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 با تغییر نام دولت اسالمی عراق و شام به خالفت اسالمی 

بازگشت به جاهلیت
تکریت  در  درگیر  طرفین  سنگین  درگیری های  کنار  در 
بیشتر  نخست  تیتر  البغدادی  خالفت  اعالم  عراق، 
سایت های خبری بود. بر این اساس گاردین نوشت که 
البغدادی اعالم کرده است دیگر این گروه را به نام دولت 
اسالمی عراق و شام نخوانند و تنها به دولت اسالمی 
خلیفه  را  خود  البغدادی  هم  ارتباط  این  در  کنند.  اکتفا 

مسلمین خوانده است.
است  کرده  اعالم  «خلیفه»  را  خود  اخیرا  که  بغدادی  ابوبکر 
در فایلی صوتی که در اینترنت منتشر شده است، اعالم کرد: 
هرکس از مسلمانان که می تواند به خالفت اسالمی مهاجرت 
کند باید این کار را انجام دهد. مسلمانان امروز خالفت دارند!

وی گفت، مهاجرت به «دولت خالفت» یک «امر واجب» برای 
«قیام  که  کرد  اعالم  بغدادی  می تواند.  که  است  مسلمانی  هر 
دولت خالفت» یک «واجب الوجوب» برای مسلمانان است. وی 
مدعی شد که این دولت برای رد مظالم مسلمانان در جهان که 

در معرض ظلم قرار دارند عمل خواهد کرد.
وی همچنین به کشتار و ظلم علیه مسلمانان در برخی از مناطق 
اشاره  میانمار  و  مرکزی  آفریقای  فلسطین،  جمله  از  جهان 
تروریسم  و  است  واقعی  تروریسم  اقدامات  این  گفت:  و  کرد 
آن  با  اسالمی  دولت  همچون  گروه هایی  که  نیست  چیزی  آن 
داعش  تروریست های  توصیف می شوند. بغدادی همچنین از 
خواست تا با «پیروزی ها» در عراق و سوریه فریفته نشوند. 
دچار  یکدیگر  با  تا  خواست  تروریست ها  از  همچنین  وی 

اختالف نشوند و دشمنانشان را کوچک نشمارند.
وی خطاب به تروریست ها گفت: اگر به این سفارش ها پایبند 
باشید یقینا رم را نیز فتح خواهید کرد. بغدادی با درخواست 

و  عراق  در  ماللت  بدون  را  جنگ  اینکه  برای  خود  اعضای  از 
از  گروه  این  اعضای  از  برخی  که  گفت  دهند،  ادامه  سوریه 

تابعیت های مختلف و برخی از غرب آمده اند.
پیش تر سخنگوی دولت اسالمی در فایلی تصویری اعالم کرد 
که دولت اسالمی با بغدادی بیعت کرده است. دولت اسالمی 
در حال حاضر شهر رقه در شمال شرق سوریه و مناطقی در 
شهر  و  دارد  خود  تصرف  تحت  را  الباب  شهر  جمله  از  حلب 
ابوالکمال را که در نزدیکی مرزهای سوریه و عراق قرار دارد 

نیز تحت تصرف خود درآورد. 
شبکه العالم گزارش داد که گروهک تروریستی داعش با حذف 
«عراق و شام» از نام خود و اعالم برپایی «خالفت اسالمی»، 
داعش  سخنگوی  است!   کرده  اسالم  جهان  بر  خالفت  اعالم 
مجلس  و  سران  و  بزرگان  که  این  بیان  با  صوتی  فایل  یک  در 
شورای داعش برپایی «خالفت اسالمی» را تصویب کرده اند، 
بغدادی  ابوبکر  مجاهد  شیخ  با  را  خود  بیعت  عده  این  افزود: 
منصوب  مسلمانان  خلیفه  به  عنوان  را  او  و  است  کرده  اعالم 
خلیفه  و  رهبر  منصب،  این  پذیرش  با  نیز  وی  و  کرده اند 

مسلمانان سراسر جهان شده است!
به  صوتی،  فایل  یک  در  داعش  سخنگوی  عدنانی،  محمد  ابو 
عنوان «نماینده اهل حل و عقد» با اعالم برپایی آنچه «خالفت 
با  گروهک  این  تروریست  عناصر  بیعت  بر  نامید،  اسالمی» 
ابوبکر بغدادی به عنوان خلیفه مسلمانان تاکید کرد! عدنانی 
با بیان اینکه بزرگان و سران و مجلس شورای داعش برپایی 
«خالفت اسالمی» را تصویب کرده اند، افزود: «این عده بیعت 
به  را  او  و  کرده  اعالم  بغدادی  ابوبکر  مجاهد  شیخ  با  را  خود 

عنوان خلیفه مسلمانان ... ادامه در صفحه ۴

با انتخاب رییس کمیسیون اتحادیه اروپا

ثانیه شمار خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷
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مذاکرات ۲۰ روزه
دور ششم مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ این هفته در حالی 
ارشد  مذاکره کننده  عراقچی  عباس  که  شد  آغاز  وین  در 
مذاکره کننده  تیم  گفته  هسته ای  موضوع  در  کشورمان 
۲۰روز پایانی تیرماه را به وین می رود تا «حتی االمکان» قبل 
از انقضای موعد ۶ ماهه توافق اولیه ژنو به نتیجه نهایی در 
پرونده هسته ای برسد. در دو ماه اخیر مذاکرات حساسی 
اقداماتی  طرف  دو  آن  دور  آخرین  در  که  شده  برگزار 
دادند؛  صورت  نهایی  توافق  نویس  پیش  تدوین  درراستای 
وجود  جدی  اختالفات  هنوز  می گویند  مذاکره کنندگان  اما 

دارد که باید حل شوند.

حبس برای وازکتومی
از  پیشگیری  عمل های  که  طرحی  کلیات  به  نمایندگان  رای 
واکنش های  می کند،  مواجه  حبس  مجازات  با  را  بارداری 
بر  بهداشت  وزارت  درحالی که  داشت؛  همراه  گسترده ای 
لزوم حفظ حقوق شهروندی تاکید کرده و گفته که برخی 
از این جراحی ها برای سالمت افراد انجام می شود، برخی 
جزئیات  تصویب  با  می کنند  پیش بینی  هم  شناسان  جامعه 
انجام  مخفیانه  احیانا  توبکتومی  و  وازکتومی  طرح  این 
برای  اینک  هم  که  است  حالی  در  مجازات  شد.این  خواهد 
نظر  در  بیمه  و  زایمان  مرخصی  اوالد،  حق  چهارم  فرزند 

گرفته نمی شود.

صعود تاریخی
جام  بعد  مرحله  به  نتوانست  فوتبالمان  ملی  تیم  هرچند    
کشورمان  والیبال  بلندقامتان  اما  کند،  صعود  جهانی 
توانستند در یک بازی برتر لهستان را سه بر صفر شکست 
خود  صعود  مقدماتی،  دور  از  امتیاز   ۱۹ کسب  با  و  داده 
کنند.  مسجل  را  والیبال  جهانی  لیگ  نهایی  مرحله  به 
میزبان  به  توجه  با  ایران  می کردند  پیش بینی  کارشناسان 
فینال  به  بتواند  سهمیه  یک  شدن  اضافه  و  ایتالیا  بودن 
برابر  دوم  پیروزی  با  کواچ  شاگردان  اما  کند؛  صعود 
لهستان، ایتالیا را نیز از صدر به پایین کشیدند و در صدر 

گروه خود قرار گرفتند.

هجمه علیه پاستور
گذشته؛  یازدهم  دولت  عمر  از  سال  یک  از  بیش  درحالی که 

دولت  به  مردم  اکثریت  که  نکرده اند  باور  برخی  هنوز  اما 
هستند.  امور  در  اعتدال  خواهان  و  داده  رای  امید  و  تدبیر 
در این رابطه دلواپسان دیروز، هجمه جدیدی علیه دولت به 
راه انداخته اند و می گویند اعتدال پوششی برای براندازی 
نظام است. اتهامی که مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور 
آن را ذبح دولت در نوجوانی از سوی مخالفان تعبیر کرده 
جدید  سرپرست  مخالفان  که  است  حالی  در  این  است. 
دانشگاه پلی تکنیک هم با ایجاد تشنج در مراسم معارفه، 

مخالفت خود را با معتمدی نشان دادند.

شیخ نامرئی خلیفه مسلمین!
درحالی که درگیری ارتش عراق با گروه تروریستی داعش 
در شهر تکریت ادامه دارد، این گروه با تغییر نام خود از 
کرد  اعالم  اسالمی  خالفت  به  شام  و  عراق  اسالمی  دولت 
ادعایش  مورد  اسالمی  دولت  رمضان  ماه  ابتدای  از  که 
تشکیل شده و ابوبکر بغدادی سرکرده این گروه با عنوان 
خلیفه اول مسلمانان ریاست حکومت مورد ادعای داعش را 
برعهده دارد. گفته می شود ابوبکر بغدادی، همیشه هنگام 
نقاب  خود،  به  نزدیک  تروریستی  عناصر  برای  سخنرانی 
بر چهره می گذارد و به همین علت ملقب به «شیخ نامرئی» 

است.

نگرانی در تاالر شیشه ای
کانال ۷۰  حالی در  بهادار تهران در  شاخص بورس اوراق 
روزهایی  چنین  گذشته  سال  که  گرفته  قرار  واحدی  هزار 
است  قرار  که  مثبتی  اتفاقات  به  نسبت  امیدوار  شاخص، 
در آینده بیفتد، سیزدهمین رکورد خود را شکست و وارد 
بعد،  سال  یک  درست  حاال  اما  شد.  واحدی  هزار   ۵۱ کانال 
بازار  این  که  شده  دگرگون  چنان  تهران  بورس  اوضاع 
می دهد.ریزش های  ادامه  خود  منفی  بازدهی  به  روزانه 
اهالی  بین  در  را  شدیدی  نگرانی  حاال  تهران  بورس  شدید 
تاالر شیشه ای ایجاد کرده و آن را در رکودی پا برجا فرو 

برده است.

هشدار به زمین خواران
اراضی  کاربری  تغییر  با  مقابله  برای  دولت  ویژه  طرح 
اول  معاون  ویژه  دستور  با  که  طرح  این  در  خورد.  کلید 
و  راه وشهرسازی  کشاورزی،  وزرای  به  رئیس جمهور 
پدیده  با  جدی  به طور  است  قرار  شده،  ابالغ  صنعت، 

خواسته  وزیر   ۳ از  جهانگیری  شود.  مبارزه  زمین خواری 
شمال  در  خصوصا  کشاورزی  اراضی  کاربری  تغییر  از  تا 
کشور به قصد ویالسازی جلوگیری کنند. پیش از این نیز 
رئیس قوه قضائیه از عزم راسخ این قوه برای برخورد با 
(انفال)  طبیعی  و  ملی  اراضی  از  صیانت  و  زمین خواری 

خبر داده بود.

دوئل نفتی ایران-عربستان
گرانی  و  عراق  در  به ویژه  خاورمیانه  ناآرامی های  ادامه  با 
کاهش  با  دیگر  عبارت  به  و  سیاه  طالی  جهانی  بهای 
صادرات نفت عراق، دور جدید رقابت بین ایران و عربستان 
برای افزایش صادرات نفت شکل گرفته است به طوری که 
عرضه  افزایش  از  هم  ایران  نفت  شرکت  عربستان،  از  پس 
نفت برای جبران کمبود احتمالی نفت عراق در بازار خبر 
به  عربستان  سیاه،  طالی  قیمت  گرانی  با  همزمان  داد. 
با  را  مذاکراتی  اوپک  نفت  تولیدکننده  بزرگ ترین  عنوان 
بازار  به  نفت  عرضه  افزایش  به منظور  آمریکایی  مقامات 

آغاز کرده است

وخیم تر  را  منطقه  وضعیت  هسته ای  مذاکرات  شکست 
می کند

روزنامه «دیلی تلگراف» در تحلیلی در زمینه آغاز مذاکرات 
هسته  کنندگان  مذاکره  تیم  که  حالی  در  نویسد:  می  وین۶ 
توافق  به  تا  رفتند  وین  به  مذاکرات  پایانی  دور  برای  ای 
روز  از  آمریکا  و  ایران  یابند،  دست  جوالی   ۲۰ تا  تاریخی 
گذشته تالش می کنند عواقب شکست احتمالی در مذاکرات 

هسته ای را به گرد هم بیندازند.
بنابراین گزارش، در حالی که گفت وگوها به مراحل پایانی 
می رسند وضعیت هم برای ایران و هم غرب بحرانی تر می 
شود.دیلی تلگراف در توجیه این مطلب می نویسد: ایران 
از یک سو به خاطر تحریم ها و داد و ستد کم دچار مشکل 
صورت  در  نیز  غربی  های  قدرت  دیگر  سوی  از  و  است 
ایران  ای  هسته  های  برنامه  آمیز  مسالمت  حل  در  شکست 
در  را  سوریه  تا  عراق  از  اکنون  هم  که  ناامنی  افزایش  با 

برگرفته است، مواجه خواهند شد.
آمریکایی  مقام  یک  حال  عین  در  تلگراف،  دیلی  نوشته  به 
طرف  دو  بین  ها  اختالف  کاستن  برای  واشنگتن  تالش  از 
ملی  امنیت  مشاور  رودز»،  داد.«بن  خبر  مذاکرات  درگیر 
پیشرفتی  به  بتوانیم  که  داشت:«امیدواریم  اظهار  آمریکا 

کنیم.  کم  را  ها  فاصله  جامع  حلی  راه  پیشبرد  با  و  برسیم 
البته ایران باید گام های بیشتری بردارد.»

دالر امیدوار به آینده
آغاز  شرایطی  در  هفته  این  دالر  کاهشی  هفته  چهارمین 
شد که بازار با دو عامل اثرگذار بر آن از جمله شروع ماه 

رمضان و نیز شروع مذاکرات هسته ای مواجه است.

در حال ارزیابی هستیم
امریکا  ارتش  مشترك  ستاد  رییس  دمپسی،  مارتین  ژنرال 
که  هستند  عراق  در  امریکایی  سرباز   ۷۵۰ حدود  گفت: 
باید  امریکا  آیا  که  است  مساله  این  تعیین  عمده شان  کار 
و  نظامیان  شبه  اقدامات  با  مقابله  در  عراق  به  کمك  برای 
این  به  پاسخ  در  وی  خیر.  یا  شود  عمل  وارد  تروریست ها 
می توانند  که  هستند  مطمئن  عراقی  رهبران  آیا  که  سوال 
که  زمانی  گفت:  خیر،  یا  دهند  انجام  خوبی  به  را  کارشان 
نیروهای  و  سربازان  اوضاع  و  شرایط  از  را  خود  ارزیابی 
عراقی تکمیل کنیم می توانیم درباره کمك ها و حمایت های 

بعدی از عراق تصمیم گیری کنیم.

هیچ کس در برابر قانون مصون نیست
که  فرانسه  پیشین  رییس جمهوری  سارکوزی،  نیکوال   
سپری  بازداشت  در  اتهام  تفهیم  برای  را  سه شنبه  روز 
است.  دادگاه  در  حضور  انتظار  در  و  شده  آزاد  بود،  کرده 
انتشار خبر بازداشت موقت وی با واکنش های بسیاری در 
نخست وزیر  والس،  مانوئل  شد.  همراه  کشور  این  جامعه 
فرانسه به بازداشت موقت سارکوزی و اتهام مطرح شده 
واکنش نشان داد. وی در گفت وگویی رسانه یی گفت: «به 
اصل  کرده ام.  یادآوری  را  اصول  من  دولت،  رییس  عنوان 
دهد.  انجام  راحت  را  خود  کار  باید  که  دادرسی  استقالل 
بدیهی  و  نیست  قانون  از  فراتر  هیچ کس  اینکه  دوم  اصل 
است که مهم است به یاد داشته باشیم اصل بر برائت است 
پیشین  رییس جمهوری  می کند.»  صدق  همه  مورد  در  و 
فرانسه متهم به دخالت در پرونده تحقیق و تفحص تخلف 
میالدی  سال ????  انتخاباتی  کمپین  به  مربوط  خود  مالی 
است. سارکوزی که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، 
نخستین  سپرد،  سوسیالیست  رقیب  به  را  الیزه  کاخ 
رییس جمهوری در تاریخ فرانسه است که برای چند ساعت 

بازداشت می شود.

هفته ای که گذشت 
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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
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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 

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،   نوشته 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

  59830 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

اهمیت آمادگی برای سرنوشت مثبت یا منفی مذاکرات

آیا ایران توافق نهایی را رقم می زند؟
دو فاکتور به نفع دستیابی به توافق نهایی و تحول در روابط ایران و آمریکا رقم خورده 
است. یکی جدیت مذاکره کنندگان و انگیزه سیاسی است و دیگر هزینه باالی شسکت 
مذاکرات برای دو طرف که سرمایه گذری کالنی را روی روند مذاکرات انجام داده اند.
خود  بسته  درهای  پشت  های  رایزنی  محتوای  از  ای  هسته  کنندگان  مذاکره  هرچند 
اطالعاتی نمی دهند، لحن موضع گیری ها به گونه ای است که این تصویر را در ذهن 
تداعی می کند که با نزدیک شدن به پایان فرجه شش ماهه مذاکرات، فشار نیز بیشتر 
شده است. به طور حتم احتمال تمدید مذاکرات برای دوره شش ماهه دیگر وجود دارد. 
تمرکز  است،  کرده  خاطرنشان  اخیرا  رتبه  عالی  آمریکایی  مقام  یک  که  همانگونه  اما 

طرفین بر دستیابی به توافق نهایی تا ۲۰ جوالی(۲۹تیرماه) است.
به  دستیابی  نفع  به  فاکتور  دو  که  است  باور  این  بر  ایران  امور  تحلیلگر  فرحی،  فریده 
نهایی و تحول در روابط ایران و آمریکا رقم خورده است. یکی جدیت مذاکره  توافق 
کنندگان و انگیزه سیاسی است و دیگر هزینه باالی شکست مذاکرات برای دو طرف که 

سرمایه گذری کالنی را روی روند مذاکرات انجام داده اند.
البته نباید این نکته را فراموش کرد که هم در ایران و هم در آمریکا، گروه هایی مخالف 
توافق هسته ای و کاهش تنش ها هستند و در عین حال ابزارهای سیاسی برای تضعیف 

توافق هسته ای یا جلوگیری از حاصل شدن این توافق  در اختیار دارند.
از سوی دیگر رابطه قدرت بین دو کشور همسان نیست و همین امر موجب شده است 
که دولت های مختلف در آمریکا بر این ایده پافشاری داشته باشند که فشار اقتصادی 
حال  در  باشد.  موثر  ایران  رویه  تغییر  در  تواند  می  نظامی  تهدید  همراه  به  سیاسی  و 
محاسیه  در  تواند  می  آمریکا  کند.  انتخاب  را  یکی  دوراهی  یک  بین  باید  آمریکا  حاضر 
و  است  مهم  ای  منطقه  بازیگر  یک  ایران  که  برسد  نتیجه  این  به  خود  استراتژیک  های 
بر اساس همین مبنا با تهران وارد تعامل شود یا اینکه سیاست خصمانه سه دهه اخیر 
خود را دنبال کند.انتظار تهران برای لغو یک شبه تحریم هایی که سال ها زمان برای 
اعمال آنها صرف شده به همان اندازه غیر واقع بینانه است که آمریکا انتظار دارد ایران 

ظرفیت غنی سازی خود را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد.
دنبال  به  مقابل  طرف  که  باشد  گمان  این  بر  مذاکرات  طرفین  از  یکی  همواره  اینکه 
دریافت امتیازهایی فراتر از حد توان است، یکی از دالیل ایجاد مانع در مذاکرات هسته 
ای به شمار می رود. البته این به این معنی نیست که عدم انعطاف پذیری یا فقدان واقع 

گرایی تنها به یکی از طرفین مذاکرات مربوط می شود. شاید در طرف ایرانی نیز در 
مورد ابزارهای آمریکا برای برقراری نظام تحریم ها اشتباه محاسبه ای صورت گرفته 
برآوردهای  دیگر  سوی  بود.از  شده  گرفته  کم  دست  توانایی  این  دیگر  بیان  به  و  بود 
آمریکا نیز در مورد پیشرفت هسته ای ایران در زمان اعمال تحریم ها مبتنی بر واقعیت 
نبود. به همین دلیل انتظار تهران برای لغو یک شبه تحریم هایی که سال ها زمان برای 
اعمال آنها صرف شده به همان اندازه غیر واقع بینانه است که آمریکا انتظار دارد ایران 

ظرفیت غنی سازی خود را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد.
با این حال همچنان این امکان وجود دارد که مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا به نوعی 
و  ایران  روابط  شمایل  و  شکل  تواند  می  که  شود  تبدیل  کشور  دو  بین  مستقیم  تعامل 
آمریکا را متحول کند. اینکه روسای جمهور و وزرای خارجه ایران و آمریکا همچنان 
قادر باشند گوشی تلفن را برداشته و در مورد نگرانی های مشترک یا حل بحران های 
منطقه ای گفت و گو کنند خود یک دستاورد مهم از مذاکرات هسته ای به شمار می رود 
و نباید تاثیر مثبت آن را نادیده گرفت. اما این فضای مثبت به این نکته بستگی دارد که 
در صورت شکست مذاکرات، دو طرف تا چه اندازه خود را برای مدیریت بحران آماده 

می کنند.
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گزارش
جنگ جهانی اول جهانی صد ساله شد

جنگ و دموکراسی
فریدون مجلسی

و  فرانسه  انقالب  درباره  که  فرانسوی  آشنایی  با  صحبتی  در  پیش  سال  چند 
قدری  و  می زد  الف  خودشان  دموکراتیك  خصوصیات  و  بشر  حقوق  اعالمیه 
آلمان ها  این  «ولی  گفتم،  هشدار دهنده  واکنشی  عنوان  به  می کرد،  زیاده روی 
بودند که به شما دموکراسی دادند!» خیلی برآشفت و به آن غرور فرانسوی اش 
اصال  آلمان ها  کردیم،  انقالب  دموکراسی  برای  ما  «وقتی  گفت  و  برخورد 
شما  به  را  دموکراسی  همان ها  گفتم «اما  و  چیست!»  دموکراسی  نمی دانستند 
دادند! شما انقالب کردید، دوران ترور روبسپیر را آوردید و سرانجام ناپلئونی 
را امپراتور کردید و با جهان به ستیز برخاستید و تا قلب یخ بسته مسکو رفتید 
دیگر،  جمهوری  دیگر،  انقالبی  و  برگشتید  سلطنت  به  و  خوردید  شکست  و 
ناپلئونی دیگر و جنگی دیگر با شکستی خفت بار از آلمان. این فرآیند ۱۰۰سال 
بدون دموکراسی طول کشید، آن وقت همان آلمان های دیکتاتورمآب دموکراسی 
را در قالب جمهوری سوم در ۱۸۷۱، یعنی ۹۵ سال بعد از انقالب فرانسه برای 
شما به یادگار گذاشتند و رفتند! و باز کمتر از نیم قرن بعد، آلمان ها با مشارکت 
امپراتوری اتریش، جهان را به جنگی خونین، جنگ جهانی اول با پشته هایی 
شما  این بار  و  خوردند  خفت باری  شکست  کشاندند،  میلیونی،  کشته های  از 
دموکراسی را به آن کشور آوردید، در قالب قانون اساسی و جمهوری و ایمار، 
... اما به بهای چنان باج گزافی که از توان عقالنیت دموکراتیك وایمار بیرون 
یا  عوامانه  اکثریت  دست  به  و  رفت  در  به  مردمساالران  دست  از  قدرت  بود! 
اول  جنگ  که  بود  ساله  هشت  ایران  مشروطیت  جنبش  افتاد!  مایگان»  «میان 
قانون مدارانه  جنبش  از  که  بود  این  ایرانی  نخبگان  اشتباه  درگرفت.  جهانی 
مشروطه توقع دموکراسی و آزادی داشتند! در حالی که آن جنبش که خود از 
درون نخبگان شکل گرفت خواهان عدالتخانه بود، معنی عدالتخانه هم که در 
بود  قانونگذاری  مجلس  بلکه  نبود،  دادگستری  است  آمده  مشروطیت  اعالمیه 
مالکیت  تحویل  اول:  قدم  یعنی  محدود!  و  مشخص  اصناف  از  نمایندگانی  با 
و حاکمیت از شاه به ملت! برداشت ناسنجیده همان متفکران که مشروطه را 
آزادی و آزادی را آزادی عمل و رفتار و سلیقه شخصی و قدرت نمایی گروهی 
آن  که  جایی  در  و  شد  کشور  عملی  تجزیه  و  مرج  و  هرج  به  منجر  پنداشتند، 
را دموکراسی پنداشتند منجر به انتخابات یا انتخابات های یك بار مصرف شد 
درصدی   ۹۵ اکثریت  آن  بر  نفوذ  صاحبان  خواست  به  را  خود  حاکمیت  زیرا 
جهانی درگرفت.  بیسوادان و میان مایگان تسلیم کردند و رفتند! تا جنگ اول 
و  روس  جراره  عقرب های  دست  از  ایران  رجال  از  بخشی  جنگ  این  جهنم  در 
انگلیس به عثمانی شریك محور آلمان و اتریش پناه بردند و چنان بالیی بر سر 
خود و کشور آوردند تا دانستند عساکر عثمانی جز مار غاشیه نبوده اند! باری 
سوغات جنگ جهانی اول برای ایران زدودن سلطنت و قاجاریه با هم بود، که 
متاسفانه خام اندیشی قاجارمداران، به بهانه دیکتاتور بودن رضاشاه فرصت 
جمهوریت را از ایران دریغ داشت و سلطنت او را در قالب نوین تداوم بخشیدند 
اما هرچه بود با تحوالت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بزرگی همراه بود که 
راه را برای خروج از تنگناهای به قول بیرونی قرون خالیه گشود و ایران را به 

عرصه جهانی کشاند...
سرخ  میان?مایگان  خونبار  دیکتاتوری  به  را  روسیه  جهانی  اول  جنگ  گرچه 
معنایی  بخشید،  تازه یی  معنایی  دموکراسی  به  غربی  اروپای  در  اما  سپرد 
را  دوگانه  معیارهای  و  استعماری  و  تبعیض آمیز  سیاست های  تداوم  که 
کاشته  اول  جنگ  همان  در  آن  نطفه  که  آمد،  پدید  دیگر  جنگی  تا  برنمی تافت، 
شد و کشتاری دیگر، ندامتی دیگر، آزادی ها، استقالل های دیگر و دموکراسی 
جدید برای جنگ آوران: آلمان و ژاپن و سرانجام روسیه، که عجالتا به سالیان 
حاکمیت میان?مایگان، یا به قولی میدیوکراسی فاشیستی و کمونیستی پایان 

داد و حکایت همچنان باقی! / اعتماد

ادامه از صفحه یک

منصوب کرده اند و وی نیز با پذیرش این منصب، رهبر و خلیفه مسلمانان در 
سراسر جهان شده است!»

به گزارش فرانس پرس، در این فایل صوتی آمده است: «بدین ترتیب از این 
لحظه پسوند «عراق و شام» از انتهای نام دولت اسالمی عراق و شام حذف 
اسالمی»  «دولت  نام  تنها  رسمی  مکاتبات  و  عناوین  تمامی  در  و  می شود 
از  پس  داعش  که  می شود  منتشر  شرایطی  در  بیانیه  این  شد!»  خواهد  ذکر 
پیشروی هایی که در پی خیانت برخی از نظامیان و مسووالن عراقی انجام 
داده بود، اکنون در برابر حمالت همه جانبه ارتش عراق در حال عقب نشینی 

از مناطق تحت اشغال است. 
عنوان «اهل حل و عقد» که در این بیانیه به آن اشاره شده است، یادآور همان 
شرایطی  در  و  اکرم(ص)  پیامبر  رحلت  از  پس  بالفاصله  که  است  شورایی 
که اصحاب وفادار ایشان مشغول تدفین آن حضرت بودند، تشکیل شد و در 
آن افرادی گرد هم آمدند و برخالف آنچه خدا و رسول از پیش تعیین کرده 
بودند، به انتخاب خود خلیفه ای برگزیدند و به اجبار از دیگران هم برای او 

بیعت گرفتند. 
همزمان با این تحوالت، پادشاه اردن نسبت به ادامه بحران عراق و خطرات 
این بحران برای این کشور و تمامی منطقه هشدار داد. در بیانیه صادر شده 
از سوی دفتر پادشاهی اردن آمده است: عبدالله دوم، پادشاه اردن در دیدار 
با هیاتی از کنگره آمریکا در امان نسبت به ادامه بحران عراق و خطرات این 

بحران برای  این کشور و همچنین تمامی منطقه هشدار داد.
پادشاه اردن در ادامه ضمن تاکید بر حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق حل 
عراق  ملت  تمامی  که  را  فراگیر  سیاسی  راهکار  طریق  از  کشور  این  بحران 
در آن مشارکت داشته باشند، خواستار شد. این در شرایطی است که رئیس 
منطقه کردستان عراق با بیان اینکه این منطقه از اکنون به بعد آماده نیست 
بهای اشتباهات سیاسی بغداد را بپردازد، گفت: «حل وفصل مشکالت در این 
بحران ها  این  عامالن  و  کند  تغییر  بغداد  کنونی  سیاست  که  است  نهفته  امر 
به اشتباهات خود اذعان کنند.» به گزارش شبکه خبری سومریه نیوز عراق، 

نیکوالی  با  دیدار  از  پس  عراق  کردستان  منطقه  رئیس  بارزانی،  مسعود 
گذشته  سال   ۱۰ گفت: «ظرف  عراق  در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  مالدینف، 
منطقه کردستان عراق انعطاف بسیاری را نشان داد و همواره آمادگی خود 
اجرای  از  ما  شریکان  اما  کرد  اعالم  بغداد  با  مشکالت  حل وفصل  برای  را 

قانون اساسی و توافق ها پا پس کشیدند.»
دیگر  طرف های  به  بی توجهی  و  بغداد»  اشتباه  به «سیاست های  نسبت  وی   
که باعث شده است مشکالت عمیق تر شود و بحران به اوضاع کنونی کشیده 

شود، اظهار تاسف کرد.
نهفته  امر  این  در  مشکالت  گفت: «حل وفصل  عراق  کردستان  منطقه  رئیس 
به  باید  بحران ها  این  عامالن  و  کند  تغییر  بغداد  کنونی  سیاست  که  است 
اشتباهات خود اذعان کنند.» بارزانی با بیان اینکه باید راه آغاز روند سیاسی 
جدیدی باز شود، تاکید کرد: «منطقه کردستان از اکنون به بعد آماده نیست 
که  است  آنها  اشتباهات  به دلیل  و  بپردازد  را  بغداد  سیاسی  اشتباهات  بهای 

تروریست ها در مرزهای منطقه کردستان قرار دارند.»
برقراری  و  مرزها  از  حفاظت  در  پیشمرگ  ها  نقش  به  حال  عین  در  وی   
امنیت نژادی و دینی در این مناطق اشاره کرد. بارزانی در خصوص اوضاع 
سرزمین  مناطق  این   » کرد:  اعالم  نیز  کردنشین  مناطق  دیگر  و  کرکوک 
آنها  اقشار  تمامی  از  محافظت  برای  پیشمرگ   نیروهای  و  هستند  کردستان 
در آنجا مستقر هستند.  ماده ۱۴۰ قانون اساسی پایان یافته است و نیروهای 
نتانیاهو،  سخنان،  این  با  همزمان  ماند.»  خواهند  مناطق  آن  در  پیشمرگ  
نخست وزیر رژیم اسرائیلی ضمن اعالم حمایت از مواضع کردها اعالم کرد 

از تشکیل کشور مستقل کرد در عراق استقبال می کند.
دانشگاه  در  همایشی  در  اسرائیلی  رژیم  نخست وزیر  «ایسنا»،  گزارش  به   
داده  رخ  خاورمیانه  مناطق  دیگر  و  عراق  در  شد: «فروپاشی   مدعی  تل آویو 

است که در آنها درگیری های میان اهل تسنن و تشیع در جریان است. »
نخست وزیر رژیم اسرائیلی در ادامه گفت: «ما باید از آرمان های کردها برای 

دستیابی به استقالل حمایت کنیم. »
و  سیاسی  پایبندی  که  هستند  مبارز  مردمی  «کردها  کرد:  تصریح  وی 
میانه روی سیاسی خود را ثابت کرده اند و شایسته استقالل سیاسی هستند.»

سانسور؛ نه، نظارت خود 
بر خود، آری

بهاءالدین خرمشاهی

من  با  ایسنا  خبرگزاری  از  خبرنگاری  (۲۰خرداد۹۳)  پیش  دوهفته  حدود 
تلفنی تماس گرفت و نظر من را درباره سانسور جویا شد. بهترین راه این 
بود که بگویم جواب کتبی می دهم - مانند حاال که این توضیح را می نویسم- 

با  کارش  که   - گوینده  تلفنی،  امالی  در  اما 
نمی بیند  را  خود  گفته های  و  دارد  فرق  نویسنده 
دومین بار  این  و  می آید.  به بار  مشکل  همواره   -
سوءتفاهم  باعث  من  تلفنی  گفته  که  است 
و  داغ  تیترسازی  ایسنا  آنکه  به ویژه  می شود. 
فراهم  من  گفته های  از  جورچین  طریق  به  شاید 
سانسور  به  زندگی  شئون  همه  است: «در  آورده 
یا  زده  را  حرف  این  من  اینکه  سند  نیازمندیم.» 
در  صوتی  فایل  یک  باید  البد  باشد  اگر  نزده ام 
دست ایسنا باشد. ولی صادقانه عرض می کنم که 
بنده در آن گفت وگوی تلفنی این حرف را با این 
الفاظ و عبارت پردازی نگفته ام. این حرف شعار 
توتالیتر  حکومت های  و  نازی ها  و  فاشیست ها 

است. هرچه باشد بیش از ۴۳سال است که قلم می زنم و مقاله می نویسم و 
چه بسیار خوانندگان می دانند که من غیرسیاسی هستم و این حرف را فقط 

یک راست افراطی بی قانون می تواند زده باشد.
در خبرگزاری یا رسانه  دیگری که از ایسنا نقل کرده اند آن تیتر غیرعادی به 
این صورت تغییر شکل داده است: «در همه شئون زندگی به نظارت بر خود 

نیاز داریم» ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
من صریحا هرقدر که با سانسور مخالفم، با نظارت بر خود و مواظبت بر 
گفتار، نوشتار و کردار خود موافقم و این همان «محاسبه نفس» و «حاسبوا 
قبل ان تحاسبو» است که هم در شریعت و اخالق وارد است و هم در طریقت 
هر  منطق  قانون  طبق  زیرا  است.  نادرست  هم  آن  مقابل  نقطه  و  عرفان  یا 
گزاره یا خودش درست است یا عکس آن. عکس این گزاره که باید در تمامی 
داشت]  مواظبت  و  نظارت  خود  کردار  و  نوشتار  گفتار،  زندگی [بر  شوون 
چنین می شود که باید در این شوون، خودبه خود نظارت و مواظبت نداشت 

که هیچ فرد سالم و عاقل و اخالقی ای با آن موافقت ندارد.
 از همه دوستان دیده یا نادیده که ده ها «ایمیل» به نشریه ارجمند «بخارا» در 
اعتراض به آن نوشته فرستاده اند سپاسگزارم و باز در همین جوابیه موضع 
و نظرگاه خود را روشن تر خواهم کرد و در پاسخ به کلپتره های آقای عالمی 
در ستون طنزش در «شرق»، که به خیال طنز نوشته و هجوی بیش نیست، 

از قول حافظ می گویم:

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش
کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

همچنین:
حسد که می بری  ای سست طنز بر حافظ
قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

اما به راستی بنده گفته ام: ۱- خودسانسوری خالقیت هنرمند راستین را از 
بین نمی برد.

 ۲- بعضی هنرمندان خود را لوس می کنند و کاتب وحی می انگارند.
در پاسخ و شرح جمله اول عرض می کنم.

۱- بنده حدود ۱۵سال پیش سه مقاله درباره سانسور یا ممیزی نوشته ام که 
چاپ و تجدیدچاپ شده. شرح این معنا و این مطلب در آنها بهتر آمده و اگر 
را  مقاله  سه  آن  حاضرم  کند،  آمادگی  اعالم  ناشری 
عینا با این مطلب کنونی و یک مقاله دیگر در کتابی 
جدی  نقدهای  به  و  کنم  تقدیم  ۱۲۰صفحه ای  تا   ۱۰۰
پاسخ جدی بدهم. آن سه مقاله یکی «بن بست ممیزی 

کتاب» نام دارد که محتوایش از عنوانش برمی آید.
و  حل المسایل»  نشر  یا  نشر  مسایل  «حل  دومی 

سومی «خودسانسوری» نام دارد.
در سال های اوایل انقالب، آقای باقر مومنی می گفت 
صدها اثر ارزشمند و عالی در سانسور  گیر کرده که 
اگر منتشر شود چنین و چنان می شود. در چندسال 
اول انقالب هیچ گونه ممیزی ای نبوده و همه آن آثار 
منتشر شد و در عالم فرهنگ،  آب از آب تکان نخورد. 
 ۲۰۰ صد،  هر  مانند  کتاب   ۲۰۰ صد،  حداکثرش  یعنی 

کتاب دیگر بود، بی آنکه شاهکارهایی در میان باشد.
معنای  به  را  همواره «خودسانسوری»  ایسنا،  خبر  این  و  مقاله  آن  در  بنده 
را  معنا  این  «خودسانسوری»  مقاله  در  و  دانسته ام  خودبه خود»  «مواظبت 
نبود،  اصطالح  خود به خودی»  چون «مواظبت  منتها  داده  ام.  شرح  مبسوط 

ناگزیر اصطالح مشهور  «خودسانسوری» را به کار برده  ام.
منتشر  خالقانه  اثر  د ه ها  می شود  اعمال  ممیزی  که  ۳۰سالی  حدودا  این  در 
شده و چون از صافی سانسور گذشته یا خالقانه بودنش را از دست داده، که 

نداده یا البد خالقانه نبوده.
یک حرف صریح من به عنوان فردی قانونگرا از همین ملت شریف این است 
که آیا می توان به عنوان خالقیت، قانون اساسی را نقض کرد؟ آن هم قانونی 
که بالصراحه سانسور را نفی و نهی کرده، ولی واقع بینانه سه تبصره دارد 
عفت  و  اخالق  مملکتی،  مصالح  و  اسرار  با  نباید  هنری  فرهنگی-  آثار  که 
قبال  آنچه  مانند  باز  باشد.  داشته  تعارض  مذهبی  و  دینی  مسایل  و  عمومی 
گفته شد این گزاره ها یا خودشان درست و الزم الرعایه است، یا عکسشان، 
الجرم  نیست  مقبول  و  عقالیی  آنها  عکس  چون  و  ندارد  هم  سوم  شق  و 

خودشان منطقا و اخالقا و عمال درست است.
۲- اما در مورد اینکه گفته ام بعضی هنرمندان خود را لوس می کنند، صریحا 

عذر می خواهم، با درود و بدرود / شرق
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 دایناسور اتحادیه 
اروپا یا مستر یورو

او  است.  معروف  یورو  مستر  و  اروپا  اتحادیه  دایناسور  به  بیوگرافی|یونکر 
که در میان رهبران اتحادیه اروپا از حمایت بسیار زیادی برخوردار است اما 
پس  که  او  کرد.  کناره گیری  اروپا  گروه  رییس  سمت  از  که   ۲۰۱۳ سال  از  پس 
نهایت  در  اگرچه  شد  روبه رو  امنیتی  اتهام های  با  وزیری  نخست  سال   ۱۹ از 
در لوکزامبورگ، حزبش، اکثریت آرا را کسب کرد اما با فشاری که مخالفان 
یونکر به وی وارد کردند از سمت خود کناره گیری کرد. اما در زمان برگزاری 
انتخابات پارلمان اروپا به عنوان نماینده دموکرات مسیحیان لوکزامبورگ پا 
زمینه  در  تحصیالتش  که  یونکر  شد.  اروپا  پارلمان  وارد  و  گذاشت  عرصه  به 

حقوق بوده اما همواره فعالیت های سیاسی انجام داده است.

رییس  باالخره  اروپا،  اتحادیه  رهبران  میان  فراوان  کشمکش های  از  پس  باالخره 
لوکزامبورگ  سابق  نخست وزیر  یونکر،  کلود  ژان  شد.  انتخاب  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 
سرسختانه  مخالفت  میان  در  ساله   ۵۹ یونکر  شد.  باروسو  مانوئل  خوزه  جایگزین 
اینکه  برای  کوششی  هیچ  از  گذشته  روزهای  طی  بریتانیا  رسید.  پست  این  به  بریتانیا 
اجازه ندهد یونکر بر مسند ریاست کمیسیون اروپا برسد دریغ نکرد. البته ازمیان ۲۸ 
کشور اتحادیه اروپا تنها توانست مجارستان را با خود همراه کند و آنگونه که پیش بینی 
می شد یونکر توانست به سمت ریاست کمیسیون اروپا دست یابد. اگر اتحادیه اروپا را 
به مانند یك جمهوری در نظر بگیریم ریاست کمیسیون اروپا نقش رییس جمهور اروپا 
را ایفا می کند. با این حال تایید نهایی انتخاب یونکر بستگی به تایید پارلمان اروپا دارد 

که تا سه هفته آینده تشکیل می شود.

