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به دلیل سستی اقتصاد اروپا

بيمارى يـورو
 فقط چند ماه پیش رهبران حوزه یورو معتقد بودند که آب بر 
آتش ریخته اند و درنهایت توانسته اند در شرایط مساعدی قرار 
مرکزی  بانک  رئیس  دراگی  ماریو  وعده های  بر  تکیه  با  گیرند. 
از  حمایت  برای  باشد»  الزم  آنچه  «هر  انجام  بر  مبنی  اروپا، 
نظر  به  بود.  بازگشته  قاره  این  به  اعتماد  باردیگر  واحد،  پول 
می رسید که رشد اقتصادی گرچه با سرعتی کند، اما به هر حال 
راهکارهای  و  نجات  برنامه های  اجرای  از  پس  است.  بازگشته 
رقابت پذیری،  بهبود  و  بودجه  کسری  کاهش  برای  دردسر  پر 
بیکاری،  نرخ  بودند.  احیا  حال  در  منطقه  گرفتار  کشورهای 
به خصوص در بین جوانان هنوز به شدت باال بود، اما دست کم 
در اغلب کشورها روندی کاهشی را در پیش گرفته بود. اوراق 
بر  حاکم  جو  چون  بود  گرفته  قرار  بهتری  وضعیت  در  قرضه 
بازارهای مالی دیگر این نبود که یورو دچار فروپاشی خواهد 

شد.
اما همه این شرایط، توهمی بیش نبود. 

به  دوباره  یورو،  حوزه  عضو  کشورهای  اخیر،  هفته های  طی 
فصل  در  آنها  داخلی  ناخالص  تولید  مجموع  افتادند.  دردسر 
رفت،  فرو  رکود  ورطه  به  ایتالیا  نداشت:  افزایشی  هیچ  دوم 
تولید ناخالص داخلی فرانسه ثابت ماند و حتی آلمان قدرتمند 
بود.  خود  تولیدات  غیرمنتظره  و  شدید  سقوط  شاهد  نیز 
بسیار  سوم  فصل  در  یورو  حوزه  اقتصاد  سالمت  وضعیت 
یورو  حوزه  آنکه  به دلیل  حدودی  تا  می رسد،  نظر  به  وخیم 
متحمل مشکالت مضاعف ناشی از تحریم روسیه توسط غرب 
خطرناکی  طرز  به  تورم  نرخ  شرایطی،  چنین  در  بود.  خواهد 
افت کرده و به حدود ۰/۴ درصد رسیده است که خیلی کمتر از 
هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی یعنی رقم ۲ درصد است 

یورو  حوزه  کل  است  ممکن  اینکه  از  نگرانی ها  موضوع  این  و 
اوراق  سود  است.  داده  افزایش  شود  گرفتار  قیمت ها  تنزل  در 
این  که  است  کرده  سقوط  درصد  یک  از  کمتر  به  آلمان  قرضه 
خود نشانی دیگر است از تنزل قیمت ها. حوزه یورو در تضاد 
کامل با آمریکا و بریتانیا که اقتصادهایشان از رشد بادوام بهره 

می برد، قرار گرفته است.

و  بانکی  بحران  عنوان  به  پیش  سال  چهار  از  بیش  آنچه 
بدهی های خارجی پا گرفت، به یک بحران رشد تبدیل شده که 
حاال سه اقتصاد بزرگ اروپا را در خود پیچیده است. آلمان بر 
است.  رفته  فرو  رکود  در  فرانسه  می خورد.  تلوتلو  رکود  لبه 
 ۱۵ سطح  از  باالتر  کمی  فقط  ایتالیا  داخلی  ناخالص  تولید 
هست.  شد،  معرفی  واحد  پول  که  زمانی  یعنی  خود  پیش  سال 
به دلیل آنکه این سه کشور دو سوم تولید ناخالص داخلی حوزه 
یورو را تشکیل می دهند، رشد در جاهایی چون اسپانیا و هلند 
اصلی  عوامل  کند.  جبران  را  آنها  اقتصاد  سستی  نمی تواند 
و  آشنا  بسیار  مشکل  سه  را  اروپا  اقتصاد  جدید  بیماری های 

مرتبط با هم تشکیل می دهند.

سیاسی ای  رهبران  کمبود  با  اروپا  حاضر  حال  در  آنکه  نخست 
روبه رو است که از شجاعت و عزم الزم برای پیشبرد اصالحات 
رشد  مجدد  راه انداختن  و  رقابت پذیری  بهبود  جهت  ساختاری 
که  را  ساله ای  دو  وقت  بزرگ،  کشورهای  باشند.  برخوردار 
دراگی برای انجام «هر آنچه الزم باشد» خریده بود، هدر دادند.

ادامه در صفحه ۳

نگاهی به ونیز و جشنواره معتبر سینمایی اش

مقصدی جدید برای مارکوپولو
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انگلیس آماده حمله به عراق و سوریه است
دیوید کامرون در پارلمان این کشور اعالم کرد که بریتانیا 
آماده مشارکت در حمالت هوایی آمریکا به عراق و سوریه 

است.
برای  لندن  های  سیاست  تشریح  برای  که  کامرون"  "دیوید 
مقابله با داعش و همچنین جلوگیری از پیوستن شهروندان 
و  عراق  در  حاضر  تروریستی  های  گروه  به  بریتانیایی 
سوریه، به مجلس عوام رفته بود همچنین هشدار داد: اگر 
از  مجوز  کسب  بدون  بیافتد  خطر  به  انگلیس  ملی  منافع 
مجلس و بدون اطالع آنها به عراق و سوریه حمله می کنیم. 
به نقل از دیلی تلگراف، نخست وزیر انگلیس همچنین اعالم 
مورد  در  ناتو  جاری  هفته  نشست  در  دارد  قصد  که  کرد 
گروه  علیه  سازمان  این  نظامی  نیروی  کارگیری  به  امکان 

داعش در عراق و سوریه صحبت کند. 
وی همچنین از مجلس عوام خواست تا اقدامات و قوانینی 
و  داعش  به  بریتانیایی  اتباع  پیوستن  از  جلوگیری  برای  را 

دیگر گروه های تروریستی به اجرا بگذارد. 
کامرون همچنین از مجلس عوام خواست تا از مردم انگلیس 
در برابر تحرکات شهروندان اروپایی که به داعش پیوسته و 
امکان بازگشت آنها به اروپا وجود دارد محافظت کنند. به 
گفته نخست وزیر انگلیس، این افراد "مصیبتی بزرگ" برای 

انگلیس محسوب می شوند. 
بر اساس این گزارش، اعالم شد که قرار است دولت انگلیس 
برنامه هایی را برای جلوگیری از پیوستن اتباع این کشور 

به تروریست های حاضر در خاورمیانه به اجرا بگذارد. 
افزایش  با  اخیر  های  سال  در  که  انگلیس  مقامات  نگرانی 
قبل  هفته  دو  حادثه  موجب  به  بوده  روبرو  گرایی  افراط 
(کشته شدن یک خبرنگار آمریکایی به دست یک تروریست 
روز  رو  همین  از  است.  یافته  افزایش  شدت  به  انگلیسی) 
دلیل  به  که  کرد  اعالم  انگلیس  دولت  آگوست   ۲۹ جمعه، 
سطح  است،  جریان  در  سوریه  و  عراق  در  که  رویدادهایی 
هشدار امنیتی در این کشور به مرحله شدید رسیده که در 

آن احتمال حمالت تروریستی زیاد است. 

از سوی دیگر ام  آی ۵ (سرویس اطالعات داخلی انگلیس) 
عملیات  در  که  را  بریتانیایی  شهروندان  مورد  در  تجسس 
تروریستی در سوریه شرکت دارند در اولویت برنامه های 

خود قرار داده است.

روزی ۳۰ تهدید به مرگ برای اوباما
روزانه  اوباما  باراک  که  است  شده  گفته  که  شده  شنیده 
حدودا ۳۰بار تهدید به مرگ می شود که این آمار، چهار برابر 

تهدیدها علیه جورج بوش است.
فاش  نامش  خواست  که  محرمانه  منبع  یک  نوشت؛  ایالف   
آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،   باراک  که  کرد  اعالم  نشود، 
تعداد،  این  که  می شود  مرگ  به  تهدید  ۳۰بار  حدودا  روزانه 
کیسلر،  رونالد  گفته  به  که  است  تهدیدهایی  برابر  چهار 
سال  در  رئیس جمهور»  به  محرمانه  «خدمت  کتاب  مولف 
پیشین  رئیس جمهوری  بوش،  دبلیو  جورج  علیه   ۲۰۰۹
بیشتر  که  کرد  خاطرنشان  منبع  این  داشت.  وجود  آمریکا 
مساله  این  اما  نیستند،  علنی  و  ندارند  اعتبار  تهدیدها  این 
تحقیقاتی  محرمانه  خدمات  دستگاه  که  نمی شود  باعث 
ایالت  پلیس  حال  همین  در  ندهد.  انجام  آن  درخصوص 
کنتیکت آمریکا توانست مردی را که احتمال می رفت اوباما 

را تهدید به قتل کرده باشد، بازداشت کند.

فهرست سیاه تحریم ها
برای   ۵+۱ و  ایران  هسته ای  مذاکرات  آنکه  وجود  با       
وزارت  اما  دارد،  ادامه  آذرماه  تا  جامع  توافق  به  دستیابی 
خزانه داری آمریکا اخیرا ۸ شخصیت به همراه ۲۰ شرکت و 
موسسه مالی را در فهرست سیاه تحریم ها قرار داد. مقامات 
کشورمان نسبت به این تحریم ها واکنش شدید نشان داده و 
آن را مغایر با روح توافق ژنو دانستند. این در حالی است 
که سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این رابطه گفت: 
این تحریم ها تاثیری بر پایبندی واشنگتن برای دستیابی به 

راه حل فراگیر در موضوع برنامه هسته ای ایران...

موگرینی جانشین اشتون
کاترین  جانشینی  سر  بر  بحث  مدت ها  از  پس  سرانجام 
دموکرات  سوسیال  خارجه  وزیر  موگرینی  فدریکا  اشتون، 
اتحادیه  خارجی  سیاست  هماهنگ کننده  به عنوان  ایتالیا، 
قرار  هرچند  که  ساله   ۴۱ سیاستمداری  شد.  انتخاب  اروپا 
برعهده  را  ایران  با  هسته ای  مذاکرات  مسوولیت  نیست 
میان  جامع  توافق  یک  به  رسیدن  به  نسبت  اما  باشد  داشته 
ایران و ۱+۵ درخصوص برنامه هسته ای تا ماه نوامبر ۲۰۱۴ 
ابراز امیدواری کرده است. وی از اواخر سال جاری میالدی 

فعالیتش را در اتحادیه اروپا آغاز خواهد کرد.

رایزنی ظریف پیش از نیویورک
هر چند با تمدید مذاکرات هسته ای تا سوم آذرماه زمان برای 
هسته ای  جامع  راه حل  به  دستیابی  درباره  مباحث  ادامه 
همچنان وجود دارد، اما وزیر خارجه کشورمان این روزها 
فرصت را غنیمت شمرده و رایزنی های دوجانبه ای را میان 
عمومی  مجمع  نشست  از  قبل  تا   ۵+۱ گروه  اعضای  و  ایران 

سازمان ملل برگزار کرده است.

هیجان اندک در بازار دالر
جدید  تحریم های  اعالم  به  واکنش  در  دالر  نرخ  که  هرچند 
آمریکا علیه ایران اوایل هفته روند صعودی به خود گرفت و 
تا ۳۱۶۵ تومان هم معامله شد اما خیلی زود هیجان ناشی از 
این تحریم ها فروکش کرد و در روز سه شنبه قیمت دالربه 
۳۱۵۰ تومان رسید. این در حالی است که خوش بینی نسبت 
به مذاکرات هسته ای سبب شده بود تا دالر به کف حمایتی 
کارشناسان  اینکه  وجود  با  شود.  نزدیک تر  تومانی   ۳۱۰۰
اما  یافت  نخواهد  تداوم  دالر  قیمت  افزایش  روند  معتقدند 

نباید تاثیر هیجانات را بر بازار نادیده گرفت.

محکومیت «رحیمی» به حبس
  به فاصله چند روز از اظهارات رئیس کل دادگستری استان 
دولت  ارشد  مقامات  از  یکی  پرونده  درخصوص  تهران 
سابق که پرونده مربوط به وی را قطور و سنگین خوانده 
پرونده  رای  کرد  اعالم  ایران  قضائیه  قوه  سخنگوی  بود، 
محکوم  حبس  و  نقدی  جزای  به  وی  و  شده  صادر  «م.ر.» 
جزئیات  بیان  از  نشده  قطعی  اینکه  دلیل  به  اما  است  شده 
آن معذورم. پرونده اختالس «بیمه ایران» به عنوان یکی از 
در   ۱۳۸۹ سال  از  کشور،  مالی  فساد  پرونده های  مهم ترین 

دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.

پوتین به دنبال اوکراین شرقی
  اتحادیه اروپا اعالم کرده روسیه یك هفته زمان دارد تا رویه 
خود را در مورد اوکراین تغییر دهد در غیر این صورت با 
تحریم های جدید مواجه خواهد شد اما در عوض والدیمیر 
شرق  در  شرقی»  «اوکراین  کشور  تشکیل  دنبال  به  پوتین 
روسیه  رئیس جمهور  آنکه  از  پس  روز  یك  است.  اوکراین 
خواست  کی یف  از  کرد،  تهدید  هسته ای  مقابله  به  را  غرب 
شرقی  مناطق  بحران  کاهش  برای  را  اساسی  مذاکرات  تا 
حاکمیت  موضوع  به  باید  که  مذاکراتی  کند؛  آغاز  اوکراین 

مستقل این منطقه بپردازد تا منافع مردم حفظ شود.

خشکسالی در کمین ایران
دست  حاالها  حاال  نیست  قرار  خشکسالی  می رسد  نظر  به 
از سر مردم ایران بردارد و آن گونه که جدیدترین مطالعات 
نشان داده است مردم کشورمان باید خودشان را برای یک 
براساس  هم اکنون  کنند.  آماده  خشکسالی  ساله   ۳۰ دوره 
مشکل  با  کشور  کالن شهرهای  تمام  نیرو  وزارت  اعالم 
و  اصفهان  شهر   ۲ میان  این  در  و  هستند  مواجه  آب  کمبود 
در  نیز  تهران  و  دارند  قرار  آبی  شرایط  بدترین  در  کرمان 
آستانه ورود به این شرایط سخت است. به ۶هزار روستا در 

کشور با تانکر آبرسانی می شود.

حمله امریکا به رهبر شباب
در  سومالی  در  شباب  گروه  رهبر  که  نیست  معلوم  هنوز 
حمله امریکا کشته شده باشد یا نه، اما وزارت دفاع امریکا 
تایید کرده است که احمد عبدی غودانی، رهبر گروه شباب 
را هدف حمله هوایی قرار داده است. پنتاگون می گوید که 
کماندوهای امریکایی نیز در این عملیات شرکت داشته اند. 
شهرت  نیز  الزبیر  ابو  مختار  به  که  غودانی  عبدی  احمد 
است  سومالی  شمال  در  منطقه یی  سومالی  لند،  اهل  دارد، 
سخنگوی  کربی،  جان  است.  کرده  خودمختاری  اعالم  که 
باشد،  شده  کشته  شباب  رهبر  اگر  که  است  گفته  پنتاگون 
گروه های  از  شباب  است.  خورده  بزرگی  ضربه   گروه  این 
وابسته به القاعده در قاره آفریقاست که در سال های اخیر 
در  است.  گرفته  کنترل  تحت  را  سومالی  از  وسیعی  مناطق 
دو سال گذشته، نیروهای اتحادیه آفریقا، شهرهای بزرگ را 
از دست شباب خارج کرده  اند. الشباب مانند طالبان مدعی 
است بر اساس قوانین شریعت اسالمی، مجازات  هایی مانند 

سنگسار و قطع اعضای بدن را اجرا می کند.

واکنش بین المللی
خشم بان کی مون از داعش| بان کی مون، دبیرکل سازمان 
دولت  را  خود  (که  داعش  تروریستی  گروه  اقدام  از  ملل 
دومین  ساتلوف،  استیون  اعدام  در  می نامد)  اسالمی 
از  ما  گفت:  و  کرد  ناراحتی  ابراز  امریکایی  خبرنگار 
یك  بریدن  سر  ویژه  به  و  عراق  در  داعش  گروه  جنایت های 

خبرنگار دیگر امریکایی بسیار خشمگین هستیم.

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
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جنايت كاران را نبخشيد، چرا 
كه رحم موجب جنايت خواهد 

شد.
 روميئو و ژوليت، پرده سوم، صحنه اول 

Mercy but murders, par-
doning those that kill.

Romeo and Juliet, Act III, sc. 1.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير
 گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

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.

71420 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

 دوم آنکه، اذهان عمومی متقاعد نشده اند که به اعمال تغییرات شدید و عمیق نیاز مبرم 
و  پولی  اقدامات  چارچوب  دراگی،  تالش های  همه  به رغم  اینکه،  سوم  و  دارد.  وجود 
مالی چنان سخت شده است و در برابر رشد اقتصادی نقش بازدارنده ایفا می کند که 

اجرای اصالحات ساختاری را دشوارتر می سازد. 

