمق ندارید
راهکار: علت را پیدا کنید. کم شدن میل جنسی ممکن است چیزی جز 
نشانه باال رفتن سن باشد. ممکن است عالمت یک مشکل جدی دیگر 
موجب  همه  هورمونی،  توازن  عدم  اضطراب،  افسردگی،  مثًال  باشد. 
ناکارایی جنسی خواهند شد. در مردها، عدم توانایی نعوظ می تواند 
یک عالمت هشدار برای دیابت یا بیماری قلبی باشد و برخی داروها، 
مثل داروهای ضدافسردگی و فشارخون هم ممکن است میل جنسی 
را کاهش دهند. مسائل رفتاری نیز ممکن است در توانایی شما برای 
هم  الکل  باالی  مصرف  و  سیگار  بگذارد.  تاثیر  جنسی  رابطه  داشتن 

واکنش جنسی را کند می کند.

حتی طریقه ورزش کردن شما هم می تواند تاثیرگذار باشد. بعنوان 
زندگی  در  است  ممکن  دوچرخه  روی  طوالنی  زمان  گذراندن  مثال، 
مدت  به  که  آقایانی  هم  و  ها  خانم  هم  بگذارد.  منفی  اثر  شما  جنسی 
ممکن  کنند،  می  استفاده  ثابت  های  دوچرخه  یا  دوچرخه  از  طوالنی 
از  بیش  فشار  آن  دلیل  شوند.  مشکل  دچار  جنسی  تحریک  در  است 
ها  رگ  شود  می  موجب  که  است  شرمگاهی  عصب  روی  بر  اندازه 

ذخیره خون کمتری به ناحیه تناسلی برسانند.

کافی  استراحت  داشتن  باشد.  کافی  خوابتان  که  کنید  دقت  همچنین 
داشته  که  دلیلی  هر  شما  جنسی  میل  آمدن  دارد.پایین  زیادی  اهمیت 
به  دارد.  نیاز  تالش  کمی  به  سابق  روال  به  خود  برگرداندن  باشد، 
رابطه جنسی نیز باید مثل هر مسئله دیگر زندگی توجه داشته باشید 
به  مربوط  مشکالت  حل  برای  آسایی  معجزه  قرص  هیچ  که  بدانید  و 

آن وجود ندارد. 
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چیز  هر  به  نسبت  که  احساسی  مردشان،  دارند  دوست  ها  زن 
دارند را دقیقا درک کند. همین درک نکردن باعث می شود گاهی 
تفسیر  دیگری  چیز  مردهایشان  توسط  که  بزنند  هایی  حرف 

شود. در حالی که منظور زن اصال آن نبوده.
استثنا ها را بگذارید کنار. زن ها طبیعت شان با مردها فرق می 

کند.
مغزشان  عملکرد  نحوه  و  کند  می  فرق  آنها  با  شان  روانشناسی 
تاریخ  که  هاست  تفاوت  همین  خاطر  به  است.  متفاوت  نیز 
شان  زندگی  در  مهمی  نقش  ها  رقم  و  عدد  است.  مهم  برایشان 
دارند و دل شان می خواهد روزهای خاصی را بهشان یادآوری 
کنند و برایشان جشن بگیرند. ولی احتماال شما هم جزو مردانی 
تولد،  مانند  مهمی  روزهای  گاهی  مختلف  دالیل  به  که  هستید 
می  یاد  از  را  اعتیاد  حتی  یا  و  آشنایی  سالگرد  ازدواج،  سالگرد 
برید؟ ولی باور کنید به یاد داشتن این روزها و تکریم زن در ایام 
در  آن  زیر  از  عذرخواهی  یک  با  بتوانید  که  نیست  چیزی  خاص 
بروید. راستی امسال برای هفته زن چه برنامه ای داشتید؟ اگر تا 
االن کاری نکرده اید اشکالی ندارد. هنوز فرصت دارید. ما برای 

به  بتوانید  مختلف  های  مناسبت  در  که  داریم  پیشنهادهایی  شما 
زنتان  نگاه  از  آلی  ایده  همسر  و  کنید  داری»  واقعی «زن  معنای 
باشید. اینجوری نگاه نکنید؛ پیشنهاد ما خرید طال و پول خرج 
کردن و این ولخرجی ها نیست. این تصور غلط شما مردهاست. 
می  چطور  گوید  می  شما  به  امروز  فردوسی  سیما  دکتر  خانم 
آل  ایده  مرد  کلمه  واقعی  معنای  به  ای  هزینه  هیچ  بدون  توانید 

خانه تان شوید.

همین چند روز را درکش کنید
را  احساسش  و  سلیقه  فکر،  شوهرش  خواهد  می  دلش  زنی  هر 
درک کند؛ نه اینکه بهش دستور بدهد «تو باید اینطوری باشی» 
و «نباید اینطوری باشی» هیچ زنی چنین مردی را دوست ندارد. 
چیز  هر  به  نسبت  که  احساسی  مردشان،  دارند  دوست  ها  زن 
دارند را دقیقا درک کند. همین درک نکردن باعث می شود گاهی 
تفسیر  دیگری  چیز  مردهایشان  توسط  که  بزنند  هایی  حرف 

شود. در حالی که منظور زن اصال آن نبوده.
بگذارید بفهمد که احترام می گذارید

زن ها دوست دارند همسرشان به خانواده شان احترام بگذارد و 
تصور  آقایان  بعضی  اما  کند.  رفتار  آنها  با  خودش  خانواده  مثل 
می کنند زن ها می خواهند فقط با خانواده خودشان رفت و آمد 
کنند، به نظرشان زن ها انحصاری فکر می کنند، و نظرشان این 
من  با  بزنی،  حرف  من  با  باشی،  من  پیش  باید  فقط  تو  که  است 
بیرون بروی و ... این تفکر شامل همه خانم ها نمی شود. پس 

مرد در مقابل زنش نباید جبهه بگیرد.

دروغ نگویید
خانم ها دوست ندارند آقایان دروغ بگویند. اما گاهی مردها فکر 
فالن  نگذارد  خانم  است  ممکن  بگویند  را  راستش  اگر  کنند  می 
کار را بکنند یا فالن جا بروند. گاهی حتی مردی نگران است که 
اما  شود.  همسرش  آرامش  رفتن  بین  از  باعث  بگوید  راست  اگر 
آقایان اگر روش و استراتژی درستی داشته باشند، بدانند چطور 
حرف بزنند، چه بگویند، چه نگویند، از چه کلماتی استفاده کنند 
یا نکنند و لحن شان چطور باشد، نیازی به دروغ گفتن پیدا نمی 

کنند.

سخت است اما می شود گاهی هم پرخاشگر نبود
مردها  پرخاشگری  از  ها  زن  دارد.  فرق  پرخاشگری  با  اقتدار 
به  دلشان  دارند  دوست  ها  زن  که  است  درست  آید.  می  بدشان 

بگوید: «من  که  نیست  زنی  هیچ  اما  باشد  گرم  مقتدر  همسر  یک 
شان  حواس  باید  مردها  پس  باشد.»  خشن  شوهرم  دارم  دوست 
به  و  نبرند  باال  را  صدایشان  نبرند،  کار  به  خشونت  که  باشد 
همسرشان احترام بگذارند. اگر مردی می خواهد زنش را درک 
کند، باید برایش احترام قائل باشد؛ اما در حد متعادل. خانم ها 

هم مرد متعادل دوست دارند.

شما بلد نیستید از دیگران مشورت بگیرید
زن ها دل شان می خواهد مورد مشورت قرار بگیرند. در مورد 
مسائل کاری نه، اما در سایر مسائل به خصوص مسائل مربوط 
به خانواده، بچه ها، معاشرت ها و خریدکردن ها، زن ها دوست 
مردها  بعضی  شود.  پرسیده  نظرشان  و  مشورت  آنها  از  دارند 
نمی  نظر  هم  رفتن  مسافرت  مثل  جالبی  کارهای  مورد  در  حتی 
حتی  آقایان  از  مدل  این  جا.  فالن  برویم  گویند  می  فقط  پرسند. 
اگر نیت شان هم خوب باشد، حس منفی در همسرشان ایجاد می 
کنند. در حالی که خانم ها دوست دارند در خانواده دیده شوند، 
پاره  در  دهند  می  که  نظری  و  باشند  نظر  صاحب  شوند،  مطرح 

ای موارد اعمال شود.