واکنش ها
می شد  محسوب  یونکر  اصلی  حامیان  از  یکی  عمال  که  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل،  آنجال 
پس از انتخاب وی گفت: «این تصمیم، کمیسیون اروپا را برخوردار از رییسی خواهد 
گفته،  گذشته  روز  چند  طی  که  همان طور  و  است  اروپایی  تجربیات  دارای  که  کرد 
دیوید  گرفت.»اما  خواهد  نظر  در  را  اروپا  پارلمان  و  اروپایی  دولت های  خواسته های 
گفت:  اروپایی  رهبران  تصمیم  این  از  تاسف  ابراز  ضمن  بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون 
«امروز روز بدی برای اروپاست. من فکر می کنم که ما با همکاری یکدیگر می توانستیم 
رهبران  اینکه  باشد.  عضو  کشورهای  همه  حمایت  مورد  که  کنیم  حمایت  نامزدی  از 
اروپایی چنین رویکردی را در پیش نگرفتند، اشتباه جدی بود. در اواخر سال ۲۰۱۷، این 
اتحادیه اروپا تصمیم گیری خواهد  بریتانیا در  بروکسل نخواهد بود که در مورد آینده 
گرفت.»از  خواهند  تصمیم  باره  این  در  بریتانیا  مردم  فقط  و  بریتانیا  مردم  بلکه  کرد. 
اروپایی  یك  وی  که  می کنم  گمان  گفت:  سخنانی  در  باروسو  مانوئل  خوزه  دیگر  سوی 

متعهد و یك سیاستمدار نمونه است که تجربیات فوق العاده یی دارد.

دلیل نارضایتی بریتانیا چیست؟
در  هرچه  گذشته  روزهای  طی  بریتانیا  رسانه های  همچنین  و  بریتانیا  وزیر  نخست 
به  اقدامات  این  حتی  برسد.  سمت  این  به  یونکر  ندهند  اجازه  تا  گذاشتند  داشتند،  توان 
درخت  باالی  حتی  بریتانیایی  رسانه های  عکاسان  می گفت  یونکر  که  بود  رسیده  جایی 
خانه من می روند و از شخصی ترین مسائل من عکسبرداری می کنند. آخرین اتهامی که 
رسانه های بریتانیایی به یونکر وارد می دانستند این بود که او زیاد الکل مصرف می کند. 
اما عمده دلیل نارضایتی کامرون از انتخاب یونکر را باید در نوع نگرش این افراد نسبت 

به اتحادیه اروپا دانست. دیوید کامرون و بریتانیا نقش سیاسی برای اتحادیه اروپا قائل 
نیستند بلکه برای این اتحادیه تنها نقش تسهیل کننده روابط اقتصادی میان کشورهای 
اتحادیه اروپا را در نظر دارند. این جایی است که بریتانیا با یونکر به اختالف خواهد 
نگاه  فدرال  کشوری  را  آن  که  است  گونه یی  به  اروپا  اتحادیه  به  یونکر  نگرش  خورد. 
همبستگی  نقش  او  پرچم.  یك  زیر  اما  می شود  اداره  خود  شیوه  با  هرجا  که  می کند 
اتحادیه  می خواهد  و  می دهد  جلوه  اهمیت  پر  بسیار  مسائل  تمامی  در  را  اروپا  اتحادیه 
اروپا تبدیل به یك مجموعه یکپارچه شود. این نقطه اساسی اختالف نظر میان یونکر 

و کامرون است. با این حال از جهت دیگر یونکر نامزد ائتالف راست میانه موسوم به 
میالدی  گذشته  ماه  در  اروپا  پارلمان  انتخابات  در  ائتالف  این  است.  اروپا  مردم  حزب 
پیش،  سال ها  است،  کشور  این  حاکم  حزب  که  بریتانیا،  محافظه کار  حزب  و  شد  برنده 
با  همواره  زمان  آن  از  و  شد  خارج  اروپا)  مردم  اروپایی (حزب  میانه  راست  ائتالف  از 
دیدگاه های سیاسی و اقتصادی آن مخالفت کرده است. از همین رو مجموع این دالیل 

عامل اصلی مخالفت شدید بریتانیا از انتخاب یونکر بود.

یونکر تا چه حد می تواند موفق باشد؟
پیش از انتخاب یونکر ناظران معتقد بودند که او می تواند رییس کمیسیون اروپا شود و 
اغلب نیز معتقدند که او می تواند با توجه به تجربیاتی که اندوخته است در سمت خود 
موفق عمل کند. گفتنی است که یونکر ۱۹ سال نخست وزیر لوکزامبورگ بوده و همواره 
یکی از منتقدان سر سخت سیاست های کشورهای بزرگ در اتحادیه اروپا بوده است. 
عنوان  به  او  از  همواره  است  مسلط  آلمانی  و  فرانسوی  انگلیسی،  زبان  سه  به  که  وی 
فردی میانجی برای رفع اختالفات یاد می شود. با این وجود با توجه به سوابق یونکر او 
می تواند چهره جدیدی به اتحادیه اروپا بدهد و عمال تحقق اتحادیه اروپای واحد باشد. 
و  ایتالیا  وزیر  نخست  رنزی  متیو  برای  موفقیتی  می توان  را  یونکر  انتخاب  حال  این  با 
فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه دانست زیرا از این فرصت برای پیشبرد هدف شان 
را  یونکر  از  خود  حمایت  آنها  می کنند.  استفاده  اروپا  اتحادیه  سیاست  تغییر  بر  مبنی 

مشروط به پیشبرد برنامه رشد اقتصادیشان در اتحادیه اروپا دانسته اند.

چالش های پیش رو
این پیش زمینه ها آغاز کار یونکر را در طبقه سیزدهم ساختمان کشتی شکل دفتر ریاست 
کمیسیون اروپا در محله اروپای بروکسل دشوار می کند. درپی درگیری های طوالنی با 
جوان  بیکاران  تعداد  از  باشد،  آینده  فکر  به  باید  اکنون  اروپا  اتحادیه  بدهی ها،  بحران 
دست  از  اعتماد  و  کند  ایجاد  توازن  رشد  سیاست  و  بودجه  ساختن  منظم  میان  بکاهد، 
رفته را بازیابد. میزان مداخله اتحادیه اروپا در مسائل ملی کشورهای عضو و همچنین 
بحران ها و تنش های کشورهای همسایه، مسائل دیگری است که باید روشن شود. اکنون 

باید یونکر به منتقدان خود نشان بدهد که توان برخورد با چنین چالش هایی را دارد.

ساختار کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می کند. این کمیسیون مسوول 
انجام  رفته  هم  روی  و  پیمان نامه ها  تنفیذ  تصمیم گیری ها،  اجرای  قوانین،  پیشنهاد 
کابینه یی  به صورت  اروپا  کمیسیون  ساختار  است.  اروپا  اتحادیه  روزمره  کارهای 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  از  یك  هر  و  است،  کمیسیونر  یا  نماینده   ?? از  متشکل 
منافع  پیگیری  برای  نه  نمایندگان  این  هستند.  اروپا  کمیسیون  در  نماینده  یك  دارای 

کشور خود، بلکه در راه تحصیل منافع همه اتحادیه اروپا فعالیت می کنند.

خطر خروج بریتانیا
دست  به  برای  اروپا  کمیسیون  ریاست  عنوان  به  خود  انتخاب  از  پس  یونکر  اگرچه 
شده  آن  خواهان  بریتانیا،  به  تضمین  دادن  برای  که  کرد  اعالم  بریتانیایی ها  دل  آوردن 
که انتصاب رییس شورای اروپا و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اتفاق آرای 
۲۸ کشور عضو صورت گیرد با این حال بسیاری در اتحادیه اروپا اکنون بر این باورند 
که شیوه رفتار دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، بیش از حد مقابله جویانه است و با 
اصل تالش برای ایجاد وفاق عمومی در تصمیم گیری ها منافات دارد. اما می توان گفت 
که از حاال ثانیه شمارها برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ به 

صدا درآمده اند.



  جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۲هفته نامه پرشین۶

 با تصرف آشکار استان های شمال غربی عراق - و شاید مناطق بیشتر- توسط دولت 
شده  آغاز  کشور  این  هولناک  تاریخ  از  فصل جدیدی  داعش)،  شام (  عراق و  اسالمی 
الدین  صالح  و  نینوا  و  انبار  های  استان  داعش  مبارزان  روز  چند  تنها  طی  در  است. 
مناطق  در  مرکزی  دولت  ناموجود  قدرت  به  گواهی  که  پیروزی  کرده-  تصرف  را 
سنی مذهب است. با توجه به ایدئولوژی جهادی داعش، دامنه محدودی برای ” کمک 

رسانی اهل سنت“ وجود دارد.
این  به  پایبند  گروه  این  رهبری  باشد.  گو  و  گفت  پذیرای  که  نیست  گروهی  داعش 
دیدگاه است که شیعیان مسلمانانی مرتد و خائن به اسالم هستند و در میان بدترین 
بدترین ها ( در کنار اسرائیل و ایاالت متحده) می باشند ، البته فراموش نشود که این 
دیدگاه در گوشه و کنار جهان اهل سنت هم به گوش می رسد. این حقایق بدان معنا 

سیاسی  پاسخی  هم  و  بدهد  داعش  به  نظامی  پاسخ  هم  باید  متحده  ایاالت  که  است 
که فراتر از عراق را نیز تحت پوشش قرار دهد. از تمام این مسایل مهم تر ، نگاه و 

رویکردی منطقه ای به رقابت در حال افزایش میان 
شیعه و سنی است.

شاید بد نباشد به یاد بیاوریم که اصلی ترین معصیت 
بعثی  رویکرد  به  توسل  پیش  سال   ۱۱ ها  امریکایی 
هرگونه  که  افرادی  پاکسازی  بود.  عراق  در  زدایی 
 ، داشتند  وی  بعث  حزب  و  حسین  صدام  با  ارتباطی 
هسته اصلی این استرات ژی بود. این تصمیم سال  در 
عراق  به  متحده  ایاالت  حمله  از  بعد  جاری  سال  یک 
در سال  ۲۰۰۳ میالدی گرفته شد و این بازده  زمانی، 
هنگامی بود  که عراق کامال متعلق به ایاالت متحده 
بود و مقامات عراقی، اعم از شیعه و سنی، هیچ کاری 

از دست شان در این خصوص ساخته نبود.

اغلب گفته می شود که عراق نیاز به یک نلسون ماندال 
آن  گذاران  سیاست  مورد  در  ای  مسئله  چنین  و  دارد 
زمان آمریکا نیز صادق است. در آن زمان بر اساس 
را  متحده  ایاالت  سیاست  بنیان  و  پایه  که  ایدئولوژی 
نظر  به  بعث  حزب  سازی  کن  ریشه  کرد  می  تعریف 
حرکتی قاطع برای از بین بردن یک ایدئولوژی فجیع 
جنگ  از  پس  زدایی“  نازی   ” به  حرکت  این  بود. 

جهانی دوم تشبیه شده است.
با  مرتبط  زمان  آن  تا  که  هرکس  دادن  قرار  هدف  به  منجر  نهایت  در  زدایی  بعث  اما 
کرد.  اجرا  آلمان  در  اشغالگر  ارتش  آنچه  از  فراتر  چیزی  یعنی  شد  بود،  بعث  حزب 

حسین  صدام  توسط  که  پرسود  و  حساس  مناصب  سازی  قبضه  سیستم  به  توجه  با 
اجرایی  شده بود، حتی مدیران مدارس ابتدایی نیز شامل این افراد بودند . هرچند 
برخی از شیعیان، به ویژه سکوالرها، برای زنده ماندن در نظام صدام به حزب بعث 
پیوستند، بعثیسم به عنوان پوششی سکوالر برای حکومت اقلیت سنی شناخته شده 
و  بود  سنت  اهل  شدن  رانده  حاشیه  به  زدایی  بعث  برنامه  کلی  تاثیر  بنابراین  بود. 
پاسخ اهل سنت به بعث زدایی عمال به پشتیبانی از  اسالم گرایان تبدیل و تعبیر شد.

سازمان  عراق  سیاسی  احزاب  کل  در  ایم.  گرفته  قرار  امروزه  ما  که  است  جایی  این 
برای  سنت  اهل  رای  و  شیعه  کاندیداهای  برای  شیعیان  رای  هستند.  ای  فرقه  هایی 
تمام  آوریل،  ماه  عمومی  انتخابات  پی  در  دارد.  وجود  هم  استثنا  البته  هاست.  سنی 
شیعیان از دورنمای دوره ای دیگر برای نوری المالکی خشنود نیستند، اما در عین 
حال امادگی رای دادن به احزاب سنی برای پیش گیری از چنین نتیجه ای را نداشتند.
رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما درست می گوید که در کنار هر اقدام نظامی، مکمل 
سیاسی نیاز است . احتماال بهترین نقطعه  برای شروع چنین استرات ژری در عراق می 
تواند اخذ تعهدی از جانب مالکی برای عدم ریاست بر دولت برای سومین بار متوالی 
است. مالکی به چهره ای دو قطبی ساز در عالم سیاست عراق تبدیل شده است و بعید 

به نظر می رسد که عراق تحت حاکمیت وی به پیشرفت خاصی دست پیدا کند.

اما برای متقاعد کردن همسایگان عرب عراق برای پذیرفتن حکومت شیعی در عراق 
در  بدون   ) عراق  عرب  جمعیت  میان  در  است.  نیاز  تر  هماهنگ  مراتب  به  تالشی  به 
شیعیان  دهند)،  می  تشکیل  را  جمعیت  از  درصد   ۲۰ تقریبا  که  کردها  گرفتن  نظر 
حداقل  سیاسی-  هویت  که  کشوری  در  باشند.  می  ها  سنی  از  بیشتر  یک-  به  -سه 
در حال حاضر- وابسته به هویت فرقه ای است، حکومت اکثریت به معنی حکومت 
شیعی است. در عین حال سایر کشورهای جهان عرب به سختی این حقیقت مبتنی 
عربستان  مثال  عنوان  به  کشورها-  از  بسیاری  پذیرند.  می  را  شناسی  جمیعت  بر 

سعودی- دارای اقلیت ناآرام شیعه و بحرین دارای اکثریت ناآرام شیعه هستند.
باشند.  است،  آن  نمایانگر  داعش  که  گرایی  افراط  نوع  نگران  باید  ها  سنی  اهمه 
برپا  های  ترور  و  گذاری  بمب  اگرچه 
در  سنی  گرایان  اسالم  توسط  شده 
عراق عمدتا علیه شیعیان صورت گرفته 
سنی های  این حمالت  از  بسیاری  است، 
داده  قرار  هدف  هم  را  حکومت  طرفدار 
است و بسیاری از سالح ها و کمک های 
دیگر که عربستان سعودی و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به منظور حمایت از 
حال  در  اند  داشته  عرضه  ها  سنی  قیام 
به  است.  گرایان  افراط  دست  در  حاضر 
شورشیان  کردن  مسلح  رسد  می  نظر 
آسان  هم  آنقدرها  سوریه  در  رو  میانه 

نیست.

آنچه امروز در عراق رخ می دهد بخشی 
های  خشونت  از  تر  گسترده  نمایی  از 
این  است.  منطقه  سراسر  در  ای  فرقه 
سال   ۱۱ حمله  نتیجه  در  چه  گرایی  فرقه 
نتیجه  چه  و  باشد  عراق  به  آمریکا  پیش 
بهار عربی، همچنان زنده و فعال است. 
 ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ از  متحده  ایاالت  که  است  خورده  گره  تروریسم  از  نوعی  با  داعش 
عمده  که  هستند  نیازمند  سیاستی  به  غرب  و  آمریکا  است.  آن  با  مقابله  در  شدت  به 

مبارزات فرقه ای را نه تنها در عراق بلکه در کل منطقه مورد توجه قرار دهد.

گفت و گوی وال استریت ژورنال با سه برتانیایی حامی ایران

استراو به دنبال برقراری کانال 
های تجاری با تهران است

مرگ  و  آمریکا  بر  مرگ  شعارهای  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  استراو 
بر انگلیس در نماز جمعه ها در ایران گفت:من چنین تفکری را تایید نمی 
نباشیم.  رابطه  برقراری  دنبال  به  که  باشد  دلیلی  تواند  نمی  این  اما  کنم 
اگر تاریخ را درک کنیم می توانیم دلیل این شعار سر دادن ها را نیز درک 

کنیم. ایرانیان کودتای ۲۸ مرداد را همچنان به یاد می آورند.
حال  در  کشور  این  اسبق  خارجه  وزیر  شامل  بریتانیا  پارلمان  نمایندگان 
البی هستند تا لندن کانال های تجاری با ایران برقرار کند. جک استراو 
به همراه بن واالس نماینده محافظه کار پارلمان بریتانیا و لورد نورمن 
لمونت، کنسول پیشین این کشور ضمن انتقاد از تحریم های آمریکا علیه 

ایران خواستار تقویت روابط تجاری با ایران شده اند.
وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه هر سه این مقامات سال گذشته به 
گذشته  ژانویه  لمونت  و  واالس  استراو،  نوشت،  بودند  کرده  سفر  ایران 
حسن  با  تا  کردند  سفر  تهران  به  چپ  چناح  از  کوربین  جرمی  همراه  به 
شورای  مجلس  و  اقتصادی  مقامات  و  ایران  جمهور  رئیس  روحانی، 
اسالمی دیدار کنند. گزارش ها حاکی از آن است که آنها با فعاالن حقوق 
بشر در ایران مالقات نکردند، هرچند که واالس ادعا می کند او موضوع 

حقوق بشر را با مقامات ایرانی مطرح کرده است.
و  گفت  لمونت  و  والس  استراو،  به  که  آمریکایی  روزنامه  این  گزارش  به 
گو کرده است، آنها در تشریح دالیل حمله سال ۲۰۱۱ به سفارت بریتانیا 
در تهران به کودتای ۱۹۵۳ اشاره می کنند که در آن محمد مصدق نخست 
این  عامل  را  انگلیس  همچنان  ایرانیان  و  شد  سرنگون  ایران  وقت  وزیر 
دلیل  به  باید  لندن  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  دانند.واالس  می  کودتا 
ابراز  آنها  گفت:  شود،  ایران  عذرخواهی  خواستار  اش  سفارت  به  حمله 
 ۲۸ کودتای  بابت  توانند  می  گویند  می  که  هرچند  اند،  کرده  پشیمانی 

مرداد به طور قانونی از بریتانیا شکایت کنند.
استراو نیز در پاسخ به پرسش وال استریت ژورنال در مورد شعارهای 
گفت:من  ایران  در  ها  جمعه  نماز  در  انگلیس  بر  مرگ  و  آمریکا  بر  مرگ 
چنین تفکری را تایید نمی کنم اما این نمی تواند دلیلی باشد که به دنبال 
برقراری رابطه نباشیم. اگر تاریخ را درک کنیم می توانیم دلیل این شعار 
سر دادن ها را نیز درک کنیم. ایرانیان کودتای ۲۸ مرداد  را همچنان به 
این  اسبق  خارجه  وزیر  شامل  بریتانیا  پارلمان  آورند.نمایندگان  می  یاد 
کشور در حال البی هستند تا لندن کانال های تجاری با ایران برقرار کند.
همچنین استراو از تحریم هایی که آمریکا علیه بانک های بریتانیا به دلیل 
تحریم  این  پیامد  گفت:  و  کرد  انتقاد  است،  کرده  وضع  ایران  با  معامله 
ماهیت  ها  بانک  این  زیرا  است  نبوده  چندان  بریتانیا  های  بانک  برای  ها 
چند ملیتی دارند.  لورد لمونت نیز با با میانه رو خواندن رئیس جمهور 
جمهوری  ریاست  ساختمان  در  روحانی  حضور  که  گفت  ایران  کنونی 
ایران موجب شده است که انگیزه برای اعتماد به تجارت با ایران تقویت 
در  آنها  با  که  است  گرفته  قرار  وزرایی  تاثیر  تحت  که  گوید  می  او  شود. 
تهران مالقات داشته است. چهره هایی تحصیل کرده آمریکا. اما پرسش 
اینجاست که آیا این افراد چهره واقعی جمهوری اسالمی ایران هستند. 
محدود  ایران  در  جمهور  رئیس  قدرت  که  دانند  می  همه  دیگر  سوی  از 
مذاکرات  در  رفتن  پیش  مجوز  او  رسد  می  نظر  به  حال  عین  در  اما  است 
می  اضافه  است.واالس  کرده  دریافت  را  جهانی  های  قدرت  با  ای  هسته 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  برای  خود  قدرت  از  تواند  می  تهران  که  کند 
منطقه استفاده کند.گفتنی است استراو پس از سفر ماه ژانویه خود به 
بود  گفته  و  کرده  توصیف  غربی  های  پایتخت  مشابه  را  تهران   ، ایران 
زمانی که در تهران قدم می زنید مانند این است که در مادرید یا آتن پیاده 
وال  به  خود  دیدگاه  این  توضیح  در  قاهره.او  یا  بمبئی  نه  کنید  می  روی 
استریت ژورنال گفت: می دانیم که تهران، مادرید نیست. اما منظور من 
را  آن  تهران  به  کوتاه  سفری  در  خارجی  مسافر  یک  که  بود  پرسپکتیوی 

مشاهده می کند.

ایران و جهان

نگاه کریستوفر هیل به تحوالت منطقه در سایه داعش

کابوس فرقه گرایی به عراق 
محدود نخواهد شد

کور  زدایی  بعثی  عراق  در  متحده  ایاالت  اشتباه  نخستین 
و بی هدف پس از ۲۰۰۳ بود و جالب آنکه نه شیعیان و نه 

اهل تسنن در این رویکرد نقشی نداشتند.

منبع: پراژکت سیندیکیت/ ترجمه : مهناز امین فروغی

کریستوفر هیل 
هیل  آر.  کریستوفر 
دستیار سابق وزیر امور 
امور  در  امریکا  خارجه 
شرق آسیا، سفیر سابق 
عراق،  در  متحده  ایاالت 
مقدونیه  جنوبی،  کره 
است.  بوده  لهستان  و 

وی یکی از فرستاده های ویژه امریکا به کوزوو، 
صلح  پیمان  کنندگان  مذاکره  از  یکی  طور  همین 
کره  با  متحده  ایاالت  ارشد  کننده  مذاکره  و  دیتون 
شمالی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ بوده است. وی در حال 

حاضر در دانشگاه دنور مشغول تدریس 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.

هشدار فرانسیس فوکویاما

داعش حواس 
آمریکا را از دشمنان 
اصلی پرت می کند

فرانسیس فوکویاما 

انگلیسی:  (به  فوکویاما  فرنسیس  یوشی هیرو 
Yoshihiro Francis Fukuyama)، متولد ۲۷ اکتبر ۱۹۵۲، 
رییس  سیاسی،  اقتصاد  متخصص  آمریکایی،  فیلسوف 
گروه توسعٔه اقتصادی بین المللی دانشگاه جانز هاپکینز 
و نویسندٔه کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» می باشد 
که به خاطر نظریه پردازی «پایان تاریخ» مشهور است.

آمریکا در زمانی که ۱۵۰ هزار نیرو در عراق داشت نیز به سختی 
می توانست با میل به فرقه گرایی مقابله کند و اکنون با خروج 
نیروهای اش از عراق مقابله با آنها بسیار دشوارتر خواهد بود.

برای بعضی ها همیشه سال ۱۹۳۹ است. ما همیشه به خود می 
تهدید  بریتانیا  و  آمریکا   ،۱۹۳۰ های  سال  در  چگونه  که  گوییم 
وینستون  چگونه  و  گرفتند  کم  دست  را  ژاپن  و  آلمان  از  ناشی 
این  متوجه  که  بود  جهان  رهبران  میان  در  رهبری  تنها  چرچیل 
خطر شد و کشورش را در مقابل دفاع از دموکراسی و در مقابل 
نازی ها متحد کرد. ۷۰ سال نقش رهبری آمریکا به دنبال جنگ 
از  آن  طیف  که  است  چرچیلی  دوران  از  کاتالوگی  دوم  جهانی 

برافراشته شدن دیوار برلین تا فرو ریختن آن گسترده است.
نظام  یک  ایجاد  در  تحسینی  قابل  عملکرد  اش  متحدان  و  آمریکا 
در  جنگ  از  پس  دوران  در  المللی  بین  صلح  با  همراه  و  لیبرال 
زیادی  حدود  تا  سرایی  داستان  این  اما  اند.  داشته  آسیا  و  اروپا 
انتخابی است و برهه هایی وجود داشته است که در آن رهبران 
غربی گمان کرده اند که چرچیل هستند: آنتونی ادن انگلیسی در 
لیندون  و  داشت  سوئز  بحران  در  را  تصوری  چنین   ۱۹۵۷ سال 
تصور  این  ویتنام  در  نیز  آمریکا  اسبق  جمهور  رئیس  جانسون 
را داشت. همچنین جورج بوش نیز در عراق به تصور مشابهی 
رسیده بود. آنها در تهدیدی که به آن مواجه بودند مبالغه کردند 
و اوضاع را با به راه انداختن جنگ های غیر ضروری که نتیجه 
که  شدند  موجب  آنها  ضمن  در  کردند.  تر  وخیم  داشت  عکس 
تضعیف  گرایانه  المللی  بین  خارجی  سیاست  از  سیاسی  حمایت 
شود.تمرکز مناظره های امروز باید بر چگونگی اولویت بندی 
مواجه  آن  با  ما  که  باشد  هایی  تهدید  خطر  میزان  شناسایی  و 
سرعت  با  که  بودیم  هایی  بحران  شاهد  جاری  سال  هستیم.در 
زیادی پیش رفتند. از بحران کریمه گرفته تا پافشاری چین برای 
در اختیار گرفتن کنترل بخش هایی از آب های شرقی و جنوبی 

و همچنین سقوط قدرت دولت عراق.
اوباما  باراک  خارجی  سیاست  سخنرانی  که  است  مرحله  این  در 
او  رسد.  می  نظر  به  معنی  بی  پوینت  وست  نظامی  آکادمی  در 
تنها  که  گفت  او  کرد.  اشاره  زور  از  استفاده  از  هایی  نمونه  به 
در  چیزی  او  است.  تروریسم  هستیم،  مواجه  آن  با  که  تهدیدی 
و  روسیه  یعنی  جهانی  نظم  روی  پیش  های  چالش  دیگر  مورد 

چین نگفت.
بر  من  شام،  و  عراق  اسالمی  دولت  اخیر  های  موفقیت  وجود  با 
این باورم که تروریسم در واقع کمترین پیامد این چالش ها در 
سطح منافع اصلی آمریکا هستند. آنچه در عراق و سوریه شاهد 
آن هستیم ، گسترش آرام جنگ شیعه و سنی است که نیروهای 
محلی در آن به عنوان نیروهای نیابتی عربستان سعودی و ایران 
عمل می کنند! این یک بحران انسانی است که ایجاد شده است. 
آمریکا در زمانی که ۱۵۰ هزار نیرو در عراق داشت نیز به سختی 
می توانست با میل به فرقه گرایی مقابله کند و اکنون با خروج 
نیروهای اش از عراق مقابله با آنها بسیار دشوارتر خواهد بود.

استراتژی  هاست.  اولویت  تعیین  مورد  در  چیزی  استراتژی 
چیزی است که می گوید کدام موضوعات مهمتر هستند و دلیل 

آن را توضیح می دهد.
این در حالی است که الحاق کریمه به روسیه یک موضوع بسیار 
مبنا  این  بر  سرد  جنگ  از  پس  اروپا  بر  حاکم  نظام  است.  مهم 
همسایگی  در  ها  اقلیت  است  پذیرفته  روسیه  که  رفت  می  پیش 
رئیس  پوتین،  والدیمیر  دهند.اما  ادامه  خود  زندگی  به  اش 
جمهور روسیه این اصل را زیر سئوال برد.از سوی دیگر قدرت 

روسیه به یک مدل اقتصادی وابسته است که با گذشت زمان به 
چین  مورد  در  اوضاع  اما  شود.  می  منتهی  آن  قدرت  تضعیف 
به این گونه نیست و این کشور هم اکنون دومین اقتصاد بزرگ 
جهان محسوب می شود و شاید در چند سال آینده جای آمریکا 
می  و  دارد  را  مناطق  برخی  بر  حکمرانی  ادعای  چین  بگیرد.  را 
خواهد قدرت مطلق شرق آسیا باشد و آمریکا را از میدان به در 

کند.
افراطی گری دولت اسالمی عراق و شام در نهایت دفاع از خود 
را ثابت می کند. در مقابل، متحدانی که آمریکا برای حفاظت از 
آنها سوگند یاد کرده اکنون از سوی کشورهای صنعتی با ارتش 

پیشرفته تهدید می شوند.
هنوز  چین،  و  روسیه  در  ها  بحران  از  ناشی  خطرهای  باوجود 
هم شرایط با سال ۱۹۳۹ تفاوت دارد. اما واکنش مناسب آمریکا 
چه خواهد بود؟ اولویت ما باید سیاسی باشد: بازتقویت ناتو به 
دهنده  اشاعه  کلوپ  یک  جای  به  واقعی  نظامی  اتحاد  یک  عنوان 
با  تعامل  برای  چندجانبه  چارچوب  یک  برقراری  و  دموکراسی 
دهد.  می  پکن  با  مواجه  برای  آلترناتیوی  همسایگان  به  که  چین 
سخن  زیاد  جانبه  چند  بازی  این  مورد  در  کنون  تا  اوباما  البته 
پراکنی کرده اما سرمایه گذاری اندکی برای تبدیل آن به واقعیت 

انجام داده است.
استراتژی  هاست.  اولویت  تعیین  مورد  در  چیزی  استراتژی 
چیزی است که می گوید کدام موضوعات مهمتر هستند و دلیل 
آن را توضیح می دهد. این  تصور که هیچ جایی نیست که ارزش 
یک  اوباما  نیست.  استراتژی  یک  باشد،  نداشته  را  آمریکا  توجه 
مبالغه  در  ها  اشتباه  ادامه  به  و  کرده  تعیین  را  اشتباه  اولویت 
حالی  در  این  دهد.  می  ادامه  تروریسم  چالش  از  ناشی  خطرات 
آمریکا  توجه  فقدان  به  مصر  و  لیبی  مانند  کشورهایی  که  است 

دچارند.
نظرسنجی هایی که نئوکان ها انجام می دهند و از سوی دیگر 
گذاشته  نمایش  به  را  ناصحیحی  های  انتخاب  گرایی،  ایزوله 
این  بین  جایی  که  است  این  همیشه  واقعی  استراتژی  اما  است. 

انتخاب ها حرکت کنیم.
منبع: فایننشال تایمز/

چرا آنکارا تغییر موضع داد؟

چرخش عجیب ترکیه در 
پذیرش استقالل کردستان

در  توسعه  و  عدالت  حزب  سخنگوی   ، تایمز  فایننشال  گزارش  به 
کردستان  مستقل  دولت  ایده  گذشته  در  گوید:  می  خصوص  این 
دلیلی برای جنگ های ترکیه بود اما امروز دیگر کسی حق چنین 
حتی  ترکیه  در  ندارد.  را  کردی  کشور  خصوص  در  اظهارنظری 
نام " کردستان " هم مردم را عصبانی می کرد اما حقیقت اینجاست 
که " کردستان " نام آنها است. در شرایطی که عراق تقسیم شود و 
به نظر می رسد که این مساله به نوعی اجتناب ناپذیر هم است ، 
کردها برادران ما هستند . متاسفانه شرایط در عراق خوب نیست 
سالهای  دارد.در  کشور  این  تقسیم  از  حکایت  مسایل  ظاهر  و 
گذشته بر هم ریختن همبستگی مناطق مختلف عراق به نوعی خط 
داده  جا  خود  در  را  کردها  اقلیت  ترکیه   . است  بوده  ترکیه  قرمز 
است و  درچند دهه گذشته همواره در جدال با درخواست جدایی 
طلبی آنها بوده است. با اینهمه در چند سال اخیر ترکیه به مدافع 
و حامی تشکیل کشور مستقل کردستان در شمال عراق تبدیل شده 
است . به نظر می رسد که ترک ها به این باور رسیده اند که یک 
 – سیاسی  شریک  تواند  می  عراق  شمال  در  کردی  مستقل  کشور 

اقتصادی بسیار خوبی برای آنها باشد.
تشکیل کشور کردی در این منطقه می تواند ضربه ای به فعالیت 
های گروه تروریستی داعش که در حال حاضر عراق را ناامن کرده 
ترکیه  سفارتخانه  عضو   ۸۰ موصل  در  داعش  آید.  حساب  به  هم 
را گروگان گرفته و  تهدید بسیار جدی برای امنیت ملی ترکیه به 
و  دارد  عراق  با  مشترک  مرز  کیلومتر   ۳۰۰ آید.ترکیه  می  حساب 
داعش   . است  کیلومتر   ۹۰۰ هم  سوریه  با  کشور  این  مشترک  مرز 
در سوریه هم رفت و آمدهای خاص و موقعیت نسبتا استرات ژیک 

خود را دارد.
سخنگوی حزب عدالت و توسعه در اظهاراتی که از یک مقام عضو 
مسئول  را  عراق  وزیر  نخست  مالکی  نوری  تنها  نه  بود  بعید  ناتو 
متوجه  هم  را  انتقادهایی  بلکه  کرد  معرفی  عراق  در  ها  ناآرامی 
و  عراق  به  را  ملی  اتحاد  و  صلح  خود  با  آنها  نمود:  متحده  ایاالت 
عاید  عراقی  در  ها  امریکایی  حضور  از  که  آنچه  نیاوردند.  منطقه 
این کشور شد ناآرامی ، زنان بیوه و کودکان یتیم بود. آنها بلوکی 

از شیعیان را در عراق ایجاد کرده و رفتند .
این مقام دولت ترکیه نسبت به احتمال استفاده شدن ازگروگان ها 
انسانی  سپر  عنوان  به  داعش  اختیار  در  ای  ترکیه  های  دیپلمات  و 
داعش  و  دولتی  نیروهای  میان  های  درگیری  و  حمالت  هنگام  در 

ابراز نگرانی کرد.
استقالل  که  کرد  تاکید  خود  گفتگوی  ادامه  در  ترک  مقام  این 
کردستان عراق نخستین گزینه مطلوب آنکارا نیست. یک دیپلمات 
خارجی دیگر هم به شرط عدم افشای نام خود به فایننشال تایمز 
استقالل  به  رسیدن  برای  هایی  راه  تشویق  دنبال  به  ترکیه   : گفت 
گروه های جدایی طلب و یا اقلیت ها با توسل به اقدام های آمیخته 
به تعجیل نیست اما اگر چنین اتفاقی در عراق بیفتد، چاره ای جز 

همزیستی با آن نخواهد داشت.
ترکیه یکی از بزرگ ترین سرمایه گذارهای خارجی در کردستان 
میادین  در  مستقیم  های  گذاری  سرمایه  با  دولت  این  است.  عراق 
گازی و نفتی کردستان عراق به تامین نیاز رو به افزایش خود به 
انرِ ژی در سال های آتی توسط کردها امیدوار است . عالوه بر این 
در  هم  را  غربی  بازارهای  با  کردها  مستقیم  ارتباط  کنترل  آنکارا 

اختیار دارند.
اخیرا رئیس بزرگ ترین کمپانی نفتی ترکیه در اظهاراتی متفاوت 
حساب  به  ترکیه  در  پاالیشگاه  تنها  که  وی  کمپانی  که  کرده   افشا 
می آید تحت فشار از سوی دولت آنکارا و نمایندگان اقلیم کردستان 
ترک  تاجر  این   . است  بوده  کردستان  از  نفت  خرید  افزایش  برای 
تواند  نمی  بغداد  از  فعلی  خریدهای  به  توجه  با  که  کرد  اعالم 
درخواست کردها را مستجاب کند.مقام های دولت ترکیه امیدوار 
میان  تنش  کاهش  به  عراق  کردستان  با  رابطه  بهبود  که  هستند 
دولت ترکیه و کردهای معترض این کشور هم منتهی شود. دولت 
ترکیه سالهاست که با کردهای جدایی طلب موسوم به پ ک ک در 
حال مجادله و مذاکره است . دولت ترکیه این هفته با ارسال الیحه 
کردن  هموار  به  نوعی  به  خصوص  این  در  پارلمان  به  اصالحی 

مسیر این مذاکرات با کردها پرداخت.

دسته  حرکت  مبادا  که  داشت  واهمه  گذشته  سالهای  در  ترکیه 
به  ایران  و  سوریه  ساکن  کردهای  از  اعم  منطقه  کردهای  جمعی 
کردهای  که  شود  منتهی  منطقه  در  بزرگی  کردستان  گیری  شکل 
ک  پ  که  هایی  نشانه  اساس  بر  اما  شود  شامل  هم  را  ترکیه  داخل 
ک در چند سال اخیر از خود نشان داده جداشدن و اعالم استقالل 

کامل از ترکیه دیگر در زمره اهداف آنها نیست.



  جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۲هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

هشدار درباره 
نابرابری های 

اقتصادی در غرب
خود  که  آمریکایی  ابرثروتمندان  از  یکی  هانوئر،  نیک 
را جزو یک  درصد ثروتمند جامعه می داند در مطلبی 
دوستان  به  شد  منتشر  «پولیتیکو»  نشریه  در  که 
حدی  به  طبقاتی  شکاف  داد،  هشدار  «تریلیونرش» 
نشود،  اعمال  سریع  تغییراتی  اگر  که  است  رسیده 
شاهد اتفاقاتی مثل انقالب اکتبر روسیه یا انقالب کبیر 

فرانسه خواهیم بود.
با  را  ثروتش  که  هانوئر  بی بی سی،  گزارش  به   
سرمایه گذاری و کارآفرینی در اینترنت اندوخته است، 
که  خیره کننده ای  نابرابری  حل  برای  می نویسد:«اگر 
را  چوبش  نکنیم،  کاری  دارد  وجود  اقتصاد  این  در 
نابرابری  چنین  تحمل  جامعه ای  هیچ  خورد.  خواهیم 
فزاینده ای را ندارد. در واقع در تاریخ بشر هیچ مثالی 
و  باشد  شده  انباشته  این گونه  ثروت  که  ندارد  وجود 

سرانجام چوبش را نخورده باشد.»
درآمد  درصد   ۸  ،۱۹۸۰ سال  «در  می کند:  اضافه  او 
نیمه  سهم  و  بود  جامعه  درصد  یک  اختیار  در  آمریکا 
یک  آن  امروز  بود.  درصد   ۱۸ درآمد  از  جامعه  پایین 
 ۵۰ آن  و  دارد  اختیار  در  را  درآمد  درصد   ۲۰ درصد، 
ثروتمندانی  به  او  را.»  درآمد  درصد  دوازده  درصد، 
شوند  بیدار  خواب  از  که  می دهد  هشدار  خود  مثل 
«چون این وضعیت دوام نخواهد داشت. اگر تغییرات 
متوسط  طبقه  ندهیم،  سیاست هایمان  در  اساسی 

نابود خواهد شد و ما به فرانسه قرن هجدهم، پیش از 
انقالب برخواهیم گشت.»

آمریکا  در  دستمزد  حداقل  افزایش  هانوئر  پیشنهاد 
منشأ  رشد،  به  رو  متوسط  «طبقه  چون  است، 
شکوفایی آمریکا است نه محصول آن. طبقه متوسط 

ثروتمندانی مثل ما ایجاد می کند نه برعکس.»
هانوئر معتقد است، دموکراسی می تواند باعث انتخاب 
درست شود: «یا عده ای اندک در کوتاه مدت نفع ببرند 
یا عده ای کثیر در درازمدت. کار دموکراسی این است 

که جامعه را به سمت دومی پیش برد.»
فرانسوی  اقتصاددان  که  چیزی  همان  واقع  در  این 
و  بیست  قرن  در  «سرمایه  کتابش  در  پیکتی  توماس 
می نویسد  کتابش  در  پیکتی  است.  کرده  مطرح  یکم» 
بیست  قرن  در  که  است  این  وضعیت  این  ایجاد  دلیل 
رشد  نرخ  از  سرمایه  سود  نوزدهم  قرن  مثل  یکم  و 
جامعه  بنیان  به  این  و  است  گرفته  پیشی  اقتصادی 
دموکراتیک که بر اساس شایسته ساالری است، آسیب 

می زند.
هم  بریتانیا  در  است.  آمریکا  از  فراتر  بحث  این  دامنه 
تبدیل  جدی  موضوعی  به  طبقاتی  روزافزون  شکاف 
از  بریتانیا  جامعه  در  اقتصادی  نابرابری  است.  شده 

سال ۱۹۷۷ تاکنون ۴۲ درصد افزایش داشته است.
معتقد  بریتانیایی  جامعه شناس  ویلکینسون  ریچارد 
نابرابری  چه  هر  توسعه یافته  کشورهای  در  است 
و  فردی  سالمت  باشد،  بیشتر  جامعه ای  در  اقتصادی 
اجتماعی در آن جامعه وضعیت وخیم تری پیدا می کند 
نمی شود،  فقرا  دامنگیر  فقط  این  تعجب،  کمال  در  و 
براساس  را.  اغنیا  هم  و  می گیرد  را  فقرا  گریبان  هم 
اقتصادی  نابرابری  هزینه  بریتانیا،  نابرابری  گزارش 
برای بریتانیا ساالنه ۳۹ میلیارد پوند است که سهم هر 

بریتانیایی از آن ۶۲۲ پوند می شود. 