تجلی های متفاوتی از این مشکالت را می توان در سرتاسر حوزه یورو مشاهده کرد، 
اما کشوری که نمونه بارز هر سه مشکل هست، فرانسه است. در هفته جاری، فرانسوآ 
اوالند، رئیس جمهوری سوسیالیست گرفتار در مشکالت این کشور، مجبور شد دولت 

خود را بازسازی کند تا در برابر آرنود مونته بورگ، بایستد. مونته بورگ به رغم آنکه 
وزیر اقتصاد دولت اوالند بود، منتقدترین فرد نسبت به خود او و از اعضای حزبش 
بود. اوالند که در سال ۲۰۱۲ با وعده آینده ای بدون رنج به قدرت رسید، یک اصالح طلب 
نخست وزیر  به عنوان  مارس  ماه  در  را  والس  مانوئل  که  زمانی  از  اما  نیست.  تاچری 
و  مالیات ها  کاهش  دولت،  هزینه های  کاهش  اصل  توانست  کم  دست  کرد،  منصوب 

اجرای اصالحات ساختاری را دنبال کند.
آورد،  به دست  پیشرفت هایی  می توانست  اصالح طلب تر  و  جدید  دولت  یک  تئوری،  در 
است،  نامحبوب  به شدت  نه تنها  اوالند  نیست.  آماده  آن  برای  خیلی  عمومی  اذهان  اما 
بلکه عکس ماتئو رنزی ایتالیا که شجاعانه اصالحات سختگیرانه را مطرح کرد (اگرچه 
متقاعد  را  رای دهندگان  نتوانست  حتی  فرانسه  رئیس جمهوری  نکرد)،  عمل  هم  او 

عوض  در  است.  اجتناب ناپذیر  دولت،  اندازه  کاهش  ازجمله  دشوار  تغییرات  که  کند 
مونته بورگ و طرفدارانش به این نکته اشاره کرده اند که در صورتی که حوزه یورو از 
قوانین خود تخطی کند و اجازه کسری بودجه های بیشتر و هزینه های سنگین دولتی 
را بدهد، نیازی به اصالحات سخت نخواهد بود، چون اقتصاد به طرز معجزه آسایی 

خود را از خطر بیرون خواهد کشید. 
مشکل  سومین  درمورد  چون  است،  جذاب تر  می کند،  مطرح  مونته بورگ  که  بحثی 
اروپا درست می گوید: ریاضت بیش از حد توسط آلمان به این قاره تحمیل شد. دراگی 
مجمع  در  یورو  حوزه  مالی  و  پولی  سیاست  که  است  کرده  اشاره  نکته  این  به  تلویحا 
که  گفت  او  می شود.  تدوین  سختگیرانه  حد  از  بیش  هول  جکسون  ساالنه  اقتصادی 
و  است  شده  گرفته  به کار  انگلیس  و  آمریکا  توسط  که  است  مقداری  تسهیل  طرفدار 
شود.  تدوین  اقتصادی  رشد  افزایش  درجهت  مالی  سیاست های  که  شد  آن  خواستار 
این پیامی بود که مخاطب اصلی اش آنگال مرکل، صدراعظم آلمان بود. او رهبری است 
که بیش از همه بر پیروی از قوانین حوزه یورو درزمینه مقررات مالی تاکید می کند، 

دریت مانند بوندس بانک آلمان که بیش از همه بانک ها مخالف تسهیل مقداری است.
به رغم شرایط وخیم فعلی، باید چشم اندازی برای تغییر اوضاع وجود داشته باشد. اگر 
اوالند و رنزی نشان دهند که درمورد اصالحات ساختاری صداقت دارند، خانم مرکل 
دولتی  سرمایه گذاری  افزایش  (ازجمله  آسان تر  مالی  شرایط  که  باشد  عالقه مند  باید 
و  ببندید  را  چشمانتان  گیرد.  پیش  در  را  سهل گیرانه تری  پولی  سیاست  و  آلمان)  در 
تصور کنید که این سه رهبر با کمیسیون اروپا همکاری می کنند تا بازار واحد را تکمیل 
کنند و سعی می کنند یک توافق تجاری با ایاالت متحده به امضا رسانند. متاسفانه در 
دنیای واقعی خانم مرکل دالیل کافی ندارد تا به ایتالیا یا فرانسه اعتماد کند. هر وقت 
فشارهای خارجی بر آنها کم شد، وعده اصالحات را کنارگذاشتند. مرکل به تازگی ژان 

کلود یانکر، نامزد منفعل را به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برگزید.
بنابراین شرایط دشوار خواهد بود؛ اما بدون فشار جدیدی ازسوی رهبران قاره، رشد 
اقتصادی احیا نخواهد شد و تنزل قیمت ها اوج خواهد گرفت. در دهه ۱۹۹۰ ژاپن یک 
دهه رشد را از دست داد و هنوز هم با مشکالت آن دست و پنجه نرم می کند؛ اما عکس 
ژاپن، اروپا یک کشور منسجم نیست. اگر این اتحاد پولی چیزی جز رکود، بیکاری و 
تنزل قیمت ها در پی نداشته باشد، سرانجام برخی افراد به خروج از یورو رای خواهند 
مالی  فشار  از  خطرناشی  دولت،  بدهی  کردن  محدود  برای  دراگی  وعده  مدد  به  داد. 
فروپاشی یورو در بازار کاهش یافته است؛ اما خطر سیاسی خروج یک یا دو کشور از 
حوزه یورو، لحظه به لحظه در حال افزایش است. بحران یورو از میان نرفته است؛ 

فقط در انتظار مانده است.

خطرناشی از فشار مالی فروپاشی یورو در 
بازار کاهش یافته است؛ اما خطر سیاسی 

خروج یک یا دو کشور از حوزه یورو، 
لحظه به لحظه در حال افزایش است. 

بحران یورو از میان نرفته است؛ فقط در 
انتظار مانده است.
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گزارش

آیا اسکاتلند باید یک 
کشور مستقل شود؟

پرسی  همه  در   (۱۳۹۳ شهریور   ۲۷)  ۲۰۱۴ سپتامبر   ۱۸ روز  است  قرار  اسکاتلند  مردم 
شود؟»  مستقل  کشور  یک  باید  اسکاتلند  که «آیا  پرسش  این  به  و  کنند  شرکت  استقالل 
پاسخ آری یا نه بدهند. در این همه پرسی فقط افراد باالی ۱۶ سال ساکن اسکاتلند حق 
آن  در  نمی توانند  ولز  و  شمالی  ایرلند  انگلیس،  شامل  مناطق  سایر  مردم  و  دارند  رای 
ملی  حزب  رهبر  و  اسکاتلند  اول  وزیر  سالموند  رهبری  به  جنبش «آری»  کنند.  شرکت 
گرای اسکاتلند (اس ان پی) از اعضای حزبش، هواداران احزاب دیگر و مردم خواسته 
هدف  که  اسکاتلند،  ملی  حزب  بدهند.  مثبت  رای  بریتانیا  از  اسکاتلند  استقالل  به  است 
اصلی اش استقالل است بدنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۱ با اختالف 

باال، مشروعیت الزم را برای برگزاری این همه پرسی به دست آورد.

به  مشارکت  اگر  که  هستند  نفر  هزار   ۲۰۰ و  میلیون   ۴ حدود  اسکاتلندی  رأی دهندگان 
۸۰ درصد برسد، این به مفهوم ۳٫۳۶ میلیون رأی می باشد. اگرچه با گشایش پارلمان 
شد  مستقل تر  کمی  می شود  نامیده  بریتانیا  آنچه  از  منطقه  این   ۱۹۹۹ سال  در  اسکاتلند 
در  انگلیس  با  منطقه  این  ساله   ۳۰۷ اتحاد  از  اسکاتلند  کامل  استقالل  بحث  همچنان  اما 
محافل سیاسی مطرح است. دولت اسکاتلند بر این باور است که اتحاد با بریتانیا دیگر 
است  مدعی  و  است  مخالف  اقدام  این  با  انگلیس  دولت  اما  نیست  نیازهایش  پاسخگوی 

بریتانیا یکی از موفق ترین اتحادها را دارد.
پادشاهی متحده بریتانیا در سال ۱۷۰۷ با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسکاتلند 
و انگلیس به طور رسمی تاسیس شد و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده 
 ،۱۹۲۰ دهه  در  انگلیس  از  ایرلند  جمهوری  استقالل  با  و  بعدها  بوده اند.  بریتانیا  اصلی 
با  و  نگهداشت  خود  حاکمیت  تحت  را  شمالی  ایرلند  منطقه  انگلیس  مرکزی  دولت 
منطقه  بپیوندد.  ایرلند  جمهوری  به  منطقه  این  نداد  اجازه  نظامی  نیروی  از  استفاده 
انگلیس که بزرگترین و پرجمعیت ترین منطقه تشکیل دهنده کشور بریتانیا است بطور 
سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ کرده و همین سلطه 
حداقل  یا  و  استقالل  کسب  برای  شمالی  ایرلند  و  ولز  اسکاتلند،  ساکنان  تا  شده  باعث 
خودمختاری تالش و مبارزه کنند. این تالش ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد 
که دولت مرکزی انگلیس بتدریج برخی از اختیارات را به دستگاه های محلی واگذار کند 
که اوج این واگذاری اختیارات به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ مربوط 
خود  داخلی  امور  کنترل  اسکاتلند  مردم  گردید  باعث  نسبی  خودمختاری  این  می شود. 
را در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور 
خارجه  وزارت  دفاع،  وزارت  نظیر  نهادهایی  فاقد  اسکاتلند  بگیرند.  اختیار  در  قضایی 

و بانک مرکزی است.

دومین  انگلیس  از  پس  می دهد،  تشکیل  را  بریتانیا  جزیره  شمالی  بخش  که  اسکاتلند 
منطقه وسیع تشکیل دهنده بریتانیا است. این منطقه حدود ۵/۵ میلیون نفر جمعیت 
آن  در  انگلیس  هسته ای  زیردریایی های  اصلی  پایگاه های  استقرار  به  توجه  با  و  دارد 
از نظر راهبردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت اقتصادی منطقه اسکاتلند 
برای بریتانیا نیز بویژه پس از کشف منابع نفت و گاز در دریای شمال در دهه ۱۹۷۰، دو 
چندان شد و همین رویداد نیز باعث شد مردم منطقه اسکاتلند موضوع کسب استقالل 
تاکنون  اسکاتلند  معتقدند  که  چرا  کنند  پیگیری  بیشتری  جدیت  با  را  مرکزی  دولت  از 

سهم عادالنه ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نکرده است

رأی دهندگان  از  نفر  میلیون  یک  از  بیش  اسکاتلند،  «آری»  استقالل  طرفدار  کمپین 
اسکاتلندی بیانیه ای را در حمایت از استقالل اسکاتلند امضا نمودند. «الکس سالموند» 
رسمی  کمپین  همراه  به  «آری»  بیانیه  که  وقتی   ۲۰۱۲ مه  ماه  در  اسکاتلند،  ارشد  وزیر 
آری آغاز به کار کرد، مدعی شد اگر هدف یک میلیون امضا از طریق همه پرسی محقق 
شود، اسکاتلند به یک کشور مستقل تبدیل خواهد شد. با نزدیک تر شدن زمان این همه 
پرسی رقابت های سیاسی موافقان و مخالفان این همه پرسی وارد محله جدیدی شده 
رأی دهنده  میلیون  یک  اینکه  از  اسکاتلند»،  «آری  اجرایی  مدیر  جنکینز»،  «بلر  است. 
اسکاتلندی خواستار استقالل از لندن هستند، را یک نقطه عطف می داند و مدعی است 

افراد بیشتری در همه پرسی به استقالل از لندن رای «آری» خواهند داد. 

طرفداران اتحاد انگلیس و اسکاتلند نیز دائما بر بی نتیجه بوادن این همه پرسی تاکید 
که  دمکرات  لیبرال  و  کار  محافظه  احزاب  شامل  انگلیس  مهم  سیاسی  حزب  سه  دارند. 
بین  اتحاد  تا  می کنند  تالش  کارگر  مخالف  حزب  نیز  و  داده اند  ائتالفی  دولت  تشکیل 
سابق  رهبر  و  سابق  وزیر  نخست  براون  گوردون  کنند.  حفظ  را  اسکاتلند  و  انگلیس 
حزب کارگر انگلیس که خود اسکاتلندی و فرزند یک کشیش است و چندی پیش با چاپ 
کتاب ««اسکاتلند من، بریتانیای ما» تالش کرد در کنار دولت انگلیس باقی بماند، اخیرا 
شود،  خارج  انگلیس  از قیومیت  کشور  این  که  صورتی  در  شد  مدعی  سخنرانی  یک  در 
پول نفت تنها صرف بخشی از خدمات عمومی اسکاتلند می شود. به ادعای او اسکاتلند 
آن  مردم  رفاه  و  درمان  بهداشت،  هزینه های  تا  باشد  انگلیس  در  اتحاد  از  بخشی  باید 
 ۴۰ اسکاتلند  حاضر  حال  در  شود.  تضمین  و  شده  پرداخت  مشترک  طور  به  همچنان 
بازنشستگی  حقوق  و  اجتماعی  امنیت  آموزش،  بهداشت،  صرف  سال  در  پوند  میلیارد 
می کند و بر اساس پیش بینی ها در نخستین سال استقالل درآمدهای نفت اسکاتلند تنها 
بریتانیا  کشور  جدایی،  صورت  در  بروان  ادعای  به  می شود.  پوند  میلیارد   ۲٫۹ بر  بالغ 
شود  حفظ  زیبایی  این  اینکه  برای  و  داشت!  نخواهد  را  خودش  عظمت  و  شکوه  دیگر 
باید به طور سیاسی در کنار هم زندگی کنیم. ما می توانیم از لحاظ سیاسی در پادشاهی 
باشد.  داشته  بریتانیا  با  قوی  ارتباط  می بایستی  اسکاتلند  کنیم.  زندگی  هم  با  متحده 
پارلمانی قوی داشته باشد و همزمان اصالحاتی را در قانون اساسی خود پیش ببرد و 
تعامل عمیق تری با جهان داشته باشد. اسکاتلند نه تنها نمی بایستی از بریتانیا جدا شود 

بلکه باید برادامه وضع موجود تالش کند.
تونی آبوت نخست وزیر استرالیا هم وارد مباحث مربوط به استقالل اسکاتلند از انگلیس 
شد و حمایت خود را از باقی ماندن اسکاتلند اعالم و مدعی شد:«برای من به عنوان یکی 
از دوستان انگلیس و همچنین ناظری از دور سخت است که ببینم ظهور یک اسکاتلند 

که  است  سخنانی  جدی ترین  وی  اظهارات  بود».  خواهد  جهان  نفع  به  چگونه  مستقل 
باراک  است.  شده  بیان  اسکاتلند  استقالل  خصوص  در  خارجی  مهم  رهبر  یک  توسط 
اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز پیش از این خواستار آن شده بود که اتحاد انگلیس و 
اسکاتلند دست نخورده و کامل باقی بماند. سخنان نخست وزیر استرالیا البته با واکنش 
و  ریاکارانه  «احمقانه،  که  سخنانی  بود.  روبرو  اسکاتلند  اول  وزیر  سالموند  الکس 
توهین آمیز» توصیف گردید. به گفته وی این حرف ها برای رای دهندگان اسکاتلندی که 
قرار است به پای صندوق های رای بروند بسیار توهین آمیز است. اظهارات وی بسیار 
ریاکارانه است چرا که استقالل ما هیچ آسیبی به استرالیا وارد نمی کند. در واقع آن ها 
که  اسکاتلند  مردم  که  می گوید  او  است.  مشخص  او  گفتار  طرز  از  این  و  هستند  احمق 
روند  که  می گویم  من  اما  نیستند  عدالت  و  آزادی  دوستدار  می کنند  حمایت  استقالل  از 
استقالل خود آزادی و عدالت است. همه پرسی استقالل اسکاتلند مدل دموکراتیک است 

و اظهارات آقای ابوت برای اسکاتلندی ها بسیار توهین آمیز است.

وزیر  نخست  کامرون  دیوید  همه پرسی،  این  در  اسکاتلندی ها  مثبت  رای  صورت  در 
با  کرد،  تصویب  را  پرسی  همه  این  برگزاری   ۲۰۱۲ سال  در  آنکه  خاطر  به  انگلیس 
شدیدترین انتقادات روبرو خواهد شد. توافق حاصله میان دیوید کامرون، نخست وزیر 
بریتانیا و الکس سالموند، در تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۱۲ و در پی کسب بیش از ۶۹ کرسی 
توسط حزب ملی گرایان اسکاتلند، به دست آمد. وی تاکید دارد حتی اگر اسکاتلندهای 
در همه پرسی به استقالل رأی دهند، از سمت خود بعنوان نخست وزیر استعفا نخواهد 

کرد.
موافقان اتحاد معتقدند مردم اسکاتلند از سطح باالتری از هزینه بر شخص به نسبت 
توسط  صرفًا  درمان  و  بهداشت  هزینه های  که  صورتی  در  هستند.  بهره مند  انگلیس 
جمعیت کشور اسکاتلند محاسبه نشود ۹۵۰ میلیون پوند بیشتر نصیب اسکاتلند خواهد 
شد. این در حالی است که مسأله بهداشت و درمان یکی از حوزه های کلیدی در مبارزه 
نظام  حفظ  راه  تنها  اند  مدعی  اسکاتلند  ملی گرایان  است.  همه پرسی  برای  تبلیغاتی 

بهداشت و درمان از خصوصی سازی رأی مثبت در همه پرسی است. 
در آستانه برگزاری همه پرسی، سخنان اخیر راسموسن دبیرکل ناتو که تاکید کرده بود 
«اسکاتلند مستقل باید رسمًا برای عضویت در ناتو درخواست دهد، اما هیچ تضمینی 
یکی  فینی  جان  نمود.  برپا  جنجالی هایی  نیز  شود»  موافقت  آن  با  که  ندارد  وجود 
این  استقالل  درباره  ناتو  دبیرکل  سخنان  به  واکنش  در  اسکاتلند  پارلمانی  اعضای  از 
جمله  از  وی  خواند.  سیاسی  ژست  را  راسموسن  فوگ  آندرس  گفت:«اظهارات  منطقه 
اعضای حزب ملی اسکاتلند بود که از جدایی حمایت می کند اما این مقام در سال ۲۰۱۲ 
جدا  آن  از  بپیوندد،  ناتو  به  استقالل  صورت  در  تا  گرفت  تصمیم  حزب  آنکه  از  پس  و 
شد. به گفته وی ناتویی که در گذشته نتوانسته از نفوذ خود در اوکراین و گرجستان 
برای برقراری ثبات و آرامش استفاده کند، حال به اسکاتلند که جزئی از بریتانیا است 
می گوید ممکن است از آن ها در اتحاد ناتو استقبال نشود. این بیشتر یک ژست سیاسی 

است که می خواهد روند استقالل اسکاتلند را تضعیف کند». 
بر اساس آخرین این نظرسنجی ها نسبت شهروندان اسکاتلندی که خواستار جدا نشدن 
درصد   ۴۷ به  گذشته  ماه  با  مقایسه  در  افزایش  درصد  دو  با  اکنون  هستند  انگلیس  از 
رسیده است. این در حالی است حمایت مردم این کشور از استقالل از انگلیس با چهار 
این  خصوص  در  هنوز  که  افرادی  نسبت  است.  رسیده  درصد   ۳۸ به  و  افزایش  درصد 
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در  اخیرًا  ها  رسانه  که  کودکی  همان  عزیز، 
و  گرسنه  و  تشنه  که  یافتند  عراق  های  بیابان 
قرار  و  بدن  آب  دادن  دست  از  اثر  بر  و  بیمار 
حتی  سوزان،  آفتاب  شدید  نور  زیر  گرفتن 
رسانه  در  بود (و  داده  دست  از  را  اش  بینایی 
کودک  یک  تنها  داشت)،  وسیعی  انعکاس  ها 
که  است  نوزادی  و  کودک  هزاران  میان  از 
عراق،  سوریه،  در  اخیر  های  سال  طول  در 
توسط  خاورمیانه  جاهای  دیگر  و  فلسطین 
و  بازی  لج  حتی  (و  کودکوارانه  رفتارهای 
گناه  بی  بزرگترها،  اصطالح  به  ما  یکدندگی) 
و بی سرپرست رها شده یا کشته و زخمی و 

معلول و بی خانمان گشته و می شوند.
چهره عزیز از ذهنم پاک نمی شود (و تصور 
می کنم تا پایان عمرم نیز آن را از یاد نبرم) و 
تنها پدر او نبود که بی پناه رهایش ساخته بود 
(و من حتی دلم به حال پدرش نیز نیز سوخت 
عذاب  عمرش،  باقی  برای  باید  چگونه  که 
وجدان آن را برای تمام زندگی اش تحمل کند 
روز  همان  از  دادند،  می  نشان  ها  دوربین  که 
برایش آغاز شده است) و من همگی جهانیان، 
بی  مسئول  را  دیگران  تا  گرفته  "خودم"  از 
ای  هدیه  عزیز  انگار  بینم.  می  مان  مسئولیتی 
که  سپرد  ما  به  جهان  این  در  خداوند  که  بود 
آن  و  ندانستیم  قدر  را  آن  تنها  نه  مان  جملگی 
نگهداری  شایسته  و  مسئول  والدینی  چون  را 
کند،  تجربه  شود،  بزرگ  تا  نکردیم  حمایت  و 
بیاموزد، شاد شود و شاد سازد و لذت ببرد و 
زندگی کند، بلکه در یک حماقت دسته جمعی، 
ای  رحمانه  بی  شکل  به  کس  بی  و  تنها  را  آن 

رها کردیم تا بمیرد... 

لیاقت  ما  که  دید  چون  نیز  خداوند  گویی  ...و 
حفظ و پرورش این امانت عزیز را نداریم، دانست 
به  را  او  و  دارد  را  خودش  لیاقت  تنها  عزیز  که 
سوی خود فرا خواند و در آغوش کشید (که "همه 
از اوییم و به سوی او باز خواهیم گشت"). چهره 
در  مسیح  دوباره  تجلی  برایم  معصوم  کودک  آن 

وجود یک "انسان" بود.