به خودتان اجازه ندهید که مقایسه کنید
خانم ها دلشان نمی خواهد با زن دیگری مقایسه شوند؛ بنابراین 
دست از مقایسه کردن بردارید. زن ها طبیعت شان این است که 
کند.  تعریف  خیلی  دیگر  خانم  یک  از  شوهرشان  ندارند  دوست 
دستپختش  چقدر  است،  کدبانو  چقدر  فالنی  خانم  نگویید  هی 
ندارند  دوست  که  است  این  ها  خانم  طبیعت   . و...  است  خوب 
مطمئن  خواهند  می  کند.  تعریف  دیگری  خانم  از  شوهرشان 

باشند از نظر همسرشان بهترین هستند.

سالی ۸ ۷بار دوستت دارم گفتن سخت نیست
می  کند.  عالقه  ابراز  آنها  به  شوهرشان  دارند  دوست  ها  خانم 
خواهند بفهمند که مردشان هم به زندگی اش عالقه دارد. مردها 
یعنی  کنم  می  کار  اینقدر  وقتی  دیگر؛  دارم  «عالقه  گویند:  می 
دوست  ها  خانم  که  نیست  چیزی  آن  این  واقعا  اما  دارم.»  عالقه 
دارند بشنوند. زن ها دوست دارند «عزیزم خیلی دوستت دارم» 
را بشنوند. مرد باید وسط روز زنگ بزند و بگوید: «چطوری؟ 
چکار می کنی؟ دلم برایت تنگ شده.» مختصر و مفید اما مؤثر. 

خیلی از خانم ها چنین چیزی را دریافت نمی کنند.

شما شوهر خوبی هستید اما از زنتان هم تعریف کنید
زن ها دوست دارند از زیبایی هایشان تعریف بشود؛ چه زیبایی 
های ظاهری و چه رفتاری. دوست دارند بشنوند: «امروز چقدر 
قشنگ شدی، امروز چقدر قشنگ تر شدی، این لباسی که پوشیدی 
دهد  می  نشان  شاداب  را  تو  خیلی  رنگ  این  آید،  می  بهت  چقدر 
ببینند.  را  شان  تغییرات  شوهرشان  دارند  دوست  درواقع  و...» 
عقیده  ابراز  موارد  این  در  است  سخت  برایشان  آقایان  از  خیلی 
کنند. برخی آقایان هم خیلی رک و بی پرده عیوب همسرشان را 
طوری  این  غذا  چرا  گذارد.  می  بدی  خیلی  تاثیر  این  گویند.  می 
است  اینطوری  اینجایت  چرا  است،  وضعی  این  خانه  چرا  است، 
و... گاهی حتی به شوخی حرف هایی از این دست می زنند که 

خانم ها اصال دوست ندارند.

همه غصه های عالم را بی خیال؛ حرف بزنید
هم  مردهایشان  دارند  دوست  و  هستند  وگو  گفت  اهل  ها  خانم 
این  از  کمی  که  است  موفق  مردی  بنابراین  بزنند.  حرف  آنها  با 
توانمندی استفاده کند؛ نه اینکه همه اش بگوید خسته و گرسنه 
روز  پایان  ها  زن  برای  شود،  می  خانه  وارد  مرد  که  عصر  ام. 
هم  دور  باید  تازه  حاال  است.  جدید  روز  یک  آغاز  تازه  نیست. 
شود  می  کسل  خانم  نباشد  اینطور  اگر  کنیم.  صحبت  و  باشیم 
و  شاداب  زن  که  کند  کمک  باید  مرد  که  است  جایی  دقیقا  این  و 

بانشاط بماند.

مگر هنوز نمی دانید که باید کمک کنید
خانم ها دوست دارند آقایان در کارهای خانه بهشان کمک کنند. 
واقعا سخت است که همه کارها به عهده زن باشد و او را دچار 
گویند:  می  مردها  بعضی  که  آنجاست  بدتر  کند.  می  افسردگی 
«وظیفه ات است» یا «مگر تو از صبح تا شب توی خانه چه کار 
می کنی؟» خانم ها به واسطه طبیعتی که دارند خودشان خیلی 
از کارها را جزو توانمندی هایشان می دانند و انجام می دهند. 
اما خیلی وقت ها در خانه دوست دارند مرد مثل یک نیروی کمکی 
آرامش  آنها  به  مادی  جنبه  از  بیش  کار،  این  باشد.  کنارشان  در 
پر  زباله  کیسه  کند،  می  آشپزی  دارد  خانم  مثال  دهد.  می  روانی 
مهمان  مثال  زباله.  سطل  توی  بیندازد  ببرد  را  این  آقا  خب  شده، 
دارند می خواهند بروند خرید، با هم بروند. اگر این کار را نکنند 
خانم ها رو به فرسودگی می روند. واضح است که وقتی فشار را 

روی کسی بگذاری از بین می رود.
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هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

سوی  به  و  کنید  خالی  جا  همین  را  خود  مغزی  بارهای 
انرژی  همیشه  روشن  و  شاد  روزهای  بروید.  پیش  آینده 
شوند.  می  تان  روحیه  بهبود  موجب  که  دارند  مضاعفی 
افسردگی  از  خود  زندگی  در  روزها  این  افزایش  برای 

دوری کنید.

۱. گذشته را در گذشته جا بگذارید
گذشته ها گذشته است. فراموش کنید. این را درک و باور 

کنید که نمی توانید گذشته ها را تغییر دهید، پس چرا دایم 
خاطرات گذشته را شخم می زنید؟ چه سودی برای شما 
دارد؟ هیچ. پس در حال حاضر زندگی کنید. حال و آینده 
را در نظر گرفتن بسیار بهتر از گیر کردن در گذشته است. 
البته زمان زیادی را نیز برای آینده صرف نکنید. از لحظه 
های کنونی خود لذت ببرید و در همین زمان زندگی کنید 

تا هرگز حسرت از دست رفتن آنها را نخورید.

۲. مسایل را برای خود بزرگ نکنید
را  آید  می  پیش  برایتان  که  کوچکی  مشکل  هر  اینکه  از 
خیلی بزرگ جلوه دهید، دست بردارید. برای هر مشکل و 
مساله ای در زندگی یک راهکار وجود دارد. اگر از چیزی 
رضایت خاطر ندارید، برای بهبود آن تالش کنید. هنگامی 
که زیادی به مسایل و مشکالت فکر کنید و آنها را در ذهن 
از  را  زندگی  های  فرصت  کنید،  تصور  مهم  و  بزرگ  خود 
دست می دهید. در این حالت نمی توانید از دام افسردگی 
فرار کنید و به آزادی ذهنی دست پیدا کنید. زندگی بسیار 
کنید.  سپری  را  آن  شادی  با  و  نگیرید  سخت  است،  کوتاه 

افکار  تا  کنید  نگاه  زندگی  به  واقعی  و  منطقی  کنید  سعی 
منفی شما را احاطه نکنند.

۳. مسایل را خیلی تحلیل و موشکافی نکنید
هنگامی که بسیار موشکافانه به عمق یک مساله یا مشکل 
خواهید  دست  از  را  افسردگی  با  مبارزه  توان  روید  می 
داد. با تمرکز کردن روی مشکالتی که آزارتان می دهند، 

این  و  کنید  می  تر  بزرگ  خود  ذهن  در  را  آن  تصویر  فقط 
سوق  افسردگی  و  ناراحتی  سمت  به  بیشتر  را  شما  روند 
مسایل  زیاد  موشکافی  و  تحلیل  عادت  از  باید  دهند.  می 
دست برداید. بسیار مهم است که زندگی را با کیفیت عالی 
زندگی کنید. پس برای بهبود حال خودتان هم شده است 

از این کار دست بردارید.

۴. به مسایل مثبت فکر کنید
وقتی آدم افسرده است، فکر کردن به مسایل مثبت برایش 
کمی دشوار است. اما ناممکن نیست. سعی کنید با نوشتن 
زندگی  های  شادی  خود،  زندگی  مثبت  و  شاد  های  لحظه 
را در ذهن خود پرررنگ تر کنید. هر چه بیشتر به خوبی 
تاریکی  از  بیشتر  ذهنتان  کنید،  فکر  بزرگ  و  کوچک  های 
عوض می شود و می توانید  تان  خارج می شود. روحیه 
خوبی  با  کنید.  تجربه  دوباره  را  شاد  و  معمولی  زندگی 

کردن به دیگران، مهربانی، کمک یا حتی یک تماس تلفنی 
ساده که موجب خوشحالی اطرافیان می شود، برای خود 
لحظه های شاد و مثبت ایجاد کنید. ورزش کردن نیز در 

این امر بی تاثیر نیست.