را  کسی  نباید  آمریکا  طبیعی  گاز  و  نفت  تولیدات  در  اخیر  رشد 
حیرت زده کند. در سه سال گذشته، آمریکا پرشتاب ترین تولیدکننده 
به  روند  این  که  نمی رسد  نظر  به  و  بوده است  دنیا  در  هیدروکربن 
 ۲۰۱۰ سال  از  آمریکا  طبیعی  گاز  تولیدات  شود.  متوقف  این زودی 
بیشتر  سرمایه گذاری  به  نیاز  اگر  و  داشته   رشد  درصد   ۲۵ حدود 
نبود، این روند بیشتر هم رشد می کرد. آمریکا که همین االن هم از 
روسیه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گاز جهان پیشی گرفته، در 
پایان این دهه یعنی تا سال ۲۰۲۱، یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
گاز جهان خواهد شد. به این ترتیب، الگوهای قیمتی و تجاری در 
سال  از  آمریکا  نفت  تولید  می کند.  تغییر  جهان  انرژی  بازارهای 
۲۰۰۸ تاکنون ۶۰ درصد افزایش یافته  و از ۳ میلیون بشکه در روز، 

به بیش از ۸ میلیون بشکه در روز رسیده است. تا چند سال آینده، 
جای  آمریکا  و  می رسد  روز  در  بشکه  میلیون   ۱۰ حدود  به  رقم  این 
می گیرد.  جهان  نفت  تولیدکننده  بزرگترین  به عنوان  را  عربستان 
میلیون  یک  هم  بوتان  و  پروپان  مانند  آمریکا  طبیعی  گاز  تولیدات 

بشکه در روز افزایش یافته و به زودی بیشتر هم می شود. 
تولیدات  که  داشت  وجود  جهانی  تقریبا  اجماع  این  پیش،  دهه  یک 
انرژی آمریکا و به طور کلی کشورهای غیرعضو اوپک، رو به کاهش 
است. امروز اما اکثر تحلیلگران اطمینان دارند که این تولیدات رو 
به افزایش است. یکی از دالیل این معکوس شدن روند تولید انرژی، 
سنگ  دل  از  گاز  و  نفت  آوردن  بیرون  برای  تکنولوژی  به  دستیابی 
کل  موضوع،  این  است.  شیل  گاز  و  نفت  همان  یا  شن  و  صخره  و 
تخمین ها را درباره منابع متعارف و ثابت شده نفتی جهان که ۱/۵ 
اکنون  زده است.  هم  بر  بود  شده  زده  تخمین  بشکه  میلیارد  هزار 
معلوم شده که تکنولوژی استخراج انرژی شیل به خارج از آمریکا 

هم قابل انتقال است. 
هیچ  در  که  بود  این  هم  آن  دلیل  شد.  آغاز  آمریکا  در  شیل  انقالب 
آن  اکتشافات  و  معدنی  مواد  مالکیت  حق  زمین  مالکان  دنیا،  کجای 

انگیزه  زمین  مالکان  که  شد  موجب  آمریکا  در  حق  این  ندارند.  را 
زمینه  این  در  و  بیابند  را  تکنولوژی  این  پیشبرد  و  اکتشافات 
پیشرفت هایی را ازآن آمریکا کنند. در چند کشور دیگر جهان مثل 
مستقل  کارآفرین  شرکت های  بعضی  انگلیس،  و  کانادا  استرالیا، 
معدنی و انرژی امکان اکتشاف انرژی را یافته اند. اما آمریکا در این 
زمینه پیشرو بوده و به همین خاطر در این بخش به پیشرفت های 

قابل توجهی رسیده است. 
کاهش  باعث  درازمدت  در  است  ممکن  عامل  دو  جدید،  شرایط  در 
قیمت نفت و گاز در جهان شود، اول، روند رو به کاهش هزینه تولید 
انرژی با استفاده از تکنولوژی های جدیدی مانند همین تکنولوژی 
گاز  و  نفت  تولیدات  گسترش  هم  دوم  عامل  است.  شیل  استخراج 

قیمت  شود،  محقق  عامل  دو  این  اگر  است.  جهان  سراسر  در  شیل 
قیمت  و  مکعب  فوت  هزار  هر  برای  دالر   ۵/۵۰ حدود  طبیعی  گاز 
نفت بشکه ای ۷۰ تا ۹۰ دالر خواهد شد. این تکنولوژی اما به آمریکا 
نیروگاه  اولین  ساخت  کار  سعودی  عربستان  نمی شود.  محدود 
به  کرده است.  آغاز  شیل  گاز  سوخت  از  استفاده  با  را  خود  برقی 
و  می شود  آزاد  صادرات  برای  عربستان  نفتی  منابع  ترتیب  این 
صادراتش بیشتر خواهد شد و در نتیجه درآمدش افزایش می یابد. 

پیامدهای ژئوپلیتیک شیل
و  اقتصادی  پیامدهای  تنها  نه  شیل،  پدیده  ظهور  با  انرژی  انقالب 
بازرگانی برای جهان دارد، بلکه پیامدهای گسترده ژئوپلیتیک هم 
تغییر است. واردات  جهان در حال  تجارت انرژی  نقشه های  دارد. 
انرژی آمریکا هر روز کمتر می شود و صادرات، بازارهای جدیدی را 
ایجاد کرده است. مثال اکثر نفت غرب آفریقا اکنون به جای آمریکا، 
به آسیا می رود. از سوی دیگر این تغییر و تحول، قدرت چانه زنی و 
وزن بسیاری از تولیدکنندگان عمده انرژی جهان را کاهش می دهد. 
در این میان کشورهایی که منابع متنوع انرژی ندارند مانند روسیه 
و برخی کشورهای عربی و خلیج فارس، بازنده این روند خواهند 

استخراج نفت از صخره» گروه رقیب برای اوپک تراشید

زلزله نفتی درجهان با «شیل»
گاز  نفت و  تولیدات  انرژی و  صنعت  کردن  دگرگون  حال  در   ،(SHALE) شیل نام  به  انقالبی 
جدید  پدیده  و  تکنولوژی  این  درباره  که  مخالفت هایی  و  تردیدها  همه  وجود  با  است.  جهان 
انرژی وجود دارد، شیل واقعیتی است که وجود دارد و آمده تا بماند. در نیمه دوم این قرن، این 
انقالب بسیار سریع تر از آنچه تصور می شد در سطح جهان گسترش می یابد. بنابراین، جهان 

باید خود را برای این پدیده جدید صنعت انرژی آماده کند. 

بازگشت هیجان به بازار ارز
تغییر  جدید  فصل  در  درصدی   ۳/۵ کاهش  از  پس  دالر  قیمت   
هزار  سه  مرز  به  تومان   ۱۰۰ و  هزار  سه  سطح  از  و  داد  مسیر 
موضع گیری ها  برخی  بازار  فعاالن  بازگشت.  تومان   ۱۵۰ و 
درخصوص مذاکرات را از عوامل این تغییر مسیر می دانند. به 
گفته آنان، فضای بازار در حال حاضر کامال هیجانی است و به 
همین دلیل نرخ حواله نیز در دبی و استانبول اعالم نشد؛ عاملی 

که در تشدید افزایش قیمت موثر عنوان می شود.
که  دالر  نرخ  و  بود  کاهشی  مسیر  در  دوشنبه  روز  تا  ارز  بازار 
شاخص بازار به حساب می آید، با رسیدن به حوالی ۳۱۰۰ تومان 
اولین  از  شده  سپری  روزهای  در  مجموعا  هفته،  اواسط  در 
بود؛  داده  دست  از  را  خود  ارزش  از  درصد   ۳/۴ تابستان  ماه 
اما نرخ به سطح ۳۱۰۰ تومان که رسید، گویی با سطح حمایتی 
جدیدی روبه رو شد و پس از برخورد با این سطح، کمی به عقب 
روز  همان  بعدازظهر  در  شنبه  سه  روز  اندک  نوسان  بازگشت. 
ارز  نرخ  تا  کرد  پیدا  ادامه  نیز  چهارشنبه  روز  در  و  یافت  شدت 
بیان  در  بازار  فعاالن  کند.  پیدا  افزایش  تومان   ۳۵ چهارشنبه 
دلیل این افزایش، باز هم بر «عامل انتظارات» انگشت گذاشتند. 
به گفته آنان سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا خوش بینی 

ناشی از فرجام مذاکرات را تضعیف کرده است.
پست  واشنگتن  برای  یادداشتی  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
و  داد  نخواهد  نشان  خود  مواضع  در  تعدیلی  «آمریکا  نوشت: 
بازار  مذاق  به  سخنان  بردارد.»این  جدید  گام های  باید  ایران 
خوش نیامد و بازیگران بازار را هیجان زده کرد. به واسطه این 
نشد.  اعالم  نیز  ترکیه  و  دبی  از  حواله  نرخ های  هیجانی،  رفتار 
اعالم نشدن نرخ ها نیز در تحرک قیمتی بازار ارز تاثیر داشت و 

موجب شد دالر تا مرز ۳۱۵۰ تومان باال بیاید.

  نرخ مطلوب صرافان
روند افزایشی نرخ موجب شد که بار دیگر نگاه فعاالن از سطح 
قیمت بر روند حرکت بازار متمرکز شود. عمده فعاالن خواهان 

حرکت های  معتقدند:  و  هستند  مشخص  دامنه  یک  در  نوسان 
زیگزاگی به ثبات در بازار لطمه می زند. احمد لواسانی دبیرکل 
اینکه  بر  تاکید  با  «ایرنا»  با  گفت و گو  در  نیز  صرافان  کانون 
و  هزار  سه  تا  سه  قیمت  ارز  بازار  فعاالن  و  «دست اندرکاران 
نیاز  «بازار  افزود:  پذیرفته اند»،  دالر  نرخ  برای  را  تومان   ۲۰۰
به آرامش دارد و قیمت ارز باالخره باید در یک سطح بایستد.» 
در  ارز  نرخ  که  صورتی  که «در  داد  هم  را  هشدار  این  لواسانی 
غیرتولیدی  بخش های  تقاضای  یابد،  کاهش  پیش  از  بیش  بازار 
برای  امر  «این  کرد:  تاکید  وی  می یابد».  افزایش  نیز  بازار  به 
بازار ارز خطرناک است و به همین دلیل قیمت ها در بازار باید 
«کاهش  به  اشاره  با  صرافان  کانون  دبیرکل  باشد».  منطقی 
مسافران،  تنها  روزها  «این  کرد:  اضافه  ارز»،  بازار  در  تقاضا 
مشتریان بازار ارز هستند و به همین دلیل حجم تقاضا در بازار 
لواسانی،  است».  یافته  کاهش  به شدت  اخیر  هفته های  در  ارز 
در  ساله  همه  تقاضا  «میزان  گفت:  ارز  بازار  وضعیت  درباره 
در  کارخانه ها  برخی  فصلی  تعطیالت  دلیل  به  تابستان  فصل 
پاییز  فصل  اوایل  «البته  داد:  ادامه  وی  می یابد».  کاهش  بازار 
با  بازار  این  در  تقاضا  دوباره  کارخانه ها  مجدد  بازگشایی  با  و 
در  ارز  عمده  خریدهای  همواره  زیرا  می شود؛  مواجه  افزایش 
ماه های پایانی تابستان و اوایل پاییز انجام می شود». لواسانی 
با اشاره به روند مثبت مذاکرات هسته ای، اظهار کرد: «این امر 
است.  داده  افزایش  قیمت ها  کاهش  برای  را  مردمی  انتظارات 
ارز  نرخ  افت  با  برسد،  نتیجه  به  مذاکرات  این  اگر  آنکه  ضمن 

مواجه خواهیم شد.»

سکه تابع دالر
در بازار سکه نیز با وجود آنکه اونس ثابت ماند، به دلیل افزایش 
قیمت دالر، بهای سکه ۶ هزار تومان باال رفت. فروشندگان سکه 
می کند.  حرکت  دالر  تابع  حاضر  حال  در  سکه  قیمت  معتقدند: 
زیرا به طور سنتی بازار در ماه رمضان از طرف تقاضا با رکود 
افزایش  تومان  هزار   ۱۸ گذشته  روز  دو  در  سکه  است.  روبه رو 
قیمت ثبت کرده است. افزایشی که ناشی از نوسان های نرخ طال 

و دالر بوده است.  
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تورم یورو همچنان کمتر از هدف 
بانک مرکزی اروپا

توسط  شده  تعیین  هدف  نصف  از  کمتر  همچنان  ژوئن  ماه  در  یورو  حوزه  تورم   
بانک مرکزی اروپا باقی ماند.

رونق  اقتصادی  رشد  به  می کند  تالش  که  را  اروپا  مرکزی  بانک  رئیس  مساله  این 
بخشد، تحت فشار قرار می دهد. به گزارش بلومبرگ، دفتر آمار اتحادیه اروپا اعالم 
درصد   ۰/۵ ساالنه  نرخ  با  مه  ماه  همچون  ژوئن  ماه  در  مصرف کننده  قیمت  کرد 
و  غذایی  مواد  قیمت  گرفتن  درنظر  بدون  تورم  نرخ  رشد  اما  است.  کرده  رشد 
درصد   ۲ هدف  اروپا  مرکزی  بانک  است.  شده  تسریع  غیرمنتظره  به طور  انرژی 
در  آی ان جی  مرکز  اقتصاددان  ولیت،  فن  مارتین  است.  کرده  تعیین  تورم  برای  را 
تا  می دهد  قرار  فشار  تحت  را  اروپا  مرکزی  بانک  تورم  می گوید:«آمار  آمستردام، 

بگوییم  که  است  زود  هنوز  بگذارد.  باز  سیاست ها  بیشتر  تسهیل  روی  به  را  در ها 
زیرا  است.  رفته  میان  از  ژاپن»  در  قیمت ها  تنزل  «مدل  به  اروپا  شدن  وارد  خطر 
شرایط اقتصادی همچنان شکننده است.»  این در شرایطی است که رشد اقتصادی 
اندک و تورم پایین موجب شد بانک مرکزی اروپا در اوایل ماه جاری اقداماتی را 
در پیش گیرد. این بانک نرخ بهره را به کمترین رکورد ۰/۱۵ درصد کاهش داد و 
نرخ سپرده را منفی کرد.  گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا نشان داد قیمت انرژی 
تنباکو  و  غذایی  مواد  الکل،  قیمت  اما  است.  یافته  افزایش  درصد   ۰/۱ ژوئن  ماه  در 
پس از رشد ۰/۱ درصدی در ماه مه، در ماه ژوئن با کاهش ۰/۲ درصدی رو به رو 
شده است. هزینه خدمات پس از افزایش ۱/۱ درصدی در ماه مه، در ماه ژوئن ۱/۳ 
درصد رشد کرده است. براساس این گزارش، نرخ تورم بدون درنظر گرفتن قیمت 
انرژی و مواد غذایی، پس از رشد ۰/۷ درصدی در ماه مه، در ماه ژوئن ۰/۸ درصد 
افزایش یافته است. دفتر آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد برآورد نهایی از نرخ تورم را 

در تاریخ ۱۷ ژوئیه منتشر خواهد کرد.

بود. مصرف کنندگان انرژی مانند چین، هند و کشورهای آسیایی همچنان 
سود خود را از این روند می برند. 

کار  همواره  جهان  انرژی  بازارهای  آینده  درباره  پیش بینی  حال،  این  با 
همین  از  جدید،  انقالب  و  پدیده  تاثیر  از  بخشی  اما  است.  بوده  دشواری 
حاال دارد معلوم می شود. بازارهای گاز، اولین جایی بودند که این تاثیر را 
نشان دادند. در گذشته، قیمت گاز در سه بازار مهم و عمده جهان بسیار 
هزار  هر  برای  دالر   ۳ آمریکا  گاز  قیمت   ،۲۰۱۲ سال  در  مثال  بود.  متفاوت 
فوت مکعب بود درحالی که آلمان برای این مقدار گاز ۱۱ دالر می پرداخت 
ال  صادرات  آمریکا  درحالی که  و  اخیر  سال  یک  در  اما  دالر.   ۱۷ ژاپن  و 
است.  شدن  یکدست  درحال  گاز  بازار  است،  داده  افزایش  را  خود  جی  ان 
آمریکا  در  جی  ان  ال  صادرات  پروژه   ۲۰ ساخت  حال  در  سرمایه گذاران 
هستند. از سوی دیگر استرالیا به زودی جای قطر را به عنوان بزرگ ترین 
تامین کننده ال ان جی جهان می گیرد. تا سال ۲۰۲۰، آمریکا و کانادا با هم 

ظرفیتی بیشتر از تولیدات ال ان جی قطر خواهند داشت. 
یکی از مهم ترین پیامدهای ژئوپلیتیک این وضعیت جدید، افزایش تولیدات 
نفتی آمریکا و کانادا است که می تواند قیمت جهانی نفت را تحت تاثیر قرار 
دهد. برخی تحلیل ها حاکی از آن است که قیمت جهانی نفت می تواند تا ۲۰ 
درصد کاهش یابد. به این ترتیب، نقش اوپک در تعیین قیمت  جهانی نفت 

در بازارها کاهش خواهد یافت. 

برندگان و بازندگان
از  حاصل  درآمدهای  به  که  جهان  در  دولتی  هر  نفت،  قیمت  کاهش  با 
مانند  کشورهایی  شد.  خواهد  چالش  دچار  است،  وابسته  هیدروکربن 
و  کلمبیا  اوراسیا،  در  روسیه  و  قزاقستان  آسیا،  در  ویتنام  و  اندونزی 
ایران  آفریقا،  در  نیجریه  و  آنگوال  التین،  آمریکای  در  ونزوئال  و  مکزیک 
آسیب  که  هستند  کشورهایی  جمله  از  خاورمیانه،  در  عربستان  و  عراق  و 
می بینند. طبیعتا این شرایط به نفع مصرف کنندگان خواهد بود. از سوی 
دیگر، کشورهایی که می خواهند از منابع انرژی شان برای اهداف سیاست 
خارجی و اعمال نفوذ در عرصه جهانی استفاده کنند، دچار چالش خواهند 
از  یکی  روسیه  اگرچه  است.  بازندگان  از  یکی  روسیه  میان،  این  در  شد. 
بزرگ ترین منابع نفتی شیل را دارد که می تواند آن را توسعه دهد، اما با 
تغییر شرایط در بازارجهانی انرژی، جایگاه روسیه در این بازار تضعیف 
خواهد شد. سرازیرشدن گاز آمریکای شمالی به بازار، اروپا را از منابع 
تامین کننده  بزرگ ترین  همچنان  روسیه  و  نمی کند  بی نیاز  روسیه  گازی 
متنوع  جهان  انرژی  تامین کنندگان  وقتی  اما  می ماند.  باقی  اروپا  انرژی 
این  به  می یابند.  بیشتری  چانه زنی  قدرت  اروپایی  مشتریان  می شوند، 
ترتیب روسیه دیگر نمی تواند مثل سال های گذشته یا همین االن، شیر گاز 
را به روی اروپا از طریق اوکراین ببندد. البته روسیه نشان داده است که 
هرگاه تحت فشار قرار می گیرد، سرسخت تر می شود. به همین دلیل باید 
این  باشیم. در  جهانی  بازارهای  عرصه  کشور در  این  منتظر واکنش های 
اخیر  سال های  در  عربستان  شد.  خواهد  دشوار  عربستان  موقعیت  میان، 
در واکنش به ناآرامی های جهان عرب، هم در داخل ریخت و پاش و خرج 
و هزینه هایش را افزایش داد و هم کمک های مالی و نظامی اش را به برخی 
تقویت  منطقه  در  را  متحدانش  جایگاه  تا  کرد  بیشتر  عربی  حکومت های 
کند. به همین دلیل در سال های اخیر و مشخصا از سال ۲۰۰۸، آستانه قیمت 
نفت برای عربستان یعنی رقمی که باید توازن بودجه را برای این کشور 

حفظ کند، از ۴۰ دالر در هر بشکه به ۹۰ دالر افزایش یافت. از سوی دیگر 
به  می گیرد.  پیشی  آن  صادرات  از  عربستان  انرژی  مصرف   ،۲۰۲۰ سال  تا 
اصلی،  برندگان  شد.  خواهد  دشوار  کشور  این  برای  شرایط  ترتیب  این 
بین المللی  آژانس  گزارش  براساس  هستند.  چین  و  هند  مانند  کشورهایی 
تا ۵۵   ۴۰ سال ۲۰۳۵،  تا  نفت  برای واردات  کشور  این دو  تقاضای  انرژی، 
به  انرژی  بازار  در  جدید  وضعیت  ترتیب،  این  به  می یابد.  افزایش  درصد 
سود این کشورها است. از سوی دیگر در این شرایط جدید، رابطه روسیه 
و  تاریخ  عامل  دو  گذشته  سال های  در  شد.  خواهد  نزدیک  بسیار  چین  و 
ایدئولوژی، این دو کشور را از هم دور نگه داشته بود. در شرایط جدید 
با گسترش همکاری های این دو کشور در زمینه انرژی و حفظ بازارهای 
باالی  دست  آن  و  می دهد  روی  هم  دیگر  اتفاق  یک  لوله،  خطوط  و  شرق 
منتظر  باید  ترتیب  این  به  است.  جهانی  ژئوپلیتیک  روبات  زمینه  در  چین 

پررنگ تر شدن نقش چین به نسبت روسیه، در عرصه جهانی باشیم.
منابع: فارین افیرز،سازمان جهانی انرژی،

 سایت وزارت انرژی آمریکا،سایت اطالعات نفت و گاز جهان 

چالش های انقالب جدید
اما این پدیده شیل، چالش هایی هم دارد. کارشناسان به سه مشکل عمده 
که می تواند میوه های این انقالب جدید در صنعت انرژی را تلخ کند اشاره 
و  تولید  روند  کاهش  زیست محیطی،  مشکالت  چالش  سه  این  می کنند. 

اقتصاد حفاری است. 
درون  به  شیمیایی  مواد  و  آب  شن،  تزریق  یعنی  گرمایشی،  استخراج 
کردن  آزاد  و  آن  در  شکاف  ایجاد  برای  شیل  سنگ های  و  صخره ها 
هیدروکربن محصور شده در آن ، خطرات زیست محیطی بالقوه ای ایجاد 
است،  زیرزمینی  منابع  آلوده شدن  یا  شدن  خشك  آنها  جمله  از  که  می کند 
ایجاد زباله های خطرناك و فعل و انفعاالت با پیامدهای نامشخص است. 
اثرات  کاهش  و  موضوع  این  روی  کار  مشغول  صنعت  این  کارشناسان 

مخرب زیست محیطی روند استخراج شیل هستند. 
تولید  استخراج،  اولیه  مراحل  در  است.  تولید  روند  کاهش  دوم،  مشکل 
افزایش می یابد، اما رفته رفته، هیدروکربن کمتری از دل صخره ها بیرون 
در  فقط  شیل  می گویند،  تکنولوژی  این  منتقدان  خاطر  همین  به  می آید. 
هم  بعضی  البته  می شود،  افول  دچار  بعد  و  می درخشد  اولیه  سال های 
می گویند که شیل تا دهه ها، نفت و گاز تولید خواهد کرد. دلیل آنها هم این 
دارای  که  است  کشف  حال  در  جدیدی  طبیعی  منابع  و  صخره ها  که  است 

منابع انرژی و هیدروکربن هستند. 
و  مالی  منابع  است.  استخراج  و  حفاری  اقتصاد  مساله  سوم،  مشکل 
با  است.  کاهش  به  رو  شیل  حفاری  و  استخراج  بخش  در  سرمایه گذاری 
توجه به اینکه برخی مناطق دارای صخره های شیل، آن تولیدی که انتظار 
می رفت را نداشته اند، سرمایه گذاران اقبال کمی برای استخراج و حفاری 
هیچ  گاه  که  شوند  متحمل  را  سنگینی  هزینه  باید  چون  می دهند.  نشان 

بازگشتی ندارد. 
در یك سال اخیر بسیاری از کشورها به فکر استخراج منابع انرژی شیل 
پایان  تا  انگلیس  و  عربستان  روسیه،  مکزیك،  چین،  استرالیا،  افتاده اند. 
این دهه، به تولید شیل می رسند. در نتیجه، تجارت جهانی انرژی به طور 

چشمگیری دچار تغییر و تحول می شود.

قائم مقام بانک مرکزی پیش بینی کرد

رشد اقتصادی سریع تر در صورت 
توافق ایران و غرب

کرد  پیش بینی  ژورنال  وال استریت  با  مصاحبه  در  بانک مرکزی  قائم مقام 
به  هسته ای  برنامه  آینده  مورد  در  غربی  قدرت های  با  ایران  در صورتی که 
دارد  که  خالی  ظرفیت های  واسطه  به  می تواند  ایران  اقتصاد  برسد،  توافق 

رشد سریع تری پیدا کند.
گروه  و  بانک مرکزی  مقامات  تالش  به  گزارشی  در  ژورنال  وال استریت 
غربی  تحریم های  وجود  با  اقتصاد  بازسازی  برای  رئیس جمهور  مشاوران 
اکبر  نوشت:  معتبر  آمریکای  روزنامه  این  اینترنتی  پایگاه  پرداخت.  پابرجا 
احیای  مهندسی  ماموریت  حالی  در  ایران  بانک مرکزی  قائم مقام  کمیجانی، 
مبادالت  انجام  به  قادر  تحریم  به دلیل  بانک مرکزی  که  یافته  را  ایران  اقتصاد 
خزانه داری  وزارت  نیست.  خارجی  دولت های  و  شرکت ها  بیشتر  با  مالی 
کمک  هسته ای  برنامه  به  بانک مرکزی  که  ادعا  این  با   ۲۰۱۲ سال  در  آمریکا 

با  مصاحبه  در  کمیجانی  اکبر  داد.  قرار  تحت تحریم  را  بانک  این  می کند، 
که  بودند  کاتالیزوری  تحریم ها  گفت:  باره  این  در  ژورنال  وال استریت 
سال  ژوئیه  تا  کردند.  بارز  را  ایران  اقتصاد  در  دیگر  مشکالت  از  بسیاری 
که  تحریم هایی  گزارش،  این  اساس  بر  شد.  آغاز  تحریم ها  واقعی  تاثیر   ۲۰۱۱
مبادالت  انجام  از  را  موسسه  این  کرد،  وضع  بانک مرکزی  علیه  اوباما  دولت 
مالی با بانک های خارجی محروم و امکان دریافت عمده درآمدهای نفتی را 
بانکی  سیستم  از  استفاده  از  همچنین  بانک مرکزی  کرد.  محدود  ایران  برای 
الکترونیکی معروف به سوئیفت که مبادالت مالی بین المللی از دفاترش را در 
بلژیک مدیریت می کند، محروم شد.  قائم مقام بانک مرکزی در این مصاحبه 
به پیشرفت قابل توجه در تثبیت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: تورم ماه به 
ماه که تا ژوئن گذشته به باالی ۴۵ درصد صعود کرده بود، اکنون به پایین 
ایران  دولت  منفی،  رشد  سال  چند  از  پس  است.  شده  داده  کاهش  درصد   ۲۰
اکنون رشد اقتصادی در سال مالی منتهی به مارس سال ۲۰۱۵ را پیش بینی 
ژورنال  وال استریت  از  نقل  به  را  متن  داخلی  خبرگزاری های  برخی  می کند. 
منعکس کرده اند که مورد تایید دکتر کمیجانی نبوده و ظاهرا با متن اصلی 

نیز منافات دارد.
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ادبیات

جزییات بزرگترین فستیوال کتاب 
کودکان ۲۰۱۴ انگلیس

«کثی کاسیدای»، «هنری وینکلر»، «لیز پیچون» و «مایکل روزن» از جمله ستارگان دنیای ادبیات 
تلگراف  مدیریت  با   Bath /بث انگلیس،  کودکان  کتاب  فستیوال  بزرگترین  در  که  هستند  کودکان 
کتاب  جشنواره  بزرگ ترین   Bath/بث ادبی  فستیوال  تلگراف،  از  نقل  داشت.به  خواهند  حضور 
کودکان در انگلیس است که امسال هشتمین سال خود را سپری می کند. در جشنواره امسال که 
قرار است از جمعه ۲۶ سپتامبر تا یکشنبه ۵ اکتبر (۵ تا ۱۳ مهرماه) برگزار شود، حدود ۱۰۰برنامه 

مختلف تدارک دیده شده است. 
«دیوید آلموند» نویسنده کتاب های کودک برای دومین سال متوالی به عنوان مهمان و کارگردان 
توجه  کودکان  ادبیات  به  کمتر  انگلیس  فرهنگ  در  می گوید  وی  داشت.  خواهد  حضور  هنری 
جایی  و  می شوند  شروع  آنجا  از  داستان ها  که  است  جایی  همان  این  که  دانست  باید  ولی  می شود 

است که فرهنگ و ادبیات احیاء می شوند. 
 A Song for Ella/«گری اال  برای  «آهنگی  عنوان  با  داستانی  کتاب  نویسنده،  این  از  اکتبر  ماه 
شده  قطعی  حضورشان  جشنواره  این  در  که  نویسنده هایی  دیگر  از  شد.  خواهد  منتشر   Grey
است می توان به جان بیرمنگام، الرن چایلد، کاساندرا کلیر، مندی کو، کورنلیا فان، سیمون مایو، 

دیو مک کلین، مایکل مورپورگو، مل پیت، جانی دادل، دبی گلیوری و دیو مک کلین اشاره کرد. 

بر اساس این گزارش، در مراسم افتتاحیه این جشنواره هنرمندان تصویرساز نیز حضور دارند که 
در رأس آن ها «کریس رایدل» قرار دارد. دومین کتاب با طرج جلد وی با عنوان «دختر بربر و عید 
بدتر از مرگ» رونمایی خواهد شد. اولین نسخه از این مجموعه با عنوان «دختر برتر و روح یک 

موش» سال گذشته در همین جشنواره به عنوان کتاب برتر انتخاب شده بود. 
یک سری مراسم برای نوجوانان و سنین باالتر نیز تدارک دیده شده است که در این مراسم نیز 
مک  سوفی  گرین،  سالی  بورگرس،  ملوین  ابرکرومبی،  جو  مثل  سنین  این  مخصوص  نویسندگان 

کنزی، رابرت موچامور، گرت نیکس و مارکوس سدویک حضور خواهند داشت. 
همچنین «بنیامین زفانیا» نویسنده کتاب های کودک با کتاب «کودک ترور» در این مراسم حضور 

خواهد داشت که اولین رمانش در طول هفت سال گذشته محسوب می شود.

  واژه های نابی که 
نویسندگان انگلیسی آنها 

را ابداع کردند
نبوده  غنی  اینچنین  ابتدا  از  انگلیسی  زبان 
جواهر نشانی  واژه های  کسانی  چه  اما  است. 
رفتاری  الگوهای   ،(cojones) مردانگی  چون 
و   (nerd) سوسول  درس خوان  بچه   ،(meme)
دست و پا چلفتی (butterfingers) را وارد زبان 

انگلیسی کرده اند؟

 (butterfingers) دست و پا چلفتی
چارلز دیکنز این اصطالح را برای اولین بار در سال ۱۸۳۶ 
 The Pickwick) "و در "داستان نامه های آقای پیک ویک
Papers) خود به کار برد. دیکنز می نویسد: هربار که در 
گرفتن چیزی ناموفق می شد و هر بار گه در متوقف کردن 
توپی شکست می خورد، با عباراتی چون : َاه احمق، دست 
و پا چلفتی (انگشت کره ای)، ناشی ، مزخرف ، نارضایتی 

خود را نشان داده و شخصیت خویش را مذمت می کرد. 

چیتی - اشاره به پارچه چیت ، به معنای ارزان قیمت و کم 
 (Chintzy) ارزش

این لغت در اصل به معنای تزئین کردن یا پوشش دادن با 
پارچه چیت گلدار (از هنر های نساجی هند که روی پارچه 
به  اشاره  برای  و  است،  کردند)  می  نقاشی  قیمت  ارزان 
بودن  خسیس  یا  و  بودن  قیمت  ارزان   ، بودن  افتاده  مد  از 
فرد یا چیزی به کار می رود. این واژه برای اولین در زبان 
که  اوانس  آن  ماری  معروف  نویسنده  توسط  انگلیسی 

الیوت  جرج  یعنی  مستعارش  نام  با  را  وی  همگی  احتماال 
می شناسید به کار رفت . وی در اواخر سال ۱۸۵۱ در جمله 
: اثر آن چیتی (کم بها) و احتماال ناخوشایند خواهد بود، 

واژه Chintzy را به کار برد. 

 (Chortle) ترتر خندیدن – چرتل
معنای  به   - را  واژه  این  بار  اولین  برای   ، کارول  لوئیس 
به  خود  آینه"  سوی  "آن  کتاب  در  خرخر-  و  خنده  ترکیب 
کار برد. جمله ای که این واژه را در بردارد عبارت است از: 
آه چه روز دل انگیزی، هورا! او با صدای بلند خرخر کنان 
خندید. کارول اصطالح "چمدان واژه" را نیز برای ترکیب 
چنین  در  است.  کرده  ابداع  جدید،  لغتی  خلق  و  واژه  دو 
می شوند  ترکیب  هم  با  واژه  دو  تر  آشنا  بخش  ترکیبی، 
(معموال بخش اول واژه اول در کنار بخش دوم واژه دوم 

قرار می گیرد.) تا واژه ای را ایجاد کنند که معنا و آوای دو 
واژه قبلی را تداعی می کند. مثل (میان وعده)Brunch که 
از ترکیب breakfast صبحانه و lunch ناهار حاصل شده 

است. 

 (Cojones) مردانگی
مردان  میان  شجاعت  و  شهامت  حس  از  تمثیلی  لغت  این 
سال  در  همینگوی  ارنست  توسط  بار  اولین  برای  که  است 
کار  به  ازظهر"  بعد  در  داستانی"مرگ  غیر  اثر  در  و   ۱۹۳۲
رفت. وی واژه مردانگی را اینگونه به کار برد: در رقابتی 
که مرگ به آن بسیار نزدیک است، برای وزشکار بودن به 

شهامت و مردانگی بیشتری نیاز است. 

به زیر سوال بردن ادعاهای بی اساس –در فارسی اصطالح 
 Debunk -باد کسی را خالی کردن به کار می رود

این واژه اولین بار توسط زندگینامه نویس و رمان نویس 
و   " رمان "خوابگاه  در  ابداع  وودوارد  ای.  ویلیام  معروف 

 ، اساس  بی  ادعاهای  کردن  افشا  معنای  به   ۱۹۳۲ سال  در 
این  دیگر  اشکال  رمان،  این  در  همچنین  وی  رفت .  کار  به 
واژه از قبیل Debunker (باطل کننده) و Debunking (رد 
شده) را ابداع کرد. البته بعدها دیگران از همین واژه برای 
رد کردن ادعاهای بی اساس وودوارد در زندگینامه جرج 
واشنگتن و اولیس اس.گرانت استفاده کردند. وی در این 
زندگینامه ها تالش کرده بود چهره های تاریخی این افراد 

بزرگ را با بدبینی تخریب کند.

 Doormat – تو سری خور
در لغت به معنی پادری یا کفش پاک کن است و در اصطالح 
استعاره از کسی است که تا حدی خود را در برابر دیگران 
زبون و خار می کند که گویی کفش پاک کن آنها شده است. 
رمان  در  معنا،  این  به  را  واژه  این  بار  اولین  برای  دیکنز 

"آرزوهای بزرگ" به کار برد.

 Eyesore -کریه منظر
کرده  «رام  نمایشنامه  در  بار  اولین  برای  شکسپیر  ویلیام 
واژه  این   In The Taming of the Shrew غرو»  غر  زن 
که  برد  کار  به  شخصیتی  وصف  در  باپتیستا،  زبان  از  را 

زشتی اش منزجر کننده و مایه آزار چشم است. 

 Feminist – فمنیست
حقوق  طرفدار  که  شود  می  گفته  کسی  به  فمنیست 
واژه  این  است.  مردان  با  زنان  برابر  سیاسی  اجتماعی، 
فرانسه  زبان  به   ، دوما  الکساندر  توسط   ۱۸۷۳ سال  در 
(féministe) ابداع شد و بعدها به معنای فمنیست توسط 
جی واندنهف به زبان انگلیسی ترجمه شده و استفاده از 

آن رواج پیدا کرد.

Nerd – نرد – بچه درسخون سوسول
این واژه اولین بار در سال ۱۹۵۰ و در کتاب کودکانه "اگر من 
باغ وحش را اداره می کردم" (If I Ran the Zoo) توسط 
نویسنده شهیر آمریکایی دکتر سوس به کار رفت. در این 
کتاب پسرکی به نام جرالد مک گرو از ایده های عجیب و 

لذت بخشش درباره اداره کردن باغ وحش می گوید. 

جرملین – هیوالی کوچکی که مشکالت فنی درست می کند 
 Gremlin –

در  انگلستان  سلطنتی  هوایی  نیروهای  توسط  واژه  این 
اما  شد.  ابداع  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  و   ۱۹۴۳ سال 
تحت  کتابی  در  را  واژه  این  دال  رولد  که  زمانی  از  فقط 
سلطنتی»  هوایی  نیروی  داستان  ها:  «جرملین  عنوان 
این  اساس  بر  شد.  شایع  آن  از  استفاده  برد،  کار  به 
باعث  که  بود  کوچکی  خیالی  موجود  جرملین  داستان، 
سلطنتی  نیروی  هواپیماهای  در  مکانیکی  مشکالت  بروز 

انگلستان می شد و از سال ۱۹۴۳ به بعد متحدین همواره 
را  جرملین  خود  هواپیماهای  فنی  مشکالت  توجیه  برای 

سرزنش می کردند.

 International – بین المللی
این واژه نیز برای اولین بار توسط جرمی بنتهام در کتاب 
ابداع   ۱۷۸۹ سال  در  قانون  و  اخالق  اصول  بر  ای  مقدمه 
شد. واژه بین الملل اولین بار در کنار کلمه فقه و در ترکیب 
(International jurisprudence – فقه بین المللی ) به کار 
حقوق  جای  به  بود  کرده  پیشنهاد  بنتهام  واقع  در  رفت. 
ملت ها که با توجه به شرایط کنونی اسم بی مسمی است از 

واژه فقه بین المللی استفاده شود. 

Meme – الگوهای رفتاری
رفتاری  الگوهای  فرهنگ.  به  دهنده  شکل  بنیادین  واحد 
برای  واژه  این  است.  ژنتیک  در   DNA به  شبیه  چیزی 
فرگشتی  شناس  زیست   ، داوکینز  ریچارد  توسط  اولین 
ایده  رفتاری  الگوهای  فت.  کار  به   ۱۹۷۶ سال  در  معروف 
دیگر  فرد  به  فردی  از  هستند  هایی  سبک  و  رفتارها  ها، 

منتقل می شوند. 

Microcomputer -میکروکامپیوتر
ریزپردازنده  یک  توسط  که  کوچکی  کامپیوتر  معنای  به 
،ایزاک   ۱۹۵۶ ژوالی  در  می کند.  کار  تراشه  یک  بر  مبتنی 
تخیلی  علمی  و  فانتزی  مجله  نام  به  ای  مجله  در  آسیموف 
 The) "و در داستان کوتاهی به نام "شب مرده در این خط
بار واژه میکرو  Dying Night in this line)، برای اولین 

کامپیوتر را ابداع کرد. 

 Pedestrian – عابر پیاده
به  نمی دانست  کس  هیچ   ۱۷۹۱ سال  تا  انگلیسی  زبان  در 
کسی که با پای پیاده راه می رود چه باید گفت تا اینکه در 
همین سال، ویلیام وردز ورث واژه عابر پیاده را ابدع کرد. 

 Scientist – دانشمند
نام  به  کشیشی  توسط   ۱۸۴۰ سال  در  نیز  دانشمند  واژه 
در  بار  اولین  برای  را  واژه  این  او  شد،  ابداع  ِوول  ویلیام 
صفحه   ۷۰ فصل  یک  در  و  استقرایی  علوم  فلسفه  کتاب 
کار  به  معتاد   – ورکلیک  برد.  کار  به  علم  زبان  نام  به  ای 
Workaholic این واژه نیز در سال ۱۹۷۱ توسط دکتر وین 
ای. اوتس در کتاب اعترافات یک معتاد به کار ، ابداع شد. 
در واقع آمار و حقایق مربوط به اعتیاد به کار در انگلستان 
این سالها، سبب شد چنین واژه ای به زبان انگلیسی اضافه 
می  الکل  مانند  نیز  کار  که  بود  این  اوتس  منظور   . شود 
تواند اعتیاد آور باشد . همانطور که می دانید واژه الکلیسم 

(alcoholism) برای اعتیاد به الکل به کار می رود.
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شاعری که در جنگ جهانی به عنوان 
یک سرباز، ابیات مرگ را سرود

اول  جهانی  جنگ  به  آلمانی  دیگر  شاعران  مثل   Ernst Stadler/استدلر ارنست 
واکنش نشان داد.