آن  شخصیت  انجیل  در  که  چنان  (و  انسانی   
توصیف شده حتی به مثابه کودکی) که بار دیگر 
نه تنها دیگران به سبب جهل و ولع (به خصوص 
ولع قدرت) و ستم شان، بی رحمانه او را قربانی 
می کنند که او نیز آرام، با طمأنینه و بزرگوارنه، 
بدون  شود:  می  خود  مصلوب  سرنوشت  پذیرای 
این که حرفی بزند، بی قراری کرده یا حتی گالیه 
به  هم  و  گرسنه  هم  که  حالی  در  کند،  ای  گریه  و 
شدت تشنه بود و بینایی اش را نیز از دست داده 
به  چیزی  مسیح،  شدن  مصلوب  حقیقت  بود. 
انسانی  هر  همچون  که  انسانی  نیست؛  این  جز 
او  اما  دارد،  وجودش  در  را  خدایی  روحی  دیگر، 
گناه.  بی  و  معصومانه  پاک،  کنند،  می  قربانی  را 
نیست  خدایی  روح  با  انسانی  مصلوب"،  "مسیح 
و  شده  قربانی  آمده،  جهان  این  در  یکبار  تنها  که 
پیمان  و  خاطره  تجدید  برایش  ما  تا  باشد،  رفته 
در  را  او  که  است  شده"  قربانی  که "انسانی  کنیم، 
همیشه و همواره تاریخ قربانی کرده و می کنند 

و اینک عزیز نیز.
اما او انگار نوع مثالی نه تنها کودکان منطقه که 
انسان  آن  بود:  خاورمیانه  جدید  نسل  و  انسان 
در  خصوص  به  و  جهان  جای  جای  در  امروز 
بی  جانیانی  توسط  که  بود  آفریقا  و  خاورمیانه 
مسئوالنی  توسط  شده،  کشته  و  زخمی  رحم، 
بی  طلبان  قدرت  توسط  شده،  رها  مسئولیت  بی 
های  بازی  بار  زیر  و  شده  گرفته  نادیده  عاطفه، 
قدرت شان له و نابود شده است. امیدوارم روزی 
مسئولیت  سر  بر  مسئول  واقعًا  هایی  انسان  که 
هایی در خاورمیانه گمارده می شوند، زمانی به 
دیر  خیلی  دیگر  عزیز،  پدر  چون  که  نیایند،  خود 
شده باشد و افسوس ها و گریه های، تغییری به 

حال آنان نکند.    

همه پرسی تصمیم گیری نکرده اند ۱۵ درصد است. بررسی ها و نظرسنجی ها 
و  زنان  حمایت  شمار  افزایش  میزان  معنادار  تفاوت  وجود  زمینه  این  در 
مردان اسکاتلندی از استقالل این منطقه از انگلیس است. براساس نتایج این 
بررسی، در سال ۲۰۱۳ ، ۲۶ درصد از زنان از استقالل اسکاتلند حمایت کرده 
که  است  بوده  درصد   ۲۷ جاری،  درسال  رقم  این  که  حالی  در  این  و  بودند 

نشانگر تنها یک درصد افزایش است. 
درصد حمایت مردان از استقالل اسکاتلند، در سال جاری ۳۹ درصد است که 
می دهد.  نشان  را  بیشتری  تفاوت  بوده،  درصد   ۳۲ که  گذشته  سال  به  نسبت 
این آمار حاکی از آن است که زنان اسکاتلندی بیش از مردان، نسبت به تبعات 
و آثار طوالنی مدت استقالل از انگلیس نگران هستند. ریشه تفاوت معنادار 

میزان افزایش حمایت زنان از مردان اسکاتلند از بحث استقالل و رشد تنها 
۳ درصدی حامیان استقالل در مدت یک سال گذشته به رغم تبلیغات گسترده 
صورت گرفته، بایستی در مباحث کلیدی اقتصادی و تغییر جایگاه بین المللی 

اسکاتلند جستجو کرد. 
کمتری  جمعیت  دارای  بریتانیا  جمعیت  کل  به  نسبت  اینکه  به رغم  اسکاتلند 
دولت  است.  برخوردار  شمال  دریای  در  گاز  و  نفت  غنی  منابع  از  اما  است، 
با  پرسی،  درهمه  مردم  موافق  رای  صورت  در  است  مدعی  اسکاتلند  محلی 
حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد 

درآمد  به  دسترسی  نیز  و  صنعتی  و  اقتصادی  حوزه های  در  رقابتی  شرایط 
ناشی از فروش نفت وگاز دریای شمال، قادر خواهد بود که تمامی منابع و 
دارایی هایش را در اختیار خود گرفته و تبدیل به یک نروژ دیگر شود. وزیر 
اول دولت محلی اسکاتلند به مردم این منطقه قول داده است که در صورت 
شهروند  هر  ساالنۀ  درآمد  به  یورو   ۲۳۰ و  هزار  یک  پرسی،  درهمه  پیروزی 
خواهد  رشد  یورو  میلیارد   ۶ ساالنه  کشور،  این  اقتصاد  و  شد  خواهد  اضافه 

داشت.
نتایج بررسی های موسسه تحقیقاتی اجتماعی «اسکات سن» نیز نشانگر آن 
شک  با  اسکاتلند،  اول  وزیر  سالموند  ادعاهای  به  هم  اسکاتلندی ها  که  است 
مردم  بیشتر  که  می دهد  نشان  عمومًا  نظرسنجی ها  می کنند.  نگاه  تردید  و 
خواهان استقالل نیستند، اما فعاالن جنبش «آری» می گویند که عقربه ترازو 
در حال چرخش به سوی آنها است. براساس بررسی یاد شده، به رغم افزایش 
نسبی حامیان استقالل اسکاتلند نسبت به سال گذشته میالدی، ۳۹ درصد از 
مردم این منطقه که مورد پرسش قرار گرفته اند، فکر می کنند که شرایط مالی 
آنها بعد از استقالل بدتر خواهد شد و این درحالی است که در سال گذشته 
این رقم ۲۹ درصد بود. براساس بررسی صورت گرفته، ۳۹ درصد از افرادی 
اسکاتلند،  استقالل  صورت  در  که  گفته اند  گرفته اند،  قرار  پرسش  مورد  که 
زندگی آنها به لحاظ مالی تغییری نخواهد داشت و در مجموع کسانی که فکر 
می کنند، وضعیت کلی اقتصادی اسکاتلند در بعد از استقالل بدتر خواهد شد، 

از ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۳، به ۴۴ درصد رسیده است. 
بحث واحد پول ملی از دیگر مباحث کلیدی است که از سوی حامیان استقالل 
اسکاتلند و مخالفان آنان در جریان است. ۶۸ درصد از اسکاتلندی ها گفته اند 
همچنان  باید  انگلیس  با  توافقی  در  آنها  پولی  واحد  استقالل،  درصورت  که 
پوند باشد، ۶ درصد خواهان استقاده از یورو بوده و تنها ۱۴ درصد خواهان 
واحد پولی جدید در صورت استقالل شده اند. دولت اسکاتلند می خواهد در 
دوره استقالل، پوند را به عنوان عنصری از یک اتحادیه پولی، با بقیه بریتانیا 

حفظ کند. 

از  درصد   ۳۸ سن»  «اسکات  اجتماعی  تحقیقاتی  موسسه  بررسی  براساس 
اسکاتلندی ها فکر می کنند که در صورت استقالل، نفوذ بین المللی آنها کاهش 
خواهد یافت و این در حالی است که رقم در سال گذشته ۲۵ درصد بود .۴۷ 
معتقدند  گرفته اند  قرار  پرسش  مورد  بررسی  این  در  که  افرادی  از  درصد 
حالی  در  این  و  شد  خواهد  ملی شان  غرور  افزایش  سبب  اسکاتلند  استقالل 
است که ۴۰ درصدشان گفته اند که تفاوتی در این مساله ایجاد نمی کند و ۶ 
درصد نیز اعتقاد دارند که غرور ملی آنها کاهش خواهد یافت. اگرچه میزان 
اما  داشته  افزایشی  روند  گذشته  سال  به  نسبت  اسکاتلند  استقالل  از  حمایت 
بخش از رای دهندگان دچار یک نگرانی درباره نتایج این استقالل و جدایی 
از بریتانیا هستند. بنظر می رسد در شرایط کنونی برای استقالل این منطقه، 
این شمار رای دهندگان کافی نیست. در صورت رای مثبت مردم به استقالل، 
 ۱۷۰۷ اتحاد  قانون  امضای  (سالروز   ۲۰۱۶ مارس   ۲۴ تاریخ  در  اسکاتلند 
پادشاهی انگلیس و اسکاتلند) استقالل خود را جشن خواهد گرفت و اولین 

انتخابات پارلمانی خود را در ماه می ۲۰۱۶ برگزار خواهند کرد.

اسکاتلند به رغم اینکه نسبت به کل 
جمعیت بریتانیا دارای جمعیت کمتری 

است، اما از منابع غنی نفت و گاز در 
دریای شمال برخوردار است. دولت 

محلی اسکاتلند مدعی است در صورت 
رای موافق مردم درهمه پرسی، با 

حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در 
حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد 

شرایط رقابتی در حوزه های اقتصادی 
و صنعتی و نیز دسترسی به درآمد ناشی 

از فروش نفت وگاز دریای شمال، 
قادر خواهد بود که تمامی منابع و 

دارایی هایش را در اختیار خود گرفته و 
تبدیل به یک نروژ دیگر شود.



  جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۱هفته نامه پرشین۶

سرطان داعش
جان کری -وزیر امور خارجه ایاالت متحده

در منطقه قطبی شده و جهانی که پیچیده است، دولت 
اسالمی عراق و شام (داعش)، یک تهدید همگانی است 
که طیف وسیعی را شامل می شود و در این دامنه ایاالت 
متحده نیز قرار می گیرد. آنچه برای مقابله با این گروه 
سیاسی،  ائتالف  یک  است  الزم  نسل کش  و  پوچگرا 
اطالعاتی، انسانی و قانونی است تا بتوان با استفاده از 

آن  نیروی نظامی را علیه داعش به کار بست.

اقدامات  دیگر  و  کردن  مصلوب  بریدن،  سر  بر  عالوه 
در  را  بی گناه  مردم  از  نفر  هزاران  آنها  شریرانه، 
سوریه، عراق و لبنان کشته اند. این کشتار نه تنها شامل 
بر  در  نیز  را  سنی ها  بلکه  می شود  شیعه  مسلمانان 
می گیرد. این در شرایطی است که آنها وانمود می کنند 
القاعده  در  ریشه  داعش  هستند.   گروه  این  نماینده 
عراق دارد که بیش از یک دهه تجربه خشونت ورزی و 
گرفته  شکل  نیروهایی  با  گروه  این  دارد.  افراطی گری 
جهانی  جاه طلبی های  و  جهادی  اهداف  به  که  است 
تنش های  و  سوریه  اوضاع  از  و  وفادارند  گروه  این 
رهبران  می کنند.  بهره برداری  عراق  در  فرقه ای 

را  متحده  ایاالت  بارها  تاکنون  تروریستی  گروه  این 
موزه  در  را  یهودی   ۴ مه  نیز  ماه  در  و  کرده اند  تهدید 
همچنین  درآورده اند.  پا  از  گلوله  ضرب  به  بروکسل 
داعش  نیروهای  کادر  در  خارجی  جنگجویان  افزایش 
تهدید  عنوان  به  بلکه  است،  منطقه ای  تهدید  تنها  نه 
اگر  که  دارد  وجود  شواهدی  می آید.  حساب  به  جهانی 
راحتی  به  نمی ماندند  کنترل  بدون  بنیادگرایان  این 
نمی توانستند در سوریه و عراق توقف کنند. آنها تغذیه 
مالی خوبی دارند. در واقع آدم ربایی، اخاذی و فروش 
مالی  تامین  منابع  مهم ترین  آن،  سرقت  طریق  از  نفت 
گروه  این  است.  عراق  و  سوریه  در  مبارزه  برای  آنها 
پیچیده  و  سنگین  سالح های  از  همچنین  تروریستی 
به  جنگی  میادین  از  غارت  با  را  آنها  که  بهره مندند 
غنمیت گرفته اند. آنها از پیش نشان داده اند که بیش از 
هر گروه تروریستی دیگری توانایی تصرف بیشتری از 
نظر  در  هم  را  این  دارند.  را  خود  موردنظر  قلمروهای 
هم  و  دارند  قرار  استراتژیکی  نقطه  در  آنها  که  بگیرید 
مرز با ترکیه، لبنان و اردن هستند. جنگجویان داعشی 
در این مدت میزان وحشیگری و ظلم و ستم بی سابقه ای 

را به نمایش گذاشته اند.

بحران  در  را  مسیحیان  و  شیعه  مسلمانان  تنها  نه  آنها   
دست  به  برای  بلکه  کرده اند  قصابی  عراق  در  فرقه ای 
آوردن اراضی بیشتر سنی ها را نیز کشته اند. سر بریدن 
وجدان  هم  فولی  جیمز  آمریکایی،  ژورنالیست  یک 

ایاالت  به  متحد  پاسخ  با  داد.  تکان  را  جهانی  جامعه 
سرطان  ممکنه،  ائتالف  گسترده ترین  ایجاد  و  متحده 
داعش نمی تواند به دیگر کشورهای منطقه سرایت کند. 
جهان می تواند با این معضل مقابله کند و در نهایت آن  
را شکست دهد. این گروه تروریستی نفرت انگیز است، 
عراق  شمال  در  این  از  پیش  ما  نیست.  مطلق  غالب  اما 
این موضوع را ثابت کردیم، جایی که به نیروی هوایی 
فضا  و  شد  داده  داعش  با  مبارزه  دستور  متحده  ایاالت 
را برای نیروهای کرد و عراقی برای حمله به این گروه 
عراقی  رهبران  متحده،  ایاالت  حمایت  با  آورد.  فراهم 
گردهم آمدند و یک دولت جدید فراگیر تشکیل دادند که 
به لحاظ امنیتی برای جدا کردن داعش از حامیان آن در 

سطح اجتماع الزم بود. 

 هفته بعد، در حاشیه نشست سران ناتو در ولز، چاک 
خود  متحد  همتایان  با  من،  و  آمریکا  دفاع  وزیر  هیگل، 
امکان  کردن  بررسی  هم  هدف  کرد.  خواهیم  دیدار 
کمک های گسترده تر است. آقای هیگل و من به منظور 
مقابله با تهدید مستقیم داعش به کشورهای خاورمیانه 
سفر خواهیم کرد تا حمایت های الزم را برای مقابله با 
شورای  جلسه  سپتامبر،  ماه  در  آوریم.  دست  به  داعش 
امنیت به ریاست ایاالت متحده برگزار خواهد شد و ما 
از این فرصت برای مقابله با داعش و نیروهای خارجی 

که به این گروه پیوسته اند، استفاده خواهیم کرد.
منبع: نیویورک تایمز

رویترز ادعا کرد :

نقش سازنده ایران 
در آزادسازی آمرلی

دوشنبه،  روز  توانستند  شیعه  مبارزان  و  کرد  های  پیشمرگ 
داعش  نیروهای  توسط  ماه  دو  که  آن  از  پس  را  آمرلی  شهر 
و  آمرلی  نبرد  های  صحنه  کنند.  آزاد  بود،  شده  محاصره 
سلیمان بیگ پنجره ای را به سمت همکاری میان مبارزان کرد، 
ارتش عراق و مبارزان شیعه برای مبارزه با نیروهای داعش، 
و  عراق  پلیس  نیروهای  از  یکی  که  است  درحالی  این  گشود. 
آنها برای  به  ایرانی ها  نقش مشاوره ای  درباره  مبارزین کرد 
هزار   ۱۵ شهر  آزادسازی  اند.  نموده  اذعان  داعش  با  مبارزه 
نفری ترکمن های شیعه با همکاری کردها، شبه نظامیان شیعه 
و ارتش عراق بعد از آن به وجود آمد که روز شنبه هواپیماهای 

ایاالت متحده به مواضع داعش حمله نموده بودند.
شبه نظامیان شیعه که در زمان اشغال عراق توسط نیروهای 
آمرلی  در  که  زمانی  در  کردند  می  مبارزه  آنها  با  آمریکایی 
می  را  سرود  این  داعش،  نیروهای  گرفتن  سخره  به  با  بودند 
خواندند «آمریکایی ها نتوانستند ما را شکست دهند، شما فکر 
نظامیان  شبه  و  کرد  پیشمرگ  نیروهای  توانید؟»  می  کنید  می 
حزب  کتایب  و  الحق  اهل  عصایب  های  گروه  شامل  که  شیعه 
الله و طرفداران مقتدا صدر می شوند در این شهر مبارزه می 
کردند. شبه نظامیان درحالی از اتحاد جدید با کردها سخن می 
گویند که کردها ماه گذشته قسمتی از منطقه ی خودشان را در 
بود  ها  شکست  آن  از  بعد  بودند.  داده  دست  از  داعش  با  نبرد 
که حمالت هوایی ایاالت متحده منجر به عقب نشینی نیروهای 

داعش از کردستان شد.