۵. تظاهر کنید
می  همه  همیشه  باشد.  عجیب  برایتان  شاید  گزینه  این 

گویند باید نقاب های ظاهری را بردارید و خودتان باشید 
و هرگز به چیزی که نیستید، تظاهر نکنید. اما می گوییم 
تظاهر کنید؛ گاهی خنده های مصنوعی هم می تواند حس 
تیرگی  زدن  گول  برای  کند.  منتقل  شما  مغز  به  را  خوبی 
را  خوشحال  و  شاد  های  آدم  فیلم  آنها  برای  درونی  های 
بازی کنید. این مساله باعث می شود تا مغزتان باور کند 
آدم شادی هستید و به تدریج از حالت خمودگی و کسالت 

روحی خارج خواهید شد.

۶. طبق برنامه ریزی زندگی کنید
برنامه  خود  زندگی  برای  که  باشد  سخت  برایتان  شادی 
ریزی دقیق و دایمی داشته باشید و به همه بندهای آن نیز 
عمل کنید. اما اگر برای روزهای خود برنامه داشته باشید، 
مغزتان درگیر اجرایی کردن آنها می شود و تا حد بسیاری 
از افسردگی و افکار بیهوده و تیره دور می شوید. صبح 

ها زودتر بیدار شوید. وعده های غذایی خود را به ۵ وعده 
این  دهید.  افزایش  روز  طول  در  طوری  اسنک  و  کوچک 
باشید.  داشته  تری  راحت  خواب  شب  تا  شود  می  موجب 
افرادی که از افسردگی رنج می برند اصوال دچار اضافه یا 
کاهش وزن های غیرطبیعی هستند. به همین دلیل، بسیار 
دقیق  و  درست  ریزی  برنامه  خود  زندگی  برای  است  مهم 

داشته باشید.

۷. به طور کلی از فاز منفی گرایی بیرون بیایید
افراد افسرده همه مسایل دنیا را سیاه یا سفید می بینند. 
در  وسطی  حد  هیچ  گویا  و  هستند  بد  یا  هستند  خوب  یا 
زندگی آنها تعریف نشده است. اما این قالب فکری منفی 
و مضر است. باید آن را تغییر دهید. این قالب ذهنی باعث 
می شود تا کمتر به شادی های زندگی فکر کنید. به طور 
من  نبودن  یا  «بودن  بگویید  خود  با  اینکه  جای  به  مثال، 
که:  کنید  تکرار  خود  با  دایم  ندارد.»  اهمیتی  کسی  برای 
مختلفی  های  انسان  شک  بدون  دارند».  دوست  مرا  «همه 
در زندگی هستند که شما را دوست دارند. به آنها فکر کنید 

و از این فاز منفی خارج شوید.
۸. خود را از جمع جدا نکنید

جمع  در  بودن  برای  ای  حوصله  اصوال  افسرده  های  ن 
باشند  خود  تنهایی  سکوت  در  دهند  می  ترجیح  ندارند. 
اینکه  با دیگران تعامل داشته باشند. از  اینکه بخواهند  تا 
در مورد مشکالت و مسایل ناراحت کننده خود با اعضای 
باشید.  نداشته  هراسی  بزنید،  حرف  دوستان  یا  خانواده 
این باعث می شود تا راحت تر با افسردگی مبارزه کنید. 
دوستان  با  شوند.  انبار  دلتان  در  ها  حرف  ندهید  اجازه 

قابل اعتماد حرف بزنید و خود را تخلیه کنید.

۹. باور کنید که قربانی نیستید
هنگامی که مساله ای درست پیش نمی رود خود یا دیگران 
انتخاب  که  هستید  شما  این  نکنید.  سرزنش  آن  برای  را 
شما  کنید.  برخورد  چطور  مسایل  و  مشکالت  با  کنید  می 
همیشه فرصت تحقق آرزوها و اهداف خود را دارید. اما 
این مهم به نوع انتخاب شما نیز بستگی دارد. شما تصمیم 
می گیرید که نقش قربانی و شکست خورده را بازی کنید، 
یا فردی باشید که مشکالت او را قوی تر می کنند و بیشتر 

به سوی موفقیت پیش می رود.

میلیون ها نفر در دنیا با مشکل افسردگی دست و پنجه نرم 
می کند و بسیاری از آنها ترجیح می دهند تا دارودرمانی 
داروهای  مصرف  و  خبره  روانپزشک  به  مراجعه  کنند. 
تجویزی او هیچ اشکالی ندارد، اما بهتر است افسردگی را 

به صورت طبیعی درمان کنید.

با افسردگی این 
طوری کنار بیایید

چیز  هیچ  دارید،  افسردگی  حس  که  هنگامی 
نمی تواند حالتان را خوب کند. دنیا تاریک و 
حتی  گویا  رسند.  می  نظر  به  بیهوده  روابط 
حالی  و  هستند  ظاهری  همه  نیز  ها  خنده 
برای  اما  ندارید.  هم  خوب  برای  تالش  برای 
خارج شدن از این کسالت روانی چند راهکار 
با  کنید.  امتحان  نیست  بد  که  داریم  برایتان 
زیادی  ی  اندازه  تا  توانید  می  خودتراپی  این 
خود را از کسالت و بی حوصلگی و افسردگی 

خارج کنید.

  شیوه های عجیب  
درمان افسردگی 

روانشناسان معتقدند که تقویت سالمت روان 
و بهبود ُخلق تنها به ورزش کردن، نوع رژیم 
بلکه  نمی شود  ختم  دارو  مصرف  یا  غذایی 
با  مقابله  برای  نیز  دیگری  موثر  گزینه های 
گزارش  به  دارد.  وجود  افسردگی  و  اندوه 
روان  سالمت  داشتن  برای  خلق  بهبود  ایسنا،  
ضروری است. اختالل افسردگی حاد معموال 
از یک اختالل ساده و معمول افت خلق شروع 
نوشت:  گزارشی  در  دیلی  می شود.مدیکال 
انجام  با  خو  و  خلق  به  مربوط  اختالل های 
و  معالجه  قابل  خاص  فعالیت های  برخی 
را  راهکارها  این  از  برخی  که  هستند  کنترل 
این  نشنیده اید.  هرگز  این  از  پیش  احتماال 

راهکارهای موثر به شرح زیر است:
خوردنی ها را نقاشی کنید: نتایج یک تحقیق 
غذاهایی  نقاشی  که  افرادی  می دهد  نشان 
می کشند  را  فنجانی  کیک  و  پیتزا  همچون 
انجام  را  کار  این  که  افرادی  با  مقایسه  در 
نمی دهند یا نقاشی غذاهای سالم را به تصویر 
خوی  و  خلق  و  روحی  وضعیت  از  می کشند 
کشیدن  مثال  طور  به  برخوردارند.  بهتری 
 ۲۸ را  فرد  روانی  وضعیت  پیتزا  تصویر 
درصد تقویت می کند. از طرف دیگر کشیدن 
تصویر فلفل تنها یک درصد در تقویت روحیه 

و افزایش خلق موثر است.
روغن کبد ماهی بخورید: چربی های سالم از 
قبیل امگا۳ و اسیدهای چرب امگا۶ به عنوان 
حساب  به  خلق  بهبود  در  موثر  گزینه های 
 ۲۰۰۶ سال  در  که  مطالعه ای  در  می آیند. 
میالدی انجام گرفت مشخص شد که مصرف 
روغن کبد ماهی در مقابله با افسردگی عموم 
مدت  هرچه  این،  بر  عالوه  است.  موثر  مردم 
باشد  بیشتر  ماهی  کبد  روغن  مصرف  زمان 

عالئم افسردگی کاهش می یابد.
آخرین  کنید:  یادآوری  را  گذشته  اتفاقات 
در  خود  از  شده  گرفته  تصاویر  به  که  باری 
است؟  بوده  زمانی  چه  کرده اید  نگاه  گذشته 
گذشته ها  یادآوری  می دهد  نشان  بررسی ها 
دهد.بگذارید  معنا  زندگی  به  می تواند 
هورمون  ترشح  شود:  آزاد  عشق  هورمون 
مغز  در  «اوکسی توسین»  همان  یا  عشق 
و  خلق  بهبود  در  تاثیرگذار  فاکتورهای  از 
خوی افراد است. برقراری حس محبت میان 
در  فرزند  و  مادر  ویژه  به  خانواده  اعضای 
ترشح این هورمون موثر است.آواز بخوانید: 
 ۲۰۰۸ سال  در  که  بررسی  در  متخصصان 
به  انسان  مغز  دریافتند  دادند  انجام  میالدی 
هنگام مصرف مواد مخدر یا خوردن شکالت، 
اتفاق  همین  البته  که  می کند  ترشح  دوپامین 
به هنگام آواز خواندن هم مشاهده می شود و 
این ترکیب شیمیایی در مغز به افزایش خلق و 