آلمانی،  شاعر   Ernst Stadler/استدلر ارنست   ۱۹۱۴ جوالی   ۳۱ گاردین،  از  نقل  به 
بود  فرانسه  و  آلمان  بین  جنگ  شروع  خبر  علتش  و  داد  تغییر  را  خود  های  نقشه 
که به استراسبورگ رسید.در این خبر سوالی مطرح شده این بود که آیا این جنگ 
کل جهان را فراخواهد گرفت. استدلر در خاطرات خود آن روز را آشوب در شهر 

توصیف کرد. 
روز قبل از آن، وی در حال ترک استراسبورگ برای کسب کرسی استادی دانشگاه 
در رشته ادبیات آلمانی در دانشگاه تورنتو بود. ولی حاال آلمان و اروپا به وی نیاز 
داشت، به کسی که از سال ۱۹۰۷ به عنوان نیروی ذخیره به جنگ نرفته بود و حاال 

باید در جنگی ناخواسته شرکت می کرد. 
ولی  کردند  جنگ  درباره  نوشتن  به  شروع  جنگ  ابتدای  همان  از  انگلیسی  شاعران 
شاعران آلمانی ابتدا کمتر به این مقوله پرداختند که بعدا باعث اعتراض هم نسالن 
را  واقعه  این  جنگ  شروع  از  بعد  تابستان  اولین  در  مان»  شد.«توماس  استدلر 
جنگ،  شروع  در   Ernst Toller/«تالر «ارنست  و  کرد  توصیف  دردناک  تجربه ای 

خود را مثل فردی در خالء و خلسه توصیف کرد. 
علیه  نفرت  شعر  آلمانی  شاعران  دیگر  همراه   Ernst Lissauer/«لیسائور «ارنست 
با  جنگ  از   Alfred Hanschke/«هانسکی «آلفرد  مثل  کسانی  و  سرودند  انگلیس 

نفرت یاد کردند که مجبور هستند قلب خود را در دشمنی و ویرانی فرو ببرند. 
عنوان  به  کرد  سعی  ۵۱سالگی  سن  در  رمانتیک  شعرهای  شاعر  دامل»  «ریچارد 
«فرانک  و   Stefan Zweig/«ژوایگ «استفان  مثل  کسانی  و  شود  اعزام  داوطلب 
اعالم  فرانسه  با  نبرد  برای  را  خود  اشتیاق  کدام  هر   Frank Wedekind/«ودکیند
در  وی  که  شده  خطاب  کشاورزی  زمینی  مثل  جهان  استدلر  شعرهای  در  کردند. 
میان کلوخ های شخم زده شده در حال مردن است. استدلر می خواهد در شعرهایش 
آسمان را به زمین بدوزد. شعر بیداری استدلر بیشتر از بقیه اشعار وی شهرت دارد 

چون نشان می دهد چگونه آلمان برای جنگ کوک می شود. 
در این شعر که در سال ۱۹۱۳ نوشته شد ولی یک سال بعد منتشر شد، وی مبارزه 
را یک تجربه انرژی بخش خطاب می کند و عالقه دارد در سنگری بمیرد که خاک 

اطرافش را توپخانه ها شخم زده اند. 
البته در حقیقت نوشته های قبل و بعد از جنگ استدلر کمی تناقض وجود دارد ولی 
او هیچ وقت از ثبت نام در دسته های نظامی خودداری نکرد و در سنگرها هم، هیچ 

وقت اظهار رضایت و خوشحالی نکرد.
از قتل عام ۵۷ فرانسوی در نزدیکی مرز لوکزامبورگ در یادداشت هایش نوشت. در 
نبردی در همان سال از «ارنست ماکینس» یک فرمانده انگلیسی درباره نبرد سنگین 

بین آلمان و انگلیس نوشت و از آن روز به بدی یاد کرد.
استدلر نتوانست برای جنگ کامل بنویسد چون یک گلوله انگلیسی در همین نبرد 
و  نوشت  را  روزانه  خاطرات  صبح  می آمد،  باران  مرد  وقتی  و  درآورد  پای  از  را  او 
بعد ازظهر مرد.دانشگاه آکسفورد، کتابخانه بادلیان تا دوم نوامبر خاطرات روزانه 
استدلر (بخشی از نمایشگاه «جنگ بزرگ: داستانهای شخصی از داونینگ استریت 
ادبیات  و  تاریخ  عالقمندان  تماشای  معرض  به  را  گیرد)  می  بر  در  را  ترنچس»  تا 

قرار داده است.

جایزه بین المللی داستان عربی چگونه راه اندازی شد؟

سرمایه گذاری فرهنگی اماراتی ها

جایزه بین المللی داستان عربی (IPAF) جایزه ای ادبی است که هرساله زیر 
گردشگری  و  فرهنگ  اداره  مالی  حمایت  با  و  لندن  بوکر  جایزه  بنیاد  نظر 

ابوظبی برگزار می شود.
عربی  داستان  برتر  آثار  جذب  هدف  با   ۲۰۰۷ آوریل  بار  نخستین  جایزه  این   
در ابوظبی آغاز به کار کرد. در واقع بانیان جایزه بوکر عربی معتقد بودند 
الگوبرداری از جایزه موفق بوکر موجب شناخت و اشاعه هر چه بیشتر آثار 
تشویق  جایزه  دریافت  با  نیز  عرب  نویسندگان  و  شده  عربی  داستان  برتر 
عرب  داستانی  ادبیات  با  دنیا  سراسر  از  خوانندگانی  همچنین  شد،  خواهند 
آشنا می شوند. جاناتان تیلر مدیر مرکز لندن IPAF در گفت وگو با «گاردین» 
می گوید: «به اعتقاد من با این جایزه نه تنها از نویسندگان قدردانی خواهد 
شد؛ بلکه موجب شناخت آثار برتر عربی و نیز نویسندگان برجسته عرب در 
جهانیان  به  را  عرب  داستانی  ادبیات  برتر  آثار  تا  برآنم  من  بود.  خواهد  دنیا 

بشناسانم.»
استادان  و  نویسندگان  ادبی،  منتقدان  از  متشکل  پنج نفره  هیاتی  سال  هر 
دانشگاه اعم از عرب و غیرعرب توسط هیات امنا به عنوان داوران این جایزه 
سه  می توانند  خود  شده  منتشر  کتب  میان  از  نیز  ناشران  می شوند.  انتخاب 
عنوان رمان را معرفی کنند، سپس هیات داوری رمان های انتخاب شده توسط 
و  می کنند  مطالعه  می رسد،  عنوان  صد  به  معموال  تعدادشان  که  را  ناشران 
نیز  آنها  میان  از  و  کرده  تهیه  را  منتخب شان  رمان های  از  مشترکی  فهرست 
فهرست کوتاه تری به عنوان رمان های برتر انتخاب می کنند. برنده نهایی نیز 
از میان این آثار برگزیده انتخاب می شود. جهت اطمینان از سالمت داوری، 
هیچ  در  منتخب  رمان های  از  کوتاهی  فهرست  اعالم  زمان  تا  داوران  اسامی 
کجا فاش نخواهد شد. در حقیقت حفظ صداقت در تمام مراحل داوری یکی 
از اساسی ترین بخش های این جایزه به شمار می آید. داوران نیز نباید تحت 
تاثیر نظرات و نفوذ افرادی خارج از هیات داوری قرار بگیرند یا به مسائل 

قومی، مذهبی، سیاسی و سن و جنسیت نامزدها توجه کنند. 
هر سال ماه مارس برنده این جایزه در شهر ابوظبی اعالم می شود. به هر 
کدام از نامزدهای فهرست کوتاه منتخب ۱۰ هزار دالر آمریکا اهدا می شود و 

به نویسنده برنده عالوه بر آن مقدار ۵۰ هزاردالر آمریکا اعطا می شود. 
دوشنبه دهم فوریه سال ۲۰۱۴ نیز مانند سال های گذشته جایزه بوکر عربی 

برگزار شد و فهرست نهایی ۶ نامزد دریافت جایزه عبارت بودند از: یوسف 
احمد  و  مراد  احمد  لحبیبی،  عبدالرحیم  خلیفه،  خالد  کحه جی،  انعام  فاضل، 
بنیاد  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  نویسندگان  این  اسامی  سعداوی. 
به  داورانی  هیات  توسط  اردن  پایتخت  امان  در  شمان  عبدالحمید  فرهنگی 
سعودی،  عربستان  در  دانشگاه  مدرس  و  ادبی  منتقد  البازعی،  سعد  ریاست 

اعالم شد. 
۶ رمان منتخب این دوره که به لحاظ سبک و نوآوری در موضوع مورد توجه 
داوران قرار گرفته بودند از میان ۱۶ رمان منتخب که عناوین آنها در ژانویه 
۲۰۱۴ اعالم شده بود، انتخاب شدند. در این دوره به طور کلی ۱۵۶ نویسنده 
رمان عربی از ۱۸ کشور در جایزه شرکت کردند. اسامی ۶ رمان در فهرست 
نهایی اعالم شده عبارت بودند از: «پرنده آبی کمیاب که با من اوج می گیرد» 
عراق،  از  کحه جی  انعام  نوشته  مراکش، «طشاری»  از  فاضل  یوسف  نوشته 
از  خلیفه  خالد  نوشته  نیست»  شهر  این  آشپزخانه های  در  چاقویی  «هیچ 
آبی»  مراکش، «فیل  از  لحبیبی  عبدالرحیم  نوشته  عبدی»  سوریه، «سفرهای 
سعداوی  احمد  نوشته  بغداد»  در  و «فرانکشتاین  مصر  از  مراد  احمد  نوشته 
کاندیدای   ۶ میان  از  عربی۲۰۱۴  بوکر  دوره  هفتمین  برنده  عراق.اما  از 
 ۲۹ سه شنبه  که  بود  سعداوی  احمد  نوشته  بغداد»  در  منتخب، «فرانکشتاین 
و  رمان  نویسنده  بغداد،  در   ۱۹۷۳ متولد  سعداوی  شد.  عمومی  اعالم  آوریل 
نمایشنامه های رادیویی و تلویزیونی، مستندساز و شاعر عراقی که پیش از 
این در فستیوال بیروت ۳۹ نیز در میان ۳۹ نویسنده زیر چهل سال به عنوان 
در  خشونت  زوایای  که  رمانی  نوشتن  با  بود،  شده  انتخاب  نویسنده  بهترین 
بوکر  معتبر  جایزه  توانست  می داد  نشان  خوبی  به  را  امروز  جهان  و  عراق 
عربی ۲۰۱۴را از آن خود کند. مجریان بوکر عربی عالوه بر اهدای جایزه ۵۰ 
هزار دالری، ترجمه رمان وی را به زبان انگلیسی و نیز فروش و پخش آن در 

سراسر دنیا را تضمین کردند. 
از  یکی  ساکن  فقیر،  و  الغراندام  مردی  داستان  بغداد»  در  «فرانکشتاین 
بمباران  از  پس  که  است  الهتاگ»  «هادی  نام  به  بغداد،  پرجمعیت  محله های 
بهار ۲۰۰۵ بغداد، تکه های بدن کشته شدگان این انفجار را جمع می کند، به هم 
می دوزد و موجود جدیدی از اجساد مختلف به وجود می آورد، سپس روحی 
مسووالن  می بخشد.  نیز  زندگانی  آن  به  و  کرده  حلول  جسد  در  سرگردان 
را  وی  بقیه  و  می نامند   «xجنایتکار» را  جدید  موجود  این  عراق  سیاسی 
«فرانکشتاین» خطاب می کنند. فارنکشتاین از تمام کسانی که او را کشته اند 

انتقام می گیرد...

سارا چرچلول: 
استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه 

و روزنامه نگار و داور جایزه بانیپال و بوکر عربی:
رمان عربی در دهه های اخیر به همان شکوهی نزدیک شده است که ادبیات 

غرب در قرن نوزدهم با آثار بالزاک و فیتز جرالد و توماس  هاردی
 به آن رسیده بود.

احمد الفطوری، نویسنده و داور جایزه بوکر عربی: 
امسال داوران جایزه با آثار خوبی رو به رو شدند 

که در این میان «فرانکشتاین در بغداد» اثری مدرن 
است.  عراق  مردم  اخیر  سال های  حاد  مسائل  دربرگیرنده  حال  عین  در  و 
فراسوی  به  را  روز  سوژه های  می توان  چگونه  که  می دهد  نشان  رمان  این 

ژورنالیسم
 کشاند و به ادبیات تبدیل کرد.



  جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۲هفته نامه پرشین۱۲

هنر و سینما
موجی که از اواخر دهه ۱۹۵۰ و با ورود تعدادی سینماگر جوان 
این کشور به عرصه پایه گذاری شد و دهه ۱۹۶۰ را در بر گرفت 
و در اواخر دهه ۱۹۶۰ رو به خاموشی رفت و با این که گودار و 
شابرول  کلود  و  دومر  اریک  شامل  موسس  هیات  اعضای  سایر 
اما  است  فعال  هنوز  گودار  و  دادند  ادامه  فیلمسازی  به  همچنان 
داد.  دست  از  آرامی  به  بعد  به   ۱۹۷۰ دهه  از  را  خود  تاثیرگذاری 
گودار، فرانسوا تروفو که بر خالف وی عمری طوالنی نداشت و 
هنوز ۶۰ ساله نشده چشم از جهان فرو بست و داستان اولیه «از 
نفس افتاده» کار اوست، رومر و الن رنه که اولی چهار سال پیش 
 (۲۰۱۴) گذشته  زمستان  اواخر  هم  دومی  و  گفت  حیات  بدرود 
و  شدند  موجب  را   (Nouvelle Vague) نو  موج  و  درگذشت 
«از  فیلم  در  گودار  مشاور  و  آمد  نامش  هم  پیشتر  که  شابرول 
نفس افتاده» بود، همگی از هیات تحریریه خارق العاده نشریه 
افسانه ای شده کایه دو سینمای فرانسه بیرون آمدند و تبدیل به 

کارگردان شدند و با سبک متفاوت فیلمسازی و نگره های تازه 
شان نهضت جدیدی را در این هنر پایه گذاشتند که هنوز بر نسل 
های  دهه  مشهور  کارگردانان  حتی  و  گذارد  می  اثر  بعدی  های 

۱۹۶۰ و ۷۰ آمریکا را به تاسی از خویش وا داشت.

* سریع و روان
«از  اول  نقش  بازیگر  بلموندو  پل  ژان  و  گودار  که  حالی  در 
اند،  کرده  عبور  سال   ۸۰ سن  از  است  مدتی  دو  هر  افتاده»  نفس 
تاثیر  بدون  را  آنان  امروز  وضعیت  حتی  تواند  می  کسی  کمتر 
و  نماید  ارزیابی  نهاد،  دو  هر  زندگی  بر  فیلم  این  که  عظیمی 
در  که  وار  ولز  اورسون  گودار،  کند.  تفکیک  یکدیگر  از  را  آنها 
زمان ساختن «همشهری کین» فقط ۲۵ سال سن داشت، زمانی 
نهاده  سر  پشت  را  بهار   ۲۸ تنها  که  ساخت  را  افتاده»  نفس  «از 
فیلم  این  که  فرانسه  سینمای  های  نویی  موج  کار  دستور  بود. 
آن را بیش از پیش تثبیت کرد، دوری جستن از فرم های رسمی 
و مدل های رایج فیلمسازی در فرانسه و انجام کارها به شیوه 
تند  و  مستقیم  های  نریشن  بر  تکیه  و  وار  انارشی  و  شلوغ  ای 
و ارائه تصویری سریع و روان و بدون سختگیری های معمول 
بودجه  با  نو،  موج  نانوشته  اصول  سایر  سیاق  به  فیلم  این  بود. 
ای اندک ـ فقط ۹۰ هزار دالر ـ ساخته شد و تازه یک ششم آن 
هم به جین سیبرگ آمریکایی رسید که در ۲۱ سالگی از نقدهای 
بود،  ارائه شده  کارهایش در هالیوود  که در مورد  منفی و بدی 
و  اروپا  سینمای  در  را  بختش  تا  بود  آمده  فرانسه  به  و  گریخته 
مولفه های متفاوت آن بیازماید. بختی که واقعًا در همین جا و 
با همین فیلم برای سیبرگ باز شد ولی در بازگشت او به آمریکا 
آن  کشور  این  مدار  کج  دولت  و  زد  رقم  او  برای  را  تلخی  فرجام 
قدر برای وی پرونده سازی و متهم به گرایش های کمونیستی 
کرد که او در ۴۱ سالگی دست به خودکشی زد. داستان فیلم به 
تاریخ پیوسته گودار آسان و سرراست است؛ بلموندو رل میشل 
را که در یک خالفکار جزء و دزد خرده پا است بازی می کند. او 
کند  می  تظاهر  و  دارد  عالقه  آمریکایی  گانگستری  های  فیلم  به 
که همفری بوگارت است! وی در بندر مارسی یک اتومبیل را می 
دزدد و در این راه دست به تیراندازی می زند و یک مأمور پلیس 

گریزد  می  پاریس  به  و  کشد  می  پردازد،  می  او  تعقیب  به  که  را 
پاتریشیا  نام  به  آمریکایی  توریست  و  جوان  زن  یک  با  جا  آن  و 
(سیبرگ) آشنا می شود که طبعًا نمی داند وی یک خالفکار قاتل 

و فراری از دست پلیس است.
پاتریشیا به سبب ندانستن همین مسئله ابتدا از میشل حمایت و 
در فرار وی از دست پلیس به او کمک می کند ولی وقتی سرانجام 
مطلع می شود که ماهیت حقیقی میشل چیست و قبًال چه کرده 
و یک همسر دیگر دارد و تخلف های بسیاری انجام داده، او را 

لو می دهد و میشل که گرفتار شده و راه فراری ندارد سرنوشت 
با  برخورد  در  فیلم  پایانی  صحنه  در  و  پذیرد  می  را  خود  تلخ 

نیروهای پلیس با تیراندازی آنها کشته می شود.

* جامپ کات های غافلگیر کننده
بجز داستانی که بر شمردیم و تا آن زمان در سینمای فرانسه کم 
فیلمبرداری  در  گودار  کات  جامپ  به  موسوم  شیوه  بود  سابقه 
اتفاق  و  سوژه  روش  این  در  کرد.  غافلگیر  را  تماشاگران  نیز 
های  دوربین  با  و  باکس  چند  در  و  همزمان  طور  به  موردنظر 
متفاوت و از زوایای مختلف به تصویر کشیده می شوند که هر 
چند در سالهای بعدی و کارهای آتی باب شدند اما در آن زمان 
نشده  تفکیک  های  چارچوب  بودند.  سینما  در  انقالب  یک  مثل 
کامًال  های  نورپردازی  پیکر،  و  در  بی  و  باز  ظاهرًا  قصه  یک  و 
از  پرهیز  و  لوکیشن  در  مستقیم  و  ساده  فیلمبرداری  طبیعی، 
گرفتن صحنه ها در استودیو، دیالوگ های بسیار عوام گرایانه و 
استفاده از دوربین های مستقر بر روی شانه برای ثبت بسیاری 
از صحنه ها سالها قبل از این که روش موسوم به دوگما ۹۵ باب 
و این روش به یکی از نمادهای ثابت و مشخصه های این سبک 
از فیلمسازی تبدیل شود، از دیگر نوآوری های گودار در این فیلم 
و به واقع خطوط کاری موج نویی های سینمای فرانسه بودند.

* ۸ سال قبل از قیام های پاریس
ریچارد نیوپرت استاد رشته فیلم و سینما در دانشگاه جورجیای 
آمریکا که درباره سینمای اروپا و به ویژه فرانسه و موج نوی آن 
مطالعات زیادی دارد و درباره آن فراوان نوشته است، می گوید 
«از نفس افتاده» تاثیر وسیع و سریعی بر سینما دوستان در دهه 

۱۹۶۰ داشت و برای همگان تجربه ای تازه بود. حقیقت آن بود که 
گودار در زمان فیلمبرداری دائمًا در نوشته های قبلی اش و در 
متن سناریو دست می برد تا آن را کاملتر کند و بر میزان غافلگیر 
کننده بودن آن بیفزاید. هشت سال قبل از این که جنبش موسوم 
اول  کاراکتر  دو  بدهد،  روی  پاریس  در  دانشجویی  های  قیام  به 
آدم  و  رفتارها  همان  نشانگر  ای  گونه  به  افتاده»  نفس  فیلم «از 
هایی هستند که در آن شبه انقالب دست و نقش داشتند و به شیوه 
و  خود  بر  متمرکز  و  اند  بازیگوش  و  گریزند  می  قوانین  از  آنان 

از بین برنده امنیت اند. هر چه بود فیلم فقط در عرض ۳ هفته 
فیلمبرداری و در ۷ هفته کامل شد و با این وجود بر نسل های 
عوض  را  ها  نگرش  و  گذاشت  اثر  سینما  هنرمندان  از  متعددی 
آمریکا  مولف  سینماگران  مدرن»  و  تازه  هنگام  نسل «آن  و  کرد 
شامل فرانسیس فورد کاپوال، مارتین اسکورسیسی، برایان دی 
پالما و آرتور پن را از خود متاثر ساخت و با این نگرش می توان 
گفت که «بانی و کالید» کار گانگستری کالسیک شده سال ۱۹۶۷ 
آرتور پن با بازی وارن بیتی و فی داناوی در رل های اصلی، از 
فیلم «از نفس افتاده» اقتباس شده و فقط بزرگتر و با آدم هایی 
بیشتر ساخته شده و ورسیون آمریکایی میشل و پاتریشیا است! 
حقیقت امر هر چه باشد، انستیتوی بسیار سختگیر فیلم بریتانیا 
سیزدهمین  را   «Breathless»  ۲۰۱۲ سال  در  نظرسنجی  یک  در 

فیلم برتر تمامی تاریخ نامید.

* بدون خط حائل
کارهای  ویژه  به  و  هالیوود   ۵۰ و   ۱۹۴۰ دهه  های  فیلم  به  توجه 
در  بلوندو)  پل  (ژان  میشل  کاراکتر  به  فقط  ایام  آن  گانگستری 
متن قصه فیلم مربوط و منحصر نمی شود و خود گودار آن آثار 
را می پسندید و «فیلم نوار»های آن ایام و گانگستری های ظاهرًا 
B (درجه دوم) آن زمانه را پیوسته می دید و از آن ها خط فکری 
بد  و  خوب  های  آدم  بین  تفکیک  خط  ها  فیلم  آن  در  گرفت.  می 
قصه نازک و حائل موجود تقریبًا غیرقابل رویت بود و هر کدام 
می توانستند دیگری باشند و حتی راه حل های روحی ـ روانی 
برای  رستگاری  و  بودند  کمرنگ  و  محو  انسانی  موضوعات  و 

کاراکترها متصور نبود.

* گیج و بدون قاطعیت
فیلم  اصلی  بازیگر  دو  یعنی  سیبرگ  و  بلموندو  شود  می  گفته 
هر چه از مدت تهیه فیلم بیشتر گذشت، فزون تر گیج و از فهم 
بنیادهای فیلم ناامیدتر شدند و بنظر آنها این طور می رسید که 
گودار دائمًا دور خودش چرخ می زند و راه حل و پایانی روشن 
را در ذهنش ندارد. گودار هم با عوض کردن دائمی دیالوگ ها 
و دادن برگه های حاوی آن به دست کاراکترها فقط دقایقی قبل 
آنها  نارضایتی  و  ابهام  بر  سکانس  هر  فیلمبرداری  شروع  از 
اشراف  و  بیشتر  را  تعادل  حالت  از  آنها  شدن  دور  و  افزود  می 
شان بر موضوع را کمتر می کرد. این تمهیدات و به واقع فقدان 
تمهیدات سبب می شد بازیگران بدون تمرین کافی و آگاهی قبلی 
در هر صحنه شرکت کنند و این نمی توانست بر بازی آنها و به 
می  نیوپرت  نگذارد.  منفی  اثر  کاراکترهایشان  روحی  بار  ویژه 
گوید: این که ما در فیلم می بینیم در برخی صحنه ها بلموندو و 
سیبرگ قدری گیج و فاقد قاطعیت اند، به همین سبب و نداشتن 
اطالعات و اشراف الزم بر چیزی است که آن را ایفا می کردند 
و چارچوب قصه را از مشت خود خارج می دیدند. آنها از دست 
گودار ناراحت بودند اما حریف او نمی شدند و حتی توان ابراز 

صریح احساس و نظر خود را هم نداشتند.

* شگفت زده ها
اما وقتی فیلم کامل و اکران شد، به چنان موفقیت بزرگی رسید 
کردند.  تعجب  آن  بابت  بازیگران  همین  کسی  هر  از  بیش  که 
واقع  به  و  سوپراستار  یک  به  تبدیل  فیلم  همین  با  که  بلموندو 
همفری بوگارت مدل فرانسوی شد و قریب به ۵۵ سال است نان 
همان رل شورشی را می خورد، نمی توانست آن چه را که مقابل 
چشم هایش می بیند و موج استقبال مردم عادی و تحسین شدن 
شدت  به  هم  سیبرگ  و  کند  باور  را  منتقدان  توسط  فیلم  شدید 
شوکه شده بود. شاید بقیه دست اندرکاران فیلم بجز خود گودار 
هم دچار این حالت شده بودند زیرا در تهیه فیلمی شریک شده 
بودند که از عناصر سنتی الزم برای فیلمسازی بی بهره بود و 
پالت ها ناقص و برخی رویدادها فاقد انسجام و توالی نشان می 
کامل  قصه  های  آدم  برخی  روی  ها  سازی  کاراکتر  حتی  و  داد 

انجام نشده بود ولی به شدت به موفقیت رسیده بود.

* سؤاالت بی پاسخ
جواب  بی  عمدتًا  سؤاالت  از  کلکسیونی  ایجاد  با  گودار  واقع  به 
ذهن بیننده ها را به خود مشغول کرده و مردم را به تعقیب کار 
هنری متفاوت خود وا داشته بود. نمی شد نپرسید که میشل آدم 
ذاتًا بدی است یا خالف میلش به یک سری تخلف ها کشیده شده 
است؟ آیا او به یک دار و دسته گانگسترها تعلق دارد یا آدم تک 
می  را  پاتریشیا  خیر  واقعًا  او  آیا  است؟  اصالحی  قابل  غیر  رو 
خواهد و یا وی را فقط برای این می خواهد که به او جای امنی 
بدهد و از چنگ پلیس دور نگه دارد؟ چرا پاتریشیا به آدم موهوم 
و مشکوکی مانند میشل اعتماد می کند؟ آیا او واقعًا یک روزنامه 
برعکس  یا  و  است  خود  شغلی  ارتقای  صدد  در  کار  تازه  نگار 
فقط به فرانسه آمده تا وقتش را هدر بدهد و از مسئولیت های 

جدی بگریزد؟

* عصر کوتوله ها و دفرمه ها
چه  آن  و  است  نامشخص  هم   ۲۰۱۴ سال  در  سؤاالت  این  جواب 
و  متعدد  های  نسل  افتاده»  نفس  «از  که  است  این  دارد،  اهمیت 
به ویژه آدم های دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ را مسحور کرد و پایه گذار یک 
و  شد  سینما  در  جدید  های  نگره  و  شغلی  تازه  بنیادهای  سری 
میسر  را  حرفه  این  در  متفاوت  های  قواره  با  هایی  آدم  پذیرش 
ساخت و با این طرز تفکر می توان دریافت که چطور هنرپیشه 
های تازه دیگری که مثل بلموندو خوش سیما نبودند، از آن پس 
مثل او که به واقع زشت رو بود و بدلیل بوکسور بودن در ایام 
جوانی بینی اش شکسته و پهن شده بود، تبدیل به ستاره های 
این هنر شدند و کافی بود در آمریکا به اوجگیری امثال داستین 
جک  رفتاری،  زیبایی  هرگونه  فاقد  پاچینوی  ال  کوتوله،  هافمن 
ریخته  مو  هاکمن  جین  و  روانی  رفتارهای  دارای  نیکلسون 
را  فوق  باور  تا  کنیم  توجه  دفرمه  و  چاق  پدرهای  به  شبیه  و 
یکی  و  گفتیم  که  باشند  همین  بازیگران  این  که  این  نه  بپذیریم. 
روانی باشد و دیگری بیش از حد کوتاه و معمولی بلکه مراد این 
سینمایی  تجسم  و  تصویر  اگر  حتی  که  پذیرفت  جامعه  که  است 

آنها این گونه باشد، آنان را به چشم یک ستاره ببیند.

* تصور و وهم
ادای  که  است  کسی  میشل  کاراکتر  حتی  که  باشد  یادمان 
یک  درباره  است  قرار  که  آورد  می  در  فیلمی  در  را  گانگسترها 
گانگستر درجه چندم اما حقیقی باشد. او در آینه نگاه می کند 
جابجا  خود  دستهای  در  را  اش  اسلحه  و  بررسی  را  خود  پز  و 
به  را  سرسخت  خطرناک  های  آدم  قیافه  کوشد  می  و  کند  می 
می  تالش  و  کشد  می  سیگار  دائمًا  وار  بوگارت  او  بگیرد.  خود 
کند شبیه به گانگسترهایی باشد که بسیار دوست شان می دارد. 
گانگسترهای  که  است  هایی  مکانیسم  مخلوق  میشل  واقع  به 
سینمایی را می سازد و یا استعاره ای از آن است. این همه تصور 
می  جا  به  خود  از  افتاده»  نفس  «از  با  گودار  که  است  وهمی  و 

گذارد و همچنان حل نشدنی و دست نیافتنی نشان می دهد.
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«از نفس افتاده»؛ ۵۴ سال بعد

همچنان حل 
نشـــــــدنی و 
دست نیافتنی

سال  شاهکار  افتاده»  نفس  «از 
قضا  از  که  گودار  لوک  ژان   ۱۹۶۰
کارگردان  این  بلند  فیلم  اولین 
فرانسوی محسوب می شد ۵۴ سال 
و  انقالبی  و  نو  هنوز  اکران  از  بعد 
عمده ترین فیلم متعلق به موج نوی 
و  رسد  می  بنظر  فرانسه  سینمای 

شمایل مسلم آن است. 
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«سرآشپز» فیلم جدیدی که این روزها خوب می فروشد، درباره یك هنرمند 
است و البته این بار هنرمندی که درباره آن صحبت می کنیم و فیلم متمرکز 
بر اوست، یك آشپز است و با این فرض و توضیح اضافی که آشپزی خوب و 

غذا پختن به شیوه ای موفق نیز یك هنر قابل توجه و مهم است.

یك  زندگی   مختلف  فاکتورهای  و  عناصر  ما  باشد،  چه  هر  بحث  مورد  هنر 
در  دیده ایم،   هنرمندان  با  مرتبط  فیلم های  در  الاقل  را  آنچه  هر  و  هنرمند 
زندگی  در  معضالتی  است  قبیل  آن  از  می بینیم.  حاضر  هم  «سرآشپز» 
عالقه  اثر  بر  امنیت  نداشتن  رسانه ها،  منفی  نقدهای  ترس  از  خانوادگی، 
قابل  غیر  اتفاقات  و  هنرمندان  زندگی  در  عادی  مردم  دخالت  و  مفرط 
و  کار  با  مدت  چند  از  هر  قشرها  سایر  مثل  نیز.  هنرمندان  ولی  پیش بینی، 
شغل و حرفه خود صلح کرده و به آن دل می بازند و آشپزها هم مستثنی از 

قاعده نیستند.
این سومین فیلم از جان فاورو است که در آن اضافه بر کارگردانی نوشتن 
سناریو را هم عهده دار بوده است. آن فیلم ها «Swingers» در سال ۱۹۹۶ و 
کارگردانی  به  بیشتر  فاورو  پس  آن  از  بودند.   ۲۰۰۱ سال  در  شده»  «ساخته 
و  خوب  فیلم هایی  به  سایرین  سناریوهای  کردن  تبدیل  و  دیگران  قصه های 
پرفروش پرداخته و از آن قبیل است «ایرون من یك و دو» اگر همه اینها را 
و  دیده ایم  فاورو  از  تابحال  که  است  فیلمی  بهترین  ببندیم، «سرآشپز»  جمع 
می مانند.  یادها  در  آن  برای  معموًال  فیلمسازان  که  است  زیبایی هایی  واجد 
فیلم ۱۱۵ دقیقه طول می کشد اما اتفاقات و وقایع به سرعت سپری می شوند 
فیلم های  از  بسیاری  خالف  بر  و  دارند  اروپایی  روالی  و  طعم  رویدادها   و 
هالیوودی از قبل نمی توان آنها را حدس زد و یا فهمید که به کجا می رسند و 

فرجام کارشان چیست.
دقیقه   ۲۰ همان  در  که  باشد  این  آمریکایی  فیلم های  در  بزرگ  ایراد  یك  شاید 
اتفاقات  بدهید  تشخیص  یا  و  بزنید  حدس  را  ماجرا  می توانیدکل  آن  نخست 
بعدی چیست. «سرآشپز» این طور نیست و حتی وقتی دوسوم فیلم سپری 
شگفتی ها  و  می رسند  راه  از  منتظره ای  غیر  و  تازه  رویدادهای  باز  شده 
حادث می شوند و شاید این موارد تعجب آور در حد یك زلزله مردم را تکان 

ندهند اما لحظات غنی و جالبی را بین مردم و کاراکترها موجب می شوند.
و  متمایز  بقیه  از  که  بنویسد  را  صحنه هایی  چطور  است  بلد  خوب  فاورو 
به وضوح برتر باشند و عالوه بر این قادر است نامداران را هم راضی کند 
در «سرآشپز»  کنند.  بازی  وی  فیلم های  در  را  کوتاهی  و  کوچك  راه های  که 
رابرت داونی جونیور فقط در یك صحنه ظاهر می شود و داستین هافمن و 
اولیور پالت هر کدام در دو نما حاضرند و اسکارلت یوهان سون که بیشتر 
حال  این  با  نمی رود.  فراتر  صحنه  سه  از  می شود،  مشاهده  پرده  بر  آنها  از 
همین حضورهای اندك  و بازی کوتاه آنها هم نقش و اثر مهمی در این  فیلم 
و شکل گیری آن دارند. در عین حال نباید تصور کرد که دلیل جواب دادن این 
صحنه و سبب موفقیت فیلم حضور این بازیگران مشهور است و حتی اگر  
گمنام ها این رل ها را بازی می کردند، باز نماهای فوق در کل فیلم در مسیر 

موفقیت گام برمی داشت.
اما نقش اصلی را خود فاورو بازی می کند. او آشپزی به نام کاول است که از 
۱۰ سال پیش کارش را به عنوان یك تازه کار در این حرفه شروع کرد و پس از 
گذشت این مدت تبدیل به یك آدم حرفه ای و موفق در شغل خود شده است. 
مهیای  را  رستورانش  و  خودش  که  می بینیم  حالی  در  را  او  فیلم  شروع  در 

می کند. پالت)  اولیور  بازی  (با  آشپزی  هنر  و  علم  معروف  منتقد  یك  آمدن 
کند  رو  را  جدید  پدیده ای  و  بزند  تازه  ابتکاری  به  دست  دارد  دوست  کارل 
اما مالك رستوران (داستین هافمن) او را تشویق می کند که از ریسك دست 

برداشته و بهترین کارها و موفق ترین غذاسسهایش را از نو رو کند.
و از همان اولین نما «فاورو» به ما گوشزد می کند که عالقه کارل به حرفه اش 
و مشارکتی که در پخت و پز و گردش کار رستوران دارد،  اساسی و  ریشه ای 
برده  نصیب  را  نعمت  یك  واقع  به  بخورد،  را  او  غذای  که  کس  هر  و  است 
است. به موازات آن قصه فاورو به ما می گوید که او در یك مقطع بحرانی از 
زندگی اش هم قرار دارد و این بحران نه فقط زندگی خصوصی بلکه موقعیت 
مشکل  که  می گوید  ما  به  آرامی  به  فاورو  است.  گرفته  دربر  هم  را  او  شغلی 
اصلی فاورو پیر شدن اوست و دیگر نمی تواند خودش را پدیده ای تازه در 
این حرفه و یك چیز نو بیانگار و حتی اگر نو باشد دیگر او را به این  چشم 
نمی بینند. او پول زیادی هم در بساط ندارد و چون نمی تواند به اندازه کافی 

به پسر ۱۰ ساله اش رسیدگی کند، احساس گناه می کند.
به  هم  آنتونی)  ایمجای  بازی  (با  پسرش  و  کارل  میان  ارتباط  میان  این  در 
شده  کشیده  تصویر  به  تظاهر  بدون  و  فهم  قابل  و  طبیعی  و  عمیق  شکلی 
واین روال به قدری جاری و موفق است که آدم تصور می کند این بچه فرزند 
حقیقی اوست که البته این طور نیست. سوفیا ورگارا هم که ایفاگر رل همسر 
سابق کارل است با دوری جستن از ظاهر سازی ها و برخی داده های سطحی 

قبلی اش یکی از بهترین بازیهای عمرش را ارائه می دهد.
شاید هم Chef داستان تکامل تدریجی خود فاورو و تبدیل شدن آرام او به یك 
فیلمساز عالی است. از این منظر هر قسمت زندگی کارل به رغم معضالتش 
با زندگی خود فاورو همخوانی دارد و هر غذایی هم که دوست داشته باشید، 

نمی توانید کارل را به کلی پس بزنید.  فاورو کامًال به هدف زده است.
SFGate :منبع

هنروسینما
درباره فیلم جدید «سرآشپز» و دالیل موفقیت آن

یك زندگی طبیعی و قابل فهم
چهره بی خانمان آلمانی برنده جایزه پرتره بریتانیا

بی خانمانی که محبوب
 شرکت نفت شد

کارل،  نام  به  آلمانی  بی خانمان  مرد  یك  پرتره  درآوردن  تصویر  به  خاطر  به  گانتر،  توماس 
بیرون موزه شتدل در فرانکفورت برنده جایزه پرتره شرکت نفت بریتانیا شد. این نقاشی از 
فردا، پنجشنبه در موزه ملی پرتره بریتانیا به نمایش درخواهد آمد. گانتر اثر خود را «مردی 
با پتوی پیچازی» نامیده است.جایزه پرتره بریتانیا که با حمایت شرکت نفت بریتانیا برگزار 
می شود، بیست و پنجمین سال برگزاری اش را پشت سر می گذارد و معتبرترین جایزه پرتره 
در جهان محسوب می شود و گانتر ۴۰ ساله برنده جایزه ۳۰ هزار پوندی امسال شد. گانتر 
پیش تر درباره چگونگی آفرینش این پرتره توضیح داده بود که به طور اتفاقی در محوطه 
بیرونی موزه شتدل در فرانکفورت چهره این مرد نظرش را به خود جلب کرد و منبع الهام 
او برای کشیدن پرتره اش شد. ماجرا در بعدازظهری رخ داد که او به تماشای مجموعه نفیس 
را  بی خانمان  مردی  آمدم  بیرون  موزه  از  اینکه  از  «بعد  بود:  رفته  بزرگ  استادان  از  موزه 
جزییات  و  ایستادنش  نحوه  لباسش،  دیدم،  اعجاب آور  چیزی  او  در  من  کرد،  جلبم  که  دیدم 
کوچکش او را به فیگورهای آثار بزرگی که دیده بودم شبیه می کرد، ولی آنچه می دیدم نه یك 
اشراف زاده که مردی بی خانمان، واقعی و اینجایی بود.»گانتر از همین شباهت سود برد و 
کارل را در قالبی کشید که معموال بزرگان و اشراف زادگان را تصویر می کردند: «می خواستم 
درباره  داوری  هیات  دارد.»اعضای  را  اعتزاز  و  احترام  شایستگی  انسانی  هر  که  دهم  نشان 
دیدیم  شیفتگی  با  و  شدیم  نشسته  مرد  نیرومند  نگاه  مجذوب  «ما  گفتند:  انتخاب شان  علت 
که نقاش چگونه از همه جزییات برای پرداخت موضوعش استفاده کرده است.»جایزه دوم 
چهار  شبکه  مستند  در  که  بود  کشیده  را  وود  جین  از  پرتره  او  شد.  اهدا  تیووز  ریچارد  به 
جون  دیوید  امریکایی  هنرمند  به  سوم  جایزه  بود.  یافته  حضور  شگفت آور»  «مدبازهای 
از  اثر   ۲۳۷۷ امسال  است.  کشیده  مادرش  از  پرتره یی  که  شد  اهدا  امریکایی  نقاش  کاسان، 
سپتامبر   ۲۱ تاریخ  تا  برندگان  آثار  کردند.  رقابت  جایزه  این  سر  بر  رقابت  برای  کشور   ۷۱
این  از  نفر   ۵۱۴ و  هزار   ۲۸۵  ،۲۰۱۳ سال  (در  گرفت  خواهد  قرار  عموم  تماشای  معرض  در 
نمایشگاه دیدن کردند). بیست و پنجمین دوره جوایز ساالنه پرتره که با حمایت شرکت نفت 
به  اعتراض  در  نفر   ۲۵ امسال  همین  شد.  همراه  هم  اعتراضاتی  با  می شود،  برگزار  بریتانیا 
حمایت این شرکت نفتی بزرگ، نفت به صورت خود مالیدند و در نقاط مختلف موزه نسبت 

به حضور این شرکت اعتراض کردند.  منبع: گاردین
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۸۰ سال پس 
از یک اعدام

را  او  وقتی  انسان،  سی  از  بیش  کشتن  از  پس 
می گفت:  بود.  معترض  می بردند،  اعدام  برای 
کشته ام  را  مجهول الهویه  نفر  چند  فقط  «من 
ولگرد  اشخاص  این  خاطر  برای  مرا  شما  و 
را  سیدی  و  حسابی  شخص  که  من  می ُکشید؟ 
نکشته بودم، چند نفر مجهول الهویه را کشتم!»