گوید «من  باره می  این  در  الحق  اهل  عصایب  مبارزین  از  یکی 
کردن  متوقف  در  ها  پیشمرگ  شکست  که  هستم  مطمئن  کامال 
پیشرفت های داعش در مناطق اطراف اربیل، آنها را مجبور به 
بازبینی در سیاست اشتباه امتناع از همکاری با ما کرد. بدون 
کمک ما، برای آنها بسیار دشوار بود که بتوانند نیروهای داعش 
را به تنهایی متوقف کنند» این درحالی است که نیروهای شبه 
نظامی و مبارزین کرد روز دوشنبه به حومه ی سلیمان بیگ، 
بوده  داعش  نیروهای  تصرف  در  امسال  اوایل  از  که  شهری 
است، وارد شدند. نیروهای پیشرمگ پرچم هایشان را برفراز 
اهل  عصایب  مبارزین  و  برافراشتند  شهر  این  های  ساختمان 

الحق هم فریاد می زدند «یا حسین» .
به  و  کردند  می  محاصره  را  ها  ساختمان  نظامی  شبه  مردان 
درون آنها مواد منفجره پرتاب می کردند تا هیچ گونه آثاری از 
داعش در آن جا وجود نداشته باشد. یکی از مبارزین عصایب 
اهل الحق می گوید «نیروهای پیشمرگ تازه وارد شهر شده اند 
و پرچم هایشان را برافراشتند در حالی که ما هشت روز است 
که در این جا حضور داریم» نفوذ ایران در سلیمان بیگ مشهود 
است. یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگ کرد به شرط عدم 
انتشار نامش، درباره نقش ایران در مبارزه با داعش می گوید 
«ایرانی ها در این جا نقش داشتند، آنها به ما سالح و مشاوره 

های نظامی دادند»

میهنی  اتحادیه  سران  از  یکی  بختیار،  ماال  هم  یکشنبه  روز 
مشاورین  و  کردها  عراق،  ارتش  که  گفت  رویترز  به  کردستان 
نقش  درباره  وی  اند.  داشته  حضور  عملیات  این  در  ایرانی 
ایران می گوید «آنها به ما کمک های لجستیکی ارائه نمودند و 
بین ما همکاری وجود دارد. ما هر وقت به آنها نیاز داشتیم با 
آنها دیدار می کردیم و درباره ی مشکالت صحبت می کردیم» 
پیروزی در آمرلی و سلیمان بیگ یک موفقیت بزرگ برای دولت 
عقب  ها  هفته  از  پس  نظامیان  شبه  و  امنیتی  نیروهای  عراق، 
ابراز  با  پیروزی  این  از  پس  هم  شیعه  مبارزان  بود.  نشینی 

شادمانی در جاده آمرلی اقدام به تیراندازی هوایی نمودند.
دولت  به  را  قدرت  ماه  این  که  عراق  وزیر  نخست  مالکی  نوری 
از  آنجا  در  و  کرد  سفر  آمرلی  به  کرد،  خواهد  واگذار  جدید 
نامید،  مجاهدین  را  آنها  که  نظامی  شبه  و  نظامی  نیروهای 
قدردانی کرد و در جمع این نیروها گفت «دشمن در حال عقب 
نشینی است و نیروهای امنیتی که ما از سوی داوطلبین مردمی 
حمایت می شوند در حال بازپس گیری شهرها هستند» مردم 
هستند.  خوشحال  داعش  دست  از  شدن  خالص  از  هم  آمرلی 
این  در  ساله   ۶۶ محمد  ثمین  امین  نام  به  آمرلی  اهالی  از  یکی 
باره می گوید «ما تا آخر ثابت قدم بودیم و هیچ وقت شهرمان 

را ترک نکردیم»
منبع: رویترز

ایران و جهان
والدیمیر پوتین:

با دم شیر بازی نکنید، بمب اتم داریم
 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در روزی که منبعی در دولت بریتانیا مدعی 
شد که نیروهای روسی به مرزهای اوکراین وارد شده اند پیغام مهمی داد. ایتارتاس 
و  نمی خواهد  روسیه  که  است  گفته  مسکو  در  جوانان  انجمن  در  پوتین  داد،  گزارش 
قصد هم ندارد در مقیاسی بزرگ درگیری به وجود بیاید، اما لحظاتی بعد او خاطر 
بازدارنده  عامل  یک  به عنوان  خود  هسته ای  نیروی  پی تقویت  در  آنها  که  کرد  نشان 

هستند و قصد کارآمدتر کردن آن را دارند.
قدرت های  از  یکی  روسیه  که  کنم  یادآوری  می خواهم  گفت:  روسیه  رئیس جمهوری 
یک  بلکه  نمی شود،  خالصه  کالم  در  موضوع  این  افزود:  او  است.  هسته ای  بزرگ 
واقعیت است. او پس از آن هشدار داد: ما باید همیشه آماده دفع تجاوز باشیم و باید 
با  است  بهتر  تسلیحاتی  توان  به  توجه  با  باشند.  آگاه  آن  از  روسیه  بالقوه  دشمنان 
ما درگیر نشوید. همان روز نیز سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه سخنان 
مشابهی را بر زبان راند و ناتو را متهم به استفاده از تصاویر بازی های کامپیوتری 
گفت:  الوروف  هستند.  اوکراین  از  عبور  حال  در  روسی  سربازان  دهد  نشان  تا  کرد 
کشورهای  از  بسیاری  و  متحده  ایاالت  روزمره  کار  مدارک  و  شواهد  کردن  «پنهان 
غرب  در  بسیاری  که  است  این  مساله  اما  هستند.  اوکراین  طرفدار  که  است  اروپایی 

می دانند که از روسیه مورد خاصی به دست نخواهند آورد». 
اما جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت: واقعیت این است که سربازان 
روسی وارد خاک اوکراین شده اند و به روی سربازان این کشور آتش گشوده اند. او 
منبع  یک  که  است  شرایطی  در  این  است.  اعتبار  فاقد  تکذیبیه ها  این  افزود:  ادامه  در 
شاید  روسیه  نظامی  نیروهای  که  است  گفته  سی ان ان  با  گفت وگو  در  بریتانیا  دولتی 
به دنبال اهداف بیشتری باشند. آنها شاید حدود ۴ تا ۵ هزار نفر باشند. پیش از این 
ایاالت متحده مدعی شده بود که هزار سرباز روسی به سود شورشیان شرق اوکراین 
مدعی  بریتانیایی  منبع  این  وجود  این  با  می جنگند.  کشور  این  ارتش  نیروهای  علیه 
است که این سربازان روسی در اطراف لوهانسک و دونتسک در حال مبارزه با ارتش 
اوکراین هستند. در شرایطی که گفته می شود هم اینک ۲۰ هزار سرباز روسی در پشت 
احتماال  که  می گویند  منابع  برخی  آمده اند.  در  حال «آماده باش»  به  اوکراین  مرزهای 

سربازان بیشتری هم در راه مرزهای اوکراین هستند.
سی ان ان در این خصوص در ادامه نوشت: پس بازی پایانی روسیه چه خواهد بود؟ 

آیا آنها به دنبال حفظ جان شهروندان روسی تبار در شرق اوکراین هستند؟ یا شرق 
اوکراین  را به عنوان یک پل زمینی بین کریمه و اوکراین می خواهند برای خود حفظ 
کنند؟ یک ماه پس از نا آرامی های اوکراین و فرار ویکتور یانوکوویچ به روسیه آنها 

کریمه را ضمیمه خاک خود کردند؟ آیا روسیه هم اینک به دنبال کل اوکراین است؟
این منبع دولتی بریتانیا می گوید که تحلیل کشورش از تحرک سربازان روسی بر این 
فشار  اوکراین  شرق  در  بیشتر  فشار  با  تا  دارد  قصد  روسیه  که  است  استوار  محور 
روسیه  آورد.  دست  به  را  الزم  تمرکز  نتواند  تا  کند  وارد  مرکز (کی یف)  به  بیشتری 
قصد دارد تا با حمایت از جدایی طلبان برنامه خود را پیش ببرد. در این راستا روسیه 
به  روسیه  مرز  از  زمینی  کریدور  «حفظ  دارد:  سر  در  هم  بلندپروازانه  طرح  یک 

کریمه». 
این در شرایطی است که اوکراین از پاییز گذشته در بحران به سر می برد. زمانی که 
تحوالت گسترده سیاسی در مرکز به وجود آمد، شرق اوکراین دولت مرکزی را تهدید 
به جدایی کرد. در این راستا در چند ماه گذشته اوضاع اسفناک تر شده و خشونت ها 
حال  در  مدام  اوکراین)  ارتش  و  طرف، (شورشیان  دو  است.  رسیده  حد  باالترین  به 
بشری  حقوق  گزارش های  هستند.  کشور  این  شرق  در  اراضی  کردن  دست  به  دست 
حاکی از این است که تاکنون در این خشونت ها ۲۵۹۳ نفر کشته شده اند. این رقم از 
میانه آوریل تا ۲۷ اوت به دست آمده است و بسیاری از کشته ها نیز مربوط به مردمان 

بی گناه هستند.
 این گزارش می گوید که جان افراد بیشتری در مناطق شهری در خطر است. با این 
تعداد  این  برای  و  نمی کنند  قبول  را  مسوولیتی  هیچ  زمینه  این  در  دوطرف  وجود 
کشته ها همدیگر را متهم می کنند و مسوولیت کشته شده ها را نمی پذیرند. در شرایطی 
نرسید.  نتیجه  به  که  بگیرد  صورت  آتش بس  مذاکرات  بود  قرار  تابستان  اوایل  در  که 
وزارت امور خارجه روسیه همان زمان بیانیه داد که شورشیان چاره ای جز دفاع از 
خانه و کاشانه شان نداشتند. آنها از خانواده خود دفاع می کردند. غربی ها اما اعتقاد 
داشتند که روسیه برای برقراری آتش بس از پذیرفتن مسوولیت شانه خالی کرد. به 
اعتقاد غربی ها آنها می توانستند در این راه کمک موثری باشند و بر روی شورشیان 
را  روسیه  ناتو  دبیرکل  راسموسن  بعد،  چندی  نیز  ناتو  جلسه  در  باشند.  تاثیرگذار 
راه حل های  از  استفاده  مخالف  روسیه  که  گفت  و  کرد  ارضی  تمامیت  نقض  به  متهم 

دیپلماتیک برای حل بحران جاری است. 
تجهیزات  و  سربازان  مسکو  روسیه،  مبنای  بی  انکارهای  وجود  با  گفت:  راسموسن 
خود را در داخل خاک اوکراین استقرار داده است. راسموسن اعتقاد دارد که این عمل 
روسیه برای بی ثبات کردن کشور مستقل اوکراین است و این الگوی خطرناکی است. 

 مبارزه سرسختانه در چندین جبهه
هر کسی که قابل سرزنش است و هر کسی که درگیر این موضوع است دو مساله را 
نباید فراموش کند و باید بداند که با این شرایط نمی توان پایانی برای جنگ متصور 
شد. سربازان اوکراینی در دو جبهه در حال جنگ هستند: نخست شورشیان جنوب 
یعنی  کشور  جنوبی  سواحل  امتداد  در  که  شورشیانی  دیگری  و  (دونتسک)  شرقی 

در شهر نووازوفسک هستند. شهری که تنها ۲۰ کیلومتر با مرز روسیه فاصله دارد.
جنگ  یک  جنوب  در  جنگ  که  می گوید  اوکراین  فرمانده  معاون  لوسنکو،  میخاییل 
نیروهای  روسیه  شاید  که  می گویند  تحلیلگران  است.  بوده  عیار  تمام  و  کالسیک 
خود را به شهر نووازوفسک گسیل داشته است تا بتواند امنیت شبه جزیره کریمه را 
حفظ کند. در بیانیه ای که به وسیله کرملین صادر شده تاکید شده است که در منطقه 
منبع  وجود  این  با  بیفتد.  خطر  به  بی گناه  مردم  جان  شود  داده  اجازه  نباید  جنوبی 
بریتانیایی مذکور می گوید که نیروهای روسی در کنار شورشیان اوکراینی در مقابل 

ارتش این کشور قرار گرفته اند اما زود است که برای پیروزی نهایی قضاوت کرد.
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داعــــش و  
چالش رسانه ها

در  را  دیوانه وار  فرقه ای و  جنگی  داعش  تکفیری  افراطی های   
عراق به راه انداخته اند تا برای خود کشوری دست و پا کنند و 
حکومتی آن گونه که خود اسالمی اش می خوانند، در آن بنا کنند.
اما تو گویی این حمام خونی که داعش در عراق به راه انداخته 
غرب را به صرافت این نیانداخته است که برای پایان این کشتار 
قتل  همه  است  آن  سرگرم  عراق  در  داعش  که  بکند.کاری  کاری 
توصیف  در  اکونومیست  انگلیسی  نشریه  کشی.  نسل  و  است 
می نویسد  اند  انداخته  راه  به  داعش  تکفیری های  که  کشتاری 
که آن ها با به تصویر کشیدن جنایت های خود در اینترنت نوعی 
تازه از نمایش اینترنتی را ابداع کرده اند. اما با این همه، انتشار 
تصاویر و فیلم های کشتار های دسته جمعی داعش در عراق که 
اند  گذاشته  نمایش  به  اینترنت  در  تکفیری  گروه  این  خود  افراد 
تروریسم  با  مخالفت  و  آزادی  پیشگامان  میان  در  نتوانسته  نیز 
دولتی  مقام های  برانگیزد.البته،  خطری  احساس  غرب  در 
انگیز  بر  سوال  هم  زیاد  اینکه  برای  ناگزیر،  غربی،  کشورهای 
لحنی  عراق  در  گروه  این  آشکار  جنایت های  برابر  در  نشود، 
جان  دریادار  نمونه،  اند.برای  کرده  اختیار  محکومیت  از  حاکی 
داعش  مورد  در  پنتاگون،  آمریکا،  دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی 
جان  هستند.  کردن  مثله  و  کشتن  سرگرم  آن ها  که  می گوید، 
کری وزیر خارجه آمریکا هم کمابیش با کربی هم عقیده است. 
سازمانی  را  آن  تکفیری  گروه  این  از  گفتن  سخن  هنگام  کری 
غربی  کشورهای  دیگر  در  کری  همتایان  می نامد.  تروریستی 
از  می کنند.  استفاده  مشابه  زبانی  از  داعش  توصیف  برای  نیز 
جمله، می توان به ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان اشاره کرد 
که افراطی های داعش را یک گروه تروریستی ددمنش توصیف 
می کند یا فرانک والتر اشتین مایر , وزیر خارجه آلمان، که آن ها 
را تروریست هایی قلمداد می کند که در حال گسترش نفوذ خود 
در  تروریستی  سازمانی  از  داعش  می گوید:  مایر  هستند.اشتین 
حال تبدیل شدن به سازمانی نظامی است که دایره نفوذ خود را 
ای  رسانه  غالب  جریان  که  گفت  باید  اما  می کند.  بیشتر  روز  هر 
در غرب در مواجهه با بحران داعش به همین شیوه عمل نمی کند 
و از زبان و لحنی متفاوت استفاده می کند. تقریبا همه بنگاه های 
خبری غرب برای توصیف گروه تکفیری داعش از واژگانی بهره 
می برند که لزوما معنای منفی برآمده از کلمه های تروریست و 
رویکردی  با  فرانسه  خبرگزاری  نمی کنند.مثال  القا  را  تروریسم 

سوال بر انگیز داعش را گروهی جهادی می نامد.
شورشی  را  داعش  شیوه  همین  به  هم  رویترز  خبرگزاری 
می خواند و آن را شاخه ای از القاعده به حساب می آورد.شبکه 
خبری سی ان ان هم با در پیش گرفتن شیوه ای مشابه اعضای 
به  که  می کند  معرفی  شورشی هایی  را  تروریستی  گروه  این 
سنی ها وابسته اند. اما بی بی سی، آن ها را ستیزه جویان سنی 
چنین  گفت،  باید  می کند.  معرفی  گرا  اسالم  جویان  ستیزه  یا 
اصل  در  که  غرب  در  غالب  ای  رسانه  جریان  سوی  از  رویکردی 
در جستجوی شکل دادن به افکار عمومی جهان است، چیز تازه 
 ۲۰۰۱ سال  سپتامبر   ۱۱ تروریستی  حمله های  از  نیست.بعد  ای 
اخبار  پوشش  برای  غرب  خبری  رسانه های  آمریکا،  خاک  در 
مربوط به این به اصطالح مبارزه جهانی قدرت های بزرگ علیه 
از  تا  گرفتند  کار  به  را  خاص  اصطالحاتی  و  واژگان  تروریسم، 
که  طور  را  آن  دنیا  مردم  اذهان  شیوه  موثرترین  به  رهگذر  این 
کنند. جهانی  تروریسم  کنی  ریشه  این  سرگرم  می خواستند، 

برای نمونه، رسانه های خبری غرب در اخبار خود برای اشاره 
تکنیک های  ترکیب  از  تروریسم،  متهمان  از  بازجویی  فرآیند  به 
پیشرفته بازجویی استفاده کردند. اما چیزی نگذشت که معلوم 
و  انواع  جز  چیزی  پیشرفته  تکنیک های  این  از  منظور  شد، 
آزار  نظیر:  شکنجه هایی  عبارتی،  به  نیست.  شکنجه  از  اقسامی 
از  ادراک  سلب  خواب،  از  متهم  کردن  محروم  جنسی،  تحقیر  و 
اعدام های  اجرای  انفرادی،  زندان  در  او  کردن  حبس  متهم، 
داروی  خوردن  به  متهم  کردن  اجبار  متهم،  مورد  در  ساختگی 
و  افزایش  متهم،  ترساندن  برای  سگ  از  استفاده  ضروری،  غیر 
کاهش بیش از اندازه دمای محل نگهداری متهم، قرار دادن متهم 
در معرض صداهای آزار دهنده، و شکنجه افراد در برابر چشم 

متهم.
در این شکنجه متهم را مجبور می کنند آب زیادی را به دستگاه 

تنفسی خود، از جمله سینوس ها، حلق، حنجره و نای وارد کند؛ 
همراه  به  بسیار  رنجی  و  هراس  که  خفگی  حس  القای  نوعی 
در  داعش  مورد  در  بار  این  غرب،  غالب  ای  رسانه  جریان  دارد. 
نتایج  تا  گرفته  بهره  خاص  زبانی  و  اصطالحات  از  هم  عراق 
شورشی  جهادی،  افراد  که  گفت  باید  آورد.  دست  به  را  دلخواه 
اعمال  به  زدن  دست  برای  بالقوه  توانایی  از  همه  جو  ستیزه  یا 
تروریستی برخوردارند اما با این وجود هنوز نمی توان آن ها را 
اند  توانسته  غربی  رسانه های  اما  کرد.  فرض  تروریست  لزوما 
با استفاده از این کلمه ها به جای تروریست و القای بار معنایی 
کنند  متقاعد  را  دنیا  مردم  خود،  جهانی  مخاطبان  ذهن  به  آن ها 
اند،  انداخته  راه  به  خاورمیانه  و  عراق  در  تکفیری ها  چه  آن  که 
بحرانی برخاسته از یک جنگ فرقه ای است و حکایت صرفا به 
مرگ، کشتار و تروریسم ختم نمی شود. بر اساس تحلیل گفتمان، 
واژه های جهادی، شورشی و ستیزه جو همه این معنا را به ذهن 
در  مشترک  آرمانی  به  رسیدن  برای  کسانی  که  می کنند  متبادر 

حال مبارزه اند.
در  غالب  ای  رسانه  جریان  که  کاری  عراق،  در  داعش  مورد  در 
مشترک  معنایی  بار  همین  از  استفاده  یازیده  دست  آن  به  غرب 
باید  جهانی  مخاطب  دیگر،  عبارت  است.به  آن  منفی  شکل  در 
فرقه  و  اسالم  عراق،  در  داعش  تکفیری های  آرمان  کند  باور 
این  نتیجه های  از  یکی  است.  آن  از  حاصل  تروریسم  و  گرایی 
تروریسم  با  اسالم  دادن  ارتباط  ماهرانه،  ای  رسانه  رویکرد 
است.این همان چیزی است که به نوبه خود راه را برای هجوم 
همواره نیروهای غرب به منطقه می گشاید تا به اصطالح ریشه 
در  خود  برای  حقیقت،  در  که  این  یا  بخشکانند  را  تروریسم 

منطقه جای پایی مطمئن دست و پا کنند.

عالوه بر این، ربط دادن اسالم با تروریسم سبب گسترش اسالم 
میلیارد  یک  از  بیش  که  دنیایی  همین  می شود،  دنیا  در  هراسی 
تخمین  که  جمعیتی  عبارتی،  به  دارد،  مسلمان  میلیون   ۶۰۰ و 
میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد  دو  به  میالدی   ۲۰۳۰ سال  تا  می شود  زده 
که  ای  رویه  نمی شود؛  ختم  جا  این  به  چیز  همه  برسد.البته  نفر 
جریان رسانه ای غرب در مورد داعش در پیش گرفته عالوه بر 
تاثیر جهانی اش، مصرف داخلی هم دارد. در این زمینه، صباح 
کانادا،  تورنتو  در  یورک  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  الناصری 
معتقد است که پیشروی داعش در عراق خود ناشی از پیامدهای 
کارشناس  است.این  آمریکایی  نیروهای  دست  به  عراق  اشغال 
مسائل خاورمیانه که در بصره عراق به دنیا آمده می گوید روشی 
گفتمانی  گرفته،  پیش  در  خاورمیانه  بحران  برابر  در  غرب  که 
من  نظر  به  می گوید:  الناصری  دارد.  داخلی  مصرف  که  است 
عراق  و  خاورمیانه  در  اروپایی  و  آمریکایی  رسانه های  وقتی 
می پردازند،  قبیل  این  از  مسائلی  و  سیاست  امنیت،  موضوع  به 
کنند. ایجاد  داخلی  مصرف  برای  گفتمانی  تا  آنند  دنبال  به  تنها 

به  غربی  رسانه های  کار  بنگریم،  که  منظری  هر  از  می گوید:  او 
آنچه در این منطقه می گذرد ربطی ندارد. پر بیراه نگفته ایم اگر 
ادعا کنیم بحران تکفیری ها در عراق به خوراکی برای رقابت های 
به  می توان  نمونه  برای  است.  شده  بدل  نیز  آمریکا  در  حزبی 
اشاره  آمریکا  جمهوریخواه  مداران  سیاست  از  برخی  گفته های 
کرد که بحران داعش را وسیله ای برای انتقاد از عملکرد باراک 
اوباما رییس جمهوری دموکرات آن کشور قرار داده اند.از همه 
کارکرد  یک  عراق  در  داعش  بحران  می بینیم  بگذریم،  که  این ها 
مهم دیگر هم داشته است. به بیان دیگر، تکفیری ها با اعمال خود 
که  طور  آن  را  شرایط  بتواند  تر  راحت  غرب  که  اند  کرده  کاری 
می خواهد حفظ کند و از طریق مدیریت بحران های منطقه ای به 

بهترین شیوه به حفظ منافع خود بپردازد. 

