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 صفحه ۱۶ 

 با شروع مذاکرات نهایی  هسته ای در وین

ایران در انتظار ضرب االجل جوالی 
رو  پیش  تیرماه)   ۲۹ جوالی(   ۲۰ االجل  ضرب  که  حالی  در 
است، تالش ها به منظور حل مساله هسته ای ایران از طریق 
روزها  این  است.  شده  تشدید  جامع  توافق  یک  به  دستیابی 
مقامات ایران و آمریکا به طور متداول با یکدیگر مالقات می 
کنند که در مقایسه با دورانی که جورج بوش مدعی می شد تا 
نکند،  تعلیق  را  خود  سازی  غنی  های  فعالیت  ایران  که  زمانی 
مذاکره ای در کار نیست، پیشرفت قابل توجهی است. از سوی 
دیگر می توان به یادآور که چگونه وزرای خارجه ایران از رو 

در رو شدن با همتایان آمریکایی خود خوددداری می کردند.
اکنون آن روزها سپری شده است. ایران و آمریکا همواره در 
حال مذاکره هستند.مذاکرات جاری در وین نیز ششمین دور 
میالدی  جاری  سال  در  که  است  ای  هسته  گوهای  و  گفت  از 
وزیر  معاون  برنز،  ویلیام  گذشته  ماه  در  شود.  می  برگزار 
ژنو  در  عراقچی  عباس  خود  ایرانی  همتای  با  امریکا  خارجه 
شاید  انجامید.  طول  به  ساعت   ۱۲ که  دیداری  کرد.  مالقات 
بتوان گفت معدود کشورهایی بوده اند که دیپلمات های شان 
اند.  نشسته  مذاکره  میز  پای  برنز  با  طوالنی  مدت  این  برای 
حتی برخی از متحدان آمریکا از اینکه دسترسی محدودی به 

برنز دارند نیز خرسند هستند.
و  ایران  و  کنند  می  تالش  سختی  به  کشور  دو  هر  بنابراین 
اما  هستند.  آگاه  خود  مقابل  طرف  جدیت  از  خوبی  به  آمریکا 
حساسی  موضوعات  آن  و  دارد  نیز  دیگر  روی  یک  سکه  این 
در  را  نهایی  ای  هسته  توافق  به  دستیابی  انداز  چشم  که  است 

پس پرده ای از ابهام قرار داده است.
به گزارش تلگراف،این درست است که ایران و آمریکا توانستند 
در نوامبر گذشته به یک توافق هسته ای مقدماتی دست یابند. 

اما نکته این توافق این بود که ایران پذیرفت فعالیت های غنی 
سازی خود را تعلیق کند ، نه اینکه آنها را به عقب براند.

باشد  پذیرش  قابل  آمریکا  برای  که  نهایی  ای  هسته  توافق 
خواستار محدودیت هایی فراتر از این برای ایران است. تهران 
باید بخش هایی از برنامه های هسته ای خود را به عقب براند. 
به بیان دیگر آمریکا دیگر به دنبال تعلیق نیست، بلکه به دنبال 
به عقب راندن است. در حال حاضر ایران ۱۹ هزار سانتریفوژ 
دستگاه  هزار   ۹ تعداد  این  از  که  دارد  اختیار  در  شده  نصب 
نهایی  توافق  به  دستیابی  برای  که  گوید  می  غرب  اند.  فعال 
ایران باید هزاران دستگاه از این سانتریفوژها را معدوم کند 
به  مدرن  تاریخ  در  ها  تحریم  ترین  سخت  که  هایی  تحریم  تا 

شمار می روند، لغو شوند.
دستگاه  چند  باید  دقیقا  ایران  که  اینجاست  پرسش  اما 
مشاور  سیمور،  گری  کند؟  خارج  رده  از  را  خود  سانتریفوژ 
سابق کاخ سفید در امور تسلیحاتی می گوید که ایران تقریبا 
تنها  و  کرد  خارج  رده  از  را  خود  سانتریفوژهای  تمامی  باید 
به  این  دارد.  نگاه  خود  برای  را  سانتریفوژ  دستگاه  هزار   ۳
معنی چشم پوشی ایران از حدود ۹ هزار دستگاه سانتریفوژ 
فعال  اکنون  هم  که  است  دیگری  سانتریفوژ  هزار   ۷ حدود  و 

هستند.
زدن  دور  برای  سازنده  ابهام  روش  از  ها  دیپلمات  معموال 
می  نظر  به  اما  کنند.  می  استفاده  دست  این  از  موضوعاتی 
سانتریفوژها  چه  کنند.  نمی  کار  بار  این  ها  حقه  این  که  رسد 
کتمان  قابل  اساسی  های  واقعیت  نچرخند،  چه  و  بچرخند 

نیستند. از سوی دیگر مشخص نیست 
ادامه در صفحه ۳

برزیل، شگفتی ساز جام جهانی!



  جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۳هفته نامه پرشین۲

تحقیقات درباره ادعای آزار جنسی کودکان 
بریتانیایی 

تحقیقات  که  کرد  اعالم  بریتانیا،  کشور  وزیر  می،  ترزا 
مستقلی درباره ادعاهای مربوط به سوء استفاده جنسی از 
کودکان در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میالدی توسط مقام های 
مربوط  پرونده های  شدن  ناپدید  می شود.  انجام  دولتی 
قدرتمند  موسسات  و  چهره ها  نام  که  اتهامات  این  به  به 
دولتی در آنها مطرح شده بود، ظن پنهانکاری و الپوشانی 
دیوید  پیشتر  است.  کرده  تقویت  را  ماجرا  این  در  دولتی 
روشن  برای  که  بود  گفته  بریتانیا،  وزیر  نخست  کامرون، 
فروگذار  کوششی  هیچ  از  پرونده  این  در  حقیقت  شدن 
در  که  گفت  بریتانیا  پارلمان  در  می  خانم  شد.  نخواهد 
موضوع  این  درباره  قبلی  تحقیقات  نتایج  تازه،  تحقیقات 
که توسط یک کارمند ارشد دولت انجام شده بوده، دوباره 
همچنین  تحقیقات  این  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد 
بررسی  را  وقت  دادستان های  و  پلیس  عملکرد  چگونگی 
سوء  ادعاهای  به  مربوط  اطالعات  و  مدارک  که  می کند 

استفاده جنسی به آنها تحویل داده شده بود.

نصب مجسمه گاندی مقابل پارلمان بریتانیا 
وزیر دارایی بریتانیا سه شنبه اعالم کرد تندیسی از گاندی ، 
چهره برجسته استقالل هند و مبارزه با حضور استعماری 
در  بریتانیا  پارلمان  ساختمان  برابر  در  زودی  به  بریتانیا 
از  دیدار  سرگرم  که  آزبورن  شد.جرح  خواهد  نصب  لندن 
هند است گفت :« گاندی به عنوان پدر بزرگترین دموکراسی 
جهان باید جایگاهی در برابر مادر پارلمان ها  داشته باشد. 
او چهره ها ی الهام بخش نه فقط برای بریتانیا و هند بلکه 
پارلمان  میدان  در  گاندی  مجسمه  است .»  جهان  کل  برای 
و  لینکلن  ابراهام  یا  ماندال  نلسون  مجسمه ها ی  کنار  در 
نصب  او  خورده  قسم  دشمن  چرچیل  وینستون  همچنین 
خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، چرچیل 
در زمانی گفته بود امیدوار است گاندی براثر اعتصاب غذا 

بیمرد و یا او را فقیری نیمه عریان خوانده بود.

محکومیت مشاور رسانه ای کامرون 
مدیر  کولسون،  اندی  لندن،  در  دادگاهی  حکم  بر اساس 
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  رسانه ای  مشاور  و  ارتباطات 

بریتانیا به هجده ماه زندان محکوم شد.

تلفن های  غیرقانونی  شنود  در  او  اقدام  دلیل  به  حکم  این 
سردبیر  عنوان  به  فعالیتش  دوران  در  نفر  صدها  بیش از 
طی   (News of the world) ورلد»  د  آو  «نیوز  نشریه 

سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ میالدی صادر شده است.
عالوه بر آقای کولسون، دو روزنامه نگار دیگر نیز محکوم 
دوست  و  سابق  همکار  بروکس،  ربکا  اما  شدند  حبس  به 
دختر اندی کولسون، ماه گذشته توسط دادگاه از این اتهام 

تبرئه شد.
به  عذرخواهی  ضمن  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
دلیل استخدام اندی کولسون در دستگاه اجرایی، تاکید کرد 
که عدالت باید اجرا شود و هیچکس باالتر از قانون نیست. 
اد میلیبند، از رهبران مخالف دولت بریتانیا از نخست وزیر 
دستگاه  به  مجرم  فردی  ساختن  وارد  دلیل  به  کشور  این 

اجرایی انتقاد کرد.
است  اصلی  شخص  کولسون،  آقای  که  نمود  تاکید  دادگاه 
که باید برای رسوایی شنود تلفن ها سرزنش شود زیرا او 
در جریان این اقدامات بوده و به جای متوقف ساختن آن، 

دیگران را تشویق به ادامه این کار کرده است.

اقتباس به سبک کپی!
سریال «هفت سنگ» که این روزها به مناسبت ماه رمضان 
پا  به  صدا  و  سر  حسابی  می شود  پخش  سیما   ۳ شبکه  از 
شبکه های  و  رسانه ها  در  زیادی  واکنش های  و  کرده 
سنگ»  اصل «هفت  برابر  کپی  است.  انگیخته  بر  اجتماعی 
صورت  مدرن»  «خانواده  آمریکایی  سریال  روی  از  که 
گرفته، کار را به جایی رسانده که کمیته نظارت مجلس بر 

صدا و سیما گفته باید ادعای شبیه سازی این سریال 
از  را  فیلمنامه  گفته  هم  فیلم  کارگردان  شود.  بررسی 
سال  یک  ولی  کرده  اقتباس  مدرن  خانواده  سریال  روی 

بازنویسی آن طول کشیده است!

خوش بینی به ماراتن وین
خود  نیمه  به  اکنون  حالی  در   ۶ وین  هسته ای  مذاکرات 
رسیده که با وجود آنکه اخبار چندانی از محتوای مذاکرات 
دو  مستحکم  اراده  حال  این  با  است  نکرده  درز  بیرون  به 
این  در  موفقیت  به  امید  توافق،  به  رسیدن  برای  طرف 
خوش بینی  فضای  و  داشته  نگه  زنده  همچنان  را  مذاکرات 

درباره نتیجه مذاکرات ۲۰ روزه همچنان وجود دارد.

توافق احتمالی با کی روش
فوتبال  ملی  تیم  در  کی روش  ابقای  از  مردمی  حمایت 
فوتبال  فدراسیون  که  رساند  جایی  به  را  کار  کشورمان 
ارائه  پرتغالی  سرمربی  به  را  بندی   ۷ پیشنهادی  بسته  یک 
مفاد  از  آنچه  است.  پذیرفته  را  آن  نیز  وی  ظاهرا  و  کرده 
قرارداد پیشنهادی برمی آید به نظر می رسد او نیمکت تیم 
با  مشروط  ساله   ۴ قرارداد  یک  کند.  حفظ  را  ایران  ملی 
در  کی روش  یورو.  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک  ساالنه  حقوق 
یک برنامه تلویزیونی گفته که اولویتش زمین مناسب و در 

اختیار داشتن بازیکنان در زمان کافی است.

ممنوعیت خاتمی
تاکید  بارها  کشورمان  اسبق  رئیس جمهور  آنکه  وجود  با    
کرده که قصد بازگشت به قدرت را ندارد با این حال برخی 
دید  حتی  مجلس،  در  پایداری  جبهه  با  همسو  نمایندگان 
ساختمان  در  وی  خواندن های  عقد  صیغه  و  بازدیدها  و 
دادگستری  وزیر  به  کتبی  تذکر  در  و  برنمی تابند  را  یاسر 
البیانی  ممنوع  و  ممنوع التصویری  حکم  اجرای  خواستار 
در  شده اند.  خاتمی  سیدمحمد  سخنرانی)  (ممنوعیت 
طی  مجلس  در  تهران  نماینده  مطهری  علی  خصوص  این 

سخنانی چنین تذکری را نامعقول خوانده است.

دالر خوش بین به وین ۶
تاثیر  هفته،  اوایل   ۶ وین  مذاکرات  آینده  به  خوش بینی    
خود را بر بازار دالر گذاشت و دالر را در مرز ۳۱۰۰ تومان 
در نوسان نگه داشته است. دالر شنبه را با ۳۰ تومان افت 
روز  اما  شد،  معامله  تومان   ۳۱۱۵ و  کرد  شروع  قیمتی 
دالر  دوشنبه  روز  دوباره  و  رسید  تومان   ۳۰۹۵ به  یکشنبه 
همان ۳۱۱۵ تومان بسته شد و روز سه شنبه هم در محدوده 
۳۱۵۰ تومان در نوسان بود. تحلیلگران معتقدند نوسان در 
نوسان  به  می تواند  که  عاملی  و  است  طبیعی  محدوده  این 

زیاد قیمت ها دامن بزند، اخبار مذاکرات هسته ای است.

بازگشت اعتماد به بازار؟
در  همچنان  بورس  کل  شاخص  هفته  اواسط  تا  هرچند 
کانال ۷۱ هزار واحدی درجا می زد، با این همه دومین رشد 
باالی هزار واحدی سال ۹۳ در حالی روز شنبه رقم خورد 
که کارشناسان، آن را موج تازه ای از بازگشت امید و اعتماد 
۱۲۸۵واحد  شنبه  روز  بازار  نماگرهای  دانستند.  بازار  به 

رشد را در کارنامه بورس ثبت کردند که شاخص را باالی 
۷۲ هزار واحد رساند. احمد توکلی نماینده مجلس یکی از 
برای  مردم  از  رئیس جمهور  دعوت  را  شاخص  افت  دالیل 

آوردن سرمایه هایشان به بورس دانسته است!

لغو تحریم زنجانی و شریف
دانشگاه  علیه  اروپا  کمیسیون  های  تحریم  از  پس  سال  دو 
سورینت  شرکت  و  ایران  نفتکش  ملی  شرکت   ، شریف 
اروپا  اتحادیه  عمومی  دادگاه   ، زنجانی  بابک  به  وابسته 
شده  اعمال  تحریم   کافی،  ادله  نداشتن  دلیل  به  کرده  اعالم 
لغو  و  شده  دانسته  بی مورد  اروپا  کمیسیون  سوی  از 
دادگاه  حکم  براساس  شریف  صنعتی  دانشگاه  می شوند. 
به اتهام دست داشتن در برنامه های هسته ای و نیز بابک 

زنجانی به اتهام دور زدن تحریمها توسط اتحادیه اروپا 
تحریم شده بودند.

ادامه رکود بازار مسکن
که  دارد  ادامه  حالی  در  مسکن  معامالت  فصل  در  رکود 
همزمانی تیرماه با ماه رمضان هم مزید بر علت شده است. 
قراردادهای  تمدید  از  امالک  معامالت  بنگاه های  طرفی  از 
خبر  افزایش  اندکی  یا  قبلی  شرایط  همان  با  مستاجران 
مذاکرات  آینده  به  خوش بینی  دیگر،  طرف  از  و  می دهند 
نتیجه  به  را  مسکن  خریداران  از  عده ای  چشم  هسته ای، 
مذاکرات در پایان تیرماه دوخته است تا شاید اخبار خوش 
ببرد.  پیش  بیشتر  کاهش  به سوی  را  قیمت ها  هسته ای 
به  اکنون  قیمت ها  که  معتقدند  کارشناسان  برخی  هرچند 

کف رسیده است.

کاهش قیمت سکه
کاهشی  روند  روزها  این  تهران  بازار  در  سکه  قیمت 
دالر،  نرخ  کاهش  با  همزمان  می کند.  تجربه  را  مالیمی 
سکه  هر  دوشنبه  روز  و  داد  نشان  قیمت  کاهش  هم  سکه 
به  هزارتومان   ۹۴۸ قیمت  به  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام 
فروش رفت که به نظر می رسد به قیمت های ابتدایی سال 
افت  عوامل  تقویت  با  دیگر  سوی  از  می شود.  نزدیک   ۹۳
قیمت اونس جهانی، بهای این فلز گرانبها نیز در بازارهای 
تحلیلگران  است.  کاهش  به  رو  اما  اندک  هرچند  جهانی، 
معتقدند باتوجه به کاهش تقاضا و نیز خوش بینی به آینده 

مذاکرات، روند کم نوسان ادامه یابد.

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
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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.

60945 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

 ورود خبرنگاران به هتل کوبورگ ممنوع شد؛

 ادامه رایزنی ها در وین ۶ 
نشست معاونان ظریف و اشتون در مذاکرات وین ۶،با دستور کار ادامه نگارش پیش 
نویس متن توافق جامع هسته ای در هتل کوبورگ وین همچنان ادامه دارد.نه روز از 
آغاز این مذاکرات می گذرد در حالی که همچنان درهای هتل محل اقامت و مذاکرات 

ایران و ۱+۵ به روی خبرنگاران بسته مانده است،آغاز شد.
هلگا  و  ایران  خارجه  امور  وزیر  معاونان  روانچی  تخت  عراقچی،مجید  عباس  سید 
نگارش  درمورد  ها  رایزنی  درحالی  اشتون  کاترین  معاونان  کلمنت  استفان  و  اشمید 
متن توافق جامع را در روز چهارشنبه از سرگرفته اند که احتمال اضافه شدن وزیران 
امور خارجه کشورهای ۱+۵ به هیات های مذاکره کننده در وین ۶ طی روزهای آینده 
قوت گرفته است.یک دیپلمات ایرانی حاضر در مذاکرات وین به ایرنا،گفت:این احتمال 
وجود دارد که وزیران ۱+۵ در روزهای آخر هفته ( جمعه، شنبه و یکشنبه) با سفر 
به وین به جمع مذاکره کنندگان بپیوندند.به گفته این مقام آگاه، ورود وزیران امور 
خارجه کشورهای مذاکره کننده به وین به معنای دستیابی به توافق نیست بلکه این 
مقام ها برای کمک به روند مذاکرات در دستیابی به توافق در این مرحله حاضر می 
و  گشت  خواهند  باز  ها  پایتخت  به  دوباره  خود  های  رایزنی  انجام  از  بعد  و  شوند 

مذاکرات همچنان روند خود را ادامه می دهد.ظریف و اشتون سرپرستان هیات های 
مذاکره کننده ایران و ۱+۵ بعد از طی شدن هر کدام از مراحل نگارش متن از سوی 
مواقع  برخی  در  که  دوجانبه  های  نشست  حقوقی،در  و  فنی  کارشناسان  و  معاونان 
ارزیابی  مورد  و  کرده  بررسی  را  نگارش  روند  شوند،  می  اضاف  آن  به  نیز  معاونان 
قرار می دهند. آخرین نشست ارزیابی نگارش متن،روز سه شنبه در دو نوبت صبح 
و عصر برگزار شد که در مجموع ۴ ساعت به طول انجامید.محمد جواد ظریف بعد 
از ظهر سه شنبه بعد از نشست دوجانبه با کاترین اشتون در مصاحبه ای،با قدردانی 
از حمایت های رهبر معظم انقالب از مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی، تاکید کرد: 
توفیقی  نبود،هیچ  ما  حال  شامل  انقالب  معظم  رهبر  های  حمایت  اگر  قطع  طور  به 
برای ما در مذاکرات هسته ای ممکن نبود.رهبر معظم انقالب اسالمی روز دوشنبه 
درجمع کارگزاران و مسئوالن نظام تأکید کردند: ما به تیم مذاکره کننده کشورمان 
اعتماد داریم و مطمئن هستیم که آنها به دست اندازی به حقوق کشور و ملت و کرامت 
ملت ایران، راضی نخواهند شد و اجازه چنین کاری را نیز نخواهند داد.ششمین دور 
مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ موسوم به وین ۶ و آخرین مرحله از این دور گفت و 
گو ها قبل از تاریخ ۲۰ جوالی به عنوان آخرین فرصت تعیین شده در توافق موقت ژنو 
برای دستیابی به توافق جامع هسته ای، از روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه در هتل کوبورگ 

آغاز شده و قرار است به صورت مستمر تا ۲۹ تیرماه ادامه داشته باشد.

صفحه اول
که آیا مقامات عالی جمهوری اسالمی به کاهش تعداد سانتریفوژها رضایت ادامه از 

خواهند داد، یا خیر.
هزار   ۱۹۰ به  ایران  که  اند  کرده  تاکید  اخیرا  ایران  رهبری  که  است  حالی  در  این 
 ۱۹ این  که  نوشت  زمینه  این  در  فرانسه  خبرگزاری  دارد.  نیاز  ای  هسته  سانتریفوژ 
نهایی،  ای  هسته  توافق  در  است  امیدوار  واشینگتن  که  است  محدوده  از  بیش  برابر 
سانتریفوژهای ایران را محدود کند. به گزارش این خبرگزاری فرانسوی، آنچه رهبری 
کننده  مذاکره  تیم  بین  وین  در  جاری  مذاکرات  روند  بر  شگرفی  تاثیر  کردند  مطرح 
خواهد  آلمان)  و  روسیه  چین،  فرانسه،  انگلیس،  ۱+۵(آمریکا،  گروه  و  ایران  ای  هسته 
در  نهایی  گیری  تصمیم  که  شده  مطرح  ایران  رهبری  سوی  از  اظهارات  این  داشت. 

سیاست خارجی و پرونده هسته ای را بر عهده دارند.

آمریکا  که  گویند  می  آمریکایی  های  ،رسانه  نویسد  می  ادامه  در  فرانسه  خبرگزاری 
شاید تعداد ۲ تا ۴ هزار سانتریفوژ را در ایران بپذیرد. لوران فابیوس، وزیر خارجه 
فرانسه نیز پیش تر مدعی شده بود ایران می تواند چند صد سانتریفوژ را حفظ کند 

اما ایرانیان می خواهند چند صد هزار سانتریفوژ داشته باشند.
می  نزدیک  خود  نخست  هفته  پایان  به  که  وین  مذاکرات  به  اشاره  با  آسوشیتدپرس 
شود ، گزارش می دهد که باوجود پیش رو بودن ضرب االجل ۲۹ تیرماه، این مذاکرات 
پیشرفت اندکی داشته است. بنابراین گزارش، دشواری اصلی کمیت و کیفیت ظرفیت 
غنی سازی در ایران است. از سوی دیگر ایران با تغییر کاربری تاسیسات غنی سازی 
زیرزمینی فوردو مخالفت می کند و در مورد مدت اجرای توافقنامه نیز اختالف نظر 

وجود دارد.
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گزارش
یک میلیون تن از کارکنان بخش 
عمومی بریتانیا اعتصاب کردند

بیش  ژوئیه)،  تیر (١٠   ١٩ پنجشنبه،  روز  فارسی:  بخش  سی  بی  بی  از  نقل  به 
از یک میلیون تن از کارکنان بخش خدمات عمومی در بریتانیا در اعتراض به 
تصمیم دولت در محدود کردن افزایش دستمزد ساالنه به ١ درصد و همچنین 
سیاست های  تغییر  به  را  دولت  تا  کرده اند  اعتصاب  خود  استخدامی  شرایط 

جاری وادار سازند.
شهرداری ها  و  محلی  شوراهای  کارکنان  از  تن  هزار  پنجاه  و  هفتصد  از  بیش 
در انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی از جمله راهنماهای عبور دانش آموزان از 
مدارس،  در  تغذیه  ماموران  کتابداران،  زباله،  آوری  جمع  ماموران  خیابان ها، 
و  معماران  اجتماعی،  مددکاران  جاده ها،  ایمنی  ماموران  پارک ها،  نگهبانان 
شرکت  اعتصاب  این  در  که  هستند  کسانی  جمله  از  عمومی  اماکن  نظافتجیان 
کارکنان  بزرگ  اتحادیه  سه  اعضای  از  اعتصاب کنندگان  از  گروه  دارند.این 
و  حقوق  افزایش  پیشنهاد  کرده اند  اعالم  که  هستند  دولتی  و  عمومی  بخش 

دستمزد معادل ١ درصد برای اکثر کارکنان این بخش را قابل قبول نمی دانند.
در  آموزگاران  ملی  اتحادیه  اعضای  از  تن  هزار  دویست  حدود  این،  بر  عالوه 
انگلستان و ویلز به دلیل تغییراتی که در حقوق، بازنشستگی و شرایط کار آنان 
صورت گرفته در این اعتصاب شرکت دارند. سابقه اعتراض آموزگاران به دو 
سال پیش از این می رسد و سال گذشته، منجر به اعتصاب گسترده آموزگاران 
شد.همچنین، حدود دویست و پنجاه هزار تن از اعضای اتحادیه کارکنان بخش 
خدمات عمومی و تجاری، از جمله کارمندان مراکز کاریابی، ادارات بررسی و 
پرداخت بیمه بیکاری و عواید تامین اجتماعی، ادارات صدور گذرنامه، موزه ها 
مجلس  رستوران  کارکنان  حتی  و  دادگاه ها،  خدمات  نقاشی،  نمایشگاه های  و 
عوام در این اعتصاب شرکت دارند. این اتحادیه مدت هاست که با دولت بر سر 
حقوق و دستمزد، بیمه بیکاری، کاهش هزینه های دولتی و خصوصی سازی 
فصل  و  حل  هنوز  اختالف  این  و  دارد  نظر  اختالف  دولتی  خدمات  از  بخشی 
نشده است. سیاست دولت در کاهش هزینه ها هم از دیگر مسایل مورد اختالف 
بوده است اعتصاب کنندگان گفته اندکه برخی از کارکنان بخش عمومی از زمان 
آغاز زمامداری دولت ائتالفی جدید در سال ٢٠١٠، به دلیل افزایش بهای اقالم 
بوده اند  مواجه  واقعی  عایدی  در  درصد   ٢٠ حدود  کاهشی  با  خود،  نیاز  مورد 
را  خریدشان  قدرت  کاهش  جبران  بهیچوجه  آنان  ساالنه  دستمزد  افزایش  و 

نمی کند.
جمله  از  نیز  عضو  هزار  سی  از  بیش  با  ویلز،  انگلستان و  آتش نشانان  اتحادیه 
اتحادیه های شرکت کننده در این اعتصاب است. این اتحادیه از سال گذشته در 
اعتراض به تغییراتی که در سن و حقوق بازنشستگی کارکنان ابن بخش داده 

شده به برگزاری اعتصابات موردی مبادرت کرده است.
روز  اعتصاب  در  نیز  نقل  و  حمل  بخش  اداری  کارکنان  از  گروهی  باالخره،  و 

پنجشنبه شرکت دارند.

براساس آمار رسمی، نرخ تورم در بریتانیا از زمان بحران مالی و آغاز دوره 
و  دستمزد  حالیکه  در  است  بوده   ٪٢ زیر  عمدتا   ٢٠٠٨ سال  در  اقتصادی  رکود 
حقوق برای برخی از کارکنان بخش عمومی کمتر از این افزایش یافته است. 
همچنین، به گفته معترضان، افزایش بهای اقالم ضروری برای افراد کم درآمد 
در این مدت بیش از متوسط نرخ تورم بوده و در نتیجه، قدرت خرید آنان را 
کاهش داده است.طی سال های اخیر، دولت به منظور کاهش بدهی های دولتی، 
سیاست محدودیت هزینه های دولتی را در پیش گرفته و خودداری از افزایش 
توجیه  سیاست  این  به  توسل  با  را  عمومی  بخش  در  حقوق  و  دستمزد  بیشتر 
کرده است.برخی مقامات دولتی، با انتقاد از تصمیم اتحادیه های کارگری به 
مواردی،  در  و  ندارند  توجه  مردم  رفاه  به  که  کرده اند  متهم  را  آنها  اعتصاب، 
صرفا با اتکا به آرای مثبت اقلیتی از اعضای خود، تصمیم به اعتصاب گرفته اند.
که  است  گفته  دولت،  مخالف  اصلی  حزب  کارگر،  حزب  سخنگوی  مقابل،  در 
که  آموزگاران  مورد  در  خصوص  به  و  نمی کند  استقبال  اعتصاب  از  هیچکس 
حال  عین  در  وی  می شود.  والدین  برای  فراوانی  مشکالت  باعث  اعتصابشان 
تبلیغاتی،  زورآزمایی  اندازی  راه  و  لفاظی  جای  به  "دولت  که  است  افزوده 
طرف  دو  هر  زیرا  بنشیند  مذاکره  میز  سر  کارگری  اتحادیه های  با  است  بهتر 
از  بسیاری  کنند."  جلوگیری  موجود  وضعیت  ادامه  از  دارند  مسئولیت 

اتحادیه های کارگری روابط نزدیکی با حزب کارگر دارند.

مهاجران ایرانی در آمریکا؛

 شعر پرشین و 
شعار فارسی

هوشنگ شهابی - ترجمه: بهرنگ رجبی
 

دانشگاه  تاریخ  و  بین الملل  روابط  استاد  شهابی،  هوشنگ 
 ۲۰۰۱ مارس  شماره  در  که  مقاله  این  در  آمریکا،  بوستون 
نشریه «Diplomacy and Statecraft» منتشر شده، به بررسی 
را  نقشی  و  پرداخته  ایران  و  متحده  ایاالت  میان  دیپلماسی 
کار  گشایش  و  پیشبرد  در  برهه هایی  در  فوتبال  که  می کاود 

آچمزماندۀ دیپلمات ها داشته است. 
 

روابط میان جوامع
روابط  به  نمی توان  مطلقا  را  کشور  دو  میان  روابط  کل  امروز،  جهانی  دهکدٔه  در   
میان دولت هایشان منحصر کرد.(۱) شهروندان دو کشور مستقل از دولت هایشان با 
همدیگر ارتباط دارند، چه در سطح تک تک افراد و چه اعضای سازمان های غیردولتی 
(ان جی ا وها)؛ دنیا دارد بدل می شود به یک جامعٔه مدنی فراملی. بعالوه، رخدادهای 
اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  تحوالت  روی  جامعه  یک  گرایش های  و  کشور  یک 
اریستید  چنانکه  حال،  این  با  می گذارند.  اثر  دیگر  جوامع  بوم شناختی  و  فرهنگی 
هنوز  اجتماعی  علوم  از  رشته ای  جایگاه  در  جامعه شناسی  کرده،  اشاره  زولبرگ 
را  روابط  این  باشد.(۲)  ملل  بین  روابط  روی  متمرکز  که  نداده  بار  به  زیرشاخه ای 
که از حد روابط میان کشور ها در سطح دولتی فرا تر می روند، و دایرٔه اثرگذاریشان 
حتی از نقش بازیگران غیردولتی در جامعٔه جهانی هم فرا تر است، می توان «روابط 
میان جوامع» خواند. چون مبنای منطقی برای دیپلماسی میان ملت ها، نیاز به تغییر 
احساس متقابل خصومت میان دو جامعه است، تغییر تصویر هیوالواری که هر طرف 
از دیگری می دهد.(۳) ما هم بحث را از بررسی سطح روابط میان دو جامعٔه آمریکا 
و ایران طی دو دهٔه بعد از انقالب آغاز می کنیم تا بعد به جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه 

برسیم.
 

یک نکتٔه خیلی اساسی که اغلب هم نادیده انگاشته شده اینکه ارتباط آمریکایی ها هیچ 
گاه به کل با ایران قطع نبوده و نشده: رابط مهم میان دو جامعه، مهاجران ایرانی اند. 
اما  بود،(۴)  متحده  ایاالت  در  ایرانی  مهاجر  معدودی  کمابیش  ایران،  انقالب  قبل 
بودند،  آمریکا  در  حاضر  خارجی  دانشجویان  گروه  بزرگترین  ایرانی  دانشجوهای 
این  به  شدند.  ماندگار  متحده  ایاالت  در  انقالب  از  بعد  دانشجویان  این  از  بسیاری  و 
جمع هموطنانی پیوستند که بعد از انقالب، ایران را به دالیل سیاسی، مذهبی یا صرفا 
از  فقط  نه  ایرانیان،  از  زیادی  تعداد  امروز،  که  شده  این  کردند.(۵)  ترک  اقتصادی 
مقصد  آمریکا  دارند.(۶)  متحده  ایاالت  ساکن  بستگانی  فرادست،  و  متوسط  طبقات 
نهایی عمدٔه مهاجران ایرانی است و بسیاری آدم ها که ایران را به مقصد اروپا، ژاپن، 

اسرائیل یا کانادا ترک کردند، امیدوارند نهایتا موفق شوند به ایاالت متحده بروند.
 

انقالبشان،  بعد  سال  بیست   ،۱۹۷۸ سال  از  تازه  که  کوبا  انقالبی  حکومت  خالف  بر 
کوبایی ـ آمریکایی ها را به کشور راه داد، حکومت ایران در سال ۱۳۶۸، آغوشش را 
به روی مهاجران ایرانی باز کرد، فقط ۱۰ سال بعد از رفتن شاه. امروز کلی ایرانیان 
مهاجر مکررا به ایران سفر می کنند، چون کاهش هزینه های سفر، بسیار از صعب و 
سخت بودن مهاجرت کم کرده؛ حاال دیگر مهاجرت آن بریدن تمام و کمال از گذشتٔه 
کرد  اضافه  باید  بود.(۷)  بیستم  سدٔه  نخست  نیمٔه  در  مثال  که  آن  چنان  نیست،  خود 
طبقٔه  تحصیلکرده های  از  گروهی  را  متحده  ایاالت  ساکن  ایرانیان  جمعیت  عمدٔه  که 
گروه  دومین  آسیا  جنوب  بعد  ایرانی ها  بزرگی،  حیث  از  می شوند:  شامل  متوسط 
و  آمیخته اند  آمریکا  جامعٔه  با  خوب  دارند.(۸)  آمریکا  در  را  تحصیلکرده  مهاجران 
مثل یک گروه قومیتی مجزا در محله ای خاص زندگی نمی کنند، بلکه عمال در سراسر 
وضعیتشان  و  تبعیض اند  هدف  کمتر  تقریبا  پراکنده اند.  متحده  ایاالت  حومه های 
وضعیت اقلیت ها نیست و همین هم کمکشان کرده راحت تر بتوانند جزئی از جریان 
عادی زندگی آمریکایی شوند.(۹) این آدم ها دوزیستانی هستند که در دو دنیا زندگی 
می کنند: به دید همسایه ها و همکارانشان منظری به جامعٔه ایران اند، و برای دوستان 

و بستگانشان در ایران، ریسمانی که باید چنگش زد تا به آمریکا رسید.
 

این نکته پابرجا است که در همٔه این سال ها جریان تصویرسازی هیوالوار هر طرف 
از دیگری تا حد زیادی کماکان ادامه داشته، اتفاقاتی مشخص و عینی هم آتش منازعه 
دوران  طی  ایران  امور  در  آمریکا  دخالت  بابت  ایرانی ها  کرده اند:  تند تر  کمابیش  را 
مصدق و سرنگون کردن هواپیمایی مسافربری در سال ۱۳۶۷، و آمریکایی ها هم بابت 
دلخورند.(۱۰)  آمریکا»  بر  فریادهای «مرگ  و  آمریکا  پرچم  زدن  آتش  گروگان گیری، 
ایرانی ها  بین  کلی  به  کمابیش  آمریکایی  ضد  روحیٔه  دولتی،  ابزاری  استفادٔه  دلیل  به 
پاپ  فرهنگ  از  جنبه هایی  از  اینکه  از  ایرانی  جوانان  بیشتر  امروز  کرده.  فروکش 
به  و  غرب  به  نسبت  ایرانی ها  بدگمانی  می شوند.  خرسند  باشند،  برخوردار  آمریکا 
خصوص ایاالت متحده، اساسا برآمده از بحران های مداوم پیشاروی استقالل و حق 
حاکمیتشان بوده، و حاصلش هم شد ذهنیت بسته ای که در آن همٔه خارجی ها بدخواه 
و بدطینت اند. انقالب و جنگ متعاقبش با عراق، بحران حق حاکمیت را حل کردند و 
در نتیجه امروز ایرانی ها خیلی بیشتر در مورد امنیتشان احساس خاطرجمعی دارند 

و می خواهند دوباره عضوی از جامعٔه جهانی شوند.
 

یک تناقض آشکار در روابط میان دو جامعٔه ایران و آمریکا اینکه حتی در روزگاری 

می زدند،  حرف  بزرگ»  «شیطان  علیه  رسمی  صورت  به  هنوز  ایران  مقام های  که 
نامساعد  تجربه هایی  از  ندرت  به  می کردند،  سفر  ایران  به  شخصا  که  آمریکایی هایی 
پیکان  که  برمی آید  سومی  جهان  قدیمی  کلیشٔه  این  از  حدی  تا  قضیه  می دادند.  خبر 
احساسات ضد آمریکایی به سمت دولت ایاالت متحده است نه مردمش، کلیشه ای که به 
چشم شهروندان کشوری که خودشان رهبرانشان را انتخاب می کنند ریاکارانه می آید 
اما از دید مردمی نامعقول نیست که هیچ گاه دولتی یکسر نمایندٔه خودشان نداشته اند 
بسیار  نکتٔه  این   ببینند.  همدیگر  خصم  را  و «مردم»  داده «دولت»  عادتشان  تاریخ  و 
توطئه  نظریٔه  به  باور  و  گرایش  خاورمیانه ای ها)  دیگر  (و  ایرانی ها  که  اشاره  شده 
نیروهایی  قربانی  هم  را  معمولی  آمریکایی   یک  حتی  می کند  مستعدشان  دارند،(۱۱) 
به  حقیقت  نمی گذارند  و  می کنند  اداره  را  متحده  ایاالت  دولت  که  بیانگارند  اهریمنی 
چشم او بیاید ـ دیدگاهی که تصادفا تعداد زیادی از آمریکایی ها هم دارند. دقیقا به 
همین دلیل هم هست که در مواجهه با تندروهایی که آمریکا را ریشٔه همٔه شرارت ها 
می دانند و کماکان سطوح بسیاری از قدرت را با اقتدار در چنگ دارند، روابط میان 

ملت ها می تواند راهی برای برقراری روابطی نیمه  رسمی میان دو کشور باشد.
 

برسیم به تلقی آمریکایی ها از ایرانی ها. جالب است که اگرچه در مورد اتحاد جماهیر 
شوروی و اروپای شرقی، تلقی «ملت های اسیر» تا حدی این تصویر را تعدیل می کرد 
نصفٔه  خصوص  به  و  شوروی  شهروندان  که  دشمن اند (تلقی ای  حکومت هایشان  که 
می پنداشت)  ـ  کمونیسم  ـ  آمریکا  پیشاروی  دشمن  همان  قربانیان    را،  غیرروسشان 
ایران  ترک  با  که  ایرانی هایی  حتی  نشد،  ایرانی ها  حال  شامل  گاه  هیچ  لطف  این  اما 
بودند.  داده  نشان  ایران  حکومت  با  را  فاصله شان  متحده،  ایاالت  در  زندگی  قصد  به 
آمریکایی ها در اوج دوران جنگ سرد هم هیچ گاه دست از گوش دادن به چایکوفسکی 
ماجرای  سر  چین  با  رویارویی شان  اوج  در  و  نکشیدند،  داستایوفسکی  خواندن  یا 
قطع  را  چینی  رستوران های  در  خوردن  غذا  وقت  هیچ   ۱۹۶۰ دهٔه  در  یا  کره  جنگ 
نکردند: حس مردم سرجمع این بود که فرهنگ روس و فرهنگ چین با حکومت های 
کمونیستی شوروی و چین یکی نیست. با ایرانی ها جور دیگری تا شد. کتابی همچون 
«بدون دخترم هرگز»، بر پایٔه قصٔه واقعی ازدواجی که بد از آب درآمد، کال ایرانی ها را 
بدنام کرد و پرفروش شد و از رویش فیلم ساختند؛(۱۲) نویسندٔه همکار متن ویلیام 
بود.  نوشته  هم  را  شب»  نیمه   سریع السیر  بدنام «قطار  رمان  پیش ترش  که  بود  هافر 
اگرچه مجلٔه «نشنال جئوگرافیک»، منظر آمریکایی های عادی به باقی دنیا،(۱۳) هیچ 
گاه انتشار تصاویر و نقشه های روسیه و چین را برای خوانندگانش متوقف نکرد، اما 
در کل دو دهٔه بعد انقالب فقط یک مقاله دربارٔه ایران داشت، مقاله ای که با این توجیه 
[تیرماه   ۱۹۹۹ ژوئیٔه  در  تازه  بشناسیم.(۱۴)  را  دشمن مان  است  الزم  می شد:  شروع 
۱۳۷۸] بود که مقاله ای تازه و تا حدی متنوع تر دربارٔه ایران در «نشنال جئوگرافیک» 

چاپ شد.(۱۵)
 

هر  در  مقابل  طرف  از  ساختن  هیوال  تصویر  بین  هست  تفاوتی  که  می بینیم  بنابراین 
کدام از این دو کشور. در ایران احساسات ضد آمریکایی را تا همین اواخر حکومت 
پرورش می داد و ترویج می کرد.(۱۶) اما بعد از اینکه نسل تازه ایرانیان که خاطرٔه 
محبوبیت  و  فراگیری  از  رسیدند،  سیاسی  بلوغ  به  نداشتند،  شاه  نظام  از  شخصی 
آشکارا  نرفته،  بین  از  هنوز  اگرچه  و  شد  کم  رفته  رفته  هم  آمریکایی  ضد  احساسات 
گرایشی شدید به فرهنگ پاپ آمریکایی هم در کنارش وجود دارد. به عکس، در آمریکا 
پراکنده تر  و  شایع تر  آدم ها  بین  و  نمی دهد  بال  و  پر  دولت  را  ایرانی  ضد  احساسات 
است؛ بسیاری از آمریکایی های عادی ایرانی ها را کم و بیش به چشم آدم هایی می بینند 
بدهند،  آمریکا»  بر  «مرگ  شعار  و  بزنند  آتش  آمریکا  پرچم  شده اند  برنامه ریزی  که 
ذهن  در  گروگان گیری  بحران  از  تلویزیونی  گزارش های  که  تصوراتی  و  تصاویر 
دیدگاه  اما  نیست.(۱۷)  هم  پاک شدنی  انگار  که  جوری  ـ  کرده اند  حک  آمریکایی ها 
ایران  دربارٔه  خاصشان  تصورات  از  برآمده  صرفا  ایرانی ها  مورد  در  آمریکایی ها 
نیست بلکه بی عالقگی فزایندٔه عامٔه مردم آمریکا به هر چیز غیرآمریکایی هم اثرش 
را گذاشته. در دهه های گذشته پوشش رسانه ای اخبار کشورهای دیگر کم شده،(۱۸) 
سینماهای آمریکا به نسبت قبل کمتر فیلم خارجی نشان می دهند، رمان های خارجی 
کمتری به انگلیسی ترجمه می شوند، و بسیاری ساکنان خارجی قدیمی ایاالت متحده 
غمگینانه اشاره کرده اند که هرچه باقی دنیا هر روز بیشتر و بیشتر جهانی می شود 
و هرچه امکان تبادالت فرهنگی باال تر می رود، آمریکا (جز در حوزٔه غذا) بومی تر و 
چون  باشد،  مستثنا  کلی  بی عالقگی  این  از  ایران  ندارد  دلیلی  می شود.(۱۹)  بسته تر 
ارزیابی  آمریکایی ها  عامٔه  که  شد  خواهد  محقق  صورت  این  در  فقط  شدن  مستثنا 

مجدد و دقیق تری از ایرانی ها بکنند.
 