 

مشهور  قاتل  بروجردی،  علی اصغر   ،۱۳۱۳ تیرماه  ششم  بامداد 
زنجیره ای که مطابق قانون محکوم به اعدام شده بود، در میدان 

سپه تهران در برابر ادارۀ کل نظمیه به دار مجازات آویخته شد.
کنند  اعدام  را  علی اصغر  است  قرار  که  بود  شده  اعالم  پیش  از   
و بنابراین از دو ساعت قبل از طلوع آفتاب، جمعیت کثیری تمام 
از  که  مردانی  و  زنان  بودند؛  کرده  اشغال  را  سپه  میدان  محوطه 
مقابل اداره کل نظمیه، تا جلوی عمارت وزارت پست و تلگراف و 
از آن سو، از مقابل عمارت بلدیه طهران و دهنۀ خیابان عالءالدوله 
تا ضلع های شرقی و غربی میدان سپه و دهنۀ خیابان باب همایون 
سقف  روی  حتی  چنانکه  بودند،  کرده  اشغال  پشت  در  پشت  را 
و  ایستاده  جمعیتی  نیز  سپه  میدان  در  شده  پارک  اتوبوس های 

ناظر اجرای حکم مجازات بودند.
بودند  آورده  شهر  بازداشتگاه  به  زندان  از  گذشته  شب  را  متهم   
مربوطه  مسئوالن  حضور  با  آفتاب،  طلوع  از  پیش  ساعت  یک  و 
باقرخان  میرزا  مدعی العموم،  سیاسی  علی خان  میرزا  جمله  از 
شهیدی مدیر دفتر دیوان عالی جنایی، رئیس پلیس، رئیس ادارۀ 
زندان، نمایندگان پزشکی قانونی و... حکم را به او ابالغ کردند 
تا اگر وصیت و تقاضایی داشته باشد انجام شود. او پس از ابالغ 
حکم خواسته بود با مادر و خاله اش مالقات کند اما چون مادر او 
مقررات  مطابق  و  بودند  ساکن  بروجرد  در  خاله اش  و  بغداد  در 
نظامنامه، تنها تقاضایی که انجامش مقدور و میسر باشد و باعث 
تعویق اجرای حکم نشود باید انجام گردد، و احضار مادر و خاله 
او مقدور نبود، اصغر قاتل به آخرین خواسته اش نرسید و ساعتی 

بعد اعدام شد.
 

 اصغر قاتل که بود و از کجا آمد؟
اهل  و  هنرمندان  سیاستمداران،  همچنانکه  تاریخی  دورۀ  هر   
عنوان  به  نیز  را  افرادی  دارد،  را  خود  به  مخصوص  فرهنگ 
قاتالن زنجیره ای به خود می بیند. قاتالنی که قربانیانشان را به 
نامشان  و  می رسانند  قتل  به  مشخص  انگیزۀ  یک  با  و  شکل  یک 
بازخوانی  را  اخیر  دهۀ  دو  همین  اگر  نمی شود.  پاک  ذهن ها  از 
کنیم نام افرادی چون غالمرضا خوشرو مشهور به خفاش شب، 

مشهور  بسیجه  محمد  عنکبوتی،  قاتل  به  مشهور  حنایی  سعید 
تاریخ مان  در  که  سال  هشتاد  می آوریم.  یاد  به  را  و...  بیجه  به 
قاتل  اصغر  به  مشهور  بروجردی  علی اصغر  بازگردیم،  عقب  به 
نیز از چنین جایگاهی در میان جنایتکاران دهۀ دوم قرن حاضر 
برخوردار است، چنانکه از او به عنوان نخستین قاتل زنجیره ای 

تاریخ ایران یاد می شود. 

دام  به  که  بود  ساله   ۴۱ بروجردی،  علی میرزا  فرزند  علی اصغر 
گذرانده  تیغ  دم  از  را  نفر   ۳۳ که  حالی  در  افتاد،  پلیس  ماموران 
سیری ناپذیرش  عطش  نمی شد،  گرفتار  اگر  نبود  معلوم  و  بود 
را  خود  پدر  که  او  می گرفت.  را  دیگر  انسان  چند  جان  جنایت  به 
هیچ گاه ندیده بود، در سن هفت سالگی به همراه مادر، خواهر و 
دو برادرش از بروجرد به قصد زیارت به کربال مشرف شد. یک 
نام  به  دیگرش  برادر  و  کرد  دائر  قهوه خانه  کاظمین  در  برادرش 
تقی هم در بغداد همین کار را پی گرفت. اصغر اما هنوز به پانزده 
سالگی نرسیده بود که تمایالتش به بزهکاری، چاقوکشی و لواط 
آشکار شد. در همین سال ها بود که راهی بغداد شد و ضمن اقامت 
در این شهر، نزد برادرش در قهوه خانه به امرار معاش پرداخت 
و در عین حال تمام مدت مشغول عیاشی بود. روزنامۀ اطالعات 
همان روزهایی که اصغر قاتل در انتظار اعدام بود، در شرح این 
از  و  شده  معروف  عمل  این  در  نوشت: «...  زندگی اش  از  بخش 
اشرار محسوب و غالبًا در محبس به سر می برده است. حتی کار 
به جایی رسیده بود که تحت نظر پلیس قرار گرفته بود. روز ها 
در قهوه خانه برادرش کاسبی می کرده و روزی شانزده قران (به 
پول هندوستان) اجرت می گرفته و تمام را صرف اطفال می کرده 
و مدتی هم درب مدارس طبق آجیل فروشی داشته و از این طریق 
به اطفال مدارس راه پیدا می کرده است تا اینکه به اتهام مربوط 
شدن با پنج نفر از اطفال متمولین آنجا که با او رفیق شده بودند و 
آن ها را فریب داده و مرتکب عمل قبیحه با آن ها شده بود، محکوم 

به ۹ سال حبس می شود.»

 روایت متجاوزی که قاتل شد
دوران  گذراندن  از  پس  بود،  کرده  روایت  خودش  چنانکه   
می خواهد  بود  گفته  برادرش  به  بغداد،  زندان  در  محکومیت 
ازدواج کند و از او کمک خواسته بود تا دست از اعمال سوء خود 
مجرمانۀ  اعمال  به  دیگر  بار  برادرش  بی اعتنایی  با  ولی  بردارد، 
علت  به  آنکه  از  پس  اما  پیش.  از  بیش  بار  این  و  داد  ادامه  قبلی 
بار  او  شکایت  و  بغداد  در  نجاری  یک  شاگرد  حسن،  به  تجاوز 
گرفت  قرار  پلیس  نظر  تحت  شد،  زندانی  سال  دو  مدت  به  دیگر 
از  نباید  بیشتر  گذشته  شب  از  ساعت  یک  تا  کردند  مقرر  چنانکه 
او  منزل  درب  شب  هر  بغداد  پلیس  ماموران  و  باشد  خارج  منزل 
کشیک می دادند. اینچنین بود که تصمیم گرفت قربانیان خود را 
«چون  بود:  گفته  مصاحبه ای  در  بعدها  خود  او  برساند.  قتل  به 
دیدم برای اطفال این همه حبس و تحت نظر و دقت پلیس و عدم 
آزادی را متحمل می شوم، تصمیم گرفتم که بعدا هر طفلی را که با 
او مرتکب [...] می شوم به قتل برسانم. در بغداد قریب ۲۴ یا ۲۵ 
طفل را سر بریدم، غالب جنازه ها را دفن و بعضی را هم در شط 
غرق می کردم و به قدری ماهر بودم که به هیچ وجه آثار و عالئمی 

باقی نمی گذاردم.»
 

او اما در یکی از قتل ها دچار دردسر شد و باالجبار راه ایران را در 
پیش گرفت. خود اصغر پس از دستگیری در این باره می گوید: 
«قتل اخیری که مرتکب شدم در اطاقی بود در منزل حسین مالک، 
واقع در محله شهر نوی بغداد که در همان جا ساکن بودم. طفلی 
را همسایه من آورده معرفی نمود که پس از ارتکاب [...]، او را 
کشتم. طفل دیگری از قضیه مطلع شد و رفت اطالع بدهد. جنازه 
را در  همان اطاق گذارده، فرار کردم. از بیراهه قریب یک ماه و نیم 
پیاده آمدم تا خود را به بروجرد رساندم. به هر نحوی بود اقوام 
خود را پیدا کرده و در منزل خاله خود ماندم و آن ها ورقی هویتی 
برای من گرفتند. پس از یکی، دو هفته گوشواره های خاله خود 
می دانستم  قالی بافی  چون  بازگشتم.  عراق  به  و  کردم  سرقت  را 
مشغول کار شدم اما یک روز که برای فروش گوشواره ها به بازار 
رفتم، آژان  مرا دستگیر کرد و چند روزی در توقیف ماندم تا اینکه 
پسرخاله ام که آنجا بود رضایت داد مرخص شوم. از آنجا به قم و 
بعد به طهران آمدم.» اینچنین بود که قاتل مخوف شب های بغداد 
پایتخت  در  را  خود  زنجیره ای  قتل های  و  آورد  در  تهران  از  سر 

ایران پی گرفت. 
 

هشت فقره قتل در کمتر از سه ماه
ساکن  قدیمی  کاروانسرایی  در  تهران  به  ورود  محض  به  اصغر   
او  شد.  مشغول  بامیه فروشی  و  دوره گردی  حمالی،  به  و  شد 
نوجوانان  میان  از  را  خود  طعمه های  قتل هایش،  جدید  دور  در 
شهرستانی انتخاب می کرد. پسرانی که در پی کار راهی پایتخت 
می شدند اما پس از مدتی به هوای دریافت پول، خرید لباس و یا 
اینچنین  می خوردند.  را  قاتل  اصغر  فریب  غذا  وعده ای  خوردن 
قتل  به  تهران  در  را  تن  هشت  ماه  سه  از  کمتر  در  اصغر،  که  بود 
رساند. نخستین قتل در ساعت ده صبح روز یکشنبه دهم دی ماه 
سری  که  شدند  باخبر  آنان  شد.  گزارش  تأمینات  اداره  به   ۱۳۱۲
بریده در خرابۀ منطقۀ شترخان نزدیکی قریۀ نجف آباد پیدا شده 
بریده  سری  و  شدند  محل  راهی  فورا  مأموران  از  گروهی  است. 
را در وسط چهار طاقی قسمت شرقی خرابه کشف کردند که با 
آلت ُبرنده قطع و چشم های آن را بیرون آورده بودند. جست وجو 

برای یافتن جسد مقتول آغاز شد و ساعتی بعد در دو متری محل 
شده  دفن  دیوار  پناه  در  رو  از  و  عریان  کلی  به  که  جسد  مزبور، 
بود به دست آمد. ادامۀ جستجوها برای یافتن لباس های مقتول و 
ردی از قاتل، به کشف دو جسد دیگر انجامید که همگی متعلق به 

کودکانی کمتر از بیست سال بود. 
با آغاز اقدامات الزم برای تعیین هویت مقتولین، معلوم می شود 
مقتول نخست کودکی به نام رحیم پانزده ساله، ولگرد معروف و 
دو نفر دیگر نیز جزو اطفال بی خانمانی بوده اند که هویت آن ها 
هیچ گاه معلوم نشد. جز اجساد مزبور، یک تکه استخوان هم در 
به  مربوطه  قاتل  شد  مشخص  بعدها  که  شد  کشف  حوالی  همان 

وسیلۀ آن، زمین را برای دفن مقتولین کنده بود.
سر  تحقیقاتشان،  حین  تأمینات  مأموران  اسفندماه  اوایل  در   
حالی  در  کردند،  کشف  جاللیه  حوالی  در  نیز  را  دیگر  مرد  یک 
در  عالئمی  و  آثار  وجه  هیچ  به  و  بود  رفته  بین  از  آن  پوست  که 
این  از  سادگی  به  مامورین  حال  این  با  نیامد.  دست  به  اطرافش 
جسد  آوردن  دست  به  برای  را  خود  تحقیقات  و  نگذشتند  قضیه 
در  مجهول الهویه  شخصی  جنازه  نتیجه  در  کردند.  آغاز  مقتول 
سی  جوانی  مقتول  شد.  کشف  دولت آباد  قلعه  زیر  امین آباد  قنات 
قنات  چاه  در  عریان  و  بریده  گلو  زیر  از  را  او  سر  که  بود  ساله 
انداخته بودند. ماموران اداره تامینات، در اطراف این اجساد هیچ 
قاتل  حال،  این  با  نیافتند.  باشد  داشته  قاتل  از  نشانی  که  عالمتی 

چند روز بعد به طور کامال اتفاقی به دام افتاد.
 

 بازداشت و اعترافات قاتل قسی القلب
حوالی  در  ماموران  که  بود   ۱۳۱۲ اسفندماه  دهم  روز  ظهر   
چاه های قنات امین آباد، به مردی میانسال برخوردند که یک پیت 
حلبی و یک سینی با مقداری بامیه برای فروش همراهش داشت. 
ابزار  بنزین  پیت  و  است  بامیه فروش  کرد  ادعا  شد،  که  استنطاق 
کار اوست. ماموران با تفتیش او و پیت حلبی که در دست داشت 
یک  دست لباس، کاله و کفش به دست آوردند و یک قبضه چاقو 
که در جیب مرد بود و همین ها برای بازداشت او کفایت می کرد. 
ساعاتی بعد معلوم شد او کسی نیست جز علی اصغر بروجردی 
زندگی  محل  به  مراجعه  از  پس  ماموران  تهران.  زنجیره ای  قاتل 
پسر  آن  از  پیش  شب  او  که  دریافتند  کاروانسرا  در  علی اصغر 
بچه ای را به عنوان برادرش معرفی کرده و شب را همراه او در 
نیز  را  آمده  دست  به  لباس های  همسایه ها  است.  خوابیده  اتاق 

شناسایی کردند که متعلق به همان نوجوان بخت برگشته بود.
 

علی اصغر پس از بازداشت و چند روز بازجویی در ادارۀ تامینات، 
به تک تک قتل هایش اعتراف کرد و گفت پیش از هشت فقره قتلی 
که در تهران مرتکب شده، سوابقی هم در تجاوز و قتل در شهر 
بغداد داشته است. او در توصیف دالیل و چگونگی نخستین قتل 
سیزده  بود.  ولگرد  و  الت ها  جزو  طفل  بود: «آن  گفته  تهران  در 
سال بیشتر نداشت و غالبًا او را در مسجد شاه دیده بودم. تقریبًا 
هشت ریال به تدریج از من گرفته بود و وعده می داد، تا اینکه یک 
نمودم  رؤیت  شاه  مسجد  در  را  طفل  رمضان  ماه  از  قبل  روزی 
چیزی  ولی  کردی  دریافت  وجه  مقداری  تاکنون  کردم  اظهار  و 
طفل  داد.  خواهم  تو  به  ریال  چهار  و  برویم  هم  با  بیا  نفهمیدم، 
مزبور راضی شده و همراه آمد. تا از دروازه ماشین بیرون رفتیم 
جبرًا  و  زدم  او  پهلوی  به  مشت  با  بردم،  شترخان  خرابه  به  را  او 
عمل خود را انجام دادم. چون خیال کردم که شاید به حال آمده 
و از دست من شکایت کند، دو مشت دیگر محکم به شکمش زدم، 
چاقو سرش را بریدم. در این موقع که سرش  با  بیهوش افتاد و 
را می بریدم، به هوش آمده، التماس و گریه می کرد. بعد از اینکه 
فراغت حاصل نمودم جنازه او را در  همان محل با پیراهن سفید 
و شلوار پاره پاره دفن و از طریق دروازه حضرت عبدالعظیم به 

شهر مراجعت کردم.»
قتل هایش  تشریح  هنگام  در  خبرنگاران  گفتۀ  به  که  قاتل  اصغر   
تهران  در  قتل  دومین  جزئیات  شرح  در  بود،  آسوده خاطر  کامال 
طفل  یک  گذشته،  واقعه  این  از  روز  «چهار  که:  داد  توضیح 
سفیدرویی بود که او را هم در مسجد شاه دیدم. به او گفتم می آیی 
با هم برویم بگردیم؟ هر چه بخواهی به تو می دهم. چون لباسش 
باالخره  بخرم.  لباس  تو  برای  برویم  بیا  گفتم  بود،  پاره  خیلی 
حاضر شد که یک تومان بگیرد، ۵ قران به او دادم و خودم جلوتر 

ملتفت  دفعه  یک  آمد.  دنبالم  هم  او  و  شدم  خارج  مسجد  درب  از 
شدم که فرار کرده است. فردا صبح او را در بازار دیدم، یقه اش 
را گرفتم. راضی نشد تا اینکه وعده یک تومان دیگر به او دادم و 
به هر قسمی بود او را فریب دادم و به خارج شهر رفتیم. بیرون 
دروازه اظهار کرد یک تومان را بده. گفتم حاضر است (ولی در 
پهلوی  به  هم  را  تو  ـ  کنی  کیف  که  بدهم  تو  به  پولی  گفتم  باطن 
شترخان  خرابه  به  را  او  بود  طوری  هر  به  می خوابانم)  یکی  آن 
برده، یک دیوار فاصله به محل طفل اولی ۵ ریال به او دادم، پس 
دادم.  پریروز  گفتم  کرد،  را  دیگر  ریال  پنج  مطالبه  کار  انجام  از 
روی  افتاد،  زمین  به  زدم.  شکمش  به  لگد  با  کرد  مشاجره  چون 
حال  از  که  زدم  شکمش  به  دیگر  محکم  مشت  چهار  و  نشستم  او 
رفت، فورًا لباس هایش را درآوردم و به کلی لخت شد، بعد موهای 
حرف  ولی  خورد  تکانی  پیچاندم.  دست  با  و  گرفتم  را  سرش 
نمی توانست بزند. سرش را از جلو با چاقو بریدم. خاک های پای 
هم  را  سر  کردم.  دفن  را  جسدش  و  کندم  استخوانی  با  را  دیوار 
در چهار طاقی دیگری دفن کردم. لباس های او را به طرف شهر 
آوردم که در عرض راه سی  شاهی به شخص رهگذری فروختم.»

 
او چنان در شرح قتل برخی قربانیانش از رفتارهای غیرانسانی 
خود یاد می کرد که گویی سر حیوانی را از بدن جدا می کرده است 
چنانکه دربارۀ آنچه بر سر جسد احمد یکی از قربانیانش آورده 
که  گودالی  نزدیک  تا  و  گرفته  را  او  سر  موی  می گفت: «...  بود، 
خون  که  گرفتم  گاز  دندان  با  را  گوشش  کشیدم.  بود،  اطاق  در 
جاری شد و خون را خوردم. گفتم «احمد! امشب تو مهمان رحیم 
از  را  او  سر  کشیده  را  چاقو  می کرد،  ناله  یواش  یواش  هستی.» 
بدن جدا کردم و چشم هایش را با دست باز کردم و گفتم «احمد! 
مرا می شناسی یا نه؟ چقدر مرا اذیت کردی؟» با چاقو زدم توی 
و  بریدم  را  دماغش  بعد  شد،  جاری  چشمش  از  آب  که  چشمش 

گوشتش آویزان شد. خواستم از گوشتش بخورم...»
 

اصغر قاتل در طول پنج ماهی که در زندان ماند به همین ترتیب، 
یک به یک و با جزئیات کامل، شرح قتل هایش را در گفت وگوهای 
متعدد به خبرنگاران می گفت و در عین حال مدعی بود که «این ها 
وقتی  خوشگل اند.  و  پا  و  بی سر  هستند؛  مادر  و  بی پدر  عده  یک 
دارم.  دشمنی  این ها  با  من  می کنند.  دزدی  درآمد،  آن ها  ریش  که 
این ها دشمن مملکت هستند. به این جهت آن ها را کشته ام. من در 
خارجه که بودم از این ها خیلی بودند و خیلی از آن ها را کشتم. 
اینجا هم که آمدم، دیدم در اینجا هم هستند و آن ها را می کشتم.»

  
من فقط افراد ولگرد را کشتم!

 اصغر قاتل را کمتر از پنج ماه پس از بازداشت به میدان سپه آورده 
بودند تا به دار بیاویزند. فریاد می زد «من چند نفر مجهول الهویه 
آقای  کنید.»  اعدامم  خاطر  این  به  نباید  و  نکشته ام  بیشتر  را 
سیاسی، مدعی العموم به او گفته بود حبیب عراقی را چرا کشتی؟ 
کشتم.»  که  بود  دزد  و  پا  و  بی سر  هم  «او  که  بود  شنیده  پاسخ 
لحظات  واپسین  تا  که  بود  قاتل  علی اصغر  جمالتی  آخرین  این 
زندگی اش از قتل هایی که مرتکب شده بود، ابراز پشیمانی نکرد. 
بود  نیامده  بیرون  نظمیه  تشکیالت  اداره  درب  از  که  موقعی  تا 
حالت عادی خود را حفظ کرده و همان تهور و جسارت همیشگی 
با  نظمیه  درب  از  اینکه  محض  به  ولی  می شد  دیده  چهره اش  در 
دید  را  جمعیتی  کثرت  و  آمد  بیرون  محافظ  مامورین  از  گروهی 
اندامش  بر  لرزه  بودند،  شده  صف  به  مرگش  تماشای  برای  که 
افتاد. عجز و البه کرد و گفت: «دو گوسفند نذر می کنم اگر از این 
وضعیت نجات پیدا کنم.» اما دیگر برای توبه و ابراز ندامت، دیر 
شده بود. وقتی آمد، جمعیت تماشاچی برای مشاهده او از نزدیک 
فشار آوردند و به هر نحوی بود خود را تا نزدیکی محوطه جلوی 
اداره تشکیالت نظمیه رساندند. گویی جماعت چوبه دار را چون 
مرگ  پایۀ  چهار  به  اصغر  بودند.  گرفته  میان  در  انگشتر  حلقه 
تشریفات  و  نظامنامه  طبق  بر  را  محکومیتش  حکم  شد.  نزدیک 
قانونی قرائت کردند و از طرف مدعی العموم به او تکلیف شد که 
روی چهارپایه برود. لحظاتی بعد طناب را به گردن او انداختند 
و به دارش کشیدند. بدین ترتیب نخستین قاتل زنجیره ای تاریخ 
ایران در سحرگاه ششم تیرماه ۱۳۱۳ به دار مجازات آویخته شد.





  جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۲هفته نامه پرشین۱۶

جام جهانی

دومین جام جهانی «ماریو فری»
نیمه دوم  اواسط  در  داشت.  قابل توجه  حاشیه  یک  بلژیک  آمریکا-  بازی 
متوقف  را  بازی  دودقیقه ای  یکی،  زمین  داخل  به  پریدن  با  هوادار  یک 
کرد. جالب اینکه مسووالن حراست ورزشگاه هم اعتقادی به گرفتن این 
فرد و بیرون بردن او نداشتند. به هر ترتیب پس از چند ثانیه مشخص 
از  پس  ایتالیایی  فری  ماریو  است.  معروف  فری»  «ماریو  فرد  این  شد 
جیمی جامپ معروف ترین تماشاگری است که عادت دارد به وسط زمین 
یکی  بود:  نوشته  جمله  دو  خود  پیراهن  روی  سه شنبه شب  فری  بپرد. 
پیامی بود برای نجات بچه های «فاوالس» که همان بچه های فقیر بومی 
در  که  ناپولی  فقید  هوادار  از «چیرو»  یادکردن  هم  دیگری  و  برزیل اند 
درگیری های پیش از فینال جام حذفی ایتالیا جان سپرده بود. فری پیش 
از این هم چندین بار این حرکت را انجام داده بود. در جام جهانی۲۰۱۰ در 
جریان بازی اسپانیا- آلمان به وسط زمین آمد و در حالی که یک شیپور 
اعتراض  کاسانو»  «آنتونیو  محرومیت  به  داشت  دست  در  «ووووزال» 
کرد. او که معموال پیراهن آبی با لوگو معروف «سوپرمن» به تن می کند 
مرتبه  چندین  اخیر  چهارسال  ۲۰۱۴در  ۲۰۱۰و  جام جهانی  دو  از  غیر  به 
دیگر دست به چنین شیرینکاری هایی  زده است. در جریان بازی میالن-

بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا با رساندن خودش به مسی دردسرساز 
شد و چند باری هم در دیدارهای تیم ملی ایتالیا و مسابقات سری آ موفق 

شده خودش از دست ماموران ورزشگاه فرار کند و به داخل زمین بیاید 
و بازی را از جریان بیندازد. برخی تصاویر نشان می دهد فری در بازی 

فرانسه- اکوادور هم قصد داشته به داخل زمین بیاید.

بیماری انگلیسی 
یک  برای  مسابقات  در  پنالتی  ضربه  دادن  دست  از  که  بود  زمانی 
نقش  او  از  می توانست  و  بود  آبروریزی  مایه  انگلیسی  فوتبالیست 
زمان  در  بسازد.  تلویزیونی  برنامه های  در  دلقک  به  عنوان  کوچکی 
 ،۲۰۱۲ سال  در  اروپا  قهرمانی  مسابقات  در  انگلیس  تیم  باخت  آخرین 
خراب کردن پنالتی همانند باران های همیشگی و تاخیر قطارها، به مثابه 

بالی اجتناب ناپذیر ملی، تلقی می شد.
وجود  دانشی  آن  مورد  در  نیست.  اختیاری  دردی  پنالتی  در  باخت  اما 

دارد که می توان برای مواجهه با موقعیت های پراسترس درس هایی از 
آن آموخت. ضربات پنالتی - که اولین آنها در جام جهانی برزیل، ممکن 
است در ۲۸ ژوئن باشد- مستلزم ویژگی هایی است که فوتبالیست ها به 
ندرت به آنها احتیاج دارند. مسابقه، خود یک بازی تیمی است، اما ضربه 
را  پر دغدغه ای  اندیشیدن  مهلت  پنالتی  است.  دیگری  داستان  پنالتی، 
برای بازیکن فراهم می کند، دست کم در زمان پیمودن مسیر میان صف 
هم تیمی ها به  سوی دروازه. به نظر ساده می آید، اما پای قماری بزرگ 
که  آنقدر  پنالتی  ضربه  دیگر،  بیان  به  است.  میان  در  اضطراب  از  پر  و 

اعصابی محکم می طلبد، نیازمند مهارت و ورزشکاری نیست.
بار  اولین  برای  پنالتی  هستند.  بقیه  از  عصبی تر  ملیت ها  از  بعضی   
الگوی  و  شد  برده  کار  به  تساوی  شکست  برای   ۱۹۸۲ جهانی  جام  در 
واضحی را نشان می دهد. انگلیس با شش باخت از مجموع هفت ضربه 
در جام جهانی و مسابقات قهرمانی اروپا، در قعر قرار دارد. هلند هم با 
چهار باخت از پنج ضربه، وضع نسبتًا بدی دارد. از طرفی، آلمان تمام 
این  هنوز  است (انگلیسی ها  کرده  گل  را  خود  جهانی  جام  ضربه  چهار 
باور کلیشه ای را که آلمان ها در پنالتی شکست ناپذیرند حفظ کرده اند). 
یک  حتی  هرگز  آنها  هستند:  زبردست تر  هم  آنها  از  حتی  چک  بازیکنان 

ضربه را از دست نداده اند.
چه توضیحی برای این رکوردهای مختلف در میان تیم ها وجود دارد؟ 
که  آن اند  از  حاکی  رکوردها  می گوید.  باخت  شدن  عادت  از  نظریه  یک 
احتمال باخت در میان بازیکنانی که خود یا حتی تیم شان سابقه شکست 
نتیجه  و  شده  جبری  نوعی  به  آنها  است.  بیشتر  داشته اند،  را  پنالتی  در 

غفلت  مناسب  آماده سازی  و  تمرین  از  و  می کنند  حواله  شانس  به  را 
می ورزند. چنان که اگر تی اس الیوت بود می گفت؛ میان نقطه پنالتی و 

تور دروازه، جایی است که سایه افتاده است.
از  بیلزبری  جان  دارد.  تمرکز  ملل  فرهنگ های  روی  بر  دیگر  توضیح 
ذات  که  کشورهایی  که  دارد  را  استدالل  این  استرالیا  در  دیکن  دانشگاه 

اجتماعی تری دارند در ضربات پنالتی موفق تر از ملل فردگرا هستند.
ملت های آگاه از تصویر عمومی خود و   هراسناک از اتهامات بی رحمانه 
راه های  آنها  می شوند:  مغلوب  غالبًا  انگلیس  بازیکنان  همانند  رسانه ها، 
می شود،  متذکر  بیلزبری  می کنند.  ابداع  باخت  برای  تازه ای  کامًال 
گیر  تحقیقات  پا.  ساق  با  توپ  زدن  یا  زمین  بر  افتادن  چون  راه هایی 
تایید  را  خود  بر  مبنی  نظریه  این  نروژ  ورزشی  علوم  مدرسه  از  جردت 

می کند:  امکان باخت پنالتی در بازیکنان ستاره  بیشتر از بازیکنان کمتر 
شناخته  شده وجود دارد.

تحلیل های آماری  در مورد عادات پیروزی هم نظریات بینش گرایانه ای 
ارائه می دهد. احتمال خراب کردن ضربه ای که جلو شکست در بازی را 
بگیرد (با مساوی کردن بازی) از ضربه ای که برد را تضمین کند، بیشتر 
پنالتی زنندگان  میان  در  را  مسری  احساساتی   همین طور  جردت  است. 
به  دست ها  بردن  باال  با  را  موفقی  ضربه  بازیکنی  وقتی  کرد:  کشف 
بین  در  زدن  گل  شانس  بردن  باال  باعث  می گیرد،  جشن  پیروزی،  نشانه 

هم تیمی های خود (و کمتر شدن شانس تیم حریف) نیز می شود. 
گرگ وود از دانشگاه هوپ لیورپول معتقد است بازیکن های موثر، بدون 
توجه به حرکات دروازه بان، طبق یک برنامه ضربه می زنند. اکثر اوقات، 
میدان  برنده  می زند،  میان  در  یکی  رقابت  در  را  اول  ضربه  که  تیمی 
روحی  فشار  عقب مانده  ضربات  جبران  برای  تالش  که  چرا  می شود، 

زیادی به حریف وارد می کند.

در اینجا درس هایی از پنالتی برای مدیران در دیگر حیطه ها و همچنین 
روبه رو  برزیل  در  پنالتی  روحی  شوک  با  تیم هایشان  که  مربیانی  برای 
نه  موفقیت  کلید  باالست،  عصبی  فشار  وقتی که  دارد.  وجود  هستند، 
روی  بر  شدن  متمرکز  در  بلکه  مقابل  تیم  کارکرد  به  راجع  نگرانی  در 
انگیزه های  روی  بر  شکست،  هزینه های  جای  به  است.  خود  عملکرد 
حتی االمکان  و  بگیرید  جشن  را  پیروزی  کنید.  پافشاری  پیروزی  مثبت 

از آلمان ها دوری کنید. 
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فیفای فاشیست
اگر رییس جمهور بلژیک برای اوباما پیغام می فرستد که حاضر 
است برای بازی آمریکا و بلژیک در یک هشتم نهایی جام جهانی 
با او شرط ببندد، رییس جمهور اروگوئه هم پیغام مهمی برای 
می گذراند.  تیغ  دم  از  را  آنها  همه  و  می فرستد  فیفا  مسووالن 
به خاطر  جام جهانی  شروع  از  پیش  که  موخیکا  خوسه 
اظهارنظرهای فوتبالی اش نظر بسیاری را به خود جلب کرده، 
اروگوئه  تیم ملی  مهاجم  سوارس  لوئیس  حمایت  از  دست  هنوز 
ندیدم  واقعا  می گویم.  هم  باز  گفتم  یک بار  «من  برنمی دارد: 
که  می بینم  من  فوتبال  زمین  در  بگیرد.  گاز  را  کسی  سوارس 
بازیکنان به هم لگد می زنند و بعضی وقت ها شدت این لگدها هم 
بی نهایت زیاد است. هنوز نمی دانم چرا کسی این لگدزدن ها را 

نمی بیند و گیر داده اند به گازگرفتنی که اصال رخ نداده است.»

به گزارش «فیگارو» موخیکا مشکالت عدیده ای با مسووالن فیفا 
پرده برداری  مشکل  این  از  جام جهانی  شروع  از  پیش  او  دارد. 
بفهمم  نمی توانم  است.  ناراحت کننده  سیدبندی  نوع  کرد: «این 
چرا تیم ما باید در گروهی قرار بگیرد که ایتالیا و انگلیس قرار 
قرعه کشی  برای  را  کارش  فیفا  که  می دهد  نشان  این  گرفته اند. 
درست انجام نداده است و همین مورد من را ناراحت و عصبانی 
شد  موفق  سوارس  درخشش  با  اروگوئه  است.»اگرچه  کرده 
دیدار  آخرین  در  ولی  برساند  یک هشتم نهایی  به  را  خودش 
که  زد  رقم  توجهی  جالب  اتفاق  بازیکن  همین  گروهی،  مرحله 
تمرکز  و  گرفت  گاز  را  کیلینی  کتف  او  کرد؛  شوکه  را  خیلی ها 
رسانه ها را متوجه خود کرد. در نهایت همین مورد باعث شد تا 
فیفا این بازیکن را به مدت چهارماه از فعالیت فوتبالی و ۹بازی 
خشم  که  موردی  کند.  محروم  اروگوئه  تیم ملی  همراهی  از  هم 
موخیکا، رییس جمهور اروگوئه را به شدت برانگیخت: «گرفتن 
از  بعد  تردید  بدون  است.  مضحک  و  خنده دار  تصمیمی  چنین 
به عنوان  تصمیم  این  از  هم  بعدتر  مدت ها  تا  البته  و  جام جهانی 

شرم آورترین تصمیم فیفا یاد می شود.»

روز  بامداد  به  فیفا  موخیکا-  درگیری  سوم  راند  حال  این  با 
یکشنبه برمی گردد؛ جایی که او به استقبال ملی پوشان کشورش 
قضا  بر  دست  که  موخیکا  بود.  رفته  ویدیو  مونته  فرودگاه  در 
به زبان آوردن  از  قبل  را  حرف هایش  و  دارد  محاوره ای  ادبیات 
آنقدر  دارد؛  عادت  عجیب وغریب  جمله های  گفتن  به  نمی جود 
عجیب که حتی خبرنگارها را هم مردد می کند که حرف های او 

را منتشر کنند یا نه.
همراه  به  که  اروگوئه   TNU شبکه  خبرنگار  گروسی  سرخیو 
از  گرفت  تصمیم  بود  رفته  فرودگاه  به  دولت  اعضای  دیگر 
از  وقتی  او  بپرسد.  سوال  فرودگاه  در  موخیکا  رییس جمهور 
که  اتفاقاتی  و  جام جهانی  این  درباره  نظرش  پرسید  موخیکا 
در آن برای اروگوئه رخ داد چیست؟ کامال شوکه شد. موخیکا 
می توانم  که  چیزی  «تنها  داد:  تکان دهنده ای  ولی  کوتاه  پاسخ 
و...  حرامزاده  مشت  یک  فیفا  اعضای  که  است  این  بگویم 

هستند!»
خبرنگار این شبکه تلویزیونی که از پاسخ رییس جمهور اروگوئه 
شوکه شده بود در ادامه سوال دیگری می پرسد: «ببخشید این 
ظاهرا  که  موخیکا  کنیم؟»  سانسور  را  شما  حرف های  از  بخش 
است:  روشن تر  پاسخ  ندارد و  خاصی  نگرانی  زده  آخر  سیم  به 

«نه. اتفاقا همین جمله را به خاطر من هم که شده پخش کنید.»
این  به  سوارس  بازگرداندن  از  بعد  که  اروگوئه  رییس جمهور 
می شود  پذیرایی  ملی»  قهرمان  یک  او «مثل  از  بود  گفته  کشور 
در ادامه، دلیل این اظهارنظرش را هم توضیح داد: «ببینید؛ من 
کنید  محروم  قبول،  باشد  نکنید.  محروم  را  سوارس  نمی گویم 
«حرامزاده خواندن»  ظاهرا  نکنید.»  محرومش  فاشیستی  ولی 
مسووالن فیفا و البته الفاظ سانسوری دیگری که قابل نوشتن 
هم  توپوالنسکی،  لوسی  اروگوئه،  اول  بانوی  مذاق  به  نیست 
خوش آمده است! او در حین این گفت وگو در کنار رییس جمهور 
همسر  تا  خواست  خبرنگار  همان  وقتی  بود،  ایستاده  اروگوئه 
رییس جمهور هم نظرش را بگوید با پاسخ جالبی روبه رو شد: 

«از همه جمله های آقای رییس جمهور حمایت می کنم!»

 این لباس زیر دردسرساز
برای  روزها  این  هیچ کدام  نه،  مصدومیتش!  نه  و  نیمار  اشک های  نه 
در  بیستم  جام  در  برزیل  حفظ  به خاطر  نیمار  اگر  نیست.  مهم  فیفا 
آغوش اسکوالری یک ریز اشک می ریخت به خودش مربوط است. حتی 
برابر  نهایی  یک چهارم  بازی  احتمالی  ازدست دادن  و  او  مصدومیت 
مهم  فیفا  برای  روزها  این  آنچه  است.  خودش  مشکل  باز  هم  کلمبیا 
است «لباس زیر» اسطوره برزیل است. به گزارش یورواسپورت، فیفا 
تحقیقاتی را شروع کرده که در نهایت می تواند منجر به محکوم شدن 
نیمار شود. در واقع ماجرا از این قرار است که او به طور غیرقانونی 
برای یک برند لباس تبلیغ می کند. نیمار بعد از هر بازی پیراهن تیمش 
تلویزیونی  تصاویر  قاب  در  زیرش  لباس  باالی  نوار  تا  می آورد  در  را 
پیدا شود. با این کار در واقع او برند لباس زیری را که می پوشد تبلیغ 
می کند؛ آن هم به طورغیرقانونی. فیفا که پیش تر نیکالس بندتنر را به 
تیم ملی  ستاره  این بار  است  کرده  جریمه  صدهزاریورو  خاطر  همین 
برزیل را زیر ذره بین قرار داده و قرار است در صورت محکوم شدن 
کند.  دریافت  جریمه  عنوان  به  او  از  را  هنگفتی  مبلغ  بازیکن،  این 
زده  دامن  شایعه  این  به  و  شد  منتشر  نیمار  از  که  صحنه ای  مهم ترین 
مربوط به دیدار کامرون است که بعد از بازی پیراهنش را با بازیکنان 

کامرون عوض کرد و اجازه داد چنین سناریویی شکل بگیرد.
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 ترافیک اطالعات در بازی افتتاحیه
در بازی های این دوره جام جهانی شبکه های اجتماعی هم 
در  فوتبال  طرفداران  و  داشته اند  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش 
سرتاسر جهان را در یک فضای مجازی و تعاملی دور هم 
جمع کرده است، تا جایی که آمارهای منتشر شده از سوی 
نشان   SindiTelebrasil یعنی  برزیل  ارتباطات  اتحادیه 
می دهند که در بازی افتتاحیه این دوره جام جهانی بیش از 
یک میلیون ارتباط دیتای موبایل برقرار شده و ۱۳۵ هزار 

تماس تلفنی هم گرفته شده است.

و  برزیل  تیم  دو  طرفدار  هزار   ۶۱ از  بیش  بازی  این  در   
و  عکس  ایمیل،  طریق  از  را  مختلفی  اطالعات  کرواسی 
پیام های چند رسانه ای تولید کرده اند. حجم این اطالعات 
رد و بدل شده به ۵۰۰ گیگابایت رسیده است، اما این حجم 
اطالعات در مقایسه با ترافیک اطالعات که انتظار می رود 
شود  بدل  و  رد  افراد  بین  جهانی  جام  بازی های  پایان  تا 

اصال زیاد به حساب نمی آید. حاال کارشناسان و تحلیلگران 
پیش بینی کرده اند که حجم اطالعاتی که در بازی فینال جام 
جهانی فوتبال ۲۰۱۴ در استادیوم ماراکانا در ریودوژانیرو 
رد و بدل خواهد شد به حدود ۱۲/۶ ترابایت خواهد رسید. 
همچنین  آمار  این  مسابقه،  برگزاری  روند  از  صرف نظر 
آنقدر  ورزشگاه  داخلی  زیرساخت های  که  می دهد  نشان 
خدمات  حجم  این  توانسته  که  است  بوده  مجهز  و  کامل 
ساعت  چند  طول  در  را  اطالعات  تبادل  و  تلفنی  تماس 
سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر  دهد.  پوشش 

ورزشگاه  داخلی  فضای  در  برزیل،  ارتباطات  اتحادیه 
دارد  وجود  مخابراتی  آنتن   ۳۳۷ تنها  کورینتیانس  آرنا 
یکدیگر  به  نوری  فیبر  کیلومتری   ۱۲ شبکه  یک  توسط  که 
آنتن   ۲۲ استادیوم  این  بیرونی  فضای  در  شده اند.  متصل 

موبایل وجود دارد. 
بیشتر  بازی ها  از  قبل  زمان  در  تلفنی  مکالمات  حجم 

از  استفاده  و  دیتا  شدن  بدل  و  رد  مقابل  در  و  است  بوده 
شبکه های ارتباطی ۳G و ۴G در جریان برگزاری بازی ها 
بازی ها،  جریان  در  است.  کرده  پیدا  توجهی  قابل  افزایش 
کرده اند.  استفاده   ۴G شبکه    ارتباطات  از  درصد   ۲۶ تنها 
اعالم   SindiTelebrasil یعنی  برزیل  ارتباطات  اتحادیه 
جهانی  جام  بازی های  برگزارش  جریان  در  که  است  کرده 
فوتبال ۲۰۱۴ در این کشور شرکت های مخابراتی این کشور 
مجموع  در   Tim و   telcos Claro، Nextel، Vivo شامل 
امکانات  و  زیرساخت ها  تامین  برای  دالر  میلیون   ۱۰۱/۲

سرمایه گذاری کرده اند.