همه  من  اعتقاد  به  می گوید:  نکته  این  تایید  در  الناصری  صباح 
جز  چیزی  مناقشه  این  کردن  نظامی  و  دادن  جلوه  ای  فرقه  این 
مثل  اروپایی،  کشورهای  دیگر  و  آمریکا  که  نیست  سازوکار  یک 
آن  از  استفاده  با  ها،  آن  ای  منطقه  حامیان  و  فرانسه  انگلستان، 
جلوی  آن  از  استفاده  با  و  بگیرند،  را  عربی  انقالب های  جلوی 
خواسته های مردم را بگیرند و کاری کنند اوضاع به شرایط پیش 

از قیام های مردمی بازگردد.
چنین  از  استفاده  با  که  معناست  بدان  این  می گوید:  الناصری 
باثباتی  شرایط  تا  آید  برمی  تالش  در  متحده  ایاالت  سازوکاری 
را برای متحدان منطقه ای خود در مواجهه با خواسته های مردم 

ایجاد کند.
از  ای  شاخه  را  داعش  واشنگتن  چرا  که  کنیم  تعجب  نباید  پس 
اساس  همین  بر  و  نمی آورد  حساب  به  القاعده  تروریستی  گروه 
گروه  این  با  جنگ  به  نمی داند  موظف  قانونی  جهت  به  را  خود 

تکفیری برود.
جورج  دانشگاه  در  امنیتی  مطالعات  استاد  سوییفت  کریستوفر 
تان آمریکا در این باره می گوید که بر اساس قانون مصوب سال 
۲۰۰۱ میالدی که با استفاده از آن نیروهای نظامی آمریکا اجازه 
دارند علیه تروریست ها به حمله دست بزنند، نمی توان به دولت 

اسالمی عراق و شام (داعش) حمله کرد.
عراق  اسالمی  دولت  می گوید:  امر  این  علت  باره  در  سوییفت 
یازده  تروریستی  حمله  در  و  نیست  القاعده  از  بخشی  شام  و 

سپتامبر نقشی نداشته است.
از سوی دیگر داعش خود مستقیم یا غیر مستقیم دست پرورده 
غرب است و امروز هم متحدان منطقه ای غربند که از آن حمایت 

می کنند و به این همه جنگ و خونریزی دامن می زنند.

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 

چالش داعش
جان مک کین - سناتورجمهوری خواه از آریزونا

ترجمه: محمدحسین باقی

حدود  سال،  سه  از  بیش  از  پس 
سقوط  سوریه،  در  کشته  ۲۰۰هزار 
شوم ترین  ظهور  و  عراق  قریب الوقوِع 
داعش  جهان-  تروریستی  ارتش 
و  عراق  از  گسترده ای  بخش های  که 
سوریه را تصرف کرده است- تصریح 
پرزیدنت اوباما مبنی بر اینکه «ما هنوز 
یک استراتژی برای تعامل با این تهدید 
خطرناک  است،  شگفت انگیز  نداریم» 
وضوح  به  رئیس جمهور  هست.  هم 

می خواهد با دقت حرکت کند و با متحدان و کنگره مشورت 
کند که در نظر دارد با داعش چه کند.

داعش  که  تهدیدی  اما  نیست؛  هدف  این  منکر  هیچ کس 
نمی توان  می کند.  رشد  زمان  مرور  به  می زند  دامن  آن  به 
استراتژی  یک  این  کرد.  مقابله  آن  با  باید  کرد،  مهار  را  آن 
بیشتری  مراتب  به  احساس  و  رئیس جمهور  رهبری  جامع، 
تغییر  را  خود  مسیر  اوباما  اگر  می طلبد.  را  اضطرار  از 
اتخاذ  داعش  شکست  برای  استراتژیک  رویکرد  یک  و  دهد 
یکی  داعش  حاضر  حال  در  است.    پشتیبانی  سزاوار  کند، 
تروریستی  سازمان های  ثروتمندترین  و  بزرگ ترین  از 
هزاران  از  است  مملو  گروه  این  صفوف  است.  تاریخ  در 
در  آمریکایی-  جمله  از  و  غربی –  گذرنامه های  که  تندرویی 
برای  هواپیما  بلیت  یک  از  بیش  چیزی  به  آنها  دارند.  دست 
دلیل  همین  به  ندارند.  نیاز  متحده  ایاالت  شهرهای  به  سفر 
است که وزیر امنیت، کشور سوریه را «مساله امنیت کشور» 
نظامی  راه حل  هیچ  می گوید  بدیهی  حقیقت  است.  نامیده 

جامع  باید  استراتژی ای  هر  البته  ندارد؛  وجود  داعش  برای 
فشار  زیر  را  داعش  مالی  منابع  باید  استراتژی  این  باشد. 
می طلبد  بغداد  در  فراگیر  دولت  یک  استراتژی  این  بگذارد. 
دهد،  سوق  داعش  سوی  به  را  سنت  اهل  اینکه  جای  به  که 
پایان  استراتژی  این  کند.  تقسیم  آنها  با  را  ثروت  و  قدرت 
می طلبد.  را  آنجا  در  سیاسی  گذار  و  سوریه  در  درگیری 
استراتژی تقابل با داعش نیازمند رویکردی منطقه ای برای 
بسیج شرکای آمریکا با تالشی هماهنگ 
و چندجانبه است. ولی در نهایت، داعش 
یک نیروی نظامی است که باید به شکل 
ما  شرکای  شد.   مواجه  آن  با  نظامی 
هستند  زمین»  روی  بر  «چکمه هایی 
مستقیما  را  آنها  باید  متحده  ایاالت  و 
کمک های  سایر  و  اطالعات  سالح،  با 

نظامی تجهیز کند. 

روبه رو  واقعیت  با  باید  ما  حال،  این  با 
نیازمند  داعش  شکست  برای  جامع  استراتژی  یک  شویم: 
کاری  چنین  است.  بیشتر  زمان  و  منابع  پول ها،  سربازها، 
باید شامل کنگره هم بشود. اگر اوباما یک استراتژی منسجم 
و رهبری قاطعانه را نشان دهد، می تواند حمایت کنگره را 
جلب کند. یکی از سخت ترین کارهایی که رئیس جمهور باید 
کسانی  برای  اغلب  تاریخ  قضاوت  و  است  تغییر  دهد  انجام 
که شهامت این تغییر را داشته باشند مهربانانه است. جیمی 
کارتر سیاست خود را در برابر اتحاد جماهیر شوروی پس 
کلینتون  بیل  داد.  تغییر  افغانستان  به  کشور  این  حمله  از 
را  قومی  پاکسازی  و  داد  تغییر  بالکان  در  را  خود  سیاست 
در  را  خود  سیاست  هم  بوش  دبلیو  جورج  ساخت.  متوقف 
داعش  داد.  نجات  شکست  از  را  آمریکا  و  داد  تغییر  عراق 
نیز  او  که  می طلبد  و  است  اوباما  برای  مشابهی  چالش  هم 

رویکرد خود را در این مورد تغییر دهد.
منبع: نیویورک تایمز



  جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۱هفته نامه پرشین۸

اقتصاد
انقالب انرژی یا تولید نفت و گاز از شیل اتفاقی است که 
به  را  آمریکا  گازی  میعانات  و  نفت  تولید  حجم  می تواند 
باالترین میزان در تاریخ این کشور افزایش دهد. افزایش 
نفت خام و موجودی  تجاری  ذخایر  استراتژیک و  ذخایر 
نسبتا عظیم لوله ها، رشد ذخایر بنزین و گازوئیل، کاهش 
قیمت های اتانول و متانول در کنار رشد تقاضای نفت خام 
و بهبود اقتصاد آمریکا از جمله مواردی هستند که نشان 
می دهد رشد تولید نفت و گاز این کشور از رشد تقاضای 
آن پیشی گرفته است. این موارد موجب شده اند آمریکا که 
دورانی به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام در جهان 
شناخته می شد به عنوان کشوری با پتانسیل تبدیل شدن به 

یک تولیدکننده قدرتمند مبدل شود.

در  خام  نفت  قیمت  کاهش  باعث  تاکنون  موارد  این   
و  آسیا  شرق  تقاضای  افزایش  که  شده  جهانی  بازارهای 
کاهنده  روند  از  است  نتوانسته  نیز  نوظهور  اقتصادهای 
قیمت ها جلوگیری کند؛ البته چشم انداز قیمت نفت بسیار 

آسیا  غرب  در  ژئوپلیتیک  تنش های  چراکه  است؛  مبهم 
و  سردرگم  بسیار  را  بازار  این  هم اکنون  اروپا  شرق  و 

نوسانی کرده است. 
به عنوان مثال در سه ماه گذشته میالدی یعنی در ماه های 
قیمت  عمومی  برآیند  آنکه  با  آگوست  و  جوالی  ژوئن، 
جهانی نفت خام آمریکا متمایل به کاهش بود، اما انتشار 
داده های مثبت و منفی از اقتصاد برخی کشورها از جمله 
سیاسی  تنش های  همچنین  یورو،  منطقه  و  آمریکا  چین، 
و  شدن  نوسانی  موجب  اوکراین  و  عراق  در  منطقه ای  و 
افزایش قیمت نفت خام در برخی هفته های معامالتی طی 

این دوره سه ماهه شد. 

برنت  نفت  بهای  متوسط  ژوئن   ۶ به  منتهی  هفته  در 
کاهش  خود  ماقبل  هفته  به  نسبت  آمریکا  خام  نفت  و 
روسیه  رئیس جمهور  کوتاه  هرچند  صحبت های  داشت. 
تنش ها  کاهش  احتمال  و  فرانسه  نرماندی  در  اوکراین  و 
این  در  نفت  قیمت  کاهش  عامل  مهم ترین   کشور  دو  بین 
هفته بود. بر اساس گزارش های رویترز، متوسط ذخایر 
به  هفته  این  در  آمریکا  خام  نفت  استراتژیک  و  تجاری 
ترتیب به ۳۸۹/۵ و ۶۹۱ میلیون بشکه رسید که در مقایسه 
با هفته قبل کاهش ۳/۴ و صفر درصدی را نشان می داد.

در هفته بعدی یعنی در فاصله روزهای ۷ تا ۱۳ ژوئن نیز، 
درصد   ۲/۶۷ قبل  هفته  به  نسبت  خام  نفت  جهانی  بهای 
تروریست های  پیشروی  امر  این  دلیل  که  یافت  افزایش 
تکفیری در عراق و تصرف چند شهر مهم از جمله موصل 
ذخیره  نرخ  کاهش  و  چین  صادرات  افزایش  همین طور  و 
کشور  این  مرکزی  بانک  توسط  بانک ها  از  برخی  قانونی 
خام  نفت  تجاری  ذخایر  متوسط  نیز  هفته  این  در  بود. 

آمریکا ۶/۹ درصد نسبت به هفته پیشین کاهش داشت. 
نفت  بهای  متوسط  نیز   ۲۰۱۴ ژوئن   ۲۰ به  منتهی  هفته  در 
خام آمریکا در مقایسه با هفته قبل با روند رو به رشدی 
همراه شد. دلیل این امر ادامه تحرکات گروهک تروریستی 
داعش و درگیری ارتش عراق برای بازپس گیری پاالیشگاه 
نفت بیجی همزمان با افزایش تقاضای نفت در آمریکا با 
شروع سفرهای تابستانی بود. البته قیمت هر بشکه نفت 
اوپک نیز در این هفته با ۲/۳۷ درصد رشد نسبت به هفته 

ماقبل به ۱۰۹/۴۴ دالر رسید.

خام  نفت  جهانی  قیمت  اما  ژوئن   ۲۷ به  منتهی  هفته  در 
آمریکا روند کاهشی در پیش گرفت؛ آن هم به دلیل موفقیت 
دولت و مردم عراق در مقابله با گروهک تروریستی داعش 
بشکه  میلیون   ۳/۳ از  بشکه  میلیون   ۲/۵ حدود  در  بود. 
کشور  این  جنوب  نفتی  میادین  از  عراق  صادراتی  نفت 

تولید می شود که این مناطق هنوز کامال امن هستند.
منتهی  هفته  در  و  جوالی  یعنی  میالدی  بعدی  ماه  در 
نفت  جهانی  قیمت  کاهش  با  هم  باز  ماه  این  چهارم  به 
و  لیبی  نفت  تولید  شروع  احتمال  شدیم.  رو  روبه  خام 
موفقیت های دولت عراق در حمله به داعش از جمله عوامل 
است.  بوده  هفته  این  در  نفت  قیمت  کاهش  بر  اثرگذار 
متوسط قیمت هر بشکه نفت اوپک هم به ۱۰۸/۲ دالر در 

این هفته رسید که در مقایسه با متوسط قیمت هفته ماقبل 
۱/۲۹ درصد کاهش داشت.

این روند نزولی در هفته بعد (هفته منتهی به ۱۱ جوالی) 
هم تکرار شد و بهای نفت خام آمریکا، برنت و اوپک بار 
گذاشت.  سر  پشت  مدت  این  در  را  کاهنده  مسیری  دیگر 
ادامه تولید نفت عراق با ظرفیت های پیش از حمله داعش 
به این کشور، شروع تولید نفت در لیبی و مذاکرات ایران 
قیمت  کاهشی  روند  دالیل  مهم ترین   جمله  از   ۵+۱ گروه  و 
نفت در این هفته به شمار می رود. پتانسیل ریزشی قیمت 
نفت خام تحت تاثیر این عوامل تا حدی بود که حتی افت 
نفتی  میدان   ۴ در  نفت  تولید  بشکه ای  هزار   ۳۰۰ حدود 
عمده در دریای شمال نیز نتوانست مانع از کاهش قیمت ها 
شود. گفته شده این کاهش تولید به دلیل عملیات مربوط 
به تعمیر و نگهداری فصلی بوده است که موجب شد تولید 
نفت این ۴ میدان به پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون 

برسد.

هفته  سومین  برای  نیز  جوالی   ۱۸ به  منتهی  هفته  در 
اوپک  و  برنت  آمریکا،  خام  نفت  بهای  ماه  این  در  متوالی 
کاهش یافت. دیدار دو روزه وزیر امور خارجه کشورمان 
هسته ای،  موضوع  حل  برای  خود  آمریکایی  همتای  با 
کنار  در  چین  نفت  پاالیشگاه های  در  نفت  مصرف  کاهش 
بر  اثرگذار  عوامل  جمله  از  لیبی  و  عراق  در  نفت  تولید 
ذخایر  بود.  هفته  این  در  خام  نفت  قیمت  کاهش  استمرار 
تجاری نفت خام آمریکا در این هفته معامالتی -در حالی 
میلیون   ۶۹۱ رقم  روی  کماکان  آن  استراتژیک  ذخایر  که 
در  که  رسید  بشکه  میلیون   ۳۷۵ به  است-  ایستاده  بشکه 

مقایسه با هفته ماقبل ۷/۵ درصد افت داشت.
اما  جوالی   ۲۵ به  منتهی  روزهای  در  و  بعدی  هفته  در 
مجدد  افزایش  دلیل  به  آمریکا  خام  نفت  قیمت  صعود  با 
تنش ها بین روسیه و غرب و تهدید به تشدید تحریم ها علیه 
روسیه روبه رو شدیم. در این میان باال گرفتن درگیری ها 
اوکراین،  شرق  در  روسیه  جدایی طلبان  و  دولت  بین 
آمریکا  نفت  تجاری  ذخایر  کاهش  و  غزه  در  درگیری ها 
نیز به افزایش قیمت نفت در این هفته دامن زد. متوسط 
هفتگی بهای این ماده خام در هر بشکه در سطح ۱۰۶/۰۶ 
دالر قرار گرفت. در هفته منتهی به یک آگوست اما به دلیل 
نرفتن  فروش  به  منجر  که  اروپا  و  آسیا  در  تقاضا  کاهش 
شد  آگوست)  ماه  نفت (تحویل  آتی  قراردادهای  از  برخی 

و تعطیلی یک پاالیشگاه در خلیج مکزیک قیمت نفت خام 
نسبت به هفته ماقبل تنزل کرد.

در هفته معامالتی منتهی به ۸ آگوست در حالی که بهبود 
در  ناآرامی ها  ادامه  آمریکا،  در  اقتصادی  شاخص های 
عراق، لیبی و اوکراین موجب افزایش قیمت نفت خام شد 
اما کمبود تقاضا به عنوان سرعت گیر این رشد قیمت عمل 
کرد و موجب تعدیل بهای نفت خام شد که در نتیجه طی 
این هفته شاهد روند باثبات قیمت نفت خام در بازارهای 
نیز  اوپک  نفت  بهای  هفته متوسط  این  در  بودیم.  جهانی 
متوسط  به  نسبت  که  رسید  بشکه  هر  در  دالر   ۱۰۲/۲۸ به 

هفته ماقبل ۲/۰۸ درصد کاهش داشت. 

طی دو هفته بعدی نیز روند قیمت متوسط هفتگی بهای 
کاهش  به  متمایل  جهانی  بازارهای  در  آمریکا  خام  نفت 
افت  با  همسو  آگوست   ۱۵ تاریخ  به  منتهی  هفته  در  بود. 
قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا، بهای نفت اوپک و برنت 
نیز کاهش یافت. کمبود تقاضای نفت، ارقام ناامیدکننده 
از رشد اقتصادی منطقه یورو و عدم کاهش تولید نفت در 
عراق و لیبی از جمله مهم ترین دالیل کاهش قیمت نفت در 
این هفته بود. افزون بر این، عرضه نفت اوپک نیز در این 
هفته به باالترین سطح در ۵ ماه گذشته رسید که شرایط 
را برای افت بیش از پیش قیمت آن مهیا ساخت. (کاهش 
به ۱۰۱/۶۱ دالر در هر بشکه که نسبت به هفته ماقبل افت 

۰/۸۱ درصدی را نشان می داد.)

در هفته معامالتی منتهی به ۲۲ آگوست نیز همان طور که 
بازارهای  در  آمریکا  خام  نفت  بهای  افت  شاهد  شد  گفته 
گروهک  با  مقابله  در  عراق  دولت  موفقیت  بودیم.  جهانی 

مشاهده  و  لیبی  نفت  عرضه  افزایش  داعش،  تروریستی 
مهم ترین   جمله  از  بازار  در  تقاضا  کمبود  از  نشانه هایی 
بود.  هفته  این  در  نفت  قیمت  نزولی  روند  این  دالیل 
متوسط هفتگی هر بشکه نفت اوپک به ۹۹/۲۳ دالر رسید 
کاهش  درصد   ۱/۹۱ ماقبل  هفته  میانگین  به  نسبت  که 

داشت.
قیمت  افزایش  شاهد  اما  آگوست   ۳۱ به  منتهی  هفته  در 
اعالم  طبق  بودیم.  جهانی  بازارهای  در  نفت  هفتگی 
نخستین  برای  آمریکا  خام  نفت  بشکه  هر  بهای  بلومبرگ 
و  لندن  بازارهای  در  اخیر  ماه  یک  از  بیش  در  هفته 
نیویورک افزایش یافت؛ چراکه گمانه زنی ها بر این مبنا بود 
که پیشرفت اقتصادی آمریکا موجب افزایش تقاضا برای 

سوخت خواهد شد. شاخص نهایی اطمینان مصرف کننده 
موسسه تامسون رویترز و دانشگاه میشیگان برای آمریکا 

در ماه آگوست (۱۰ مرداد تا ۸ شهریور) باال رفت.