رهایی از حس افسردگی کمک می کند.
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ورزش

 مرگبارترین حوادث جهان فوتبال؛

 از وحشی گری های «هولیگان »ها 
تا فوتبالیست های مجرم 

و  تلویزیونی  بینندگان  تعداد  از  اعم  بسنجیم  را  فوتبال  محبوبیت  که  معیاری  هر  با 
همچنان  ورزش  این  مسابقات،  جذابیت  و  هیجان  یا  درآمدزایی  میزان  تماشاچیان، 
و  زرق  پر  ظاهر  همین  به  تنها  فوتبال  دنیای  آیا  اما  دنیاست  ورزش  پرطرفدارترین 

برقی که ما می بینیم، خالصه می شود؟
سایت اینترنتی «ازین آرتیکل» در گزارشی منتشر کرد: این رشته ورزشی پرتحرک، جذاب و در 
عین حال خشن در ۲۰۸ کشور جهان بازی می شود و در ۹۳ کشور، محبوبترین رشته ورزشی 
محسوب می شود که در مجموع با سه میلیارد طرفدار در ۱۰۰ کشور جهان جزو سه ورزش اول 
پرطرفدار قرار دارد. این ورزش در عین حال در اروپا، برزیل و آرژانتین بیشترین محبوبیت را 
دارد.اما همین ورزش بسیار جذاب و پرطرفدار در پشت ظاهر فریبنده خود و در طول عصر 
مدرن ۲۰۰ ساله اش، شاهد حوادث تلخ و خشونت باری نیز بوده است. خطرات و حوادث مرتبط 
با این ورزش گاهی اوقات دست کمی از خطرات ورزش دلهره آور صخره نوردی ندارد. وقتی 
این ورزش این همه مورد توجه و عالقه مردم است، تعجبی ندارد که با خشونت نیز درآمیزد 
این  و  می رسد  اوج  به  تماشاگران  و  بازیکنان  همزمان  احساسات  و  هیجانات  که  زمانی  زیرا 
احساسات با هم گره می خورند احتمال اینکه مانند آتشفشانی فوران کرده و متعاقبا حوادث 
فریبنده  ظاهر  سوی  آن  در  همواره  می یابد.فوتبال  افزایش  بزنند،  رقم  را  پیش بینی  غیرقابل 
خود، شاهد خشونت ها و درگیری های بسیاری بوده است. از بازی های خشن و غیرمنصفانه 
که منجر به مصدومیت های شدید شده تا قتل و ترور و اوباشی، همگی زشتی ها و رویدادهای 
تلخی هستند که فوتبال نیز از آنها مستثنی نیست. اما این خشونت ها و تجارب تلخ محدود به 
مستطیل سبز و بازیگران درون آن نشده بلکه شعله این آتش پرالتهاب دامن گیر هواداران نیز 

می شود:

خشونت های خارج از مستطیل سبز
هواداران  درگیری های  و  فوتبال  زمین  از  خارج  خشونت های  از  ناشی  تلفات  زمینه  در  برزیل 
رکورددار است. طرفداران افراطی در اروپای شرقی، روسیه و ایتالیا نیز تهدید جدی محسوب 
طرفداران  این  نمی شناسند.  حریف  و  خودی  بازیکن  شوند،  خشمگین  اگر  آنها  می شوند. 
افراطی که به آنها لقب «هولیگان» داده اند در مجارستان و رومانی به یک معضل جدی تبدیل 
شده اند. این گروه ها معموال از حمایت گروه های مختلف سیاسی نیز برخوردارند.به تازگی در 
روسیه قانون جدیدی با هدف وضع جرایم سنگین علیه اخالل گران در نظم فوتبال به تصویب 
رسیده است. بنابراین قانون، خاطیان تا بیش از ۳۰۰ یورو جریمه شده و حتی ممکن است بیش 
از هفت سال از حضور در استادیوم ها منع شوند. این قانون ماه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و با هدف جلوگیری از خشونت و نژادپرستی در خالل جام جهانی ۲۰۱۸ میالدی که قرار 
است به میزبانی روسیه برگزار شود، تصویب شد. اما در ایتالیا تماشاگران افراطی همچنان 
مسیر  در  یا  مسابقه  میدان  در  بازیکنان  و  می شوند  محسوب  بازیکنان  برای  تهدید  بزرگترین 
رفت و آمد به هتل و استادیوم بارها مورد هجوم و حمله طرفداران خشمگین قرار گرفته اند.
از  واقع  در  می شود  اطالق  نیز  «تماشاگرنما»  آن  به  ایران  در  که  «هولیگانیسم»  پدیده  عنوان 
اطراف  در  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  شده  گرفته  انگلیسی  یاغی  جوان  هولیگان»،  نام «پارک 
شهر «ساوث وارک» دست به اوباشی و ارعاب مردم می زد. پس بی جهت نیست که تماشاچیان 
انگلیس  بازی های  معموال  باشند.  فوتبال  مسابقات  در  اوباشی  ثابت  پای  یک  همیشه  انگلیسی 
تبدیل  تیم  دو  هواداران  بین  خیابانی  درگیری های  صحنه  به  مسابقات  از  بعد  و  قبل  آلمان،   با 
می شود. این تماشاچیان یا بهتر بگوئیم تماشاگرنماها اقدام به تخریب اموال عمومی، نوشتن 
شعارهای مستهجن بر در و دیوار شهر، ضرب و شتم هواداران تیم رقیب و سردادن شعارهای 
نژادپرستانه می کنند.ساالنه شمار زیادی از تماشاچیان در حاشیه این درگیری ها جان خود را 

از دست می دهند و طبق آمار بیشتر این قربانیان را تماشاچیان فوتبال در کشورهای اروپایی 
و آمریکای جنوبی تشکیل می دهند.برخی از حوادث خونینی که توسط این تماشاگرنماها رخ 

داده اند به شرح زیر است:

تیم  دو  دیدار  جریان  در  و  میالدی   ۱۹۹۰ سال  در  ایتالیا  تیم «پارما»ی  بازیکن  باجو»،  - «دینو 
«پارما»ی ایتالیا و «ویسال کراکف» لهستان که در چارچوب بازی های جام یوفا انجام شد بر اثر 
پرتاب چاقو از سوی یکی از تماشاچیان تیم حریف از ناحیه سر آسیب دید و سر او پنج بخیه 

خورد. این حادثه سبب شد رسانه ها به شهر «کراکف» لقب شهر چاقوها را بدهند.

خطرناکترین هواداران شناخته می شوند.  - در آرژانتین هواداران تیم «ریورپالت» به عنوان 
صحنه  بوکاجونیورز»  «ریورپالت-  معروف  داربی  ویژه  به  تیم  این  دیدارهای  از  بسیاری 
رقیب  تیم  هواداران  با  معموال  هولیگان ها  اینکه  با  است.  تماشاچیان  این  خشونت بار  درگیری 
در  و  نمی کنند  رحم  نیز  خودی  هواداران  به  ریورپالت  تماشاگرنماهای  اما  می شوند  درگیر 
 ۲۰۰۷ سال  در  که  درگیری ها  این  از  یکی  در  می شوند!  درگیر  یکدیگر  با  دیدارها  از  بعضی 
میالدی رخ داد، هواداران ریورپالت بر سر محل ایستادن در استادیوم با هم درگیر شده و حتی 
روی هم اسلحه کشیدند. در یک دیدار نیز یکی از طرفداران این تیم در درگیری با هواداران 
تیم رقیب یعنی «بوکاجونیورز» بر اثر ضربات چاقو جان باخت. این هوادار تنها ۲۱ سال سن 

داشت.