این دیدگاه منفی نسبت به ایران را ایرانی های ساکن ایاالت متحده تا حدی پررنگ تر 
که  کسانی  با  مغایر  جمعی  تصویر  برساختن  عوض  به  که  ایرانی هایی  کرده اند،  هم 
پرچم آتش می زنند، گرایش به این داشته اند که خودشان را پرشین بخوانند تا بتوانند 
بعضی  مثل  درست  دارند،  نگه  امان  در  آنجا  ایرانی  ضد  تعصبات  شر  از  را  خودشان 
جایی  عرب اند.  کند  فکر  کسی  نمی خواهد  دلشان  که  متحده  ایاالت  ساکن  لبنانی های 
اغلب  ذهن  در  اما  می آید،  ازش  معرکه  فرش  و  شعر  که  هست  کشوری  بیرون»  «آن 
یا  چایکوفسکی  که  نیستند  یکی  ایران  با  آن طوری  نائین  فرش  و  حافظ  آمریکایی ها 
داستایوفسکی به روسیه مربوطند. رسم متأخری که زبان رسمی ایران را نه پرشین 
میراثی  از  واقعی  ایران  تصویر  کردن  دور  به  می کند  کمک  بخوانند،  فارسی  بلکه 
که  رومی  یا  خیام  عمر  می گذارند.  احترام  بهش  دنیا  همٔه  فرهیختگان  که  فرهنگی 
این  تصور  اما  می نوشتند  پرشین  به  است،  پرفروش  معاصر  آمریکای  در  شعرشان 
نام  به  می زنند  حرف  سومی  جهان  و  نامفهوم  زبانی  به  امروز  ایرانیان  که  است 
غذایی  انقالب  حتی  واحدند.(۲۰)  زبان  یک  دو  این  می دانند  آدم هایی  معدود  فارسی؛ 
اگرچه  نداشته:  ایران  از  آمریکایی ها  تصویر  روی  تأثیری   [۱۳۶۰ [دهٔه   ۱۹۸۰ دهٔه 
بیشتر شهرهای آمریکا چندتایی رستوران ایرانی دارند و بعضی از این رستوران ها 
در منطقٔه خودشان اسم و رسمی هم به هم زده اند (مثال رستوران رضا در شیکاگو)، 
هیچ نشانی از کلمٔه «ایران» در فهرست غذای این رستوران ها یا معرفی هایی که اینجا 
و آنجا درباره شان نوشته می شود، نیست. فیلم های ایرانی جایزه بگیر سال های اخیر 
استثناهایی بر این غیاب بوده اند، فیلم هایی که نشان داده اند انقالب باعث شکوفایی 
که  فیلم هایی  دیدن  به  آمریکایی ها  بی رغبتی  به  توجه  با  اما  شده،  ایران  در  خالقیت 
نمی گذرد،  فضا  یا  مدرن،  دوران  از  پیش  انگلستان  جنوبی،  کالیفرنیای  در  قصه شان 
تصور  روی  محدودی  خیلی  تأثیر  هم  ایرانی  فیلم های  دیده ترین  قدر  و  بهترین  حتی 
عامٔه آمریکایی ها از ایران داشته اند. روابط میان ملت های ایاالت متحده و ایران را باید 

در پرتو این تصورات بررسی کرد.
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گزارش
سختی های میلیونر شدن روی اینترنت

بازار پررونق خرید و 
فروش الیک در فیس بوک

 جیسون فیک (Jason Fyk) در چهل سالگی یک میلیونر است. ثروتی که تقریبا تمام آن 
از فیس بوک به دست آمده است. او تا قبل از این یک بار ورشکسته شده و حتی به زندان 
افتاده بود، اما حاال سرنوشت او عوض شده است. از نظر بسیاری او در راه اندازی یک 
کسب و کار روی فیس بوک الگو و پیشران به شمار می رود، اما با این حال شغل پردرآمد 
جیسون فیک سختی های خود را هم دارد. یکی از آن سختی ها روز دهم فوریه امسال رخ 
آنتونی  مستعار  نام  با  ناشناس  یک  از  پیغامی  خود  فیس بوک  در  جیسون  که  زمانی  داد 

(Anthony) دریافت کرد. 

«Bro» :او نوشته بود
دقایقی بعد وب سایت از کار افتاد. براساس آمارهای گوگل آنالیتیکز تعداد بازدیدکنندگان 
در لحظه این وب سایت از ۳ هزارنفر ناگهان به صفر رسید. در همین زمان آنتونی پیام 

دیگری را برای جیسون فیک فرستاد. 
 « Site’s down » :اون نوشت

 
 حمله از کجا بود؟ 

متوجه  سرعت  به  او  کارکنان  از  یکی  نبود.  فیک  جیسون  سایت  به  حمله  نخستین  این 
افتادن  کار  از  باعث  سرور  یک  به  زیاد  تقاضای  ارسال  با  که  حمله ای  شد.   DDos حمله
آن می شود. زمانی که گروه فیک با سرویس دهنده خود یعنی GoDaddy تماس گرفتند 
شرکت های  بزرگ ترین  (از   GoDaddy روی  که  سایتی  وب  هزاران  که  شدند  متوجه 
خدمات دهنده میزبانی و دامنه های اینترنتی) به دلیل این حمله از کار افتاده و روی حدود 

یک میلیون مشتری شرکت های مختلف تاثیرگذار بوده است. 
 گروه فیک بعد از ۱۶ ساعت سایت را دوباره راه اندازی کرد، اما در همین مدت ۱۵ هزار 
دالر درآمد تبلیغات از دست رفت. این نخستین حمله به فیک نبود پیش از این هم صفحه  

فیس بوک او (MTV) با ۱/۳میلیون طرفدار هک شده بود. 
بله پولدار شدن روی فیس بوک و نگه داشتن یک شغل پردرآمد سختی  های خود را دارد 
و سختی کار جیسون فیک با درآمد ماهانه ۲۵۰ هزار دالر دست وپنجه نرم کردن با هکرها 

و سارقان اینترنتی است.
 

 سختی های میلیونر شدن
امالک  مشاور  یک  در  کار  از  بعد  مدتی  شد.  شروع   ۲۰۰۵ سال  از  فیک  جیسون  مشکالت 
شرایط بازار به گونه ای شد که او برای تامین نیازهای خانواده به دنبال راهی جدید برای 
درآمدزایی بود. سرانجام به پیشنهاد برخی از دوستانش به فکر راه اندازی یک وب سایت 
در  حال  این  با  برنامه ای،  نه  و  داشت  پولی  نه  او  ابتدا  در  کرد.  ثبت  را  آن  دامنه   و  افتاد 
وب سایت  هم  بعد  ماه   ۴ کرد.  راه اندازی  محدود  مسوولیت  با  شرکت  یک   ۲۰۱۰ سپتامبر 
از  آزادی  از  پس  افتاد.  زندان  به  فیک  جیسون  که  نگذشت  زمانی  اما  کرد،  به کار  شروع 
زندان فیک در این فکر بود که در کمترین زمان پول زیادی به دست بیاورد. در ابتدا به 
این فکر افتاد که داستان عجیب زندانی شدنش را بنویسد، اما او نویسنده  رسمی نبود و 
احتمال فروش کتابش کم بود. تنها فکری که به ذهنش رسید شبکه های اجتماعی بود که 

می توانست رایگان آن را منتشر کند.
با  کرد.  راه اندازی  خود  سایت  روی  را  متعددی  تجاری  صفحات   ۲۰۰۷ سال  فیس بوک 
وجود اینکه سرعت گسترش آن کم بود، ولی برای فیک یک فرصت مناسب بود. در ابتدا 
تنها در صفحه خود فعالیت می کرد، اما بعد متوجه شد صفحات دیگر هم می توانند مفید 
بنابراین تصمیم گرفت تا آنجا که می تواند صفحات فیس بوک با سالیق متفاوت  باشند. 

بسازد. او تمام وقتش را در فیس بوک گذراند و درحالی که حتی غذای کافی برای خوردن 
نداشت اما ایمان داشت که این ایده عملی خواهد شد.

فیک االن ۴۰ صفحه  فیس بوک دارد با بیش از ۲۸ میلیون الیک و ده ها میلیون بیننده که 
و  کرد  استخدام  را  نفر   ۱۶ او  باشد.  داشته  سال  در  درآمد  دالر  میلیون ها  می تواند  همین 
همچنین یک نویسنده برای نوشتن خاطراتش. این شروعی بود تا مردم بدانند صفحات 
تالش  بزرگ  ناشران  تا  نوجوانان  از  باشند.  قدرتمند  می توانند  حد  چه  تا  فیس بوک 

می کردند مخاطبان را مانند فیک جمع کنند.
 
 

بازار داغ خرید و فروش الیک ها
زمانی که فیس بوک امکان ساخت صفحات تجاری را فراهم کرد حتی صفحات ساده نیز 
موفق شدند صدها هزار فالوور یا دنبال کننده داشته باشند، مثال بعد از درگذشت پل واکر 
(بازیگر معروف آمریکایی) برای او صفحه ای با نام (R.I.P Paul Walker) ساخته شد 

که در چند روز ۴۲۲هزار فالوور داشت. 
حاال دیگر این وب سایت از صفحات مختلف اشباع شده است.

کاربر  یک  از  آماده  صفحه   یک  خرید  بیشتر،  فالوورهای  داشتن  برای  راه  ساده ترین   
صفحات  مالک  زیرا  است،  ممنوع  فیس بوک  صفحات  فروش  و  خرید  البته  است.  دیگر 
صفحه ها  فروش  و  خرید  مانع  موضوع  این  اما  است.  فیس بوک  بلکه  نیستند،  مدیرانش 
نشده است. وب سایت «FanPageTrading.com [۵]» یک فروشگاه اینترنتی است برای 
مثال  می فروشد،  است  شده  ساخته  پیش  از  که  را  صفحه هایی  یعنی  فیس بوک  صفحات 
صفحاتی با ۱۰۰۰ الیک ۲۰ دالر یا ۲۵۰۰ الیک ۴۰ دالر.  به گفته  سخنگوی فیس بوک خرید 
رفتارهای  آن،  از  جلوگیری  برای  و  است  سایت  این  قوانین  برخالف  صفحه ها  فروش  و 
مشکوک صفحات کنترل می شود. همچنین برای مقابله با سارقان صفحه ها راهکارهایی 
به  هویت  احراز  مانند  تکنیک هایی  با  را  صفحه ها  فیس بوک  آن،  اساس  بر  که  شده  ارائه 
 ۱۰۰ داشتن  و  شبکه  گسترش  برای   Buzzfeed که بود  شده  شایع  برمی گرداند.  مدیران 
شرکت  این  مدیرعامل  اما  خریده،  را  فیس بوک  صفحات  از  زیادی  تعداد  بیننده،  میلیون 
یک  فقط  فیس بوک  در   Buzzfeed گفت او  است.  نخریده  صفحه ای  هرگز  که  کرد  اعالم 
دارد.  نیز  غیررسمی  ارتباط های  بزرگ  صفحات  دارندگان  با  اما  دارد،  رسمی  صفحه 
روزانه  فیک  هست.  هم  پرهزینه  بلکه  بی فایده،  نه تنها  کار  گسترش  فیک  همکاران  برای 
خرید  درگذشته  او  گفته  به  می کند.  پرداخت  فیس بوک  در  تبلیغ  برای  دالر  هزار  از  بیش 
دیگر صفحات فیس بوک یا همکاری با آنها راهی مطمئن برای گسترش کار در شبکه های 
اجتماعی بود، زیرا پست های شما دست به دست می گشت و افراد بسیار آنها را می دیدند. 
سپس  و  بررسی  پارامتر  هزار   ۱۰۰ ابتدا   (EdgeRank) فیس بوک  جدید  الگوریتم  با  اما 
در News feed نمایش داده می شود که کار را سخت می کند. حتی تعداد افرادی هم که 

یافته  کاهش  کنند  منتشر  خودشان  صفحه  در  را  آنان  موضوعات  می توانستند  ناشران 
است. فیس بوک در پاسخ به اعتراض ناشران گفت: امروزه برای هر بار ورود کاربران 
موضوعات  باید  ما  و  دارد  وجود   News Feed در  نمایش  برای  ۱/۵۰۰موضوع  از  بیش 
مناسب هر فرد را نمایش بدهیم، در نتیجه اکثر موضوعات دیگر نمایش داده نمی شوند. 
آن  به  دسترسی  بالفاصله  می کند  پیدا  هوادار  یک میلیون  فیس بوک  پست  یک  که  زمانی 
مک دونالد  شعبه   یک  افتتاح  مانند  فیس بوک  در  کار  و  کسب  راه اندازی  می شود.  نصف 
روی یک کوه آتش فشان است؛ یعنی شما نمی دانید چه زمانی همه چیز نابود خواهد شد.

 
 سرقت با تصاحب مالکیت صفحه 

اما  نیست  صفحه  مالک  فرد  که  می گیرد  صورت  زمانی  فیس بوک  صفحات  تصاحب 
و  ندارند  محکمی  قوانین  فیس بوک  صفحات  بگیرد.  دست  به  را  آن  مدیریت  می تواند 
راه های زیادی برای سرقت یک صفحه از مالک آن وجود دارد.  یکی از راه های معمول، 
در  بعد  و  مدیریت  برای  کمک  پیشنهاد  با  است  صفحه  آن  مدیر  اعتماد  آوردن  دست  به 
یک  سرقت  امروزه  آستین  گفته  به  کرد.  حذف  را  اصلی  مدیر  می توان  مدیریت،  قسمت 
صفحه پیچیده  تر شده است و به برنامه ریزی های زیادی احتیاج دارد. بعضی از گروه ها 

به اعضای خود نحوه  سرقت صفحه ها را آموزش می دهند. 
فیک و آستین معتقدند زمانی که یک صفحه ۱۰۰ هزار طرفدار داشته باشد، هدف سرقت 
زمانی  می کند.  رسمی  حمایت  آنها  از  فیس بوک  که  صفحاتی  مخصوصا  بود.  خواهد 
سرگرمی  و  تفریح  از  کردن  هک  کردند،  فیس بوک  از  درآوردن  پول  به  شروع  مردم  که 
شامل  مبارزات  این  شد.  تبدیل  بزرگ  صفحه های  صاحبان  میان  اینترنتی  مبارزه   به 

دیپلماسی، فاش کردن اسرار، اتحاد، قراردادهای محرمانه و حتی تحریم است.
را  پول ساز  لینک های  فیس بوک  صفحات  مدیران  برای   «۶  Mylikes.com» سایت  وب   
معرفی می کند. درآمد زایی از طریق فیس بوک با ابزارهای متفاوتی نیز امکان پذیر شد، 

مانند «Hootsuite» که به مدیران امکان می دهد چند صفحه را همزمان مدیریت کنند.
اما گاهی پیش می آید یک صفحه برای همیشه از بین می رود. آستین یکی از این قربانیان 
بوده است؛ یکی از صفحات او (۴Chan) که با ۵۰۰ هزار فالوور می توانست درآمد خوبی 
داشته باشد ناپدید شد. شکایت به فیس بوک هم بی نتیجه ماند و آن صفحه برای همیشه 
ناپدید شد. در آوریل امسال یکی از صفحات فیک که طرفدار MTV بود با بیش از یک 
میلیون الیک گم شد. او در ابتدا گمان کرد فیس بوک صفحه را مسدود کرده، اما بعد این 
پیام را دریافت کرد: سالم، صفحه  یک میلیونی شما در اختیار من است. این صفحه را پس 
می دهم و در قبال آن یک صفحه دیگر شما را می گیرم. فیک معامله را نپذیرفت و هنوز هم 

صفحه MTV را پس نگرفته است.
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تصرف  را  عراق  بزرگ  شهر  دومین  موصل،  شهر  داعش  شبه نظامیان  وقتی  گذشته  ماه 
اما  رسید.  گذشته  ماه   ۹ طی  حد  باالترین  به  و  یافت  افزایش  نفت  جهانی  قیمت  کردند، 
یافته   هم  کاهش  کمی  حتی  نفت  قیمت  اکنون  کرد.  فروکش  روند  این  هفته  یک  گذشت  با 
و  تولیدکننده  کشورهای  اصلی ترین  از  یکی  در  عیار  تمام  جنگی  وجود  با  چرا  اما  است. 

صادرکننده نفت جهان یعنی عراق، قیمت نفت، چنین بی تفاوتی نشان می دهد؟

این  که  هم  اکنون  بوده است.  عراق  به  آمریکا  توجه  دالیل  مهم ترین  از  یکی  همواره  نفت 
کشور درگیر جنگی تازه است، یکی از اصلی ترین مالحظات و دل نگرانی های غرب درباره 
قیمت  بر  ناآرامی  این  تاثیر  بلکه  کشور  این  ناآرامی های  و  کشته ها  و  آواره ها  نه  عراق، 
جهانی نفت است. عراق اکنون دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک است. اگر چه مدتی 
است صحبت از نفت و گاز شیل، کارشناسان انرژی جهان را به خود مشغول کرده، اما 
حتی خود آمریکایی ها هم می دانند که آینده قیمت نفت بیش از آنکه به سنگ و صخره های 
شیل در آمریکای شمالی وابسته باشد، به تولید نفت کشورهایی مثل عراق بستگی دارد. 

در اکتبر سال ۲۰۱۲، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد، افزایش تولید نفت عراق به اندازه 
تامین کننده  بزرگ ترین  به  را  کشور  این   ،۲۰۳۵ سال  تا  روز  در  بشکه  میلیون   ۵ از  بیش 
نفتی جهان تبدیل می کند. در دهه کنونی، عراق حدود ۴۵ درصد از رشد پیش بینی شده 

تولیدات جهانی را تامین می کند. 

تیره  دورنمای  یا  عراق  نفت  کنونی  تولید  در  اخالل  هرگونه  شرایط،  این  به  توجه  با 
داشت.  خواهد  جهان  و  آمریکا  اقتصاد  برای  توجهی  قابل  و  جدی  پیامدهای  بلندمدت، 
بود:  گفته   ۲۰۰۲ سال  در  آمریکا  مرکزی  بانک  سابق  رئیس  گرین اسپن،  آلن  که  همان طور 
همه رکودها و بحران های اقتصادی آمریکا از سال ۱۹۷۳، یعنی از وقتی که نفت به عاملی 
این  است.  آمده  وجود  به  نفت  قیمت  شدید  افزایش  نتیجه  در  شد،  تبدیل  تجارت  در  مهم 
صحبت گرین اسپن قبل از بحران مالی اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفته شد که آن هم نتیجه سه 

برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. 

چشم انداز نفتی عراق
بخش عمده ای از تولیدات نفت عراق از جنوب این کشور می آید و از چاه هایی که بسیار 
از میدان های جنگ کنونی دور هستند. این چاه ها ۳۲۰ کیلومتر از آخرین نقطه جنوبی که 
شبه نظامیان داعش آن را تصرف کرده اند و ۴۰۰ کیلومتر از فلوجه، شرقی ترین نقطه ای 

که اکنون در تصرف آنها است، فاصله دارند. 
درست است که حمله داعش ناگهانی بود و طی زمان کوتاهی مسافت زیادی را به اشغال 
از  نخست  روزهای  در  داعش  نیروهای  است.  کرده  فرق  اکنون  شرایط  اما  درآوردند. 
غافلگیری تاکتیکی اگر نگوییم استراتژیک، استفاده کردند که البته در میدان جنگ، عامل 
مهمی است. ارتش عراق شهر موصل را تقدیم داعش کرد و عقب  نشست. اما از آن زمان 
برابر  در  مقاومت  و  کردند  خود  توان  بازیابی  به  شروع  عراق  نظامی  نیروهای  بعد،  به 
هم  جهانی  جامعه  توجه  دیگر  سوی  از  کندتر.  هم  آن  پیشروی های  و  شد  تقویت  داعش 
به عراق و داعش بیشتر جلب شد و همه اینها موجب شد تا روند روزهای اول پیشروی 

داعش، کامال تغییر کند. 

البته داعش هم مشغول جمع آوری نیرو و امکانات است. اما پیشروی این نیروها به سمت 
بغداد و تصرف شهرهای مرکزی و جنوبی بعید است. زیرا این نیروها از یک طرف باید 
پیشروی  فکر  به  دیگر  سوی  از  و  کنند  حفظ  را  انبار  و  موصل  در  شده  تصرف  مواضع 

باشند. برای نیروهای چریکی مانند داعش این کار ممکن نیست. 
ارزیابی  و  است  پیش بینی  غیرقابل  کامال  جنگ  که  باشیم  داشته   یاد  به  باید  همواره  البته 
اما  نیست.  آسانی  کار  دارد،  وجود  که  محدودی  اطالعات  به  توجه  با  جنگی  قوای  توازن 

همه شواهد حاکی از آن است که این جنگ ممکن است در همین موقعیت یعنی رویارویی 
نظامی باقی بماند و به پیشروی شبه نظامیان داعش به سمت بغداد و چاه های نفتی عراق 
تاثیر  تحت  عراق  نفت  تولیدات  نزدیک،  آینده  در  ترتیب  این  به  کشید.  نخواهد  جنوب  در 

قرار نمی گیرد و صادرات نفت از چاه های جنوبی ادامه می یابد. 

نبرد بر سر تصرف پاالیشگاه بیجی که بزرگ ترین پاالیشگاه نفت عراق است، بسیار مهم 
است. زیرا این پاالیشگاه بخش عمده ای از نیازهای داخلی عراق را تامین می کند و خود 
زیرساخت های  و  تاسیسات  استقرار  محل  است،  واقع  موصل  نزدیکی  در  که  بیجی  شهر 
مهم برقی، آبی و ارتباطات و حمل ونقل عراق است. اما اهمیت این پاالیشگاه برای تولیدات 

نفت عراق، هیچ است. 

دورنمای میان مدت و بلندمدت
نشان  عراق  نفت  برای  امنیتی  نظر  از  را  نگرانی هایی  اما  بلندمدت  و  میان  افق  به  نگاهی 

قدرت  توازن  در  تغییر  احتمال  می شود،  نگرانی  این  موجب  که  عواملی  از  یکی  می د هد. 
است. از نظر تاریخی، جنگ های اینچنین در عراق و سوریه، می تواند یک درگیری داخلی 
و  هستیم  شاهد  افغانستان  و  سوریه  در  اکنون  که  است  وضعیتی  این  بشود.  درازمدت 
میدان  در  برتر  نظامی  قدرت  یک  ظهور  البته  داشته است.  وجود  هم  سودان  و  لبنان  در 
می تواند این بن بست را بشکند. مثال احمدشاه مسعود در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در افغانستان 
توانست توازن قوا را بر هم بزند. یا مداخله یک کشور خارجی می تواند شرایط را عوض 

کند. 
البته آنچه در عراق و سوریه می گذرد بخشی از رویارویی قدرت های منطقه ای هم هست. 
تحوالت  بر  شود،  حاصل  تغییری  آنها  تعامل  و  قدرت ها  این  میان  روابط  در  اگر  بنابراین 
عراق و سوریه هم تاثیر می گذارد و نقشه میدان جنگ را تغییر می  دهد. با توجه به اهمیت 
استراتژیک عراق، مناسبات قدرت های منطقه ای و جهانی تاثیر زیادی بر تحوالت میدانی 

این کشور خواهد داشت. 

مشکالت مستقیم صنعت نفت عراق
جنگ  این  هرچه  عراق،  کنونی  جنگ  در  قدرت  توازن  و  تحوالت  گرفتن  نظر  در  بدون 
طوالنی تر شود، احتمال تاثیرگذار ی اش بر تولید نفت عراق بیشتر خواهد شد. دست کم سه 
مشکل می تواند برای صنعت نفت عراق به طور مستقیم بروز کند. تروریسم و خرابکاری، 
که  است  مدت ها  شبه نظامی  گروه های  و  سلفی ها  بی قانونی.  و  بی نظمی  بوروکراسی، 
تولید  روند  در  خرابکاری  در  سعی  عراق  جنوب  نفتی  زیرساخت های  به  حمله  طریق  از 
جنوب  در  اما  آوردند.  دست  به  موفقیت هایی  عراق  شمال  در  آنها  دارند.  کشور  این  نفت 
مشکل  هم  جنگ  این  از  قبل  حتی  عراق  هم  بوروکراسی  نظر  از  کنند.  کاری  نتوانسته اند 
تاثیرگذاشته است.  عراق  نفت  صنعت  توسعه  بر  دولت،  درون  وناکارآمدی  فساد  داشت. 
همچنین سال ها تحریم که غرب در دوران صدام علیه عراق اعمال کرده بود، صنعت نفت 

این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 
معطوف شدن توجه نیروهای نظامی و انتظامی عراق به جنگ در غرب و شرق و شمال، 
باعث بی نظمی و بی قانونی در مناطق جنوبی و نفتخیز می شود. گزارش هایی از افزایش 

خشونت و دزدی و ناامنی در مناطق جنوبی منتشر شده است. 
برای  را  عراق  در  سرمایه گذاری  و  کردن  کار  هزینه  شد،  گفته  که  مواردی  این  همه 
شرکت های نفتی افزایش می دهد و مانع از آن می شود که عراق به حداکثر ظرفیت خود 
قابل  دور  آینده  در  حتی  و  نزدیک  آینده  در  عراق  نفت  تولید  برسد.  نفتی  صادرات  در 
عراق  نفت  صادرات  و  تولید  توسعه  منتظر  نباید  اما  شد.  نخواهد  وقفه  دچار  پیش بینی، 

باشیم.

انتخابات افغانستان 

فرصت ها و تهدیدها 
اکونومیست

اما  می خرند  جان  به  را  جانیان  تهدیدهای  افغان  رای دهندگان  دیگر  بار 
سیاستمداران شان به آنها خیانت می کنند.

تاریخ همیشه تراژدی وار در افغانستان تکرار می شود. پیامد دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری که در ۱۴ ژوئن برگزار شد به طرزی هراس انگیز رخدادهای 
سال ۲۰۰۹ را منعکس می کند، هنگامی  که حامد کرزی در میان اتهامات مربوط 
ژوئن   ۱۸ در  گرفت.  دست  به  را  جمهوری  ریاست  دوباره  گسترده»  به «تقلب 
عبدالله، وزیر امور خارجه پیشین، و پیشرو مسلم بعد از دور نخست انتخابات 
تقلب  در  داشتن  دست  به  را  انتخابات  کمیسیون  و  کرزی  آقای  آوریل،  ماه  در 

گسترده، به خصوص با پرکردن صندوق ها با آرای تقلبی متهم کرد.
دکتر عبدالله در سال ۲۰۰۹، هنگامی که از دور دوم انتخابات کنار گذاشته شد، 
اتهامات مشابهی را مطرح ساخت. این بار او خواستار توقف بی درنگ شمارش 
آرا شده و گفته است ارتباطات خود را با مسووالن انتخابات قطع می کند و به 
ناظران خود دستور داده است تا این فرآیند را بایکوت کنند. همانند سال ۲۰۰۹، 

موقعیت برای بن بستی مغرضانه آماده است.
با وجود این ، تغییرات در چشم انداز سیاسی افغانستان و دیگر کشورها بدان 
معناست که این بحران به سرعت سال ۲۰۰۹ از بین نخواهد رفت. دکتر عبدالله 
در برابر اشرف غنی، وزیر پیشین مالیه، وارد انتخاباتی سرنوشت ساز شد، و 
در دور نخست ۴۵ درصد آرا را در مقابل آرای ۳۲درصدی آقای غنی کسب کرد. 
ابتدا برآورد شده بود که شمار شرکت کنندگان به اندازه شمار ماه آوریل یعنی 
هفت میلیون نفر باشد (اگرچه بعد از آن که بیش از ۳۵۰هزار رای در دور اول 
تقلب تلقی شدند، شمار شرکت کنندگان به ۶/۶ میلیون نفر اصالح شد). تعداد 
تصور  شاهدان  از  بسیاری  بود.  شگفت آور  دوم  دور  در  شرکت کنندگان  باالی 
می کردند در کابل و بسیاری شهرهای دیگر افراد کمتری نسبت به ماه آوریل 

در رای گیری شرکت کنند.
موضوع هر چه باشد، میلیون ها افغان تهدیدهای شورشیان طالبان را به جان 
خریدند تا از حق خود دفاع کنند. کمیسیون انتخابات از ۱۳۰ «حادثه امنیتی» و 
جان باختن شش نفر از کارکنان خود در روز رای گیری گزارش داد. در اقدامی 
مجازات  برای  افغانستان  غرب  در  هرات  در  سالمند  مرد   ۱۱ انگشت  عجیب، 
شرکت در رای گیری قطع شد. از هم اکنون هر روز انتظار می رود نتایج رسمی 
اولیه مرحله به مرحله اعالم شوند. اما آقای عبدالله انتقام دور اول را می گیرد. 
او مدعی سیلی از آرا در والیت های شرقی و جنوب شرقی است که پایگاه قدرت 

آقای غنی است که یک پشتون، عضوی از بزرگ ترین گروه نژادی کشور است.
کمیسیون  شدند؛  برمال  تقلب ها  گسترده ترین   ۲۰۰۹ سال  در  نواحی  آن  در 
انتخابات بیش از یك میلیون رای را مشکوک اعالم کرد. طبق گفته های مقامات 
مقایسه  در  ناامنی هاست،  فشار  تحت   که  خوست،  والیت  در  بار،  این  طرف  دو 
شده  انداخته  صندوق ها  به  رای  ۴۰۰هزار  نخست  دور  در  رای  ۱۱۳هزار  تنها  با 

است. 
آقای عبدالله به طور مشابه ادعای سه برابر شدن آرا را در والیت های اطراف 
دارد - همگی به نفع آقای غنی. او بار دیگر آقای کرزی و روابط نزدیکش را با 
کمیسیون انتخابات برای اتهام تقلب سرزنش می کند. او اعتماد ندارد که روند 
تشخیص  را  تقلب  بتواند  است  خارجی  نظارت  بدون  بار  این  که  آرا  شمارش 

دهد.
این  اما  باشد  داشته  وجود  تقلب  می کردند  تصور  «همه  می گوید  دیپلمات  یک 
موارد در شرق کشور نگران کننده هستند» و می افزاید باید تا حدی کمک کنندگان 
غربی را سرزنش کرد که اصرار داشتند حداقل یک کابین رای گیری برای زنان 
به  تقلب  برای  صندوق ها  این  از  بسیاری  شود.  گذاشته  رای  اخذ  مرکز  هر  در 

کار رفتند.
انتخابات  بگیرد.  گردن  را  تقصیرها  از  برخی  دیگر  شیوه ای  به  باید  نیز  غرب 
ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و انتخابات پارلمان در سال ۲۰۱۰ به کمک کنندگان 
بین المللی، که هر کدام از انتخابات افغانستان حمایت مالی کرده بودند، نیاز به 

فهرست مناسب برای ثبت رای دهندگان را گوشزد کرد. 
هیچ کس نمی داند چند رای دهنده (یا درواقع چند نفر) در هر کدام از ۳۴ والیت 
دست  رای دهندگان  مخصوص  شناسایی  کارت  میلیون   ۲۰ دارد.  وجود  کشور 
به دست، و مانند برچسب های فوتبال خرید و فروش یا به باالترین پیشنهادها 
فروخته می شوند. دیپلمات ها و پیشنهادها می آیند و می روند. هیچ کاری انجام 
نشده است، بنابراین، این انتخابات نیز با همان ابزارهای آلوده به تقلب گذشته 

برگزار شد.
اگرچه این بار خطر زیادتر است. تقریبًا همگی نیروهای خارجی تا پایان سال 
خود  با  را  تجاری  فعالیت های  بیشتر  آنها  می شوند.  خارج  افغانستان  از   ۲۰۱۶

خواهند برد. 
دیگر  فاسد  انتخابات  یک  و  است  رسیده  آخر  به  سیاسی  فساد  مورد  در  صبر 
می تواند بخشی از کمک های جهانی مورد نیاز کشور را به خطر اندازد. و چه 
کسی می داند هم اکنون دکتر عبدالله، که تیمی متشکل از گروهی از فرماندهان 
تقلب  مورد  دیگر  بار  می کند  احساس  و  دارد  شبه نظامی  رهبران  و  نظامی 

قرارگرفته است، چگونه رفتار خواهد کرد؟
نبردی طوالنی برای حل وفصل انتخابات هنوز خود یک مشکل ناخواسته دیگر 
است. کمک کنندگان امید داشتند یک انتقال آرام قدرت به رئیس جمهور جدید تا 
دوم آگوست انجام گیرد. این امید ممکن است به تاخیر بیفتد، و مهلت سپتامبر 
اندک  حضور  که  پیمانی  باشد؛  انداخته  خطر  به  آمریکا  با  صلح  پیمان  برای  را 
این  کرد.  خواهد  حفظ  جاری  سال  پایان  از  بعد  را  خارجی  نظامی  نیروهای 
بپذیریم  را  کندتر  روندی  شد  خواهیم  داشت «ناچار  اظهار  دیپلمات  یک  هفته 
اگر می خواهیم از روندی تند جلوگیری کنیم» و خواستار «توازن بین سرعت 
گذشته  تجربه  گرفتن  نظر  در  با  ندارند».  زمان  آمریکایی ها  چون  شد،  دقت  و 

احتمال بیشتری وجود دارد که این روند کند، سرسری و پرمخاطره باشد.

ایران و جهان
دست داعش به ثروت عراق می رسد؟

سـایه جنـــــگ بر نفــــــت
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تغییر روابط ایران و 
آمریکا قابل تصور نیست

شاید زمانی فرا برسد که ایران و آمریکا به یک اجماع برسند اما 
شرایط  و  کرده  تغییر  قدرت  توازن  که  رسد  می  زمانی  روز  آن 
برای آشتی آماده باشد. آن روز امروز نیست و تهدید داعش نیز 

روابط ایران و آمریکا را به طور بنیادین تغییر نمی دهد.

دردسرهایی که هم اکنون داعش در عراق ایجاد کرده، سناریوی 
دولت  از  متحده  ایاالت  و  ایران  است:  کرده  مطرح  را  غریبی 
شیعه عراق علیه تندروهای سنی حمایت می کنند. این موضوع 
ایران  بین  تاریخی  مصالحه  که  است  آورده  پدید  را  تصور  این 
دو  استراتژیک  دراز  همکاری  امکان  و  افتد  می  اتفاق  آمریکا  و 
کشور در خاورمیانه وجود دارد. همکاری هایی علیه گروه های 
روابط  شاید  تصور  این  القاعده.  و  داعش  مانند  سنی  تندروی 
بازتعریف  همکاری  بر  مبتنی  روابطی  به  را  ایران  با  ما  رقابتی 
دوجانبه  روابط  شکل  تغییر  برای  زمینه  ترتیب  این  به  و  کند 
ایاالت  برای  خوب  بسیار  نتیجه  یک  برسد.این  نظر  به  فراهم 
متحده خواهد بود. در این شرایط احتمال هسته ای نشدن ایران 
بیشتر خواهد بود. موضوعی که دغدغه اصلی ایاالت متحده به 
منابعی  بود  خواهد  قادر  آمریکا  ترتیب  این  به  رود.  می  شمار 
دیگر  سوی  به  را  آنها  و  کرده  آزاد  را  شود  می  ایران  صرف  که 
مناطقی که اهداف آمریکا در آن نهفته است – از جمله پاسیفیک- 
هدایت کند. اما باوجود تهدید مشترکی به نام داعش، این نگرش 
واقع بینانه نیست. اهداف ایران و آمریکا با هم همخوانی ندارد و 
باید گفت که نمی تواند تغییر شکل روابط یا از سرگیری روابط 

بین ایران و آمریکا را متصور بود.
آمریکا  و  ایران  روابط  سرگیری  از  مورد  در  قدیمی  نظریه  یک 
می  شمار  به  روابط  بهبود  در  اصلی  مانع  تندروها  که  است  این 
روند. آنها به الگوی از سرگیری روابط آمریکا و چین در دهه ۷۰ 
دشمن  دو  بین  آشتی  برقراری  برای  ای  نمونه  عنوان  به  میالدی 
روابط  توانست  سرد  جنگ  دوران  در  نیکسون  کنند.  می  اشاره 
با  کشور  دو  هر  زیرا  ببخشد  بهبود  را  کمونیست  چین  با  آمریکا 

تهدید مشترکی به نام جماهیر شوروی مواجه بودند.
اهداف  که  جایی  نیست.  مطرح  خاورمیانه  در  موضوع  این  اما 
ناسازگار ایران و ایاالت متحده را به رقابت واداشته است. ظهور 
داعش این واقعیت را تغییر نمی دهد که آمریکا و ایران بزرگترین 
رقبای یکدیگر برای سلطه بر خاورمیانه به شمار می روند. بر 
خالف تصور سنتی، بزرگترین مانع در مقابل هر گونه آشتی بین 
دو کشور توازن قدرت در خاورمیانه است نه تندروهای سیاسی.

پافشاری بیش از حد بر الگوی نیسکون در رابطه با چین، چیزی 
را در مورد روابط ایران و آمریکا تغییر نمی دهد. الگوی مناسب 
از  پس  که  است  اروپا  کنسرت  آمریکا  و  ایران  رابطه  برای  تر 
شکست ناپلئون ایجاد شد. قدرت های بزرگ محافظه کار اروپا 
پس از اینکه با قدرت انقالبی فرانسه مواجه شدند  به یک اجماع 
برای مقابله با ملی گرایی انقالب دست یافتند. اروپای خسن قرن 

نونزدهم مشابه افراطی گری اسالمی است.
کنار  برای  اجماع  یک  به  که  بود  خواهند  قادر  ایران  و  آمریکا  آیا 
گذاشتن اختالفات و اتخاذ رویکردی جامع علیه تندروهای سنی 
اجازه  قدرت  توازن  مالحظات  رسد.  نمی  نظر  به  یابند؟  دست 
چنین کاری را نمی دهد. کنسرت اروپا، قدرت های بزرگ اروپایی 
را در کنار هم قرار داد زیرا آنها تهدید ملی گرایی انقالبی علیه 
یکدیگر  متوجه  که  دانستند  می  تهدیدی  از  بیش  را  خود  امنیت 
چنین  که  دریافتند  بزرگ  های  قدرت  که  زمانی  اما  کردند.  می 
دچار  سرعت  به  نیز  کنسرت  باشد،  درست  تواند  نمی  تصوری 
جای  داعش  ای،  رسانه  های  سازی  موج  از  فارغ  شد.  فروپاشی 
ایران را در تهدید هایی که متوجه منافعه استراتژیک آمریکا در 

خاورمیانه است، نمی گیرد. این در مورد ایران نیز صادق است. 
آمریکا  و  ایران  استراتژیک  همکاری  به  که  آنهایی  دلیل  همین  به 

امید بسته اند، باید نظریه خود را مورد بازبینی قرار دهند.
ایران به عنوان یک کشور پارسی و شیعه بیش از آمریکا دشمن 
تندروهای سنی و گروه هایی مانند داعش است و به همین دلیل 

احتمال اینکه هدف داعش باشد، بیشتر است.
منتقدان این تحلیل می گویند هرچند که همکاری کامل دو کشور 
غیر واقع بینانه به نظر می رسد اما همکاری با ایران علیه داعش 
زمینه های دیگری برای اعتماد سازی بین ایران و آمریکا و تغییر 
بدون  اما  کند.  می  فراهم  مدت  دراز  در  دوجانبه  روابط  شکل 
ایران  علیه  ها  تحریم  آمریکا  اینکه  احتمال  استراتژیک،  همکاری 

مانور  قدرت  کردن  محدود  برای  خود  های  اهرم  و  کرده  لغو  را 
ایران در خاورمیانه را کنار بگذارد،  اندک است. حتی با تصور 
اینکه ایاالت متحده گام های نخست در آشتی با ایران را بردارد 
غیر مطمئن و  دوجانبه  شکل روابط  تغییر  راه  که  گفت  باید  نیز 
نیازمند زمان است. به بیان دیگر روشن نیست که تهدید داعش 
قدرت این را داشته باشد که از روند طوالنی تغییر شکل روابط 

ایران و آمریکا حمایت کند.
افزون بر این، تغییر شکل پایدار در مقابل دشمنانی بدسگال تر 
از داعش نیز شکست خورده است. یکی از مثال های آن در تاریخ  
سرد  روابط  باوجود  است.  شوروی  جماهیر  و  آمریکا  روابط 
پس از جنگ جهانی دوم، دو کشور در کنار یکدیگر علیه تهدید 
مشترک آلمان نازی، جنگیدند. میلیاردها دالر کمک ایاالت متحده 
به  شوروی  و  ها  آمریکایی  سرانجام  اما  شد.  تزریق  به شوروی 
عنوان دو دوست ظهور کردند و دشمنانی تلخ باقی ماندند. در 
داشت  را  کردن  پیدا  شکل  تغییر  قابلیت  روابط  این  تئوری،شاید 
شوروی  و  آمریکا  روابط  زوال  به  ژاپن  و  نازی  آلمان  حذف  اما 
انجامید. مالحظات توازن قدرت بار دیگر در کانون توجه قرار 
گرفت: تغییر شکل روابط زمانی کار می کند که توازن قدرت آن 

را ترغیب کند.
پیش  روابط  شکل  تغییر  مبنای  بر  که  سیاستی  فایدگی  بی  درک 
کند.  می  کمک  جاری  بحران  به  آمریکا  موثر  واکنش  به  رود  می 
تهدید برابر با توانمندی ضرب در توجه. اگر تغییر رفتار ایران 
کردن  محدود  ماند  می  باقی  که  راهکاری  باشد،  ممکن  غیر 
حفاظت  تحلیل  این  از  ناشی  طبیعی  سیاست  هاست.  توانمندی 
از بازار انرژی در زمانی است که ایران در حال دست و پنجه نرم 
کردن با داعش و تندروهای سنی است. ایاالت متحده باید برای 

مهار داعش و حفاظت از بازار انرژی تالش کند.
ایران به عنوان یک کشور پارسی و شیعه بیش از آمریکا دشمن 
تندروهای سنی و گروه هایی مانند داعش است و به همین دلیل 
خالف  بر  ایران  است.  بیشتر  باشد،  داعش  هدف  اینکه  احتمال 
عراق  سقوط  بنابراین  ندارد.  را  عراق  از  خروج  شانس  آمریکا 
گزینه ای برای تهران نیست. داعش این پتانسیل را دارد که منابع 
انسانی و مالی ایران را کاهش دهد و به این ترتیب حذف داعش 
برای آمریکا ارزان تر خواهد شد. حتی اگر داعش و ایران گلوله 
ای به سوی هم شلیک کنند هم این گلوله ها ایاالت متحده را هدف 
نخواهد گرفت. به این ترتیب آمریکا می تواند قدرت ایران را با 

هزینه حداقلی محدود کند.
باشد،  نداشته  معنایی  کشورها  برای  دائمی  دشمنان  شاید 
ایران  که  برسد  فرا  زمانی  شاید  دارد.  معنی  دائمی  منافع  اما 
که  رسد  می  زمانی  روز  آن  اما  برسند  اجماع  یک  به  آمریکا  و 
آن  باشد.  آماده  آشتی  برای  شرایط  و  کرده  تغییر  قدرت  توازن 
روز امروز نیست و تهدید داعش نیز روابط ایران و آمریکا را به 
طور بنیادین تغییر نمی دهد. اما در هر خطری، فرصتی نهفته 
است. موفقیت داعش نباید یک فاجعه قلمداد شود. در صورتی 
که آمریکا از کارت های خود به درستی استفاده کند، آنگاه این 
باشند  سودمند  آمریکا  برای  ایران  مورد  در  توانند  می  ها  کارت 
و  ایاالت متحده می تواند بخشی از مشکالت را به سوی ایران 

هدایت کند.
منبع: نشنال اینترست/

موسسه حقوقی دادآفرینان
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

پروند ه های خانوادگی ( مهریه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 

 تلفن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 

مرکز امریکایی بیو در تازه ترین نظرسنجی اعالم کرد:

مردم خاورمیانه در 
التهاب و نگرانی

در حالی که خاورمیانه مورد تعرض موج های مکرری از خشونت 
می شود و انفجارهای تروریستی انتحاری و غیر انتحاری متعدد 
در کشورهای گوناگون، خاورمیانه را در آستانه یک جنگ داخلی 
امریکایی  مرکز  نظرسنجی  ترین  تازه  است،  داده  قرار  عیار  تمام 
"بیو" نشان می دهد که کشورهای اسالمی و خاورمیانه و جنوب 
و  هستند  نگران  شدت  به  اسالمی  تندروی  گسترش  از  آفریقا 
و  خود  اجتماعی  و  سیاسی  حیات  برای  بالقوه  تهدیدی  را  آن 
کشورهایشان می دانند. این نظرسنجی از میان ۱۴۲۰۰ نفر در ۱۴ 
کشور اسالمی از ۱۰ آوریل تا ۲۵ می گرفته شده است. یعنی قبل از 
آن که دولت اسالمی در عراق و شام موسوم به داعش به شمال و 
مرکز عراق حمله کند و بخش هایی از خاک این کشور را از کنترل 
دولت مرکزی خارج کند. این نظرسنجی به روشنی نشان می دهد 
کشورهای  در  اسالمی  تندروی  های  جریان  محبوبیت  میزان  که 
این  اساس  است.بر  کاهش  حال  در  روز  به  روز  عربی  و  اسالمی 
نظرسنجی در نیجریه کشوری که درصد قابل توجهی از جمعیت 
به  نسبت  اکثریت  دهند،  می  تشکیل  مسیحیان  و  مسلمانان  را  آن 
در  را  جوان  دختر  صدها  اخیرا  که  حرام  بوکو  تروریستی  گروه 
شمال این کشور ربوده است، نگاه سلبی دارند. کما این که اکثریت 
مردم پاکستان نیز نگاه منفی نسبت به طالبان دارند. شمار بسیار 
اندکی از مردم جهان عملیات انتحاری در شهرهای مختلف را در 
راستای دفاع از اسالم در برابر دشمنانش می دانند.بر اساس آن 
مردم  از  درصد   ۶۹ است،  کرده  منتشر  بیو  نظرسنجی  مرکز  چه 
بنگالدش، ۶۶ درصد از مردم پاکستان و ۶۳ درصد از مردم مالزی 
این  کنند.  می  نگرانی  احساس  شدت  به  گرا  اسالم  تندروهای  از 
درصد   ۴۰ آسیا  در  اسالمی  کشور  بزرگترین  اندونزی،  در  رقم 
است. نگرانی از گروه های بنیادگرای اسالمی در میان کشورهای 
خاورمیانه بسیار بیشتر است. به گونه ای که این رقم در لبنان به 
۹۲ درصد می رسد در حالی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ 

درصد رشد را نشان می دهد. این رقم در اردن ۶۲ درصد است که 
۱۳ درصد بیش از سال ۲۰۱۲ است و در ترکیه نیز ۵۰ درصد است که 
نسبت به سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۸ درصد رشد را نشان می دهد.در 
نیجریه ۷۹ درصد مردم این کشور با کارهای جماعت بوکو حرام 
 ۵۹ پاکستان  در  طالبان  برای  رقم  این  که  حالی  در  هستند  مخالف 
درصد است. این رقم برای حماس در فلسطین نیز ۵۳ درصد است 
در حالی که این رقم در غزه، مرکز تشکیالت حماس به ۶۳ درصد 
از  را  خود  شدید  نگرانی  نفر   ۸ نفر   ۱۰ هر  از  تونس  در  رسد.  می 
افزایش افراط گرایی در کشورشان بیان داشته اند به گونه ای که 
سال  در  درصد   ۷۱ به   ۲۰۱۲ سال  در  رابطه  این  در  درصد   ۶۵ رقم 

۲۰۱۳ رسیده است.
افزایش  نگران  درصد   ۴۶ تنها  سنگال  در  که  است  حالی  در  این 
افراط گرایی در کشورشان هستند که این رقم نیز به دلیل تحوالت 
درصد   ۹۱ است.  شده  حاصل  آنها  همسایه  کشور  مالی  در  جاری 
اسالم  علیه  مالی  در  فرانسه  نظامی  دخالت  موافق  ها  سنگالی  از 

گرایان هستند.  
و  عربی  متعدد  کشورهای  در  نیز  القاعده  شبکه  به  سلبی  نگاه 
اسالمی باال است. به گونه ای که ۷۴ درصد در تونس، ۸۹ درصد 
درصد   ۵۶ بنگالدش،  در  درصد   ۶۶ فلسطینی،  های  سرزمین  در 
پاکستان و ۳۲ درصد در مالزی نسبت  در اندونزی، ۴۰ درصد در 
به  نسبت  درصد   ۸۲ نیجریه  اند.در  کرده  انزجار  ابراز  القاعده  به 
بوکو حرام مواضع سلبی دارند در حالی که ۷۹ درصد از آن ابراز 
انزجار کرده اند. این رقم در میان مسلمانان ۸۰ درصد و در مسیان 
درصد   ۱۰ تنها  که  است  حالی  در  این  و  است  درصد   ۸۳ مسیحیان 
تندرو  تروریستی  گروه  این  به  ایجابی  نگاهی  ها  ای  نیجریه  از 
قابل  نیز  الله  حزب  به  خاورمیانه  مردم  و  مسلمانان  نگاه  دارند.   
توجه است. حزب الله که جریانی شیعی است که از لحاظ سیاسی 
و دینی وابسته به ایران محسوب می شود، از سوی اروپا، ایاالت 
گروه  فهرست  در  فارس  خلیج  حوزه  عربی  کشورهای  و  متحده 
های تروریستی قرار گرفته است. با این حال و با توجه به تحوالت 
منطقه و تبلبیغات منفی رسانه های غربی و عربی علیه این حزب 
که  دارند  سلبی  نگاه  حزب  این  به  نسبت  لبنان  مردم  از  درصد   ۵۹
۸۸ درصد آنها از اهل تسنن لبنان هستند. ۶۹ درصد نیز متعلق به 
مسیحیان است. در حالی که ۸۶ درصد شیعیان لبنان حزب الله را 
 ۵۳ و  فلسطینی  های  سرزمین  مردم  از  درصد   ۵۵ کنند.  می  تایید 

درصد از تونسی ها نیز نگاه سلبی به حزب الله دارند.
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 پیش بینی قیمت ها در۶ بازار مهم ایران؛

 آینده بازارهای سهام، 
ارز، سکه، طال، مسکن 
و نفت چگونه است؟ 

یکی از روش های پیش بینی قیمت ها، نگاه به روند گذشته 
قیمتی  روندهای  صفحه  این  در  اساس  این  بر  است.  آنها 
شده اند. گذاشته  نمایش  به  جهان  و  ایران  مهم  بازارهای 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن  در  همچنین 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

بازار سهام
 ۱۱۰۸ توجه  قابل  رشد  کل  شاخص  گذشته،  روز  معامالت  طی 
واحدی (معادل ۱/۵ درصد) را تجربه کرد و وارد کانال ۷۳ هزار 
این  علت  مهم ترین   اقتصاد،  دنیای  گزارش  برپایه  شد.  واحدی 
پتروشیمی  شرکت های  سوخت  و  خوراک  گاز  نرخ  کاهش  امر، 
کاهش  به  منجر  که  است  تومان   ۲۰۲ به  تومان   ۲۶۵ میانگین  از 
مصوب  نیز  پیش تر  می شود.  گروه  این  شرکت های  هزینه های 
شده بود که محصوالت پتروشیمی در بورس کاال با نرخ ارز آزاد 
پتروشیمی  شرکت های  سودآوری  به  می تواند  که  شود  محاسبه 
به  نیز  بازار  شود.  منتهی  بازار  کل  ارزش  درصد   ۲۵ حدود  با 
نشان  باال  معامالت  حجم  و  داد  نشان  مثبت  واکنش  اخبار  این 
حمایت های  پی  در  سهام  بازار  بنابراین،  دارد.  بازار  پویایی  از 
صعودی  نسبتا  روند  ادامه  احتمال  که  گرفت  تازه ای  جان  جدی 

را تقویت خواهد کرد.