کرد:  اعالم  گذشته  پنجشنبه  نیز  آمریکا  بازرگانی  وزارت 
کشور  این  اقتصاد  جاری،  میالدی  سال  دوم  ماهه  سه  در 
بیش از آنچه انتظار می رفت، پیشرفت کرده است که همین 
عمل  خام  نفت  قیمت  بردن  باال  برای  اهرمی  منزله  به  امر 
کرد. هرچند تشدید تنش ها میان روسیه و اوکراین نیز در 

افزایش قیمت نفت خام در این مدت بی تاثیر نبود.

 کاهش قیمت نفت خام آمریکا در اولین روز از ماه سپتامبر
در اولین روز از هفته معامالتی بازارهای جهانی در ماه 
درصد   ۰/۳۴ با   (WTI) آمریکا خام  نفت  بهای  سپتامبر، 
به  شب)  (جمعه  قبل  معامالتی  روز  به  نسبت  کاهش 
 ۰/۲۷ با  نیز  برنت  نفت  رسید.  بشکه  هر  در  دالر   ۹۵/۶۳
درصد کاهش رقم ۱۰۲/۹۱ دالر در هر بشکه را ثبت کرد. 
در  چین   PMI شاخص که  حالی  در  بلومبرگ  گزارش  به 
ماه جوالی ۵۱/۷ واحد بود این رقم در ماه گذشته میالدی 
یعنی آگوست به ۵۱/۱ واحد رسید که از برآوردهای قبلی 
کمتر بود. با توجه به اینکه کاهش این شاخص (به عنوان 
و  کسب  شرایط  تضعیف  نشان دهنده  پیش نگر)  داده  یک 
کار نسبت به ماه قبل است، بنابراین انتظار بازارهای مالی 
بر این است که طی ماه های آینده فعالیت های تولیدی در 
این کشور و به تبع رشد اقتصادی چین تضعیف شود که 
در نتیجه روز دوشنبه قیمت جهانی نفت خام در واکنش 

به اعالم این شاخص کاهش یافت.

فزونی عرضه بر تقاضای نفت در بازارهای جهانی 
موجب شد

روزگـــــار 
ناخــوش 
بازار نفت
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انتقاد نوبلیست ها به 
سیاست خروج از رکود

امبروز ایوانس-پیچارد
مترجم: / شادی آذری - منبع: تلگراف

یورو  حوزه  ضدرکود  سیاست های  از  دفاع  با  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال 
گروهی  اما  است.  دشوار  کشور   ۱۸ برای  پولی  واحد  یک  مدیریت  که  است  گفته 
کرده اند  حمله  یورو  حوزه  اقتصادی  استراتژی های  به  نوبلیست  اقتصاددانان  از 
سال های  برای  رکود  تداوم  خطر  انقباضی  سیاست های  که  داده اند  هشدار  و 
پدید  دیگر  بدهی های  بحران  یک  است  ممکن  و  داشت  خواهد  پی  در  را  طوالنی 
نشست  در  اشتغال،  زمینه  در  جهان  برجسته  متخصص  دایموند،  پیتر  آید.استاد 

نوبلیست های اقتصاد در لیک کانستنس گفت: 
اروپا  مرکزی  بانک  مقامات  از  دارند،  آشنایی  اقتصاد  تاریخ  با  که  «اقتصاددانانی 
ایتالیایی  و  اسپانیایی  جوانان  که  دارد  وجود  احتمال  این  چون  هستند.  خشمگین 
که به خاطر رکود اخیر در بازار کار ضربه خورده اند، تا دهه ها تحت تاثیر رکود 
قرار گیرند. این پیامد وحشتناک و تعجب آور است که سیاست هایی که تا این حد 
پرهیایو وضع می شدند تا این حد مخرب از کار درآمده اند.» دایموند در انعکاس 
انتقادات زیادی که نوبلیست ها به سیاست های ضدرکود اروپا وارد کردند و آنها 
از  بد،  سناریوی  این  از  اجتناب  برای  «می توان  گفت:  دانستند،  ویرانگر  خود  را 
محرک های اقتصادی بهتر استفاده کرد و بر زیرساخت ها هزینه کرد. این موجب 
را  داخلی  ناخالص  تولید  به  بدهی ها  نسبت  و  شد  خواهد  اقتصادی  رشد  افزایش 

بهبود خواهد بخشید.»
سیاست های  از  انتقاد  ضمن  نیز  اقتصادی  نوبلیست  استیگلیتز،  جوزف  استاد 
ریاضتی گفت که آنها یک «اشتباه فاجعه بار» بودند و به طور مستقیم علت شکست 
باعث  که  جایی  تا  هستند  جاری  میالدی  سال  نخست  نیمه  طی  اقتصادی  احیای 
رشد  فرانسه  شود،  وارد   ۲۰۰۸ سال  از  پس  عمیق  رکود  سومین  به  ایتالیا  شده اند 
وی  شود.  کوچک  دوم  فصل  در  آلمان  اقتصاد  حتی  و  کند  ثبت  را  صفر  اقتصادی 
افزود: « این خطر وجود دارد که رکود، سال ها تداوم یابد تا جایی که حتی دهه 
از دست رفته ژاپن در برابر آن چیزی نباشد. اکنون اقتصاد حوزه یورو ۲۰ درصد 
کمتر از نرخ رشد معمول خود گام بر می دارد.» استیگلیتز گفته است که مقامات 

حوزه یورو، تاثیرات ریاضت اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد را کمتر از واقعیت 
است،  رسیده   پایان  به  بحران  که  می کنند  ادعا  آنکه  وجود  با  و  گرفته اند  نظر  در 
پولی  آینده  برای  «من  می گوید:  وی  می کنند.  پافشاری  خود  اشتباه  بر  همچنان 

اتحادیه اروپا نگرانم و آنها هنوز تاثیر تنش های ژئوپلیتیک را درک نکرده اند.»
بتواند  تا  بدهی هاست  مشترک  انتشار  نیازمند  یورو  حوزه  که  می گوید  استیگلیتز 
خأل های ساختاری موجود در اتحادیه پولی یورو را اصالح کند. اما در این راستا 
تقریبا هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. وی افزود: «اروپا از سیاست مهلک رنج 
اقتصاددانان  نشست  این  به  پاسخ  در  اما  آلمان  صدراعظم  مرکل،  می برد.»آنگال 
کشورها  پارلمان  چون  است،  دشوار  کشور   ۱۸ برای  واحد  پول  یک  مدیریت  گفت 
از سیاست های مورد توافق نهادهای اتحادیه اروپا پیروی نمی کنند. وی در عین 
حال تاکید کرد که کشورهای بحران زده تا کنون توانسته اند کسری حساب جاری 
می خورد.استاد  چشم  به  بادوام  احیای  ثمرات»  و «نخستین  دهند  کاهش  را  خود 
که  است  باور  این  بر  اما  آمریکا  پولی  سیاست های  متخصص  سیمز،  کریستوفر 
طراحی  در  اساسی  اشتباهات  نتوانسته اند  اروپا  پولی  اتحادیه  سیاست گذاران 
اتحادیه پولی را دریابند و ملت های این حوزه را با برنامه های ریاضتی دوره ای در 
مشکالت عمیق تری گرفتار می کنند. او می گوید: «اگر قرار بود به یونان، پرتغال 
برای  خود  احتمالی  طرح های  که  می گفتم  آنها  به  کنم،  توصیه ای  اسپانیا  حتی  یا 
آمده  به وجود  اروپا  پولی  اتحادیه  در  شوکی  اگر  کنند.  تدوین  را  یورو  از  جدایی 

و قرار است وخیم تر شود، هیچ دلیلی برای ماندن در این اتحادیه وجود ندارد.»
ورشکستگی  نوعی  بود،  خواهد  پرهزینه  بسیار  یورو  از  «جدایی  می افزاید:  وی 
است.  هزینه  پر  بسیار  کشورها  این  برای  نیز  یورو  حوزه  در  ماندن  اما  است، 
اروپایی ها نظامی را تدوین کرده اند که بدتر از نظام پایه طال است. کشورها در 
همان شرایطی قرار دارند که کشورهای آمریکای التین در آن قرار داشتند و دالر 
قرض می کردند.» سیمز هشدار داد ممکن است که بانک مرکزی اروپا قادر نباشد 
مالی  اتحادیه  مورد  در  یورو  حوزه  آنکه  مگر  بخرد  قرضه  اوراق  زیادی  مقادیر 
دست به اقدامات دردناک بزند و این احتمال هم وجود دارد که در این بحران فرو 
رود. وی افزود: «ممکن است یک اقدام ناگهانی تجمیعی، ترازنامه بانک مرکزی 

اروپا را در خطر قرار دهد.»
مجبور  اروپا،  اتحادیه  مرکزی  بانک  رئیس  دراگی،  ماریو  است  ممکن  نهایت  در 
دهد. قرار  شده  انجام  عمل  یک  در  را  اروپا  سیاسی  رهبران  و  کند  مداخله  شود 

اگر  بنابراین  شود،  فروپاشی  دچار  یورو  نمی خواهند  «آلمانی ها  می گوید:  سیمز 
آنها واقعا به یک پشتوانه مالی برای مقابله با بحران نیاز دارند، باید به نحوی به 

آن دست یابند.» 

دخل و خرج آمریکا در
 دست بانوی مرموز

بزرگ ترین  آینده  برای  دارد  جادوگران،  همچون  سفید  موهای  با  سالمندی  «زن 

اجرای  مشغول  و  دارد  سر  در  سیاست هایی  او  می گیرد.  تصمیم  جهان  اقتصاد 
تغییراتی است که هنوز هیچ کس جزئیات آن را نمی داند.» 

توجه  روزها  این  آمریکا،  مرکزی  بانك  همان  یا  رزرو  فدرال  رئیس  یلن،  جنت 
رسانه های آمریکا و جهان را به خود جلب کرده  است. رسانه ها با همین عبارات و 
جمالتی که در ابتدای این مطلب آمد، او را توصیف می کنند. گویی او یك جادوگر 
پررمز و راز است که بر قدرتمندترین و بانفوذترین صندلی اقتصادی جهان تکیه 
زده، اما خانم یلن یك شهروند عادی اهل بروکلین آمریکاست با چهره ای گشاده و 
رسانه های  از  یکی  به  آمریکا  مرکزی  بانك  قبلی  رئیس  برنانکه،  بن  گرم.  لبخندی 
این کشور گفته: خانم یلن حتی از من هم عادی تر است. او یك دهه گذشته و قبل از 
ریاست فدرال رزرو، در همین موسسه عهده دار شغل های دیگری بوده  و به قولی 
مرکزی  بانك  می خواهد  او  اینکه  درباره  اما  است،  می دیده  آموزش  کار  این  برای 
آمریکا را به کدام سمت ببرد، یك ابهام بزرگ در آمریکا وجود دارد. ۷ ماه از شروع 
نه  کرده  اعالم  را  مشخصش  سیاست  او  خود  نه  هنوز  و  می گذرد  یلن  خانم  کار 
تحلیل گران می توانند این سیاست را حدس بزنند. جمله ای که در این باره از زبان 

همه شنیده می شود این است: «نمی دانیم.» 
آمریکا،  مرکزی  بانك  رئیس  عنوان  به  یلن  خانم  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی 
برگزار می کند،  که  سخنرانی ها و مجامعی  عنوان  اشتغال است.  کار و آمار  بازار 
کارشناسان  آنکه  از  بیش  او  مشورت  طرف های  است.  اشتغال  بازار  وضعیت 
وال استریت باشند، اقتصاددانان با حوزه تخصصی اشتغال هستند. این را دیگر 
همه می دانند که تمرکز بانك مرکزی اکنون بازار کار است نه وال استریت، اما یلن 
بازار  در  بیکاری  سنجش  برای  معیارش  که  نکرده  مشخص  دقیق  طور  به  هنوز 
چیست. برنانکه معتقد بود وقتی نرخ بیکاری به ۶/۵ درصد برسد، باید درباره 
نرخ تورم نگران بود و وارد عمل شد. یلن اما می گوید بیشتر از آمار و ارقام بازار 
کار، روی کیفیت این بازار تمرکز می کند. این مساله بر ابهام های موجود درباره 

در  گذشته  سال  یك  در  بیکاری  آمار  حال  هر  به  اما  افزوده  است،  او  سیاست های 
آمریکا کاهش یافته  است. 

بعضی تحلیل گران، او را یك پیشرو تمام عیار در عرصه اقتصاد توصیف می کنند، 
فلسفه  نظر  از  او  می آید،  حساب  به  یلن  خانم  حامیان  از  که  برنانکه  نظر  از  اما 
و  متفاوت  ایده های  و  دارد  قرار  اصولی  و  اولیه  چارچوب های  در  کامال  اقتصاد 
ثبات  به  و  است  اشتغال  نگران  دیگران  مانند  هم  او  ندارد.  چارچوبی  از  خارج 
قیمت ها معتقد و متعهد است. او از افزایش دستمزد برای مقابله با تورم حمایت 
می کند. این بازگشت از ایده ای است که ۴۰ سال است بر اقتصاد آمریکا و بسیاری 
قرمز  خط  را  دستمزد  افزایش  دیگران،  برخالف  یلن  است.  حاکم  جهان  نقاط  از 
دستمزد  افزایش  از  باید  که  می گوید  برعکس،  و  نمی داند  تورم  افزایش  باعث  و 

استقبال کرد. 
تغییر عمده ای که در زمان ریاست یلن در این ۷ ماه در کار و سیاست فدرال رزرو 
فدرال  البته  بوده است.  بانك ها  برای  آن  و محدودکننده  نظارتی  نقش  شده،  ایجاد 
ایفا کند. با این  نظارتی را برای کل اقتصاد آمریکا  رزرو نمی خواهد چنین نقش 
حال او معتقد است بزرگ ترین وظیفه بانك مرکزی به طور کلی، نظارت بر ثبات 
کلی اقتصاد کشور است. به همین خاطر دستور داده منابع الزم برای ایفای این 
وظیفه مهیا شود. یکی از بخش های ایفای این وظیفه، زیرنظر گرفتن رفتار بخش 
برای  ابزارهایی  رزرو،  فدرال  دیگر،  سوی  از  است.  وال استریت  ویژه  به  مالی 
واکنش به تهدیدهای مشخص از ناحیه این بخش تهیه کرده و در دست دارد. این 
ابزارها مثال در انگلیس هم اجرا می شود و همین اواخر با اجرای محدودیت برای 
بخشنامه  اخیرا  یلن  خانم  مثال  شد.  استفاده  گسترده،  و  بی حساب  دادن های  وام 
به  از  بعد  و  کنند  ورشکستگی  اعالم  خودشان  نمی توانند  بانك ها  که  کرده  است 
رسیدن  برای  تالش  و  تغییر  برای  الزم  ابزارهای  همه  از  باید  برخوردن  مشکل 
ورشکستگی  درباره  که  است  رزرو  فدرال  این  نهایت  در  و  کنند  استفاده  ثبات  به 

بانك ها و موسسات مالی تصمیم می گیرد. 
در  از  اقتصادی،  تحلیلگران  برخی  و  آمریکا  رسانه های  شده  موجب  اینها  همه 
سخن  آمریکا  اقتصاد  پوست  زیر  ابهام،  در  البته  و  آرام  انقالب  یك  بودن  جریان 

بگویند. 
مسکن  حباب  بحران  با  آمریکا  رزرو،  فدرال  بر  گرین اسپن  آلن  ریاست  زمان  در 
ترکاندن  برای  باید  رزرو  فدرال  آیا  که  بود  این  پرسش  زمان  آن  در  بود.  روبه رو 
این حباب از طریق افزایش نرخ بهره وارد عمل بشود یا نه. اکنون اما نظریه خانم 
آن.  از  بعد  نه  شود  عمل  وارد  بحران  بروز  از  قبل  باید  رزرو  فدرال  که  است  یلن 
برای  سنسورهایی  مالی،  بخش  برای  دقیق  و  مداوم  نظارت  با  که  صورت  این  به 
قبل  اولیه،  نشانه های  مشاهده  محض  به  و  بگذارد  کار  احتمالی  بحران  تشخیص 
مالی  بخش های  برای  دقیقی  نظارت  چنین  اگر  بشود.  عمل  وارد  بحران،  بروز  از 

وجود داشته  باشد، حباب مسکن اصال روی نخواهد داد. 
پایان  که  است  وقت  خیلی  آمریکا  مرکزی  بانك  در  یلن  جنت  عسل  ماه  حال  هر  به 

یافته و اکنون عملکردش زیر ذره بین رسانه های این کشور قرار گرفته  است. 

مسوول دخل و خرج بزرگ ترین اقتصاد جهان 
خانم یلن ۶۸ ساله، فرزند یك خانواده یهودی در بروکلین نیویورك و دانش آموخته 
در رشته دکترای اقتصاد از دانشگاه ییل آمریکا است. همسر او برنده جایزه نوبل 
اقتصاد در سال ۱۹۹۲ است و خودش تمام عمر کاری اش را در همین حوزه مدیریت 
 ۱۰ از  رزرو  فدرال  در  حضور  نهایت  در  و  سفید  کاخ  مشاوره  و  بانك  و  اقتصاد 
سال پیش به این سو، گذرانده است. بر اساس گزارش سالیانه خوداظهاری مالی، 
دارایی خانم یلن در سال ۲۰۱۳ با ۸ درصد افزایش به رقمی بین ۶ تا ۱۴ میلیون دالر 

رسیده  است. او از دانشگاه برکلی کالیفرنیا حقوق بازنشستگی دریافت می کند.

درس های بریتانیا برای حوزه یورو
لری الیوت /منبع: گاردین

و  شدید  ریاضت  مهلک  تاثیرات  متوجه  انگلستان  مرکزی  بانک  و  آزبورن  جورج 
زودهنگام شدند و برنامه جایگزین را اجرا کردند. حوزه یورو و بانک مرکزی اروپا 

دهند.  انجام  را  کار  همین  سرعت  به  باید  هم 
اتفاقی  چه  یورو  حوزه  در  بدانید  می خواهید 
اول  سال های  به  پس  است؟  دادن  رخ  درحال 
زمان  آن  در  برگردید.  بریتانیا  ائتالفی  دولت 

اقتصاد بریتانیا بی رونق بود.
فعالیت  که  داشت  وجود  دوره هایی  البته   
اقتصادی  احیای  اما  یافت.  گسترش  اقتصادی 
به  نسبت  و  نداد  رخ  واقعی  صورت  به  هرگز 
برخی  بود.  آسیب پذیر  غیرمنتظره  شوک های 
مواقع این شوک ها خارجی بودند، مانند بحران 
داخلی  اوقات  برخی  و  یورو  حوزه  بدهی های 
و   مفرط  ریاضتی  برنامه های  مانند  بودند 

بانک  که  داد  رخ  زمانی  تنها  اقتصادی  احیای  که  بود  این  مساله  این  نتیجه  بی موقع. 
حمایت  مسکن  بخش  از  و  اجرا  را  وام دهی  بودجه  تامین  برنامه  انگلستان  مرکزی 
کرد. اکنون حوزه یورو را درنظر بگیرید. در این حوزه نیز رشد اقتصادی با مشکل 
مواجه است. این حوزه نیز به شدت نسبت به شوک ها حساس است که جدیدترین آنها 
تهدید یک برخورد تمام عیار بین روسیه و اوکراین است. در این حوزه نیز برنامه های 
ریاضتی بسیار زیادی در زمانی زودهنگام به اجرا درآمده اند. نتیجه؟ احیای اقتصادی 
متوقف شده است. این احتمال وجود دارد که تورم پایین به تنزل قیمت ها تبدیل شود. 
از یک جهت، وضعیتی که حوزه یورو با آن مواجه است بسیار خطرناک تر از آن چیزی 
است که بریتانیا دو یا سه سال قبل با آن رو به رو بود. اول اینکه، بودجه در وضعیت 
ناخالص  تولید  از  درصد   ۱۳۰ بر  بالغ  ایتالیا  بدهی  هم اینک  مثال  برای  است.  بدتری 
داخلی ساالنه این کشور است. نرخ رشد صفر به عالوه تنزل قیمت ها به عالوه فقدان 
فضای مانور مالی به این تهدید واقعی منجر می شود که تحمل بار بدهی ها غیرممکن 
درعوض  اما  بوده اند.  نامناسب  یورو  حوزه  در  سیاست گذاری ها  دوم،  شد.  خواهد 
اقتصاد  شد  مشخص  که  زمانی  می گیرد.  خوبی  نمره  زمینه  این  در  جورج آزبورن 
ریاضتی  سیاست های  از  او  است،  شده  رکود  دچار   ۲۰۱۲ و   ۲۰۱۱ سال های  در  بریتانیا 
کاهش  اهداف  بریتانیا  دارایی  وزیر  و  درآمد  اجرا  به  زیرساختی  پروژه های  کاست. 
اقدامات  امتحان  به  انگلستان  مرکزی  بانک  مشابه،  طور  به  گذاشت.  کنار  را  بودجه 
ابتکاری ادامه داد تا اقدامی موثر را پیدا کرد. این بانک اقدامات خود را با کاهش نرخ 
تسهیل  برنامه  طریق  از  پوند  میلیارد   ۳۷۵ ایجاد  به  سپس  کرد،  شروع  صفر  به  بهره 
مقداری روی آورد و درنهایت بودجه ای برای وام دهی تعیین کرد. اما درعوض واکنش 
بودجه  نسخه  اکنون  تازه  بانک،  این  است.  بوده  موقتی  و  کند  اروپا  مرکزی  بانک 
تسهیل  برنامه های  برابر  در  آلمان  مقاومت  اما  است،  کرده  طراحی  را  خود  وام دهی 

مقداری به این معنی است که این برنامه تا سال ۲۰۱۵ اجرایی نخواهد شد.
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به مناسبت درگذشت پروفسور آرتور اپهام پوپ

اســـــــــــرار 
زندگی پوپ

 پوپ، ایران را آخرین منزلگاه خود قرار داد
وی  است.  پوپ  پروفسور  درگذشت  سالروز  شهریورماه  هشتم 
درآورده  تحریر  رشته  به  ایران  زمینه  در  ارزشمندی  کتاب های 
ماندگارترین  به  منجر  همگی  وی  باستان شناختی  کاوش های  و 
عنوان  با  جلدی   ۶ دوره  یک  تدوین  قالب  در  پوپ  فعالیت های 

«بررسی هنر ایران» شده است.