 ۲۰۰۱ سال  در  آنها  دارند.  اوباشگری  در  متعددی  سوابق  نیز  ایتالیا  «آ.اس.رم»  هواداران   -
میالدی دو مرتبه هواداران تیم لیورپول انگلیس را در شهر رم با چاقو مورد حمله قرار دادند. 
با  را  انگلیس  «میدلزبورو»  تیم  هوادار  یک  تماشاگرنماها  این  میالدی   ۲۰۰۶ سال  در  همچنین 
همین جا  به  انگلیسی  هواداران  با  «آ.اس.رم»  تماشاچیان  خصومت  اما  کردند.  زخمی  چاقو 
ختم نشد چرا که آنها در سال ۲۰۰۷ میالدی نیز هواداران منچستر یونایتد را مورد حمله قرار 
دادند. هواداران این تیم همچنین با تماشاچیان تیم رقیب و همشهری یعنی «التزیو» نیز سابقه 

درگیری های فراوانی دارند.

- هواداران «گاالتاسرای» ترکیه با شعار معروف «به جهنم خوش آمدید» به استقبال تیم حریف 
سنگین ترین  و  خشن ترین  از  یکی  سامی ین»  «علی  نام  با  تیم  این  قدیمی  استادیوم  می روند. 
جوها را در سراسر اروپا داشت. این تیم از سال ۲۰۱۱ میالدی به استادیوم جدید «ترک تلکام» 
ترکیه  تیم های  تمام  بین  در  را  تماشاگران  خشن ترین  گاالتاسرای  تیم  است.  کرده  مکان  نقل 
«فنرباغچه»  تیم  یعنی  آنها  همیشگی  رقیب  با  بازی  در  تیم  این  هواداران  خشونت  اوج  دارد. 
کتاب  اعالم  بنابر  بلکه  هستند  خطرناکترین  تیم  این  هواداران  عنوان  به  تنها  نه  آنها  است. 
رکوردهای جهانی گینس، پرخروش ترین و پر سروصداترین تماشاچیان فوتبال در جهان نیز 

محسوب می شوند.

- کلمبیا نیز در تاریخ فوتبال از جنبه های مختلف، بیشترین خطرات و خشونت های فوتبالی 
در  است.  جامعه شان  فرهنگ  از  برگرفته  دقیقا  نیز  آنها  فوتبالی  فرهنگ  است.  بوده  شاهد  را 
در  که  کشور  این  ملی  تیم  مدافع  اسکوبار»،  «آندرس  فوتبالی،   حوادث  وحشتناکترین  از  یکی 
بازی های جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا به اشتباه دروازه خودی را گشوده بود در فرودگاه از سوی 

هواداران خشمگین تیم ملی کلمبیا به رگبار گلوله بسته شد و جان باخت.

فوتبالیست های خشن - فوتبالیست های مجرم
از  بیرون  در  درگیری ها  بیشتر  و  است  داغ تر  آن  متن  از  فوتبال  حاشیه های  معموال  اگرچه 
مستطیل سبز رخ می دهند اما بی شک خود فوتبالیست ها نیز از این حاشیه ها در امان نبوده اند. 
در بسیاری از موارد، حساسیت های بیرون مستطیل سبز و سودای شهرت طلبی دامن بازیکنان 
عمر  گاهی  حتی  امر  همین  و  کرده  حاشیه  دچار  را  فوتبال  بزرگان  از  بسیاری  و  گرفته  نیز  را 
آنها  مشهورترین  از  برخی  به  اجمال  به  که  است  کرده  کوتاه  بسیار  نیز  را  ستاره ها  فوتبالی 

اشاره می کنیم:
حمله  پی  در  انگلیس،   «منچستریونایتد»  تیم  جنجالی  و  فرانسوی  بازیکن  کانتونا»،  «اریک   -
به یک تماشاچی به دو هفته زندان محکوم شد. وی پس از ۲۴ ساعت از زندان آزاد و پس از 

حضور در دادگاه به انجام ۱۲۰ ساعت خدمات اجتماعی محکوم شد.
به  مستی  حالت  در  رانندگی  دلیل  به  انگلیس  «آرسنال»  تیم  مشهور  بازیکن  آدامز»،  «تونی   -

چهار ماه حبس محکوم و پس از ۵۷ روز از زندان آزاد شد.
حالت  در  رانندگی  دلیل  به  نیز  انگلیس،  منچستریونایتد  بازنشسته  ستاره  بست»،  «جورج   -

مستی، حمله به پلیس و سایر جرایم به سه ماه حبس محکوم شد.
- «گاوین گرنت»، بازیکن تیم «بردفورد سیتی» که در سال ۲۰۰۵ میالدی به اتهام قتل بازداشت 
و به زندان محکوم شده بود در سال ۲۰۰۷ میالدی از این اتهام تبرئه شد. با این حال وی در 
سال ۲۰۱۰ میالدی دوباره به اتهام قتل جوانی ۲۱ ساله که در سال ۲۰۰۴ میالدی کشته شده بود، 
مجرم شناخته شد. وی که متهم است این جوان را در یک تسویه حساب شخصی به قتل رسانده 

به حبس ابد محکوم شد و دست کم ۲۵ سال را باید پشت میله های زندان بگذراند.
- «مارلون کینگ»، کلکسیونی از جرایم را در پرونده خود دارد. این بازیکن ۳۳ ساله انگلیسی 
تاکنون به جرم زخمی  کردن فردی به ۸۰ ساعت فعالیت خدماتی، به جرم استفاده از گواهینامه 
جعلی به ۲۸۰ پوند جریمه نقدی، به دلیل تصرف ُعدوانی آپارتمان به رد مال و همچنین به دلیل 
خرید و فروش خودروهای مسروقه به ۱۸ ماه حبس محکوم شده است. وی در پرونده طویل 
خود همچنین سابقه چندین فقره حمله و زد و خورد و تجاوز جنسی را نیز دارد که به دلیل 

ارتکاب به آنها به پرداخت جرایم نقدی و حبس محکوم شده است.
این  خالیست.  آرژانتینی  بی بدیل  ستاره  مارادونا»  آرماندو  جای «دیه گو  فهرست  این  در  اما   -
اعجوبه فوتبال عالوه بر حاشیه های فراوان خود در زمین فوتبال و زدن گل معروف خود به 
لقب «دست خدا» را  رساند و  به ثمر  ضربه دست  با  مکزیک   ۱۹۸۶ جهانی  جام  که در  انگلیس 
از آن خود کرد در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا به اتهام دوپینگ و مصرف کوکائین، پا در مسیر 
سقوط فوتبالی خود گذاشت. وی از این تاریخ به بعد چندین مورد سابقه تیراندازی به سمت 
خبرنگاران و درگیری را در سوابق خود ثبت کرد. مارادونا چند بار نیز از سوی دولت ایتالیا 
به فرار مالیاتی محکوم شد. او به دلیل سوء مصرف مواد مخدر و اضافه وزن شدید تا آستانه 
مرگ هم پیش رفت اما با اراده مثال زدنی خود این بار با لباس مربیگری تیم ملی آرژانتین به 
زمین فوتبال بازگشت هرچند به دلیل کسب نتایج ضعیف در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان از سمت 
ونزوئال  فقید  جمهور  رئیس  چاوز»،  همیشگی «هوگو  هواداران  از  مارادونا  شد.  برکنار  خود 
نشست  حاشیه  در  و  میالدی   ۲۰۰۵ سال  در  وی  است.  امپریالیسم  با  مبارزه  پرچمداران  از  و 
کشورهای آمریکایی در «ماردل پالتا» از بوش با عنوان «آشغال» یاد کرده و با حضور وی در 
آرژانتین مخالفت کرد. این بازیکن از دیرباز تاکنون با پله، اسطوره فوتبال برزیل جدال های 

لفظی دارد و بارها به او گفته باید به موزه برگردد.

بازتاب نمایش دلپذیر ایران مقابل آرژانتین در رسانه های جهان؛

 جهان به احترام ایران کاله از 
سر برداشت 

بازی قابل قبول شاگردان کارلوس کی روش برابر آلبی سلسته موجی از 
تحسین و تمجید را از سوی رسانه های جهان به سمت آنها روانه کرد.