بازار ارز
هفته گذشته، دالر با رشد ۳۵ تومانی مواجه و به قیمت ۳ هزار و 
۱۴۰ تومان معامله شد. مطابق با پیش بینی ها، دالر در محدوده 
علت  می کند.  تجربه  را  مالیمی  نوسانات  ۱۰۰ تومانی  و  ۳ هزار 

مذاکرات  از  سیگنالی  رسیدن  برای  بازار  انتظار  امر،  این  اصلی 
را  فعلی  محدوده  از  خارج  حرکت  اجازه  که  است  هسته ای 
ژنو  موقت  توافقات  تمدید  انتظار  برخی  درحالی که  نمی دهد. 
را دارند، آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا 
و  برسند  کامل  توافق  به  تا  دارند  تالش  همه  که  کرده  اشاره 
به  اشاره  با  وی  ندارد.  وجود  حاضر  حال  در  تمدید  از  صحبتی 

باقی بودن پرانتزها و اختالفات میان ایران و ۱+۵ عنوان می کند 
مصمم هستیم برای توافقات سنگ تمام بگذاریم. بر این اساس، 
نباید  نرسد،  معامله گران  به  مشخصی  سیگنال  که  زمانی  تا 

انتظار تغییرات شدید قیمت دالر را داشت.

بازار سکه
هفته گذشته هر سکه طرح جدید با رشد ۱۰ هزار تومانی مواجه 
و با قیمت ۹۵۸ هزار تومان معامله شد. این در شرایطی است که 
طالی جهانی در محدوده قبلی خود نوسانات مالیمی را تجربه 

سکه  قیمت  افزایش  به  منجر  دالر  قیمت  نسبی  رشد  اما  می کند. 
طی معامالت هفته گذشته شد. حالت انتظاری در دو بازار ارز 
را  زیادی  تغییرات  نیز  سکه  تا  می شود  منجر  جهانی  طالی  و 
بین  سکه  اخیر  ماه  دو  یکی،  طی  نکند.  تجربه  روزها  این  طی 
مزبور،  مدت  در  که  است  کرده  حرکت  تومان  هزار   ۹۷۰ تا   ۹۴۰
عموما در قیمت های نزدیک به قیمت فعلی حرکت کرده است که 

نشان دهنده محدوده مقاوم حرکت سکه در این دوران است.

بازار طالی جهانی
به  و  کرد  تجربه  را  مالیمی  رشد  جهانی  طالی  گذشته،  هفته 
قیمت ۱۳۱۸ دالر بر هر اونس رسید. برخی کارشناسان علت این 
سرمایه گذاری  شرکت های  دارایی   در  طال  سهم  افزایش  را  امر 
آماری  گزارش های  براساس  کاهشی  نگاه  اما  می کنند.  عنوان 
واقع،  در  نداد.  را  قیمت  بیشتر  افزایش  اجازه  آمریکا  اقتصاد 
عوامل ضد و نقیض در رابطه با این بازار وجود دارد که اجازه 

خروج قیمت از محدوده فعلی را نمی دهد. تکنیکالیست ها نیز در 
دالری   ۱۳۳۰ مقاومتی  سقف  و   ۱۳۰۰ حمایتی  کف  فعلی  شرایط 
دیگر،  سوی  از  می کنند.  عنوان  قدرتمند  جهانی  طالی  برای  را 
رزرو  فدرال  آزاد  بازار  کمیته  نشست  انتظار  در  معامله گران 
تغییر  موجب  است  ممکن  که  هستند  جاری  روز  در   (FOMC)

محدوده حرکتی فعلی شود.

بازار اوراق مسکن
فروردین  مسکن  تسهیالت  اوراق  گذشته،  هفته  معامالت   طی 
 ۸۷ قیمت  به  و  مواجه  ۰/۹ درصدی  رشد  با  (تسه۹۲۰۱)   ۱۳۹۲
مزبور  اوراق  ترتیب،  این  به  شدند.  معامله  تومان   ۸۴۶ و  هزار 
از ابتدای سال ۳۹/۲درصد بازدهی را به ثبت رساندند. افزایش 
طی  تابستان  فصل  در  تقاضا  افزایش  پی  در  معامالت  حجم 
به  منجر  امر  همین  که  می خورد  چشم  به  گذشته  روز  معامالت 
رشد مالیم قیمت اوراق مزبور شد. گرچه آخرین معامله «تسه» 
اما  است،  گرفته  صورت  پایانی  قیمت  از  باالتر  قیمت هایی  در 
احتمال رشد چشم گیر قیمت ها در این اوراق اندکی دور از ذهن 
است. بنابراین، حرکت اوراق تسهیالت مسکن در محدوده فعلی 

محتمل ترین سناریو پیش رو خواهد بود.

بازار نفت
آمریکا  خام  نفت  بشکه  هر  گذشته،  هفته  اواخر  معامالت   طی 
به قیمت ۱۰۳/۳ دالر معامله شد که افت مالیمی را تجربه کرد. 
نفت برنت نیز به قیمت خود پیش از درگیری های عراق بازگشت 
ژئوپلیتیک  عامل  این  از  ناشی  هیجانات  فروکش  نشان دهنده  که 
دو  بازگشایی  پیرو  لیبی  صادرات  افزایش  رابطه،  این  در  است. 
که  است  دیگری  عامل  سال،  یک  از  پس  کشور  این  مهم  پایانه 
کاهش قیمت نفت را رقم زده است. بنابراین، با کاهش اثر عوامل 
خواهد  تعیین  جهانی  اقتصاد  روند  را  نفت  قیمت  ژئوپلیتیک، 
کرد. از سوی دیگر، براساس بررسی بلومبرگ میزان موجودی 
که  است  داشته  کاهش  شده  سپری  هفته  طی  آمریکا  خام  نفت 
بنابراین،  بود.  خواهد  آمریکا  خام  نفت  قیمت  افزاینده  عامل 
روند قیمت نفت نیز احتماال کم نوسان ادامه پیدا کند تا وضعیت 

اقتصاد جهانی وضوح بیشتری پیدا کند.

اقتصاد
۲۰ سال پیش زمانی که «جف بزوس» شغل خود را در حوزه 
مالی ترک گفت و به سیاتل مهاجرت کرد تا یک شرکت جدید 
تاسیس کند، یک خانه با گاراژ اجاره کرد چرا که شرکت هایی 
نظیر اپل و HP در چنین مکان هایی پا به عرصه وجود گذاشته 
بودند. اگرچه کسب وکار او معطوف به فروش کتاب بود اما 
وی نام آمازون را برای آن انتخاب کرد زیرا تنها یک رودخانه 
عظیم می توانست دامنه بلندپروازی های او را منعکس کند. 
در  جهانی  الکترونیک  تجارت  صنعت  در  پیشرو  شرکت  این 
هفته جاری از اولین گوشی هوشمند خود رونمایی کرد که 
بیشتر از آنکه یک وسیله ارتباطی باشد یک پلت فورم خرید 

هوشمند و روشی برای گردآوری داده در مورد مردم است 
را  محصوالت  از  دقیق تری  پیشنهادات  بتوان  آن  به وسیله  تا 

به آنان ارائه کرد.
خارق العاده ای  امر  آمازون  برای  هوشمند  گوشی  تولید 
اگر  است:  میان  در  بی رحمانه تری  توسعه  پای  پس  نیست 
شما می توانید کتاب و ماشین رخت شویی تحویل دهید، چرا 
کردن  حرکت  و  تغییر  توانایی  بدهید؟  گوشی  یک  نتوانید 
آمازون  بیت ها:  دیجیتال  دنیای  و  اتم ها  واقعی  دنیای  بین 
حتی با اینکه وارد حوزه هایی نظیر رایانش ابری، کتاب های 
شده  موسیقی  دانلود  و  ویدئو  آنالین  پخش  الکترونیکی، 
داراست.  را  فیزیکی  توزیع  نظام های  بهترین  از  یکی  است، 
در آمازون تالش برای کسب سهم بزرگ تری از بازار بیشتر 
احساسی  دارد.  فوری  اهمیت  سود  کسب  برای  تالش  از 
خوفناک مبنی بر اینکه آمازون همین حاال هم بیش از حد در 
مورد کاربرانش اطالعات دارد، وجود دارد. تاکنون اشتهای 
سیری ناپذیر آمازون به نفع مصرف کنندگانش بوده است اما 
با گسترش اندازه و افزایش قدرت، این خطر وجود دارد که 

پا را از گلیم خود درازتر کند.
 

خریداران این محصول، ...  را هم خریدند
چیزهای  باشد.  ترس  از  بیش  باید  تحسین  حاضر،  حال  در 
زیادی که هم اکنون برای دنیا امری بدیهی به نظر می رسد 
کارت  شماره  کردن  وارد  شد.  معرفی  بزوس  آقای  توسط 
محسوب  دیوانگی  نشانه  روزی  وب  صفحه  یک  در  اعتباری 
می توان  ایمن  و  آسان  چه  داد  نشان  آمازون  اینکه  تا  می شد 
به صورت آنالین خرید کرد. پس از خرید کتاب، مردم خرید 
تجارت  بازار  امروزه  کردند.  تجربه  هم  را  دیگر  چیزهای 

الکترونیک بیش از ۱/۵ تریلیون دالر ارزش دارد.
تسهیل  را  مشتریان»  پدیده «نظرات  ظهور  همچنین  آمازون 

کتاب ها  داد  اجازه  خریداران  به  آمازون  ابتدا  از  کرد. 
این  اما  کنند.  ابراز  را  خود  نظرات  و  کرده  رتبه بندی  را 
که  می دهد  آزار  را  حرفه ای  منتقدان  برخی  همچنان  مساله 
همسران  سوی  از  است  ممکن  ستاره  پنج  رتبه های  بیشتر 
رتبه بندی ها،  و  نظرات  این  کل،  در  اما  باشد.  نویسندگان 
مشاوره ارزنده ای برای خریداران محسوب می شود. امروزه 
به  می توان  را  هتل ها  تا  کاربردی  نرم افزارهای  از  چیز  همه 
صورت آنالین رتبه بندی کرد و وب سایت های خرده فروشی 

فاقد بخش نظرات مشتریان ناقص به نظر می رسد.
آن  ظهور  با  عمًال  که  است  صنایعی  بر  آمازون  دیگر  تاثیر 
انتشار  بحث  آمازون  بود.  آنها  اولین  کتاب  شدند.  وارونه 
که  کتابی  هر  سریع  ارائه  با  اول  است.  داده  تغییر  بار  دو  را 
الکترونیکی.  کتاب  معرفی  با  سپس  و  می شود  چاپ  دنیا  در 
خوانش  ابزارهای   ،۲۰۰۷ سال  در  کیندل  معرفی  از  قبل 
از  کمی  افراد  که  بودند  پرزحمت  دستگاه هایی  الکترونیکی 
همه  بود،  آسان  کیندل  از  استفاده  می کردند.  استفاده  آنها 
جا قابل استفاده بود و امکان انتقال مستقیم به دستگاه (به 
همچنین  آمازون  داشت.  را  کامپیوتر)  طریق  از  انتقال  جای 
سال  در  و  پایه گذاری  ابری  رایانش  برای  را  جدیدی  مدل 

آمازون تا کجا پیش خواهد رفت؟ 
آمازون صنایع را وارونه کرده و نحوه خرید مردم دنیا را تغییر داده است. اما 

باید مراقب سوءاستفاده از قدرت خود باشد.
ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست
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به صورت  کامپیوتر  فضای  دادن  اجاره  به  شروع   ،۲۰۰۶
ساعتی کرد. گزینه اجاره به جای خرید، هزینه های آغاز 
یک کسب وکار را به شدت کاهش داد. از آن زمان تاکنون، 
نت  نظیر  شرکت هایی  توسط  ابری  رایانش  سرویس های 
ان  ایربی  و  اسپاتیفای  پین تراست،  اینستاگرام،  فلیکس، 
وجود  به  جدید  کامًال  صنعت  یک  و  شده  برده  کار  به  بی 

آورده است.

اگرچه شرکت اپل ممکن است بیشتر به عنوان یک شرکت 
همان  به  احتماًال  آمازون  اما  باشد  شناخته شده  نوآور 
اندازه بر عملکرد دنیای دیجیتال تاثیر گذاشته و همچنان 
به آزمایش ادامه می دهد. آمازون هرگز با خلق تصویری 
مشخص از خود به عنوان شرکتی که در یک حوزه معین 
همه  در  دور  از  و  نکرده  محدود  را  خود  می کند،  فعالیت 
تا  گرفته  اینترنتی  جست وجوی  موتور  از  حوزه ها 
داشته  آتش  بر  دستی  تلویزیون  توسعه  و  فیلم  روباتیک، 

است.
کلمه  آمازون  کنیم،  نگاه  خوش بینانه  اگر  واقع،  در 
آنگلوساکسون  سرمایه داری  فرهنگ  به  را  «بلندمدت» 
نتایج  نگران  وال استریت  که  زمانی  در  است.  بازگردانده 
ذی نفعان  برای  آمازون  است،  سهام  بازخرید  و  فصلی 
خود این مساله را روشن ساخته است که در انتخاب بین 
همواره  نو،  حوزه های  در  سرمایه گذاری  و  سود  کسب 
دومی را انتخاب خواهد کرد. درحالی  که سایر غول های 
آمازون  زده اند،  تکیه  نقدینگی  عظیم  مقادیر  بر  فناوری 
هنوز ایده های بسیاری برای سرمایه گذاری و نوآوری در 
سرمایه گذاران  می رسد  نظر  به  و  دارد.  دیگر  حوزه های 
از این مساله راضی هستند: نسبت قیمت به درآمد گاهی 
مدیران  به  سهام  پرداخت  با  است.  رفته  فراتر   ۳۵۰۰ از 
ارشد و ذی نفعان، منافع هر دو طرف در راستای هم قرار 
در  دالر  ۱۷۵هزار  آمازون  در  دستمزد  باالترین  می گیرد: 

سال است.

انتخاب های بزرگ، مالیات های اندک
رذایلی  با  فضایل  این  از  بسیاری  که  اینجاست  مشکل 
همراه است. آمازون متهم به رقابت ناعادالنه، کارفرمایی 
پست، فریب مالیاتی و ستم به رقبای خود است. آمازون 
 ۳۰ وی  آمریکایی  انبارهای  در  هزینه  متوسط  می گوید 
بزرگ  خرده فروشی  فروشگاه های  از  بیشتر  درصد 
است.  متفاوت  کمی  وضعیت  مالیات  خصوص  در  است. 
شرکت  این  مالیاتی  صورتحساب  بودن  پایین  اصلی  دلیل 

به طور  آمازون  اما  نمی کند  سود  شرکت  این  که  است  این 
کتاب  فروش  از  حاصل  سود  قانونی،  بسیار  اما  گسترده 
را به کشورهای با مالیات اندک نسبت می دهد. این شرکت 
آنالین  معامالت  در  فروش  بر  مالیات  وضع  با  مدت ها  که 
شمار  در  و  داده  تغییر  را  خود  لحن  اکنون  بود  مخالف 
زیادی از ایاالت آمریکا از خریداران سهم مالیاتی دریافت 

می کند.

آن  اعظم  قسمت  گفت  باید  رقبا،  به  ستم  خصوص  در 
است.  سرمایه داری  نظام  وحشیانه  جادوی  به  مربوط 
خرد  رقابت  اهرم  زیر  را  محلی  کتابفروشی های  آمازون 
کرده است اما درست به همان شکل که تسکو و وال مارت 
سوپرمارکت های  ارزان تر  و  آسان تر  راه های  ارائه  با 
ضد  ناظران  حال  این  با  بردند.  بین  از  را  کوچک تر 
باشند  مراقب  مورد  به  مورد  بررسی  با  باید  انحصار 
آمازون از قدرت خود سوء استفاده نکند. به عنوان مثال، 
بزرگ «هچت»  ناشران  از  یکی  با  آمازون  کنونی  اختالف 
یک  بین  استاندارد  کشمکش  یک  به عنوان  می توان  را 
خرده فروش و عرضه کننده تلقی کرد. اما وقتی فروشنده 
غالب کتاب های الکترونیکی گزینه پیش سفارش را حذف 
طوالنی تر  هچت  کتاب  برای  را  تحویل  زمان  و  می کند 
می کند، دیگر نمی توان این اقدام را با تاکید پیش بینی شده 

آقای بزوس بر خدمت به مشتریان مطابق دانست.

در  که  آمازون  خصوص  در  نگرانی  بزرگ ترین  شاید 
ظاهر مهمل و در باطن درست به نظر می آید، چشم انداز 
آن  سهامداران  که  شرکتی  با  رقابت  است.  آن  بلندمدت 
وسیع  دامنه  است.  دشوار  ندارند،  سود  کسب  انتظار 
یا  صفر  سود  حاشیه  با  حتی  فعالیت  به  تمایل  و  فعالیت 
فراهم  بالقوه  رقبای  ورود  برای  را  بزرگی  موانع  منفی 
باشد.  داشته  ادامه  ابد  تا  نمی تواند  روند  این  می آورد. 
منتظر  تنها  آمازون  که  است  این  است  نگران کننده  آنچه 
این  اگر  بروند.  کنار  قیمت ها  افزایش  از  قبل  رقبا  است 
برخورد  آن  با  شدت  به  ضدانحصار  ناظران  بیفتد،  اتفاق 
خواهند کرد. این وضع می تواند فرصتی را برای شرکت 
کند.  فراهم   - چین  بابای  علی  مثال  به عنوان   – دیگر 
برخی سرمایه گذاران هم ممکن است بر سر درآمد هرگز 
کسب نشده آمازون غمگین شوند. اما مصرف کنندگان بار 
دیگر برنده خواهند بود چرا که کسب وکار تکه پاره آقای 
رخنه  روزمره  زندگی  از  بسیاری  جنبه های  در  بزوس 

کرده است.

اثر حمالت تروریستی تکفیری ها بر کاهش نرخ رشد اقتصادی 

لرزه بر اقتصاد جهان 
 حدود دو هفته پیش، ارتش ۱۰ هزارنفری تروریست های داعش، دومین 
بعدی  روزهای  در  و  کرد  تصرف  را  موصل  یعنی  عراق  پرجمعیت  شهر 
نیز، شهر به شهر به سمت بغداد، پایتخت عراق حرکت کرد. این خبری 
بود که به نظر می رسید در هیاهوی جام جهانی و البته، عادت جهانیان به 
شنیدن اخبار غیرمنتظره از خاورمیانه، چندان مورد توجه قرار نگیرد. 
تصمیم  شدن،  دیده  بیشتر  برای  نیز،  داعش  که  بود  دلیل  همین  به  شاید 
گرفت جنون بیشتری از خود نشان دهد: از «شلیک به شهروندان عادی، 
تا  گرفته  اینترنت  در  آن  فیلم  انتشار  و  اتومبیل»  پنجره  از  عادی،  کامًال 
«ارسال پیام تشکر به مسی از طریق توئیتر»، و قدردانی کردن از او که 
تیم فوتبال بزرگ ترین کشور شیعه جهان را شکست داده است.۱ اقداماتی 
از این دست و برخی از اقدامات داخلی این گروه، مثل قطع برق شهری 
برای اینکه مردم نتوانند تلویزیون و بازی های جام جهانی را نشان دهند، 
به تدریج توانست این گروه را به یکی از «موضوعات داغ» خبری تبدیل 
قرار  همواره  نیز  «جالب»  جنبه  یک  داعش،  توحش  پشت  که  چرا  کند؛ 
گرفته است تا بتواند ترادف «خشونت» و «حماقت» را مجددًا نشان دهد. 
اما از نگاه اقتصادی مرسوم این است که فرض گرفته شود «اهمیت» هر 
دارد  اقتصادی  «بازیگران»  رفتار  روی  که  است  اثراتی  معادل  رخدادی، 
نیز،  اقتصاد  بازیگران  رفتار  تغییر  سنجش  برای  مرجع  سریع ترین  و 

«شاخص های قیمتی» در بازارهای جهانی است.
داد،  نشان  واکنش  که  بازاری  نخستین  داعش،  حمالت  گرفتن  شدت  با 
یعنی  جهان  نفتی  مخازن  مهم ترین  از  یکی  که  چرا  بود.  «نفت»  بازار 
نبود  معلوم  و  بود  شده  مواجه  آینده  در  عرضه  کاهش  خطر  با  عراق، 
جدید  شوک  از  نیز،  عربستان  و  ایران  نظیر  منطقه  صادرکنندگان  دیگر 
در  که  موضوعی  مهم ترین  بنابراین،  گرفت.  خواهند  تاثیری  چه  عراق 
بحران اخیر عراق، مثل هر تنش دیگری در خاورمیانه، مورد توجه قرار 
وقتی  نیز  اوباما  چنانکه  بود.  انرژی»  بازارهای  و  «نفت  مساله  گرفت، 

خبرنگاران  سوی  از  عراق،  در  داعش  برآوردن  سر  روزهای  اولین  در 
مورد این پرسش قرار گرفت که «جنگ داخلی عراق چگونه منافع امنیت 
که  کرد  ذکر  را  عامل  چندین  می دهد؟»،  قرار  تاثیر  تحت  را  آمریکا  ملی 
بود».  نفت  جهانی  بازارهای  و  انرژی،  مثل  آنها، «موضوعاتی  مهم ترین 
نفت عراق به ویژه از آن جهت اهمیت داشت که در سال های اخیر، به نظر 
می رسید که یک «انتقال تدریجی» بین جایگاه ایران و عراق در اوپک نیز 
از  عراق،  به  آمریکا  حمله  از  پس  گزارش ها،  مطابق  می خورد.  چشم  به 
در  تدریجی  و  مداوم  صورت  به  عراق  نفت  صادرات  و  تولید   ۲۰۰۳ سال 
گذشته،  ماه های  در  و  نهایت  در  که  طوری  به  است.  بوده  افزایش  حال 
بنابراین،  شد.  تبدیل  اوپک  در  نفت  تولیدکننده  کشور  دومین  به  عراق 
از  یکی  تصرف  با  داد  گزارش  ژوئن   ۱۷ روز  بلومبرگ  که  نبود  بی جهت 
مسیرهای مواصالتی نفتی مهم در شمال عراق، قیمت نفت خام به سطح 
حتی  بود.  بی سابقه  اخیر،  ماه   ۹ در  که  رسید  بشکه  هر  برای  دالر   ۱۱۶
کار به جایی رسید که برخی از پیش بینی ها مبنی بر نرخ رشد اقتصادی 
جهان در سال آینده نیز دستخوش تغییر قرار بگیرد. پیش از این، گفته 
شدت  به  نیز  نفت  مصرف  جهان،  اقتصادی  رشد  افزایش  با  که  می شد 
گزارش  در  نیز  انرژی»  بین المللی  و «آژانس  رفت  خواهد  افزایش  به  رو 
اخیر خود، پیش بینی کرده بود «۶۰ درصد از افزایش تولید نفت خام تا 
که  نکنید  فراموش  کند.  تامین  عراق»  کشور  را  میالدی  جاری  دهه  پایان 
همان طور که «برد مک میالن»، مشاور ارشد سرمایه گذاری «شبکه مالی 
CommonWealth» گفته است: «نفت، جریان خون اقتصاد مدرن است. 
برآوردها متفاوت است، ولی تقریبًا می توان گفت هر ۱۰ دالر افزایش در 
قیمت هر بشکه نفت خام، می تواند نرخ رشد اقتصادی متوسط جهان را 

حدود ۰/۲ درصد کاهش دهد.»  

پی نوشت:
نیوز»  داعش  «اخبار  توئیتر  حساب  سوی  از  که  پیام  این  در  داعش   -۱
او  از  و  داد  مسی  لیونل  به  را  آرژانتینی»  «ابومهداف  لقب  شد،  منتشر 
عنوان  به  داعش بپیوندد. همچنین مسی  جهادگران  به صف  که  خواست 

«امیر داعش در آمریکای جنوبی» انتخاب شد.



  جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۳هفته نامه پرشین۱۰

ادبیات

 نامه سرگشاده 
نویسندگان بزرگ 
جهان به آمازون

ارسال  با  جهان  بزرگ  نویسندگان  از  عده ای 
نامه ای اعتراض آمیز به جف بیزوس – مؤسس 
خواستند  وی  از  آمازون-  سایت  ومدیر 
 Hachette/اشت انتشارات  با  دعوای  در 
کشی»  را «گرو  آن ها  کتاب های  و  نویسندگان 

نکند.
چایلد،  لی  بالداچی،  دیوید  پترسون،  جیمز 
شرو،  آنیتا  گریشام،  جان  فورمن،  آماندا 
کاسلر،  کلیو  باوم،  اپل  آنا  تورو،  اسکات 
وینچستر،  سیمون  و  پترسون  نورث  ریچارد 
که  بوده  اعتراضی  نامه  این  کنندگان  امضا 
و  داده  عقیده  تغییر  تا  خواسته اند  بیزوس  از 
بدون  و  نویسندگان  به  رساندن  آسیب  بدون 
نویسندگان،  کتاب  فروش  مسدود سازی 

اختالفات خود را با «اشت» حل و فصل کند.
نویسندگان  است:  آمده  نامه  از  بخشی  در 
نمی کنند)  کار  هم  اشت  با  برخی  (که  نامه 
مسدود  کتابی  هیچ  تا  دارند  درخواست 
کتاب  رساندن  از  جلوگیری  سیاست  و  نشده 
شود  متوقف  نیز  آمازون  توسط  مشتری  به 
مداری  مشتری  هدف اش  آمازون  اگر  که  چرا 
زحمت  ایجاد  و  کتاب  ارسال  در  تأخیر  است، 
و دردسر برای مشتری با این هدف در تضاد 

به  نویسندگان  از  نمایندگی  به  است.پترسون 
وال استریت ژورنال گفت این نامه را بیش از 
شخصًا  وی  و  کرده اند  امضا  نویسنده  یکصد 
پیام های حمایت آمیز نویسندگانی که اسمشان 
در نامه نیامده را شخصًا دریافت کرده است.

اگر  نوشت  همچنین  خود  سایت  در  پترسون 
کردن  سازماندهی  از  بودم  بیزوس  جای  من 
که  می شدم  بیم  دچار  خودم  علیه  نویسندگان 
آمازون  ضرر  به  درازمدت  در  موضوع  این 

خواهد شد.
ملیتی  چند  انتشارات  به  فشار  با  آمازون 
این  از  است،  پاریس  در  آن  مقر  که  «اشت» 
الی   ۳۰ تخفیف  دادن  با  تا  خواست  انتشارات 
۴۰ درصدی، قیمت نهایی کتاب ارزان به دست 
پذیرش  به  حاضر  اشت  اما  برسد  مشتری 
است  نشده  آمازون  فروشی  ارزان  استراتژی 
یک  بعضًا  ارسال  با  آمازون  خاطر  همین  به  و 
کتاب های  ارسال  سازی  مسدود  یا  و  ماهه 
با  نبرد  به  خود  سایت  طریق  از  اشت  چاپ 
این انتشارات پرداخته است و دامنه دعوا باال 
وسط  این  نویسندگان  تا  شده  باعث  و  گرفته 

اسیر این دعوا شوند.

به  ایمیل  ارسال  با  خوانندگان  و  نویسندگان 
jeff@amazon.} آمازون  مدیر  و  مؤسس 
com} از وی خواسته اند تا تغییر عقیده دهد 
در  آمازون  مدیران  که  است  حالی  در  این  و 
تازه ترین اظهار نظر گفته اند استراتژی جدید 
فروش به نفع مشتریان است نه به ضرر آنها!

به بهانه سالروز درگذشت دکتر معین

هرگز نمیرد آن 
که دلش زنده 
شد به عشــــق

اش  نامه  وصیت  از  قسمتی  در  مرگش  از  قبل  بزرگ  نیمای 
نوشته بود: بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا 
باشد.  من  مخالف  او  اگرچه  معین،  محمد  دکتر  بجز  ندارد، 
مثل  او  کند.  کنجکاوی  من  آثار  در  دارد  حق  معین  دکتر 
اما  ام  ندیده  را  او  که  وجودی  با  است.  دانش  و  علم  صحیح 
بازدید  مرا  های  پاره  کاغذ  ام.  دیده  را  او  که  است  این  مثل 

کند، ولو این که او شعر مرا دوست نداشته باشد.
اوال»ی  و «ماخ  رباعیات»  و  معین «افسانه  نیما،  ازمرگ  بعد 
او را با همکاری آل احمد و دکتر جنتی عطایی، طبق وصیت 
نیما، به چاپ رساند، اما بیماری و در نهایت مرگش باعث شد 

نتواند ادامه کار را پی گیرد.
 ۱۲۹۷ متولد  بود.  شمال  سرسبز  اهالی  از  معین  استاد 
کوه  و  درخت  و  دریا  همسایگی  در  رشت.  شهر  در  هجری 
زیست و در راه ادب و هنر این سرزمین، خود کوهی بود و 
کوهستانی. آنها که از زندگی اش چیزی می دانند آگاهند که 
پیش  در  که  کاری  درراه  را  سختیهایی  چه  و  زحمتها  چه  او 
سر  از  زندگی  در  را  رنجهایی  چه  و  شد  متحمل  بود  گرفته 

گذراند.
پدرش  ای  هفته  از  کمتر  فاصله  به  و  مادر  ابتدا  درکودکی، 
مردی  که  بزرگش  پدر  را  اش  نگهداری  و  داد  دست  از  را 
نیز  او  سرپرستی  اما  گرفت  برعهده  بود  عالم  با  و  روحانی 
و  گفت  وداع  را  زندگی  سال  چند  از  بعد  و  نداشت  دوامی 
معین ماند و تنهایی و رنج. اما با این همه او همچنان استوار 

به علم آموزی خود ادامه داد.
 ، گیالن  معارف  اداره  از  که  بود  آموزانی  دانش  جمله  از  او 
به همراه چند نفر دیگر، انتخاب شدند و با پرداخت مبلغی 
ماهانه آنها را به تهران فرستاند. معین دوره دوم متوسطه 
به  تهران  دارالفنون  دبیرستان  در   ، ادبی  ای  رشته  در  را 
فلسفه  و  ادبیات  رشته  در  تحصیلش  ادامه  در  رساند.  پایان 
 ۱۳۱۳ سال  ودر  شد  تحصیل  به  مشغول  عالی  دارالعلمین 
لیسانس خود را با نوشتن رساله ای به زبان فرانسه درباره 
گذار  وبنیان  نوزدهم  قرن  فرانسوی  شاعر   « دولیل  «لوکنت 

مکتب ادبی «پارناس» اخذ کرد.
دانشکده  ماهه  شش  دوره  کارشناسی،  مدرك  گرفتن  از  بعد 

گذراند و در   ۱۳۱۴ سال  ماه اول  شش  را در  احتیاط  افسری 
به  مشغول  اهواز  در  دبیر  عنوان  به   ، سال  همان  ماه  مهر 
خدمت شد. به خاطر لیاقتی که از خود نشان داد، پس از سه 
ماه به ریاست دانشسرای شبانه روزی عالی منصوب گردید.
استاد معین به صورت مکاتبه ای ، به فراگیری ، روانشناسی 
از   ،( مغزشناسی   ، شناسی  قیافه   ، شناسی  (خط  عملی 
آموزشگاه روانشناسی بروکسل بلژیك پرداخت . با تسلطی 
که به زبان عربی داشت ، در اهواز تعدادی از کتابهای عربی 

را ترجمه و چاپ کرد.
دکتر معین در سال ۱۳۱۸ بار دیگر به خاطر جدیت و توانایی 
ای که از خود نشان داد با انتقالش به تهران موافقت شد و 

به تهران آمد تا بیش از پیش تواناییهای خود را نشان دهد. 
برگزیده  مقدماتی  دانشسراهای  اداره  معاونت  به  درتهران 
استاد  شد.  دار  عهده  نیز  را  عالی  دانشسرای  در  تدریس  و 
معین اولین دارنده مدرك دکترا از دانشگاه تهران بود. روز 
رساله «مزدیسنا  ارایه  با   ،۱۳۲۱ شهریور  هفدهم   ، شنبه  سه 
زبان  دکترای  اولین  عنوان  به  فارسی»  ادبیات  در  آن  وتأثیر 
دفاعیه  جلسه  شد.در  التحصیل  فارغ   ، فارسی  وادبیات 
 ، وقت  فرهنگ  وزیر   ، سیاسی  اکبر  علی  دکتر  دکترایش 
استاد پورداوود، استاد راهنمای رساله ، ملك الشعرای بهار 
داشتند  حضور  ودانشجویان  دانشگاه  اساتید  از  وجمعی 
پذیرفته   « خوب  «بسیار  درجه  با  جوان  دانشمند  رساله  و 

وتصویب شد.
و  نوشتن  و  تحقیق  صرف  تمامی  به  معین  استاد  زندگی 
تدریس شده بود. به خاطر آشنایی که به زبانهای انگلیسی 
 ، داشت  باستان  ایران  زبانهای  از  برخی  عربی و   ، فرانسه   ،
برای شرکت و سخنرانی در محافل علمی ، مطالعه وتحقیق 
 ، فرانسه   ، آلمان  آمریکا،  جمله  از   ، خارجی  کشورهای  به   ،

فنالند،  ایتالیا،  سوئد،   ، سوئیس  هلند،   ، بلژیك   ، انگلستان 
شوروی ، ترکیه ، هند و پاکستان دعوت و یا از طرف دولت 

، اعزام گردید.
در  استاد  و  شد  دهخدا  استاد  همکار  لغتنامه،  نوشتن  در 
وصیتنامه اش تکمیل و چاپ لغتنامه را به دکتر محمد معین 
اطمینان  و  اعتماد  بود  توانسته  خود  وتالش  عالقه  با  که   ،
کرد.در  واگذار  کند،  جلب  خود  به  را  سختگیر  دهخدای 
حوزه  در   ، تصحیح  حوزه  در   ، تألیف  و  تصنیف  حوزه 
وزبان  ادبیات  های  زمینه  در  مقاله  صد  یك  حدود  ؛  ترجمه 
ورجال  مذاهب  و  فلسفه  شناسی  کتاب   ، فرهنگ  و  تاریخ   ،
استاد   ۱۳۴۵ سال  است.  برجسته  استاد  این  کارنامه  حاصل 

داشته  ترکیه  به  سفری  تا  شد  مأمور  دولت  طرف  از  معین 
بودند  شده  جمع  درترکیه  که  دانشمندانی  درجمع  و  باشد 
به  همکارانش  از  نفر  دو  با  او  کند.  سخنرانی  ایران  درباره 
فرصت  حتی  که   ، مداوم  کار  روز  ده  از  پس  رفت.  ترکیه 
بود،  گرفته  او  از  را  روز  شبانه  در  ساعته  چند  استراحت 
هشتم آذرماه ۱۳۴۵ به تهران بازگشت و بدون استراحت باز 

هم به دانشگاه رفت.
فردای آن روز در دانشگاه در هنگام کار دچار سکته مغزی 
شد. او را به بیمارستان رساندند، دکتر تا چند روز قادر به 
صحبت بود. اما سرانجام بیهوش شد و با تمام سعی وتالش 
پروفسور  دو  بکنند.  کاری  برایش  نتوانستند  پزشکان   ،
برای  انگلستان  از  دیگر  تن  پنج  و  شوروی  از  مغز  جراح  و 
در   . نداشت  ای  نتیجه  هم  باز  اما  آمدند  ایران  به   ، درمانش 
چهاردهم مرداد ۱۳۴۶، دکتر معین را با همان حالت بیهوشی 

به بیمارستان نوتردام شهر مونترال کانادا اعزام کردند.
سه ماه درآن جا بستری بود. در آن سه ماه سه بار روی مغز 
وی جراحی انجام شد ، اما اوضاع تغییری نکرد. در پانزدهم 

آبان ۱۳۴۶، استاد را از کانادا به ایران آوردند و در اتاق ۳۱۴ 
آوردن  از  بعد  کردند.  بستری  تهران  فیروزگر  بیمارستان 
خاموش،  ماه  هفت  و  سال  چهار  مدت  او  تهران  به  استاد 
رسیده  کیلو   ۱۷ حدود  به  وزنش  که  درحالی  سرد  باجسمی 
بود، ساعت ۱۱ روز یکشنبه سیزدهم تیرماه ۱۳۵۰ درسن ۵۹ 
سالگی در بیمارستان فیروزگر زندگی را بدرود گفت تا بعد 

از شنیدن خبر خاموشی اش این بیت بر لبها نقش ببندد:

از شمار دو چشم یك تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

استاد  این  بزرگ  کارهای  از  یکی  که   « معین  «فرهنگ  نشر 
به  سال  شانزده   ، کامل  چاپ  تا  قرارداد  انعقاد  زمان  از  بود 
طول انجامید. معین از دنیا رفته بود و همه جلدهای فرهنگ 

خود را ندید.
بعد از مرگ او دوباره و این بار برای همیشه به همسایگی 
خاك  به  اشرفیه  آستانه  در  و  برگشت  کوه  و  دریا  و  جنگل 

سپرده شد.
امیر  انتشارات  مؤسسه  بنیانگذار   ، جعفری  عبدالرحیم 
می  معین  دکتر  درباره  صبح  جستجوی  در  کتاب  در  کبیر 
نویسد: چون به کار خود اعتماد داشت، در عین بی ادعایی 
به کار خود می بالید و حق هم داشت. در ضمن اینکه خوش 
برخورد بود، با کوچکترین نامالیمی از کوره در می رفت. 
و  عادت  و  تفریح  هیچ  بود.  زودرنج  و  عصبی  کار  کثرت  از 
در  کارش  محل  از  بود،  دوست  خانواده  نداشت.  اعتیادی 
دانشگاه یا لغتنامه یك سر به خانه می رفت و پس از مختصر 
استراحتی به کار می پرداخت و تا پاسی از نیمه شب غرق در 
کتاب و مطالعه و تحقیق و تألیف و نوشتن بود. آرام صحبت 
می کرد. وقتی لبخند می زد وبا صدای خنده اش کمی بلند 
می شد، آدم خیلی خوشحال می شد که او سرانجام لبخند به 

لب آورده یا خندیده است.
ناراحت  و  دلگیر  او  از  کسی  خواست  نمی  دلش  هیچگاه 
آنها  به اخذ  افتخاراتی که دکتر معین موفق  شود.بعضی از 
شد عبارتند از: نشان درجه دوم علمی در سال ۱۳۱۶، نشان 
درجه دوم علمی در سال ۱۳۲۱، نشان درجه دوم سپاس در 
 Tambour جایزه دریافت  دونور،  لژیون  نشان   ،۱۳۲۷ سال 
دولت  از  ادبیات  و  هنر  نشان  دریافت   ،۱۳۲۲ سال  در 
 Order des palmes نشان  دریافت   ،۱۳۴۰ سال  در  فرانسه 

Academiques ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه.