 تولید ۱۳ ترابایت اطالعات در بازی فینال
حجم  این   ۲۰۱۴ جهانی  جام  افتتاحیه  بازی  درحالی که 
اطالعات و تماس های تلفنی را به ثبت رسانده است، جالب 
است بدانید که در بازی های بعدی بسته به میزان حساسیت 
آنها، این حجم اطالعات به تدریج بیشتر و بیشتر هم شده 
است تا جایی که مسابقه برزیل و شیلی در جام جهانی در 
توییتر  اجتماعی  شبکه  زد.  رکورد  توییتر  اجتماعی  شبکه 
اعالم کرده است که در جریان دیدار تیم های فوتبال برزیل 
تعداد  رکورد  شد  برگزار  گذشته  شنبه  روز  که  شیلی  و 
جهانی  جام  دوره  این  بازی های  با  مرتبط  تویئت های 

شکسته شد. 
با  نهایت  در  که  مهم  دیدار  این  جریان  در  ترتیب  این  به 
 ۱۶ از  بیش  رسید،  پایان  به  برزیل  فوتبال  تیم  پیروزی 
میلیون و ۴۰۰ هزار توییت در توییتر ارسال شد. جالب است 
بدانید که در دقایق پایانی بازی و هنگامی که شیلی آخرین 
از  بیش  کند،  دروازه  وارد  نتوانست  را  خود  پنالتی  ضربه 
جدیدی  رکورد  که  شد  انجام  دقیقه  در  توییت  هزار   ۳۸۸
مسابقات  به  متعلق  زمینه  این  در  قبلی  رکورد  گویا  بود. 
توییت  هزار   ۳۸۲ با  آمریکا  فوتبال  حرفه ای  لیگ  قهرمانی 
در دقیقه بوده است. بد نیست بدانید که همه ۳۲ تیم حاضر 
در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل حساب  کاربری ویژه خودشان 

را در شبکه اجتماعی توییتر دارند.
جام  دوره  این  فینال  بازی  دارند  انتظار  کارشناسان  حاال 
کند.  تولید  اطالعات  ترابایت   ۱۳ حدود  در  چیزی  جهانی 
حجم  که  می دهد  نشان  مختلف  تحقیقات  ترتیب  این  به 
در   ۲۰۱۴ فوتبال  جهانی  جام  فینال  بازی  در  که  اطالعاتی 
استادیوم ماراکانا در ریودوژانیرو رد و بدل خواهد شد به 
حدود ۱۲/۶ ترابایت خواهد رسید. این میزان بیش از چهار 
برابر حجم اطالعات ۳۰۰ گیگابایتی است که در جام جهانی 
شده  بدل  و  رد  تیم ها  هواداران  توسط  آلمان   ۲۰۰۶ سال 
بود. شرکت NetApp که یکی از بزرگ ترین ارائه دهندگان 
راهکارهای ذخیره سازی اطالعات در دنیا است، به تازگی 
آماری منتشر کرده است که بر اساس آن پیش بینی می شود 
جهانی ۲۰۱۴ حدود ۷۴ هزار تماشاگر  در بازی فینال جام 

ویدئویی  فایل  میلیون ها  ماراکانا  استادیوم  در  بازی 
در  هوشمندشان  موبایل های  طریق  از  را  دقیقه ای  یک 
بگذارند.   اشتراک  به  و  کنند  آپلود  اجتماعی  شبکه های 
بتواند  قطر  اگر  که  کرده اند  پیش بینی  کارشناسان  حاال 
میزان  کند،  حفظ  را   ۲۰۲۲ جهانی  جام  بازی های  میزبانی 
در  مختلف  تیم های  هواداران  توسط  شده  تولید  اطالعات 
بازی فینال به ۱/۳ پتابایت (هر پتابایت برابر ۱۰۲۴ ترابایت 
است) برسد و ۸۶ هزار تماشاگر این بازی بتوانند فایل های 
هوشمند  ابزارهای  طریق  از  را  دقیقه ای  یک  ویدئویی 

پوشیدنی شان آپلود کنند و به اشتراک بگذارند.
بازی های   ،NetApp سوی  از  شده  منتشر  آمار  اساس  بر 
صورت  به  جهان  کشور   ۱۹۲ در   ۲۰۱۴ جهانی  جام  فوتبال 
مستقیم از تلویزیون پخش شده است و ۳/۲ میلیارد نفر از 
مردم جهان آن را دنبال کرده اند که این میزان برابر ۴۶/۴ 

درصد از کل جمعیت جهان است.

رکورد جدید جام جهانی در فیس بوک
درحالی که رقابت های جام جهانی فوتبال به نیمه های راه 
خود رسیده است بیش از یک میلیارد فعالیت فیس بوکی در 
این رابطه ثبت شده است که رکورد جدیدی در این شبکه 
آمارهای  «ایسنا»،  گزارش  به  می رود.  شمار  به  اجتماعی 
می دهد  نشان  رویترز  خبرگزاری  توسط  شده  گردآوری 
از  بیش  کنون  تا  برزیل  در  فوتبال  جهانی  جام  آغاز  از  که 
شبکه  در  خصوص  این  در  الیک  و  نظر  پست،  میلیارد  یک 
اجتماعی فیس بوک ارسال شده است که در تاریخ ۱۰ ساله 

فیس بوک بی نظیر بوده است.
در  فوتبالی  فعالیت های  که  می دهند  نشان  آمارها  این 
جاری  سال  ژوئن   ۲۹ تا   ۱۲ روزهای  فاصله  در  فیس بوک 
یک  از  بیش  و  کاربر  میلیون   ۲۲۰ از  بیش  شامل  میالدی 

میلیارد پست، نظر و الیک بوده است.
گفته شده از آنجاکه این رقابت ها تا دو هفته دیگر نیز ادامه 
خواهد داشت انتظار می رود که آمارهای به مراتب باالتری 
آن  از  حکایت  همچنین  آمارها  شود.  ثبت  خصوص  این  در 
دارند که به تنهایی در روز شنبه گذشته و در جریان بازی 
برزیل و شیلی بیش از ۳۱ میلیون کاربر فیس بوک بیش از 
۷۵ میلیون پست، نظر و الیک در این شبکه اجتماعی انجام 

داده اند.
و  تایلند  اندونزی،  برزیل،  ایاالت متحده،  کشور  پنج 
با  مرتبط  پست های  تعداد  بیشترین  دارای  انگلستان 
از  نفر  میلیون   ۱۰ مجموع  در  هستند.  فوتبال  جام جهانی 
فعالیت های  مسابقات  این  با  رابطه  در  فیس بوک  کاربران 

مجازی در این شبکه اجتماعی انجام داده اند.
خصوص  این  در  فیس بوک  مشارکت  مدیر  گرودین،  نیک 
دنیای  واقعیت های  درباره  دارند  دوست  مردم  گفت: 

پیرامون خود در فیس بوک به اظهار نظر بپردازند.

تکنولوژی و فناوری

اینترنت فاتح جام جهانی
پیش بینی می شود در بازی فینال حدود ۱۳ ترابایت اطالعات توسط تماشاگران تولید شود

نفوذ  هم  مختلف  حوزه های  به  است،  توسعه  و  رشد  حال  در  سرعت  به  تکنولوژی  درحالی که 
می کند. در سال های اخیر رویدادها و مسابقات ورزشی هم از این روند بی نصیب نمانده اند. به 
همین ترتیب است که هر دوره جام جهانی نسبت به دوره قبل با تکنولوژی  های جدید و جالبی 
برگزار می شود، تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بازی های جام جهانی فوتبال 

۲۰۱۴ برزیل تکنولوژیک تری رویداد ورزشی تا به امروز بوده است. 

استخدام روبات های خبرنگار در 
آسوشیتدپرس

به  مربوط  اخبار  نگارش  برای  دارد  قصد  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  بار  اولین  برای   
وضعیت سود و زیان شرکت های تجاری از روبات های هوشمند استفاده کند. به گزارش 
و  مالی  وضعیت  می توانند  طریق  این  از  معتقدند  خبرگزاری  این  مدیران  کرانچ،  تک 

بسیار  تعداد  اقتصادی 
شرکت های  از  بیشتری 
پوشش  تحت  را  تجاری 
از  بسیاری  دهند.  قرار 
خارجی  خبرگزاری های 
و  اخبار  یکبار  ماه  سه  هر 
مورد  در  را  گزارش هایی 
وضعیت  و  مالی  گردش 
شرکت های  اقتصادی 
بزرگ تجاری منتشر کرده 
ضرر  یا  درآمد  میزان  و 
آنها، وضعیت سود و زیان، 

می دهند.  شرح  تفصیل  به  را  و...  شرکت ها  این  ضررده  و  بازدهی  دارای  بخش های 
طرح،  این  شدن  عملی  با  شود.  سپرده  روبات ها  به  کار  این  انجام  است  قرار  حال 
آسوشیتدپرس می تواند هر سه ماه یکبار به جای تنها ۳۰۰ شرکت وضعیت ۴۴۰۰ شرکت 
تجاری را تحت پوشش قرار داده و در مورد وضعیت درآمدی آنها گزارش های مفصلی 
تهیه کند. این خبرگزاری وعده داده که با این کار هیچ خبرنگاری شغل خود را از دست 
نمی دهد و صرفا خبرنگاران فرصت می یابند تحلیل های جامع تر و عمیق تری بر مبنای 
داده های خام منتشر شده از سوی روبات ها ارائه داده و به خبرها اضافه کنند. فناوری 
مشترک  به طور   Automated Insights به  موسوم  خدمات  این  ارائه  برای  نیاز  مورد 
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  و  سامسونگ   ،AOL سابق  مدیرعامل  کیس،  استیو  توسط 

ابداع شده است.
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کشف بدافزار جدیدی در 
Word مایکروسافت

ُورد  نرم افزار  در  جدیدی  بدافزار  کشف  از  سیسکو  شرکت 
VBA ) جزء  آسیب پذیری  از  که  است  داده  خبر  مایکروسافت 

ویژوال  برنامه نویس  زبان  از   (Visual Basic for Applications
شرکت  می دهد.  قرار  سوءاستفاده  مورد  را  مایکروسافت  بیسیک 
سیسکو پس از آن متوجه وجود این بدافزار شد که دریافت که یکی 

ثانویه  نمونه  یک  خودبه خود  صورت  به  مایکروسافت  ُورد  اسناد  از 
سرور  به  بالفاصله  نیز  نمونه  این  و  است  کرده  دانلود  را  خود  از 
وب سایت  گزارش  به  است.  شده  متصل  بدافزار  فرماندهی  و  کنترل 
theinquirer، ویلیام کرگ، مدیر فنی سیسکو در این باره در وبالگ 
تلویزیون،  نفت،  مثل  سنگینی  صنایع  بدافزار  این  است  گفته  خود 
از  بدافزار  این  است.  داده  قرار  هدف  را  فروشی  جواهر  و  بانکداری 
طریق ایمیل های آلوده ای منتشر می شود که با نام قالبی و به همراه 
یک فایل ضمیمه ارسال می شوند. این فایل آلوده نیز معموال به شکل 

یک فاکتور فروش است که فقط برای گیرندگان ارسال شده است.

تکنولوژی فضایی 
جام جهانی!

در  جهانی  جام  هیجان  و  شور  گذاشتن  اشتراک  به  برای  راه  یک  تنها 
سرتاسر جهان وجود دارد و آن استفاده از تکنولوژی فضایی است.

جهانی  رویداد  یک  فوتبال  جهانی  جام  شود  گفته  اگر  نیست  اغراق 
برند.  می  لذت  آن  از  شخصا  فوتبال  طرفداران  از  نفر  هزاران  است. 
برآورد می شود که بیش از سه میلیارد و دویست میلیون نفر، بخشی 
که  است  معنی  بدان  این  کنند.  تماشا  آنرا  تلویزیونی  زنده  پوشش  از 
در  استادیوم  دوازده  رویدادهای  زمین  کره  جمعیت  از  نیمی  تقریبا 

برزیل را می بینند.
اما تنها یک راه برای به اشتراک گذاشتن شور و هیجان جام جهانی در 

سرتاسر جهان وجود دارد و آن استفاده از تکنولوژی فضایی است.
برای  فوتبال  جهانی  جام  نیوز  یورو  از  نقل  به  ها  برترین  گزارش  به 
لوبااو  اگزویه  است.  بزرگ  بسیار  رویداد  یک  ماهواره  اپراتورهای 
مدیر پروژه های ارتباطات آینده آژانس فضایی اروپا می گوید: «مهم 
نیست که چه تکنولوژی تلویزیونی ای در خانه ها مورد استفاده قرار 

می گیرد، در هر حال باید از ماهواره ها استفاده کرد.»
جام جهانی فوتبال بوسیله اپراتورهای ماهواره ای شبیه فراهم کننده 
شود.  می  پخش  لوکزامبورگ  در   (SES) ماهواره  جهانی  خدمات 
«مخابره موردی» نامی است برای پهنای باندی که به طور منظم برای 

پوشش رویدادهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
خدمات  کننده  فراهم  شرکت  پیام  انتقال  عملیات  مدیر  لم  ریچارد 
مخابره  پهنای  فضای  تمام  جهانی  «جام  گوید:  می  ماهواره  جهانی 
با  دهد.  می  اختصاص  خود  به  را  برزیل  مانند  کشوری  در  موردی 
توانیم  پیش شروع شده ما می  سال  که از دو  خوب  برنامه ریزی  یک 
اما  دهیم،  افزایش  را  ظرفیتمان  ها،  ماهواره  دیگر  جابجایی  بوسیله 
ظرفیت  تمام  تقریبا  حال  این  با  هست،  هم  هایی  محدودیت  واقع  در 

ماهواره ها در روز مورد استفاده قرار می گیرد.»
برزیل  افتاده  دور  مناطق  در  که  هایی  استادیوم  از  بعضی  واقع  در 

هستند، تقاضا برای تکنولوژی ماهواره ای را افزایش می دهند.
ریچارد لم می افزاید: «برزیل کمی متفاوت از موارد گذشته است، فقط 
به خاطر اینکه اتصاالت بین استادیوم ها و زیر ساخت های فیبری به 
اندازه نیازهای پخش تلویزیونی وجود ندارد بنابراین ماهواره ها کار 

بزرگتری را برعهده دارند.»
تا  برزیل  از  گل  یک  پخش  اصلی  مراحل  از  اولیه  ایده  یک  اینکه  برای 
می  شروع  بازیکن  چند  این  میان  تیمی  کار  با  کنیم،  ارائه  شما  خانه 
کنیم. در این تیم هر بازیکن نماینده یک مرحله خاص از فرایند انتقال 
تصاویر از استادیوم به خانه شماست. ابتدا سیگنال ها از دوربین به 
استودیو و سپس به ماهواره و آنگاه از ماهواره به زمین و در آخر به 
تلویزیون شما فرستاده می شود. یعنی زمانی که بازیکنان از گل زدن 

خوشحالند، شما هم می توانید در آن شادمانی سهیم باشید.
جهانی  خدمات  کننده  فراهم  شرکت  تکنولوژی  مدیر  هالیول  مارتین 
مراحل  این  از  کدام  هر  معمول  طور  «به  گوید:  می   (SES) ماهواره 

با  ارتباط  در  هم  زمان  کمی  همچنین  کشد.  می  طول  ثانیه  نیم  حدود 
کسانی  بنابراین  شود.  می  اضافه  فرایند  این  به  ها  سینگال  پردازش 
که در شمال سیبری زندگی می کنند می توانند تصاویر مربوط به گل 

زدن در ریو را با یک تا یک و نیم ثانیه تاخیر ببینند.»
بسیار  تجارتی  ای  ماهواره  ارتباطات  عملیات  و  اندازی  راه  طراحی، 
اروپایی  تجارت،  این  بازیگران  بزرگترین  از  برخی  است.  رقابتی 
جهانی  خدمات  کننده  فراهم  و  ماهواره   ۳۷ با  یوتلست  مانند  هستند 
ماهواره(SES) با ۵۵ ماهواره. ماهواره هیسپاست آمازون یک، حلقه 
حال،  همین  در  است.  برزیل  جهانی  جام  پخش  زنجیره  در  کلیدی 
آژانس فضایی اروپا در حال کار بر روی تکنولوژی های جدید در این 

صنعت است.
و  تر  سبک  های  ماهواره  روی  بر  اآلن  «ما  افزاید:  می  لوبااو  اگزویه 
کارآمدتر کار می کنیم که به ما اجازه تجهیز بیشتر، آنتن های زیادتر 
و بزرگ تر را می دهد. یعنی با تجهیزات مشابهی که در خانه ها وجود 
قادر  ما  کننده  تنظیم  جعبه  یک  تنها  تغییر  و  آنتن  یک  حداقل  و  دارد 

خواهیم بود تصاویر بیشتری، آنهم با کیفیت بهتر دریافت کنیم.»
در جام جهانی امسال برای نخستین بار ،برخی از مسابقات با کیفیت 

فرا اچ دی ضبط می شوند.
ما  اینجا  «در  گوید:  می  ها  داده  دریافت  سیستم  مدیر  وردا  توماس 
جدید  ای  رسانه  آوری  فن  نوعی  که  ای  ماهواره  جدید  های  گیرنده 
هستند را تست می کنیم و تالش می کنیم راهنمای برنامه الکترونیکی 
تست  نمایش،  اتاق  در  کارمان  مرحله  آخرین  کنیم.  ارائه  جدیدی 
کیفیت و انتقال سیگنال های فرا اچ دی است. پروژه دیگر ما توسعه 
تکنولوژیی است به نام پروتکل «ماهواره به اینترن»  (SAT IP) است 
که بوسیله آن می توانید پخش زنده تلویزیونی را روی لوح رایانه یا 

نوت بوک با اتصال به اینترنت خانگی تان ببینید.»
به  متکی  شما  کنید،  تماشا  را  برزیل  جهانی  جام  که  دستگاهی  هر  با 
دستگاه هایی هستند که در فاصله سی و شش هزار کیلومتری در فضا 
قرار دارند. آنها در یک مدار ثابت می چرخند و با استفاده از انرژی 

خورشیدی سیگنال ها را تقویت می کنند.
مارتین هالیول می افزاید: «حیات یک ماهواره در مدار بسیار دشوار 
است. ماهواره در محیط بسیار سختی کار می کند. هوا در فضا خیلی 
سرد است و پرتوهای زیادی آنجا وجود دارد. همچنین اثرات گرانشی 
مسائل  این  همه  بنابراین  شود.  می  اعمال  ها  ماهواره  روی  بر  زیادی 
باید بدقت در طراحی ها محاسبه شود. پس اگر مثال سراسر اروپا را 
شمال  سمت  به  ماه  گرانشی  اثر  بخاطر  ها  ماهواره  بگیرید،  نظر  در 

و بخاطر غلظت توده ای هیمالیا به سمت شرق کشیده می شوند.»
با وجود این شرایط دشوار، ماهواره را می توان بمدت بیش از پانزده 
می  منتقل  را  تلویزیونی  تصویر  نوع  هر  آنها  داشت.  نگه  فعال  سال 
کنند و این امکان وجود دارد که بزودی چیزهای بیشتری را هم انتقال 

دهند.
های  آوری  فن  در  پیشرفت  با  کنم  می  افزاید: «فکر  می  لوبااو  اگزویه 
قابل حمل در آینده، بازیکنان فوتبال بتوانند با خودشان دوربین حمل 
تماشا  را  مهاجم  کدام  که  کنیم  انتخاب  توانیم  می  حالت  این  در  کنند. 
یا  ببینیم،  ای  زاویه  چه  از  است،  حمله  حال  در  که  را  مهاجمی  و  کنیم 
بازی  دروازبان،  زاویه  از  توانیم  می  داریم  آزاد  ضربه  یا  پنالتی  وقتی 

را تماشا کنیم.»



  جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۲هفته نامه پرشین۲۰

 ترک کردن پیوندهای شخصی گاه بسیار سخت است. شما نه 
مدت ها  بلکه  دارید،  شخصی  پیوند  همکارتان  با  احتماال  تنها 
آنها  با  همدلی  یا  همکاری  احساس  پرورش  صرف  زمان 
حرفه  به  که  انسانی  که  هستند  موقعیت هایی  اما  کرده اید.  
خود اهمیت می دهد ناگزیر از ترک آنها می شود. ممکن است 
یک روز ناگهان دریابید که شغل شما شغلی مرده است یا محل 

کارتان بسیار نامناسب است یا اینکه تشخیص دهید که در یک 
جایگاه یا سمت دیگر بهتر عمل خواهید کرد. مواردی وجود 
دارد که به دالیل عاطفی یا روانی ناچارید کارتان را ترک کنید. 
است  ممکن  ماندن  است  تراژیک  پدیده ای  کار  ترک  هرچند 
گاهی بسیار بدتر باشد. گاهی اوقات همه چیز روشن است و 
معلوم است که شما راهی جز ترک شغل تان ندارید؛ اما گاهی 
اوضاع پیچیده تر است. در ادامه پنج دلیل را بررسی می کنیم 

که ارزشش را دارند به خاطر آن شغلتان را تغییر دهید. 

یک: می توانید دانش وسیع تری کسب کنید. 
آوردید.  به دست  کارتان  آغاز  در  که  را  دانش  از  عظیمی  حجم 
به خاطر بیاورید. ماه های نخست شروع هرکاری همچون یک 
و  کوتاه  دوره  یک  در  می آموزید.  دائما  شما  است.  دانشگاه 
سریع چیزهای زیادی می آموزید و با محیط منطبق می شوید، 
سپس برای ماه های طوالنی به تدریج چیزهای جدید دیگری 
مهارت  به  یافتن  دست  با  پروسه  این  اغلب  می گیرید.  یاد  را 
مشاغل  جز  (به  مشاغل  اغلب  می رسد.  پایان  به  خبرگی  یا 

نقطه ای  آنها  در  که  هستند  مشاغلی  اکادمیک)  یا  پژوهشی 
فرد  و  می شود  متوقف  زیادی  حد  تا  یادگیری  که  دارد  وجود 
اما  می شود.   بدل  خود  سازمان  در  خود  کار  متخصص  به 
در  دارید  دوست  آیا  دارید؟  را  این  از  بیشتر  ظرفیت  شما  آیا 
بیشتر از یک امر مهارت عملی یا نظری را به دست آورید و به 
با  را  خود  شغلی  دانش  می توانید  شما  شوید؟  بدل  متخصص 

تکرار این فرآیند از آغاز در سمت یا شغلی تازه افزایش دهید. 
شغل  یک  در  فرد  یک  که  معتقدند  کاری  امور  متخصصان 
معمولی به زمانی در حدود ۳ سال برای دستیابی به تخصص 
و مهارت نیاز دارد. پس از این زمان یادگیری به شدت کاهش 
می یابد. تغییر شغل پس از این بازه زمانی می تواند هم چون 
عمل راه اندازی مجدد یک کامپیوتر باشد. امری که به شما این 
از  جدیدی  پرسرعت  دوره  و  کنید  رشد  تا  می دهد  را  فرصت 

یادگیری را تجربه کنید.  

دو: می توانید درآمدتان را افزایش دهید. 
ندارد.  یکسان  درآمدی  متفاوت  شرکت  دو  در  یکسان  شغلی 
یافتن موقعیت شغلی یکسانی با مزایا و حقوق بیشتر در یک 
شغل  تغییر  برای  موجه  بسیار  دلیلی  می تواند  دیگر  کمپانی 
باشد. ممکن است شرکت کوچکی را پیدا کنید که ساعات کاری 
کمتری دارد؛ ولی وظایف بیشتری را بر دوش کارمندان اندک 
یا  می کند  پرداخت  نیز  بیشتر  حقوقی  و  است  داده  قرار  خود 
بزرگ  کمپانی  یک  در  را  خود  شغل  مشابه  شغلی  است  ممکن 

بیابید که به علت بازار وسیع تر و سود بیشترش بدون هرگونه 
پرداخت  بیشتری  حقوق  کار  ساعت  یا  وظایف  در  تغییری 
هر  در  است  ممکن  شما  مهارت های  دیگر  طرف  از  می کند. 
کارمند  یک  کنید  تصور  باشد.  داشته  متفاوتی  ارزش  کمپانی 
فروش هستید که آلمانی می داند؛ ولی در شرکتی کار می کند 
دادن  تغییر  با  است،  آلمان  با  تجاری  رابطه  هرگونه  فاقد  که 
کمپانی خود می توانید میان مهارت های مورد توجه سازمان و 
توانایی هایتان نوعی سازگاری ایجاد کنید. تغییر در فرصت ها 
مهارت هایتان  با  متناسب  حقوق  میزان  و  نهادن ها  ارج  و 

می تواند دلیل خوبی برای تغییر کار باشد. 

سه: کار فعلی شما چالش برانگیز نیست. 
کم  کار  یک  به دنبال  که  شنیده اید  بسیاری  افراد  از  حتما 
سرعت  با  آسان  مشخص،  وظایف  با  کاری  هستند،  دردسر 
در  می توانید  که  هستند  مشاغلی  اینها  چالشی.  غیر  و  اندک 
خالل آنها تا می توانید چرت بزنید. البته همیشه مقداری کار 
وجود دارد که می توانید به نحوی تقسیمش کنید که مشغول 
به نظر برسید. آیا فکر می کنید این شغلی ایده آل است؟ نتایج 
می دهد.  نشان  را  متفاوتی  مساله  کار  پژوهشگران  تحقیقات 
نتایج یک آزمون نشان می دهد که یک شغل کامل که می تواند 
باشد.  چالش برانگیز  باید  شود  شاغل  فرد  خوشبختی  سبب 
از  خارج  فرد  کاری  زمان  از  درصد   ۲۰ حداقل  که  نحوی  به 
دایره آرامش باشد. ۲۰ درصد ساعات استرس آلود و پرچالش 
صورت  به  را  شما  خالقیت  و  احساسات  هوشیاری،  می تواند 
یک  به  را  شما  آسان  شغل  یک  درحالی که  کند؛  فعال  روزمره 
که  می کند  بدل  کسی  یا  خسته  خواب آلود  یک  اینترنتی،  معتاد 
افرادی  می برد.  لذت  وقت  کشتن  یا  موبایلش  با  بازی  از  فقط 
که مشاغل آسانی دارند به ندرت در هرم اجتماعی و اقتصادی 
ناآماده  موقعیت ها  آوردن  چنگ  به  برای  آنها  می کنند،  ترقی 
هستند. بنابراین اگر شغل تان برایتان به امری غیرچالشی بدل 

شده است، وقت آن است که ترکش کنید. 

چهار: محیط کاری تان با شما سازگار نیست. 
یک  در  دارد.  را  خود  خاص  فضای  و  فرهنگ  اداره ای  هر 
مرکز  که  شود  حاکم  فضایی  تدریج  به  است  ممکن  شرکت 
تمام مکالمات رویدادهای ورزشی باشد. در این شرایط افراد 
می توانند از این موضوع استفاده کنند تا به هم متصل شوند و 

مشاغل

آیا زمان آن رسیده است که کارتان را عوض کنید؟

پنج دلیل عالی برای تغییر شغل
سال ها  شما  باشد.  افراد  زندگی  در  موقعیت ها  استرس زاترین  از  یکی  می تواند  کارتان  کردن  ترک 
به عنوان بخشی از یک سازمان کار کرده اید، بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ یک اداره شده اید. برنامه 
روزانه شما، عادات شما و جزئیات کوچک زندگی روزمره شما مثل اینکه کی قهوه بخورید و کجا 
غذا بخورید، هیچ کدام از اینها را نمی توانید با خود به کار جدیدتان ببرید. پشت سر گذاشتن محیط 

آشنا و همکارانی که دوستشان داشته اید، بسیار سخت است.

برندهای مطرح جهان؛ 

فیلیپس!
رویال فیلیپس ان وی، یکی از مطرح ترین شرکت های هلند 
الکترونیکی  لوازم  تولید  زمینه  در  که  شود  می  محسوب 
تصویربرداری  تجهیزات  الکترونیکی،  قطعات  مصرفی، 
پزشکی، لوازم خانگی، تجهیزات روشنایی و تجهیزات رایانه 

ای و مخابراتی فعال است.

به  که  جرارد  پسرش  و  فیلیپس"  "فردریک  توسط   ۱۸۹۱ سال  در  فیلیپس   
عنوان مهندس در شرکت براش الکتریک الیت مشغول به کار بود، تاسیس 
را  المپ  عمر  طول  ارتقا  برای  الزم  تجربه  تدریج  به  فیلیپس  جرارد  شد. 
کسب کرده و همچنین روش های تولید این محصول را بهینه سازی کرد. 
ملحق  فیلیپس  به  مدتی  از  پس  نیز  وی،  کوچکتر  برادر  فیلیپس"،  "آنتون 
شده و با افزودن ادراک تجاری زمینه ساز توسعه بین المللی این شرکت 
اغلب  اگرچه  داشت،  فیلیپس  های  فعالیت  در  کلیدی  نقشی  فناوری  شد. 
کیفیت باال به جای هزینه پایین مد نظر قرار می گرفت. بر همین اساس، 
طی سال های بعد از تاسیس، فیلیپس آهنگی کند در معرفی فناوری های 

نوآورانه و نوین به بازار داشت.
اعضای خانواده فیلیپس هدایت این شرکت را تا سال ۱۹۷۷ بر عهده داشته 
های  فعالیت  در  توجهی  قابل  تاثیر  و  نفوذ  نیز  میالدی   ۱۹۸۰ دهه  در  و 
سود  اول  جهانی  جنگ  در  هلند  طرفی  بی  از  فیلیپس  داشتند.  شرکت  این 
برده و وارد بازارهای جدید شد. در سال ۱۹۲۴، فیلیپس به همراه شرکت 
آمریکایی جنرال الکتریک و شرکت ُاسرام (در حال حاضر یکی از شرکت 
های تابعه زیمنس محسوب می شود) کارتل فوئباس را به منظور تقسیم 
بازار المپ در سراسر جهان و تحقق طول عمر استاندارد یک هزار ساعت 
موجب  را  کارتل  این  ایجاد  منتقدان  دادند.  تشکیل  را  محصول  این  برای 
از بین رفتن نوآوری و رقابت در بخش روشنایی به مدت چند دهه عنوان 
کرده اند. در سال ۱۹۱۹، فیلیپس فعالیت های خود را به تولید المپ های 
خالء رادیو گسترش داده بود. این شرکت در سال ۱۹۲۷ رادیویی ساده و 
مقرون به صرفه را معرفی کرده و در سال ۱۹۳۳، بزرگترین تولیدکننده 

رادیو جهان نام گرفت.
در دهه ۱۹۳۰، فیلیپس بخش قابل توجهی از فعالیت های تولیدی خود را به 
خارج از مرزهای هلند انتقال داده تا از قوانین کنترل واردات که بسیاری 
از کشورها طی دوران "رکود بزرگ" وضع کرده بودند، دوری کند. پیش 
کوراسائو  به  را  خود  مرکزی  دفاتر  فیلیپس  دوم،  جهانی  جنگ  آغاز  از 

منتقل کرد که کنترل این شرکت را خارج از دست آلمان قرار می داد. با این 
وجود، نقش فیلیپس در زمان جنگ مجادالتی را به همراه داشت.

این  داد.  گسترش  را  خود  محصوالت  دامنه  فیلیپس   ،۱۹۴۵ سال  از  پس 
شرکت در سال ۱۹۵۱ دستگاه پخش صفحه خود را معرفی کرده و در سال 
۱۹۶۰ شرکت مرکوری رکوردز را خریداری کرد. همچنین، سرمایه گذاری 
طریق  از  موتو  و  دکا  گرامافون،  دویچه  مانند  هایی  شرکت  در  فیلیپس 

شرکت تابعه پلی گرام (در سال ۱۹۹۸ به فروش رسید) ادامه یافت.
فیلیپس از موفقیت کمتری در ورود به کسب و کار رایانه برخوردار بود. 
زمانی که محصول این شرکت به نام پی ۱۰۰۰ در اواسط دهه ۱۹۶۰ روانه 
بازار شد، آی بی ام ۳۶۰ به عنوان استاندارد بازار شناخته می شد. فیلیپس 
شد،  برخوردار   ۱۹۷۰ دهه  در  ها  رایانه  مینی  بخش  در  بهتری  عملکرد  از 
از  پس  های  سال  و   ۱۹۸۶ سال  در  ماند.  باز  شخصی  رایانه  انقالب  از  اما 
به  را  داس  اس  ام  مایکروسافت  عامل  سیستم  دیگر  تولیدکنندگان  که  آن 
عامل  سیستم  با  ای  رایانه  فیلیپس  بودند،  پذیرفته  بازار  استاندارد  عنوان 
از  فیلیپس   ،۱۹۹۲ سال  در  سرانجام  کرد.  بازار  روانه  خود  اختصاصی 
کسب و کار سخت افزار رایانه خارج شد، اما فعالیت خود به عنوان یکی از 

تامین کننده قطعات برای صنعت را ادامه داد.
در سال ۱۹۶۳، فیلیپس دستگاه ضبط که از نوار کاست استفاده می کرد را 
روانه بازار کرد. فیلیپس به تولیدکنندگان دیگر اجازه تکثیر این فناوری 
عنوان  به  سرعت  به  کاست  نوارهای   . کرد  اعطا  را  رایگان  امتیاز  حق  با 
دستگاه  نخستین   ۱۹۷۱ سال  در  فیلیپس  شدند.  مطرح  جهانی  استاندارد 
ضبط ویدئویی (VCR) خود را معرفی کرد، اما در ارائه آن به بازار کندتر 
از ژاپنی ها که در سال ۱۹۷۵ بتامکس و در سال ۱۹۷۶ وی اچ اس را معرفی 
کردند، عمل کرد. فیلیپس تا سال ۱۹۸۴ تولید پخش کننده های وی اچ اس 

را آغاز نکرد.
تجاری  جنبه  گاه  هیچ  که  شد  معرفی   ۱۹۷۸ سال  در  دیسک  لیزر  فناوری 
دی  سی  یا  فشرده  دسیک  تولید  یعنی  دیگری  مهم  موفقیت  به  اما  نیافت، 
شرکت  با  دیگر  معامالت  سری  یک  و  سونی  با  مهم  قراردادی  شد.  منجر 
یک   ،۱۹۷۰ دهه  در  کرد.  تضمین  را  فرمت  این  موفقیت  موسیقی  های 
سری خریدها از سوی فیلیپس جایگاه ویژه ای برای این شرکت در بازار 
شرکت  خرید  با  روند  این  کرد.  ایجاد  آمریکا  مصرفی  الکترونیک  لوازم 

مگناووکس، تولیدکننده تلویزیون، در سال ۱۹۷۴ آغاز شد.
در اوایل قرن بیست و یکم فیلیپس تولیدکننده ای پیشرو در زمینه دستگاه 
اسکن  تی  سی  های  دستگاه  و  سونوگرافی  های  دستگاه  حمل،  قابل  های 
بود. در فصل سوم سال ۲۰۱۱، فیلیپس با کاهش ۸۵ درصدی سود خالص 
خود مواجه شده و از این رو تعدیل ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از کارمندان خود را 
تجربه کرد.  اعالم کرد. در آن سال فیلیپس ضرر ۱.۳ میلیارد یوروئی را 
در سال ۲۰۱۳، کلمه الکترونیکس از نام رویال فیلیپس الکترونیکس ان وی 

حذف شد.
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با هم سرگرم شوند؛ ولی وقتی فردی به این موضوع بی عالقه 
خواهد  باقی  بیرونی  فردی  فضا  به  نسبت  همیشه  برای  باشد 
روحیه  بر  منفی  بسیار  تاثیری  می تواند  مساله  این  و  ماند 
باعث  کارتان  محیط  اگر  باشد.  داشته  افراد  عملکرد  و  روزانه 
خالقیت، شادی یا آسایش تان نیست ریشه آن را بیابید. تا حد 
در  بیابید.  همکارانتان  با  را  خود  مشترکات  کنید  سعی  ممکن 
مخرب  و  مسموم  رقابت  نوعی  نیز  کاری  محیط های  برخی 
رواج دارد، تمامی موارد باال بسیار غیرقابل تحمل هستند و در 
صورتی که محیط کاری شما این گونه است بهتر است گزینه 

تغییر را به صورت جدی در نظر بگیرید. 

پنج: تغییرات عمده ای در زندگی تان رخ داده است. 
تصور کنید ازدواج کرده اید و باید با همسرتان به شهر جدیدی 
اجتناب ناپذیر  تقریبا  شغل  تغییر  شرایطی  چنین  در  بروید، 
است. تغییرات دیگری نیز ممکن است در زندگی تان رخ دهد، 
ممکن است بچه دار شده باشید و به وقت بیشتری برای کودک 
و  باشند  شده  بیمار  مادرتان  و  پدر  شاید  باشید،  داشته  نیاز 
باشید.  خانواده تان  با  بیشتری  زمان  بخواهید  فقط  شاید 
جریان  در  پیش  از  را  خود  رئیس  همیشه  هوشیار  کارمندان 
طرف  دو  ترتیب  این  به  می گذارند.  خود  زندگی  تغییرات 
اما  شوند؛  منطبق  جدید  شرایط  با  که  می یابند  را  فرصت  این 
همکاری  از  رئیس تان  آن  در  که  دارد  وجود  مواردی  همیشه 
هیچ  و  می کند  اجتناب  شما  جدید  شرایط  با  همدلی  و  متقابل 
است  مواقعی  آن  از  یکی  هم  این  نمی دهد،  نشان  انعطافی 
و  تخریب  از  دست  و  کنید  فکر  شغل  تغییر  به  است  بهتر  که 

روحیه تان از طریق اصطکاک با رئیس تان بردارید.

انجام تایپ فارسی درکوتاه 
ترین  زمان پذیرفته می شود.

تماس ۹ صبح تا ۹ شب

۰۷۸۶۴۳۱۰۴۸۵
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بهداشت و سالمت
انیمیشن «ابرهایی با احتمال بارش کوفته قلقلی» را دیده اید؟ 
سالم  از  یکی  است  مخترع  یک  وودکه  الک  فلینک  شخصیت 
چونهم می خواهد  هاست  انیمیشن  دنیای  ترین شخصیت های 
دیگران  رفاه  و  راحتی  فکر  به  هم  دهد،  انجام  جدید  کارهای 
است، هم عاشق تغذیه سالم است، هم از پیشرفت دیگران خیلی 

خوشحال می شود.

۱ می خواهید کار جدید انجام دهید
کارهای  و  بیاموزید  جدیدی  چیزهای  خواهد  می  دلتان  وقتی 
نظر  از  و  باالست  تان  انرژی  میزان  یعنی  دهید  انجام  جدید 
روحی سالم و باانگیزه هستید. اینکه دلتان می خواهد خطاطی 
کنید، نقاشی بکشید یا حتی آ»ار گوشی های جدید وارد شده به 

بازار را دربیاورید خبر خوبی است تا بدانید در سالمت هستید.

۲ احساس سبکی می کنید
ترازو  عقربه  اما  شوید  الغر  تا  کنید  می  تالش  است  وقتی  چند 
تکان نمی خورد با اینحال احساس می کنید زمین قدرت جاذبه 
خود را از دست داده و خیلی سبک بال راه می روید. دشواری 
احساس می کنید هر وقت  تان نمی آید و  چشم  به  زندگی  های 
همه  اینها  بمالید.  خالک  به  را  آنها  پشت  توانید  می  بخواهید 
و  کنید  می  سبکی  احساس  وقتی  هستند.  خوبی  های  نشانه 
نمی  پایین  وزنتان  اگر  حتی  سالمید  اینکه  یعنی  هستید؛  قبراق 

آید.

۳ خروپف نمی کنید
در  که  است  این  اش  معنی  کنید،  نمی  خروپف  ها  شب  اگر 
یا  آپنه  عالئم  از  یکی  خروپف  چون  دارید  قرار  خوبی  وضعیت 

قطزع تنفسی است. آپنه می تواند باعث فشار خون باال، ضعف 
حافظه، افزایش وزن و افسردگی شود. شانس زندگی طوالنی 

در افرادی که آپنه خواب ندارند سه برابر بیشتر از بقیه است.

۴ برای ورزش اشتیاق دارید
سالمت  یعنی  برید  می  لذت  و  کنید  می  ورزش  رغبت  با  اینکه 
تان در حد خوبی است حتی اگر تغییری در وزنتان ایجاد نمی 
شود. میل به ورزش نشان می دهد که بدن به تحرک نیاز دارد 
و فعالیت های ورزشی نیز باعث تولید هر چه بیشتر آندورفین 
می  آزاد  مغز  در  که  است  هورمونی  همان  آندورفین  شود.  می 
شودو خاصیت آرام بخشی و ضداسترسی دارد. هر چه بیشتر 
شود؛  می  بیشتر  وجودتان  در  بودن  فعال  به  میل  کنید  ورزش 

در نتیجه استرس و فشارهای روحی تان نیز کمتر خواهد شد. 
و  سالمتر  تان  قلب  شود  می  باعث  وضعیت  این  در  گرفتن  قرار 
عضالت تان ظریف تر و قوی تر شود و همچنین کنترل بیشتری 

روی وزنتان داشته باشید.

۵ به فکر دهان و دندان هایتان هستید
بی توجهی به سالمت دهان و دندان فقط یک دندان خراب روی 
منفی  تاثیر  بدنتان  کل  سالمت  روی  بلکه  گذارد  نمی  تان  دست 
می گذارد. اگر به طور مرتب مسواک می زنید و به دندانپزشک 
مراجعه می کنید خیالتان از بابت سالمت قلبتان راحت باشد که 
عامل  (همان  استرپتوکوک  باکتری  ورود  زیرا  کنید  نمی  سکته 
می  خونی  های  لخته  ایجاد  باعث  بدن  به  ها)  دندان  پوسیدگی 
شود. لخته خونی هم یعنی دور از جانتان سکته! اگر به طور 
باشید  مطمئن  کشید  می  دندان  نخ  و  زنید  می  مسواک  مرتب 
بیایند  سراغتان  سرطان  و  مفاصل  درد  دیابت،  اینکه  احتمال 

آدم سالم 
یعنی این!