خود  سایت  در  بازی  این  خصوص  در  انگلیس  بی بی سی  خبری  بنگاه 
در  را  ایرانیان  قلب  بازی  اواخر  در  مسی  حیرت  آور  گل  است:  نوشته 
ناکام  را  آرژانتین  بازی  دقایق  اکثر  در  ایران  شکست.  بلوهوریزنته 
گذاشته بود و شکی نبود که موقعیت  های گلزنی بهتری نسبت به حریف 

خود داشت. 
را  ایران  قلب  مسی  «گل  تیتر  با  نیز  آمریکا  نیوز  فاکس  خبری  شبکه 
را  ایران  دفاعی  دیوار  به  نفوذ  راه  سرانجام  مسی  کرد:  عنوان  شکست» 
پیدا کرد. ایران دفاع سرسختانه ای در طول بازی داشت و حتی در نیمه 
دوم بازی خود را به آرژانتین تحمیل کرد و چندین موقعیت برای بردن 
بازی و خلق یک شگفتی داشت. این شبکه در ادامه به تغییر رویکرد بازی 
نوشته  اشاره کرده و  نیجریه  برابر  به بازی اولش  نسبت  ایران  تیم ملی 
خاطر  به  فراوانی  انتقادات  با  ایران  آرژانتین  برابر  بازی  از  پیش  است: 
بازی دفاعی اش برابر نیجریه مواجه بود اما قبل از آنکه گل مسی شکست 
را به ایران تحمیل کند، هواداران ایرانی و برزیلی حاضر در ورزشگاه با 
فریاد های «اوله، اوله، ایران، ایران»، یکصدا شاگردان کارلوس کی روش 

را تشویق می کردند.
نشریه نیویورک تایمز نوشت: چه کسی تصور می کرد که ایران تا آخرین 
غرق  آیرس  بوینس  بگذارد؟  ناکام  را  خود  قدرتمند  حریف  بتواند  دقیقه 
در شادی است اما نه خیلی بیشتر از شادی مردم در تهران. در ادامه این 
گزارش آمده است: ایران نه تنها ستارگان تراز اولی مانند آگرو، ایگواین 
و دی ماریا را مهار کرده بود بلکه موقعیت هایی داشت که می توانست ۳ 
امتیاز را از آن خود کند. برخالف ایران، آرژانتین تحسین برانگیز بازی 
نکرد. باید شمارش معکوس را برای حذف این تیم از گردونه رقابت ها 

آغاز کرد.
مسی  لیونل  است:  نوشته  هم  آمریکا   CBS خبری  شبکه  حال  همین  در 
آرژانتین را برابر ایران نجات داد. ضربه مسی سرانجام دفاع نفوذ ناپذیر 

ایران را تسلیم کرد.
سلسته  آلبی  برابر  ایران  بازی  از  این گونه  نیز  انگلیس  گاردین  نشریه 
استثنایی  آرژانتین،  ایرانی ها  ضعیف  بازی  شب  در  است:  کرده  تمجید 
با  که  مسی  مهار  برای  آنها  دست  از  کاری  هیچ  هرچند  کردند  بازی 
بر  کرد،  عوض  زندگی  و  مرگ  لحظه  در  را  بازی  سرنوشت  ضربه اش 

نمی آمد.
وب سایت وابسته به روزنامه آس اسپانیا نیز با انتشار تصاویر ویدئویی 
مربوط به دو صحنه مشکوک بازی ایران و آرژانتین مدعی شد که داور 
پنالتی  داور  که  صورتی  در  نگرفت.  ایران  برای  را  پنالتی  دو  بازی  این 
آرژانتین  و  می شد  عوض  بازی  جریان  می کرد،  اعالم  را  دژاگه  روی 

نمی توانست پیروز میدان لقب بگیرد. 
ایران  «فوتبال  نوشت:  نیز  اسپانیا  پایس  ال  روزنامه  ورزشی  بخش 
با  ایران  بود.  افتاده  دردسر  به  تیم  این  برابر  آرژانتین  و  شده  متحول 
کرد.  زده  شگفت  را  فوتبال  جهان  بود،  گذاشته  نمایش  به  که  فوتبالی 
بازیکنان کی روش عالی بازی کردند و البته این لیونل مسی بود که باید 

در دقایق پایانی تفاوت فوتبال دو کشور را به آنها یادآوری می کرد.»

توییت های خواندنی سرشناس ها
ایوان مک کنا خبرنگار ورزشی سال ۲۰۱۲ جهان: ما همگی دیگر طرفدار 

ایرانیم.
گرفته  قرار  ایرانی ها  انتقاد  بمباران  زیر  بازی  داور  آمریکا:  الیو  رادیو 

است.
فاکس ساکر آمریکا: لیونل مسی قلب ایران را شکست.

بدشانس  اما  فوق العاده  ایران  گاردین:  سردبیر  معاون  جانسون  پائول 
بود.

بین المللی  مطالعات  دانشکده  رئیس  و  اوباما  سابق  مشاور  نصر  ولی 
یک  و  آرژانتین  شر  از  می توانست  ایران  آمریکا:  هاپپکینز  جان  دانشگاه 

داور بد جان سالم به در ببرد اما نمی توانست از مسی مصون باشد.
دو  در  کانادا:  میل  اند  گلوب  روزنامه  ورزشی  ستون نویس  کلی  کتال 
ساعت بازی ایران و آرژانتین همه ما عاشق این تیم و جادوی جام جهانی 

شدیم.
ملیسا اتحاد خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی: ایران باخت اما عالی بازی 

کرد.
نیست.  باورکردنی   Iran ایران:  در  ملل  سازمان  نماینده  لوئیس  گری 
باشیم!  برده  رو  بازی  انگار  میشه:  بلندتر  هی  داره  بوق ها  صدای 
بچه های  به  کسی  اگر  می شد  خوب  چه   .Tehran در  بودن  عالی  حس 
TeamMelli درباره عکس العمل پرهیجان در Tehran نسبت به عملکرد 

تاریخی شون خبر می داد!
خیلی  شکست.  را  ایرانیان  قلب  پایانی  لحظه های  در  مسی  ان:  ان  سی 

حیف شد.
الکس توماس مجری ورزشی شبکه سی ان ان: باوجود باخت ایران اما 
به  خود  برای  زیادی  احترام  و  اعتبار  کشور  این  همچنان  که  گفت  باید 

دست آورد.
برده  را  بازی  آرژانتین  است  ممکن  واشنگتن پست:  سردبیر  کافل  آناپ 

باشد اما ایرانی ها دل های ما را ربودند. بازی ایران عالی بود.
آنها  شدم.  متأسف  ایران  برای  انگلیس:  سابق  مهاجم  اوون  مایکل 

فوق العاده بودند.





  جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۱هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
از  ــه  كناي ــف-  ضعي و  ــز  عاج  -١

خوراك هاي عالي و لذيذ
ــاندويچ-  ــرط- نوعي س ٢- كلمه ش

جالدهنده كفش
ــت از جنس فلز و  ــه اي اس ٣- حلق
ــتيك- واحد بسته بندي  يا گاه الس

پارچه- جاوداني
ــتن- دست عرب-  ٤- سكونت داش

دوخت درشت قابل ديدن
ــتون- بهره پول- نمايان  ٥- پايه، س

شونده- ضمير شخصي پيوسته
ــتري- گلزن سابق  ٦- اداره دادگس

پرسپوليس- حلقوم
ــر  همس ــوس-  عب ــخص  ش  -٧ 

ابراهيم نبي(ع)
٨- بازيگر فيلم هاي خنده دار- چيز- 

به هدف رسيده
٩- رويين تن يونان- زودباور

ــس- وقت  ــي تنف ــو اصل ١٠- عض
گذراني- جرأت و توان داشتن

١١- گفت وگوي اينترنتي- نامي براي دخترخانم ها- بي حال- از خودروهاي سواري
١٢- قاره كهن- روز نيست- بيگانگان

١٣- زاويه ٩٠ درجه- توانا- وقت
١٤- النه زنبور- نوعي بازي- نصيحت

١٥- زندان- اثاث همراه عروس

 عمودي:
١- بي تجربه- دالل

٢- بزرگترين ايالت امريكا- اراده خدا- مقابل كاتد
٣- مركز كشور ازبكستان- خون بها- اپراي وردي

٤- حرف مفعولي- گدا- سم خورده
٥- گاه از نهاد برآيد- گلي زينتي- آماده كردن

٦- روش- كلمه اي دال بر تألم و افسوس- سفيران- كيف خارجي
٧- در تأكيد به كار مي رود- آدرس- نيروها

٨- آرامگاه- نجات يافتن- خانه هاي اطراف پيست اسكي تهران
ــتان  ــت كه در ايران، هند و پاكس ــازي و ورزش اس ــه بزرگ- يك ب ــژاد- كاس  ٩- ن

رواج دارد
ــيدن به بستني-  ــتان يزد- زبان كش ــهري در اس ــندي- ش ــخني از ناخرس  ١٠- س