خاک  به  پا  ایران شناس  باعنوان  افرادی  پهلوی  و  قاجار  دوره  در 
مذهب،  زبان،  زمینه های  در  فراوانی  تحقیقات  و  گذاشتند  ایران 
در  ایرانشناسان  این  دادند.  انجام  باستانی  آثار  و  دستی  صنایع 
شناخت تمدن باستانی و سایر ویژگی های مردم ایران و معرفی 

آن به اروپاییان و آمریکایی ها نقش مهمی داشتند. 

البته درمیان ایرانشناسان افرادی نیز دیده می شوند که با توجه 
به  دستیابی  در  ایران  دربار  و  دولتمردان  به  نزدیکی  و  نفوذ  به 
آثار نفیس و ارزشمند تاریخی ایران از راه امانتداری خارج شده 
و دست به غارت و چپاول اموال زدند. اما در این میان برخی از 
ایرانشناسان نیز وجود دارند که با تمام حرف و حدیث هایی که 
پشت سر آن هاست خدمات بزرگی به تمدن ایران کرده اند. یکی از 

این ایرانشناسان پروفسور آرتور اپهام پوپ است. 

عنوان  با  ۲۰جلدی  کتابی  در  آمریکایی  نویسنده  موریتز،  چارلز 
«بیوگرافی جاری» که به شرح زندگی و فعالیت  چهره های علمی، 
اطالعات  می پردازد،  آمریکا  متحده  ایاالت  ورزشی  و  سیاسی 

مهمی از اسرار و پیشینه زندگی پوپ ارائه می دهد. 
در  می نویسد: «وی  ایران  در  ایرانشناس  این  فعالیت  درباره  وی 
۱۹۲۵ به همراه همسرش، سفری طوالنی را جهت بررسی هنر و 
آثار باستانی روسیه (قفقاز) و ایران به این دو کشور آغاز نمود. 
رضاخان  که  سالی  در  را  ایرانی  هنر  به  موسوم  کتابش  اولین  او 
عکس  هزار   ۱۰ حدود  او  نمود.  چاپ  رسید  پادشاهی  به  پهلوی 
کشورهای  پایتخت  در  را  عکس ها  این  و  گرفت  ایران  معماری  از 
نمایش  به  هنری  مجموعه های  و  آمریکایی  موزه های  اروپایی، 
گذاشت. او نمایشگاه هنر ایرانی را درکاخ برلینگتن لندن، تحت 
نظارت اسمی شاه ایران و پادشاه بریتانیا در سال ۱۹۳۱ برگزار 
نیویورک  شهر  در  که  ایران  نمایشگاه  در   ۱۹۴۰ سال  در  نمود. 
که  را  ایران  باستانی  و  فرهنگی  اثر   ۸۰۰ و  دوهزار  داد،  تشکیل 
هزینه  گذاشت.  تماشا  معرض  به  داشتند،  ارزش  دالر  میلیون ها 
پنج هزار  شامل  که  ایران  معماری  تاریخ  به  راجع  او  کتاب  چاپ 

تصویر است، بالغ بر ۳۴ هزار دالر بود.» 

تالیفات ایرانشناس آمریکایی در یک نگاه 
دکتر پوپ کتاب هایی درباره هنر و معماری ایران به رشته تحریر 
درآورده است که بزرگترین و مهم ترین آن ها اثری است با عنوان 
جامع ترین  معلوم  قرار  از  که  جلد   ۱۶ در  ایران»  هنر  «بررسی 
مرجع و ماخذ درباره هنر ایرانی به شمار می رود. پوپ این کتاب 
و  سیاه  عکس   ۵۰۰ و  یک هزار  و  بزرگ  کلیشه   ۲۰۰ دارای  که  را 
سفید و ۳۵۰ نقشه و ۸۰ فصل است به کمک ۶۵ نفر از اشخاص 

متخصص در مدت هشت سال فراهم کرد. 

کتاب  این  در  است.  وی  برجسته  آثار  از  یکی  ایران»  «معماری 
دوره  تا  تمدن ها  نخستین  به  مربوط  ایران  هنر  از  تصاویری 
هنر  پوپ «شاهکارهای  تالیفات  دیگر  از  می شود.  دیده  صفویان 
زمینه  در  تاریخ  از  پیش  ایران  هنر  اثر  این  در  دارد.  نام  ایران» 
فلزی،  و  نقره ای  مفرغی،  سفالی،  اشیای  ساخت  چون  صنایعی 
گچ بری، نقاشی، سنگ تراشی، منبت کاری، کتابسازی، جلدسازی، 
تذهیب و قالی بافی همراه با ارایه تصاویر مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته است. 
که  است  پوپ  از  دیگر  کتابی  عنوان  ایران»  ابتدایی  «سفالگری 
تصاویری از هنر سفال گری ایران در آن گنجانده شده است. اثر 
برجسته دیگر از این ایرانشناس کتابی است با عنوان «آشنایی با 
مینیاتورهای ایران». این کتاب تصاویر جالب و جذابی از سبک ها 

و دوره های مختلف مینیاتوری در ایران را دربرمی گیرد. 

و  ایرانی  نقاشی های  به  مصور  ایران»  نقاشی  صور  و  «سیر 
و  تصاویر  دربردارنده  رنگ»  و  شکل  پیروزی  ایران،  «معماری 
توضیحاتی درباره معماری ایران از تخت جمشید تا اواخر دوره 
صفویه دو اثر ارزشمند دیگر پوپ به شمار می رود. یکی دیگر از 
تالیفات پوپ که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، اثری است 
با عنوان «هنر ایران در گذشته و آینده». در این کتاب متن کامل 
سخنرانی پوپ به همراه توضیحات کوتاهی از زندگی و مرگ وی 

به چاپ رسیده است. 

ماجراجویی پوپ در سرزمین کهن 
وی  شد.  انجام   ۱۳۰۴ فروردین  در  ایران  به  پوپ  مسافرت  اولین 
در این زمان به عنوان کارشناس و رایزن موسسه هنری شیکاگو 
فعالیت می کرد. هدف پوپ از این مسافرت، دیدار و آشنایی با آثار 
و  بررسی  به  اقدام  جهت  دولت  بزرگان  ترغیب  و  ایران  باستانی 
کشف آثار تاریخی و هنری ایران بود. وی در این سفر با استقبال 
گرم و صمیمانه حسین عال، نماینده مجلس شورای ملی وقت که 
دوستی  سابقه  پوپ  با  و  بود  امریکا  در  ایران  مختار  وزیر  مدتی 
کشور  بزرگان  جمع  در  عال  درخواست  به  و  گرفت  قرار  داشت 

درباره هنر ایرانی سخنرانی کرد. 

«هنر  گفت:  ایرانی  هنر  درباره  سخنرانی  جلسه  این  در  پوپ 
حیثیت  و  ثروت  فقط  نه  زیرا  است.  کشور  این  سرمایه  ایرانی، 
ایران،  برای  هرجا  و  دوره  هر  در  بلکه  آورده،  به وجود  آن  برای 
متمدنی  مملکت  هیچ  امروز  و  است  کرده  ایجاد  زیادی  دوستان 
نیست که مجموعه هایی از آثار هنری ایران را نداشته باشد. تنها 
الهام بخش  نیروی  و  مادر  اسالمی،  هنرهای  ایجاد  در  که  ایران 
خود  بزرگ  کارهای  بهترین  از  مهمی  مجموعه  بدون  هنوز  بوده 
از  بزرگ  هنری  کارهای  زیاد  بی اندازه  صدور  وجود  با  است. 
دل  در  ایران  در  عالی  بزرگ  کارهای  بازهم  جهان،  تمام  به  ایران 

خاک وجود دارند که هنوز به دست نیامده اند.» 

تاسیس  آمریکا  و  ایران  فرهنگی  انجمن  سخنرانی،  این  از  پس 
معماری  از  مصوری  گزارش  تا  کوشید  سفر  این  در  پوپ  شد. 
ایران تهیه کند. به توصیه عالء، رضاخان دربرابر منع مذهبی و 
بدگمانی عمومی ایستاد و اجازه داد پوپ و همراهانش به مساجد 
را  الزم  عکسبرادری  و  پژوهش  و  شوند  وارد  مذهبی  بناهای  و 
مرتضی  سوریوگین،  آنتوان  عکس ها،  این  تهیه  در  دهند.  انجام 
رستمی و اسد بهروزان همکاری داشتند. از پوپ به عنوان یکی از 

پیشگامان تاریخ عکاسی ایران نیز یاد می شود. 

خرید  درایران،  پوپ  سفرهای  و  فعالیت ها  کنگره ها،  حاصل 
اشیای هنری و باستانی برای موزه ها، تاسیس موسسه مطالعات 
آسیایی،  مطالعات  مدرسه  تاسیس  ایران،  باستانشناسی  و  هنر 
و  ایران  در  باستان شناختی  و  کاوش  برنامه های  از  حمایت 
حمایت از محققان مهاجر اروپایی، همگی منجر به ماندگارترین 
عنوان  با  ۶جلدی  دوره  یک  تدوین  قالب  در  پوپ  فعالیت های 
«بررسی هنر ایران» شد که در سال ۱۹۳۸ میالدی به چاپ رسید. 
در ۱۹۶۰ پوپ توانست چهارمین کنگره را برپا کند که در نمایشگاه  
همراه آن تنها مجموعه های موجود در موزه های آمریکا به نمایش 
عضو   ۷۰ حضور  با  و  کشور   ۲۰ از  دعوت  با  کنگره  شد.  گذاشته 
نیویورگ  دانشگاه  زیبای  هنرهای  موسسه  در  ایران شناسان  از 
گشایش یافت. در کنار این نمایشگاه اشیا، مجموعه ای از اسناد و 
عکس ها نیز عرضه شد. همین کنگره تصمیم گرفت کنگره پنجم 
را در تهران برگزار کند. در این کنگره پوپ به ریاست برگزیده 

شد و گیریشمن معاونت او را برعهده گرفت. 

ایران، سرزمین مقدس 
پروفسور پوپ در چهارمین کنگره جهانی «هنر و باستانشناسی 
فیالدلفیا،  نیویورک،  شهرهای  در   ۱۳۳۹ سال  در  که  ایران» 

محمدرضا  از  شد  تشکیل  وی  ریاست  به  واشنگتن  و  بالتیمور 
اصفهان  در  را  او  جنازه  مرگش،  از  پس  تا  گرفت  اجازه  پهلوی 
و  کرد  موافقت  درخواست  این  با  رضا  محمد  سپارند.  خاک  به 

آرامگاهی برای وی در کنار زاینده رود ساخته شد. 

آرامگاهش  بنای  برای  اصفهان  انتخاب  علت  درباره  پوپ 
مهمترین  آنجا  در  است.  من  عشق  مورد  «اصفهان  می نویسد: 
انتخاب  این  از  من  عمده  منظور  داده ام.  انجام  را  خود  کارهای 
آخرین منزل در اصفهان، این است که به مردم ایران نشان داده 
شود اندیشمندان بزرگ و هنرمندان و سخنوران و رهبران خالق 
باعث  که  دارند  خصایلی  و  اوصاف  چنان  آنها،  دانشمندان  و 
که  تا  است  کشورها  سایر  مشابه  متفکرین  ستایش  ژرف ترین 
ابراز حق گذاری و اخالص آنها تنها زبانی نباشد و به زائرانی که 
بدانجا می آیند، ثابت کند اگر کسی در ایران به خاک سپرده شده، 
به این علت نیست که تصادفا در آنجا جهان را بدرود گفته بلکه در 
اثر اعتقاد راسخ به مقدس بودن آن سرزمین است و برای کسانی 
که  است  افتخاری  و  مزیت  برده اند،  پی  ایران  معنوی  مقام  به  که 
ایران را آخرین منزل خود قرار داده اند تا بدین وسیله ایمان خود 
برایتان  که  افتخاری  با  آینده  و  آن  بزرگ  مردان  و  سرزمین  به  را 

پیشگویی می کنند، ابراز دارند.» 

قدرشناسی ایرانیان از پوپ!
شهریور  هشت  با  برابر   ۱۹۶۹ سال  در  پوپ  پرفسور  سرانجام 
ایران  رود  زاینده  کنار  در  و  درگذشت  سالگی   ۸۸ سن  در   ۱۳۴۸
به خاک سپرده شد. پوپ خدمات شایسته تقدیری در راه شناخت 
انجام  جهان  سراسر  مردم  به  ایران  فرهنگ  و  هنر  معرفی  و 
و  سپرده ایم  فراموشی  به  سال هاست  را  آن  ما  که  وظیفه ای  داد. 
هنگامی که فردی از بیرون به آن می پردازد، او را متهم به خیانت 
و سرقت و دروغ می کنیم. درست است که ایرانشناسانی بوده اند 
دنبال  را  استعماری  اهداف  ایران  درباره  آن ها  پژوهش های  که 
به  سفر  که  دارند  وجود  نیز  افرادی  میان  این  در  اما  می کرده اند 
ایران و آشنایی با فرهنگ و تاریخ و هنر غنی آن،  آن ها را شیفته 
خود کرد و وظیفه خود دانستند که در راه معرفی آن عمرشان را 
صرف کنند. گاهی فراموش مان می شود، قضاوت درباره افرادی 
که دست از این دنیا شسته اند، وظیفه ما نیست. وقتی یادمان رفت 
این بایدها را، بعد از ۴۵  سال دست به تخریب مقبره ای می زنیم 

که کوچکترین آسیبی به ما نمی زند. 
ریچارد  برجسته،  ایرانشناس  درگذشت  جریان  در  امسال  ابتدای 
اصفهان،  در  شدن  سپرده  خاک  به  برای  وی  درخواست  و  فرای 
و  در  بر  را  شعارهایی  و  حمله  پوپ  پروفسور  مقبره  به  گروهی 
و  اصیل  فرهنگ  برخالف  که  اقدامی  نوشتند.  مقبره  این  دیوار 

غنی ایرانیان است.
را  ایرانشناس  این  کتاب های  از  یکی  حال  تابه  شاید  که  عده  این   
بی اساس  تعصبات  برخی  دلیل  به  تنها  و  باشند  نزده  هم  ورق 
و  جاسوسی  به  متهم  را  پوپ  زده اند،  اقداماتی  چنین  به  دست 
و  کردند  ایران  تاریخی  اشیای  و  اموال  سرقت  و  ایران  به  خیانت 
اقدامات ارزشمند وی در معرفی فرهنگ و هنر ایرانی به جهان را 
نادیده گرفتند و تصاویری را از ایرانی و فرهنگ آن به جهانیان 
نشان دهنده  تنها  بلکه  ایرانیان  فرهنگ  معرف  نه  که  دادند  نشان 

درک عده ای ناچیز و اندک شمار از مردمان این سرزمین است.

ادبیات

 برنده شدن یکی 
از رهبران مافیا 
در جایزه ادبی 

«گویسپه  نوشته  «مالربا»  کتاب 
ابد  حبس  محکوم به  گراسونلی» 
در  را  نویسندگی  شغل  که  مافیایی 
 ۲۰۱۴ جایزه  برنده  کرده  پیشه  زندان 
ادبی سیسیل ایتالیا شد و باعث شد تا 
جنجال های زیادی را از هفته پیش در 

محافل ادبی ایتالیا به وجود آورد.

یکی از رهبران سابق مافیا و نویسنده 
سه  جزو  گذشته  هفته  امروز، 
سیسیل  ادبی  جایزه  برتر  فینالیست 
مخالفت های  باعث  خبر  همین  که  شد 
داوران  از  یکی  استعفای  و  شدید 
با  هفته  این  اما  شود  ادبی  جایزه 
موج  گراسونلی  شدن  برنده  اعالم 
و  شد  بیشتر  خبری  جنجال برانگیز 
هم  و  رفته  شوک  در  مافیا  هم  حاال 
هیئت داوران  چگونه  که  ادبی  محافل 

این کتاب را برنده اعالم کرده اند.
استعفا  که  داوری  و  ادبی  منتقد  آگنلو 

نوشت:  سیسیلیا  ال  روزنامه  در  کرد 
که  قاتلی  بیوگرافی  اتو  برگزیدن 
ابد  حبس  و  بوده  زندان  در  هنوز 
به  آشکار  توهین  می گذراند،  را  خود 
خشونت های  از  ناشی  قربانیان  تمام 
شدن  ریخته  از  و  است  مافیایی 
هم  زیادی  مدت زمان  خونشان 

نمی گذرد.

بندری  شهر  متولد  گراسونلی، 
دنبال  به   ۱۹۹۰ دهه  در  امپدوکل 
در  خانوادگی  زنجیره ای  قتل های 
«تورف»  به  موسوم  جنگ های  طول 
داشت،  دخالت  آن ها  در  مستقیم  که 

بازداشت و به حبس ابد محکوم شد.
مافیایی ۴۹ ساله به حبس ابد بدون قید 
همکاری  به  حاضر  درحالی که  آزادی 
با پلیس برای لو دادن همکاران قاتلش 

نشد، محکوم شد.