این روزها مطالب و برنامه های تبلیغاتی علیه 
چاقی به قدری زیادشده اند که همه تصور می 
کنند برای سالم بودن حتما باید الغر باشند یا 
سالم  بلندقدتر  چه  هر  شود  می  شنیده  اینکه 
می  وزن  اضافه  و  چاقی  که  است  درست  تر! 
اما  شوند  ها  بیماری  بعضی  ساز  زمینه  تواند 
معنی اش این نیست که هر کسی اضافه وزن 
دارد خدای نکرده مریض است. از ما می پرسید 
بلندقد  الغر،  یا  باشید  چاق  کند  نمی  فرقی 
مهم  زیبا!  یا  باشید  زشت  قد،  کوتاه  یا  باشید 
این است که از چیزی که هستید راضی باشید 
مطمئن  باشد.  تان  سالمت  به  حواستان  و 
باشید وقتی زندگی را مانند یک کیک شکالتی 
با تمام وجودتان مزه مزه می کنید واز آن لذت 
نشانه  اینحال  با  هستید.  سالم  یعنی  برید  می 
پوشیده  مان  چشم  از  گاهی  بودن  سالم  های 
نکنید، اگر ۱۴ عالمت زیر را  می مانند. تعجب 
دارید یعنی در کمال صحت و سالمت هستید؛ 

خوش به حالتان.

برنج را با رژیم غذایی سالم 
مصرف کنید 

 
برنج  متعادلی  مقدار  روزانه  که  افرادی  داد  نشان  جدید  بررسی  یک 
مواد  دیگر  و  منیزیم  پتاسیم،  کافی  میزان  از  بدنشان  می کنند  مصرف 
مصرف  می گویند:  سالمت  و  تغذیه  متخصصان  است.  بهره مند  مغذی 
روزانه برنج موجب می شود میزان مصرف چربی های اشباع شده و قند 
معجزه  که  نیست  غذایی  برنج  اگرچه  یابد.  کاهش  روز  طول  در  مازاد 
کند اما به دلیل دارا بودن فوائد تغذیه ای، اگر به رژیم غذایی سالم اضافه 

ناسالم  غذایی  رژیم  به  آن  افزودن  اما  می کند  کمک  وزن  کاهش  به  شود 
همچنین  داشت.  نخواهد  تاثیری  متعادل  وزن  و  بدن  سالمت  حفظ  در 
شد  مشخص  گرفت  انجام  میالدی   ۲۰۰۹ سال  در  که  دیگری  مطالعه  در 
خوراکی،  فیبر  گیاهی،  مواد  بیشتری  میزان  از  برنج  کنندگان  مصرف 
می کنند.  استفاده  شده  اشباع  چربی  کمتری  مقدار  نیز  و  پتاسیم  آهن، 
عالوه بر این متخصصان در مقایسه بین برنج معمولی و برنج قهوه ای، 
نخورده  دست  آن  سبوس  که  چرا  دانسته اند  تر  سالم  را  دوم  نوع  برنج 
باقی می ماند. با این وجود برنج سفید نیز سرشار از ویتامین B است. 
چربی،  حاوی  برنج  آمریکا  کشاورزی  دپارتمان  گزارش  طبق  همچنین 

کلسترول و قند نیست. 
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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

 
W W W . A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  
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 

 

خیلی کم است. اگر باردارید و مرتب به سالمت دهان و دندانتان  مدرسه انديشه
می رسید به خودتان تبریک بگویید چون هم سالمت خودتان را 

تضمین می کنید و هم سالمت فرزند دلبندتان را.

۶ نتایج آزمایش خوبند
مرتب  طور  به  اگر  هستید.  سالی  و  سن  چه  در  کند  نمی  فرقی 
تری  یعنی  شوند،  می  بهتر  نتایج  بار  هر  و  دهید  می  آزمایش 
تیروئید  های  بررسی  همچنین  و  خون  قند  کلسترول،  گلیسیرید، 
چه  هر  زیرا  باشید  خوشحال  شوند،  می  نزدیکتر  طبیعی  حد  به 
از  شما  که  است  این  اش  معنی  باشد  بهتر  هایتان  آزمایش  نتایج 
نظر پزشکی فرد سالمی هستید و بیماری ها کمتر سراغتان می 

آیند.

۷ هر لباسی که می پوشید بهتان می آید
از  را  ها  قدیمی  آن  از  یکی  یا  باشد  جدید  لباس  کند  نمی  فرقی 
یا  شده  گشاد  کمی  دارد  امکان  حتی  باشید.  کشیده  بیرون  کمد 
اینکه باالتنه اش بکشد اما با این حال وقتی مقابل آینه می ایستید 
احساس می کنید این لباس بهتان می آید و ظاهرتان را متفاوت 
از  چه  ظاهرتان  و  لباس  روی  مثبتی  نظر  وقتی  دهد.  می  نشان 
که  است  این  اش  معنی  وجوددارد،  دیگران  یا  خودتان  جانب 
می  موج  وجودتان  در  سالمت  و  است  فرم  روی  همچنان  بدنتان 

زند.

۸ به فکر وزن ایده آل هستید
افرادی که روزانه بیشتر از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کالری دریافت نمی کنند 
قلب سالمتری دارند و ۱۵ سال جوانتر از سن و سالشان به نظر 

می رسند.

۹ از پیشرفت دیگران خوشحالید
اگر چشم دیدن پیشرفت و موفقیت کسی را ندارید بدانید که در 
شوند.  می  تولید  آزاد  های  رادیکال  نام  به  هایی  مولکول  بدنتان 
یکی از عالئم پیری زودرس پوست و ابتال به انواع بیماری های 
اما  هستند  آزاد  های  رادیکال  همین   ... و  سرطان  مانند  مزمن 
برعکس وقتی از دیدن موفقیت دیگران خوشحال می شوید نشان 
آرامش  و  هستید  سالمی  آدم  جسمی  و  روحی  نظر  از  دهد  می 
می  تان  ایمنی  سیستم  بیشتر  چه  هر  تقویت  باعث  تان  درونی 

شود.

۱۰ آدم خوش بینی هستید
هایی  هورمون  بدن  چون  دارند  بهتری  عملکرد  ها  بین  خوش 
و  رسانند  می  ها  سلول  به  بیشتری  انرژی  که  کند  می  ترشح  را 

احساس نشاط بیشتری می کنند.

۱۱ عاشق تغذیه سالم هستید
اگر به جای چیپس یا پفک به سراغ یک عدد موز تازه می روید، 
کنید،  می  فکر  زیتون  روغن  به  کره  از  زیاد  استفاده  جای  به  اگر 
اگر شکالتی که میل می کنید درصد کاکائوی بیشتری دارد (باالی 
۸۵ درصد) معنی اش این است که راه سالمت را در پیش گرفته 
بدون  شیر  کامل،  های  دانه  سبزیجات،  سالم  افراد  سالمترید.  و 
دور  و  کنند  می  مصرف  بیشتری  چرب  کم  های  گوشت  و  چربی 
و  گازدار  های  نوشیدنی  سفید،  آرد  از  شده  تهیه  های  نان  بر  و 
هله و هوله ها نمی روند. مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین 
ها، مواد معدنی و فیبرهای غذایی بهبود زیادی در سالمت ایجاد 

می کند.

۱۲ شب ها به موقع می خوابید
اگر شب ها زودو سر ساعت مشخصی می خوابید معنی اش این 
سالمتی  کلید  کیفیت  با  و  خوب  خواب  چون  سالمترید  که  است 
شان  کاری  بازدهی  زنند  نمی  خوابشان  از  که  افرادی  است. 
موفق  افراد  خانوادگی  و  شغلی  اجتماعی،  زندگی  در  و  باالست 
و  پرانرژی  آدم  شک  بدون  خوابید،  می  خوب  اگر  هستند.  تری 
خوش اخالقی هستید و افسردگی فرسنگ ها از شما فاصله دارد. 
خواب کافی نقش زیادی در کنترل قند خون دارد و می تواند شما 
با  خواب  گذشته  این  از  کند.  دور  دوم  نوع  دیابت  به۸  ابتال  از  را 
و  کند  می  زیادی  کمک  عضالت  و  کبد  سالمت  به  کافی  و  کیفیت 

قدرت سیستم ایمنی بدن را باال می برد.

۱۳ اگر با خودتان حرف می زنید
اگر عادت دارید بلندبلند فکر کنید یا با خودتان حرف بزنید؛ برای 
مثال اسم وسیله ای را که دنبالش می گردید صدا بزنید ... معنی 
اش این نیست که به سرتان زده بلکه نشان می دهد از سرعت عمل 

و حافظه بهتری برخوردارید.
محققان معتقدند افرادی که با خودشان حرف می زنند زودتر از 
دیگران اشیای مورد نظرشان را پیدا می کنند. زبان تنها یک نظام 
ارتباطی نیست بلکه می تواند قدرت ادراک و تفکر را تقویت کند. 
وقتی برای مثال موقع ورزش با خود حرف می زنید می توانید 
به خودتان بگویید که باید به دویدن ادامه دهید حتی اگر خسته 

شده باشید.

۱۴ به فکر راحتی و آرامش اطرافیانتان هستید
وقتی با میل و رغبت به همه اطرافیانتان، فرقی ندارد دوستانتان 
باشند یا اعضای خانواده کمک می کنید تا زندگی بهتری داشته 
باشند یا تالش می کنید حداقل حال و هوای آنها را عوض کنید، به 
خودتان تبریک بگویید چون این رفتار عالمت بسیار خوبی است. 
سالم  و  بودن  سالم  برای  انسان  متخصصان،  بیشتر  عقیده  به 
زندگی کردن به روابط اجتماعی مثبت نیاز دارد. الزم نیست به 
کسی هدیه های گرانقیمت بدهید. همین که عالوه بر خودتان به 
در  عشق  و  انسانیت  اینکه  یعنی  هستید  نیز  دیگران  زندگی  فکر 
وجودتان بیدار است و باید بدانید آدم های عاشق سالمتر زندگی 

می کنند.

عوارض جدی حذف گوشت 
 به گزارش هلث، شاید حذف گوشت و مواد پروتئینی سبب کاهش چند 
کیلوگرم از وزن فرد شود ولی نه تنها این کاهش وزن به سرعت قابل 
می کند.  وارد  بدن  به  را  ناپذیری  جبران  صدمات  بلکه  است  بازگشت 
کاهش مصرف گوشت قرمز و پرچرب به کرات توصیه شده است ولی 
و  ماهی  مدیون  بدن  ارگان های  سایر  و  مغز  عملکرد  از  مهمی  بخش 
تخم مرغ و دیگر فرآورده های سالم پروتئینی است. استفاده از گوشت 
سفید از بروز سکته مغزی جلوگیری می کند و در افزایش توان ذهنی 

مصرف  که  می دهد  نشان  چین  در  شده  انجام  تحقیقات  است.  موثر 
به  را  مغزی  سکته  خطر  چین،  در  چربی  بدون  حیوانی  پروتئین های 
میزان ۲۰ درصد کاهش می دهد که به معنای کاهش ۴/۱ میلیون مرگ 
پروتئین  مصرف  در  افراط  معنای  به  تحقیق  این  البته  است.  سال  در 
حیوانی نیست بلکه حذف آن به طور کامل نیز توصیه نشده است. در 
رژیم های  تبلیغ  با  هالیوودی  هنرپیشه های  که  است  آمده  گزارش  این 
غلط، در حال رواج این الگوی اشتباه در جوامع هستند که نتیجه ای جز 
بیماری و کاهش توانایی فرد ندارد. میانه روی در مصرف مواد غذایی 

و ورزش منظم مهمترین راهکار برای تناسب اندام و سالمتی است. 
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خانواده
مثًال مبحث خیانت را در نظر بگیرید. اکثر روابط با خیانت 
با این حال روابطی هم وجود دارند که  نابود می شوند، اما 
وقتی یکی از طرفین متوجه می شود شریک زندگی اش در 
باشد،  می  خود  های  نیاز  ارضای  دنبال  به  رابطه  از  خارج 
بیش از پیش به زندگی مشترک خود اهمیت می دهد و ارتباط 

آنها استحکام بیشتری پیدا کند.

چند روز پیش دختر خانمی در رادیو مشغول صحبت کردن 
بود؛ او می گفت بقای ارتباط آنها به این مطلب بستگی دارد 
که همسرش بتواند تمام سوال هایی که در مورد او پرسیده 
می شود را درست پاسخ دهد. شما را نمی دانم اما اگر من از 

همان ابتدا و پیش از ازدواج از همسرم انتظار داشتم که تمام 
نابود  ابتدا  همان  در  ما  ارتباط  بداند،  مرا  نیازهای  و  عالیق 
شده بود. اگر یک چنین انتظاراتی داشتم، زندگی مشترک ما 

برای ۲۰ سال دوام پیدا نمی کرد.

اگر یکی از طرفین روز تولد و یا سالگرد خاصی را فراموش 
وجود  زناشویی  زندگی  رفتن  بین  از  احتمال  هم  باز  کند، 
دو  برخورد  طرز  باشد  می  اهمیت  حائز  که  ای  مسئله  دارد. 
در  خاص  روز  دو  یکی  نه  است،  سال  روزهای  تمام  در  نفر 
کل سال. همانطور که مشاهده می کنید دالیل از هم پاشیده 
شدن بنیان های خانوادگی متفاوت است و این امر مستقیمًا 
ارتباط  در  که  نفری  دو  اخالقی  خصوصیات  و  شخصیت  به 
وقوع  زمان  مواقع  برخی  در  دارد.  بستگی  اند،  گرفته  قرار 

اتفاقات هم مهم است.

است.  خیانت  ای  رابطه  هر  های  قاتل  بزرگترین  از  یکی 
مقوله  درک  برای  تقال  و  کشمکش  حال  در  افراد  از  بسیاری 
از  یکی  اعتماد  بازگرداندن  برای  تالش  هستند.  "خیانت"  ی 

سخت ترین کارها در روابط است.

بتوان  که  نیست  چیزی  هم  اذیت  و  آزار  و  استفاده  سوء 
گونه  هیچ  معرض  در  نباید  کس  هیچ  گذشت.  آن  از  راحت 
بگیرد.  قرار  اقتصادی  یا  و  احساسی  فیزیکی،  اذیت  و  آزار 
می  قرار  استفاده  سوء  مورد  که  کسانی  به  من  پیشنهاد  تنها 
گیرند خروج از ارتباط است، حتی اگر سوء استفاده ضمنی 
قبول  قابل  غیر  هم  موقتی  های  اذیت  و  آزار  باشد.  موقتی  و 
هستند و به مرو زمان بد و بدتر می شوند. شما در صورتی 
 ٪۱۰۰ را  خود  رفتار  فرد  که  دهید  ادامه  رابطه  به  توانید  می 
ترک کرده باشد. بسیاری از افراد قول می دهند که کارهای 
باز  که  باشید  مطمئن  اما  بگذارند،  کنار  را  خود  اخالقی  غیر 
محکم  موضع  یک  شما  اینکه  مگر  کنند؛  می  تکرار  آنرا  هم 

گرفته و به شدت در مقابل آنها بایستید.

عدم توانایی در برقراری ارتباط کالمی و ناتوانی در مکالمه 
مناسب هم به عنوان یکی دیگر از قاتل های روابط به شمار 
می رود. بسیاری از زندگی های زناشویی به دلیل عدم وجود 
درک متقابل و عدم توانایی کافی در برقراری ارتباط کالمی 
سودمند از میان رفته اند. زوج ها باید یاد بگیرند که چگونه 
به  اتکا  با  بدهند.  گوش  یکدیگر  های  حرف  به  توانند  می 
پیدا  نجات  مرگ  خطر  از  خوب  روابط  از  بسیاری  شیوه  این 

خواهند کرد.

اعتماد در هر رابطه ای مهم است. اگر اعتمادی در کار نباشد 

است.  ممکن  غیر  تقریبًا  و  دشوار  ارتباط  داشتن  نگه  زنده 
اقتصادی  تنگناهای  و  اعتیاد،  شرابخواری،  قمار،  خیانت، 
به  نکردن  اعتماد  برای  محکمی  دالیل  عنوان  به  همه  و  همه 
معموًال  مشترک  زندگی  شوند.  می  محسوب  زندگی  شریک 
هم  به  طرف  دو  هر  که  کند  می  پیدا  دوام  دلیل  این  به  تنها 
اعتماد داشته باشند، به راحتی از اشتباهات یکدیگر بگذرند، 
ببخشند و فراموش کنند. تا زمانیکه نتوانید گذشته ی خود 
نمی  پیدا  را  آینده  به  کردن  نگاه  توانایی  کنید،  فراموش  را 

کنید.

حسادت زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین همچنان با 
زمانیکه  همچنین  باشد.  داشته  ارتباط  قبلی  خواستگارهای 
در  آید.  می  پدید  حالت  این  شود  باز  زندگی  به  "فرزند"  پای 
این شرایط زندگی خوب دو نفره گذشته از میان می رود. در 
برد.  میان  از  را  حسادت  ایجاد  منبع  توان  نمی  موارد  برخی 
شاید بتوانید ارتباط خود را با دوستان و یا خواستگارها کم 
بیندازید.  بیرون  پنجره  از  را  فرزندتان  توانید  نمی  اما  کنید 
کالمی  ارتباط  ایجاد  نحوه  به  گردد  می  بر  حسادت  رفع 
میان  در  یکدیگر  با  را  خود  مشکالت  باید  طرفین  مناسب. 
بگذارند و در مورد آن با هم بحث کنند و دالیل ایجاد حسادت 
آن  کردن  برطرف  برای  حلی  راه  هم  با  و  داده  تشخیص  را 

پیدا کنند.

معموًال زیاد اتفاق می افتد که فضای رمانتیک و عاشقانه ی 
ابتدایی هر ارتباط قدرت تشخیص افراد را از آنها می گیرد. 
این  مورد  در  صحیحی  تشخیص  توانند  نمی  آن  مثابه  به  و 
داشته  خواهند  می  چه  شریکشان  از  و  زندگی  از  که  مطلب 
بدون  دهند  می  ازدواج  به  تن  ها  خانم  از  تعداد  چه  باشند. 
اینکه در مورد این مسئله که بچه می خواهند یا نمی خواهند 
با همسرانشان صحبت می کنند. خیلی الزم است که طرفین 
زمانیکه  بزنند.  یکدیگر  به  را  خود  های  حرف  راست  و  رک 
دیگری  با  افراد  از  یکی  های  پروازی  بلند  و  ها  طلبی  جاه 

از  متفاوتی  انتظارات  دیگر  طرف  و  باشد  نداشته  همخوانی 
هم  دیگری  زیاد  بسیار  مشکالت  آنوقت  باشد  داشته  زندگی 
پیدا می شوند. اینجاست که بازی شما در زمین دلخواه تبدیل 
به شرکت در بازی فاجعه آفرین زندگی می شود. زوجین می 
هم  و  ازدواج  از  قبل  هم  باشند:  صادق  کامل  طور  به  بایست 
بعد از ازدواج؛ تا مطمئن شوند که کلیه ی آرزوها و خواسته 

هایشان برآورده می گردد.

مسائل مالی فشار بسیار زیادی را بر روابط وارد می آورند. 
مشکالت  و  بنشینند  اینکه  جای  به  شوهرها  و  زن  از  برخی 
مشکالت  و  مسائل  دلیل  به  تنها  نمایند  حل  را  خود  ای  پایه 

مالی از هم جدا می شوند. تحقیقات آماری گویای این مطلب 
هستند که پس از جدایی مسائل مالی برای افراد اهمیت اولیه 
را ندارند. چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی زوجی را 
نشان می دادند که مدت ۱۵ سال نزد مادر و پدرشان زندگی 
کرده بودند تا نهایتًا موفق به خرید خانه شده بودند. به نظر 
تحمل  را  زیادی  فشار  حتمًا  که  بوده  طوری  آنها  شرایط  من 
می کردند. این را هم باید اضافه کنم که آنها ۳ فرزند داشتند 
و اولین بچه خیلی زود به دنیا آمد و به همین دلیل خانم ترک 
کار کرد مجبور به مراقبت از او شد. با خودم فکر می کردم 
برای  دو  هر  و  شدند  می  فرزند  صاحب  دیرتر  کمی  اگر  که 
آنها  وجود  این  با  نبود؟  بهتر  کردند،  می  تالش  خانه  خرید 
به  و  آمدند  بیرون  راحتی  به  هم  سخت  شرایط  این  از  حتی 
اهداف خود رسیدند. اما چند تا زوج را می شناسید که با این 
وضعیت موفق به حفظ رابطه ی زناشویی خود می شوند؟

افراد  از  زیادی  بسیار  تعداد  اما  باشد،  عجیب  کمی  شاید 
زمانی  ژه  وی  به  کنند  می  تنهایی  احساس  که  هستند  متاهل 
که همسرشان مجبور باشد ساعات زیادی را کار کند و دور 
به  کاری  ساعات  اتمام  از  پس  همسرشان  اگر  باشد.  خانه  از 
باشگاه، و یا خانه ی دوستان هم برود که فشار بیشتری بر 
روی طرف مقابل وارد می گردد. به هر حال باید تعادل میان 

مدت زمان کار، تنهایی، و با هم بودن برقرار باشد.

کمبود صمیمت باعث میشود که یکی از طرفین احساس کند 
و  ندارد  دوستش  خواهد،  نمی  کافی  اندازه  به  را  او  دیگری 
برایش بی ارزش است. حتی اگر زن و شوهر به جایی رسیده 
راههای  هنوز  باشند،  نداشته  هم  جنسی  ارتباط  که  باشند 
توانند  می  آنها  دارد.  وجود  رابطه  نجات  برای  دیگری 
کارهایی مثل بوسیدن، نوازش کردن، و در آغوش گرفتن را 
می  میان  از  کامل  طور  به  صمیمت  هنگامیکه  کنند.  امتحان 
رود، طرفین احساس می کنند که طرف مقابل خواهان آنها 
این  جبران  دنبال  به  دیگری  جای  در  دلیل  همین  به  و  نیست 

محبت می گردند.

آنها  زناشویی  ارتباط  که  کنند  می  تصور  افراد  از  بسیاری 
فرد  ترین  خاص  همسرشان  برای  کنند  می  تصور  زمانیکه 
یک  وارد  نفر  دو  وقتی  شود.  می  تمام  نیستند  زمین  روی 
ارتباط جدی می شوند، تا حدی از فضای عاشقانه و رمانتیک 
گل  دسته  از  خبری  دیگر  شود.  می  کاسته  آشنایی  ابتدای 
ها،  رستوران  بهترین  در  نفره  دو  های  شام  رمانتیک،  های 
که  هم  بچه  بود.  نخواهد  ناپذیر  پایان  صمیمی  گفتگوهای  و 
پیدا  تغییر  کلی  طور  به  شرایط  دیگر  شود  می  رابطه  وارد 
شرایط  این  در  اینکه  جای  به  دلیل  همین  به  کرد.  خواهد 

یکمرتبه روانه دادگاه خانوادگی شوید، سعی کنید مدت زمان 
بیشتری را در کنار هم سپری کنید و دوران خوش گذشته را 

باز آفرینی نمایید.

یکی دیگر از دالیل برهم خوردن ازدواج های چندین و چند 
ها  زوج  این  است.  خانه  از  آنها  رفتن  و  ها  بچه  ازدواج  ساله 
بر  را  خود  وقت  عمده  که  اند  شده  فرزند  صاحب  زود  آنقدر 
روی بزرگ کردن بچه ها متمرکز نموده اند. زمانیکه بچه ها 
بزرگ شدند و خانه را ترک گفتند، زن و شوهر با هم احساس 
غریبگی می کنند، و نمی دانند که باید در کنار هم چه کاری 
انجام دهند. هنگامیکه بچه ها بزرگتر می شوند زوج ها باید 
سعی کنند که زمان بیشتری را در کنار هم بگذرانند، از با هم 
بودن لذت ببرند و زندگی دو نفره جدیدشان را امتحان کنند.

هم  بر  دالیل  از  دیگر  یکی  تواند  می  هم  خود  به  توجهی  بی 
خوردن روابط باشد به ویژه اگر فرد پیش از ازدواج خوش 
ازدواج  از  بعد  که  هستند  افراد  از  بسیاری  باشد.  بوده  تیپ 
بیش از اندازه احساس راحتی می کنند و هیچ تالشی برای 

زیبا کردن خود نمی کنند.

اساس  است  ممکن  که  مسائلی  از  بود  مختصری  لیست  این 
متفاوت  افراد  که  همانطور  بزنند.  هم  بر  را  مشترک  زندگی 
یکی  اگر  و  هستند  متفاوت  هم  مشترک  های  زندگی  هستند، 
از موارد ذکر شده در لیست باال باعث بهم خوردن یک رابطه 
نیست.  هم  دیگری  ارتباط  خوردن  برهم  دلیل  لزومًا  شود 
دلیل  که  است  این  ای  رابطه  هر  نجات  برای  راه  بهترین 
مشکالت را پیدا کره و آنها را مرتفع سازید. البته شرط اول 

در این راه اراده و میل باطنی برای حل مشکل است.
کالمی  ارتباط  برقراری  و  گفتگو  رابطه  هر  نجات  برای 
مناسب ضروری است. اگر با تمام وجود بخواهید رابطه ی 
را  کار  این  توانید  می  که  باشید  مطمئن  کنید  حفظ  را  خود 

انجام دهید.

قاتلیــن 
بالفطره 
روابــط

به  رابطه  یک  پاشیدگی  هم  از  یا  و  بقا 
آن  در  که  دارد  بستگی  افرادی  تک  تک 
مسئله  شاید  اند.  گرفته  قرار  رابطه 
ای که در نظر یکی از طرفین به عنوان 
شود،  می  قلمداد  رابطه  بالفطره  قاتل 
به  بزرگی  چالش  مقابل  طرف  نظر  در 

حساب نیاید.
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وقتی همسرمان طردمان می کند، چگونه مساله را حل کنیم؟
متاسفانه کمتر زن و شوهری پیدا می شوند که در طول زندگی 
مقابل  طرف  وسیله  به  شدن  طرد  احساس  زمانی  مشترکشان، 
طردشدن  های  تجربه  این  از  بسیاری  اینکه  با  باشند.  نداشته  را 
ممکن  شود،  تکرار  طوالنی  هایی  دوره  برای  اگر  است،  جزئی 

است به شدت دردناک باشد...
ر واقع طرد شدن مکرر به عزت نفس و سالمت روانی آسیب می 
زند و ممکن است رابطه زناشویی را به خطر بیندازد. اگر درباره 
آسیب های جسمی می گویند که حمام و آشپزخانه خطرناک ترین 
اغلب  که  گرفت  نتیجه  طور  این  توان  می  هستند،  خانه  جاهای 

آسیب های عاطفی در اتاق خواب اتفاق می افتند.
و  گیرد  می  نادیده  را  شما  زناشویی  تقاضاهای  همسرتان  وقتی 
می  فاصله  شما  از  باز  شدن،  صمیمی  برای  شما  تالش  وجود  با 
گیرد؛ وقتی بسیار زودتر یا دیرتر از شما به بستر می رود یا روی 
احساس  است  ممکن  برد،  می  خوابش  ها  بچه  اتاق  در  یا  کاناپه 

طردشدگی کنید و احساساتتان جریحه دار شود.

جریحه  باعث  جزئی  های  طردشدگی  حتی  که  دالیلی  از  یکی 
عصبی  مداربندی  که  است  این  شود،  می  ما  احساسات  شدن  دار 
درد  مانند  عاطفی  طردشدن  به  که  است  ای  شیوه  به  ما  مغز 
روانی  تاثیر  همسر  وسیله  به  شدن  طرد  دهد.  می  پاسخ  جسمی 
را  شما  که  است  شخصی  همسر  چراکه  دارد  شدیدی  عاطفی  و 
بیش از هرکس دیگری می شناسد و انتظار دارید به خاطر خود 
تاثیر  هایی  طردشدن  چنین  باشد.  داشته  دوستتان  تان  حقیقی 
در  گذاشت.  خواهند  خودانگاره  و  نفس  عزت  بر  مخربی  بسیار 
طول زمان چنین طردشدن هایی روی رابطه دوجانبه با همسر 
هم اثری بسیار مخرب دارند. همسر طردشده برای محافظت از 
و  عاطفی  انزوای  است  ممکن  بیشتر  طردشدگی،  برابر  در  خود 
بی تفاوتی را در پیش گیرد. طردشدن های مکرر همچنین ممکن 
است باعث احساس خشم و رنجش نسبت به همسر شود و حتی 

به افسردگی بینجامد.

چگونه با احساس طردشدن مواجه شویم؟
با  طردشدن  احساس  مورد  در  صحبت  برای  افراد  برخی 
احساس  است  ممکن  دیگر  برخی  و  هستند  دودل  همسرشان، 
حل  همسرشان  با  مشکلشان  اما  کنند،  بیان  را  طردشدنشان 
نشود. حقیقت این است که هنگامی که به علت طردشدن مکرر به 

وسیله همسرتان عزت نفستان جریحه دار می شود، ممکن است 
آنقدر احساس آسیب پذیری کنید که حاضر نشوید دوباره در این 
باره با او بحث کنید. حتی ممکن است به این علت که می ترسید 
بحث در این مورد عدم جذابیت همسرتان را ثابت کند و احساس 
بدبختی بیشتری کنید یا به علت نگرانی از اینکه این بحث ممکن 
کنید.  خودداری  کار  این  از  شود،  منجر  شدید  دعوایی  به  است 
«سوختن  اصطالح  به  و  موقعیت  این  تحمل  و  ماندن  ساکت  اما 
و ساختن» یقینا باعث بهترشدن وضعیت عاطفی شما نمی شود 
چراکه طردشدن ها ادامه پیدا می کند و همچنان شادمانی و عزت 
نفس شما را از بین می برد. بیان صریح احساس طردشدن ، هر 

شروع  برای  راه  تنها  کنید،  خطر  احساس  آن  انجام  از  هم  چقدر 
گفتگویی دوطرفه است که همسرتان را از آسیب عاطفی ای که به 

علت رفتارهایش می بینید، آگاه می کند.

۷ توصیه کاربردی به همسران

را  ها  توصیه  این  نکشد،  باریک  جاهای  به  کار  خواهید  می  اگر 
هنگام بحث با همسرتان در نظر داشته باشید:

تصمیم  و  کنید  صحبت  هم  با  است  الزم  بگویید  همسرتان  به   (۱
بگیرید در چه زمانی این کار را انجام دهید که گفت وگویتان قطع 
در  شوید،  می  آماده  کار  سر  به  رفتن  برای  که  صبح  نشود (مثال 

این باره صحبت نکنید.)

به  را  ها  واقعیت  است،  جمع  کامال  حواستان  که  هنگامی   (۲
بگویید:  مثال  کنید.  بیان  قضاوت  بدون  امکان  حد  تا  و  وضوح 

«تو عادت داشتی دستم را بگیری و بغلم کنی اما دیگر این کار را 
نمی کنی؛ چرا؟» برخی افراد ممکن است از رفتار طردکننده شان 
آگاه باشند و برخی دیگر نه. بنابراین فرض را بر این بگذارید که 
همسرتان متوجه رفتارش نیست و ببینید پس از آگاه کردن او از 

این موضوع رفتارهایش تغییر می کند یا نه.

۳) تاثیرات عاطفی طرد شدن را با جمله هایی که در آنها ضمیر 
بگویید:  مثال  کنید؛  بیان  دارد،  وجود  (من)،  مفرد  شخص  اول 
خواستنی  و  جذابیت  عدم  احساس  من  شود  می  باعث  «رفتارت 
نبودن کنم»، «این رفتار تو باعث می شود احساس ناامنی، خشم 
دادن  پاسخ  برای  همسرتان  به  که  است  این  مهم  کنم».  رنجش  و 
سالمت  بر  رفتارش  تاثیر  از  است  ممکن  چراکه  بدهید،  فضا 

عاطفی شما آگاه نباشد.

تغییر  را  رفتارش  کنید  تقاضا  همسرتان  از  واضح  طور  به   (۴
دهد. مثال بگویید: «رفتار تو با من منصفانه نیست و نمی خواهم 
این احساس را داشته باشم. ما قبال هم در این باره صحبت کرده 

ایم، تو تالش هایی کردی اما ادامه اش ندادی.»

اکراه  خود  تغییر  از  و  گیرد  می  دفاعی  موضع  همسرتان  اگر   (۵
دارد، از او بخواهید توضیح دهد دیدگاهش نسبت به این قضیه 
آیا  دارد،  وضعیت  بهترشدن  برای  پیشنهادهایی  چه  چیست، 
می  باعث  و  شود  می  او  ناراحتی  باعث  که  دارد  وجود  چیزهایی 

شود رفتار طردکننده داشته باشد؟

۶) درباره قدم هایی که هر دو می توانید برای بهبود این وضعیت 
تغییر  باید  همسرتان  فقط  نکنید  فکر  کنید.  صحبت  بردارید، 
خودداری  ساز  زمینه  که  دارد  را  خودش  احساسات  هم  او  کند. 
کنید  سعی  است.  شده  شما  با  و صمیمیت  زناشویی  رابطه  از  او 
و  بردارید  توانید  می  نفرتان  دو  هر  که  کوچک  گام  یک  مورد  در 

قصدتان برای حل مشکل ارتباطی تان، به توافق برسید.

وارسی  را  هم  به  نسبت  رفتارهایتان  همسرتان  با  هرازگاهی   (۷
کرده  ایجاد  که  تغییراتی  و  هایتان  تالش  شوید  مطمئن  تا  کنید 
بار  یک  هفته  هرچند  «بیا  بگویید:  مثال  کند.  می  پیدا  تداوم  اید، 
خوب  کارها  همه  شود  مشخص  تا  کنیم  بررسی  را  رفتارهایمان 

پیش می رود یا نه؟»
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ما تک افتاده نیستیم!
 ما حاال یک خانواده ایم

سیامک مرندی. لندن
 

این هفته بینگو بازی کردیم و مسابقه دادیم و ورزش و ناهار و بهداشت و خاطره و متلک و 
دید زدن و موزیک و رقص هم بپا بود چه جور؛ و تولد دو نفر از جوانان قدیم را هم گرفتیم 
با  و  بود  کرده  ابتکار  علمی  مسابقۀ  یک  هم  "شیرین"جان  بود.  ای  خوشمزه  کیک  خیلی  که 
های  عکس  کردیم.  بگوبخند  حسابی  دبلنایش  خواندن  شماره  موقع  مثل  و  داد  انجامش  ما 
یادگاری سفر "ُبد روم" ترکیه را هم تقسیم کردند بین بچه هایی که رفته بودند و چقدر به 
آنها خوش گذشته بود و ما مسافرت نرفته های حسود هم سربسرشان می گذاشتیم که کار 
انفجار معدن ترکیه کار دوستان کالب بوده و حالشان را می گرفتیم. نرسیدیم تخته بزنیم 
با برندۀ هفتۀ پیش که بخاطر تاس خوش نشسته اش چقدر هم پررو شده بود و کری می 

خواند و ...

اسمش  که  هستم  کالبی  عضو  من  کنم.  معرفی  را  خودمان  رفت  یادم  و  شدم  هول  ببخشید   
فرشتگان است و۲۰ – ۵۰ عضو! دارد و هر هفته جمعه ها از ساعت یک بعد از ظهر دور هم 
جمع می شویم و کلی بخودمان حال می دهیم. این سیمین و شیرین – واقعًا هم هم سیمین 
با  هستند  ما  کالب  گردانندگان  مهربان  و  زیبا  بانوی  دو  هم  جفتشان-  شیرین  هم  و  هستند 

سایر همکاران شان. و نامشان هرجای گزارش می آید با جان من همراه است.

وقتی "سیمین" جان گفت باید گزارشی از فعالیت های کلوب فرشتگان را بنویسم برای انتشار 
سختی  کار  نوشتن  براینکه  عالوه  چون  اولش.  ترسیدم  خیلی  خب  "پرشین"  نامۀ  هفتۀ  در 
است و آن هم روزنامه نگاری و گزارش؛ باید برای هفته نامه ای می نوشتم که این همه قلم 
های فاخر و پروپیمان داخلش مطلب می نویسند هر هفته و ما دوستشان داریم. بعدش هم 
هفته نامۀ پرشین خیلی به کالب ما لطف دارد و حسابی شرمنده می شدم اگر گزارشم آبکی 

از آب در می آمد.

خالصه این هفته کمی با من کنار بیایید که تازه کارم و نمی دانم کدام پاراگراف را کجا کار 
کنم. تازه اینقدر گفتنی ها دارم از خودمان و کالب مان که  یک صفحۀ هفته نامه برایش کافی 
نیست اما سیمین هی چشم غره می رود که فقط در چند خط بنویسم. ته ته کالم اینکه کالب 
فرشتگان ما نه گران است و نه پر زرق و برق است و نه دریم لند است و نه آلیس در سرزمین 
عجایب. کالب ما یک جمع خانوادگی است که همه همدیگر را دوست داریم و همه باهم مثل 
خواهر و برادر و دختر خاله پسرخاله و زن دایی و شوهر عمه و االماشاءالله صمیمی هستیم 

و از بودن در کنار هم لذت می بریم و صمیمیت و زیبایی تقسیم می کنیم. 

از  کنم  دریافت  که  را  خوانندگان  شما  و  نازنین  سردبیر  بازخورد  و  بیاید  دستم  که  معیار 
دفعات بعد بهتر می توانم روی مواردی که دوست دارید بدانید تکیه بکنم که هم فال باشد و 
هم تماشا. فالش این باشد که با جمع ما و کالب ما آشنا بشوید و بما بپیوندید و هویت جدید 
بیابید در خانوادۀ بزرگ ما و حتمًا خوشحال خواهید شد. و تماشایش هم این باشد که من 
برای شما بگویم که چرا ایرانی ها برعکس همۀ اقلیت های مهاجر در غرب از تشکیل کلنی 
های ملی و محلی و دورهمی استقبال نکرده اند تا کنون و خیلی اهل با هموطنان و همزبانان 
اریجینال گشتن نیستند بطور جمعی. البته منطق مستدل و غرور انگیز و تازه ای خواهد بود 

و نه خود سرزنشی های همیشگی که "ما اهل کار جمعی نیستیم"!

هم وند

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

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

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

خانواده محترم  بدیعی , 
ازدواج  دخترتان را تبریک میگوییم 

کلوب فرشتگان

روی دیگری از سکه خوش 
و آب رنگ مهاجرت

در  مهاجران  به  رسانی  اطالع  منظور  به  صرفًا  نوشته  این 
خصوص  به  مهاجران  روی  پیش  مشکالت  برخی  خصوص 
یا  مهاجرت  نفی  معنای  به  و  شده  نوشته  وارد  تازه  مهاجران 

خوب و بد آن نیست.

ای  محله  از  یا  دیگر  شهر  به  شهری  از  حتی  سخت  هم  خیلی  سخته،  مهاجرت 
به محله ای دیگر چه برسد به این که در سطح قاره ای و به کشوری با فرهنگ 
شامل  فقط  هم  ها  سختی  این  باشد.  متفاوت  کامًال  استانداردهای  و  زبان  و 
که  دلتنگی  و  دوری  و  جدید  فرهنگ  در  جاافتادن  و  زبان  یادگیری  و  کاریابی 
دیگر  نیست.  هستند  مهاجران  تازه  مشکالت  عمده  و  اند  گفته  ها  سخن  آن  از 
چه هستند؟ عرض می کنم خدمتتان! هرچند قبل از بازکردن سر صحبت این 
را هم عرض کنم که سختی های مهاجرت و اصوًال تجربه مهاجرت برای افراد 
نیست،  یکسان  مختلف  امکانات  و  روحیات  و  ها  دیدگاه  و  شرایط  با  مختلف 
شرایط مالی افراد، مهاجرت با خانواده یا تنها (که هر کدام راحتی ها و سختی 
های خودش را دارد، روحیه افراد، زمان مهاجرت (به عنوان مثال مشکالت و 
سختی های مهاجران ۲۰ سال یا ۱۰ سال پیش با مهاجران امروز ممکن است از 
برخی جهات بسیار متفاوت باشد)، شهر یا کشور مقصد،....همه در ایجاد یا 

تعدیل این مشکالت دخیلند.

این روزها با این طیف وسیع منابع اطالعاتی حقیقی و مجازی و وب الگ و وب 
سایت و تکنولوژی های ارتباطی.... احتماًال کمتر کسی است که هنوز تصوری 
که  مشکالتی  برخی  درک  اما  باشد  داشته  مهاجرتی  مقصدی  از  گونه  بهشت 
برای  هستند  گریبان  به  دست  ها  آن  با  مقطعی  یا  دائمی  صورت  به  مهاجران 

مهاجران در راه شاید کمی سخت یا حتی گاهی مسخره باشد.

رنگ مهاجرت را رو کنم.  امروز می خواهم روی دیگری از سکه خوش و آب 
می خواهم از مشکالتی بگویم که کمتر از آن ها گفته اند و شنیده ایم اما دانستن 

آن ها مهم است.