كشيدني  نامطلوب
١١- آن جهان- جانور درختي 

استراليا- مخفف گاه
ــه  ــر- دنب ــك- جادوگ ١٢- ال

برشته
ــا  ــش به ج ــهل- نيك ١٣- س
ماند- ديگچه اي برقي در انواع 

مختلف
ــه- حقه- مليت  ١٤- اهل مك

سقراط
ــي  علم ــب  مرات از   -١٥

دانشگاهي- عاقبت جوينده

 افقي:
ــايل و تجهيزات كوچك و  ١- وس
تازه اختراعي كه در آن ها فناوري 
ــوف  ــد- فيلس نو به كار رفته باش
ــه  ــگامان جامع ــي و از پيش آلمان

شناسي
ــتخوان  ــن اس ــا- اي ــو پ ٢- عض
ــقف  س و  ــي  طرف ــمت هاي  قس
ــيده  كش ــازد-  مي س را  جمجمه 

شده
ــيله اي در  ــه- وس ــه و رتب ٣- پل

خانه- خوراك
ــتي- گاو  ٤- اتاق كوچك در كش

گيالني- نوعي خوراك رقيق
شمشيربازي-  فوري- اسلحه   -٥

همسر مرد- سر راست
٦- گل آبي- كديور- نام بتي

ــهر فنالند- بعد  ٧- بزرگترين ش
چهارم

ــاكان- حبل  ــده- ني ٨- گفته ش
الوريد

٩- لقب هندو- فاكس
١٠- مدور- ماليات مرزي- كار زراعي

١١- مخفف هيچ- به شيوه نوشتاري سخن گفتن- ماتم- نوبت بازي
١٢- هر نوع فلز- اصفهان سابق- شنيدن

١٣- راهي كه در زير زمين كنده شود تا آب از آن جريان يابد- بخت- واجب
١٤- وخامت امر- نصف يك حجم مدور- امتحان

١٥- بازيگر خانم فيلم با ديگران (روي پرده سينماهاي كشور)- نقش و نگار جامه

 عمودي:
١- شهري در استان يزد- اثر لويي گابريو

٢- لباس زمستاني- رستني چتري شكل- رنگ پيراهن چلسي
٣- گونه اي ادويه- شوق، شادي- گوزن

٤- كالم چوپان- اول هر چيز- رهبر هون ها
٥- حرف مفعولي- مستحب- با سوز آيد

٦- غار- منگنه- اسباب ورزش- رمق
ــن ترين مربي حال حاضر ليگ برتر فوتبال  ــابقه ترين و مس ٧- همراه عروس- با س

كشورمان- غذاي نوزاد
٨- افسون- فنر ساعت- كامل و تمام

٩- ميداني در تهران- شهر عبيد- وسيله كمك بينايي
١٠- مخفف راه- به سرعت- شركت خودرو روسي- خانه

ــت-  بازگش ــل  مح  -١١
آخرين  ــرد-  مي گي عروس 

بازمانده نازي ها
١٢- روزگار- گريه، شيون- 

بزرگ منشي
ــه الزم- از  ــزار اضاف ١٣- اب
ــي  ــدري- نوع ــتگان پ بس

جنون
١٤- صداي گربه- زيارتگاه- 

كشف ماري كوري
ــوش  ــي پ ــع مل ١٥- مداف
ــل  ــام- اه ــي تاتنه انگليس

كشور فالسفه
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باختنانوتاخزان1
يكديعضاوتملغد2
ي3 شنمهلرلمرال 
يههبابسهزرابم4
لمرماراشار5
هنشاپنوصمديقم6
پوكسلتشوجمهنج7
يرلاوالدعمات8
لويسگرندروارب9

هزبسوسرتقاليي10
رادياربميج11
روشوربقادنقمب12
والبابننسكها13
شلفاليتسابوسر14
ناتسراگنميركاي15

123456789101112131415
شيامزرهبكركبوب1
كوبتعضاوتمنكش2
اراكارماينلا3
رشيشيوخناگداش4
چمزتروبراپ5
يرويتيرونرورت6
شابداشدرگاشوك7
نهدپمكسايلمن8
بزسويامهدنباي9

هنابمهبمهفالك10
وادوشوورسك11
دنلبرسرتايتكو12
همهيتاودبالد13
رامنالدرافسات14
هدشمگرهشرفسمتا15

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

حل  برای  که  دارید  تصمیم  هفته  این  اگر 
راه  دعوا  دارد  وجود  که  نظراتی  اختالف 
اید،  نکرده  ای  عاقالنه  فکر  اصًال  بیندازید 
مگر این که همه ی راه های دیگر را امتحان 
کرده باشید. به جای دعوا کردن سعی کنید 
طوری رفتار کنید تا دیگران بفهمند که چه 
بهترین  شوید.  واقع  مفید  توانید  می  قدر 
راهکاری که اکنون به شما توصیه می شود 
بیهوده  پس  است.  همکاری  و  مشارکت 
ضروری  غیر  های  جنجال  با  را  خود  وقت 
همه  به  تا  کنید  تالش  که  این  نکنید.  تلف 
را  مشکلی  شماست  با  حق  که  شود  ثابت 
اختالفاتی  این  از  توانید  می  کند.  نمی  حل 
خودی  تا  کنید  استفاده  دارند  وجود  که 

نشان دهید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
کسی  با  تا  شوید  مجبور  هفته  این  شاید 
بزنید،  کله  و  سر  است  سخت  شدت  به  که 
و  حد  که  دارید  را  قابلیت  این  اکنون  اما 
کنید.  حفظ  راحت  خیال  با  را  حدودتان 
شما  دشمن  تان  مقابل  طرف  که  بدانید 
دعوا  به  را  او  خودتان  که  این  مگر  نیست، 
جلوه  بزرگ  را  کوچک  مسایل  و  بکشانید 

دفاع  تان  موضع  از  که  این  از  قبل  دهید. 
کرده  بررسی  خوب  را  چیز  همه  باید  کنید 
حفظ  به  توانید  می  ترتیب  این  به  باشید، 

آرامش کمک کنید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
ی  عالقه  که  رسد  می  نظر  به  هفته  این 
اجتماعی  هنجارهای  رعایت  به  چندانی 
ندارید  دوست  هم  طرفی  از  اما  ندارید، 
می  انجام  خطا  کار  که  کنند  فکر  دیگران 
دوست  یک  با  خواهد  می  تان  دل  دهید. 
صمیمی یا کسی که دوست اش دارید از ته 
دل حرف بزنید، اما باید این گفتگوها را تا 
جایی که می توانید در آرامش حفظ کنید. 
ناراحتی  است  ممکن  تان  احساسات  بیان 
آشکار  را  شما  ضعف  نقاط  و  درونی  های 
کنید،  خطر  که  ندارد  اشکالی  اما  کند، 
می  چه  دقیقًا  که  بفهمند  دیگران  بگذارید 
خواهید. اکنون زمان است که با ترس های 

مقابله کنید و آن ها را نادیده نگیرید.

متولدین تیر (خرچنگ):
که  این  ی  درباره  است  ممکن  هفته  این 
مقصر چه کسی است با دیگران بحث کنید 
تان  حواس  اما  دهید.  نشان  رفتار  شدت  و 
کنید  روشن  را  موضوع  که  این  برای  باشد 
و اطرافیان تان را از اشتباه درآورید نباید 
باشد  یادتان  کنید.  سرزنش  را  دیگران 
چندانی  تأثیر  بگویید  را  حقیقت  اگر  حتی 

پیدا  جرأت  که  این  مگر  گذاشت،  نخواهد 
تان  ضعف  نقاط  شدن  آشکار  از  و  کنید 
اشتباهاتی  و  اتفاقات  خاطر  به  نترسید. 
توانید  می  نترسید،  قدر  این  داده  رخ  که 
که  دوستی  با  را  تان  درونی  احساسات 

مورد اعتماد شماست در میان بگذارید.

متولدین مرداد (شیر):
برنامه  ی  درباره  نظرها  اختالف  اگر 
حل  اید  کرده  سفر  برای  که  هایی  ریزی 
زود  خیلی  است  ممکن  بمانند  باقی  نشده 
عصبانی شوید. حواس تان باشد که مسایل 
البته  نکنید.  تر  بزرگ  هستند  چه  آن  از  را 
چیزی  نگفتن  و  تان  احساسات  سرکوب 
که در دل دارید هم فکر خوبی نیست. اگر 
دعوا  تا  کنید  می  مخفی  را  تان  احساسات 
راه نیفتد بدانید که این انرژی ها جمع می 
می  انفجار  حد  به  جا  یک  خالصه  و  شوند 
رسند. اجازه دهید زمان مناسب فرا برسد 
در  دیگران  با  را  تان  احساسات  بتوانید  تا 
دیگران  که  باشید  امیدوار  و  بگذارید  میان 

را هم این کار را خواهند کرد.