تحقیق،  تدریس،  ها  سال  از  پس  معین،  محمد  دکتر  استاد 
شمسی   ۱۳۴۵ ماه  آذر  نهم  در  سرانجام  تصنیف،  و  تالیف 
در دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، دچار 
بیهوشی و اغما شد و پس از یک دوره پنج ساله بیماری در 
حالت اغما، در سیزدهم تیر ماه ۱۳۵۰ شمسی در بیمارستان 
فیروزگر تهران به رحمت ایزدی پیوست و در زادگاه نیاکانی 

اش، آستانه اشرفیه گیالن به خاک سپرده شد.
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  ششم ژوالی؛ درگذشت ویلیام فاکنر 
نویسنده«خشم و هیاهو» 

ویلیام فاکنر نویسنده ُپرکار و توانای آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۵ سپتامبر  
۱۸۹۷ میالدی در نیو آلبانی، می سی سی پی به دنیا آمد. در ۱۹۰۲ خانواده اش به آکسفورد، 
مرکز دانشگاهی می سی سی پی، نقل مکان کرد.او به دلیل وزن کم و قد کوتاه در ارتش 
پرواز  یگان  در  افسری  دانشگاه  دانشجوی  عنوان  به  ولی  نشد  پذیرفته  متحده  ایاالت 
افتخاری  عنوان  به   ۱۹۱۸ دسامبر   ۲ در  و  کرد  نام نویسی  کانادا  تورنتوی  در  سلطنتی 
از   ۱۹۲۴ سال  در  و  شد  می سی سی پی  دانشگاه  وارد  فاکنر  شد.  نایل  دومی  ستوان 
دانشگاه انصراف داد و در ۱۹۲۵ همراه با دوستش با یک کشتی باربری به ایتالیا رفت و 
از آنجا پای پیاده رهسپار آلمان و فرانسه شد.در ژوئن ۱۹۲۹ با استل اولدم ازدواج کرد. 
نمایشنامه  و  فیلمنامه  چندین  فاصله  این  در  و  داشت  نیویورک  و  به هالیوود  سفرهایی 
نوشت. ویلیام فاکنر یکی از بزرگترین و پر آوازه ترین نویسندگانی است که آمریکا به 
خود دیده است. نویسنده ای که با قلم بی نظیرش همواره حماسه انسان های معمولی 
هومر،شیوایی  حماسه  صاحب  همزمان  می کند.او  روایت  را  آمریکا  شگفت انگیز  ولی 
را  آن  هر کس  که  هیاهو  و  خشم  چون  حماسه ای  با  تا  است  هوگو  قدرت  و  تولستوی 
بسیاری  آثار  او  اما  بود  برتر  نویسنده  یک  بیگمان  نمی نوشت  هیچ  دیگر  و  می نوشت 
می توان  به سختی  را  فاکنر  ویلیام  هیاهوی  و  خشم  است.  آورده  پدید  قدرت  همان  با 
رمان  این  اما  فهمید  کمال  و  تمام  با  را  داستانش  می توان  به دشواری  و  خواند  انتها  تا 
ادبیات  شاهکارهای  کنار  در  را  آن  که  دارد  منحصربه فردی  ویژگی های  راز  و  پررمز 
و  خشم  بر   ۱۹۳۳ سال  در  فاکنر  ویلیام  کدامند؟  ویژگی ها  این  اما  می دهد.  قرار  جهان 
هیاهو مقدمه ای افزود اما فاکنر در نخستین عبارت این مقدمه، که می توانید آن را همراه 
با متن اصلی کتاب به زبان انگلیسی بخوانید، می نویسد: این کتاب را نوشتم و یاد گرفتم 
که چطور کتاب بخوانم! خشم و هیاهو، کارکردهای تازه ای از رمان و رمان خوانی را 
به خواننده معرفی می کند. به آدم یاد می دهد که رمان، روایت، دیالوگ و شخصیت ها 
می توانند کارکردها و ویژگی هایی فرای تعاریف معمول خود داشته باشند و فاکنر در 
این رمان این ویژگی های تازه را به کار بسته است و آن را به  خواننده معرفی می کند. 
فاکنر»  به «سبک  امروز  ادبیات  در  که  سبکی است  اوج  هیاهو»  و  حال، «خشم  عین  در 
رمان هایی  در  را  آن  نیز  هیاهو»  و  از «خشم  بعد  فاکنر  که  سبکی  همان  است.  معروف 
چون کتاب خواندنی «گور به گور»  و «حریم» و «آبشالوم، آبشالوم!» به کار گرفت اما 
کارگیری  به   در  هیاهو»  و  نوشتن «خشم   همچون  هیچگاه  که  کرد  اعتراف  خود  بعدها 
این سبک ارضا نشده است. آنچه در آثار این نویسنده جلب توجه می کند نخست بدبینی 
شدید اوست. دیگر از خصوصیات نویسندگی او تشریح و نقاشی مناظر کشتن و قطع 
توجه  در  او  خاص  شیوه  نویسنده  این  دیگر  مشخصات  از  این هاست.  نظایر  و  اعضا 
نویسنده،  هیچگاه  تقریبًا  می کند.  گمراه  و  گیج  معموًال  را  خواننده  که  است  زمان  به 
مطلب  آخر  از  اغلب  بلکه  نمی دهد،  شرح  انتها  تا  ابتدا  از  تدریج  به  و  مرتب  را  داستانی 

شروع می کند.
که  می گذارد  مسئله ای  و  موضوع  پراکنده  اجزای  مقابل  در  را  خواننده  نویسنده،  این 
تعبیر و حل آن فقط پس از صحبت ها و مکالماتی که قطع شده و دوباره شروع می شود، 
میسر می گردد. وی نویسنده ای است که به تدریج در آمریکا کسب شهرت نموده است. 
برعکس  ندارد،  زیاد  فروش  و  کثیر  خواننده  کشور  این  در  هم  هنوز  نویسنده  این  آثار 
نوبل  جایزه   ۱۹۴۹ در  قائلند.  او  برای  فوق العاده  ای  ارزش  روشنفکر  طبقه  فرانسه  در 
جایزه  نیز  بعدًا  خواند.  آنجا  در  را  خود  مشهور  خطابه  و  شد  داده  فاکنر  به  ادبیات 
پولیتزر را برای کتاب شهر در سال ۱۹۵۷ دریافت نمود. او در ۶جوالی ۱۹۶۲، سه هفته 

بعد از آنکه از اسب افتاد، بر اثر سکته قلبی در بیهالیا، می سی سی پی در گذشت.

  نسخه گاردین

چگونه می توان یک داستان 
مدرن درباره ارواح نوشت؟

چالشی  با  ماوراءالطبیعه  امور  در  کردن  سیر  هنگام  معاصر  نویسندگان 
فراطیبعی مواجه می شوند که این نکته هنگام نوشتن داستانهای مدرن 

درباره ارواح خودنمایی می کند.
و  ماشین ها  با  مردم  بیشتر  که  اخیر  روزگار  در  گاردین،  از  نقل  به 
سپری  ابزارها  این  با  را  خود  روز  هر  و  دارند  سروکار  آهنی  ابزارهای 
چگونه  نیست  رویت  قابل  که   الطبیعه  ماوراء  درباره  نوشتن  می کنند، 

ممکن خواهد بود؟
مردم به چیزهایی مثل  به عقیده گاردین نویسنده داستان های ارواح باید 
باشد  کرده  برقرار  امورماورایی  و  روانشناختی  مسائل  بین  تعادلی  یک 
هیچگاه  و  کند  برقرار  جنون  و  واقعیت  بین  محوشدگی  نوعی  بتواند  تا 
نباید برای این دو مقوله یک مرز مشخص تعیین کرد.  روح اعتقاد ندارند 
روح  مانند  عناصری  از  خود  داستان  در  بخواهد  نویسنده ای  اگر  حال  و 
استفاده کند، چگونه می تواند باورپذیری مناسبی برای مخاطب داستان 

خود ایجاد کند؟

مدرن  داستان  یک  می شود  «چگونه  عنوان  نوشتن  با  گاردین  روزنامه 
موضوعات  در  نویسندگی  به  مربوط  چالش های  نوشت»  ارواح  درباره 
ماورایی را بررسی کرده است. به نوشته نسخه آنالین این روزنامه، در 
حاضر در عصری زندگی می کنیم که بیشتر مردم به دلیل و منطق  حال 
تکیه می کنند و در تصمیم گیری های زندگی خود به علوم مختلف و حتی 

ابزارهای دیجیتالی اعتماد می کنند. 
و  اجتماعی  سایت های  در  شده  اختراع  کلیپ های  از  بسیاری  خالف  بر 
دیده  روحی  هیچ  مداربسته  دوربین های  در  سینمایی  فیلم های  حتی 
مانند  نوشتاری  سکانس های  نوشته   گاردین  که  همانطوری  و  نمی شود 
دنیای  در  پنجره  پشت  روشن  چشمانی  درختان،  میان  در  ضعیف  نوری 
کنونی تکراری و غیرقابل انتظار هستند و نه تنها برای مخاطب باورپذیر 
برای  و  شد  خواهد  عام  خواننده  تمسخر  سوژه  مدتی  از  بعد  بلکه  نبوده 
روایت داستان هایی این گونه، بهتر است عناصری مثل سبزی های چمن 
یا درخشش استفاده شود.  اگر نویسنده ای بخواهد رمانی درباره ارواح 
بنویسد به طور حتم نیاز به خیال پردازی قوی دارد که در کنار این تخیل 

باید نوعی واقعیت گرایی به قالب داستان خود بدهد. 
تحلیل گر گاردین به نقل از نویسندگان  داستان های تخیلی و ماورایی مثل 
«رونالد داهل» می نویسد به هر حال اگر بخواهید درباره این موضوعات 
بهترین  عبارتی  به  باشید.  داشته  توجه  نیز  واقعیت ها  به  باید  بنویسید 
حضور  آن  در  کمتر  ارواح  که  هستند  داستان هایی  ارواح  داستان های 
برای  پیش بینی  قدرت  از  است  بهتر  موفق  نویسنده  یک  باشند.  داشته 
غلبه کردن به قدرت خیال پردازی خواننده استفاده کند و به جای نوشتن 

درباره ویرانی های مه گرفته از عناصر واضح و شفاف استفاده کند. 

چشمانی  درختان،  میان  در  ضعیف  نوری  مانند  نوشتاری  سکانس های 
روشن پشت پنجره و... در دنیای کنونی تکراری و غیرقابل انتظار هستند 
و نه تنها برای مخاطب باورپذیر نبوده بلکه بعد از مدتی سوژه تمسخر 
خواننده عام خواهد شد و برای  بر خالف بسیاری از کلیپ های اختراع 
دوربین های  در  سینمایی  فیلم های  حتی  و  اجتماعی  سایت های  در  شده 
مداربسته هیچ روحی دیده نمی شود  روایت داستان هایی این گونه، بهتر 

است عناصری مثل سبزی های چمن یا درخشش استفاده شود. 
قالب همیشه یک دغدغه محسوب می شود. رمان ها همیشه از داستان های 

کمتر  شد  گفته  که  مشکالتی  خاطر  به  ولی  بوده اند  محبوب تر  کوتاه 
داستانی درباره ارواح به صورت بلند نوشته می شود. 

الوکرافت،  دیکنز،  چارلز  مثل  داستان ها  این  موفق  نویسنده های  بیشتر 
قصه های  تعریف  برای  کوتاه  داستان های  از  دیگران  و  رایدل  شارلوت 
روح خود استفاده کرده اند و تنها داستان بلند این ژانر، کتاب «چرخش 
پیچ» با ۴۳هزار کلمه است که داستانی  مردم به چیزهایی مثل روح اعتقاد 
ندارند و حال اگر نویسنده ای بخواهد در داستان خود از عناصری مانند 
مخاطب  برای  مناسبی  باورپذیری  می تواند  چگونه  کند،  استفاده  روح 

داستان خود ایجاد کند؟  بلند محسوب می شود. 

یک  باید  ارواح  داستان های  نویسنده  داده،  گزارش  گاردین  که  آنطور 
باشد  کرده  برقرار  امورماورایی  و  روانشناختی  مسائل  بین  تعادلی 
هیچگاه  و  کند  برقرار  جنون  و  واقعیت  بین  محوشدگی  نوعی  بتواند  تا 
داستان  تعریف  کرد.  تعیین  مشخص  مرز  یک  مقوله  دو  این  برای  نباید 
دختری با لباس ژنده دچار اختالالت ذهنی و ارتباط آن با دنیای ماورایی 
باورپذیری بهتری به خواننده می دهد تا اینکه بخواهیم درباره شخصی 

صحبت کنیم که کراوات زده پشت پنجره حاضر می شود. 
طور  به  ارواح  داستان های  موفق  نویسنده های  روزها  این  حقیقت  در 
عصر  پوشیدن  لباس  نوع  مثل  گذشته  قرون  ابزارهای  و  عناصر  از  حتم 
القاء  خود  خواننده  در  بهتری  باورپذیری  تا  می کنند  استفاده  ویکتوریا 

کنند.
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سینما

برای ۵۸سالگی تام هنکس 
بازیگر نقش های خاص

 تام هنکس بازیگر،  تهیه کننده، نویسنده و کارگردان آمریکایی 
برنده اسکار چهارشنبه ۵۸ ساله می شود.

پرافتخارترین  از  یکی  و  هالیوودی  پرآوازه   بازیگر  هنکس  تام 
بازیگران دنیای سینما که چندین جایزه  اسکار و گلدن گلوب در 
ساله های   ۵۸ جمع  به  فردا  می شود،  دیده  بازیگری اش  کارنامه 
 ۱۹۵۶ جوالی  نهم  متولد  هنکس  تام  می شود.  ملحق  هالیوودی 
در کالیفرنیاست که بیشتر برای بازی در فیلم های «فیالدلفیا» و 
«فارست گامپ» که دو جایزه  اسکار را برای او به ارمغان آورد به 
شهرت رسید. هنگامی که هنکس چهارساله بود، پدر و مادرش 
در  و  داد  ادامه  پدرش  کنار  در  زندگی  به  او  و  شدند  جدا  هم  از 

حالیکه مشغول به تحصیل در دبیرستان بود، 

کار بازیگری را با نقش آفرینی در نمایش های مدرسه آغاز کرد. 
هنکس به تحصیل در رشته ی تئاتر در کالج «چابوت» پرداخت 
طی  یافت.  راه  کالیفرنیا  دولتی  دانشگاه  به  سال  دو  از  پس  و 
دوران تحصیل وی با «وینسنت دولینگ»، رییس جشنواره  تئاتر 

عنوان  به  «هنکس»  او  پیشنهاد  به  و  شد  آشنا   «Great lakes»
کارآموز با جنبه های گوناگون سینما و تئاتر مانند نورپردازی، 
کارآموزی  دوران  اما  شد  آشنا  صحنه  مدیریت  صحنه ،  طراحی 
تحصیل  تا  شد  باعث  امر  همین  و  انجامید  طول  به  سال  سه  او 
را رها کند. هنکس در سال ۱۹۷۹ به نیویورک رفت تا به عنوان 
اولین تجربه حرفه ای بازیگری در فیلم کم هزینه «او می داند تو 
تنهایی» حضور یابد و پس از آن توانست نقش هایی در فیلم های 
بازیگری،  در  نشیب  و  فراز  از  پس  آورد.  دست  به  تلویزیونی 
خود  «بزرگ»  کمدی  فیلم  در  حضور  با   ۱۹۸۸ سال  در  هنکس 
را به عنوان یکی از استعدادهای هالیوود معرفی کرد اما دوره  
موفق بازیگری تام هنکس با فیلم های «بی خوابی در سیاتل» در 

سال ۱۹۹۳ و «فیالدلفیا» رقم خورد.

نقش هنکس  در فیلم «فیالدلفیا» و همچنین فیلم موفق «فارست 
گامپ» در سال ۱۹۹۴ دو جایزه ی اسکار بهترین بازیگری را برای 
دومین  تریسی  اسینسر  کنار  در  تا  آورد  ارمغان  به  بازیگر  این 
به  را  بازیگری  بهترین  اسکار  جایزه  دو  که  بگیرد  نام  بازیگری 
فیلم  در  هنکس  نقش آفرینی  می کند.  خود  آن  از  پیاپی  صورت 
«آپولو ۱۳» تحسین منتقدین را برانگیخت و این فیلم توانست با 
همان  در  و  کند  کسب  را  جایزه  دو  اسکار،  بخش   ۹ در  نامزدی 
جای  به  بازی»  اسباب  «داستان  انیمیشن  در  هنکس»  «تام  سال 

نقش «وودی» صحبت کرد. هنکس در سال ۱۹۹۶ به کارگردانی 
روی آورد و فیلم «آن کاری که می کنیم» را کارگردانی کرد و در 
همین فیلم در نقش یک تهیه کننده موسیقی نیز ظاهر شد. وی در 
سال ۱۹۹۸ در فیلم «نجات سرباز رایان» به کارگردانی استیون 
اسپیلبرگ جلوی دوربین رفت که این فیلم موفقیت فراوانی رو 
جنگی  فیلم های  بهترین  از  یکی  بسیاری  گفته ی  به  و  شد  رو  به 
است که تاکنون ساخته شده است. «نجات سرباز رایان» دومین 
جایزه ی اسکار بهترین کارگردانی را برای اسپیلبرگ و نامزدی 
ارمغان  به  هنکس»  «تام  برای  را  بازیگر  بهترین  اسکار  جایزه 
آورد. هنکس در سال ۱۹۹۹ در فیلم «مسیر سبز» که اقتباسی از 
رمان استفن کینگ بود ظاهر شد و همچنین دوباره در انمیشن 

«داستان اسباب بازی ها ۲» به صداپیشگی پرداخت.

سال ۲۰۰۰ جایزه  بهترین بازیگری گلدن گلوب و نامزدی اسکار 
و  زد  رقم  هنکس  برای  افتاده»  «دور  فیلم  در  بازی  برای  را 
جایزه   دیگر  فیلم  چندین  در  هنکس  تام  مثال زدنی  نقش آفرینی 
به  وی  برای  را  آمریکا  فیلم  انجمن  هنری  دستاورد  عمر  یک 
کننده   دریافت  جوان ترین  سالگی   ۴۵ سن  در  او  تا  آورد  همراه 
این جایزه نام بگیرد.از دیگر فیل های موفق تام هنکس می توان 
به «ترمینال»، «رمز داوینچی»  ، «اگر می توانی مرا بگیر»، «جنگ 
هنکس  کرد.  اشاره  شیاطین»  و  «فرشتگان  و  ویلسون»  چارلی 

با  دیسنی»  «والت  نقش  در  بنکس»  «آقای  فیلم  در  گذشته  سال 
نقش  در  که  باشد  بازیگری  اولین  تا  شد  همبازی  تامپسون  اما 
والت دیسنی ظاهر شده است. فیلم «هولوگرامی برای پادشاه» 
به کارگردانی «تام تیکور» که پیش از این با وی در فیلم «اطلس 
ابر» همکاری کرده بود و یک درام جنگی به کارگردانی «استوین 
این  آتی  پروژه  برادران «کوئن» دو  از  فیلمنامه ای  با  اسییلبرگ» 

بازیگر نامدار سینمای جهان است.

هیجانی  فیلم  برای  اسکار  آکادمی  جوایز  در  و  امسال  وی 
شد  مرد  بازیگر  بهترین  اسکار  جایزه  نامرد  فیلیپس»  «کاپیتان 
اما در نهایت رقابت را به «متئو مک کانوی» بازیگر فیلم «باشگاه 
خریداران داالس» واگذار کرد. تام هنکس درآمدزاترین بازیگر 
تاریخ سینما شناخته شده است؛ به طوریکه تاکنون فیلم های او 
۶٫۳ میلیارد دالر فروش داشته اند که متوسط ۱۰۷ میلیون دالر 
برای هر فیلم است. پرفروش ترین فیلمی که «تام هنکس» در آن 
این  است.   «۳ بازی های  اسباب  «داستان  انیمیشن  داشته  نقش 
بازیگر نامدار سینمای جهان که پنج نامزدی اسکار و دو جایزه 
گلوب  گلدن  جایزه  چهار  همراه  به  را  بازیگری  بهترین  اسکار 
سال  در  توانست  دارد،  سینمایی  کارنامه  در  بازیگری  بهترین 
۱۹۹۲ ستاره ای به نام خودش در تاالر مشاهیر هالیوود ثبت کند.

بونگ جون هو که این فیلم را بر اساس کمیک بوک هایی از ژاک 
با  توام  و  مصور  های  داستان  این  پایه  بر  کارش  و  ساخته  الب 
نقاشی و چاپ شده در سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۰ تدوین شده است، 
این  کننده  توزیع  اشتاین  وین  هاروی  با  دائمًا  اخیر  ماههای  در 
پرده  روی  که  چیزی  و  نهایی  محصول  سر  بر  آمریکا  در  فیلم 
کرده  می  نبرد  باشد،  باید  چگونه  و  چقدر  که  این  و  رود  می 
است و طول مدت فیلم نیز از وجوه نارضایتی آنها از یکدیگر و 
دالیل اختالف شان بوده است. در حالی که بونگ جون هو روی 
نسخه ۱۲۵ دقیقه ای موردنظر خودش تاکید داشته، هاروی وین 
اشتاین که همراه با برادرش باب وین اشتاین یکی از امپراتوری 
های معروف و پرنفوذ ساخت و توزیع فیلم ها را در آمریکا دایر 
توسط  شده  حذف  های  قسمت  از  بخشی  کردن  اضافه  با  کرده 
سینماگر کره ای ورسیونی ۱۵۰ دقیقه ای را روانه بازار کرده و 

دعوای دو طرف بر سر این قضیه به دادگاه کشیده شده است.

*راه مصالحه
در نهایت مقرر شده است که دو طرف برخی موارد را رعایت 
و  شمالی  آمریکای  در  فیلم  پخش  از  تا  کنند  تعامل  یکدیگر  با  و 
اروپا جلوگیری نشود. یکی از آنها این است که طول مدت فیلم 
همانی باشد که جون هو صالح دیده بود و دیگری این که وین 
بگوییم  بهتر  و  کند  عوض  را  فیلم  این  اکران  استراتژی  اشتاین 
در  موارد  این  که  این  بکاهد.  آن  پیرامون  خود  تبلیغات  ابعاد  از 
عمل چقدر رعایت شده و  برخی نکات دیگر در روزها و هفته 
می  مبهم  شد،  خواهد  اجرا  و  رعایت  میزان  چه  به  آینده  های 
منظر  ندارد،  وجود  اش  خصوص  در  تردیدی  چه  آن  اما  نماید 
داشته  فیلم  این  ساخت  در  هو  جون  بونگ  که  است  دیدگاهی  و 
چیزی  و  کند  می  فرق  مالیک  ترنس  کارهای  با  قطعًا  این  است. 
از جهان بینی های ویژه او ضمیمه آن نشده است اما چیزی هم 
که هنرمند کره ای ارائه داده، یک قصه گویی صریح و سریع از 

روایت های ژاک الب و همراه با داستانی دراماتیک است.

*کدام بهتر است؟
همه  این  از  بعد   Snowpiercer آیا  که  پرسید  باید  همه  این  با 
که  است  شده  تبدیل  چیزی  همان  به  پایین  و  باال  و  هیاهو 
سازندگان فیلم می خواسته اند و چارچوب های یک فیلم موفق 
اشتاین  وین  توسط  که  آن  تر  کامل  ورسیون  آیا  و  سازد  می  را 
فراهم آمده، کاملتر از نسخه پدید آمده توسط کارگردان نیست؟ 
چگونه  که  این  و  افراد  های  گرایش  به  سؤاالت  این  های  جواب 

دوست دارند به قضیه نگاه کنند، بر می گردد. هواداران جون 
یک  «خاطرات  و  «میزبان»  معروفش  کارهای  سایر  که  هو 
جنایت» است، انتظار کنار آمدن او بر سر مسایل مورد بحث را 
با وین اشتاین ها نداشته اند، حاال هم معتقدند که تنها فرد حرفه 
ای مرتبط با ساخت فیلم اخیر این هنرمند کره ای، خود اوست 
و برخی افراد که دور و بر او را گرفته اند، منافع اقتصادی فیلم 

حال  این  با  است.  فیلم  محتوایی  سرنوشت  از  مهمتر  برایشان 
برخی دیدگاههای فنی و سوژه ای منفی هم نسبت به این فیلم 
می  سینما  اهالی  بعضی  و  شود  می  مشاهده  جا  آن  و  اینجا  در 
گویند این فیلم خط حائلی را بین حقیقت و رویا تعیین نکرده و 

آنها را به درستی از یکدیگر تفکیک نکرده است.

*زوال یک تمدن
پایه  بر  ها»  برف  «شکافنده  کنیم  نگاه  فیلم  این  به  هرگونه 
ماجراهایی استوار است که در سال ۲۰۳۱ روی می دهد و روی 
تیتراژ فیلم شرح زوال تمدنی می آید که ما قرار است در مسیر 

تعقیب قصه از چند و چون آن و بخصوص تبعات ماجرا مطلع 
روی  شیمیایی  بزرگ  جنگ  یک  که  گوید  می  ما  به  قصه  شویم. 
در  و  زدگی  یخ  به  شبیه  حالتی  در  زمین  کره  آن  اثر  بر  و  داده 
و  شده  دور  حیات  های  نشانه  از  و  گرفته  قرار  برف  از  انبوهی 

چیز زیادی در سطح زمین مشاهده نمی شود و هر آن چه باقی 
مانده و به واقع تک انسان های کشته نشده در یک قطار مستقر 
شده اند. به این ترتیب ماجراها پیرامون این کشور یخ زده در 
یک مقطع زمانی یک ساله شکل می گیرد و یکی از دلمشغولی 
های این افراد به جای مانده وفق یافتن با شرایط زندگی در این 
مکان ویژه و شکافتن برف ها و یخ ها و حرکت به سوی آینده 
نشینند  می  جلوتر  های  صندلی  در  که  آنهایی  است.  بهتر  ای 
اشخاص  اما  دارند  بهتری  وضعیت  و  بیشتر  آرامش  ظاهرًا 
مستقر در ته قطار از شرایط سخت تری برخوردار هستند و با 
توجه به حضور و مداخله گاردهای حفاظتی در کارها آنها به 
سختی می توانند نفس بکشند و زندگی مشابهی با سرنشینان 
یک  لوب  ژاک  قصه  در  باشند.  داشته  قطار  جلویی  های  قسمت 
این  در  اما  شود  می  داده  پوشش  طوالنی  بسیار  زمانی  مقطع 
کمتری  زمانی  گستره  و  محدودتر  اوضاع  ای،  کره  ورسیون 

مورد اشاره قرار گرفته است.

*تقابل و تعارض
اکثر گفتگوها و اتفاقات در یک محیط محدود و طبعًا به فراخور 
ترنی که آدم ها در آن اجتماع کرده اند، رخ می دهد و در عین 
و  ها  ماشین  در  اند،  قبلی  حکومت  مخالف  که  افرادی  حال 
آنها  بین  تعارض  و  تقابل  و  دهند  می  مانوور  متعدد  قطارهای 
از پایه های اصلی این قصه است. به این ترتیب بونگ جون هو 
از  غیرمتعارف  های  داستان  کشیدن  بیرون  استاد  عنوان  به  که 
درون برخورد ژانرهای مختلف با یکدیگر شناخته شده، یک بار 
را  چیزی   Snowpiercer در  و  کرده  تکرار  را  قضیه  این  دیگر 
تحویل نسل جدید می دهد که می تواند هم نمایی از زندگی های 
امروزی باشد و هم به فردا نگاهی بیندازد. برخی می گویند در 
بحث کوتاه کردن فیلم و یا ارائه ورسیونی طوالنی از روی آن 
حق با جون هو بوده اما به سختی می توان نظر وین اشتاین ها 
را هم رد کرد. زیرا تا برخورد این قطارها را با یکدیگر نبینید، 
به درستی پی نمی برید که در جهان آینده ـ و نه چندان دور ـ 
هشدار  حد  چه  تا  رویدادها  این  و  داد  خواهد  رخ  اتفاقاتی  چه 

دهنده است.

*یک پایه مهم
شاید  اند  خوانده  و  دیده  را  اصلی  های  بوک  کمیک  که  آنهایی 
سری  بگویند  و  بگیرند  را  ایرادهایی  فعلی  فیلم  سناریوی  به 
داستان های اورژینال که در سالهای واپسین عرضه آن توسط 
است  بوده  ای  نسخه  از  بهتر  شد،  می  نوشته  لگران  بنجامین 
که اینک دستمایه کار فیلمساز کره ای قرار گرفته است. با این 
حال سناریوی تهیه شده توسط کلی مسترسون نیز که پیشینه 
دارد،  را  ای»  مرده  بفهمد  شیطان  که  این  از  فیلم «قبل  نگارش 
فراز و فرودهای جالبی دارد و ترکیب رنگ ها و اتفاقات و پیام 
ها در آن چشمگیر است. این فیلمی است که به رغم آغاز پخش 
کشورها  این  در  کالنی  فروش  کانادا  و  آمریکا  در  آن  عمومی 
نخواهد کرد اما یک پایه مهم و دستاوردی تازه برای هنر سینما 
آن  با  بهتری  برخورد  آسیا  شرق  و  غربی  اروپای  در  و  است 

خواهد شد.

*مشخصات فیلم
و  منت  اینترتین  سی.ای.  محصول:   ،Snowpiercer عنوان: 
موهو فیلمز، تهیه کنندگان: جئونگ تائه سونگ، لی تائه هون و 
استیون نام، سناریست ها: بونگ جون ها و کلی مسترسون بر 
پایه کمیک بوک هایی از ژاک لوب، کارگردان: بونگ جون هو، 
اوندری  صحنه:  طراح  پیو،  کیونگ  هونگ  فیلمبرداری:  مدیر 
ام  استیو  تدوینگر:  بلترامی،  مارکو  متن:  موسیقی  واسیل،  نک 
چو، بازیگران: کریس اوانر، سوگ کانگ هو، تیلدا سویین تون، 
Indiewire :کواسونگ، جیمی بل، جان هارت و ادهریس.  منبع

درباره «شکافنده برف ها»، فیلمی تازه و 
خبرساز از سینمای کره جنوبی

شکافنده برف ها
تصویری از آینده 
یا   «Snow piercer» صدای  و  سر  پر  فیلم   
جنوبی  کره  سینمای  از  ها»  برف  «شکافنده 
که  است  هایی  نمونه  و  مصادیق  بزرگترین  از 
ستیز کارگردان را با استودیوهای توزیع کننده 
می  نمایش  به  آن  پخش  چگونگی  سر  بر  فیلم 
قصه  و  کیفیات  بر  ماجرا  از  وجه  این  و  گذارد 

فیلم نیز الاقل برای مدتی سایه می اندازد.
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 پیشینه تاریخی
تاریخ رشد و تکامل موسیقی در ایران (پارس) به دوران ماقبل تاریخی باز می 
گردد."اختراع" موسیقی به شهریار بزرگ افسانه ای، جمشید، نسبت داده شده 
است. از اسناد و مدارک جداگانه ای که از دوره های مختلف تاریخی ایران به 
دست آمده چنین استنباط می شود که پارسیان دارای فرهنگ موسیقائی غنی و 
پیچیده ای بوده اند. علی الخصوص از دوران ساسانی (۲۲۶ تا ۶۵۱ م.) شواهد 
فراوانی به دست آمده که بر وجود حیات موسیقائی پویائی در سرزمین پارس 
و  نکیسا  باربد،  چون  ای  برجسته  موسیقیدانان  نام  دوره  این  از  دارد.  داللت 

رامتین به همراه عنوان برخی از آثارشان از گزند زمان مصون مانده است.

با ظهور اسالم در سده هفتم میالدی موسیقی ایرانی، همانند دیگر خصایص 
امروز  به  تا  پس  آن  از  که  شد  چیزی  سازنده  اصلی  عناصر  از  ایران،  فرهنگی 
به نام "فرهنگ اسالمی" شناخته می شود. موسیقی دانان و موسیقی شناسان 
ایرانی مقتدرانه بر حیات موسیقائی امپراطوری شرقی اسالمی تسلط یافتند. 
نام هائی چون فارابی (وفات ۹۵۰ م.)، ابن سینا (وفات ۱۰۳۷ م.)، رازی (وفات 
۱۲۰۹ م.)، ارموی (وفات ۱۲۹۴ م.)، شیرازی (وفات ۱۳۱۰ م.) و مراغی (وفات 
ایرانی  موسیقی  پیشگامان  میان  در  خروار،  از  هستند  مشتی  تنها  م.)   ۱۴۳۲
صفویه  سلسله  سلطنت  زمان  در  و  میالدی  شانزدهم  قرن  در  اسالمی.  دوره 
(۱۴۹۹ تا ۱۷۴۶ م.) "عصر طالئی" جدیدی در موسیقی ایرانی آغاز شد. با این 
به  تدریج  به  موسیقی  این  میالدی،  بیستم  قرن  سوم  دهه  تا  زمان  آن  از  حال 
هنری تزئینی و تفسیری صرف تنزل یافت که در آن نه مجالی برای رشد خالق 

و نه میدانی برای تحقیقات علمی باقی مانده بود.

از اوایل قرن بیستم بار دیگر موسیقی ایرانی تالش برای دستیابی به ابعادی 
وسیع تر را آغاز کرد. انگیزه قدرتمندی برای خالقیت، ورای سنت های دیرین 
این  فعاالن  میان  در  ساختاری  عناصر  در  پژوهش  به  توجه  و  شده،  شناخته  و 
رشته ظاهر گردید. با این همه، آن چه که امروز به عنوان موسیقی ملی ایران 
می شناسیم ادامه سنت گذشته است که مهر برجسته ای از شیوه های اجرای 

قرن نوزدهم را بر پیشانی خود دارد.
و  آراسته  بسیار  هنری  نماینده  کالسیک،  عبارتی  به  یا  سنتی  موسیقی  این 
اند.  بوده  شهرنشین  ای  حرفه  موسیقیدانان  آن،  قهرمانان  که  است  پیچیده 
پیش از آغاز این قرن این هنرمندان تحت حمایت اشراف قرار داشتند. امروزه 
مدرنیزه  سوی  به  تصاعدی  روندی  با  که  ای  جامعه  در  ایرانی  موسیقیدانان 
شدن پیش می رود، عموما درچنبره ضبط و پخش و رسانه تلویزیون گرفتار 
شده اند. به عالوه، این هنرمندان عمدتا به تدریس خصوصی و یا در مدارس 

موسیقی اشتغال دارند.

ساختارها
رپرتوار کالسیک موسیقی ایرانی که در طول زمان با سنت سینه به سینه منتقل 
شده، شامل بدنه ای از قطعات قدیمی مدون است که "ردیف" موسیقی ایرانی 
نام دارد. این قطعات در دوازده دسته بندی قرار گرفته اند که هفت تا از آن ها 
نامیده  سیستم)  یا  و "دستگاه" (نظام  آمده  حساب  به  اصلی  مدال  ساختارهای 
می شوند. این دستگاهها عبارتند از: شور، همایون، سه گاه، چهارگاه، ماهور، 
دستگاههای  عنوان  به  عموما  را  مانده  باقی  گروه  پنج  نوا.  و  پنجگاه  راست 
ثانویه یا مشتق شده از دستگاههای اصلی می شناسند. چهار گروه از آنها به 
بیات  و  شور  دستگاه  از  مشتق  را  افشاری  و  ترک  بیات  دشتی،  ابوعطا،  عبارت 
این  از  یک  هر  در  مفرد  قطعات  دانند.  می  همایون  دستگاه  زیر-  را  اصفهان 
با نام عمومی "گوشه" نامیده می شود، اما هر گوشه برای خود  دوازده گروه 
عنوان خاصی دارد که اغلب عنوانی توصیفی است. یک گوشه را نمی توان یک 
اثر موسیقائی تعریف شده به حساب آورد؛ گوشه در واقع نمایانگر فرمول و 
قاعده ساختاری مدال، ملودیک و گاهی اوقات ریتمیک است که اجرا کننده باید 
بداهه نوازی خود را بر پایه آنها استوار کند. بنابراین ردیف منبعی نامتناهی 
از بیان موسیقائی به دست می دهد. قابلیت انعطاف مواد پایه و میزان آزادی 
در بداهه سازی به حدی است که قطعه ای که دوبار توسط یک نوازنده، در یک 
نشست، اجرا می گردد می تواند در ترکیب بندی ملودیک، فرم، مدت زمان اجرا 

و تاثیر احساسی متفاوت باشد.

و  متصل  تتراکوردهای  مفهوم  پایه  بر  ایرانی  مدهای  ساختمان  کلی  قاعده 
کروماتیسیسم  است.  انطباق  قابل  باستان  یونان  نظام  با  که  شده،  بنا  منفصل 

مورد استفاده قرار نمی گیرد و یک اکتاو هرگز بیشتر یا کمتر از هفت نت اصلی 
نیست.

بر خالف نظر متداولی که وجود دارد، چیزی به عنوان کوارترتون در موسیقی 
ایرانی مشاهده نمی شود. با این حال، یک نوع فاصله بسیارمشخص و معین 
بسیار  است  ای  فاصله  این  که  این  با  است.  خنثی  و  دوم  فاصله  که  دارد  وجود 
دوم  از  توجهی  قابل  نحو  به  خود  واریاسیونهای  تمامی  در  اما  پذیر،  انعطاف 

است.  کوچکتر   (whole-step) بزرگ  دوم  از  و  بزرگتر   (half-step) کوچک 
بزرگتر  بزرگ  دوم  از  است  ایرانی  مدهای  از  برخی  مختص  که  دیگری  فاصله 
اصیل  موسیقی  در  آید.  شمار  به  افزوده  دوم  که  نیست  بزرگ  قدر  آن  اما  است 

ایرانی فاصله دوم افزوده غربی اصوال استفاده نمی شود.
آنها  توان  نمی  و  آزادند  و  پذیر  انعطاف  ها  گوشه  اکثریت  ریتم،  نظر  نقطه  از 
با  گوشه  چند  دستگاهی،  هر  در  اما  کرد.  منسوب  متریک  ثابت  نظام  یک  به  را 
قوانین متری وجود دارد که با هدف ایجاد تنوع مقطعی در تاثیرات وزنی، در 
تائی  سه  و  دوتائی  میزان  دو  هر  شوند.  می  نواخته  آزاد  وزن  با  قطعات  بین 
معمول است؛ و میزانهای لنگ هم در موسیقی فولکلوریک نواحی معینی دیده 

می شود، و در موسیقی کالسیک ایرانی بسیار نادر است.

همانند بسیاری از سنن موسیقائی غیرغربی، موسیقی ایرانی هم از یک نظام 
هارمونیک مدون بی بهره است. رشد و نمو این موسیقی عمدتا ملودیک بوده 
است و بدین گونه، میزان بسیار باالتری از پالودگی ملودیک نسبت به موسیقی 

غربی در موسیقی ایرانی یافت می شود.

سازها
شده  شناخته  پارس  یا  ایران  سال  کهن  تاریخ  در  که  موسیقی  سازهای  تعداد 
بیش از آن است که مجال ذکر نام همه آنها در اینجا باشد. سازهائی که در ذیل 

ذکر آنها خواهد رفت، در زمان حال در گستره وسیعی مورد استفاده اند:

تار: سازی است زهی و مضرابی با شش سیم و دامنه صدادهی دو اکتاو و یک 
پنجم.

سه تار: سازی است هم خانواده با تار با همان دامنه صدادهی، اما دارای چهار 
سیم. سه تار با ناخن انگشت سبابه دست راست نواخته می شود.

این نیز سازی  به نام بربط.  ایرانی  کهن  یک ساز  عربی برای  عود: نامی است 
مشتق  عود  از  "لوت"  اروپائی  ساز  سیم.  یازده  یا  نه  با  است  مضرابی  و  زهی 

شده است.
می  نواخته  ویلونسل  مشابه  که  سیم  چهار  با  ای  آرشه  است  سازی  کمانچه: 
شود، با این تفاوت که اندازه و دامنه صدائی آن را می توان با ویلن مقایسه کرد.

و  شود،  می  نواخته  چوبی  ظریف  مضرابهای  با  که  "دولسیمر"  نوعی  سنتور: 
دامنه صدادهی آن فراتر از سه اکتاو است.

نی: نام عمومی برای انواع متعددی از فلوت.
تمبک:  ساز کوبه ای اصلی در موسیقی کالسیک ایرانی. شکل آن شبیه به گلدان 
است که در قسمت باریک باز بوده و انتهای آن با پوست کامال کشیده بسته می 

شود.
دایره: تمبورین.

موسیقی فولکلوریک و پاپ
کالسیک  موسیقی  به  مستقیما  ایرانی  فولکلوریک  موسیقی  در  مدال  مفاهیم 
ارتباط دارند. با این حال در اینجا بداهه سازی نقش کمتری را ایفا می کند، از 
آنجا که نغمات فولکلور با اجزای ملودیک و ریتمیک کمابیش معینی مشخص 
شده اند. کارکرد هر ملودی فولکلور حالت آن را مشخص می سازد. ملزومات 
عاشقانه،  آهنگهای  ها،  الالئی  عروسی،  آهنگهای  شناختی  زیبائی  متفاوت 
آهنگهای خرمن، قطعات رقص و غیره با سادگی و شفافیت به اندازه و مناسبی 

پاسخ داده می شوند.

و  پیچیده  اندازه  از  بیش  فولکلور  نوازندگان  برای  کالسیک  سازهای  اکثریت 
میان  در  مختلف  انواع  از  موسیقی  ساز  دهها  عمال  عوض،  در  هستند.  مشکل 
ادعا  تواند  می  ایران  نواحی  از  هریک  واقع،  در  دارد.  رواج  غیرشهری  مردم 
تمامی  در  ساز  نوع  سه  وجود،  این  با  دارد.  خود  به  مخصوص  سازی  که  کند 
صفحات کشور دیده می شود که عبارت است از نوعی شاوم (Shawm) به نام 

سرنا (یا زرنا)، انواع مختلف نی (فلوت) و دهل، نوعی طبل دوسره.
هر بحثی در باب موسیقی ایرانی الزاما باید اشاره ای نیز به موسیقی تلفیقی 
کاربرد  تجاری   – پاپ  موسیقی  حوزه  در  که  باشد  داشته  غربی   – ایرانی  جدید 
بهره  و  آن  روی  ابتدائی  های  هارمونی  غربی،  پاپ  ریتمهای  از  استفاده  دارد. 
گیری از گروههای نسبتا بزرگی که عمدتا از سازهای غربی استفاده می کنند 

از عوامل مشخصه این نوع موسیقی به شمار می آیند. 
جنبه های ملودیک و مدال این آثار بیشتر برپایه عناصر ایرانی استوار است. در 
موسیقائی و دست کم گرفتن آن،  کل، زیر سوال بردن ارزش هنری این آمیزه 

می تواند قضاوت سهل انگارانه ای باشد.

موسیقی

درآمدی بر موسیقی ایرانی
هرمز فرهت

برگرفته از کاتالوگ فستیوال موسیقی شرق
 دانشگاه دورهام، انگلستان

خلق  بر  عالوه  ایران  سرزمین  مردم  هنری  استعداد   
صنایع  و  تزئینی  هنرهای  ادبی،  درخشان  میراث 
دستی بدیع و معماری متعالی ، فرهنگ موسیقائی 
پالوده ای را نیز در بطن خود پرورید که تاثیرات آن تا 

دوردستهای اسپانیا و ژاپن را نیز درنوردیده است.
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جنگ جهانی اول یک قرن پیش در یکی از خیابان های سارایوو 
شلیک  با  پرینسیپ  گاوریلو  به نام  فردی  که  زمانی  شد،  آغاز 
مقام های  از  فردیناند،  فرانتس  آرشیدوک  به سوی  گلوله 
مرگ  ساز  زمینه  و  رساند  قتل  به  را  وی  اتریش،  سلطنتی 

میلیون ها انسان دیگر شد.
در  فردیناند  فرانتس  آرشیدوک  ترور   ،CNN گزارش براساس 
جهانی  جنگ  آغاز  برای  بود  جرقه ای  سارایوو  در   ۱۹۱۴ سال 
اول، جنگی که با اعالم جنگ اتریش علیه صربستان آغاز شد و 
گریبان دیگر کشورها را نیز گرفت. این جرقه توسط نوجوانی 
ایجاد شد که شاید چهره سیاسی برجسته ای نباشد، اما نامش 
همیشه  برای  تاریخ  دردسرسازن  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 

حك شده است.
مایکل گوو، وزیر آموزش انگلستان، اخیرا از چگونگی آموزش 
انتقاد  کشور  مدارس  در  اول  جهانی  جنگ  پیامدهای  و  دالیل 

کرد. این انتقاد تنها باعث تشدید این بحث ها شد.

نظر ۱۰ تاریخ دان را در این باره بخوانید.