دست تنها بودن: اگر در شهر مقصد آشنا یا دوست مطمئنی نداشته باشید، 
بی  و  اطمینان  از  ای  درجه  به  و  کنید  پیدا  امینی  و  شفیق  رفیق  که  زمانی  تا 
فرض  اید!!  بیچاره  بخواهید  کمک  او  از  کارها  بعضی  در  که  برسید  تعارفی 
کنید مریض شوید و نیاز به یک پرستاری وال مختصر داشته باشید (بدتر از آن 
این که در نقش مادر یک خانواده مجبور باشید در عین مریضی به امور منزل 
و کار و ...هم بپردازید!!) حاال فرض کنید که به جای خودتان بال به دور بچه 
تان مریض شده است و مدرسه یا مهدکودک هم او را نمی پذیرد و شما هم باید 
بروید سرکار (خوب نمی روید!!!) چند روز؟ چند بار؟ حاال فرض کنید بچه 
کوچکی دارید و می خواهید بروید خرید، دکتر، بانک یا خانه ببینید،... آن وقت 
است که مجبورید بچه را همه جا به کولتان بکشید و احتماًال چند ساعت بعد با 
کنید  آرزو  و  برگردید  خانه  به  گریان  کماکان  بچه  یک  و  خمیر  و  خرد  اعصابی 

کاش مادری، خواهری، دوستی بود..........

یا  شبی  نصفه  شبی  تان  خانه  یا  همراه  تلفن  اگر  موقع:  بی  های  تماس 

به  ندارید  را  تان  خانواده  طرف  از  تماس  انتظار  که  مواقعی  در  کلی  طور  به 
صدا دربیاید درجا یک سکته ناقص زده اید!! مثًال فرض کنید عزیزانتان برای 
سورپرایز کردن جنابعالی برای سالروز تولدتان و ربودن گوی سبقت در اولین 
تبریک تولد ساعت ۶ یا ۷ صبح تماس بگیرند و در حالی که شما تقریبًا شوک 
جهت  دو  از  حالت  این  در   .!Happy Birthday To You بگویند  هستید  زده 
و  قلبی  نازنین  های  سلول  از  تعدادی  همزمان  خوب  اما  شوید  می  خوشحال 

مغزی تان را هم از دست می دهید!!

از  کسی  که  روزی  از  امان  اما  باشد  راه  در  خوش  خبر  همیشه  کند  خدا  حاال 
عزیزان از دست برود و شما یا تا خودتان را برسانید لحظه های آخر را از دست 
داده اید و مشمول یک عمر حسرت می شوید یا در بهترین حالت کلی هزینه می 
زحمتی  هر  به  و ...را  اداری  و  کاری  جورواجور  برنامه  چند  و  چندین  و  کنید 
سر و سامان می دهید و هزاران مایل را با اشک و آه و نگرانی به ایران باز می 
مراسم  الاقل  یا  آخر  روزهای  به  باشید  شانس  خوش  خیلی  اگر  تازه  تا  گردید 

خاکسپاری برسید!!!

دردسرهای خاص بچه ها: سرو کله زدن با بچه ها برای فارسی صحبت کردن 
و  وعده  و  رشوه  هزاران  با  کامپیوتر  پای  ها  آن  کشاندن  آن،  یادگیری  الاقل  یا 
وعید برای چند دقیقه صحبت کردن با اعضاء خانواده ای که دلشان برای دیدن 
و صحبت کردن با نوه، خواهرزاده یا برادرزاده شان پرپر می زند و دیدن بچه 
ای که بی خیال این حرف هاست! شناساندن و انتقال فرهنگ و جشن ها و سنت 
های ایرانی به آن ها، تک فرزندی که مدام از تنهایی شکایت می کند و نیاز به 
و  نوجوانی  دوران  خاص  مسائل  دارد،  را  شما  با  بیشتر  کردن  بازی  و  توجه 

........

مواجهه و برخورد صحیح با همه این موارد نیاز به حوصله و صرف وقت دارد 
که به خصوص در سال های اول مهاجرت به دلیل گرفتاری های خاص کاری 
و درسی و ذهنی امکانش سخت است. شاید باور نکنید اما گاهی اوقات از این 
گاهی  و  فرصت  هم  خودت  و  ای  کرده  جدا  عزیزانت  آغوش  از  را  فرزندت  که 
حوصله رسیدگی و توجه به او را نداری با وجود همه امکانات ریز و درشتی که 
بعد از مهاجرت نصیبش شده احساس گناه می کنی و صد البته بالعکس دلت 
به حال خانواده ای که می توانستند وقت و بی وقت بهترین توجه و رسیدگی 
ای  شیشه  صفحه  یک  پشت  از  حتی  او  دیدن  حسرت  در  حاال  و  بکنند  او  به  را 

هستند می سوزد.

البته بسیاری از موارد باال به فرهنگ و حساسیت خانواده ها به مسائل مختلف 
بستگی دارد و همگانی نیست اما به هر حال ایجاد تعادل میان امور خانوادگی 
و مشغله های جدید مهاجرتی که هر دو هم اهمیت دارند حقیقتًا سخت است و 

گاهی در این میانه احساس استیصال و کم آوردن می کنی!!!

ناآشنایی با قوانین: گاهی ناآشنایی با قوانین، راه و چاه ها و حق و حقوق 
یک مقیم یا حتی یک شهروند خسارات مالی و روحی فراوانی را برای مهاجر 
به همراه می آورد. اشتباه نکنید این ور دنیا هم قرار نیست همیشه و همه جا و 
همه کس حق و حقوقتان را دو دستی و در طبق اخالص به شما عرضه کنند. 
و  بنشانید  کرسی  به  را  خودتان  حرف  کنید،  اعتراض  شوید  می  مجبور  گاهی 
حقتان را بگیرید چون به هر حال قانون تحت هر شرایطی طرف صاحب حق 
را می گیرد و تبعیضی وجود ندارد. فقط جسارتًا یادتان باشد با هوارکشیدن و 
شلوغ بازی و زبانم الل بی ادبی نمی شود به جایی رسید پس باید با زبان قانون 

صحبت کرد، البته به شرطی که آن را بدانیم!!
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ورزش

اتحادیه فوتبال منطقی ترین تصمیم را درمورد هاجسون گرفت

گری نویل باید برای سرمربیگری 
انگلیس آماده شود

مایکل اوون- منبع: دیلی تلگراف

 اگر اتحادیه فوتبال انگلیس قصد داشته باشد به همکاری خود 
با روی هاجسون پس از یورو ۲۰۱۶ خاتمه دهد، آنگاه  گری نویل 
نزدیك ترین  فراوان  احتمال  به  هاجسون  روی  دستیار  عنوان  به 

گزینه برای هدایت سه شیرها خواهد بود. 

مربیان بزرگ و اسم و رسم دار زیادی در تیم ملی انگلیس ناموفق بوده اند و عملکردی 
گزینه یی  است  ممکن  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  حاال  کرده اند.  ارائه  خود  از  ضعیف 

متفاوت برای هدایت این کشور در ذهن داشته باشد. گری نویل فرصت الزم را دارد 
تا در کنار روی هاجسون کامال تجارب مورد نیاز را برای هدایت تیم ملی انگلیس در 
آینده کسب کند. جام جهانی برزیل مطمئنا همچون کالسی آموزشی برای گری نویل 
در  بهتری  ذهنیت  با  ادامه  در  نویل  شد  خواهد  باعث  مطمئنا  که  کالسی  است؛  بوده 

کادر فنی انگلیس حضور داشته باشد. 

ملی  تیم  هدایت  در  جدید  و  تازه  روشی  می تواند  که  است  فردی  همان  نویل  گری 
انگلیس به کار گیرد. او شخصیتی دارد که کامال مطابق با خواسته بازیکنان است و 
عالوه بر این مساله، نویل مقبولیت خوبی در فوتبال انگیس دارا?است. اما آیا نویل 
تجربه سرمربی گری در تیم های دیگر را داشته است؟ مطمئنا پاسخ منفی است. اما 
در ۲۰ سال گذشته فوتبال انگلیس بارها و بارها با مربیانی که از بیشترین تجربه الزم 
برخوردار بوده اند، شکست خورده است و شاید اکنون زمان آن فرا رسیده باشد که 
اتحادیه فوتبال انگلیس دست به یك اقدام غیرمنتظره بزند. اگر به گزینه های حاضر 
شغل  فردی  است  بعید  که  می شویم  متوجه  کنیم،  نگاه  انگلیس  ملی  تیم  هدایت  برای 
خود در لیگ برتر را رها کند و سرمربیگری انگلیس را بپذیرد. البته ممکن است که 
اتحادیه فوتبال بتواند با پیشنهاد مبلغی گزاف این امکان را فراهم کند اما تجربه نشان 

داده است که این سیاست نیز برای موفقیت انگلیس کافی نبوده است.

آلمان در سال ۲۰۰۶ یواخیم لو را بدون هیچ تجربه یی از دستیاری کلینزمن، به عنوان 
سرمربی تیم ملی معرفی کرد. بارسلونا نیز روشی مشابه را در مورد گواردیوال به 

کار گرفت. شاید زمان آن رسیده باشد که انگلیس نیز دست به چنین اقداماتی بزند.

بعضی مواقع بهتر است که یك تصمیم غریزی اتخاذ شود. نویل فردی است که قطعا 
او  کرد.  خواهد  پیدا  دست  انگلیس  فوتبال  هدایت  از  درست  دانشی  به   ۲۰۱۶ سال  تا 
همچنین به خوبی خواهد توانست با بازیکنان ارتباط برقرار کند و اینها مسائلی است 

که قطعا در هدایت انگلیس در آینده می تواند تاثیرگذار باشد.

مجددا  باید  آیا  ناکامی.  پشت  ناکامی  است،  کرده  طی  را  چرخه  این  بارها  انگلیس 
روش های قدیمی به کار گرفته شود؟ اگر فرد دیگری خارج از مجموعه فعلی انگلیس، 
هدایت این تیم را قبول کند مطمئنا تغییرات زیادی در فلسفه و سبك بازی تیم فعلی 
است:  داده  رخ  بارها  نیز  گذشته  در  که  است  مساله یی  این همان  شد و  خواهد  ایجاد 
تغییرات پشت تغییرات و ناکامی پشت ناکامی. اتحادیه فوتبال انگلیس اعالم کرد که 
دست کم تا پایان یورو ۲۰۱۶ هیچ تغییراتی در تیم ایجاد نخواهد کرد و این به معنی 
ادامه حضور هاجسون و تیم فنی اش خواهد بود. به این ترتیب نویل می تواند دو سال 
آینده را در کنار هاجسون و تیم ملی حضور داشته باشد. مساله یی که مطمئنا باعث 
موجود،  انتقاد های  وجود  با  که  است  این  حقیقت  شد.  خواهد  وی  تجربیات  افزایش 

هاجسون اشتباه چندان بزرگی در جام جهانی برزیل مرتکب نشده است. 

اجماع گسترده یی در کشور پیرامون ترکیب های انتخابی او وجود داشت و کمتر کسی 
چیدمان دیگری را متصور بود. انگلیس در هر دو بازی نخست شانس های زیادی را 
روی دروازه حریف ایجاد کرد اما در ضربات نهایی و لحظات حساس ناموفق عمل 
کرد. آنها همچنین اشتباهات فردی باور نکردنی را در لحظات حساس مرتکب شدند 
که در نهایت به حذف تیم منجر شد. اما حقیقت این است که نمی شود به روش کلی 

بازی تیم انتقاد زیادی را وارد کرد. این همان روشی بود که بسیاری قبل از آغاز جام 
در  بتوان  را  اول  بازی  دو  در  انگلیس  مشکل  بزرگ ترین  شاید  داشتند.  تاکید  آن  بر 
تاثیرگذاری  آن  نتوانست  رونی  وین  کرد.  جست وجو  سوارز  همچون  بازیکنی  نبود 
الزم را داشته باشد، به لوییس سوارز نگاه کنید که چگونه یك تنه انگلیس را از پای 
درآورد. هاجسون چنین مهره یی را در اختیار نداشت، مهره یی که بتواند در یك لحظه 
با توانایی های فردی خود شرایط را به نفع انگلیس تغییر دهد. هاجسون این فرصت 
را خواهد داشت تا دو سال دیگر با نسل جدید بازیکنان انگلیس ادامه دهد. بازیکنانی 
که خود او فرصت حضورشان را در فوتبال ملی انگلیس فراهم کرده است. مهم ترین 
مساله یی که هاجسون در همین ابتدا باید تکلیف آن را مشخص کند، وضعیت استیون 
جرارد است. بسیاری معتقد هستند که او باید به کار خودش در تیم ملی پایان دهد 
اما گروه دیگر عقیده دارند او می تواند هنوز تجربیات خودش را در اختیار انگلیس 
قرار دهد. شاید دیگر الزم نباشد که او در همه دقایق بازی های مقدماتی بازی کند، اما 
در هر صورت حضور او می تواند در رقابت های مهم تعیین کننده باشد. مساله مهم 

بعدی مربوط به وین رونی می شود. 

رونی هیچگاه نتوانسته به آن تاثیرگذاری الزم در تیم ملی دست پیدا کند. رونی در 
سواالت  رود.  پیش  متفاوت  بسیار  می توانست  شرایط  می بود،  اگر «خودش»  برزیل 
زیادی پیرامون پست رونی مطرح است، اینکه او در کناره ها باشد، پشت مهاجم قرار 
گیرد یا در نوك خط حمله. هاجسون باید هر چه سریع تر در این مورد یك تصمیم کلی 
و با ثبات اتخاذ کند. به نظر می رسد که اتحادیه فوتبال انگلیس در حال حاضر بهترین 
تصمیم را گرفته باشد. حفظ هاجسون منطقی ترین کار ممکن بود. اکنون این مربی 
فرصت الزم را خواهد داشت تا تیمش را برای حضور قدرتمند در یورو ۲۰۱۶ بسازد 
وجود  روشنایی هایی  نیز  راه  ادامه  در  کند.  برطرف  را  برزیل  در  موجود  معایب  و 
انگلیس  هدایت  الزم  استاندارد های  به  می تواند  جاری  سال  دو  در  نویل  دارد. گری 

برسد و آنگاه خودش وظیفه هدایت انگلیس را در جام جهانی ۲۰۱۸ عهده دار شود.

بهترین جام جهانی 
که تا به حال دیده ام

هنری وینتر - منبع: تلگراف

کلیه لینی  گرفتن  گاز  برای  فوتبال»  جامعه  «تمام  از  باالخره  سوارز  لوییس 
است.  خالی  تورنمنت  در  او  جای  حال  هر  به  اما  است  کرده  عذرخواهی 
فوتبال  تاریخ  ضیافت  بزرگ ترین  از  درستی  به  شد  باعث  سوارز  حماقت 
جهان اخراج شود. این تورنمنت گل به گل و بازی به بازی واقعا ویژه بوده 
و می توانم بگویم از بین هفت جام جهانی که در آن حضور داشته ام، بهترین 
بوده است. هواداران فوتبال در جمع خود درباره اینکه کدام بازی تا به حال 
در این جام بهترین بوده است صحبت می کنند: هلند ۵-۱ اسپانیا؟ شیلی ۰-۲ 
کلمبیا  آرژانتین؟   ۳-۲ نیجریه  پرتغال؟   ۲-۲ امریکا  غنا؟   ۲-۲ آلمان  اسپانیا؟ 
تبدیل  ارزش  که  بوده  جالب  آنقدر  بازی ها  این  نتیجه  صرف  اروگوئه؟   ۰-۲
بهترین  درباره  کردن  بحث  حال  در  همه  همچنین  داشته اند.  را  تیتر  به  شدن 

گلی که تا به حال به ثمررسیده هستند. 

برجسته  میانی  مدافعان  تعداد  بودن  کم  بازی ها  بودن  گل  پر  دیگر  دلیل  یك 
است. مثال رافائل واران، مدافع تیم ملی فرانسه تا به حال عملکرد درخشانی 
شکارچیان  جام  که  سختکوش  مدافعان  جام  نه  تورنمنت  این  اما  داشته 
نمونه  با  مقایسه  در  برازوکا  خوب  طراحی  است.  بوده  دروازه ها  تیزچنگ 
است.  کرده  کمك  روند  این  به  هم  جنوبی  آفریقای  در  جابوالنی  اسفبار 
تورنمنت  این  در  حال  به  تا  رودریگز  و  مسی  تا  روبن  زیادی  بازیکنان 
شیلی  تیم  مهاجم  ولی  است  برگشته  خانه  به  سانچز  آلکسیس  درخشیده اند. 
درك  و  حس  یك  به  بازیکنان  گویی  بود.  جام  این  تماشایی  بازیکنان  از  یکی 
مشترك رسیده اند که وقتی جام جهانی در برزیل برگزار می شود باید نشان 

دهنده لذت فوتبال باشد.
دفاعی)  مشکالت  دلیل  به  تیمی (شاید  هیچ  اما  بوده  ستاره ها  تورنمنت  این 
ستاره مطلق نبوده است. برزیل و آرژانتین در دفاع مشکل دارند، هلند خیلی 
خوب است ولی نتوانسته در بازی های خود کامال تیم حاکم بر مسابقه باشد. 
یك  و  است  برخوردار  قوی  تیمی  روحیه  و  استخوان بندی  از  که  هم  فرانسه 
تقریبا  می بیند،  خود  نیمکت  روی  هم  را  دشان  دیدیه  نام  به  منطقی  مربی 

همین وضعیت را دارد.
کیفیت مربیان هم به زیبایی این جشن فوتبال افزوده است. بدون شك هیجان 
هواداران منچستر یونایتد از انتصاب لوئیز ونگال پس از دیدن تاثیرگذاری او 
بر بازی تیمش پس از تغییر تاکتیك از ۲-۳-۵ به ۳-۳-۴ در حین بازی برابر 
را  پرسی  فن  روبین  او  وقتی  است.  شده  بیشتر  مراتب  به  مکزیك  و  استرالیا 
۱۴ دقیقه مانده به پایان بازی برابر مکزیك بیرون آورد و کالس یان هونتالر 
بزرگ  نام  تاثیر  تحت  هیچ وجه  به  داد  نشان  کرد،  زمین  روانه  جایش  به  را 
ستارگان تیمش نیست. از هفت باری که هونتالر توپ را لمس کرد یکی از آنها 
تاسف  تیمش.جای  بخش  پیروزی  پنالتی  ضربه  دیگری  و  بود  اول  گل  پاس 
است که هاجسون پس از حذف تیمش به برزیل باز نگشت تا از نزدیك هنر 
و  دارد  آشنایی  ونگال  با  هاجسون  ببیند.  را  ونگال  مانند  مربیگری  اساتید 
می توانست به حضور در تمرینات هلند و صحبت با این استاد هلندی رابطه 
بهتری را با مربی جدید وین رونی، لوك شاو و فیل جونز و دیگر ملی پوشان 

منچستر یونایتد به وجود بیاورد.

میهمانی بیرون از زمین مسابقه هم ادامه دارد. دل مان برای مکزیکی ها تنگ 
خواهد شد، نه فقط به خاطر فوتبال شان بلکه به خاطر شخصیت کاریزماتیك 
آنها  از  زیادی  تعداد  که  فرانسوی ها  کاله های  تنها  شاید  تیم.  این  هواداران 
به برزیل آمده اند با مکزیکی ها قابل قیاس باشد. فریاد یك صدای هواداران 
می داد  نشان  می شویم.»  برنده  ما  که  مطمئنم  «من  می گفتند  وقتی  امریکا 
بر  است.عالوه  کرده  پیدا  افزایش  هم  کشور  این  در  فوتبال  به  عالقه  چطور 
این، موضوع دیگری که این جام جهانی بر آن صحه گذاشت این بود که فوتبال 
لیگ  بازی های  حساس ترین  حتی  دارد  قرار  محبوبیت  اوج  در  هم  هنوز  ملی 
ملی  سرود  وقتی  بازیکنان  و  هواداران  شور  نمی تواند  هم  اروپا  قهرمانان 

کشورشان پخش می شود را تداعی کند.
در  بلوهوریزنته  در  دیده ام  حال  به  تا  که  جوی  پرتنش ترین  و  سنگین ترین 
اگر  می ترسم  و  بود  حاکم  کرد  حذف  را  شیلی  دشواری  با  برزیل  که  روزی 
برزیل برابر کلمبیا حذف شود چنین جوی باعث از کنترل خارج شدن اوضاع 
مسابقات  شروع  از  پیش  که  چیزی  آن  از  حال  به  تا  اعتراض ها  البته  شود. 
پیش بینی می شد کمتر بوده است، عصر یکشنبه یك گروه ۱۰۰ نفره با بنری که 
روی آن نوشته شده بود «فیفا برو خانه» در کوپاکابانا راهپیمایی کردند اما 
چنین اتفاق هایی در تورنمنتی به این عظمت، درست مانند المپیك ۲۰۱۲ لندن 
و یورو ۲۰۱۲ که از نزدیك شاهد آن بوده ام، تنها به لطف بزرگ نمایی رسانه ها 
و  گرفتن  جشن  برای  بسیاری  تماشایی  لحظات  هنوز  وگرنه  می شوند  دیده 
بلوهوریزنته ۱۶/۴  برزیل در  بازی  به خاطر سپرده شدن وجود دارد.برای 

میلیون توییت منتشر شد. 
اما  باشند  بدبین  می شود  منتشر  فیفا  توسط  که  آمارهایی  به  برخی  شاید 
۱۶/۴ میلیون توییت تنها برای یك مسابقه نشان دهنده عالقه بی نظیر به این 
پس  دقایق  مینرائو و در  استادیوم  پنالتی در  ضربات  است. در طول  ورزش 
را  پیام   ۳۸۸۹۸۵ توییتر  داد  دست  از  را  پنالتی  ضربه  خارا  گونزالو  آن که  از 
گزارش کرد. همچنین از زمان شروع جام جهانی تا به حال فیس بوك رکورد 
هلند  در  است.  رسانده  ثبت  به  را  نفر  میلیون   ۲۲۰ توسط  پست  میلیارد  یك 
خود  به  را  تلویزیونی  بینندگان  درصد   ۸۹/۴ مکزیك  برابر  کشور  این  بازی 
اختصاص داده بود. تنها سوالی که می ماند آن ۱۰/۶ درصد دیگر چه چیزی 
نگاه می کرده اند! جهان بر جام جهانی متمرکز شده است. سوارز هم جایی 
در اروگوئه در حال تماشای مسابقات است و می داند که چیز بسیار ویژه یی 

را از کف داده است.





  جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۲هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
١-طبق قانون اساسي پس از رهبري 
ــمي كشور است-  بزرگترين مقام رس

دستور
ــوگان- زاپاس-  ــوپ و چ ٢- ورزش ت

شترمرغ امريكايي
ــوري در  ــه تنهايي- نقاب- كش ٣- ب

منطقه خاورميانه
٤- محلي در مكه- بي حس- گرفتگي 

زبان- عامل باران
ــوار كردن و  ــمار آوردن- خ ٥- به ش

توهين- فرستاده، روانه
٦- نوعي ماهي كوچك- آواز خواب- 

قهوه
٧- ميوه قابل خوردن- هر جسمي كه 

شبيه كله قند باشد- بيماري
٨- بيهوده و بي معني- داداش- ناب

٩- زنده- نوعي صداي برخورد- مثل 
و همتا

ــورهاي  ــد- از كش ــگ مي زن ١٠- لن
ــر در جام جهاني ٢٠١٤ كه ماه  حاض

آينده پيش رو داريم- جمعه
١١- نام يك درختچه كه گونه زينتي آن را در منازل پرورش مي دهند- ماشين دوخت- 

پرنده مظهر وفا
١٢- بت معروف- سودمند- حرف مفعولي- قرض

١٣- محبت- خدمتكار مرد- صفت باغ و بوستان و جاي خوش آب و هوا
١٤- ييالق تهران- تابناك- گونه اي طالق
١٥- مهم ترين كار فلسفي سارتر- خدايي

 عمودي:
١-از غزلسرايان معاصر ايران- بنياد

٢- ياقوت- كناره دريا- نشاني اداره، خانه يا مانند آن
٣- يگانه- ميوه كرك دار- تحرير كردن، نوشتن

٤- حرف نوروزي- فكر، نظر- هنوز شاد نشده!- پست، ذليل
٥- هياهوي شادي- نگاه كردن- ورزش مادر

٦- نشانه فعل مضارع- كيسه بزرگ از چرم- الماس شفاف
٧- خراب كردن- غيرقابل رؤيت- سريع

٨- نمايندگي- رئيس، امير- وارونه
٩- خطر كردن- شهري در چهار 

محال و بختياري- شهر باران
١٠- شهر معبد آناهيتا- مخفف 

ديگر- مظهر الغري
١١- پنكه- چيرگي- شهري در 

استان هرمزگان
١٢- گوسفند جنگي- تصديق 

ژرمن ها- منزل- اجداد
ــيوه، روش- بذر- شاعر  ١٣- ش

اوايل دوره قاجاريه
١٤- سخن سنج و با فرهنگ- 

نهنگ- حرف آخر بيت
١٥- ذره خنثي- گلي زيبا

 افقي:
١-دانش بررسي ساختار و عملكرد 
پروتئين ها در مقياس بزرگ است- 

سبزي ريشه اي از نوع هويج
ــتادن- جلوي مو-  ــه فرس ٢- تحف

آشي با برنج و سبزي
ــراس- مقابل  ــي- مه ٣- فرومايگ

جنوب
ــي- آبياري  ــر چرب ــك- اث ٤- كم

زمستاني- شكلك
ــه- بازيكن مياني فوتبال-  ٥- ريش

وطن
ــي- داغ  ــه در- مقابل اصل ٦- در ب

كردن
ــزي- در نظر گرفتن،  ــر چي ٧- آخ

پاس داشتن- قلب
٨- روانه- واحد انرژي- نوعي سس

ــرد-  ــخص مف ــر دوم ش ٩- ضمي
هادي- سم كشنده

ــهر برج طغرل- ظرفي در  ١٠- ش
آشپزخانه- ناخوش

١١- تأسيس كننده- نام يكي از چهار پسر كيقباد- ويتامين گوجه فرنگي
١٢- ضد خرج- ادويه اي در آشپزي هندي- نت مخمور- مرواريدها

١٣- واحد پول چين- موزه پاريس- بيماري عفوني و مشترك بين انسان و حيوانات
١٤- از پايه گذاران دوران طاليي هنر هلند- با پااليش اين گاز اتيلن به دست مي آيد- خم 

شده
١٥- بازيگر خانم فيلم ساعت شلوغي- به خاطر آن

 عمودي:
١-پايتخت استان سوماتراي جنوبي اندونزي- عنصري كمياب

٢- نجات يافتن- نام دخترانه- جذام
٣- محبت- زني كه تازه زاييده- سرزنش
٤- تمام- ترسناك- كلمه ربط- پدربزرگ

٥- خواندن قرآن با صوت- خطر كردن- رديف
٦- قورباغه درختي- ناسپاسي- مسن

٧- قمر- از البسه- رونق
٨- تك تك- پرچم- شهري در ژاپن

٩- قطعه گل خشك شده- بيمارستاني در ميدان قزوين تهران- فرمانبردار
١٠- غيرقابل رؤيت- ايستگاه 

پيك ها- گياه توخالي
ــت پيمان-  ــه- دس ١١- ري

باجناق
١٢- پرنده شكاري- پياپي- 

مفت خور- فرهنگ و دانش
ــزرگ- درگير  ١٣- آرزوي ب

امري- سالم
١٤- پادشاه ساساني- پوشاك 
سر- حرم حسين بن علي(ع) در 
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

به  و  هستید  انرژی  از  سرشار  هفته  این 
کارهای  ی  همه  پس  از  که  رسد  می  نظر 
مخالفت  با  است  ممکن  اما  آیید.  برمی  تان 
کسی  که  این  مثل  شوید،  مواجه  دیگران 
های  نقشه  هرگز  تا  کند  کاری  خواهد  می 
که  باشد  تان  حواس  نشوند.  عملی  تان 
خاطر  به  بیهوده  را  خود  ارزشمند  انرژی 
در  نکنید.  تلف  ضروری  غیر  ماجراهای 
دقیق  ریزی  برنامه  یک  کنید  سعی  عوض 
داشته باشید و منابع و انرژی خود را برای 

کارهای ضروری حفظ کنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
های  فرصت  از  که  دارید  تصمیم  هفته  این 
زیرا  ببرید،  را  منفعت  بیشترین  کاری 
قابلیت  لحظه  این  در  که  کنید  می  احساس 
به  است  ممکن  اما  اند.  نهفته  بسیاری  های 
اشتباه یک بخش مهم از اطالعات را نادیده 
پایان  تا  است  ممکن  ماجراها  این  بگیرید. 
روز شدت بگیرند. شاید خودتان را در حال 
به  زیرا  بیابید،  قدرت  بازی  یک  در  مبارزه 
بازی  های  کارت  ی  همه  که  رسد  می  نظر 
ببینید  وقتی  است.  دیگری  کس  دست  در 
پیش  شما  انتظارات  برخالف  چیز  همه  که 
برسید  نتیجه  این  به  است  ممکن  رود  می 

باشد  یادتان  بردارید.  تالش  از  دست  که 
نشان  ظاهرشان  که  طور  آن  اتفاقات  که 
قریب  تحول  و  تغییر  نیستند.  دهد  می 
با  که  مجبورید  حال  هر  به  و  است  الوقوع 
می  هم  هنوز  اما  بیایید،  کنار  وضعیت  این 

توانید به چیزهایی که می خواهید برسید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
اگر  شاید  اند.  مشخص  کامًال  تان  اهداف 
دچار  دهید  بروز  را  تان  پنهان  احساسات 
در  که  دهید  می  ترجیح  اما  شوید،  بحران 
نگیرید.  قرار  ناخوشایدی  وضعیت  چنین 
موضوعات  راندن  حاشیه  به  در  معموًال 
بحرانی از مهارت خوبی برخوردار هستید، 
اما این هفته به نظر می رسد که مجبورید با 
این موانع روبرو شوید. با مقاومت بیهوده 
انرژی خود را تلف نکنید، البته یادتان باشد 
که مستقیمًا هم وارد عمل نشوید، هر گونه 
نهفته  های  انرژی  است  ممکن  عملی  شدت 
را آزاد کند. فقط باید جرأت به خرج دهید 

و عقب نکشید.

متولدین تیر (خرچنگ):
همکاری  ها  آن  با  هفته  این  که  گروهی  در 
مخالف  که  هستید  کسی  تنها  کنید  می 
که  باشد  یادتان  اما  کند،  می  عمل  دیگران 
با  توانید  نمی  بزنید  مخالف  ساز  مدام  اگر 
اطرافیان تان دوست شوید. بهتر است چند 
نفس عمیق بکشید و به علت رفتارهای تان 

به  عمل  شدت  قدر  این  چرا  که  کنید  فکر 
خرج می دهید. با این کارها فقط باعث می 
مخالفت  شما  نظرات  با  دیگران  که  شوید 
خودتان  با  را  ها  آن  نتوانستید  اگر  کنند، 
همساز کنید عصبانی و ناراحت نشوید. از 
قابلیت های متولدین برج سرطان (نماد این 
یعنی  کنید،  استفاده  است)  خرچنگ  برج 
بگیرید  کار  به  را  خود  انبری  های  چنگال 
تا موضع تان را حفظ کنید. صبور باشید، 
زیرا مخالفت ها در نهایت به پایان خواهند 

رسید.

متولدین مرداد (شیر):
بهترین  تان  اطرافیان  ی  همه  هفته  این 
را  شما  تا  اند  گرفته  کار  به  را  شان  های 
اما  دهید.  تغییر  را  فکرتان  که  کنند  راضی 
ها  راحتی  این  به  شما  که  رسد  می  نظر  به 
چه  که  هستید  مطمئن  شد.  نخواهید  قانع 
طوری  هیچ  دیگران  و  است  درست  کاری 
نمی توانند مجبورتان کنند که همه چیز را 
های  توصیه  اگر  حتی  کنید.  بررسی  نو  از 
است  ممکن  باشد  حقایق  اساس  بر  ها  آن 
کنند  صبر  روزی  چند  هم  باز  که  بخواهید 
آورید.  دست  به  جدیدتری  اطالعات  شما  تا 
اما یادتان باشد که این سرسختی های شما 
ممکن است نتیجه ی معکوس داشته باشند. 
کمی نرم تر رفتار کنید و مطمئن باشید که 
با نرمی هم می توانید به خواسته های تان 

برسید.

متولدین شهریور (سنبله):
طوالنی  فرآیند  یک  به  که  رسد  می  نظر  به 
پوسته  یک  اید،  شده  وارد  اندازی  پوست 
پیاز.  مثل  درست  دیگر  ی  پوسته  از  پس 
اکنون یک پوسته ی دیگر هم برداشته شده 
اید.  شده  نزدیک  نهایی  حقیقت  به  دیگر  و 
نزدیک  قدر  آن  هنوز  که  باشد  یادتان  اما 
نیستید که بتوانید آن را تمامًا درک کنید. اما 
نا امید نباشید؛ اگر امیدتان را از دست دهید 
رسیدن به اهداف تان سخت تر خواهد شد.

متولدین مهر (ترازو):
می  دارید  سر  در  هفته  این  که  هایی  ایده 
داشته  شگرفی  تأثیر  دیگران  روی  توانند 
تأثیری  چنین  که  این  برای  اما  باشند. 
بپردازید.  هم  سنگینی  بهای  باید  بگذارید 
نسبت به عقایدتان بسیار حساس هستید و 
حتی حاضرید به خاطر آن ها مبارزه کنید. 
اما  کنید،  قانع  را  دیگران  توانید  می  اکنون 
تان  همکاران  که  کنید  رفتار  طوری  نباید 
احساس کنند که نظرتان را به آن ها تحمیل 
می کنید و شکست شان دهید، فقط باید به 
را  افکارتان  کنید.  دقت  تان  کالم  محتوای 
توجه  مورد  شان  های  بهترین  کنید،  بیان 

قرار خواهند گرفت.

متولدین آبان (عقرب):
تحول  یک  وارد  تان  های  ارزش  و  عقاید 

و  آهسته  تحول  این  اند.  شده  انقالبی 
است  ممکن  هفته  این  است.  مدت  طوالنی 
کسی به سراغ تان بیاید که با عقل و منطق 
فرآیند  این  کند.  روشن  را  شما  راه  اش 
در  دارد،  را  اش  ارزش  اما  است،  سخت 
بزرگی  تغییرات  چه  که  دید  خواهید  نهایت 
در شما اتفاق افتاده است. دوست دارید در 
مجبورید  اما  شوید،  غرق  گذشته  خاطرات 
شانس  تا  شوید  دگردیسی  این  تسلیم  که 

خوشبختی به شما روی آورد.

متولدین آذر (کمان):
یک  موضوعی  هر  در  توانید  می  معموًال 
این  بیاورید.  ذهن  در  را  آن  از  کلی  تصویر 
هفته هم تمایل دارید بکه زندگی تان را مثل 
یک تصویر کلی از نظر بگذرانید. اما اکنون 
وسعت  کمی  که  شود  می  توصیه  شما  به 
دیدتان را محدود کنید و بیشتر جزییات را 
ببینید. شاید اول اش با این توصیه مخالفت 
کنید، اما بهتر است به آن چه گفته شد مثل 

نسخه ی پزشک عمل کنید.

متولدین دی (بز):
پایه و اساس کارهای تان را کامًال مستحکم 
سری  یک  با  توانید  می  حاال  و  اید  کرده 
آمده  بعد  ی  مرحله  برای  جزیی  تغییرات 
شوید. در یک وضعیت ناکارآمد گیر افتاده 
بودید و به همین خاطر پیشرفت کارتان به 
کندی صورت گرفت، از این رو ممکن است 

این هفته با بحران مواجه شوید. اکنون به 
حاضرید  و  کنید  می  خفگی  احساس  شدت 
خالص  وضعیت  این  از  تا  بکنید  کاری  هر 
با  که  شود  می  توصیه  شما  به  شوید. 
درست  مشکل  مبادا  تا  بردارید  گام  احتیاط 

شود.

متولدین بهمن (ظرف آب):
این هفته با انرژی فوق العاده ای که دارید 
و  کنید  برخورد  دیگران  به  است  ممکن 
این  آیا  سؤال:  یک  اما  شود.  درست  ماجرا 
خارجی  شخص  یک  و  شما  بین  مشکل 
تان؟  درون  نیروهای  بین  که  این  یا  است 
برمی  شما  خود  به  مشکل  این  ی  ریشه  اگر 
گردد پس حواس تان باشد که قبل از این که 
خوب  را  چیز  همه  بیندازید  راه  جنگ  آتش 
بررسی کنید. بهتر است با دیگران مصالحه 
کنید و بدانید که این ناپایداری ها از وجود 

خودتان نشأت می گیرند.

متولدین اسفند (ماهی):
تصمیم  و  اید  شده  خسته  زدن  حرف  از 
مشکل  شوید.  کار  به  دست  دیگر  که  دارید 
را  تان  قدرت  توانید  نمی  که  جاست  این 
باور کنید و دچار تردید شده اید. اما عقب 
تصمیم  که  جدیدی  راه  به  و  نکنید  نشینی 
و  آهسته  کنید  سعی  بروید.  اید  گرفته 
تان  بردن  شانس  تا  بردارید  گام  پیوسته 

زیاد شود.

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 ۵۶۴۲ هفته گذشته
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غزلیات حافظ - 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت
آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین
کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش
آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت
دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم
سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

از پای فتادیم چو آمد غم هجران
در درد بمردیم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست
در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت
ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت

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

That Bold One of Angel-face who, last night, by me passed,
What sin saw He that, by way of sin, He passed?
Since from my sight, went that world-seeing eye,
None knoweth what tears from my eye have passed.
Last night from the passing of the heart s fire to the candle passed not
That smoke that, to our head, from the liver’s consuming passed.
Far from His face, momently, from the fountain of my eye,
A torrent of tears came; and the deluge of calamity passed.
From our feet, we fell when separation’s grief came:
In grief we remained when from the hand, the remedy passed.
The heart said: “With prayer, one can again obtain union with Him.”
‘Tis a life-time since my life all in the work of prayer passed.
Wherefore do I bind on the pilgrim-robe, for that Ka’ba is not here?
In effort, wherefore do I strive since from Ka’ba, he hath passed?
Yesterday, with the essence of the pity, when he beheld me, the physician said:
“Alas! beyond the rules of cure, thy grief hath passed.”
O friend! for asking Hafez plant thy foot
Before that time when they shall speak saying,: “From the frail house he hath passed.”

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 .

برای بازگشایی سفارت در 
تهران پول نداریم

با  دیپلماتیک  روابط  داشتن  کردند  اعالم  ایرلند  خارجه  وزارت  مقامات 
کشورهای خاورمیانه و حمایت از شرکت های ایرلندی در این کشورها 
سفارت  بازگشایی  برای  اما  است،  دوبلین  خارجی  سیاست  اصول  از 

ایرلند در تهران مشکل مالی وجود دارد. 
و  گفت  در  ایرلند  خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون  گیلمور"  ایمون   
دوبلین  نظر  از  اینکه  به  اشاره  با  بریتانیا   " میل  دیلی   " روزنامه  با  گو 
نیازمند  کار  این   : افزود  است،  مهم  تهران  در  سفارت  داشتن  مساله 
بودجه ساالنه ۵۰۰ هزار یورویی است در حالی که دولت دوبلین به دلیل 

مشکالت مالی در حال حاضر قادر به تامین این بودجه نیست. 
با این حال وزیرخارجه ایرلند گفت همزمان با مذاکرات هسته ای و چشم 
هسته  مساله  سر  بر  جهانی  های  قدرت  و  ایران  توافق  برای  مثبت  انداز 
کار  دستور  در  را  تهران  در  خود  سفارت  بازگشایی  دوبلین  دولت  ای، 
خود قرار داده است. گیلمور ابراز امیدواری کرده است که در صورت 
عادی شدن روابط اتحادیه اروپا با ایران ورفع تحریم های این اتحادیه 
در  ایرلند  سفارت  مجدد  بازگشایی  برای  مناسبی  زمینه   ، ایران  علیه 
از  واتیکان  و  تهران  شهر  دو  در  ایرلند  سفارت  بیاید.  وجود  به  تهران 
سال ۲۰۱۲ بسته شده است . دولت دوبلین با رد سیاسی بودن این مساله 
، مشکالت مالی و نداشتن بودجه را دلیل بسته شدن سفارت خانه های 
خود در تهران و واتیکان اعالم کرد. بسته شدن سفارت ایرلند در تهران 
همزمان با تنش دیپلماتیک در روابط ایران و بریتانیا به خاطر حمله دو 

سال پیش عده ای به سفارت انگلیس در تهران همراه شد. 
تهران  در  بریتانیا  سفارت  بازگشایی  برای  اکنون  هم  انگلیس  و  ایران 
مشغول رایزنی اند و یکی از محورهای گفت و گوی دو طرف ، مساله 
سفارت  به  وارده  خسارات  جبران  برای  ایرانی  طرف  غرامت  پرداخت 

بریتانیا در جریان حمله آذر ماه سال ۱۳۹۰ به سفارت بریتانیا است. 
تاکید  باره  این  در  نیز  ایرلند  خارجه  وزارت  اسمیت "سخنگوی  "برندان 
تکاپو  به  را  کشور  این   ، دوبلین  در  ایران  سفارت  بازگشایی  است  کرده 
انداخته تا هر چه زدتر در اقدامی متقابل و برای ایجاد و بهبود روابط 

دو جانبه سفارت ایرلند در تهران بازگشایی شود. 