متولدین شهریور (سنبله):
دیگران  با  را  تان  احساسات  هفته  این  اگر 
وضعیت  است  ممکن  بگذارید  میان  در 
پیچیده تر از چیزی که فکرش را می کردید 
بشود، زیرا ممکن است این بیان احساسات 
زنده  ناخوشایند  خاطرات  تا  شود  موجب 

دل  حرف  تا  که  جاست  این  مشکل  شوند. 
حواس  اما  شوید.  نمی  آرام  نزنید  را  تان 
تان را جمع کنید، آشکار کردن دنیای درون 
تان ممکن است نتیجه ی معکوس به همراه 
به  احساسی  های  آشفتگی  و  باشد  داشته 
وجود آورد. به هر حال درسی که این هفته 
قرار است یاد بگیرید به همه ی این سختی 

ها می ارزد.

متولدین مهر (ترازو):
هایی  وعده  به  باید  هفته  این  که  دانید  می 
به  است  ممکن  زیرا  کنید،  عمل  اید  داده  که 
ممکن  بگیرید.  قرار  قضاوت  مورد  سختی 
است خودتان را غرق در کارهای تان کنید، 
حتی شاید برای این که به موقع به وظایف 
گذشته  از  بیشتر  باشید  کرده  عمل  تان 
فعالیت کنید. اجازه ندهید که دیگران شما 
را وارد ماجراهای احساسی کنند. پشتکار 
به  تان  کارهای  ی  همه  تا  دهید  خرج  به 
کوتاهی  فرصت  شوند.البته  انجام  خوبی 

هم برای استراحت خواهید یافت.

متولدین آبان (عقرب):
از  جدیدی  های  خواسته  دیگران  اکنون 
است  ممکن  خاطر  همین  به  دارند،  شما 
پیش  خودتان  های  برنامه  طبق  نتوانید 
می  استقالل  دنبال  به  تان  شغل  در  بروید. 
قدر  این  تان  ی  روزانه  کارهای  اما  گردید، 
زیاد شده اند که نمی توانید از دست آن ها 

خالص شوید. سعی کنید به احساست تان 
آگاه باشید و تا زمانی که فشارها فروکش 

نکرده اند وارد عمل نشوید

متولدین آذر (کمان):
این هفته دقیقًا می دانید که برای به فرمان 
باید  کار  چه  پیچیده  های  موقعیت  آوردن 
نا  احساس  نوع  یک  متأسفانه  اما  بکنید، 
امنی به سراغ تان آمده است. وانمود نکنید 
که همه چیز خوب است، زیرا واقعیت چیز 
دیگری است. اگرچه دل تان می خواهد که 
کمی اوقات فراغت داشته باشید، اما بدانید 
فراغت  برای  مناسبی  زمان  روزها  این  که 
نیستند. اکنون کودک درون تان به شیطنت 
روی آورده و از این که سخت کار می کنید 
کنید  پیدا  راهی  کنید  سعی  است.  ناراحت 
تا با کمترین اختالل در انجام کارهای تان 

بتوانید به امور خالقانه هم بپردازید.

متولدین دی (بز):
این هفته به هیچ وجه نمی شود شما را از 
حتی  کرد،  متوقف  مقاصدتان  به  رسیدن 
هم  باز  باشید  شده  خسته  شدت  به  اگر 
دوست ندارید دست از کار بکشید. به نظر 
انرژی  از  سرشار  منبع  یک  از  که  رسد  می 
بدون  توانید  می  پس  شوید،  می  تغذیه 
اکنون  دهید.  ادامه  مسیرتان  نه  دغدغه 
دست  قاطگانه  که  اید  یافته  را  قابلیر  این 
به تصمیم گیری بزنید. به شما توصیه می 

شود که اهداف متعالی داشته باشید و بعد 
برای رسیدن به آن ها هر کاری که از دست 

تان ساخته است انجام دهید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
صادق  خودتان  با  قاطعانه  باید  هفته  این 
است  ممکن  صورت  این  غیر  در  باشید، 
این  جای  به  اما  شود.  تار  و  تیره  تان  روح 
با  که  بگیرید  یاد  کنید  فرار  و  بترسید  که 
کنید.  برخورد  آگاهانه  تان  های  نگرانی 
است  ممکن  هفته  این  که  باشد  یادتان 
ریزی  برنامه  موفقیت  که  بیفتند  اتفاقاتی 
بهتر  کنند.  مواجه  چالش  با  را  شما  های 
های  آشفتگی  دلیل  تا  بگذارید  وقت  است 
را  تان  اهداف  و  بفهمید  را  تان  احساسی 

مجددًا اولویت بندی کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
این هفته ممکن است با دیگران بحث کنید، 
خواسته  مخالف  که  رسد  می  نظر  به  زیرا 
احساس  شاید  کنید.  می  عمل  ها  آن  های 
که  جمعی  اید،  شده  طرد  جمع  از  که  کنید 
همیشه عضوی از آن بوده اید. ممکن است 
فعالیت  به  کسی  دیگر  که  کنید  احساس 
های شما نیاز ندارد، اما بدانید که به همین 
را  تان  های  مسئولیت  توانید  نمی  سادگی 
که  باشد  تان  حواس  فقط  بگذارید.  کنار 
حفظ  که  باشید  مطمئن  و  نشوید  عصبانی 

آرامش بهترین راهکار است.

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 ۵۶۴۱ 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 .

مرگ ایالی واالك سارق 
دوست داشتنی

مطرحی  فیلم های  امریکایی  کهنه کار  بازیگر  واالک»  «ایالی 
 ۹۸ در  «پدرخوانده»  و  زشت»  بد،  «خوب،  دالور»،  «هفت  چون 
دسامبر  هفتم  متولد  واالک»  هرشل  درگذشت.«ایالی  سالگی 
بود  امریکا  تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  سرشناس  بازیگر   ،۱۹۱۵
در  واکارو»  «سیلوا  نقش  در  را  خود  سینمایی  نقش  اولین  که 
کرد  تجربه   ۱۹۵۶ سال  در  کازان»  «الیا  ساخته  دال»  «بیبی  فیلم 
از  یکی  واالک  داشت.  فعالیت  سینما  در  همچنان  سالگی   ۹۸ تا  و 
زندگی   ?? دهه  در  حتی  که  بود  امریکایی  بازیگران  پرکارترین 
پول  «وال?استریت:  فیلم های  در  و  می داد  ادامه   فعالیت  به  خود 
در  «نویسنده  فیلم  و  استون»  «الیور  ساخته  نمی خوابد»  هرگز 
کرد.  نقش  ایفای  نیز  پوالنسکی»  «رومن  کارگردانی  به  سایه» 
در  بازی  سینما  دنیای  در  وی  نقش ?آفرینی های  مشهورترین 
استرجس»،  «جان  ساخته  دالور»  «هفت  فیلم  در  «کالورا»  نقش 
فیلم  در  هوستون»، «توچو»  ساخته «جان  در «نخاله ها»  «گیدو» 
دیگر  از  هستند.  لئونه»  «سرجیو  ساخته  زشت»  بد،  «خوب، 
نقش های برجسته وی می توان به «دون آلتوبلو» در «پدرخوانده 
«دو  در  وینبرگر»  «کاتن  کاپوال»،  فورد  «فرانسیس  ساخته   «?
«تعطیلی»  در  ابوت»  «آرتور  و  نیکلسون»  «جک  ساخته  جک» 
ساخته «نانسی میرز» اشاره کرد. واالک در آخرین فیلم های سه 
اسطوره بازیگری هالیوود یعنی «کالرک بیل»، «مریلین مونرو» 
و «استیو مک کوئین» با آنها هم بازی شد. وی در فیلم های دیگری 
 ،(۱۹۹۲) شهر  و  شب   ،(۱۹۷۷) عمیق   ،(۱۹۷۴) دیوانه  جو  چون 
بازی   (۲۰۰۳) مرموز  رودخانه   ،(۱۹۹۲) هالیوود  معشوقه های 
سالگی   ۹۴ سن  در   ۲۰۱۰ نوامبر   ۱۳ در  واالک  ایالی  بود.  کرده 

جایزه اسکار افتخاری را از آن خود کرد.