سر مکس هیستینگز - کارشناس تاریخ نظامی
آلمان

به  اما  نیست،  جنگ  درگرفتن  مسوول  تنهایی  به  کشوری  هیچ 
در  کشور  این  باشد.  بیشتر  همه  از  آلمان  سهم  رسد  می  نظر 
جلوی  بود  قادر  تنهایی  به   (۱۲۹۳ مرداد  و  (تیر   ۱۹۱۴ ژوئیه 

وقوع فاجعه را بگیرد. برای این کار کافی بود "چک سفیدی" را 
که در حمایت از حمله احتمالی اتریش به صربستان در اختیار 
این کشور قرار داده بود، پس بگیرد. متأسفانه این استدالل را 
شدن  مجازات  استحقاق  و  بود  سرکش  کشوری  صربستان  که 
که  کنم  نمی  هم  فکر  ندارم.  قبول  داشت،  را  اتریش  بدست 

روسیه در سال ۱۹۱۴ خواهان جنگ بود.
به  آمادگی  سال  دو  ظرف  که  دانستند  می  کشور  این  رهبران 
مراتب بیشتری برای ورود به جنگ خواهند داشت، چرا که تا 
مسأله  این  کنند.  تجهیز  را  خود  ارتش  توانستند  می  موقع  آن 
که آیا بریتانیا مجبور بود وارد این درگیری شود، بحث تقریبا 
مجزایی است. ورود بریتانیا به جنگ از اول اوت ۱۹۱۴ اجتناب 
ناپذیر شده بود. نظر شخصی من این است که بی طرف ماندن 
در  آلمان  اگر  چون  نبود،  قبولی  قابل  گزینه  اختالف  این  در 
جنگ  از  پس  آمد،  می  بیرون  جنگ  از  پیروز  ای  قاره  اروپای 
بهیچ وجه با بریتانیا راه نمی آمد. این در حالی بود که بریتانیا 
مسلط  جهانی  مالی  نظام  و  ها  اقیانوس  بر  هنوز  زمان  آن  در 

بود.

سر ریچارد ِجی اوانز - استاد برجسته تاریخ، دانشگاه 
کمبریج

صربستان

ملی  بود.  اول  جهانی  جنگ  وقوع  اصلی  مقصر  صربستان 
مخربی  بسیار  نیروهای  ها  صرب  طلبی  توسعه  و  گرایی 

سیاه  دست  تروریستی  سازمان  از  صربستان  حمایت  و  بودند 
(یک انجمن نظامی سری متشکل از ملی گرایان صرب) عملی 
بسیار غیرمسووالنه بود. مسوولیت اتریش مجارستان هم تنها 
اندکی کمتر بود. این کشور واکنش بی تناسبی به قتل ولیعهد 
نسبت  را  روسیه  فرانسه  داد.  نشان  هاپسبورگ  امپراتوری 
به  را  ها  اتریشی  هم  آلمان  و  کرد  جری  مجارستان  اتریش  به 
در  آنچه  مثل  بریتانیا  کرد.  تشویق  هایشان  خواسته  بر  اصرار 
طرف  میان  گری  میانجی  در  بود،  کرده  بالکان  بحران  جریان 
جهانی  و  اروپایی  های  پروازی  بلند  از  زیرا  کرد،  کوتاهی  ها 
آلمان بیمناک بود. ترس بریتانیا کامال منطقی نبود، چرا که این 
کشور در سال ۱۹۱۰ در مسابقه تسلیحاتی دریایی کامال تفوق 

خود را تثبیت کرده بود.
شاید بتوان گفت که گرایش عموما مثبت دولت مردان اروپایی، 
انتظار  بود،  مبتنی  شرافت  و  غرور  همچون  مفاهیمی  بر  که 
داروینیسم  از  گرفته  نشأت  عقاید  و  سریع،  پیروزی  یک  کسب 
بودند.  جنگ  شروع  در  تأثیرگذار  عوامل  ترین  مهم  اجتماعی، 
بسیار مهم است که اتفاقات منجر به درگرفتن جنگ را در زمان 
ربط  و  تحوالت  پسینی  تفسیر  از  و  کنیم،  بررسی  وقوعشان 

دادن آنها به اتفاقات ماه های ژوئیه و اوت ۱۹۱۴ اجتناب کنیم.

دکتر هدر جونز - استادیار تاریخ بین المللی در مدرسه 
اقتصاد لندن

اتریش مجارستان، آلمان و روسیه

جنگ  نظامی  و  سیاسی  گیرندگان  تصمیم  از  معدودی  شمار 
جنگ  وقوع  باعث  روسیه  و  آلمان  مجارستان،  اتریش  در  طلب 
سال  از  پیش  سلطنتی  خاندان  اعضای  قتل  شدند.  اول  جهانی 
۱۹۱۴ کار نسبتا متداولی بود و معموال به جنگ منجر نمی شد. 
مقصران  که  طلب  جنگ  نظامیان  مجارستان  اتریش  در  اما 
اصلی شروع جنگ بودند، از قتل دوک اعظم فرانتس فردیناند، 
ولیعهد اتریش، و همسرش بدست صرب های بوسنی به عنوان 
استفاده کردند.  صربستان  نابودی  تسخیر و  برای  دستاویزی 
صربستان همسایه ای بی ثبات بود که قصد توسعه قلمرو خود 
و تصرف برخی سرزمین های متعلق به اتریش مجارستان را 
داشت. صربستان که دو جنگ بالکان در سال های ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ 

توانش را تحلیل برده بود، در سال ۱۹۱۴ به دنبال جنگ نبود.
های  شخصیت  که  بود  این  اروپا  سراسر  به  جنگ  سرایت  دلیل 
به  را  مجارستان  اتریش  خود،  متحد  آلمان  نظامی  و  سیاسی 
نگرانی  باعث  آنها  کار  این  کردند.  تحریک  صربستان  به  حمله 
روسیه، حامی اصلی صربستان شد. روسیه پیش از آنکه همه 
راه های مسالمت آمیز را بیازماید، نیروهای نظامی اش را آماده 
جنگ کرد. این کار باعث ترس آلمان شد و در پی آن، آلمان به 
روسیه و متحدش، یعنی فرانسه، اعالن جنگ داد و تهاجمی بی 
رحمانه را آغاز کرد. بخشی از نیروهای آلمانی از خاک بلژیک 
به فرانسه حمله کردند، و به این ترتیب، پای بریتانیا که حافظ 

بی طرفی بلژیک و حامی فرانسه بود هم به جنگ باز شد.

جان رول - استاد بازنشسته تاریخ، دانشگاه ساسکس

به بهانه ۱۰۰ سالگی جنگ جهانی اول

چه کسی جنگ جهانی اول را آغاز کردچه کسی جنگ جهانی اول را آغاز کرد
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تولد «جان راکفلر» سرمایه 
 دار معروف آمریکایی

و  آمریکا  افسانه  ای  ثروتمند  راکِفِلر،  به  معروف  داویدُسن  جان 
موسس شرکت نفتی استاندارد اویل، در هشتم ژوئیه ۱۸۳۹میالدی 

در نیویورک به دنیا آمد.
از  اما  گذراند،  تهیدستی  و  فقر  با  را  زندگی  اولیه  سال  های  وی   
عده  ای،  مشارکت  با  سالگی   ۳۱ در  و  آورد  روی  تجارت  به  جوانی 
میلیون  یک  سرمایه  با  ترتیب  به این  خرید.  را  پاالیشگاه  یک  سهام 
چهار  طی  و  کرد  تاسیس  را  اویل  استاندارد  نفتی  شرکت  دالر 
سال با به کار بستن فنون اقتصادی مقام اول پاالیش نفتی آمریکا 
از  که  سرمایه  ای  مدد  به  سالگی   ۴۰ در  راکفلر  آورد.  دست  به  را 
به  سال  چندین  طی  بود،  کرده  کسب  بازرگانان  سایر  با  رقابت 
را  آنها  همه  و  ورزید  مبادرت  محلی  کوچک  پاالیشگاه  های  خرید 
چندسال  ظرف  وی  ساخت.  متمرکز  واحدی  تولیدی  مجتمع  در 
شبکه  های خطوط آهن نیویورک و انحصار تصفیه نفت منطقه  ای 
آمریکا  دیگر  مناطق  در  تدریج  به  راکفلر  آورد.  دست  به  را  دیگر 
فروش  شبکه  ترتیب  این  به  و  کرد  تاسیس  را  پاالیشگاه  هایی 
نفت  نقل  و  حمل  کمپانی  های  سپس  انداخت.  راه  به  را  عظیمی 
خود  انحصار  به  ازدیگری  پس  یکی  نیز  را  نفتی  لوله  های  راه  از 
درآورد و به این ترتیب توانست انحصار پاالیش و حمل و نقل را در 

سراسر آمریکا به دست آورد. 
در دهه ۱۸۸۰میالدی، کمپانی استاندارد اویل که به وسیله راکفلر 
نفتی  عظیم  (اتحادیه)  تراست  اولین  عنوان  به  بود،  شده  تاسیس 
اغلب  راکفلر  ۱۹۰۰میالدی،  سال  از  پس  اندکی  شد.  شناخته  جهان 
تولید،  شبکه  یکه  تاز  خود  و  راند  بیرون  میدان  از  را  خود  رقبای 
حدود  خود  حیات  دوران  در  راکفلر  شد.  نفت  توزیع  و  پاالیش 
کلیسا،  چندین  و  کرد  خیریه  کارهای  صرف  دالر  میلیون  پانصد 
و  تاسیس  را  شیکاگو  دانشگاه  نیز  و  بیمارستان  و  درمانگاه 
مالی  قدرت  دارابودن  سبب  به  تنها  راکفلر  تشکیالت  کرد.  احداث 
توانست در بحران مالی دهه ۱۹۳۰ آمریکا برقرار بماند و کمترین 
ضرر را بدهد. راکفلر به عنوان ثروتمندترین مرد آمریکا در آغاز 
آمریکا  سیاست  بر  خود،  مالی  قدرت  و  نفوذ  به دلیل  بیستم،  قرن 
مسوولیت  راکفلر،  عمر  آخر  سال  های  در  گذارد.  بسیار  تاثیر  نیز 
امور بر عهده پسرش قرار گرفت و جان داویدُسن راکِفِلر که آرزو 
۱۹۳۷میالدی  نوامبر   ۱۶ در  سرانجام  کند،  عمر  سال  یکصد  داشت 
در ۹۸ سالگی درگذشت. او هنگام مرگ در رأس یک خانواده بزرگ 
عرصه  در  وی  از  پس  که  راکفلر،  نام  به  داشت  قرار  سرمایه داری 

اقتصاد و سیاست آمریکا ظاهر شدند.

اتریش مجارستان و آلمان
دلیل وقوع جنگ جهانی اول یک حادثه یا شکست دیپلماسی 
اتریش  و  آلمان  همدستی  و  توطئه  خاطر  به  جنگ  این  نبود. 
مجارستان اتفاق افتاد که می خواستند جنگی به راه بیندازند، 

و البته امیدوار بودند بریتانیا وارد آن نشود.
قیصر ویلهلم دوم شخصیتی خشمگین، مستبد و عالقمند به 
امور نظامی داشت. او معتقد بود که همه پادشاهان افرادی 
روشن بین و ژرف نگر هستند، به دیپلمات ها به دیده تحقیر 
نگاه می کرد، و باور داشت که خدای ژرمن ها برای او مقدر 
در  سازد.  رهنمون  عظمت  سوی  به  را  کشورش  که  کرده 
در  گیری  تصمیم  برای  او  که  نفری   ۲۰ حدود  فضایی  چنین 
جنگ   ۱۹۱۴ سال  در  بود،  کرده  تعیین  کشور  سیاست  مورد 
را انتخاب کردند، زیرا معتقد بودند شرایط به نفع آنهاست. 
نفوذ  بیشترین  که  آلمان  دریایی  و  زمینی  نیروی  فرماندهان 
و  داشتند  ای  انگارانه  سهل  طلبی  جنگ  داشتند،  دربار  در  را 

وقوع جنگ را اجتناب ناپذیر می دانستند.

همتایان  مثل  و  است،  اتمام  به  رو  زمان  بودند  معتقد  آنها 
وضیعت  تحمل  از  جنگ  که  بودند  باور  این  بر  شان  اتریشی 
در  است.  بهتر   - بود  تحقیرآمیز  آنها  دید  از  که   - موجود 
به  دل  گرفتند  تصمیم  برلین  در  کوچک  گروه  این   ۱۹۱۴ بهار 
اتریش  حمله  از  حمایتشان  که  دانستند  می  آنها  بزنند.  دریا 
جزئیات  اداره  داشت.  خواهد  عواقبی  چه  صربستان  به 
کشوری،  صدراعظم  هولوگ،  بتمان  فون  تئوبالد  به  اوضاع 
دیپلماتیک  های  تالش  گذاشتن  ناکام  هدفش  که  شد  سپرده 
به منظور آغاز جنگ در مطلوب ترین شرایط ممکن بود. او 
علی الخصوص می خواست مردم کشور خودش را قانع کند 
که آلمان مورد حمله قرار گرفته، و در عین حال سعی داشت 

جلوی ورود بریتانیا به درگیری را بگیرد.

معاصر،  و  مدرن  تاریخ  استاد   - هیرشفلد  گرهارد 
دانشگاه اشتوتگارت

اتریش مجارستان، آلمان، روسیه، فرانسه، بریتانیا و 
صربستان

نخبگان محافظه کار پروس و آلمان از مدت ها پیش از آغاز 
تحقق  به  اروپایی  جنگ  یک  وقوع  که  بودند  معتقد  جنگ 
اهداف بلند پروازانه آلمان در مورد تبدیل شدن به یک قدرت 
استعماری، و همچنین دستیابی به پرستیژ نظامی و سیاسی 

در جهان کمک خواهد کرد.
تصمیم آغاز جنگ بر سر یک بحران بین المللی نسبتا کوچک 
ترکیبی  از  سارایوو  در  اتریش  ولیعهد  قتل  ماجرای  نظیر 
اعتبار  دادن  دست  از  بیم  سیاسی،  اشتباه  های  قضاوت  از 
پیچیده  سیستم  یک  بر  ها  طرف  همه  لجوجانه  پایبندی  و 
اروپایی  کشورهای  میان  سیاسی  و  نظامی  های  ائتالف 
بود  معتقد  تاریخ)  (کارشناس  فیشر  فریتز  شد.  می  ناشی 
معروف  جزوه  در  آنچه  خصوص  به   - آلمان  جنگی  اهداف 
آلمان  دولت  تصمیم  بطن  در   - آمده   "۱۹۱۴ سپتامبر  "طرح 
برای ورود به جنگ قرار داشته است. در این طرح مطالبات 
می  که  بودند  شده  فهرست  سرزمینی  و  اقتصادی  گسترده 
شوند.  مطرح  جنگ  در  آلمان  پیروزی  صورت  در  توانستند 
تاریخ  کارشناسان  بیشتر  امروزه  فیشر،  آقای  خالف  بر  اما 
این برداشت را بسیار کوته بینانه می دانند. آنها اکثرا اهداف 
آلمان، و البته همه کشورهای شرکت کننده از ورود به جنگ 
را در چارچوب رویدادهای نظامی و سیاسی آن برهه زمانی 

تفسیر می کنند.

دکتر آنیکا مومبائر - دانشگاه آزاد
اتریش مجارستان و آلمان

معمای  به  که  هاییست  کتاب  از  پر  زیادی  های  خانه  کتاب 
از  یا  بود  اتفاق  یک  اول  جهانی  جنگ  آیا  اند.  پرداخته   ۱۹۱۴
آن  وقوع  مسوول  بود؟  ناپذیر  اجتناب  و  شده  طراحی  پیش 
خوابگردها بودند یا آتش افروزان؟ بنظر من وقوع این جنگ 
بهیچ وجه تصادفی نبود، و در ژوئیه ۱۹۱۴ می شد جلوی آن 
با  جنگ  خواهان  اتریش  نظامی  رهبران  و  دولت  گرفت.  را 
صربستان بودند. بالفاصله بعد از قتل فرانتس فردیناند در 
۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ (۷ تیر ۱۲۹۳) از صربستان خواسته شد تاوان 
آن را بپردازد، چرا که تصور می شد این کشور پشت توطئه 
قتل ولیعهد اتریش باشد. صربستان از مدت ها قبل موقعیت 
امپراتوری اتریش مجارستان در منطقه بالکان را تهدید می 
کرد. نکته مهم این بود که کسب یک پیروزی دیپلماتیک برای 
تصمیم گیرندگان اتریشی بی ارزش و ننگین قلمداد می شد. 

در ابتدای ماه ژوئیه آنها جنگ را انتخاب کردند.
اصلی  متحد  حمایت  به  صربستان  با  جنگیدن  برای  آنها  اما 
با  جنگ  بر  مبنی  آنها  تصمیم  داشتند.  نیاز  آلمان،  شان، 
"چک  آلمان  دولت  نبود.  عملی  آلمان  کمک  بدون  صربستان 
حمایت  قول  دادن  با  و  داد،  قرار  متحدش  اختیار  در  سفید" 
بی قید و شرط، وین را برای استفاده از این موقعیت طالیی 
تحت فشار قرار داد. هر دو دولت می دانستند که به احتمال 
در  و  آمد  خواهد  صربستان  کمک  به  روسیه  یقین  به  قریب 
تبدیل  اروپایی  جنگی  به  کوچک  ای  منطقه  جنگ  یک  نتیجه، 
را  خطر  این  پذیرفتن  آمادگی  کشور  دو  هر  اما  شد.  خواهد 

داشتند.
را  طرحش  بردن  پیش  امکان  وین  به  آلمان  حمایت  تضمین 
کند.  مهار  را  بحران  توانست  می  آلمان  از  شنیدن  "نه"  داد. 
 (۱۲۹۳ مرداد  ژوئیه (اول   ۲۳ روز  در  تأخیر  قدری  با  اتریش 
ضرب  این  مفاد  کرد.  تعیین  االجل  ضرب  صربستان  برای 
نباشد.  پذیرش  قابل  که  بود  شده  تعیین  طوری  عمدا  االجل 
جنگ  آغاز  به  مصمم  مجارستان  اتریش  که  بود  این  دلیلش 
کرد،  می  کار  این  به  تشویق  را  کشور  این  هم  آلمان  و  بود، 
زیرا بنظر می رسید موقعیت بسیار خوبی فراهم شده است. 
اما  داشت،  وجود  جنگ  در  پیروزی  امکان  هنوز  زمان  آن  در 
چند  احتماال  و  بودند  خود  تجهیز  مشغول  فرانسه  و  روسیه 
گیرندگان  تصمیم  نبود.  ممکن  دادنشان  شکست  بعد  سال 
امپراتوری  توسعه  و  حفظ  برای  آلمان  و  مجارستان  اتریش 
سقوطشان  به  جنگ  این  اما  آوردند.  روی  جنگ  به  هایشان 

منجر شد.

کچ،  دانشگاه  در  تاریخ  استادیار   - میکین  مک  شان 
استانبول

اتریش مجارستان، آلمان، روسیه، فرانسه، بریتانیا و 
صربستان

بشر  ذات  در  کننده  راضی  و  ساده  های  پاسخ  جستجوی 
است. به همین دلیل هم نظریه مقصر بودن آلمان در شروع 
جنگ تا به امروز پابرجاست. بعد از حادثه سارایوو، اتریش 
برلین  جانب  از  سفید"  "چک  و  حمایت  داشتن  با  مجارستان 
بدون  کرد.  اتخاذ  صربستان  قبال  در  سختی  و  سفت  موضع 
پس  شد.  نمی  آغاز  قطعا  اول  جهانی  جنگ  پشتگرمی  این 
توجه  باید  عین  در  اما  است.  مقصر  جنگ  شروع  در  آلمان 
بلگراد  در  شده  طراحی  تروریستی  توطئه  اگر  که  داشت 
چنین  با  ها  اتریشی  و  ها  آلمانی  نبود،  صربستان)  (پایتخت 

انتخاب وحشتناکی روبرو نمی شدند.
در برلین و وین رهبران غیرنظامی سعی کردند درگیری را به 
منطقه بالکان محدود نگاه دارند. روسیه - که به نوبه خود 
جنگ  که  گرفت  تصمیم   - بود  گرفته  سفید"  "چک  پاریس  از 
اتریش و صربستان را به کل اروپا بکشاند. در ادامه با ورود 
جهانی  ای  منازعه  به  بود،  شده  اروپایی  که  جنگی  بریتانیا، 
را  نیروهایش  بسیج  فرمان  آلمان  از  پیش  روسیه  شد.  تبدیل 
بریتانیا  و  فرانسه  آن  در  که  جنگ  این  گرفتن  در  کرد.  صادر 
در حمایت از صربستان و روسیه مقابل قدرت های مرکزی 
قرار گرفتند، نتیجه مطلوب روسیه بود، و نه آلمان. هیچیک 
از قدرت ها بی تقصیر نبودند. همه پنج قدرت بزرگ درگیر 
بزرگ  جنگ  این  افتادن  راه  به  در  صربستان  کنار  در  جنگ 

مقصر بودند.

جنگ،  مطالعات  استاد   - شفیلد  گری  پروفسور 
دانشگاه ولورهمپتون

اتریش مجارستان و آلمان
کردند.  شروع  مجارستان  اتریش  و  آلمان  رهبران  را  جنگ 
بود  داده  قرار  اختیارش  در  ولیعهد  قتل  که  فرصتی  از  وین 
استفاده  صربستان،  اش،  بالکانی  رقیب  کردن  نابود  برای 
عنوان  به  روسیه  که  دانستند  می  خوبی  به  ها  اتریشی  کرد. 
مدافع صربستان نظاره گر صرف نخواهد بود، و ممکن است 

جنگی بزرگ اروپا را فرا بگیرد.
آلمان در حالی اعالم حمایت بدون قید و شرط از اتریش کرد 

که به خوبی از عواقب احتمالی این اقدام آگاه بود. آلمان سعی 
کرد اتحاد فرانسه و روسیه را بشکند و کامال آماده پذیرفتن 
خطر ناشی از وقوع یک جنگ بزرگ بود. بعضی از نخبگان 
می  استقبال  طلبانه  توسعه  جنگی  آغاز  دورنمای  از  آلمانی 
مقام  در  و  دفاعی  بریتانیا  و  فرانسه  روسیه،  پاسخ  کردند. 
واکنش بود. حداقل چیزی که در مورد عملکرد رهبران آلمان 
این  گفت،  توان  می   ۱۹۱۴ ژوئیه  بحران  جریان  در  اتریش  و 
کردنی  خطر  کردند،  جهانی  صلح  با  آنها  که  کاری  که  است 

جنایتکارانه بود

دکتر کاتریونا پنل - مدرس ارشد تاریخ، دانشگاه اگزتر
اتریش مجارستان و آلمان

اتریش  و  آلمان  در  دیپلماتیک  و  سیاسی  مقامات  من  بنظر 
به  بالکان  به  محدود  ای  منازعه  تبدیل  مسوول  مجارستان 
خانواده  در  آلمان  بودند.  جهانی،  نهایتا  و  اروپایی،  جنگی 
تر"  کوچک  "فرزند  عقده  نوعی  از  اروپایی  های  امپراتوری 
رنج می برد، و در سال ۱۹۱۴ تصور می کرد موقعیت مناسبی 
به  را  قوا  توازن  تهاجمی،  جنگ  یک  به  توسل  با  تا  کرده  پیدا 

نغع خود تغییر دهد.
بی  حمایت  اعالم  با   (۱۲۹۳ تیر   ۱۴) ۱۹۱۴ ژوئیه   ۵ روز  آلمان 
قید و شرط از امپراتوری در حال افول اتریش مجارستان به 
داشت  سعی  مجارستان  اتریش  داد.  سفید"  "چک  کشور  این 
حالی  در  این  کند.  تجدید  را  یاغی  صربستان  بر  خود  کنترل 
روسیه،  با  جنگ  به  احتماال  کار  این  دانست  می  آلمان  که  بود 
اقدامات  از  اما  شد.  خواهد  منجر  بریتانیا،  و  فرانسه  متحد 
اتریش مجارستان هم نباید چشم پوشی کرد. ضرب االجلی 
که این کشور در روز ۲۳ ژوئیه برای صربستان تعیین کرد، 
طوری تهیه شده بود که پذیرفته شدن آن تقریبا محال بود. 
اعالن  برای  را  راه  صربستان  سوی  از  االجل  ضرب  این  رد 
جنگ از سوی اتریش مجارستان در روز ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد 

۱۲۹۳)، و در نتیجه آن آغاز جنگ جهانی اول باز کرد.

مدرسه  الملل،  بین  تاریخ  استاد   - استیونسون  دیوید 
اقتصاد لندن

آلمان
آلمان  حاکمان  است.  آلمان  دولت  متوجه  تقصیر  بیشترین 
امکان  صربستان،  به  حمله  به  مجارستان  اتریش  تشویق  با 
درگرفتن جنگ در بالکان را فراهم کردند. آنها به خوبی می 
دانستند که این درگیری ممکن است ابعاد بزرگتری پیدا کند. 
آلمان  حمایت  بدون  مجارستان  اتریش  که  بود  بعید  خیلی 
چنین واکنش شدیدی نشان دهد. عالوه بر این، آلمانی ها با 
دادن ضرب االجل به روسیه و فرانسه، بر شدت خصومت ها 

در سطح اروپا افزودند.
اعالم  دروغ  به  همچنین  آنها  االجل،  ضرب  این  رد  از  بعد 
بمباران  را  نورنبرگ  شهر  فرانسوی  هواپیماهای  که  کردند 
و  لوگزامبورگ  به  حمله  با  آنها  اینکه  آخر  نکته  اند.  کرده 
حالی  در  آنهم  کردند،  نقض  را  المللی  بین  معاهدات  بلژیک، 
به  یقین  به  قریب  احتمال  به  بلژیک  به  حمله  دانستند  می  که 
ورود بریتانیا به جنگ منجر خواهد شد. البته این بدان معنا 
نیست که عوامل دیگری هم در این میان تأثیرگذار نبوده، یا 
رفتار  اند.  بوده  جنگ  بروز  مسوول  تنهایی  به  آلمان  اینکه 
صربستان در قبال اتریش مجارستان بشدت تحریک آمیز بود 
نیاز  طرف  دو  به  نظامی  درگیری  یک  وقوع  برای  بهرحال  و 
است. قدرت های مرکزی شروع کننده ماجرا بودند، اما دولت 
روسیه با حمایت فرانسه به استقبال درگیری رفت. بریتانیا 
می توانست با روشن کردن پیشاپیش موضعش جلوی بروز 
درگیری را بگیرد، اما حتی بدون در نظر گرفتن موانعی که 
در سیاست داخلی برای انتخاب راهی جایگزین وجود داشت، 
نقش بریتانیا در این زمینه بیشتر منفعالنه بود، و نه فعاالنه.

بیشترین تقصیر متوجه دولت آلمان 
تشویق  با  آلمان  حاکمان  است. 
به  حمله  به  مجارستان  اتریش 
جنگ  درگرفتن  امکان  صربستان، 
به  آنها  کردند.  فراهم  را  بالکان  در 
درگیری  این  که  دانستند  می  خوبی 
ممکن است ابعاد بزرگتری پیدا کند. 
خیلی بعید بود که اتریش مجارستان 
واکنش  چنین  آلمان  حمایت  بدون 
این،  بر  عالوه  دهد.  نشان  شدیدی 
به  االجل  ضرب  دادن  با  ها  آلمانی 
روسیه و فرانسه، بر شدت خصومت 

ها در سطح اروپا افزودند.



  جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۳هفته نامه پرشین۱۶

جام جهانی
نتایج تحقیرآمیز 
تاریخ جام جهانی
 اندرو وایچریج - مترجم: رومینا تیموری/   منبع: گل

جهانی،  جام  نهایی  نیمه  در  برزیل  تحقیرآمیز  شکست  از  پس    
چنین  جهانی  رده  در  که  تیم هایی  و  انداختیم  تاریخ  به  نگاهی 
تجربه تلخ و خفت باری را متحمل شدند را در زیر گرد آوردیم. 
آنقدر توقعات از برزیل به عنوان میزبان جام جهانی باال بود که 
بتوان  سنگین  بار  این  کنترل  عدم  و  شکست  این  خاطر  به  شاید 
چنین  که  می شد  پیدا  کسی  کمتر  حال،  این  با  بخشید.  را  آنها 

مردان  کند.  تصور  اول  نیمه  در  را  عجیبی  شکست  و  نتیجه 
هفت  نتیجه  با  آخر  در  و  زدند  گل  پنج  دقیقه    ۱۸ در  لو  یوآخیم 
جمعیت  ژرمن ها  کوبیدند.  هم  در  را  برزیل  زردپوشان  یك  بر 
رویای  به  و  بردند  فرو  سکوت  در  را  بلوهوریزونته  در  حاضر 
برزیلی ها برای باال بردن ششمین جام قهرمانی پایان دادند. تیم 
لوییز فیلیپ اسکوالری یکی از تحقیرآمیزترین شکست هایش را 
در تاریخ فوتبالی اش تجربه کرد. اما این تنها نتیجه عجیب جام 
شکست های  و  عجیب  نتایج  دیگر  به  نیست  بد  نیست،  جهانی 

تحقیرآمیز در تاریخ جام جهانی نگاهی بیندازیم. 

۲۰۰۲ ، آلمان ۸- عربستان سعودی صفر 
مقابل  صفر  بر  هشت  نتیجه  با  را  پیروزش اش  بزرگ ترین  آلمان 
بازی  این  در  زد.  رقم   ۲۰۰۲ جهانی  جام  در  ضعیف  عربستان 
میروسالو کلوزه هت تریك کرد و همچنین میشل باالك، کارستن 
هر  هم  اشنایدر  برند  و  بیرهوف  اولیور  لینك،  توماس  یانکر، 
چارچوب  در  شوت   ۱۵ حالی  در  ژرمن ها  زدند.  گل  یك  کدام 
جام  ادامه  در  نداشت.  هم  شوت  یك  حتی  رقیب شان  که  داشتند 
هر دو تیم شکست خوردند، آلمان در فینال با نتیجه دو بر صفر 
کامرون  مقابل  در  شکست  با  هم  عربستان  و  شد  برزیل  مغلوب 
و جمهوری ایرلند در مرحله گروهی حذف شد. نتیجه هشت بر 
صفر به عنوان بدترین شکست در تاریخ جام جهانی از سال ۱۹۸۲ 
و همچنین بیشترین تفاضل گل از جام جهانی ۱۹۷۴ تا آن زمان 
معرفی شد. تفاضل گل منفی ۱۲ هم سومین تفاضل گل منفی در 
تاریخ جام جهانی نام گرفت که با تفاضل تیم السالوادور در جام 
جهانی ۱۹۸۲ برابر است. ناصر الجوهر، سرمربی عربستان پس 

از این بازی ها اخراج شد. 

۱۹۵۴ ، مجارستان ۸ - آلمان غربی ۳
از  رگه هایی  مجارستان  سرمربی  سبس،  گوستاو   ،  ۱۹۵۰ سال  از 
بازی بی رحمانه را در تیم مجاری ها تزریق کرد. آنها با سیستم 
هجومی ۴-۱-۲-۳ در ۵۰ بازی بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵ ، چهل و 
دو برد، هفت تساوی و تنها یك باخت در کارنامه شان ثبت کردند. 
صفر  بر   ۹ برد  با  را  سوییس  جهانی  جام  بازی های  مجارستان 
در برابر کره جنوبی آغاز کرد و در بازی دوم هم آلمان غربی را 
رقیبی بسیار ساده یافت. مجاری ها با شکست سنگین آلمان غربی 
بیش از پیش بر شهرت شان افزودند. ساندور کوچیس چهار گل 
ناندور  شد،  جهانی  جام  گل  آقای  زده  گل   ۱۱ با  و  رساند  ثمر  به 
هیدگوتی دو گل، فرنس پوسکاش و ژوزف توث هم هر کدام یك 
گل در این بازی به یاد ماندنی به ثمر رساندند. از مجارستان تا 
مدت ها به عنوان بهترین تیم جهان که بهترین بازی و نتیجه ها را 

با  مجاری ها  می شد.  یاد  است،  زده  رقم  سوییس  جهانی  جام  در 
شکستی که در فینال مقابل آلمان غربی، حریفی که در دور اول 
بر او غلبه کرد بودند، نتوانستند جام قهرمانی را باالی سر ببرند. 

۱۹۵۴ ، آلمان غربی ۶-  اتریش ۱
آلمان غربی پس از شکست سنگین مقابل مجارستان، با برد هفت 
بر دو مقابل ترکیه تمام تالشش را کرد تا هر طور شده از مرحله 
گروهی صعود کند. مردان سپ هربرگر، پس از تحقیری که در 
جور  و  جمع  را  خودشان  زود  خیلی  بودند  شده  دوم شان  بازی 
بازی های  در  یوگوسالوی  مقابل  صفر  بر  دو  پیروزی  با  کردند. 
یك چهارم، ژرمن ها در نیمه نهایی به مصاف همسایه شان رفتند 
و در یك بازی دیدنی اتریش را با نتیجه شش بر یك شکست دادند. 
وگل های  مارلوك  مکس  درخشش  با  غربی  آلمان  بازی  این  در 
گل  یك  و  والتر  فریتز  از  پنالتی  دو  والتر،  اوتمار  شافر،  هانس 

مقابل  تحقیرآمیزش  شکست  کرد  سعی  مارلوك  خود  توسط  هم 
مجارستان را جبران کند. آنها در فینال به مجارستانی برخوردند 
ریمت  جولیس  جام  کسب  برای  ولی  داشتند  وحشت  آن  از  که 
چاره یی جر رویارویی با این تیم سنگدل نبود. با این حال آلمان 
در حالی که همان اول بازی دو بر صفر عقب بود به بازی برگشت 
و مقابل رقیب درخشانش با نتیجه سه بر دو پیروز میدان شد و 

برای اولین بار قهرمان جام جهانی شد. 

یوگسالوی ۹ -  زئیر صفر
زئیر با امید های بسیاری پا به جام جهانی آلمان غربی گذاشت. به 
قهرمان  آنها  زئیر،  دیکتاتور  سسه سکو،  موباتو  پشتوانه  و  لطف 
از  که  بودند  کشوری  اولین  و  بودند  شده  آفریقا  ملت های  جام 
شده  ورزشی  رویداد  چنین  به  راهیابی  به  موفق  سیاه  آفریقای 
بودند. با این حال، پس از شکست دو برصفر در بازی اول مقابل 
اسکاتلند، زئیر به بازی بد و ناامید کننده اش ادامه داد. در بازی 
مقابل یوگسالوی در حالی که هنوز بیست دقیقه از شروع بازی 
نگذشته بود سه گل دریافت کرد و یك شکست خفت بار دیگر در 
راه بود. در آخر ۹ بر صفر زئیر مغلوب شد. جام خفت بار زئیر 
با شکست سه بر صفر مقابل برزیل به پایان رسید و بدون هیچ 
امتیاز و گل زده یی به خانه بازگشت. اختالف گل زئیر منفی ۱۴ 
بود که پس از کره جنوبی با اختالف گل منفی ۱۶در جام جهانی 
۱۹۵۴ ، در رده دوم منفی ترین اختالف گل تاریخ جام جهانی قرار 

گرفت. 

۱۹۷۸ ، آرژانتین ۶– پرو صفر 
جهانی  جام  در  پرو  برابر  در  آرژانتین  صفر  بر  شش  برد 
فوق العاده  و  باورنکردنی  نتایج  از  یکی  عنوان  به  ۱۹۷۸می تواند 
تاریخ جام جهانی لقب گیرد. ولی واقعیت گویا چیز دیگری بوده 
است. پرویی های قهرمان کوپا امریکا بودند و آرژانتینی ها برای 
رسیدن به فینال در خانه خودشان به برد غیرممکن چهار بر صفر 
احتیاج داشتند. آبی و سفید ها در بازی دوم در روساریو حتی پا 
را فراتر از این نتیجه گذاشتند. ماریو کمپس و لئوپولدو لوکو هر 
کدام دو بار گلزنی کردند و آلبرتو تارانتینی و رنه هوسمن هم هر 
شکست  با  فینال رسید و  به  آرژانتین  نتیجه  این  با  گل و  یك  کدام 
هلند در فینال قهرمان جام جهانی شد. جدا از این شکست خفت 
دیگری  چیز  هر  از  آمیز تر  تحقیر  مراتب  به  بازی  این  خود  بار، 
فرانسیسکو  و  آرژانتینی  دیکتاتور  ویدال،  خورخه  که  چرا  بود 
این  از  شدند.  تبانی  به  متهم  پرو  آینده  رییس جمهور  برمودز، 
جام  تبانی های  بزرگ ترین  از  یکی  و  شد  زیادی  انتقاد های  بازی 

جهانی نام گرفت. 
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آشوب در برزیل
مینا ساجدی نیا

اگرچه  کردند.  وداع  جام جهانی  با  شکسته  قلبی  با  برزیلی ها 
امیدوار  هم  سومی  به  رده بندی  بازی  در  می توانند  آنها  حاال 
آنها  برای  را  جام جهانی  باید  که  است  این  حقیقت  اما  باشند 
تمام شده دانست. درواقع اتفاقی که سه شنبه شب در ورزشگاه 
مینیرو شهر بلوهوریزونته افتاد، فقط شکست برزیل در مقابل 
آلمان های قدرتمند نبود، طالیی پوشانی که به امید کسب ششمین 
ستاره به ورزشگاه آمده بودند هیچگاه فکرش را هم نمی کردند 
که اینچنین در مقابل چشم میلیون ها نفر تحقیر شوند؛ شکستی 

شکست  یک  باشد  سبز  زمین  در  باخت  یک  اینکه  از  بیشتر  که 
این  در  قهرمانی  به  را  امیدش  تمام  که  است  کشوری  برای  ملی 
جام بسته بود تا تمام ضرر و زیان های حاصل از برگزاری این 
باخت  این  کند.  خاموش  را  معترضان  صدای  و  جبران  را  جام 
فینال  در  اروگوئه  مقابل  طالیی پوشان  شکست  یادآور  شاید 
مردم،  خشم  ترس  از  تیم  مسووالن  که  بود   ۱۹۵۰ جام جهانی 
راه  بیرون  به  ورزشگاه  از  که  آبی  کانال  از  را  تیم ملی  بازیکنان 
آنقدر  هنوز  شاید  برزیلی ها  سال ها  آن  در  کردند.  خارج  داشت 
به فوتبال عالقه داشتند که از این شکست با بزرگواری بگذرند، 
نرم  دست وپنجه  آنچنان  اقتصادی  بحران های  با  کسی  نه  هنوز 
می کرد و نه مترویی وجود داشت که کارکنانش با هر بهانه ای 
آنقدر  حاال  اما  بگذارند.  لنگ  را  شهر  تمام  و  کنند  اعتصاب 
دلیل  به  برزیلی ها  از  بسیاری  که  است  وخیم  اقتصادی  اوضاع 
گرانی بلیت بازی ها از طریق همان تلویزیون های بزرگی که در 
تماشا  را  بازی ها  شده،  نصب  برزیل  شهرهای  مختلف  محالت 
هوادار  ۲۰هزار  که  سائوپائولو  شهر  در  میان  این  در  می کنند. 
از  بعد  بودند،  شده  جمع  آلمان  برابر  تیمشان  بازی  دیدن  برای 
این نتیجه سنگین به خیابان ها ریختند و به درگیری با پلیس و 

آسیب رساندن به اماکن عمومی پرداختند.
نمی کردند،  باور  را  سنگین  نتیجه  این  که  برزیلی  هواداران 
و  زمین  به  و  تن درآوردند  از  را  کشورشان  تیم ملی  پیراهن های 
سطل آشغال پرتاب کردند. عده زیادی هم به اماکن عمومی شهر 
سائوپائولو حمله کردند و به این شهر آسیب رساندند که باعث 
شهر  در  درگیری ها  بیشتر  اما  شد.  آنها  از  نفر  چند  دستگیری 
ریودوژانیرو رخ داده است که هواداران فوتبال برزیل به شدت 

با پلیس درگیر شدند و پرچم های برزیل را به آتش کشیدند.
شکست  تحقیرآمیزترین  را  نتیجه  این  برزیل  فوتبال  هواداران 
در  هواداران  این  اکثر  می دانند.  کشورشان  فوتبال  تاریخ 
می دانستند  اگر  که  گفته اند  خارجی  خبرنگاران  با  گفت وگو 
تیم شان این قدر بد بازی می کند اصال از خانه بیرون نمی آمدند. 

شهر  در  درگیری  نشد.  محدود  سائوپائولو  به  فقط  درگیری ها 
بلوهوریزونته، محل برگزاری مسابقه بیش از سایر نقاط برزیل 
که  داشتند  شرکت  خیابانی  اعتراضات  در  ۲۵هزارنفر  و  بود 

۱۲نفر آنها دستگیر شدند.
محل  مینیرو،  ورزشگاه  وسایل  و  امکانات  گزارش،  این  پایه  بر 
شد  خراب  و  شکسته  افراد  برخی  توسط  نیز  مسابقه  برگزاری 
و پلیس برای جلوگیری از گسترش این خرابکاری ها، آنها را به 

بیرون از ورزشگاه راند.

همچنین افراد ناشناس در شهر سائوماتیوس، تجهیزات انتقال 
برق را به آتش کشیدند که در این خصوص دونفر توسط پلیس 
دستگیر شدند.  اما در شهر سالوادور، مرکز ایالت باهیا یکی از 
شهرهای  برگزارکننده جام جهانی ۵۰هزارنفر که خود را برای 
با  و  آمده  خیابان ها  به  بودند  کرده  آماده  صعود  جشن  برپایی 
این  در  نفر  پنج  پلیس،  گزارش  اساس  بر  شدند.  درگیر  پلیس 

ارتباط دستگیر شدند.

نیز  برزیل  گردشگری  مناطق  از  یکی  کوباکابانا،  سواحل  در 
پلیس سه نفر را به دلیل بروز رفتارهای خشن و ایجاد درگیری، 

دستگیر کرد.
در ریسیوی، مرکز ایالت برنامبوکو در شمال غرب برزیل و یکی 
کامل  آماده باش  در  پلیس  نیز  جام جهانی  برگزاری  مراکز  از 
به سر می برد و برای متفرق کردن تظاهرکنندگان و تماشاگران 

از گاز اشک آور استفاده کرد.
بر اساس گزارش رسانه های محلی، بسیاری از مردم خشمگین 
برزیل که به خیابان ها آمده بودند، سه شنبه شب توسط اسب های 

پلیس زیر گرفته شده و آسیب دیدند!
در کوریتیبا نیز افراد ناشناس ۱۵ اتوبوس را به آتش کشیدند و 
افراد  این  اکثر  می رسد  نظر  به  زدند.  مسلحانه  سرقت  به  دست 
برای  کشور  بودجه  به هدردادن  خاطر  به  دولت  سیاست های  از 
برگزاری جام جهانی ۲۰۱۴ خشمگین هستند. این در حالی است 
بازی های جام جهانی  توییتر  صفحه  این درگیری ها در  که خبر 
۲۰۱۴ تکذیب شده است. در پیامی که در این صفحه درج شده، 
صورت  شورشی  هیچ  آلمان  و  برزیل  بازی  از  است: «بعد  آمده 
نگرفته است و تصاویری هم که منتشر شده مربوط به گذشته 
است.» در این میان واکنش ها نسبت به تلخ ترین شکست سلسائو 

در تاریخ جام جهانی جالب بود. 

برزیل  یک  بر   ۷ شکست  آرژانتین  سرمربی  سابیا»  «آلخاندرو 
فوتبال  گفت  و  دانست  «غیرطبیعی»  نتیجه ای  را  آلمان  برابر 
دنیا»ست.  ورزش  «بی منطق ترین  که  داد  نشان  دیگر  یک بار 
خوشحال  برزیل  شکست  از  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سابیا 

شده است گفت: هیچ احساس خاصی ندارم.

واکنش «دیه گو مارادونا» هم نسبت به این شکست در نوع خود 
داد  نشان  به وضوح  که  آرژانتین  فوتبال  اسطوره  بود.  عجیب 
بعد  است،  خوشحال  آلمان  برابر  برزیل  تحقیرآمیز  شکست  از 
دوربین های  به  رو  هفت  عدد  نشانه  به  را  خود  دستان  بازی  از 
از  و  خوشحال  شکست،  این  از  کند  ثابت  تا  گرفت  تلویزیونی 
دشمنان فوتبال برزیل است. این حرکت مارادونا بازتاب زیادی 
فوتبال  که  معتقدند  عده ای  همه  این  با  داشت.  رسانه ها  در 
چشم  آنها  از  هیچ کدام  و  سنتی اند  دشمن  دو  آرژانتین  و  برزیل 
دیدن موفقیت دیگری را ندارد. گذشته از این، اسطوره فوتبال 
آرژانتین بارها با «پله» درگیر شده و چنین واکنش هایی از سوی 
سابق  کاپیتان  و  سرمربی  دونگا  کارلوس  نبود.  ذهن  از  دور  او 
تیم ملی فوتبال برزیل هم آلمان را شایسته پیروزی در این دیدار 
دیدار  این  در  پیروزی  شایسته  کامال  آلمان  گفت:  او  دانست. 
به  باید  و  گذاشتند  نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  آنها  بود. 
پیروزی می رسیدند. آلمان نشان داد که چه تیم قدرتمندی است 
و شایسته صعود به فینال و قهرمانی است. شاگردان اسکوالری 
و  دادند  باد  بر  ماراکانا  در  قهرمانی  برای  را  هواداران  رویای 

اصال مسوولیت پذیر ظاهر نشدند.



  جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۳هفته نامه پرشین۱۸

این کنفرانس برای هفتمین سال متوالی هفته گذشته طبق روال 
شرکت  و  شد  برگزار  سانفرانسیسکو  شهر  در  قبل  سال های 
جدید  محصول  چهار  معرفی  برای  مرحله  چهار  در  را  آن  گوگل 

،Android L با نام های
کرد  برگزار   Android TV و  Android Wear، Android Auto
که هر یک از این محصوالت با قابلیت های ویژه خود یک انقالب 
گذشته  سال  چند  طی  آوردند.  به وجود  فناوری  دنیای  در  بزرگ 
رایانه های  و  هوشمند  گوشی های  بر  فراوان  تأکید  کنفرانس  این 
لوحی داشت و گوگل برای Google I/O ۲۰۱۴ به قدری دست  پر 
آمده بود که کنفرانس در دو روز متوالی برگزار شد و البته امسال 

تأکید اصلی آن بر سیستم عامل اندروید و قابلیت های استفاده از 
این پلتفورم در اتومبیل ها، خانه ها و فناوری های پوشیدنی بود.

در  اندروید  و   Chrome بزرگ  گروه  دو  مدیر  پیچای»  «ساندر 
در  و  داشت  برعهده  را  کنفرانس  اصلی  سخنرانی  گوگل  شرکت 
یک  از  بیش  هم اکنون  اندروید  که  کرد  اعالم  خود  صحبت های 
 ۹۳ روزی  افراد  این  که  دارد  جهان  سراسر  در  کاربر  میلیارد 
تریلیون   ۱/۵ می گیرند،  خود  از   (Selfie) سلفی  تصویر  میلیون 
گام برمی دارند و روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد بار گوشی هوشمند 
داشت  اظهار  همچنین  او  می کنند.  چک  را  خود  لوحی  رایانه  یا 
یک  طی  اندرویدی  ابزارهای  از  استفاده  و  بارگذاری  میزان  که 
سال گذشته ۲۳۶ درصد افزایش یافته است که همین مسأله نشان 

می دهد این سیستم عامل تلفن همراه تا چه اندازه موفق است.
Android L سیستم عامل تلفن همراه *

حرف L ابتدای نام انگلیسی Lollipop است که پیش بینی می شود 
این  شود.  شناخته  نام  این  با  گوگل  سیستم عامل  جدید  نسخه 

سیستم عامل که با نام
نظر  از  می رسد  کاربران  دست  به   Lollipop  ۰  .۵  Android
و  است  متفاوت  کامًال   KiKat  ۴/۴   Android نسخه  با  ظاهری 
کاربران می توانند یک فضای متفاوت را در اختیار بگیرند. گوگل 
را  آن  و  داشته  کاربری  رابط  بر  فراوان  تأکید  محصول  این  در 
برای  گوگل  که  جدیدی  فناوری  است.  داده  تغییر  کامل  طور  به 
رابط کاربری نسخه جدید سیستم عامل تلفن همراه خود در نظر 

گرفته است Material نام دارد که شامل الیه های کاربردی بیشتر 
متفاوت  کامًال  کنونی  نسخه های  به  نسبت  آن  طراحی  و  می شود 
در  ابزارها  از  استفاده  می گویند  کارشناسان  البته،  و  است  شده 

آن آسان تر است.
طراحی  تغییر  جدید  سیستم عامل  این  قابلیت های  از  دیگر  یکی 
اصلی، شکل ظاهری و نحوه قرار گرفتن ابزارها در کنار یکدیگر 
است که از این نظر هم می توان منتظر تفاوت های قابل مالحظه 
بود. در بخش دیگر، گوگل سعی کرده است کلیدهای شماره گیر 

را هم با طراحی متفاوت در اختیار کاربران بگذارد و کلیدها به 
برقراری  برای  بیشتر  کارایی  با  و  کاربردی تر  تخت تر،  صورت 
به   Material کاربری  رابط  شوند.  ارائه  اصلی  منوی  با  ارتباط 
مستقیم  ارتباط  برقراری  امکان  که  است  شده  ساخته  گونه ای 
می کند  فراهم  را   Chromebook رایانه  و  اندرویدی  دستگاه 
فناوری  طریق  از  دستگاه  این  می شود،  باز  رایانه  که  زمانی  و 
می شود  متصل  گوشی  به  خودکار  صورت  به  بلوتوث  ارتباطی 
اتصال  گوشی،  قفل  کردن  وارد  به  نیازی  کاربر  صورت  این  به  و 
وارد  یا  دستگاه  به  ورود  برای  مختلف  اشکال  به  امنیتی  نقطه   ۹
کردن شناسه  کاربری و رمز عبور در حساب کاربری گوگل ندارد 
دسترسی  خود  نیاز  مورد  امکانات  همه  به  مستقیم  صورت  به  و 
پیدا می کند. این قابلیت همچنین پیام ها و تماس های دریافتی در 

گوشی را نیز به رایانه انتقال می دهد.  

Android Wear سیستم عامل پوشیدنی *
ساخته  پوشیدنی  فناوری های  مخصوص  که  سیستم عامل  این 
گوگل  بار  این  و  شد  معرفی  قبل  ماه  سه  بار  نخستین  است،  شده 
عموم  دید  معرض  در  کامل  صورت  به  و  جزئیات  همه  با  را  آن 
متناسب  مرحله  این  در   Android Wear سیستم عامل  داد.  قرار 

که  داد  توضیح  گوگل  و  شد  عرضه  هوشمند  مچی  ساعت های  با 
آن  به  می توانند  مستطیل  یا  گرد  صفحات  با  مچی  ساعت های 
گرفته  نظر  در  آن  برای  نمایشگر  چرخش  قابلیت  شوند،  مجهز 
می گذارد،  کاربر  اختیار  در  را  لمسی  فناوری های  است،  شده 
ساعت  نمایشگر  همیشه  می رساند،  حداقل  به  را  انرژی  مصرف 
را روشن نگه می دارد و به صورت هوشمند همه ابزارهای تلفن 

همراه را شناسایی می کند.
ساعت های مچی که مبتنی بر این سیستم عامل ساخته می شوند، 

اندرویدی  الکترونیکی  دستگاه  با  بی سیم  به صورت  می توانند 
کاربردی  پیام رسان  ابزار  یک  عنوان  به  و  کنند  برقرار  اتصال 
سیستم عامل  این  در  کاربری  رابط  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
اتفاقی  هوشمند  گوشی  روی  که  زمان  هر  و  است   Material نیز 
کلیک  یک  با  و  می دهد  اطالع  شما  به  هوشمند  ساعت  بیفتد، 
ساده امکان دسترسی به پیام یا انتقال آن به گوشی را برای شما 
می توانند  نرم افزار  توسعه دهنده  شرکت های  می کند.  فراهم 
سیستم عامل  این  با  متناسب  را  کاربردی  ابزارهای  جدید  نسل 
سیستم عامل  کنند.  تولید  مختلف  مچی  ساعت های  بر  مبتنی  یا 
و  می کند  دریافت  هم  را  صوتی  فرمان های   Android Wear
 ،« رسیدم...  خانه  به   که  «زمانی  بگویید:  آن  به  اگر  مثال  برای 
اعالم  خانه  به  شما  رسیدن  از  پس  را  پیغام ها  همه  مچی  ساعت 
را  خود  عالقه  مورد  غذای  می توانید  سیستم عامل  این  با  می کند. 
داشته  اختیار  در  الکترونیکی  نقشه  دهید،  سفارش  رستوران  از 
باشید، برنامه های روزانه را تنظیم کنید و حتی از آن بخواهید از 
ترافیک  برحسب  را  کار  محل  یا  خانه  تا  شما  مسافت  زمانی  نظر 
محاسبه کند. اگر به ساعت مبتنی بر این سیستم عامل به صورت 
امکان  خودکار  صورت  به  نشو!»  من  «مزاحم  بگویید:  صوتی 

دریافت هرگونه پیام در آن غیرفعال می شود.

Android Auto سیستم عامل اتومبیلی *
جدیدی  سیستم عامل  از  همچنین  ساالنه  کنفرانس  این  در  گوگل 
رونمایی کرد که Android Auto نام دارد و در اصل یک پلتفورم 
محسوب  اتومبیل ها  جدید  نسل  روی  شدن  نصب  برای  جامع 
و  نرم افزارها  ابزارها،  تمام  سرنشینان  و  راننده  تا  می شود 
بِرِنر»  باشند. «اندی  داشته  اختیار  در  را  نیاز  مورد  فناوری های 
مدیر تولید گوگل این سیستم عامل را معرفی کرد و برای این کار 
قرار  سالن  اصلی  سکوی  روی  که  نشست  اتومبیلی  فرمان  پشت 
همه   Android Auto چطور  که  داد  نشان  او  سپس  بود.  گرفته 
ابزارهای دیجیتالی و سیستم های رسانه ای را به صورت یکپارچه 
در اتومبیل ارائه می دهد، نقشه های آنالین را به صورت جامع و 
دقیق ارائه می کند و به عنوان یک دستیار هوشمند به کمک راننده 
و سرنشینان می آید. در جریان معرفی این محصول گفته شد که 
شرکت های توسعه دهنده نرم افزاری می توانند از کیت مخصوص 
به  را   Android Auto مختص  ابزارهای  تا  کنند  استفاده  گوگل 
نیاز  سرنشینان  و  راننده  می کنند  فکر  آنچه  هر  و  برسانند  تولید 
دارند را در اختیار آن ها قرار دهند. گوگل به کاربران جهانی این 
اتومبیل های  نخستین  میالدی  سال جاری  پایان  از  که  داد  را  نوید 
مجهز به این سیستم عامل جامع وارد خیابان های جهان می شوند.

Android TV سیستم عامل خانگی *
کنفرانس  این  در  جدید  انقالب  یک  عنوان  به  که  دیگری  اتفاق 
شرکت  بود.   Android TV سیستم عامل از  رونمایی  شد،  محقق 
جدید  نسل  روی  نصب  قابلیت  با  را  سیستم عامل  این  گوگل 
گیرنده های تلویزیونی معرفی کرد و توضیح داد که با آن می توان 
انواع نمایشگرها را به یک گیرنده هوشمند تبدیل کرد. این نسخه 
متفاوت  اندازه های  با  مختلف  نمایشگرهای  با  اندروید  از  ویژه 
سازگاری دارد و هر قابلیت الکترونیکی و دیجیتالی که کاربران 

به آن نیاز دارند را در کنار تلویزیون در اختیار آن ها می گذارد.
همراه  تلفن  سیستم عامل  به  شبیه   Android TV پلتفورم 
نسل  در  گام  بزرگترین  گوگل،  گفته  به  و  می کند  فعالیت  اندروید 
گام  نخستین  اتفاق  این  با  تا  می شود  محسوب  تلویزیون ها  آتی 
اتفاق  این  از  شود.  برداشته  آینده  خانه های  شدن  هوشمند  برای 
به عنوان بزرگترین تحول در دنیای اندروید یاد می کنند که در گام 
دستگاه های  روی  سپس  و  تلویزیونی  گیرنده های  روی  نخست 
قابلیت  این  می شود.  تأکید   (Set Top Box)دیجیتالی گیرنده 
گوشی  طریق  از  را  تلویزیون  کامل  کنترل  می دهد  امکان  شما  به 
بازی های  بگیرید،  اختیار  در  اندرویدی  لوحی  رایانه  یا  هوشمند 
تلفن همراه را روی تلویزیون اجرا کنید، تصاویر ویدیویی گرفته 
دهید  انتقال  تلویزیون  حافظه  به  را  همراه  تلفن  دوربین  با  شده 
اختیار  در  خود  اندرویدی  تبلت  یا  هوشمند  گوشی  در  هرآنچه  و 
 Android TV دارید، در گیرنده تلویزیونی مبتنی بر سیستم عامل

هم در اختیار داشته باشید.
معرفی  زمان  از  که  داد  توضیح  کنفرانس  پایان  در  گوگل  شرکت 
این محصول تا زمان عرضه نسخه نهایی آن ها احتماًال یک دوره 
اواخر  از  اساس  این  بر  و  می شود  سپری  ماه   ۶ از  کمتر  زمانی 
اختیار  در  را  جدید  فناوری های  این  می توان  میالدی  سال جاری 
فناوری  دنیای  در  تحوالت  و  اتفاقات  بزرگترین  شاهد  و  گرفت 

بود.

تکنولوژی و فناوری

برنامه جدید گوگل برای نصب اندروید روی وسایل شخصی 
و خانگی

از خانه های هوشمند تا 
اتومبیل های اندرویدی

جدید  نسل  اندروید،  سیستم عامل  جدید  نسخه 
مخصوص  ویژه  پلتفورم  هوشمند،  تلویزیون های 
هوشمند  مخصوص  ابزار  پوشیدنی،  فناوری های 
کاربردی  سیستم  و  خانگی  دستگاه های  کردن 
از  بخشی  همراه  تلفن  ابزارهای  تولید  مخصوص 
شرکت  بزرگترین  که  بودند  جدیدی  محصوالت 
به  موسوم  خود  ساالنه  کنفرانس  در  جهان  اینترنتی 

Google I/O معرفی کرد. 

چاپ انسان کامل با چاپگرهای 
ASDA سه بعدی در فروشگاه

سه بعدی  چاپگرهای  احتمالی  قابلیت های  از  متعددی  اخبار  حاضر  حال  در 
منتشر می شود که برخی از آنها بیشتر به داستان های علمی تخیلی شبیه است، 

ولی اخیرا کارکرد ویژه ای برای این نوع چاپگرها تعریف شده است: 

تعداد  در  است  قرار  که  خاص  چاپگرهای  نوع  این  انسان.   کامل  مدل  چاپ 
و  اسکنر  چهار  دارای  شود،  گرفته  به کار  انگلیس  فروشگاه های  از  محدودی 
چهار دوربین دیجیتالی است که تمام بخش های بدن را اسکن و تصویربرداری 
می کند. این دوربین ها هزار عکس دیجیتالی از سوژه گرفته و کل بدن را نیز 
شمار  به  الکترونیکی  خیاطی  نوعی  را  کار  این  بتوان  شاید  می گیرد.  اندازه 

آورد.
 در ادامه، اطالعات جمع آوری شده به مرکز Mini-Me در شمال انگلیس که 
وابسته به فروشگاه های زنجیره ای Asda است، ارسال می شود. سپس چاپگر 
آرام آرام با الیه ای نازک از جنس مواد سرامیکی، پای سوژه را چاپ می گیرد تا 
به باال تنه و سر او برسد.این ماده سرامیکی را می توان به بیش از ۱۶ میلیون 

رنگ مختلف، رنگ آمیزی کرد

. قرار است این چاپگرها در ۱۰ فروشگاه Asda شروع به کار کند.  سازندگان 
این ابزار می گویند گاهی اوقات الزم است فرد بتواند در لحظات مهم زندگی اش 
یک  در  پیروزی  هنگام  به  حتی  یا  ازدواج،  یا  فارغ التحصیلی  زمان  جمله  از 
مجسمه  گزارش،  این  اساس  کند.بر  چاپ  را  خودش  مدل  ورزشی،  مسابقه 
تولیدشده به اندازه قد واقعی انسان نیست و فقط حدود ۱۷ سانتی متر طول 

دارد. هزینه یک چاپ از طریق این چاپگر حدودا ۱۰۰ دالر برآورد شده است.
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چین پیشرو در کمپ های 
ترک اعتیاد به اینترنت

مواد  مصرف  اثر  در  که  می دانیم  کسانی  را  معتادان  ما  بیشتر 
گونه ای  به  اوضاع  چین  در  ولی  افتاده اند  اعتیاد  چنگ  در  مخدر 
انواع  هروئین،  تریاک،  مصرف  نگران  والدین  اینجا  است.  دیگر 
در  ولی  نیستند  فرزندانشان  توسط  و...  صنعتی  مخدر  مواد 
عوض از رایانه و اینترنت که برخی نیز آن را هروئین الکترونیکی 
می دانند، واهمه دارند؛ فضای مجازی گاه خواب و خوراک را از 
این نوجوانان می گیرد به صورتی که ساعت های متوالی از دنیای 
اطراف خود غافل می شوند و در اصطالح به اینترنت اعتیاد پیدا 
می کنند.همین موضوع سبب شد تا برای نخستین بار راه اندازی 
معلمان،  حضور  با  چین  در  اینترنت  به  اعتیاد  ترک  کمپ های 
روانشناسان،  شامل  پزشکی  تیم  و  ارتش  بازنشسته  افسران 

روانکاوان، پرستاران و پزشکان مورد بررسی قرار گیرد.

  آشتی با زندگی
سرانجام در سال ۲۰۰۴ یک روانشناس چینی با نام « تائو ران» نخستین 
راه اندازی  پکن  در  را  اینترنت  اعتیاد  ترک  کمپ  همان  یا  آموزشی  مرکز 
کرد تا نوجوانان در این اردوگاه با زندگی معمولی آشتی کرده و کمی از 
دنیای مجازی فاصله بگیرند. هرچند بسیاری نگاه های انتقادآمیز نسبت 
ران»  ولی «تائو  دارند  آن  مشابه  اردوگاه های  و  کمپ  این  برنامه های  به 
معتقد است استفاده بیش از حد از اینترنت، نوجوانان را از خانواده و 
دوستانشان دور کرده و آنها را سرانجام در آستانه افسردگی و اضطراب 
قرار می دهد. چنین نوجوانانی اعتماد به نفس خود را از دست می دهند 
موفقیت های  به  کردن  دلخوش  و  مجازی  فضای  به  بردن  پناه  با  و 
می گذارند  سرپوش  خود  ناکامی های  بر  آنالین،  بازی های  در  ظاهری 
نوجوانان  از  بسیاری  دهیم.  نجات  گرداب  این  از  را  آنها  است  بهتر  پس 
روزانه بیش از ۶ ساعت را به بازی های آنالین و چت می گذرانند و حتی 
این  می کنند.  خودداری  نیز  دستشویی  به  رفتن  و  آشامیدن  خوردن،  از 
نوجوانان غالبًا از مدرسه فرار می کنند و راهی گیم نت ها می شوند چون 
نمی خواهند حتی یک دقیقه بازی های آنالین را از دست بدهند. این گروه 
باید  و  شده اند  معتاد  یا  دارند  قرار  اینترنت  به  اعتیاد  خطر  معرض  در 

برای آنها کاری کرد.

 فضای درونی کمپ ها
به  کمپ ها  این  درون  فضای  که  آید  پیش  سؤال  این  بسیاری  برای  شاید 
تا   ۱۴ بچه های  کمپ ها  این  در  گفت  باید  پاسخ  در  که  است  صورتی  چه 
از   ۶:۱۵ ساعت  آنها،  اعتیاد  میزان  به  بسته  ماه   ۸ تا   ۴ مدت  به  ساله   ۱۹
کردن  تمیز  و  رختخواب ها  کردن  مرتب  از  پس  و  می شوند  بیدار  خواب 
سرویس بهداشتی محل اقامتگاه خود، با لباس های نظامی تحت نظارت 
انجام  را  وسیله  بدون  سبک  ورزش های  چین  ارتش  سابق  افسرهای 
ارتش  بازنشسته  نیروهای  این  فریادهای  میان  در  همچنین  و  می دهند 
زمین های  روی  نشست  و  دراز  می روند.  رژه  سیمانی  زمین های  روی 
سرد و سایر ورزش های سخت این کمپ شاید تلنگری باشد برای آنها تا 

با دنیای اطرافشان آشتی کنند.
بیش  اعتیاد  از  پکن  کمپ  دراین  درمان  تحت  نوجوان   ۱۱۰ از  درصد   ۷۰
و  روحی  نظر  از  نوعی  به  و  می برند  رنج  اینترنتی  بازی های  به  حد  از 
افراد  این  بتدریج  که  آنجا  تا  دارند  قرار  نامناسبی  وضعیت  در  جسمی 
می دهند.  دست  از  عادی  زندگی  یک  در  حضور  برای  را  خود  توانایی 
کودکان و نوجوانانی که پیش از این انگشتان آنها جز با موس و کیبورد 
با چیز دیگری آشنا نبوده حاال مجبورند در این کمپ زمین را تمیز کنند 
و دستمال بکشند. پس از صرف صبحانه نوبت به شستن ظروف، پاک 
کردن سبزی، پختن غذا و نان و همچنین تمیز کردن آشپزخانه می رسد. 
نوجوانان  و  می شود  عجین  هم  با  زندگی  و  آموزش  کمپ ها  این  در 
یک  می توان  نیز  آنالین  بازی های  و  اینترنت  رایانه،  بدون  که  می فهمند 
فضای  با  اردوگاهی  در  زندگی   داشت.  قبل  از  بهتر  حتی  خوب  زندگی 
وضع  بهبود  با  تا  می دهد  آموزش  آنها  به  را  ترتیب  و  نظم  نظامی، 
و  سخت  تمرین های  این  کنار  در  بازگردند.  عادی  زندگی  به  فیزیکی، 

اژدهای  رقص  و  موسیقی  کالس های  در  نوجوانان  این  ویژه،  دروس 
می شود  برگزار  چین  در  نو  سال  و  مختلف  جشنواره های  در  که  شیر 
نیز شرکت می کنند و با استفاده از مدیتیشن و یوگا به سوی یک زندگی 
می توان  کمپ  این  برنامه های  دیگر  از  می روند.  اضطراب  کم  و  آرام 
اختصاصی  کالس های  موسیقی،  کالس های  برگزاری  سفالگری،  به 
تقویت  برای  روانشناسان  حضور  با  درمانی  مشاوره های  و  روانکاوی 
در  کرد.  اشاره  فامیل  افراد  و  خانواده  با  بهتر  ارتباط  و  نفس  به  اعتماد 
تا  می گیرند  قرار  پزشکی  دقیق  معاینه های  مورد  نوجوانان  کمپ ها  این 

آنها  بر  آنالین  بازی های  طوالنی  زمان  که  شود  مشخص  مغز  اسکن  با 
تأثیری منفی نگذاشته باشد. نوجوانان در این کمپ ترک اعتیاد عالوه بر 
دارو، از بازی درمانی با تفنگ های لیزری نیز کمک می گیرند تا نوجوانان 
راحت تر از بازی های آنالین دل بکنند. در این کمپ ها نوجوانان با دنیای 
از  استفاده  اجازه  ساعت  یک  تنها  روزانه  و  ندارند  تماسی  هیچ  بیرون 
تلفن همراه دارند البته با نظارت کامل که سراغ بازی های آنالین نروند. 
حتی ایمیل های این گروه نیز ابتدا توسط معلمان چک می شود که چیز 

بدی درباره این اقامتگاه ننوشته باشند.

 ۲۵۰ کمپ در انتظار معتادان
آخرین آمارها نشان می دهد چین با ۱/۳ میلیارد نفر جمعیت، ۲۴ میلیون 
نوجوان معتاد به اینترنت دارد و این موضوع به روند رو به رشد تعداد 
کمپ های ترک اعتیاد به اینترنت دامن زده است طوری که در حال حاضر 
۴۰۰ مؤسسه و ۲۵۰ کمپ ترک اعتیاد در سراسر کشور برای کمک به این 
دنیای  به  دل  واقعی،  دنیای  از  فارغ  که  نوجوانانی  تا  هستند  فعال  قشر 
مجازی و جذابیت هایش بسته اند گرد هم بیایند تا تمرینی برای زندگی 

کردن داشته باشند.
اما گاه و بی گاه اخباری ناخوشایند از این کمپ ها به بیرون درز می کند 
 ۱۵ دختر  چین  جنوب  در   ۲۰۰۹ سال  می افزاید.  آن  مخالفان  تعداد  بر  که 
کمپ  به  اینترنت  به  اعتیاد  و  رایانه ای  بازی های  ترک  برای  که  ساله ای 
بدنی  تنبیه  اثر  در  ورود  از  بعد  ساعت   ۲۴ بود  کرده  مراجعه   Qihang
کشته شد و سال بعد از آن نیز جوان دیگری در ایالت Hunanنیز در اثر 
کتک خوردن به سرنوشت آن دختر ۱۵ ساله دچار شد به همین علت دلیل 
به  و  یافته  افزایش  کمپ ها  این  در  موجود  خشونت های  بابت  نگرانی ها 
اعتیاد  توانبخشی  کمپ  یک  در  باال  جراحت  یک  و  کشته  یک  نیز  تازگی 
داستان  است  کرده  پا  به  زیادی  سروصدای  که  شده  گزارش  اینترنت  به 
تمرینات  بی وقفه  ساعت   ۲ مدت  به  نوجوان  دو  این  که  است  قرار  این  از 
می توانست  کمپ  در  هرکسی  و  داشتند  سرد  زمین  بر  را  سختی  بسیار 
صدای گریه آنها را بشنود ولی مسئوالن به آن اهمیت ندادند تا آنجا که 

یکی از نوجوانان کشته و دیگری راهی بیمارستان شد
.

تعطیلی کمپ و بازداشت شماری را به همراه داشت  این مسأله هرچند 
ولی همچنان ممکن است چنین مواردی در سایر اردوگاه ها اتفاق بیفتد 
اعتیاد  می کند.  نگران  بشدت  را  نوجوانان  این  والدین  موضوع  همین  و 
به اینترنت پدیده ای نیست که فقط به چین محدود باشد و حاال دیگر در 
و  سوئد  امریکا،  متحده  ایاالت  جنوبی،  کره  جمله  از  جهان  نقاط  سایر 

بریتانیا نیز چنین کمپ هایی البته با برنامه هایی متفاوت دیده می شود.



  جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۳هفته نامه پرشین۲۰

داخل  که  ای  قورباغه  مثال  با  را  زده  بحران  های  شرکت  ابتدا  یاکوال 
آن  به  و  است  شدن  گرم  حال  در  تدریج  به  که  گرفته  قرار  خنکی  آب 
داغ  آب  از  تواند  نمی  دیگر  و  گذشته  کار  از  کار  تا  کند  نمی  توجه 
را  موضوع  این  «من  گوید  می  و  کند  می  مقایسه  بپرد،  بیرون  شده 
تجربه کرده ام.» یاکوال که نزدیک به ۲ دهه امور بازیابی و توسعه را 
تحولی در کسب  بیش از ده ها موقعیت  یا مدیر مالی  مدیریت کرده 
درک  بدون  چگونه  مدیران  که  بوده  شاهد  مستقیما  بوده،  وکارها 

اینکه موقعیت شان رو به وخامت است، به دام یک بحران می افتند. 
کار  الگوهایی  مجموعه  تحت  معموال  اما  نیستند،  بدی  مدیران  «آنها 
می کنند که دیگر کابردی ندارند و اجازه می دهند قدرت سکون آنها 
را تحت کنترل بگیرد.» این مدیران اگر نفهمند که در حال رویارویی 
با یک بحران هستند، نخواهند دانست که باید تغییر و تحولی را در 
پیش بگیرند.او همچنین داستان های زیادی از حسرت مدیران را در 
شرایط  بودن  بحرانی  مدیران،  اوقات  گاهی  است:  شنیده  زمینه  این 
خود را دست کم می گیرند یا سراغ داده های اشتباه می روند. برخی 
دیگر از مدیران به سرمایه ارزان دسترسی راحت داشته اند و به رغم 
عملکرد ضعیف در مسیر مانده اند. برخی از آنها هم برای بازدهی 
مجبور  که  اند  گرفته  قرار  فشار  تحت  حدی  تا  مدت  کوتاه  سرمایه 
آنها  میان  در  بگیرند.  نادیده  را  خود  شرکت  بلندمدت  سالمت  شدند 
طرفانه  بی  را  خود  های  برنامه  تا  گردند  برمی  عقب  به  که  مدیرانی 
اتفاقی  همان  این  «آیا  پرسند  می  آنها  کمیابند.  بسیار  کنند،  بازبینی 
نظر  از  دهد؟»  رخ  داشتم  انتظار  مدیریت  مسیر  ابتدای  در  که  است 
یاکوال این مشکل مهمی است، چون اعتراف به اینکه طرح شما موثر 

واقع نشده، اولین قدم ضروری است.

یاکوال ۱۰ روشی را که شرکت های عقب مانده در مسیر تحول به آن 
نیاز دارند، معرفی کرده است:

دور  زده  بحران  شرکت  یک  مورد  در  را  خود  قبلی  های  دیدگاه   (۱
بریزید

شده،  بحران  و  مشکل  دچار  که  شرکتی  از  عملی  تعریف  یک  ارائه 
برای  را  تعریفی  چنین  شما  کنید  فکر  اینکه  و  است  غیرممکن  تقریبا 
به  بسته  باشد.  خطرناک  تواند  می  حتی  دارید،  خودتان  شرکت 
شرایط موجود، ۲۵ نشانه مختلف از بحران بالقوه وجود دارد (شکل 
زیر). کمتر پیش می آید که یک بحران تنها از یک یا دو عامل مشخص 
شده در این شکل به وجود آید، بلکه ترکیبی از عوامل متعدد همراه با 

دیگر فاکتورهای خارجی، سازمان را به دردسر می اندازند.

۲) خودتان را به انتقاد از طرح تان مجبور کنید
در  بحران  و  آشفتگی  بروز  از  جلوگیری  برای  که  کاری  ترین  بزرگ 
طرح  معین  فواصل  در  که  است  این  دهید  انجام  توانید  می  سازمان 
های کسب وکار را بازبینی کنید. وقتی طرح ها را درست می کنید، 
چه در ابتدای سال باشد یا در شروع یک چرخه سه ساله، سعی کنید 
نقاط حساسی در آن ایجاد کنید. این نقاط حساس باید هم به سوی 
عملکرد بازار و هم عملکرد عملیاتی و نیز معیارهای مالی و جریان 
نقدی گرایش داشته باشند. با درنظر گرفتن صنعتی که در آن فعالیت 
دارید.  قرار  کجا  در  شرکت  یک  عنوان  به  ببینید  رقبایتان  کنید و  می 
اگر با بقیه رقبا در صنعت حوزه فعالیت تان پیش نمی روید یا نمی 

توانید از آنها پیشی بگیرید، بدانید که طرح تان منسوخ شده است.

۳) از هیات مدیره انتظار بیشتری داشته باشید
شرکت  از  کافی  اندازه  به  که  است  این  در  مدیره  هیات  نقش  زیبایی 
دور می ماند تا بتواند از راه دور نگاه دقیقی بر جزئیات داشته باشد. 
مدیران اغلب با هیات مدیره شرکت مثل اعضایی که به ناچار باید آنها 
در  شرکت  وقتی  رویکردی  چنین  اما  کنند،  می  رفتار  کنند  تحمل  را 
آستانه یک بحران قرار می گیرد، نقش هیات مدیره را به عنوان یک 

سیستم اعالم خطر به موقع کمرنگ می کند.
مدیر  مدیرعامل،  کار  بر  که  است  مدیره  هیات  وظیفه  این  همچنین 
«طرح  بگوید  پایان  در  و  باشد  داشته  نظارت  عملیاتی  مدیر  و  مالی 
شما را تایید می کنیم. حاال بهتر است در مورد راهکاری فکر کنیم که 

هزینه ها را نه فقط ۳ درصد، بلکه تا ۲۰ درصد کاهش دهد. برای این 
کار باید ریسک های موجود را در نظر بگیریم.» البته، گاهی اوقات 
اتفاقات مهمی رخ می دهد که هیچ کس نمی تواند وقوع آنها را پیش 
بینی کند. اما وقتی بحرانی به وجود می آید، نشانه این است که آن 
شرکت حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه قبل از آن عملکرد ضعیفی داشته و هیات 
نپرسیده  مدیران  از  درستی  سواالت  یا  بوده  خبر  بی  آن  از  مدیره 

است.

۴) بر نقدینگی متمرکز شوید
آن  و  شود  می  خالصه  چیز  یک  در  سوددهی  در  موفق  تحول  یک 
وکار  کسب  یعنی  این  است.  سرمایه  بازگشت  و  نقدینگی  بر  تمرکز 
در  یا  است  پولساز  شرکت  آیا  برگردانیم.  موفقیت  اصلی  عامل  به  را 
حال سوزاندن سرمایه است؟ و حتی به طور خاص تر، کدام سرمایه 

گذاری ها در کسب وکار پولساز هستند و کدام نه؟
ترجیح می دهم مثل فردی که مثال یک فروشگاه محلی را اداره می 
اساسی  سواالتی  باید  صورت،  این  در  کنم.  فکر  شرایط  این  به  کند، 
برای  کافی  نقدینگی  فروشگاه  صندوق  در  آیا  اینکه  مانند  بپرسم، 
پرداخت قبوض وجود دارد یا اینکه با سرمایه گذاری در یک ماشین 
حمل ونقل کاال چقدر می توانم درآمدزایی داشته باشم؟ وقتی کسب 
برای  که  اقداماتی  گردانید،  برمی  اولیه  عناصر  این  به  را  وکاری 

بازگشت به مسیر پیشرفت باید انجام دهید، کامال روشن می شوند.
ها  شرکت  نیست.  بانکی  تراز  از  مراقبت  فقط  نقدینگی  پیگیری 
که  دارند  احتیاج  درستی  بینی  پیش  به  نشوند،  غافلگیر  اینکه  برای 
عدم  مثال،  عنوان  به  بگیرد.  نظر  در  را  بلندمدت  و  مدت  میان  نتایج 
توجه به اجزای نقدی مخارج سرمایه ای به طور معمول شرکت ها 
را به دردسر می اندازد. ارزش خالص فعلی پروژه نیز چه در سال 
دوم به صورت تدریجی بازدهی داشته باشد و چه در سال پنجم به 
میزان قابل توجهی افزایش یابد، می تواند همین طور باشد. اما اگر 
از  که  نقدینگی  میزان  بر  ساله،  پنج  موعد  آن  برای  انتظار  حین  در 
شرکت خارج می شود متمرکز نباشید، ناگهان خود را در وضعیتی 
می یابید که هیچ پولی برای اداره کسب وکار باقی نمانده و خروج از 

این وضعیت بسیار دشوار خواهد بود.

۵) یک داستان تغییر بزرگ ایجاد کنید
شرکت هایی که دچار بحران می شوند به اندازه کافی بر ایجاد یک 
داستان تحول که هر کسی از آن سر در بیاورد، تمرکز نمی کنند. در 
یک  بازسازی  مدیر  عنوان  به  «اخیرا  کنیم:  می  بیان  را  مثالی  اینجا 
شرکت معدن کاوی تغییرات سودآوری انجام دادم. اما قیمت کاال در 
حال کاهش بود و هیات مدیره نگران بود که نتوانیم نقدینگی کافی 
داستان  کنیم.  تولید  وکار  کسب  ای  سرمایه  نیازهای  مدیریت  برای 
تغییری که ما ایجاد کرده بودیم می گفت همه چیز درست است و به 

مشاغل

۱۰ رهنمود برای خروج شرکت ها از بحران
سال   ۲۰ مدت  به  که  کینزی  مک  موسسه  دگرگونی»  و  خدمات «بازیابی  بخش  ارشد  معاون  یاکوال،  داگالس 
برنامه های بازیابی و توسعه را در این موسسه اداره کرده، می گوید «حتی مدیران خوب هم ممکن است، 
نشانه های اولیه یک دردسر را تشخیص ندهند. اولین قدم این است که اعتراف کنید مشکلی وجود دارد.» او 

در این مقاله روش های مدیریت بحران را توضیح داده است.

یک رزومه ی خوب 
باید چگونه باشد؟

الزم  شدن  استخدام  برای  باال  بخشی  اثر  با  و  خوب  رزومه  یک  داشتن 
است. هر چقدر که بتوانیم رزومه بهتر و حرفه ای تری داشته باشیم بهتر 
نوشتن  فقط  رزومه  کنیم.  استفاده  استخدامی  های  فرصت  از  میتوانیم 

رزومه  نوشتن  روش  بلکه  نیست  مهارتها  و  تجربیات  و  فردی  اطالعات 
ها معموال  است. رزومه  مهم  بسیار  باشد  حرفه ای  بتواند  که  گونه ای  به 

حاوی یکسری اطالعات شخصی و کاری هستند.

رزومه اولین چیزی است که با آن میتوانید خود و مهارت های تان را به 
کارفرما معرفی کنید بنابراین خیلی از اوقات رزومه هایی که کمتر موفق 
کارجویان  برای  استخدامی  های  فرصت  از  خوبی  به  نتوانستند  بودند 

استفاده کنند.
خوب است که قبل از نوشتن رزومه چند نمونه از رزومه های استاندارد و 
فرمت نوشتاری آن را مطالعه کنید تا رزومه ی بهتری داشته باشید اما به 
طور کلی چند نکته ی خوب میتواند به شما کمک کند تا رزومه ی بهتری 

داشته باشید.

۱ در ابتدا رزومه شما باید دارای نام و مشخصات باشد که نام و مشخصات 
شامل  شما  مشخصات  بنویسید.  استاندارد  و  بزرگ  فونت  با  باید  را  خود 

آدرس، شماره تلفن، ایمیل و... است. مشخصات باید جزء اولین چیزهایی 
باشد که در رزومه مینویسید.

۲ سعی کنید بیشتر روی زمینه هایی که در آن به کار مشغول بودید تمرکز 
نیمه  یا  وقت  تمام  صورت  به  که  را  کارهایی  تمام  و  کاری  تجربیات  کنید. 

وقت به آن مشغول بودید و برای شما تجربه به وجود آورده را بنویسید.

۳ جمالتی که باید برای نوشتن رزومه به کار ببرید حتما باید جمالت ساده 
و روان باشند از جمالت مبهم و پیچیده استفاده نکنید چون کارفرمایان 
بنابراین  میدهند  اختصاص  رزومه  خواندن  برای  را  کوتاهی  زمان  مدت 

باید جمالت ساده و کوتاه را به کار ببرید.

۴ رزومه شما باید دارای اطالعاتی در زمینه ی تحصیالت هم باشد مثال 
اول  به  آخر  از  ترتیب  به  باید  آنها  اخذ  تاریخ  تحصیلی،  مدارک  و  مدارج 
نوشته شوند. اگر مدارکی هم برای مهارتهایی که کسب نمودید اخذ کردید 
آنها را بنویسید. یا مثال اگر دوره هایی را به صورت کارآموزی گذرانده 

اید و تجربه کسب کردید آنها را بنویسید.

دوره هایی را که گذراندید چه به صورت آموزشی و چه به صورت عملی 
به تجربیات شما اضافه نموده است پس میتوانید آنها را هم در رزومه خود 
رزومه  زیاد  حجم  شما  تجربیات  و  مهارتها  بیشتر  کنید  سعی  کنید.  درج 
هم  تحقیقاتی  و  پژوهشی  فعالیتهای  حتی  دهد.  اختصاص  خود  به  را 

میتوانند در رزومه قرار بگیرند .

که  شغلی  فرصت  با  شما  مهارتهای  و  تجربیات  از  یکسری  است  ممکن   ۵
را  آنها  نباید  اما  باشد  نداشته  ارتباطی  چندان  فرستادید  رزومه  آن  برای 
به  را  آنها  میتوانید  هستند  شما  تجربیات  از  جزئی  هم  آنها  کنید.  حذف 
در  را  شغلی  فرصت  با  مرتبط  تجربیات  ابتدا  و  بنویسید  جداگانه  صورت 
فرصت  ی  الزمه  که  تجربیاتی  و  مهارتها  مخصوصا  دهید.  قرار  رزومه 

شغلی مربوطه هستند را حتما باید درج کنید.

۶ اگر در زمینه های ورزشی، هنری و... مهارت دارید یا جوایزی را کسب 
شما  رزومه  کنید  سعی  بنویسید.  خود  رزومه  در  را  آن  میتوانید  نمودید 
بیش از یک صفحه نباشد و حتما برای هر قسمت مثل تجربه، مشخصات 

فردی، مهارت، تخصص و... یک عنوان بنویسید.

۷ رزومه شما باید روی یک برگه ی سفید نوشته شده باشد و حتما باید از 
لغات و جمالت صحیح با امالی درست استفاده کنید.
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سودآوری رسیده ایم. اما سودآوری یعنی تولید نقدینگی کافی 
برای توسعه، رشد و حفظ عملیات شرکت. اگر نتوانیم این کار 
می  پیش  طوالنی  و  تدریجی  سقوطی  سوی  به  دهیم،  انجام  را 

رویم و کاهش تولید به معضل جدیدی تبدیل می شود.»

۶) با هر تحولی مثل بحران رفتار کنید
اگر ذهنیت تان متوجه بحران نباشد، واکنش به تغییرات همیشه 
سودآوری  و  کرد  جلوگیری  ریسک  از  باید  بود:  خواهد  ثابت 
می  خواسته  هم  کارمندان  از  صورت،  این  در  باشد.  اولویت 
شود همین روند را در پیش بگیرند. ایده های جسورانه تر بی 
نتیجه می مانند یا اجرای آنها کند و نظام مند خواهند بود. در 
همان  این  و  است  فوری  و  مهم  اقدامی  نیازمند  بحران  مقابل، 
چیزی است که یک شرکت بحران زده به آن نیاز دارد. مدیران 
باید از همان لحظه ای که نیاز به ایجاد تحولی را درک کردند، 
در  که  شرکتی  کنند.  استفاده  فوریت  و  بحران  مثل  کلماتی  از 
امتحان  را  چیزهایی  دارد  تمایل  گیرد  می  قرار  واقعی  بحران 
اقدامات  همین  و  کند  نمی  توجه  آن  به  عادی  شرایط  در  که  کند 
جسورانه هستند که مسیر یک شرکت را تغییر می دهند. بحران 
افراد را به سوی عمل کردن پیش می برد و مدیران را دربرابر 

دامنه وسیعی از گزینه ها قرار می دهد.

۷) با اقدامات کوتاه مدت، شرایط پذیرش تغییر را ایجاد کنید
به  شرکت  یک  مسیر  تغییر  برای  دارند  تمایل  مدیران  بیشتر 
سوی موفقیت، کل تمرکز و منابع خود را به سه یا چهار اقدام 
پرریسک  رویکرد  یک  تواند  می  این  دهند.  اختصاص  اساسی 
تالش  و  زمان  اما  هستند،  ضروری  اقدامات  این  اینکه  با  باشد. 
زیادی را صرف می کنند و همیشه هم نتیجه بخش نیستند. به 
مواد  کننده  عرضه  گیرید  می  تصمیم  کنید  تصور  مثال،  عنوان 
اولیه خود را عوض کنید تا بتوانید مواد اولیه را از منبعی ارزان 
تر تامین کنید و انتظار دارید هزینه های مستقیم شما ۳۰ درصد 
کاهش یابد. اگر ۶ ماه بعد متوجه شوید که ویژگی های متریال 
جدید پاسخگوی نیازهای شما نیست، زمانی را بیهوده صرف 
شود  اختالل  دچار  هم  شما  تولید  خط  برنامه  شاید  و  اید  کرده 
که  اید  کرده  صرف  چیزی  در  را  تان  سرمایه  از  بخشی  حتی  و 

نتیجه ای نداشته است.
مجموعه  بر  باید  اساسی،  اقدامات  پیگیری  بر  عالوه  مدیران 
ایجاد  آمادگی  همیشه  تا  شوند  متمرکز  هم  مدت  کوتاه  اقدامات 
تنها  نه  اقداماتی  چنین  باشد.  داشته  وجود  سازمان  در  تغییر 
هم  را  کارمندان  حمایت  بلکه  دهند،  می  افزایش  را  نهایی  سود 

جلب می کنند.

۸) طرح های تشویقی قدیمی را دور بریزید
تحول  یک  در  دیگری  ابزار  هر  از  بیش  اغلب  مدیریتی  های  مشوق 
نادیده گرفته می شوند. در شرکت های باثبات، طرح های تشویقی 
با  مرتبط  اهداف  از  ای  پیچیده  مجموعه  توانند  می  مدت  کوتاه 
به  آنها  از  بسیاری  باشند.  شخصی  توسعه  و  مالی  عملکرد  امنیت، 
باید  کاری  چه  پرسید  می  مدیران  از  وقتی  که  هستند  پیچیده  قدری 
خود  های  شانه  بیشترشان  شود،  داده  پاداش  آنها  به  تا  دهند  انجام 
را باال انداخته و می گویند: «آخر سال یک نفر این را خواهد گفت.» 
بنابراین، طرح های قدیمی را دور بریزید و به مدیران مشوق هایی 
ارائه کنید که کامال به کاری که از آنها انتظار دارید، مرتبط است. آیا 
آورید؟  دست  به  دالر  میلیون   ۱۰ جدید،  گذاری  قیمت  از  خواهید  می 
نظر  در  فروش  بخش  پرسنل  پاداش  عنوان  به  را  آنها  از  بخشی  پس 

بگیرید.

۹) یک یا دو عضو ارشد را تغییر دهید
یا  یک  تغییر  مستلزم  موفق  تحوالت  بیشتر  گوید  می  من  به  تجربه 
مربوط  مدیران «بد»  به  فقط  موضوع  این  است.  تیم  ارشد  عضو  دو 
مدیرانی  تعداد  ام،  گذرانده  کار  این  در  که  سالی   ۲۰ مدت  در  نیست. 
این  اما  است؛  بوده  کم  بسیار  هستند  ناالیق  واقعا  کنم  می  تصور  که 
مدیریتی  موقعیت  از  مدتی  باید  مدیران  برخی  که  است  واقعیت  یک 
خود پایین بیایند و بیشتر مواقع، آنها نمی توانند ذهنیت خود را برای 
موضوع  این  چه  آنها  دهند.  تغییر  شرکت  در  اساسی  تحوالت  ایجاد 
را بفهمند و چه نفهمند، جلوی تغییر را می گیرند، چون مصرانه از 
چیزی که فکر می کنند درست است دفاع می کنند. با اینکه این کار 
سخت است، اما جابه جایی چنین مدیرانی به همه ذی نفعان این پیام 

را می فرستد که تغییر صورت می گیرد.

۱۰) افراد بااستعداد را پیدا یا حفظ کنید
به جز تیم مدیریتی، دو گروه افراد هستند که از نظر من مهم هستند. 
گروه اول افرادی اند که دانش سازمانی دارند. این افراد ممکن است 
بهترین عملکرد را در تیم شما نداشته باشند، اما تمام زیر و بم شرکت 
وکار  کسب  بر  احتمالی  تغییرات  اثر  شناخت  برای  و  دانند  می  را 
حیاتی هستند. آنها بیشتر اوقات کج خلق و نسبت به عملکرد شرکت 
نیاز  کنند،  می  بیان  را  تلخ  حقایق  که  افراد  این  به  اما  هستند.  شاکی 
اساسی  تحوالت  هنگام  که  هستند  استعدادهایی  دوم،  دارید.گروه 
خود را نشان می دهند. من در بحران های متعددی حضور داشته ام 
که در آن افرادی خارج از سطوح مدیریتی فرصت را غنیمت شمرده 
افراد  این  که  است  این  حقیقت  اند.  کرده  ایجاد  را  ارزش  بیشترین  و 
می توانند بخشی از چیزی بزرگ تر از خودشان باشند؛ نجات دادن 

یک شرکت برای جذب و حفظ این استعدادها کافی است.
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بهداشت و سالمت
اگر می خواهید در هر هفته نیم کیلو وزن کم کنید...

شاید از دست دادن نیم کیلوگرم وزن در هفته خیلی کم باشد و 
در نگاه اول اصال به چشم نیاید اما درباره آن فکر کنید. با این 
 ۸ توانید  می  ماه   ۴ در  شما  آن  دادن  ادامه  صورت  در  و  روش 
کیلوگرم سبک تر باشید. حتی اگر اضافه وزن نداشته باشید، از 
دست دادن تنها ۵ تا ۱۰ درصد از وزن تان می تواند فشارخون، 
کلسترول و قند خون شما را بهبود ببخشد و از این راه جلوی 
بسیاری از بیماری ها را بگیرد. برای مثال بیماری های بزرگی 
آمریکایی  مرگ  عامل  بیشترین  که  عروقی  قلبی  مشکالت  مثل 
مبتال  آن  به  آمریکایی  میلیون   ۲۵ که  دیابت  است،  جهان  در  ها 
نیم  کاهش  برای  دهد.  کاهش  را  دیگر  های  بیماری  و  هستند 

کیلوگرم وزن در هفته الزم است از برنامه غذایی روزانه حدود 
که  غذایی  از  سوم  یک  تنها  کاهش  با  کنید.  کم  کیلوکالری   ۵۰۰
به  اصال  کار  این  دهید.  انجام  را  کار  این  توانید  می  خورید  می 
شما فشار نخواهد آورد. برای اینکه کمتر اذیت شوید می توانید 
میان وعده ها و حجم شام را نصف کنید و بقیه وعده ها را ثابت 
نگه دارید. می توانید شام را کامل حذف کنید و آن را با ساالد 
جایگزین کنید. این دیگر بسته به راحتی شماست. جالب است 
اجتناب  روز  در  شیرینی  یک  خوردن  از  تنها  و  تنها  اگر  بدانید 
می  شما  بدن  به  کمتر  انرژی  کیلوکالری   ۲۱۱۷۰ سال  در  کنید 
الغرتر  سال  در  کیلوگرم   ۳ را  شما  تواند  می  مقدار  این  رسد. 
کند. واضح است که اگر کمتر بخورید، بیشتر الغر خواهید شد.

اگر می خواهید کمی بیشتر کالری بسوزانید...

آسانسور  از  هم  طبقه  دو  یکی  برای  حتی  ایم  کرده  عادت  ما 
استفاده کنیم. اما باال رفتن از پله ورزش سبکی است که کالری 
زیادی می سوزاند. پله ها همیشه در دسترس هستند پس بهتر 
است تا جایی که می توانید از پله برای باال رفتن استفاده کنید. 
جالب است بدانید یک خانم ۸۰ کیلویی ۴۹۴۰ کالری در سال می 
و  برود  باال  پله  از  کاری  روزهای  در  دقیقه   ۳ اگر  تنها  سوزاند 
از  اگر  اما  باشد.  داشته  دست  در  را  اش  عادی  وسایل  یا  کیف 
کیلوکالری   ۱۰ تنها  دقیقه  سه  آن  در  کند،  استفاده  آسانسور 

انرژی می سوزاند و هیچ تاثیری روی وزن شما نخواهد داشت.

اگر می خواهید انرژی بیشتری داشته باشید

افزایش تنها کمی فعالیت روزانه به برنامه هر روز کار سختی 
نیست. کافی است کمی پیاده روی را در برنامه بگنجانید. برای 
به  تردمیل  از  استفاده  برای  بگذارید،  وقت  نیست  الزم  کار  این 
اگر  کنید.  روی  پیاده  آنجا  و  بروید  پارک  به  یا  بدنسازی  سالن 
تنها موقع خرید در فروشگاه مسیرهای طوالنی تر را انتخاب 

۷ نکته ساده برای 
نجات جان تان

تغییرات  یکسری  انجام  با  تنها  ها  راه  این 
کوچک به شما کمک می کند سبک زندگی 
این  باشید.  داشته  تری  سالم  و  بهتر 
تغییرات کوچک نتایج شگفت انگیزی برای 

شما به ارمغان خواهد آورد.
فکر  چه  جدید  سال  در  خودتان  مورد  در 
تصمیمات  االن  از  توانید  می  کنید؟  می 
داشته  کمتری  وزن  اینکه  بگیرید.  جدیدی 
حالت  در  و  باشد  زیباتر  تان  اندام  باشید، 
راه  این  باشید.  تر  شاداب  و  تر  سالم  کلی 
کوچک  تغییرات  یکسری  انجام  با  تنها  ها 
بهتر  زندگی  سبک  کند  می  کمک  شما  به 
تغییرات  این  باشید.  داشته  تری  سالم  و 
کوچک نتایج شگفت انگیزی برای شما به 

ارمغان خواهد آورد.

تاثیر چای سبز بر سلول های سرطانی 
عصاره  و  سبز  چای  چگونه  دهند  توضیح  کرده اند  تالش  دانشمندان   
سلول های  رشد  کاهش  و  سرطان  به  ابتال  خطر  کاهش  سبب  آن 
 ،EGCG سرطانی می شود. تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که
با  مرتبط  آنزیم  سرکوب  با  سبز،  چای  در  فعال  بیولوژیك  ترکیبات 
تغییر  را  سرطانی  سلول های  متابولیسم   ،LDHA ،لوزالمعده سرطان 
 ،(Oxamate) اوگزامات  دریافتند  همچنین  پژوهشگران  می دهد. 
مورد   LDHA فعالیت میزان  کاهش  برای  که  آنزیم  مهارکننده  داروی 
سیستم  دارو  این  می کند.  عمل  شیوه  همان  به  می گیرد،  قرار  استفاده 
سوخت و ساز سلول های سرطانی را مختل می کند. به گفته وای ننگ 

آمریکا،  آنجلس  لس  پزشکی  زیست  مرکز  از  تحقیقات  نویسنده  لی، 
مکانیزم  یك  به  سرطان  درمان  برای  که  بودند  باور  این  بر  دانشمندان 
تغییر  با  می توان  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  اما  است،  نیاز  مولکولی 
سیستم سوخت و ساز بدن سلول های سرطانی را از بین برد. محققان 
با استفاده از روش متابولیکی پیچیده، دریافتند که EGCG در تعادل 
میزان گردش مولکول در یك مسیر متابولیکی (flux) در طول جریان 
این  اساس  بر  می کند.  ایجاد  اختالل  سلولی  شبکه های  ساز  و  سوخت 
اگزامات  داروی  و   EGCG که رسیدند  نتیجه  این  به  محققان  یافته ها، 
برهم  و   LDHA آنزیم  فعالیت  سرکوب  با  را  سرطان  به  ابتال  خطر 
این  می دهد.  کاهش  سرطانی،  سلول های  ساز  و  سوخت  تعادل  زدن 

تحقیقات در مجله Metabolomics به چاپ رسیده است. 
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 مدرسه انديشه

 ۲۰ سال  در  توانید  می  بزنید،  چرخ  یک  فروشگاه  دور  و  کنید 
کیلومتر بیشتر راه بروید. اگر هر روز ماشین تان را دورتر پارک 
کنید، مجبور می شوید برای رفت و آمد به محل کار مقداری پیاده 
بروید. برای خرید کردن یا آوردن بچه ها از مدرسه الزم نیست با 
ماشین بروید. راه رفتن برای تنها ۳۰ دقیقه در روز انرژی روزانه 
و  داد  خواهد  افزایش  کنید  می  فکر  که  چیزی  از  بیشتر  را  شما 

عالوه بر این باعث سالمت بیشتر شما خواهد شد.

اگر می خواهید سالم تر غذا بخورید

توانید  می  خود  خرید  فهرست  در  درست  ریزی  برنامه  یک  با 
عالوه بر داشتن بدن سالم تر، تناسب اندام بهتری داشته باشید. 
کافی است هنگام رفتن به سوپرمارکت کمی وقت بگذارید و یک 
فهرست تهیه کنید. در این فهرست باید غذاهای فرآوری شده و 
خوراکی  و  باشد  نداشته  وجود  پفک  و  چیپس  مثل  هایی  اسنک 
تمام  مورد  در  باشد.  حد  کمترین  در  کره،  یا  خامه  مثل  هایی 
خوراکی ها باید از انواع کم چرب آنها استفاده کنید. گوشت قرمز 
را کم کنید و انواع بدون چربی آن را انتخاب کنید. ماست و پنیر 
و سایر لبنیات را هم کم چرب انتخاب کنید. هنگام خرید کامال به 
انگیز  هوس  های  خوراکی  سایر  به  و  باشید  وفادار  تان  فهرست 
غذاهای  خوردن  به  مرور  به  شود  می  باعث  کار  این  نکنید.  نگاه 

سالم تر عادت کنید.

اگر می خواهید از اضافه وزن در امان باشید

شام  یا  نخورید،  شام  اگر  نخورید.  چیزی  شب   ۸ ساعت  از  بعد 
گذشت  خواهد  خواب  در  شما  گرسنگی  زمان  بخورید،  تر  سبک 
پر  شکم  با  خوابیدن  خورد.  خواهید  کمتری  غذای  ناخودآگاه  و 
اگر  شود.  می  وزن  اضافه  باعث  و  داد  خواهد  آزار  را  شما  معده 
و  نیست  آسان  غذایی  های  وعده  از  کردن  نظر  صرف  تان  برای 
این  از  کنید  سعی  کنید،  کنترل  را  خود  غذاخوردن  توانید  نمی 
سعی  و  کرده  میل   ۸ ساعت  از  قبل  را  شام  کنید.  استفاده  روش 
کنید تا جایی که می توانید شام سبک تر بخورید. این کار باعث 
در  خالی  معده  باشد.  خالی  شما  معده  خواب  هنگام  شود  می 
غذای  کلی  حالت  در  شود  می  باعث  خواب  زمان  ساعت   ۸ تقریبا 
گرسنه  صبحانه  خوردن  هنگام  اینکه  بر  عالوه  بخورید.  کمتری 
هستید و می توانید با اشتها صبحانه بخورید. این کار باعث می 
شود قند خون تان تنظیم شود، سوخت وساز بهتری داشته باشید 

و در طول روز کمتر گرسنه شوید و پرخوری نکنید.

اگر می خواهید متابولیسم بهتری داشته باشید

یک ساعت زودتر بخوابید. تمام پزشکان تغذیه توصیه می کنند 
یک  ساعت  نهایت  در  باید  شما  کنید.  پرهیز  ماندن  بیدار  شب  از 
نیمه شب خواب باشید. این کار عالوه بر اینکه از خوردن وعده 
تواند  می  کند،  می  جلوگیری  شب  طول  در  هایی  اسنک  و  ها 
متابولیسم بدن شما را تنظیم کند. بدن مقداری از سوخت و ساز 
خود را هنگام خواب انجام می دهد و اگر شما منظم و به موقع 

بخوابید بدن می تواند کارش را به درستی انجام دهد.

اگر می خواهید کلسترول کمتری داشته باشید

کنید  می  فکر  که  چیزی  از  بیشتر  تواند  می  غذا  پخت  در  تغییر 
در سالمت و تناسب اندام شما تاثیر داشته باشد. برای مثال اگر 
تنها کاری که انجام می دهید این باشد که به جای کره از روغن 
های سالم استفاده کنید، خطر ابتال به بیماری های قلبی در شما 
در سال آینده تا ۱۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. پژوهشگران 
دانشکده بهداشت عمومی هاروارد این مطلب را طی یک تحقیق 
که روی ۱۳ هزار نفر انجام شده، اعالم کرده اند. آنها این تحقیق 
را با جایگزین کردن چربی های اشباع که در کره و گوشت قرمز 
وجود دارد با چربی های غیر اشباع که در روغن سویا یا روغن 
کانوال وجود دارد برای مدت یک سال روی این افراد انجام داده 
برای  یا  برنج  روی  کره  از  توانید  می  که  جایی  تا  این  بنابر  اند. 
بهتری  های  گزینه  سالم  های  روغن  نکنید.  استفاده  کردن  سرخ 
هستند.جالب است بدانید این چربی ها از منابع گیاهی مثل دانه 
ها، خشکبار و زیتون درست شده اند و عالوه بر داشتن طعم و 
عطرهای منحصر به فرد، منابع خوبی از ویتامین هایی مثل E و 
امگا۳ هستند که چربی بد خون را کاهش می دهند و از این راه 

خطر ابتال به بیماری های قلبی را کم می کنند.

فواید شکالت تلخ 
پزشکان ایتالیاتی معتقدند آنتی اکسیدان های موجود در شکالت تلخ در 
می برند  رنج  پاها  در  خون  جریان  کاهش  از  که  افرادی  وضعیت  بهبود 
موثر است. پزشکان اظهار داشتند: در این بررسی مشاهده شد شرکت 
ناحیه  در  سرخرگ  در  خون  جریان  با  مرتبط  مشکالت  از  که  کنندگانی 
و  بهتر  توانستند  تلخ  شکالت  مصرف  از  پس  بردند  می  رنج  پاهایشان 
آنتی  از  غنی  منبع  تلخ  شکالت  کنند.  روی  پیاده  را  طوالنی تری  مسافت 
اکسیدان هایی با نام پلی فنول هاست. محققان بر این باورند پلی فنول ها 
رگ هاست،  کننده  تحریک  که  شیمیایی هایی  زیست  طریق  از  می توانند 
مواد  بدن  محققان،  گفته  به  کنند.  تقویت  را  پاها  سمت  به  خون  جریان 
واکنش  در  را  خون  رگ های  طبیعی  طور  به  که  می کند  ترشح  شیمیایی 

به محرک های خاص متسع می کند و جریان خون به سمت نقاط مختلف 
شکالت  در  موجود  شیمیایی  مواد  از  برخی  که  می دهد  افزایش  را  بدن 
تلخ می تواند بر روشی که این آنزیم ها در بدن سوخت و ساز می شوند، 
تاثیر بگذارد. در این بررسی ۲۰ فرد ۶۰ تا ۷۸ سال مبتال به بیماری عروق 
محیطی که موجب می شود رگ های انتقال دهنده خون از قلب به پاها و 
جریان  کاهش  گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  شود  باریک  بدن  نقاط  دیگر 
و  پاها  در  خستگی  یا  گرفتگی  درد،   همچون  مشکالتی  می تواند  خون 
گفته  به  نیوز،  دی  هلث  گزارش  به  کند.  ایجاد  رفتن  راه  هنگام  را  لگن 
 ۴۰ میزان  شد  درخواست  افراد  این  از  مطالعه  این  در  ایتالیایی  محققان 
گرم شکالت تلخ در روز مصرف کنند که مشاهده شد این بیماران پس 
از مصرف شکالت به طور متوسط می توانند ۱۱ درصد بیشتر و مسافت 

طوالنی تری را پیاده روی کنند.
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خانواده
این صفحه های مجازی و حرف های کودکانه برای کسانی 
که ماه ها منتظر تولد این کودک بوده اند و البته بیشتر از 
هر کسی برای والدین او خواندنی و الیک کردنی است؛ اما 
از نظر روانشناس ها پا گذاشتن به فضای مجازی در لباس 

فردی دیگر، چندان الیک کردنی به نظر نمی رسد.
آینده  فرزند  برای  ای  صفحه  ساختن  قصد  هم  شما  اگر 
تان دارید یا همین حاال از زبان نوزادی که هنوز دست به 
کیبورد نشده در فضای مجازی می نویسید، این صفحه را 
بخوانید. دکتر جمشید بیگدلی، روانشناس از انگیزه های 
دنیای  به  ها  بچه  زودرس  کردن  وارد  برای  والدین  پنهان 
مجازی می گوید و بایدها و نبایدهایی در این زمینه را به 

آنها گوشزد می کند.

از چه سنی می توانید برای فرزندتان حساب کاربری فیس 
بوک بسازید؟

وقت ساختن حساب کاربری
پدر و مادرها می توانند همزمان با وارد شدن فرزندشان 
بچه  ورود  اما  کنند،  آشنا  ابزارها  این  با  را  او  مدرسه،  به 
های ۸ ۷ ساله به شبکه های اجتماعی، باید با کنترل کامل 
فرزندشان،  شدن  ساله   ۱۲ از  قبل  تا  والدین  گیرد.  صورت 
در  و  کامل  کنترل  با  و  باشند  باخبر  او  عبور  رمز  از  باید 
حضور خود، به او اجازه حضور در این فضاهای ارتباطی 

را بدهند. جدی بودن پدر و مادر در امر تربیت، به معنای 
داشتن سخت گیری آزاردهنده نیست، بلکه آنها باید قوانین 
مشخص و غیرقابل تغییری را برای کودک شان وضع کنند 
و در چارچوب آن قوانین، برایش آزادی ها و حقوقی را در 

نظر بگیرند.
اعتماد،  مورد  فامیل  و  دوست  چند  جز  کنید  تصور  شاید 
نباید  اما  ندارد  قرار  فرزندتان  دوستان  فهرست  در  کسی 
فراموش کنید که باز هم احتمال دریافت پیام های ناخواسته 
ای از سوی غریبه ها یا دسترسی به اطالعاتی که مناسب 
سن و شرایط او نیستند وجود دارد. روانشناسان معتقدند 
کالم  از  بیشتر  ما  غیرکالمی  رفتارهای  ارتباط،  جریان  در 
مان بر دیگران تاثیر می گذارند. بررسی ها نشان می دهد 
رفتارهای غیرکالمی ۷۳ درصد شناختی که دیگران از ما 
پیدا می کنند را شکل می دهند، درحالی که واژه ها تنها ۲۷ 
مجازی،  ارتباط  در  اما  گذارند.  می  اثر  مخاطب  بر  درصد 
ابزارهای غیرکالمی را در اختیار نداریم. ما فرد مقابل مان 
را  اش  غیرکالمی  های  واکنش  که  آنجا  از  و  بینیم  نمی  را 

نمی بینیم، نمی توانیم او را به درستی بشناسیم.

همین  و  نیست  آسان  ها  آدم  شناخت  مجازی،  دنیای  در 
شمار  به  والدین  برای  خطری  زنگ  تواند  می  موضوع 
گرفتن  شکل  از  پیش  که  هایی  بچه  دیگر،  عبارت  به  بیاید. 
بنیان شناخت و عقایدشان با آزادی کامل پا به شبکه های 
را  هایی  آدم  با  ارتباط  است  ممکن  گذارند،  می  اجتماعی 
می  معرفی  هستند  آنچه  جز  فردی  را  خود  که  کنند  آغاز 
دیگر  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه  که  است  دامی  این  کنند. 
به  نیاز  و  شود  می  داده  هشدار  آن  به  نسبت  هم  کشورها 
نشان دادن کنترلی بیشتر بر حضور کودکان در این فضا 

را مطرح می کند.

وقت داشتن حریم خصوصی
از ۱۲ تا ۱۸ سالگی، بچه ها به آزادی بیشتری نیاز دارند و 

دوست دارند مثل بزرگترهای شان از محدوده خصوصی 
برخوردار باشند. درست است که در این سنین هم والدین 
نباید نظارت بر فعالیت های فرزندشان را فراموش کنند، 
اما باید به عرصه خصوصی زندگی اش هم احترام بگذارند 
و هراس مدام کنترل شدن را در او ایجاد نکنند. اگر شما تا 
این سن در آموزش مهارت های ارتباطی و اصول اخالقی 
امیدوار  توانید  می  باشید،  کرده  عمل  موفق  فرزندتان  به 
باشید که فعالیت محدود او در فضاهای مجازی خطری را 

برایش ایجاد نمی کند.
با  نباید  گذرد،  می  خانه  محیط  در  آنچه  که  نرود  یادتان 
کند  می  تجربه  را  آن  خانه  از  بیرون  نوجوان  که  اتفاقی 
تفاوت زیادی داشته باشد. اگر شما همه راه های ارتباطی 
را روی فرزندتان ببندید و او را از تکنولوژی محروم کنید، 
نمی توانید از سالمت رفتاری و اجتماعی او مطمئن باشید 
را  هایی  حرف  ساالن  هم  و  دوستان  محیط  در  او  چراکه   ،
می شنود یا در تلفن همراه آنها بلوتوث هایی را می بیند که 
در خانه از دیدن و شنیدن شان محروم است. پس به جای 
ببرید  باال  را  تحلیلش  قدرت  و  منطق  او،  بر  ها  راه  بستن 

و قضاوت در مورد خوب و بد را به خودش واگذار کنید.

وقت بستن چشم ها
اگر در تربیت فرزندتان و آموختن راه درست و غلط به او 
موفق عمل کرده باشید، پس از وارد شدن او به دوره جوانی 

دیگر دلیلی برای وضع محدودیت های ریز و درشت وجود 
نخواهد داشت. جوانی که رابطه ای صمیمانه با والدینش 
دارد، به راحتی آنها را در جریان مشکالتی که در زندگی 
اجتماعی گرفتارشان شده، می گذارد و از خانواده حمایت 
گر خود در مواقع ضرورت درخواست کمک می کند. پس 
 ۱۲ کودکی  اندازه  به  شما  ساله   ۱۸ فرزند  که  نکنید  تصور 
ساله باید تحت کنترل قرار بگیرد. بلکه به او یادآوری کنید 
که در چارچوب ارزش هایی که آموخته می تواند محدوده 

شخصی اش را هم حفظ کند.

در خدمت و خیانت فضای مجازی
شکی نیست که کودکان امروزی، چاره ای جز وارد شدن 
به دنیای تکنولوژیک و مدرن ندارند. بچه هایی که تا سال 
ها مهارت استفاده از رایانه را نمی دانند یا آگاهی در مورد 
مورد  مدرسه  به  ورود  با  ندارند،  اجتماعی  های  شبکه 
فراموش  نباید  اما  گیرند،  می  قرار  شان  همساالن  تمسخر 
و  باشد  نیازشان  رفع  حد  در  باید  ها،  بچه  آگاهی  که  کرد 
نباید آنها را از زندگی عادی و حقیقی دور کند.پس برای 
ساختن حساب کاربری تا ۱۰ سالگی و یا الاقل هفت سالگی 
فرزندتان صبر کنید و اگر خودش در این سنین تمایلی به 
حضور در شبکه های اجتماعی مجازی ندارد او را به این 

دنیا هول ندهید.

چرا والدین برای زیر ۱۰ ساله ها فیس بوک باز می کنند؟

نباید عجله کنید
فرزندی  برای  اجتماعی  های  شبکه  در  ای  صفحه  ساختن 
برای  والدین  ذوق  نشانه  شاید  نیامده،  دنیا  به  هنوز  که 
تواند  می  اما  باشد،  شان  خانواده  به  فردی  شدن  اضافه 
شما  اگر  بیاورد.  همراه  به  خود  با  هم  را  بسیاری  سؤاالت 
برای ساختن چنین صفحه ای پیش از تولد فرزندتان اقدام 
کرده اید، از کجا می دانید فرزند آینده شما قرار است چه 

شخصیتی داشته باشد؟ آیا او در آینده درون گرا و خجالتی 
داشتن  از  است  قرار  آیا  گرا؟  برون  فردی  یا  بود،  خواهد 
یا  کند  رضایت  ابراز  اجتماعی  های  شبکه  در  ای  صفحه 

اینکه میانه ای با دنیای مجازی نداشته باشد؟

کمتر خرابکاری کنند
نشین  خانه  برای  ابزاری  گاهی  تکنولوژی،  با  شدن  آشنا 
کردن بچه های پرتحرک یا پرخاشگر است. جذابیت های 

تکنولوژی می تواند آنها را برای ساعاتی آرام در خانه نگه 
دارد اما بچه های درون گرا، گاهی قربانی استفاده از این 
پای  مدام  ای  بیمارگونه  تنبلی  با  آنها  شوند.  می  ابزارها 
رودررو  ارتباط  برقراری  که  آنجا  از  و  نشینند  می  رایانه 
در  دهند  می  ترجیح  است،  دشوار  شان  برای  دیگران  با 
رابطه ای دورادور و از پشت رایانه با دنیای بیرون پیوند 
بخورند. اگر شما هم کودکی درون گرا در خانه دارید که 
مراقب  شمارند،  انگشت  حقیقی  دنیای  در  هایش  دوست 

وابسته شدنش به ارتباطات مجازی باشید!

خألها را پر کنند
والدینش  با  موثر  ارتباط  کردن  برقرار  توانایی  که  کودکی 
نیست،  برخوردار  قدرتمندی  حمایتی  حلقه  از  و  ندارد  را 
مجازی  اجتماعی  های  شبکه  در  و  رایانه  پشت  را  محبت 
برای  دلیلی  او  شرایطی  چنین  در  کند.  می  وجو  جست 
و  بیند  نمی  والدینش  به  شدن  نزدیک  و  بیشتر  تالش 
دوستان مجازی اش را جایگزین ارتباطات واقعی اش می 

کند.

رقابت کنند
دنیای  در  را  ها  بچه  تواند  می  والدین  چشمی  هم  و  چشم 
مادری  و  پدر  کند.  غرق  اجتماعی  های  شبکه  و  اینترنت 
که می خواهند به خاطر مهارت فرزندشان در استفاده از 
ابزارهای مدرن فخر بفروشند، او را زودتر از آنچه باید به 
این وادی وارد می کنند و گاهی با هل دادن فرزندشان به 
این مسیر و بدون انجام مراقبت های الزم، او را از خود و 

زندگی واقعی دور می کنند.

کمتر غر بزنند
کنار  در  بودن  برای  کافی  فرصت  که  مادرهایی  و  پدر 
فرزندشان را ندارند، او را با جذابیت های این دنیای مدرن 
زندگی  به  رسیدن  برای  طریق  این  از  و  کنند  می  سرگرم 
روابط  غرق  که  هایی  بچه  خرند.  می  زمان  شان  شخصی 
مجازی شده اند، کمتر به خاطر نبود والدین یا بی توجهی 

شان بهانه می گیرند.

ناتوانی والدین شان را جبران کنند
پدر  دارد.  دنبال  به  افراطی  رفتارهای  اغلب  محرومیت، 
دیده  می  محروم  مناسب  امکانات  از  را  خود  که  مادری  و 
اند، می خواهند فرزندشان را زودتر از آنچه باید به دنیای 
مدرن وارد کنند و تصور می کنند عضویت کودک شان در 
شروع  برای  قدم  موثرترین  و  اولین  اجتماعی،  های  شبکه 

یک زندگی مدرن است.

ورود بچه ها به دنیای 
مجازی ممنوع!

مثل  هایی  نام  با  که  نکرده  مشخص  را  جنسیتش  رادیولوژیست  هنوز 
شبکه  در  نامش  به  ای  صفحه  انگور»  و «حبه  کوچولو»  «نخود»، «ماهی 
های اجتماعی باز می شود. پدر و مادری خوش ذوق، از زبان فرزند متولد 
نشده شان وبالگ می نویسند یا به محض تولد، عکس هایش را با شرحی 
کودکانه که انگار خودش آنها را نوشته، در شبکه های مجازی می گذارند.
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تو موبایل 
منو گشتی؟!

لوازم  درباره  اینکه  از  قبل  باشد  بهتر  شاید 
خصوصیتی  از  کنیم،  صحبت  شخصی 
بگوییم که نه تنها در همه انسان ها بلکه در 
دارد؛  وجود  درجاتی  به  هم  حیوانات  برخی 
شود  می  باعث  که  مالکیت  احساس  یعنی 
خاطر  تعلق  احساس  چیزهایی  به  انسان 
کند و ترجیح دهد دیگران به آن دست نزنند.

احساس مالکیت گاهی در مورد وطن، شغل، محل زندگی، 
همسر و فرزند و گاهی درباره وسایلی است که فرد برای 
تعلق  یا  کشیده  زحمت  آن  نگهداری  و  آوردن  دست  به 

خاطری نسبت به آن دارد.

باال رفتن حس مالکیت با سن
و  شود  شناخته  شخصی  وسیله  تواند  می  چیزی  هر 
هم  جنس  و  سن  به  شخصی  وسایل  به  مالکیت  احساس 
احساس  این  رود،  می  باالتر  سن  چه  هر  دارد.  بستگی 
پیشرفته تر می شود و فرد بیشتر ترجیح می دهد دیگران 
حد و حدودی را رعایت کنند و به حریم شخصی او وارد 

نشوند و به وسایل شخصی او دست نزنند.

وسایل شخصی در خانه
اما بحث ما بیشتر در مورد خانواده است. در خانه برخی 
آن  تواند  نمی  کسی  و  اعضاست  همه  به  مربوط  وسایل 
استفاده  آن  از  خودش  فقط  بخواهد  و  کند  اختصاصی  را 

کند ولی در همین خانه اتاق ها می توانند شخصی شوند. 
و  روند  می  شمار  به  فرد  خصوصی  حریم  صورت  این  در 
و  حد  باید  مادر  و  پدر  حتی  شوند.  آن  وارد  نباید  دیگران 

حدودی را برای ورود به این حریم در نظر بگیرند.

حریم نوجوانی
البته وقتی سن فرزند از نوجوانی به سمت جوانی می رود، 
حتی  و  شود  می  شناخته  تر  محترم  او  خصوصی  حریم 
باعث  خود  کار  این  کنند.  رعایت  را  حریم  این  باید  والدین 

ایجاد اعتماد و اعتمادبه نفس نوجوان و جوان می شود.
می  باشند،  داشته  هم  نظارتی  خواستند  مادر  و  پدر  اگر 
در  یا  دهند  انجام  را  کار  این  فرزندشان  اجازه  با  توانند 
ما  بگویند  مثال  کنند.  صحبت  او  با  موضوع  این  مورد 
به  گاهی  است  الزم  دلیل  این  به  که  داریم  هایی  نگرانی 

حریمت وارد شویم.

احترام در کنار نظارت
در این مثال، در مورد اتاق شخصی اعضای خانواده گفتیم 
ولی نظارت و حفظ حریم شخصی شامل وسایل شخصی 
مثل تلفن همراه، کمد، رایانه و... هم می شود که در عین 
محترم شمردن این حس که شخص آن را وسیله شخصی 
نزدیک  آن  به  فرد  اجازه  با  دیگران  باید  حتما  داند،  می 

شوند.

دراز کردن پا از حریم خصوصی
حریم  به  خصوصی،  حریم  این  است  ممکن  گاهی  اما 
کند.  سلب  را  آنها  آزادی  و  بزند  آسیب  دیگران  خصوصی 
مشکل  این  همفکری  و  کمک  با  است  الزم  صورت  این  در 

حل شود.

اختالف در حریم ها
گاهی یکی از طرفین (زن و مرد) معتقدند تلفن همراه یا 
لپ تاپ و... وسیله شخصی اش است و دیگری حق ندارد 
به هیچ وجه به آن دست بزند در صورتی که طرف مقابل 

چنین اعتقادی ندارد یا حس می کند همسرش چیزی را از 
او پنهان می کند.

اما  همراه  تلفن  اسم  به  مثال  داریم  شخصی  وسیله  یک  ما 
و  زن  بین  باید  که  است  اعتمادی  و  قرارداد  تر  مهم  آن  از 
مرد وجود داشته باشد. یعنی تلفن همراه هم جزو وسایل 
گفتیم  که  هایی  سوءتفاهم  اینکه  برای  ولی  است  شخصی 
بروز نکند، باید پیشگیری کرد یعنی درست است که وقتی 
خانم و آقایی قصد دارند با هم ازدواج کنند، پیمان وفاداری 
با هم بسته اند و قرار شده همه چیزشان مشترک باشد، اما 
بهتر است حریم خصوصی همدیگر را حفظ کنند اما اینکه 
وسیله ای مثل تلفن همراه حتما شخصی باشد، یک قانون 
نیست و اشکالی ندارد که فردی آن را در اختیار همسرش 

هم بگذارد.

ترسیدن از هیچ
برای جلوگیری از بروز این اتفاق ها و کاشته نشدن تخم 
بدبینی، نباید حساسیتی در این زمینه ایجاد کرد مثال نباید 
تلفن همراه قفل و رمز داشته باشد تا طرف مقابل احساس 
نکند چیزی از او پنهان می شود و این وسیله باعث جدایی 
است! اگر واقعا چیزی در تلفن همراه نباشد، اصال دلیلی 
ندارد که چنین کارهایی انجام شود. اگر کسی به هیچ وجه 
مقابل  طرف  است  بهتر  دهد،  انجام  کاری  چنین  نخواست 
احترام  او  خصوصی  حریم  به  و  ندهد  نشان  حساسیت 

بگذارد.

مشت بسته
خود  برای  حد  از  بیش  طرفین  از  یکی  زندگی  در  گاهی 
را  وسایل  از  خیلی  و  شود  می  قائل  خصوصی  حریم 
است.  ساز  مشکل  هم  این  که  گیرد  می  نظر  در  شخصی 
معموال چنین افرادی برای خود حد و و حدود زیادی قائل 
گیرند.  نمی  نظر  در  حریمی  کمتر  همسرشان  برای  و  اند 
در  سعی  کردن  صحبت  و  آرامش  با  باید  صورت  این  در 
حل مساله داشت. مخصوصا اوایل ازدواج این برخوردها 
های  خانواده  در  کدام  هر  مرد  و  زن  چون  ها  احساس  و 

هم  از  کاملی  شناخت  هنوز  و  اند  شده  بزرگ  متفاوتی 
مرحله  این  در  آنها  گفت  توان  می  است.  بیشتر  ندارند، 
خواهند  می  و  هستند  یکدیگر  زدن  محک  حال  در  بیشتر 

طرف مقابل را بسنجند و پس از مدتی از حساسیت ها کم 
می شود ولی وقتی این رفتار غیرمتعارف بود، باید سعی 

کرد از همان ابتدا مشکل حل شود.
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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

نیم نگاهی به 
خودشیفتگی

عابدین پاپی

ریشه ی واژه ی خودشیفتگی و خود کامی به اسطوره ی 
یونانی که " نارسیوس " بود بر می گردد.

که  بود  سیمایی  و  شمایل  خوش  جوان  مرد  نارسیوس 
مجذوب خودش شد . به گونه ای که طرف آب می نشست 
عکس  عاشق   ، کار  سرانجام   . نداشت  کسی  با  ارتباطی  و 
حوری  که  پنداشت  و  بود  افتاده  آب  در  که  شد  خودش 

بهشتی است .
بنابراین تالش کرد تا که خودش را در آب درآ غوش بگیرد 
در  و  گردید  مایوس   ، نشد  کار  این  به  موفق  چون  ولی   ،
که  عواملی  از  یکی  !شاید  سپرد  جان  اندوه  این  از  پایان 
فرد خودشیفته را از آن واقعیت درونی و انسانی خویش 
نشان  تجربه   . است  ظواهر  به  توجه  همان  دارد  می  باز 
برخور  زیبایی  سیمای  از  خودشیفته  افراد  اغلب  که  داده 
و  کند  می  اغفال  را  افراد  این  زیبا  سیمای  همین  دارندو 
تواند  می  سیمایی  .خوش  شود  می  فرد  خودبینی  سبب 
همه  وجود  در  ذاتی  بصورت  که  باشد  روانی  نیروی  یک 
زیبایی  با  جامعه  چون  بنابراین   . دارد  قرار  زیبا  افراد  ی 
رابطه ی خوبی دارد لذا فرد خوش سیما تحت تاثیر جامعه 
کند  می  تصویر  که  رفتارهایی  اغلب  ودر   . گیرد  می  قرار 
مثبت  انرژی  آگاه  خود  نا  بصورت  چون   . نیست  مقصر   ،

جامعه به فرد یا افراد خوش سیما منتقل می شود .

جامعه  طرف  از  که  آگاه  ناخود  ی  پدیده  همین  بنابراین 
کند  می  شیفته  خود  را  سیما  خوش  فرد  شود  می  ترسیم 
شدت  که  است  فرد  باطن  و  ظاهر  زیبایی  دیگر  ی  نکته  و 
ایران  جامعه  در   . دهد  می  افزایش  را  خودشیفتگی 
شده  ارائه  خودشیفته  افراد  ی  باره  در  متفاوتی  نظرات 
و صاحب نظران زیادی در عرصه ی علم روان شناسی و 
رفتارشناسی به این مقوله پرداخته اند ولی آنچه که بسیار 
نظران  صاحب  اکثر  ی  بدبینانه  آیدنگاه  می  نظر  به  مهم 
به این مقوله است .چه اینکه بر اساس پیامدهای مخربی 
که در جامعه بر جای گذاشته و به بیانی دیگر نوعی فهم 
عرف پذیر را آفریده است ، لذا اکثر نگا ههای خاص و عام 

به این مقوله فرا رونده نیست .

در  نخست   . گیرد  می  صورت  شکل  دو  به  خودشیفتگی 
افرادی که در کودکی به آنها توجه ویژه ای شده و به قول 
معروف از طرف پدر و مادر لوس و نازک نارنجی بار آمده 
تصمیم  قدرت  والدین  که  این  به  التفات  با  افراد  این  که  اند 
دنبال  به  منبعد  اند  کرده  سلب  آنها  از  زندگی  در  را  گیری 
آیند  می  بر  ...خود  و  روانی  و  روحی  کمبودهای  جبران 
مالی  فالکت  و  فقر  در  کودکی  اوان  در  که  افرادی  دیگر  و 
و فرهنگی بزرگ شده اند که این افراد نیز چون به نوعی 
صدد  در  رسند  می  شخصیتی  رشد  و  اجتماعی  تحرک 
بر  خود  از  گون  شیفته  خود  رفتارهایی  تصویر  با  جبران 
می آیند .دیگر نکته در ارتباط با افراد خودشیفته این است 
سیرت  و  صورت  زیبایی  نظران  صاحب  اغلب  چه  اگر  که 
افراد را عامل اصلی در جهت ایجاد خودشیفتگی در افراد 

از  که  طبیعی  رویکرد  دو  این  دیگر  امروزه  ولی  دانند  می 
در   ، شده  شناخته  روانشناسی  علم  نظران  صاحب  جانب 
نیست   ، باشد  جوابگو  جامعه  در  باید  که  نصابی  و  حد  آن 
و رفتارهای دیگری جایگزین شده که حتا یک فرد بسیار 
زشت روی و سیرت نیزخودش را خود شیفته می پندارد . 
ولی آگاهی و بینش اجتماعی می تواند چربش ویژه ای را 
در این ایجاد خود شیفتگی که ذکر آن رفت ، داشته باشد . 
خود  ی  واژه  از  منتج  و  عمومی  مفهومی  به  رسیدن  برای 
شیفته می توان گفت خودشیفته نه آن نارسیوس است که 
سیمایی زیبا دارد ولی عقلی نازیبا و نه آن کسی است که 

چون زیباست اسیر زیبایی های خود می شود و توجه به 
جامعه را از یاد می برد .

خودشیفته کسی است که تحت تاثیر نشانه هایی ظاهری 
بر  چون  ها  نشانه  این  و  گیرد  می  قرار  خود  از  باطنی  و 
خود  از  شیفته  خود  فرد  دیگر  اند  افکنده  سایه  فرد  عقل 
ندارد  را  اجتماع  در  گیری  تصمیم  جهت  در  صالحیتی 
توان  می  شد  شیفته  خود  از  که  تعریف  این  به  التفات  .با 
پیامدهای نا کار آمد و مخرب آن را در جامعه نیز به عینه 
خود  افراد  توان  می  شیفتگی  خود  بندی  تقسیم  در   . دید 
شیفته را به چند دسته تقسیم کرد:۱ خودشیفتگی فردی و 
اجتماعی ۲ خودشیفتگی فرهنگی و هنری ۳ خودشیفتگی 

علمی .

از  کمتر  اجتماع  در  فردی  خودشیفتگی  تاثیرات 
خودشیفتگی اجتماعی است . یعنی این که فرد خود شیفته 
می  خود  ظواهر  به  توجه  و  خود  آراستن  دنبال  به  بیشتر 
کند  می  پیدا  نمود  جامعه  در  آگاه  ناخود  چه  اگر  و  باشد 
ولی به اندازه ی فرد خودشیفته ای که با هدف و اگاهی به 
خودشیفتگی خود پر و بال می دهد ، تاثیرگذار نیست . در 
خود شیفتگی فرهنگی و هنری که شامل نویسندگان  شعرا  
هنرمندان و بازیگران سینما می شود بشدت تاثیرات منفی 
جای  رابر  مخرب  پیامدهایی  و  کرده  رسوخ  جامعه  در  آن 
جامعه  به  شکل  چند  به  خودشیفتگی  این  است.  گذاشته 

نیز  جوانان  دامنگیر  نیز  آن  تاثیرمنفی  که  شود  می  منتقل 
خود  ظاهر  به  پرستیژدادن  طریق  از  نخشت   . است  شده 
شیفتگی  خود  از  نوع  این  بخصوص  و  زیاد  بسیار  حد  در 
در بین هنر مندان بیشتر جلوه می نماید و همین امر باٍعث 
جوانان  بین  در  روانی  های  ازمریضی  خیلی  که  تا  شده 

شیوع پیدا کند .

به عنوان مثال در بین خانواده ها جوان های زیادی هستند 
که به بازیگران سینما عالقه پیدا می کنند و مجذوب ظاهر 
فرهنگی  موارد  درخیلی  چه  اگر  شوند  می  ها  آن  هنر  یا  و 
مواقع  خیلی  در  ولی  گیرد  می  شکل  پذیری  الگو  بنام 
مند  هنر  و  جامع  بین  در  انسانی  و  عاطفی  ارتباط  چون 
مثبتی  ی  نتیجه  شود  می  برقرار  مستقیم  غیر  صورت  به 
حالتی  چنین  در  .لذا  ندارد  بر  در  جوان  چامعه  برای  را 
شود  می  روانی  و  روحی  اختالالت  دچار  جوان  که  است 
هم  محاسنی  دارای  خود  ی  نوبه  به  شیفتگی  خود  .البته 
درستی  سازی  بستر  و  عمیق  ای  مایه  بن  با  اگر  که  هست 
موثر  جامعه  بالندگی  و  رشد  در  تواند  می  بپردازیم  آن  به 
از  تفریط  و  افراط  از  دوری  و  کنترل  به  نیاز  ولی   . باشد 
مهمترین عواملی است که ما را در هدایت کردن مقوله ی 

خودشیفتگی کمک میکند .

از دیگر خودشیفتگی ها خودشیفتگی علمی است که دارای 
جایگاهی قابل توجه در بین جوامع دانشگاهی و علمی به 
شمار می آید . این نوع خودشیفتگی بیشتر در قالب علم و 
دانش افراد صورت می گیرد ودر اغلب موارد نیز به شکل 
علم  زیبایی  تحصیلکرده  فرد  یعنی  شود  می  ظاهر  توهم 
حس  وجود  ی  آینه  در  دیگران  از  بیشتر  را  خود  دانش  و 
می کند در صورتی که این چنین نیست . امروزه گفتمانی 
از  گرایی  فرد   . است  آمده  بوجود  گرایی  فرد  عنوان  تحت 
سمت  به  را  جامعه  که  است  هایی  گفتمان  ترین  ناک  خطر 
گرایی  فرد  همین  چون  است  داده  سوق  خودشیفتگی 
دارای شاخک هایی است که با ویژگی های خود شیفتگی 
دیگر  تعبیری  به  کند .  می  برقرار  تناسب  موارد  خیلی  در 
نامید  نیز  علمی  گرایی  فرد  را  علمی  خودشیفتگی  میتوان 
. گرایش فردی و توجه به مقوالت فردی سبب شده تا که 
روح عاطفه و احساس و اخالق در جامعه کمرنگ شود و 
انسانی  فرهنگ  بردن  سئوال  زیر  باعث  شدن  کمرنگ  این 

شده است .

عسل  بی  زنبور  مانند  به  عمل  بی  :"علم  معروف  قول  به 
از  اجتماعی  عملی  چون  دقیقا  علمی  گرایی  فرد  و   " است 
خود نشان نمی دهد ، مصداق همین جمله ی قصار است .

تاثیر کاهش وزن در بهبود افسردگی 
 

محققان دانشگاه پنسیلوانیا طی پژوهشی دریافته اند که پس از انجام یك برنامه شش ماهه 
کاهش وزن برای بیماران افسرده نه تنها هشت درصد از وزن آنها کاهش یافت بلکه آنها به 
طور مشخصی از کاهش عالئم افسردگی خود نیز خبر دادند. به عالوه میزان تری گلیسرید 
آنها نیز رو به کاهش گذاشت که با کاهش میزان خطر بروز بیماری های قلبی و سکته مغزی 

همراه است. محققان تاکید دارند 
مفصل تری  پژوهش های  باید  که 
بر  وزن  کاهش  اثرات  درباره 
انجام  افسردگی  عالئم  درمان 
این  پژوهشگران  گفته  به  شود. 
چرا  است  جدید  کامال  تحقیق 
را  افسرده  بیماران  اغلب  که 
شرکت  وزن  کاهش  برنامه  در 
وجود  نگرانی  این  و  نمی دهند 
دارد که کاهش وزن عالئم آنها را 
بدتر کند. در این بررسی ۵۱ فرد 

افسرده و غیرافسرده در یك برنامه کاهش وزن که شامل تغییر سبك زندگی و رژیم غذایی 
بود شرکت کردند. بیماران افسرده هشت درصد وزن بدن شان را از دست دادند و این میزان 
پرسش   یك  توسط  افسرده  بیماران  عالئم  ماه  شش  از  پس  بود.  درصد   ۱۱ سالم  افراد  برای 
نامه بررسی شد و  آنها از بهبودی قابل توجهی خبر دادند. بهبودی های مشخص در سطوح 
بیماران  در  می گویند:  پژوهشگران  شد.  مشاهده  گروه  دو  هر  در   HDL و انسولین  گلوکز، 
افسرده سطوح تری گلیسرید نیز کاهش یافت که همه اینها خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
سکته مغزی را نیز کاهش می دهد. گفتنی است، افسردگی و چاقی به طور مستقل از عوامل 

خطرساز ابتال به بیماری های قلبی هستند. 
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ورزش
برزیل و معضلی به نام مهاجمان

خط حمله سال های وبا!
نیکیل کریشنا

 فوتبال برزیل همیشه با مهاجمان با استعداد پرشمارش شناخته می شد. برای نسل های متوالی 
هواداران فوتبال برزیل با غرور و افتخار از «شماره ۹»هایی مثل روماریو و رونالدو صحبت 
می کردند اما کسانی که انتظار داشتند این سنت غنی فوتبال برزیل به این نسل هم انتقال پیدا 
کند حاال عمیقا  ناامید هستند. برزیل به عنوان میزبان جام جهانی به جای مهاجمان با استعداد 
کار  که  نهایی  هشتم  یك  مرحله  مسابقه  در  کند.  سر  جو  و  فرد  امثال  با  است  مجبور  گذشته 
آنها در برابر شیلی به ضربات پنالتی کشید، نشانه های آشکاری از کمبودهای این تیم را دیده 
بودیم. در آن بازی فرد از ابتدا در ترکیب تیم قرار گرفت تا یك بازی رقت انگیز دیگر را برای 
مدت ۶۵ دقیقه از خود به نمایش بگذارد. سپس جو به جای او به بازی آمد ولی او هم چندان 
بهتر نبود و چند فرصت خوب گلزنی را از دست داد. در بازی مرحله یك چهارم نهایی برابر 
کلمبیا هم اوضاع تغییری نکرد و فرد تمام مدت سعی می کرد روزنه یی در دفاع کلمبیا ایجاد 
با  و  است  نبوده  جهانی  جام  مسابقات  در  ناآمادگی شان  تنها  بازیکنان  این  مشکل  البته  کند. 
سال  دو  یکی،  در  آنها  حرفه یی  سابقه  که  است  این  حقیقت  گفت  باید  آنها  برای  احترام  وجود 

باشد  ملی  تیم  در  حضور  شایسته  که  را  درخشانی  کار  یك  هیچ  و  است  زده  در جا  کامال   اخیر 
لقب  با  عنوان  هیچ  به  و  است  بوده  ناچاری  سر  از  ملی  تیم  در  آنها  حضور  نداده اند.  انجام 
سر  بر  چه  پرسید  باید  واقعا   ندارد.  تناسبی  معنی «منتخب»  به  سلسائو  یعنی  برزیل  ملی  تیم 
مهاجمان برزیلی آمده است. نگاهی به اما و اگرهای این جام جهانی باعث می شود تا حدودی 

متوجه شویم اوضاع از چه قرار است.
سرعت،  داشت:  همه چیز  او  می رفت.  شمار  به  جهان  بازیکن  استعدادترین  با  زمانی  آدریانو 
را  دفاعی  هر  ایتالیا  آ  سری  در  پارما  و  اینترمیالن  پیراهن  با  می توانست  که  تکنیك  و  قدرت 
پس  آدریانو  آورد.  دست  به  را  امپراتور  لقب  سالگی   ۲۰ اوایل  همان  در  و  بردارد  رو  پیش  از 
در  هم  او  و  رسید  پایان  به  برزیل  قهرمانی  با  که   ۲۰۰۵ کنفدراسیون های  جام  در  درخشش  از 
جام  از  پس  اما  کرد  مطرح  رونالدو  جانشین  عنوان  به  را  خود  آورد،  دست  به  را  گلی  آقای  آن 
جهانی ناامید کننده ۲۰۰۶ آدریانو هم پس از یکسری نمایش ضعیف در بازی های باشگاهی و 
همچنین اعتیاد به الکل و اضافه وزن دچار نزول شد زیرا به نظر می رسید او دیگر عشقی به 
فوتبال ندارد. فعالیت حرفه یی او به این ترتیب منحرف و نابود شد بدون آنکه به یك سوم آنچه 
قابلیتش را داشت برسد. هنوز هم وقتی برزیلی ها به یاد او و آنچه می توانست برای خودش 
می توانست  او  سالگی   ۳۲ در  می گیرد.  را  گلویشان  بغض  می افتند  بیاورد  دست  به  برزیل  و 
در  را  آنها  برزیل  ملی  تیم  حمله  خط  نوك  در  حضور  با  می کردند  فکر  بسیاری  که  همان طور 

رسیدن به ششمین قهرمانی جهان کمك کند.
برزیلی،  رفته  هدر  استعداد  دیگر  می گیرد  قرار  آدریانو  کنار  در  که  بازیکنانی  از  دیگر  یکی 
الکساندر پاتو است. مهاجمی که در ۱۷ سالگی با سرعت، تکنیك و شم گلزنی باالی خود نوید 
لقب  تیم  این  نوجوان  ستاره  تا  پیوست  میالن  به  او  می داد.  آینده  در  را  بزرگی  بازیکن  ظهور 
بگیرد. درست مثل آدریانو، برزیلی ها از پاتو هم برای تیم ملی کشورشان انتظارات بسیاری 
داشتند و فکر می کردند پیراهن شماره ۹ برزیل در جام جهانی خانگی باید برای او کنار گذاشته 
شود. شاید انتظارها از او بیش از حد باال بود و باعث شد در سال های اخیر مصدومیت های 
پیاپی و حاشیه های خارج از زمین مسابقه او را به سایه یی از آنچه می توانست باشد تبدیل کند. 
او حتی وقتی که آماده بود هم هر از گاهی نمایش درخشانی داشت، مثال  گل ثانیه های نخستین 
او به بارسلونا با پیراهن میالن را به خاطر بیاورید اما این لحظات درخشان مرتب به تدریج 
کمتر و کمتر شد تا اینکه میالن باالخره از دست او خسته شد و او را به کورینتیانس بازگرداند 
تا شاید بتواند حرفه اش را از نو آغاز کند. پس از آنکه هواداران کورینتیانس هم از او ناامید 
شدند، پاتو حاال به صورت قرضی به سائوپائولو منتقل شده است تا او در ۲۴ سالگی از خود 
بپرسد کجای کار اشتباه از آب درآمد که باعث شد او این روزها از خانه و پای تلویزیون جام 
جهانی را تماشا کند. البته در این سن و سال او هنوز هم فرصت دارد تا شاید روزی به آنچه که 

از او انتظار می رفت دست یابد.
اما آدریانو و پاتو تنها نیستند. حتی بازیکنانی مانند لوییز فابیانو که بهترین بازیکن برزیل در 

انتظارها  نتوانستند  هرگز  هم  تیم  این  گذشته  مهاجم  گوش/  روبینیو  و  بود  جهانی ۲۰۱۰  جام 
و امیدهایی را که به ساق های آنها بسته شده بود برآورده سازند. برزیلی ها انتظار باالیی از 
بازیکنان شان دارند. عالوه بر این وقتی طرفداران فوتبال این کشور بزرگانی مانند رونالدو و 
روماریو را به عنوان متر و معیار مقایسه در اختیار دارند طبیعی است که سخت بتوان آنها را 
راضی نگه داشت. تنها استثناهایی مثل نیمار توانسته اند از این مقایسه سربلند بیرون بیایند 
و تا حدودی انتظارات را بر آورده سازند و البته این ذات بی رحم توقعات در ورزش را نشان 
خود  سطح  شوند  مجبور  بازیکنان  می شود  باعث  که  است  انتظارات  خوب همین  ولی  می دهد 

را باالتر ببرند.
عالوه بر این یکی دیگر از عواملی که باعث شده جوانانی مانند دیگو کاستا عطای حضور در 
تیم ملی برزیل را به لقایش ببخشند همین مقایسه با نسل گذشته است. در حالی که امروزه در 
واقع برای حضور در خط حمله برزیل رقابتی وجود ندارد. مردم کم کم فهمیده اند که هر کسی 
و  کرده اند  معطوف  زمین  بخش های  سایر  به  را  خود  توجه  بنابراین  باشد  رونالدو  نمی تواند 
نسل فعلی بازیکنان برزیلی هم ترجیح می دهند در سایر پست های زمین شانس خود را امتحان 
کنند. این تغییر طرز فکر باعث شده است بازیکنانی مانند داوید لوئیز و تیاگو سیلوا، دو مدافع 

میانی این تیم باشند که بار «برزیلی کردن» بازی این تیم را به دوش می کشند.
یکی دیگر از دالیل این قحطی مهاجم در فوتبال برزیل هم تغییرات تاکتیکی است. فوتبال حاال 
را  مهاجم  ندرت می توان دو  به  دیگر  است و  گرفته  فاصله  روزگار ۴-۴-۲  از  فرسنگ ها  دیگر 
در کنار هم در خط حمله تیم ها دید. از آغاز هزاره جدید اغلب تیم ها ترجیح داده اند یك بازیکن 
بهترین  که  را  استعداد  با  و  لوکس  مهاجمان  عوض  در  و  باشند  داشته  میانی  خط  در  اضافی 
نمونه آنها مهاجمان برزیلی بودند قربانی کرده اند. تك مهاجم باقیمانده در خط حمله تیم های 

امروزی به یك مهاجم هدف تبدیل شده است که باید قدرت بدنی باال و البته شم گلزنی داشته 
جهان  فوتبال  تمرکز  است.  افتاده  هافبك ها  دوش  به  خالقیت  و  دریبل زنی  وظیفه  ولی  باشد 
مهاجمان  تا  شد  منتقل  مهاجم  تك  سر  پشت  بازیکن  سه  به  نوك  مهاجم  دو  از  یك شبه  تقریبا  
تك رویی مانند پیپو اینتزاگی، رائول و رود فن نیستلروی در سایه هافبك های تهاجمی خالقی 
هماهنگ سازی  وظیفه  و  خالقیت  حاال  بگیرند.  قرار  زیدان  و  ریکلمه  رومن  خوان  توتی،  مثل 
حرکات تیم که زمانی بر دوش شماره ۹ بود حاال بین بازیکنان شماره ۷، ۱۰ و ۱۱ تقسیم شده 
است. این واقعیت بیش از هر چیز با نگاه به دو بازیکن بزرگ این نسل کریستیانو رونالدو و 
لیونل مسی دیده می شود که هیچ یك از آنها با وجود تنوع پست هایشان مهاجم نوك نیستند و 
در نقش گوش یا مهاجم پشت سر نوك حمله تیم شان قرار می گیرند. حتی نیمار بهترین بازیکن 
نسل فعلی فوتبال برزیل هم در همین زمره قرار می گیرد. مهاجمان امروزه به جای شم گلزنی 
و خودخواهی خاص مهاجمان گذشته، بیش از هر چیز به تمرکز بر تقویت قوای جسمانی شان 

تشویق شده اند تا بتوانند بهتر در قالب تیمی جای بگیرند.
مهاجمان سختکوش و تدافعی امروزی مانند آنها که در تیم ملی برزیل حضور دارند باید خود را 
با هافبك های تهاجمی مانند اوسکار و ویلیان که از مهم ترین بازیکنان تیم فعلی برزیل هستنند، 
هماهنگ کنند. چیزی که در نسل گذشته غیرقابل باور به نظر می رسید. آخرین باری که دیده 
بودید امثال رونالدوی برزیلی و رونالدینیو عقب بیایند و به دفاع کمك کنند کی بود؟ حقیقت 
این است که در فوتبال عملگرای امروزی همه بازیکنان باید در کارهای تدافعی همکاری کنند. 
همکاری  تیمی  کار  در  باید  بازیکنان  و  نیست  کافی  صرف  بودن  گلزن  دیگر  مدرن  فوتبال  در 
فرد  جو،  شده اند.  عمومی  زیادی  حد  تا  فوتبال  در  امروزی  پست های  باشند.  داشته  بیشتری 
و دامیائو همگی مهاجمان هدف مشابهی هستند. تیم هایی مانند آلمان و اسپانیا در سال های 
اخیر توانسته اند انواع مختلفی از مهاجمان را از بازیکنان فیزیکی مثل گومز و لورنته تا گلزنان 
کاری  چنین  در  که  کند  ادعا  نمی تواند  برزیل  اما  دهند  پرورش  را  یا  داوید  و  مولر  مثل  قهاری 
به  روبینیو  و  پاتو  مانند  بازیکنانی  حضور  صورت  در  آنها  که  خوبی  تنوع  است.  بوده  موفق 
دست می آوردند هم قربانی این قضیه شده است که این بازیکنان وقتی به تنهایی در نوك حمله 
قرار می گرفتند در کارهای تیمی همکاری زیادی نداشتند و یکپارچگی تیمی از دست می رفت. 
به نظر می رسد در زمانه یی که کیفیت سایر پست ها روز به روز در حال افزایش یافتن است، 
مهاجمان امروزی دیگر کیفیت گذشته را ندارند و هرازگاهی هم که استعدادی کشف می شود 
هیجان و انتظارات بیش از حد مانع از شکوفایی او می شود. بنابراین تیمی مثل برزیل برای 
آنکه از قافله تکامل فوتبال عقب نیفتد باید از مهاجمان بی نام و نشان استفاده کند. این بخشی 
از چرخه تکامل فوتبال است که همه کشورها ناگزیر باید آن را پشت سر بگذارند. برزیل باید 
امیدوار باشد که نسل بعدی بازیکنان این کشور نسبت به نسل فعلی بااستعدادتر باشند. پس از 
مصدومیت نیمار بار مسوولیت بر دوش فرد و جو سنگین تر هم شد اما فاجعه بلوهوریزونته 

نشان داد که برزیلی ها باید فکری به حال آینده مهاجمان این کشور بکنند.

چرا برزیل مقابل 
آلمان تحقیر شد؟

رقابت های  نتیجه  عجیب ترین  تنها  نه  آلمان  مقابل  برزیل   ۱-۷ شکست 
نیز  دیگری  دید  هر  از  شك  بدون  بلکه  می شود،  محسوب   ۲۰۱۴ جهانی  جام 
سنگین ترین  آلمان،  مقابل   ۱-۷ شکست  است.  باور  قابل  غیر  فوق العاده 
شکست تاریخ فوتبال برزیل در جام های جهانی محسوب می شود. این نتیجه 
جام  نهایی  نیمه  مرحله  در  تیم  یك  که  است  شکستی  سنگین ترین  همچنین 
جهانی با آن رو به رو شده است. اما چه عواملی در رقم خوردن این نتیجه 

باورنکردنی نقش داشته است؟

تاکتیك
یواخیم لوو تیمی را در اختیار دارد که برای چهارمین بار پیاپی راهی نیمه 
فاکتور هایی  مهم ترین  از  یکی  تجربه  مطمئنا  می شود.  جهانی  جام  نهایی 
است که در مراحل حساس جام جهانی می تواند به کمك تیم ها بیاید. از این 
حیث آلمان برتری قابل توجهی نسبت به برزیل داشته است. همین طور که 
در تصویر باال مشاهده می کنیم، آلمان در حمالت و فاز تهاجمی برنامه های 
به  الم  فیلیپ  که  جایی  است.  داشته  راست  سمت  در  بیشتری  تمرکز  خود، 
تیم  چپ  دفاع  مارسلو  خود،  نفوذ های  با  بارها  و  بارها  مولر  توماس  همراه 
ملی برزیل را آزار دادند. توماس مولر و فیلیپ الم به علت هم بازی بودن در 
بایرن مونیخ، شناخت فوق العاده خوبی از یکدیگر دارند و هماهنگی آنها در 
سطح قابل قبولی قرار دارد. جدا از این مساله توماس مولر بازیکنی است که 
جاگیری های خارق العاده یی دارد. او در این بازی نشان داد که می تواند این 
تعمیم  نیز  حریفان  جریمه  محوطه  از  خارج  به  را  استادانه اش  جاگیری های 
دهد. بارها شاهد بودیم که او با بازی بدون توپ خود فضای خوبی را برای 
حرکات بازیکنان آلمان در سمت راست ایجاد کرد. فیلیپ الم و تونی کروس 
مساله  این  که  کردند  طراحی  راست  سمت  از  را  آلمان  حمالت  بارها  و  بارها 
تا حد زیادی به عملکرد خوب توماس مولر بستگی داشت. مولر نه تنها گل 
نیز  را  دوم  گل  بلکه  رساند،  ثمر  به  استادانه اش  جاگیری  روی  را  بازی  اول 
برای میرو کلوزه ساخت تا او رکورد دار تمامی ادوار جام جهانی از حیث گل 
زدن شود. گل سوم نیز از طریق سانتری به دست آمد که از سمت راست به 
روی دروازه برزیل فرستاده شده بود. زوج الم و مولر در سمت راست تیم 
ملی آلمان در مجموع ۱ گل و ۳ پاس گل از خود در این دیدار ثبت کردند که 
به خوبی نشان دهنده تمرکز تیم ملی آلمان در این جناح بوده است. مارسلو 
به هیچ عنوان در روز خوب خودش نبود و عالوه بر این مساله هیچ حمایتی 
نیز از او به عمل نمی آمد. اسکوالری به هیچ وجه بازی خوانی خوبی از خود 
در حین بازی نشان نداد تا برزیل همچنان در سمت راست آسیب پذیر باقی 
بازیکنانی  بود.  ناتوان  بسیار  زمین  مرکز  آوردن  دست  به  در  برزیل  بماند. 
همچون گوستاوو و فرناندینیو تفاوت کالس کاری شان را با امثال کروس و 
شواین اشتایگر به خوبی نشان دادند. شواین اشتایگر با ثبت آمار ۹۳ درصد 
عمل  آزادی  با  تا  داد  خدیرا  و  کروس  به  را  اجازه  این  خود،  از  صحیح  پاس 
خوبی  به  کروس  و  خدیرا  گلزنی  باشند.  داشته  شرکت  حمالت  در  بیشتری 
نشان می دهد که این بازیکنان با خیالی آسوده در یك سوم تهاجمی تیم شان 
شرکت می کردند. از نقش فوق العاده شواین اشتایگر در موفقیت آلمان نباید 

به راحتی عبور کرد.
مسائل روحی روانی

روانی  روحی  ریشه  تاکتیکی،  مسائل  بر  عالوه  برزیل  کننده  ناامید  شکست 
نیز داشته است. برزیل بازی را بسیار خوب شروع کرد و در دقایق ابتدایی 
با  رفته  رفته  اما  کند.  ایجاد  آلمان  دروازه  روی  را  خوبی  فشار  توانست 
فروکش کردن احساسات بازیکنان در دقایق ابتدایی، این آلمان بود که با بازی 
بسیار  ژرمن ها  برای  اول  گل  بود.  شده  میدان  و  توپ  صاحب  خود  منطقی 
کلیدی بود، توماس مولر در بهترین زمان ممکن گل اول را به ثمر رساند تا 
برزیل تحت فشار شدید احساسات قرار گیرد. گل دوم کلوزه در واقع پایانی 
بود بر سناریوی برزیل ورژن ۲۰۱۴. موج احساسات بازیکنان برزیل سرازیر 
حفظ  میدان  میانه  و  دفاعی  خط  در  را  خودشان  تمرکز  نتوانند  آنها  تا  شد 
کنند. غیبت بازیکنی همچون تیاگو سیلوا نیز در این امر بسیار تاثیرگذار بود 
بحرانی  لحظات  در  را  تیم  بتواند  تا  نداشت  شایسته  کاپیتانی  برزیل  که  چرا 
هدایت کند. داوید لوئیس، فرناندینیو، مارسلو و دانته چهار بازیکنی بودند 
که به هیچ عنوان نتوانستند تمرکز خود را حفظ کنند. خوردن ۴ گل در مدت 
زمانی کوتاه به خوبی عمق فاجعه خط دفاع و میانی برزیل را آشکار می کند. 
وقتی تیمی اینقدر از لحاظ احساسی شکننده باشد، رخ دادن چنین مسائلی 
به هیچ وجه نمی تواند عجیب تلقی شود. آلمان در حالی پا به مصاف مقابل 
عمل  به  لوو  از  کشور  این  رسانه های  در  زیادی  انتقادات  که  گذاشت  برزیل 
را  الجزایر  و  غنا  مقابل  آنها  عملکرد  آلمان  رسانه های  از  بسیاری  بود.  آمده 
به  برزیل  مقابل  مصاف  در  شاگردانش  و  لوو  یواخیم  اما  بودند  نپسندیده 
آرامشی  و  تمرکز  با  آلمان  دادند.  نشان  را  خود  باالی  کاری  کالس  خوبی 
فوق العاده راهی بلوهوریزنته شده بود که این مساله در خلق چنین نتیجه یی 
قطعا تاثیرگذار بوده است. گرچه برزیل در این بازی بسیار ضعیف کار کرد 
اما به هیچ عنوان نمی توان برد تیم ملی آلمان را در این زمینه کوچك شمرد. 
باید پذیرفت که بازی بی نقص ژرمن ها نیز در رقم خوردن این نتیجه کامال 
تاثیرگذار بوده است. آلمان عالوه بر حضور در فینال، پیغام واضح و روشنی 
را نیز برای حریف خود در این دیدار فرستاده است. آرژانتین یا هلند هر کدام 
خواهند  رو  پیش  آلمان  برابر  دشوار  بسیار  دیداری  قطعا  شوند  فینال  راهی 
تیم  ثبات ترین  با  شك  بدون  جام  ابتدای  از  شاگردانش  و  لوو  یواخیم  داشت. 
بوده اند و این ثبات را به خوبی تا انتهای جام نیز همراه خود داشته اند. پس 
از ناکامی لحظات آخر در ۳ جام جهانی گذشته، این بار آلمان ها فقط به کسب 

عنوان قهرمانی راضی خواهند شد.
thinkfootball :ترجمه: شهاب شهابی/ منبع





  جمعه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۵۳هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــاب  ــنده كت ــم – نويس ١ - ممنون

«المعجم في معائير اشعارالعجم»
٢- يكي از زنان بهشتي – بزرگوارتر 

– دانه سحرآميز خوراكي
٣- پدر زال – روش و حرفه كاربرد 

علوم فني – دورانديش
ــيني – كلمه شگفتي –  ٤- جانش

قبال
٥- از اعياد ويتنامي ها – قرار گرفته 

– هويدا
ــودرو –  ــن خ ــوب زيري ٦- چارچ

سرزمين – كشيدني نامطلوب
ــا – ترتيب و  ــازه – آب نم ٧- خمي

جايگاه سوره كهف در قرآن مجيد
ــدار و ثابت –  ٨- كنيز، غالم – پاي

حيله گر
٩- جوانمرگ، نامراد – برتري ها – 

مگر
ــته كوه هاي  ١٠- بلندترين قله رش

زاگرس – كافه – نام دخترانه
١١- لطف داشتن – مراد – حرف تنفر

١٢- با ناز آيد – ضمير وزني – زمان بعد از حال
١٣- نشان، رونق – درمانده و عاجز – مرزبان

١٤- گروهي از ياران پيامبر اسالم (ص) – كمدين معروف – جاري و سيال
١٥- تيم فوتبال آلماني كه اواخر فروردين با اقتدار قهرمان اين فصل شد – رسيدگي 

به جرايم سياسي و مطبوعاتي ... است

 عمودي:
١ - بازيگر مرد سريال پايتخت ٣ كه در عيد نوروز پخش شد – سره

٢- نقل قول – بزرگان – خواهش و التماس
٣- برودت – خوشحال – مجري وصيتنامه

٤- حرف دهان كجي – يك نوع مار بزرگ – حرف جمع – ردياب
٥- اندوهگين – يكپارچه – رود فرانسه

٦- سلطان – پاينده – نوعي داستان
٧- منع شده – منش انساني – ميوه تلفني

٨- از اركان نماز – كشيدگي، طول – جمع متن
٩- بهشت، پاكي – بطور ناگهاني – شاعر و دانشمند ايراني دوره سلجوقيان

١٠- توانايي، قدرت – ممكن 
– مخفف الي آخر

ــروه –  ــدن رگ – گ ١١- بري
جمع وزنه

١٢- حوله – مردمك – طرف 
– رب النوع مصريان

از   – ــان  بي پاي ــان  زم  -١٣
بزرگترين شهرهاي استان يزد 

– واخواست سفته
١٤- خوشگل – درخت جوان 

– كيش ها، دين ها
و ــگ  رن ــك  ي ــق  رفي  -١٥ 
 موافق – شاعر غزل سراي دوره 

بازگشت ادبي

 افقي:
ــايل  وس ــن  قديمي تري از   - ١
ــتاري راه  الكترونيكي ارتباط نوش

دور – پدر علم كامپيوتر
ــه – بوقچي –  ــقف ريخت ٢- س

خرخر
٣- در اين روش برنج با شعله آرام 
و بدون صاف كردن طبخ مي شود 
– آسايشگاه معلولين و سالمندان 

معروف تهران – نام آوري
٤- پياپي – حرف تنفر – خداي من

ــي در  ــط – پهلوان ــرف رب ٥- ح
شاهنامه – چراغ دريايي

ــس جمهور قبلي مصر –  ٦- رئي
ــركت بزرگ  حنا – چهارمين ش

اتومبيل سازي جهان
٧- ولي – ناپاكي – وارونه

٨- ذخيره – آگهي – جسارت و 
پردلي

٩- نام سازي – زيردست – پول 
قديمي

١٠- ستاره قطبي – نشيمن – درنگ
١١- ماشين الكترونيكي قابل حمل سبك براي اجراي بازي هاي ويديويي – دشت 

بلند و هموار – دختر
١٢- حديد – ضد خير – روش يا معيار معتبر
١٣- خواهر – محصوالت شيري – آنكه شاعر

١٤- پيچك – شكوه – باد كشنده
١٥- سريال مهدي فخيم زاده – مردمان صاحب ادب و فرهنگ

 عمودي:
١ - فيلم ابراهيم وحيدزاده – الي آخر

٢- زباني قراردادي ميان دو تن براي آنكه با هم گپ زنند و ديگران به معناي آن پي 
نبرند – زياد شده – از گل ها

٣- كاغذ كم ارزش – تپه اي با آثار تاريخي – صيقل دادن
٤- لقب فرگوسن – سحاب – كاغذ چاپ – نادر

٥- معبد ترسا – ظرفي گود – رايحه
٦- زه كمان – نام دخترانه – داالن زيرزميني

٧- كشور عزيزمان – به كار گرفتن چيزي – ظريف، زيبا
٨- همراه قافيه – سردسير – با گفت آيد

ــابق تيم ملي – گول  ــرما يا برخي بيماري ها – نام پيوس گلزن س ٩- حالتي از س
زننده

١٠- ساحل – داستان كوتاه 
– داروي هوشبري

١١- واژه تمجيد – اسمي – 
دوران پس از بيماري

١٢- بايگاني – مخفف عجل اهللا 
تعالي فرجه – گداختن سيم و 
زر در آتش جهت امتحان – 

پسوند شباهت
١٣- توشه سفر – رئيس – 

حالتي از ماده
ــور نائورو –  ١٤- مركز كش

رشته پهن – رود اروپايي
١٥- پرش – اثري از چارلز 

ديكنز

حل جدول ويژه شماره ۵۶۴۳حل جدول عادی شماره ۵۶۴۳

جدول ويژه  جدول عادي 123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
نامرفروهمجسيير1
ودنانيكدييكاه2
تيوككسامهنتكي3
رباتنكلسلانم4
وليسگتناهادع5
نبالالاكليكي6
ادطورخمهديسر7
صلاخرداربهواي8
دننامگنيرديح9

تهنيدايليشلش10
وقهنگنميداكا11
ماوارعفانتال12
افصابركوندادو13
نيابنشوردنبرد14
يهلايتسينويتسه15

123456789101112131415
لقاقشكيمويتورپ1
ابروشلكاكادها2
لامشنواهتمايل3
اداباخيكلددم4
ينهيمكبفاهنب5
يكيعرفاروازا6
لدتياعرتياهن7
پاچكيرلاكليسگ8
لهالهامنهروت9

مراميبينيچير10
اكشرايكسسوما11
ررديميراكلخد12
نبراشروولناوي13
الودناتاريمرو14
نادبيموجنجاتهم15

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

و  مثبت  احساسات  که  رسد  می  نظر  به 
پایدار  چنان  هم  دارید  اکنون  هم  که  خوبی 
که  دانید  می  هم  طرفی  از  اما  بود،  خواهند 
چنین چیزی تا ابد ادامه نخواهد داشت. اگر 
ممکن  دهید  دست  از  را  تان  نفس  به  اعتماد 
است ناگهان زمین بخورید. شاید فکر کنید 
به  گذرد  می  تان  ذهن  در  را  چه  آن  اگر  که 
دیگران بگویید همه ی مشکالت حل خواهد 
شد، اما حواس تان باشد که اگر زیاده روی 
این  شود.  می  درست  مشکل  بیشتر  کنید 
احتیاط  توانید  می  که  جایی  تا  باید  هفته 
کسی  احساسات  است  ممکن  وگرنه  کنید، 
را که دوست اش دارید زیر پا بگذارید. اگر 
نمی توانید حرف های قشنگ بزنید، این که 

اصًال چیزی نگویید بهتر است.

متولدین اردیبهشت (گاو):
باشید،  خودتان  حال  به  خواهد  می  تان  دل 
را  انتظارتان  که  هستند  زیادی  کارهای  اما 
می کشند. اگر در منزل تنها بمانید و کاری 
کارهایی  پیش  مدام  فکرتان  وقت  آن  نکنید، 
خواهد بود که باید انجام شان دهید. اگر هم 
سپری  خانواده  و  دوستان  با  را  تان  اوقات 
ای  که  بخواهد  تان  دل  شاید  وقت  آن  کنید، 
کاش در سکوت و آرامش منزل می ماندید. 

در هر صورت یادتان باشد که عدم رضایتی 
نسبت  دیگران  به  کنید  می  احساس  که  را 
ندهید. بهتر است شرایطی را که در آن قرار 
گرفته اید بپذیرید تا بتوانید از چیزهایی که 

حتی فکرش را هم نمی کنید لذت ببرید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
دوستان  شما  هفته  این  مشکالت  منشأ 
نزدیک تان هستند، به ویژه اگر برنامه های 
متفاوت  خواهید  می  شما  چه  آن  با  ها  آن 
باشد. فعالیت های اجتماعی نقش مهمی را 
است  ممکن  اما  کنند،  می  ایفا  هفته  آخر  در 
می  پیش  برنامه  طبق  چیز  همه  که  این  از 
رود احساس کسالت و بی حوصلگی کنید. 
پس  داد،  تغییر  شود  نمی  را  چیزها  بعضی 
بیهوده برای دست کاری آن ها تالش نکنید. 
یادتان باشد که خواسته های شما با گذشت 
از  فکر  طرز  این  با  کنند،  می  تغییر  زمان 
شدت فشارهای پیش رو کاسته خواهد شد. 
نکته ی آخر این که با دیگران همان طوری 
رفتا کنید که دل تان می خواهد با شما رفتار 

شود.

متولدین تیر (خرچنگ):
با  را  تان  وظایف  تا  هستید  راهی  دنبال  به 
که  رسد  می  نظر  به  کنید.  تقسیم  دیگران 
کاسه ی صبرتان لبریز شده است، زیرا همه 
طول  باید  چه  آن  از  بیشتر  اکنون  کارها  ی 
کشیده است. اگرچه تمایل دارید که دیگران 
را به شتاب دعوت کنید، اما به شما توصیه 

می شود که رویکردتان را تغییر دهید و به 
جای عجله کردن با سرعت آهسته تر حرکت 
بیاید،  کوتاه  دارید  که  انتظاراتی  از  کنید. 
بعد خواهید دید که چه قدر همه چیز بهتر 
این  راهکار  بهترین  پس  رفت.  خواهد  پیش 

است که موافق جریان شنا کنید.

متولدین مرداد (شیر):
خیلی دل تان می خواهد که به سفر بروید، 
تان  ذهن  در  را  آن  جزییات  ی  همه  حتی 
و  ها  برنامه  خاطر  به  اما  اید.  کرده  تجسم 
سفر  یک  به  توانید  نمی  دارید  که  وظایفی 
طوالنی بروید. البته همین که یک آخر هفته 
کمی  تا  است  کافی  باشید  داشته  خوب  ی 
ی  برنامه  هنوز  اگر  کنید.  رضایت  احساس 
نداده  ترتیب  هفته  آخر  این  برای  خاصی 
ی  روزه  یک  سفر  یک  نباشید.  نگران  اید 
ناگهانی به خارج شهر می تواند دقیقًا همان 
انرژی  تا  دارید  نیاز  آن  به  که  باشد  چیزی 

دوباره بگیرید.

متولدین شهریور (سنبله):
برای  متفاوت  کامًال  راه  یک  دنبال  به  باید 
باشید،  رابطه  یک  در  تان  مشکالت  حل 
حل  در  تواند  می  شما  رویکرد  تغییر  یعنی 
انتظار  اما  شود.  واقع  مؤثر  تان  مشکالت 
بدون  و  ناگهان  چیز  همه  که  باشید  نداشته 
که  این  برای  قدم  اولین  شود.  حل  ناراحتی 
حس نیت تان را نشان دهید این است که از 
احساسات  وقتی  بزنید.  حرف  قلب  صمیم 

ها  آن  بگذارید،  میان  در  دیگران  با  را  تان 
هم می فهمند که چه طور باید با شما رفتار 
کنند و به این ترتیب مشکالت کم کم از بین 

خواهد رفت.

متولدین مهر (ترازو):
چند روزی بود که با یک تضاد درونی دست 
هفته  این  حاال  و  کردید  می  نرم  پنجه  و 
درونی  های  آرامی  نا  این  که  است  ممکن 
کنید  فکر  شاید  کنند.  بروز  و  شوند  منفجر 
که حق با شماست، اما یادتان باشد که طرف 
مقابل تان هم ممکن است حق را به خودش 
متفاوتی  نظرات  که  بینید  می  اگر  بدهد. 
وجود دارند دعوا نکنید، در عوض به دنبال 
راه  یک  به  مسایل  حل  برای  تا  باشید  راهی 

حل مشترک برسید.

متولدین آبان (عقرب):
و  عادی  کارهای  انجام  در  کنید  سعی 
روزمره تنوع ایجاد کنید تا شادی و هیجان 
اگر  باشید.  کرده  اضافه  روزتان  به  را  الزم 
و  خالقانه  افکارتان  که  کنید  می  احساس 
توانید  نمی  که  بدانید  هم  را  این  اند،  جالب 
کنید.  تبدیل  واقعیت  به  باره  یک  را  ها  آن 
به  دست  و  کنید  روی  زیاده  که  این  جای  به 
به  است  بهتر  بزنید،  بزرگ  خیلی  کارهای 
باشید  کوچک  اصالحات  و  تغییرات  دنبال 
و بعد منتظر بمانید و نتیجه اش را ببینید. 
یک تغییر کوچک می تواند آن قدر تأثیرگذار 

باشد که حتی فکرش را هم نمی کنید.

متولدین آذر (کمان):
و  تفریح  هفته  این  که  خواهد  می  تان  دل 
احساسات  است  ممکن  اما  کنید،  شادی 
ناگفته ی کسی چنان شما را درگیر کند که 
نتوانید این هفته را به شادی بگذرانید. اگر 
دیگران  احساسات  به  که  بگیرید  تصمیم 
گناه  احساس  حتمًا  وقت  آن  نکنید،  توجه 
خوش  توانید  نمی  دیگر  و  کرد  خواهید 
باشید. برای این که از این وضعیت خالص 
دیگران  به  است  بهتر  نکنید.  عجله  شوید 
رفتار  طوری  دوستی  عالم  در  و  کنید  کمک 
رفتار  شما  با  خواهد  می  تان  دل  که  کنید 

شود.

متولدین دی (بز):
باز  بمانید  منزل  در  هفته  این  اگر  حتی 
هر  یعنی  کنید،  استراحت  توانید  نمی  هم 
هستند  زیادی  چیزهای  هم  باز  کنید  کاری 
شاید  کرد.  خواهند  پرت  را  تان  حواس  که 
هیچ  در  را  خودتان  که  بگیرید  تصمیم 
صورت  هر  در  اما  ندهید،  دخالت  ماجرایی 
پس  شد،  خواهید  کشیده  ماجراها  این  به 
خودتان  کنید؟  می  مقاومت  بیهوده  چرا 
همراه  دیگران  با  و  بگذارید  صحنه  به  پا 
کارهای  و  باشید  فعال  است  بهتر  شوید. 
رضایت  احساس  تا  کنید  بندی  زمان  را  تان 

بیشتری به سراغ تان بیاید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
اگر این هفته را در تنهایی و انزوا بگذرانید 
تان  مشکالت  که  کنید  احساس  است  ممکن 
یکی پس از دیگری به سراغ تان می آیند. به 
نظر می رسد که دیگران می خواهند بیشتر 
همراهی  دارید  دوست  شما  که  چیزی  از 
ماندید،  تنها  دلیلی  هر  به  اگر  اما  کنند.  تان 
زیرا  باشید،  آسوده  توانید  نمی  که  بدانید 
وظایف بسیاری هستند که باید انجام شان 
دانید  می  که  کنید  می  فکر  خودتان  دهید. 
چه چیزی برای تان بهتر است، اما باید یاد 
بگیرید که انعطاف پذیرتر باشید تا دیگران 
برای  کنند.  تان  همراهی  که  شوند  ترغیب 
بهتر  باشید  گروه  در  خوبی  عضو  که  این 

است موافق جریان حرکت کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
با  را  تان  احساسات  که  باشد  بهتر  شاید 
بهتر  تان  حال  تا  بگذارید  میان  در  دیگران 
شود، اما این بهبودی موقتی خودش نشانه 
می  نظر  به  است.  تر  جدی  موضوع  یک  ی 
تغییر  تان  های  ارزش  و  باورها  که  رسد 
کرده اند و حاال دوست دارید اطراف تان را 
باورهای  گر  نشان  که  کنید  پر  چیزهایی  با 
باشید  صادق  خودتان  با  باشند.  جدیدتان 
کردن  خرج  به  تمایل  اکنون  که  بپذیرید  و 
تا  کنید  جمع  را  تان  حواس  فقط  دارید. 
باشند،  کاربردی  خرید  می  که  چیزهایی 

یعنی از روی هوس خرید نکنید.

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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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست
چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب
کاندر این طغرا نشان حسبه لله نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود
خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
ور نه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است
ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست
عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نیست

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

The Zahed, outward worshipper! Of our state, knowledge is none.
In respect of us, whatever he saith, room for abhorrence is none.
In Tarikat, whatever befalleth the holy Traveler is his welfare:
O heart! In the straight highway, road lost is none.
That we may see how the game turneth, a pawn, I will move.
The power of Shah to the chess-board of profligates is none.
What is this lofty roof, smooth, with many pictures?
In the world, acquainted with this mystery, Sage there is none.
O Lord! Who is this independent One? What is this powerful creed?
For this is all internal wound; but power of sigh is none.
Thou mayst say: “The Lord of the Secretariat knoweth not the account:
For, in this imperial signature, trace of “Hasbatanu-li-llah” is none.
Whoever wisheth, say: “Come:” Whoever wisheth, say: “Speak:”
In this Court is neither arrogance nor haughtiness; chamberlain, or door-keeper, is
none.
To go to the Tavern-door is the work of those of one color:
For the Self-sellers, path. into the street of the Wine-Sellers, “is none.”
Whatever unfitness there is, is by reason of our unfit, formless form:
If not, on a person’s stature, thy dress of honor, short is none.
I am the slave of the Pir of the tavern, whose favor is constant:
If not, the favor of the Shaikh and of the Zahed, is sometimes; and, sometimes is 
none.
If, through lofty spirit, Hafez sit not on the chief seat,
The Lover, dregs of wine drinking, in the bond of property and of rank is none.

درباره «میرزاده عشقی» به بهانه سالمرگ او

من  آن نیم که به مرگ 
طبیعی شوم هالك

سید فرزام حسینی

 میرزاده عشقی شاعر و روزنامه نگار مبارزی بود، که جانش را 
بر سر عقیده مبارزاتی اش با رژیم پهلوی اول و مخالفت با رضا 
خان میرپنج گذاشت. شاعری که شعرهای سیاسی- اجتماعی اش 
بخشی از ادبیات سیاسی کالسیك ما محسوب می شود. سرانجام 
کار، رضا شاه پهلوی که در حال تثبیت قدرت بود و طاقت انتقاد 
نداشت، جان شیفته و بی قرار و زبان سرخ عشقی را تاب نیاورد 

و دستور به ترور این شاعر و روزنامه نگار شورشی داد. 

نقل است که نعش عشقی را پس از ترور به خانه اش آوردند و در 
آنجا شسته و کفن کردند، شب جنازه اش را در مسجد سپهساالر 

به امانت گذاشتند و روز بعد تشییع کردند. 

همان شب «سید حسن مدرس» و دسته اقلیت مجلس اعالمیه یی 
یك  جنازه  از  می خواهد  کس  هر  فردا  که  کردند  منتشر  شهر  در 
سپهساالر  مسجد  در  صبح  نماید  تشییع  مظلوم»  و  غریب  «سید 
 ۳۰ حدود  در  می گویند  بی نظیری-  جمعیت  صبح  شود.  حاضر 
هزار نفر در تشییع جنازه شرکت کرده بودند- در مسجد جمع 
آمده بود، جنازه را حرکت داده و تشییع فوق العاده پر ازدحامی 
شاعر  این  جنازه  آمد.  عمل  به  نشده،  دیده  آن  نظیر  تاکنون  که 
عاقبت  کردند.  مدفون  برده  بابویه  ابن  غربی  شمال  در  را  شهید 
عشقی همان طوری شد که خودش پیش بینی کرده بود: «من آن 

نیم که به مرگ طبیعی شوم هالك».