معنی  به  که  دارد  نام  «مالربا»  کتابش 
بدو  در  که  قاتل  و  بوده  هرزه  علف 
هم  نوشتن  و  خواندن  زندان  به  ورود 
فلسفه  و  ادبیات  رشته  نمی دانست، 
را  کتابی  چنین  توانست  و  خواند 

بنویسد.
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سال  در  هدایت  صادق  با  علوی  بزرگ  آشنایی  ابتدای  از  َربعه»  گیری «محفل  شکل   ۱
۱۳۰۹ آغاز و در سال ۱۳۱۳ این گروه نام و رسمیت می یابد. َربعه بر چه بستر تاریخی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل گرفت؟ این جمع از عبدالحسین نوشین که تازه از 
پاریس بازگشته بود و فعالیت های سوسیالیستی اش را از همانجا شروع کرده بود 
تا هدایت و علوی که نوعی گرایش به ایران باستان داشتند و مسعود فرزاد و مینوی 
که بیشتر میراث دار ادبای سنتی بودند تا خانلری که شخصیتی آکادمیک و تا حدودی 
مشترکی  های  نگاه  چه  حول  متنوع،  های  گرایش  این  با  داشت،  حکومت  به  متمایل 

گرد آمده بودند؟
َربعه یعنی گروه هدایت، مینوی، فرزاد و علوی چهار تن روشنفکر جوان مدرنیست 
بودند که سن و سال شان به هم نزدیک بود. نوگرایی ادبی و اجتماعی که از حدود 
انقالب مشروطه آغاز شده بود، پس از جنگ جهانی اول شدت یافت و این زمانی بود 
که اعضای َربعه هنوز در عنفوان جوانی بودند؛ در نتیجه این جوانان در دهه ۱۳۰۰ 
که نهضت نوگرایی در عرصه اجتماع و سیاست نیز گسترش می یافت (و جوان های 
دیگر مانند دکتر محمود افشار، دکتر علی اکبر سیاسی و غیره)، به آینده ای مدرن و 
شبه اروپایی چشم دوختند اما چون (برخالف بعضی جوانان دیگر) دست کم هنوز 

اهل سیاست نبودند، بیشترین نمود نوگرایی آنان در فرهنگ و ادبیات ظاهر شد.
هدایت وعلوی هر دو فرنگ دیده بودند ولی مینوی و فرزاد هم که هنوز فرنگ نرفته 
بودند انگلیسی می دانستند و با ویژگی های جهان مدرن آشنایی داشتند. توجه داشته 
باشید که محفل َربعه چهار پنج سالی بیشتر ادامه نیافت. مینوی (گمان می کنم در 
سال ۱۳۱۴) به لندن رفت، هدایت در ۱۳۱۵ عازم بمبئی شد. یکی دو سال بعد، از سویی 
مینوی  دنبال  به  نیز  فرزاد  دیگر  سوی  از  و  افتاد  زندان  به  نفر   ۵۳ گروه  در  علوی 

رهسپار انگلستان شد.
در  و  بودند  تماس  در  بهروز  ذبیح  مانند  دیگر  روشنفکران  بعضی  با  َربعه  اعضای 
سال ۱۳۱۰ هدایت و علوی با شیرازپور پرتو (شین. پرتو) مجموعه داستان های کوتاه 

ایران را منتشر و به بهروز تقدیم کردند.
آشنایی با نوشین و خانلری پس از بازگشت هدایت از هند بود که دیگر َربعه ای وجود 
کردند.  پیدا  فرهنگی  و  ادبی  روابط  هدایت  با  نوشین  خاصه  نفر  دو  این  و  نداشت 
نوشین عضو ۵۳ نفر نبود و پس از شهریور ۱۳۲۰ و تشکیل حزب توده به این حزب 
پیوست. خانلری جوانتر بود و در فاصله ۱۳۲۰ و ۱۳۳۲ به روشنفکران توده ای نزدیک 
بود بودن اینکه عضو حزب باشد و فقط بعد از کودتای ۲۸ مرداد بود که دولتی شد.

آیا  بود؟  چه  نیما  و  جمالزاده  مثل  متقدمی  های  مدرنیست  با  َربعه  اصحاب  نسبت   ۲
فصل مشترکی در دیدگاه های ادبی و اجتماعی این دو گروه می توان یافت؟

هدایت و علوی با جمال زاده در تماس بودند و مکاتبه داشتند و هر دو به ویژه هدایت 
های  داستان  از  خیلی  که  نحوی  به  بودند؛  جمالزاده  تاثیر  تحت  شان  اولیه  آثار  در 
رئالیستی و انتقادِی هدایت رنگ و بوی آثار مشابه جمالزاده را دارند؛ اگرچه غالبا از 
آنها بهترند. من یقین دارم که بر فرض اینکه نام نیما یوشیج را هم شنیده بودند، با 
او هیچ آشنایی نداشتند. نیما شعر چاپ نمی کرد و گوشه گیر بود و هدایت با او از 
حدود سال ۱۳۱۸ که در نشریه نوبنیاد مجله موسیقی (همراه با نوشین) مشغول کار 
شدند آشنا شد. بگذریم از اینکه هیچ یک از اعضای َربعه شاعر نبودند جز فرزاد که 

او هم در قالب های قدیم شعر می گفت.

۳ عده ای محفل َربعه را به دلیل همسویی گرایش های باستانگرایانه اش با سیاست 
رسمی رضاخانی مورد انتقاد قرار می دهند. این در حالی است که مینوی بعدتر به 
دلیل تالیف کتاب وضع ملت، دولت و دربار ایران در دوره ساسانی محترمانه از ایران 

به انگلستان تبعید شد. این انتقادات تا چه حد صحت دارد؟
پان ایرانیسم آریایی یا به قول شما باستانگرایی چیز تازه ای نبود. تخم آن را پاره ای 
از روشنفکران قرن نوزدهم مانند جالل الدین میرزا و (به ویژه فتحلی آخوندزاده و 
آن  از  پس  و  مشروطه  جریان  در  اندک  اندک  که  بودند  پاشیده  کرمانی  آقاخان  میرزا 
تاثیر محدودی گذاشت و پس از پایان جنگ جهانی اول از هر سو در میان روشنفکران 
نوگرا رویید. آثار زیادی از این دست در کارهای عارف و عشقی (که دومی به دستور 

رضاخان ترور شد) با شدت و حرارت زیاد دیده می شود.
جوانان  میان  در  سخت  آرایاگرایی  و  اروپاگرایی  رسیم  می  که   ۱۳۰۰ دهه  به  اصوال 
رضاخان  شود.  می  شایع  بودند)  جمله  آن  از  َربعه  اعضای  مدرن (که  خوانده  درس 
رفت،  نمی  روشنفکری  ظن  او  در  وجه  هیچ  به  و  بود  سواد  کم  آدمی  که  رضاشاه   /
(رئیس  بهرامی  خان  الله  فرج  چون  روشنفکرانی  از  را  خود  پخته  نیم  احساسات 
عملی درآورد اما  به مرحله  قزاقی  شیوه های  با  آن را  سپس  بود و  دفترش) آموخته 
اگر  نداشتند.  همسویی  او  استبداد  سپس  و  دیکتاتوری  با  وجه  هیچ  به  َربعه  امثال 
داستان کوتاه هدایت «میهن پرست» را بخوانید خواهید دید که چگونه آریایی گرایی 

ابتدایی رضاشاه را دست اندخته است.

۴ محافل ادبی در سنت اروپایی معموال بر مبنای یک سبک مشخص شکل می گیرند 
حتی  نه  و  آورد  وجود  به  نه  را  ادبی  مشخص  سبک  هیچ  نهایت  در  َربعه  محفل  اما 

اعضای این محفل شبیه به هم می نوشتند. دلیل این امر چه بود؟
تا  اند  بوده  فرهنگی  های  همسویی  مبنای  بر  بیشتر  ادبی  محافل  هم  اروپا  در  حتی 
با  آشنایی  نوگرایی،  جوانی،  کرد؛  می  نزدیک  هم  به  را  َربعه  آنچه  ادبی.  های  سبک 
ادبیات اروپا و عالقه به تحول فرهنگی بود وگرنه حتی هدایت و علوی هم که داستان 
نویس بودند مثل هم نمی نوشتند؛ به رغم اینکه هر دو کم و بیش تحت تاثیر جمالزاده 

بودند. مینوی اهل تحقیق و پژوهش بود و فرزاد، شاعر.

۵ تمام اعضای َربعه بر مرکزیت و الهام بخشی هدایت بر سایر اعضای گروه تاکید 
یا  علوی  مثال  دانیم  می  آنکه  حال  بود،  چه  در  هدایت  محوریت  این  ریشه  اند؛  کرده 

نوشین از جهت زندگی و تحصیل در اروپا پیشینه غنی تری داشتند؟
پنج  هدایت  آن،  از  گذشته  و  نبود،  َربعه  عضو  نوشین  شد  اشاره  این  از  پیش  چنانکه 
سالی در اروپا تحصیل و زندگی کرده بود، گو اینکه حتی پیش از آنکه به اروپا برود 
با زبان و ادبیات فرانسه مأنوس بود. این مجموعه شخصیت هدایت بود که او را در 
مرکز َربعه قرار داد؛ چنانکه می بینیم او هم با علوی کتاب نوشته، هم با مینوی و هم 
با فرزاد؛ حال آنکه آن سه تن با هم کار مشترکی نکردند. بگذریم از اینکه هدایت به 

عنوان یک نویسنده، یک سر و گردن از آنها باالتر بود.

۶ هدایت تا پیش از عضویت در َربعه، رباعیات خیام، فوائد گیاهخواری، زنده به گور 
و پروین دختر ساسان را نوشته بود و در سال های َربعه انیران، مازیار، سایه روشن 
این  اثر  در  و  َربعه  تجربه  از  بعد  و  قبل  آیا  نظرتان  به  نوشت.  را  ساهاب  وغ  وغ  و 

عضویت تغییری در مضمون و کیفیت آثار هدایت پیش آمد؟ تاثیر محفل َربعه را بر 
تعیین مسیر ادبیات امروز ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

نیز  و  کرد  منتشر  هم  را  خون  قطره  سه  داستان  مجموعه  َربعه  دوره  در  هدایت 
نوشته  َربعه  از  پیش  را  کوتاه  داستان  این  فقط  که  را  گور  به  زنده  داستان  مجموعه 
بوده. در هر حال من تغییری در کارش نمی بینم جز اینکه با گذشت زمان کارش رو 
به رشد است. محفل َربعه به عنوان َربعه، تاثیری در تبیین مسیر ادبیات نداشت بلکه 
این اعضای آن بودند که هر یک، کم یا بیش، اثری گذاشتند. بد نیست بدانیدکه َربعه، 
یک عنوان من درآوردی و اختراع مسعود فرزاد بود. شأن نزولش هم این نکته بود 
که هفت تن از ادبای ُقدمایی خود را َسبعه نامیده بودند و اینها که نوگرا بودند برای 

دهن کجی خود را َربعه نامیدند.

اختالفات و ارتباطات داخلی در َربعه
* مینوی و فرزاد که در جوانی و پیش از تشکیل َربعه هم سابقه اختالف و کشمکش 
به  شد.  تشدید  حافظ  دیوان  از  فرزاد  تصحیح  سر  بر  شان  اختالف  داشتند،  جدی 
روایت علوی: «روزی مجتبی مینوی نظر خودرا به مسعود فرزاد بیان کرد و به او 
گوشزد نمود که این روش او به نتیجه ای نمی رسد و به فرزاد گفت: «ترسم نرسی به 
کعبه ای اعرابی/ این راه که تو می روی به ترکستان است.» این بزرگترین تودهنی 
بود که می شد به فرزاد زد. او تصور می کرد که همه ادیبان مخالف او مانند مینوی، 
تقی زاده و محمد قزوینی دست به یکی شده اند تا از انتشار دیوان حافظ او جلوگیری 

کنند.»

* یکی از کارهای مشترکی که اعضای گروه َربعه برای یکدیگر انجام می دادند مقدمه 
مقدمه  به  توان  می  همکاری  نوع  این  های  نمونه  از  بود.  یکدیگر  کارهای  بر  نویسی 
از  علوی  ترجمه  بر  هدایت  مقدمه  و  هدایت  صادق  نوشته  «مازیار»  کتاب  بر  مینوی 

«دوشیزه اورلئان» اشاره کرد.

* مجتبی مینوی در مورد زبان آثار هدایت بسیار سختگیر بود و دائما در مورد گرامر 
و ساختار جمالت هدایت به او تذکر می داد. هدایت در جواب انتقادات مینوی به او 
می گفت که تو تنه ات به تنه قزوینی و نفیسی خورده و نمی توانی از جامه فاخری که 

آنها برایت دوخته اندن بیرون بیایی.

* مجتبی مینوی هر سوالی که جوابش را نمی دانست با «نمی دانم» به فتح نون پاسخ 
می داد. اعضای َربعه اسم او را «آقای َنـمی دانم» گذاشته بودند.

می  قرار  گروه  اعضای  دیگر  اختیار  در  را  داستان  برای  هایش  ایده  گاهی  هدایت   *
داد تا آنها این ایده ها را به داستان تبدیل کنند؛ مثال بزرگ علوی ایده داستان «مردی 
های  خوانی  جمع  در  هدایت  اینحال،  با  گرفت.  هدایت  از  را  بود»  شیکتنش  پالتو  که 
آثارشان همیشه لحن احساساتی و رمانتیک نوشته های بزرگ علوی را مورد انتقاد 

قرار می داد.

فرجام َربعه
* با دستگیری بزرگ علوی در جمع «۵۳ نفر» و سفر هدایت به پاریس، گروه َربعه در 
سال ۱۳۱۶ از هم فرو پاشید و با اینکه در بازگشت به ایران هدایت سعی کرد گروه را 

ترمیم کند اما راه به جایی نبرد.

* مسعود فرزاد بر سر چاپ دیوان حافظ با حکومت ساخت و مطرود شد و سال های 
پیری را در لندن در فقر و سختی گذراند. او پیش از مرگش در مورد فروپاشی َربعه 
شعری ساخته بود به این شرح: «هدایت ُمرد و فرزاد مردار شد/ علوی به کوچه علی 

چپ زد و گرفتار شد / مینوی به راه راست رفت و پولدار شد!»

ادبیات

صادق هدایت
 و محفل َربعه

محمدعلی همایون کاتوزیان
 استاد تاریخ و نویسنده کتاب صادق هدایت و مرگ نویسنده



  جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۱هفته نامه پرشین۱۲

هنروسینما
نگاهی به ونیز و جشنواره معتبر سینمایی اش

مقصدی جدید 
برای مارکوپولو

 به محض ورود به فرودگاه مارکوپولو، فرودگاه اصلی ونیز، یک تاکسی آبی و بهتر 
بگویم یک قایق می گیرم. تاکسی حرکت می کند و من از دیدن انبوه قایق هایی که در 

این شهر مستقر بر روی آب در تکاپو هستند، متعجب می شوم.
وقتی به یکی از کشتی ها نزدیک می شویم دنزل واشنگتن را می بینم که در حالی که 
ملوانان ایتالیایی او را محاصره کرده اند، از روی عرشه کشتی مقابل با هیجان برایم 
دست تکان می دهد. بالفاصله با خودم فکر می کنم باید او را از جمعی که محاصره 
اش کرده اند، نجات دهم. اما بعد متوجه می شوم او فقط یک بدل دنزل واشنگتن است 
که در حال تبلیغ برای جدیدترین فیلم او «جریان سرخ» (Crimson Tide) که وقایع 

آن روی یک کشتی می گذرد، است.
اولین باری که در جشنواره معتبر فیلم ونیز شرکت کردم سال ۱۹۹۵ بود. جشنواره 
ای که به طور سنتی هر سال در هفته آخر آگوست و هفته آغازین سپتامبر در جزیره 
دریای  آبهای  آن  دیگر  سوی  و  اند  گرفته  ونیز  های  تاالب  را  آن  سوی  یک  که  لیدو 

آدریاتیک است، برگزار می شود. این جشنواره قدیمی ترین و بدون شک از غنی ترین 
فستیوال های سینمایی در جهان است که سال گذشته هفتادمین سالگرد آغاز به کار 
خود را جشن گرفت و امسال طبعًا هفتاد و یکمین دوره خود را تجربه می کند. با این 
حال جالب آن است که این جشنواره نیازی به تالش فراوان برای اثبات خود ندارد و 
هر ساله در این ایام خیل عظیمی از جهانگردان برای دیدن این جشنواره راهی ونیز 
می شوند. حتی در فرودگاه و بزرگترین منطقه خشکی ونیز در نزدیکی میدان سنت 
مارک و کمی با فاصله از پل ریالتو هیچ پوستری که به شما نشان دهند شهر میزبان 

بزرگترین بازیگران جهان است، دیده نمی شود.

حرکت آزاد روی فرش قرمز
وارد  ندارند  حق  عادی  مردم  که  کن  جشنواره  خالف  بر  ونیز،  فیلم  جشنواره  در 
پا  آن  بر  ستارگان  که  قرمزی  فرش  روی  توانند  می  همه  شوند،  قرمز  فرش  محوطه 
می گذارند، قدم بزنند. تنها کافی است هر کسی که عالقه مند به این کار است، بلیت 
جشنواره را از قبل تهیه کند و به لیدو بیاید. سفر به لیدو هم کار دشواری نیست تعداد 
در  هستند.  مسافران  انتقال  و  نقل  منتظر  و  کشیده  صف  آبی  های  تاکسی  از  زیادی 

ونیز به ندرت می توان چنین صفی را مشاهده کرد.
خود  طرفداران  با  و  دهند  می  امضا  روند،  می  راه  قرمز  فرش  بر  بازیگران  ونیز  در 
با  سلفی  عکس  یک  کنید،  تهیه  بلیطی  باشید  نتوانسته  اگر  حتی  گیرند.  می  عکس 

هنرپیشه مورد عالقه تان می تواند نوعی تسلی برایتان باشد.

برای دیدن غروب
سال گذشته جشنواره با اکران اول فیلم عالی و فضایی «جاذبه» شروع به کار کرد. 
طبیعتًا بازیگران نمی توانستند با لیموزین به لیدو بیایند، در عوض جورج کلونی در 
حالی که ساندرا بوالک و آلفونسو کوارون دیگر بازیگر و کارگردان فیلم او را همراهی 

می کردند، به جشنواره آمد.

شام باشکوه ونیز نیز از دیگر ویژگی های جذاب آن است که معموًال در هتل اکسلسوار 
کنار دریا برگزار می شود. این هتل از مکان های مورد عالقه کوئنتین تارانتینو در 
زمانی که خود ریاست هیات داوران را برعهده داشت، بود. این هتل یکی از محوری 
ترین مکان های فستیوال است و تراس آن یکی از جذاب ترین مکان ها برای تماشای 

غروب خورشید است.

منظره ای بدیع
البته تعداد زیادی از ستارگان ترجیح می دهند در هتل کاپریانی مسکن کنند که در 
جزیره گیورکا قرار دارد و ساختمان آن یک بنای متعلق به قرن پانزدهم است اما از 
سال ۱۹۵۸ تبدیل به هتلی شد که اکنون هست. کسی که این هتل را بنا کرد، جوزپه 

کاپریانی بود.
هتل کاپریانی هم مثل هتل اکسلسوار دارای ساحل خصوصی، قایق، بازی های آبی 
و رستورانی خوب دارد. این هتل همچنین استخر و باغی زیبا دارد. باغی که هنگام 
غروب تابیدن اشعه های طالیی خورشید از میان درختان آن منظره ای بدیع ایجاد 
می کند. من یک بار در این باغ با جک نیکلسون شام خوردم. در آن زمان او در فیلم 
وینشتاین  هاروی  پن،  بود.  کرده  نقش  ایفای  پن  شون  کارگردانی  به  مرزی»  «گارد 
تهیه کننده، اسپایک لی بازیگر و ویلیام فردکین کارگردان جن گیر از دیگر مهمانان 
جک نیکلسون در آن شب بودند. جک حتی در آن مهمانی هم عینک سیاه خود را در 

شب به چشم داشت.

وقتی اسم نیکلسون فراموش شد
به یاد دارم در آن مهمانی یکی از مدیران یک شبکه رسانه ای بزرگ در جمع برخاست 
تا از جک نیکلسون تجلیل کند اما در میانه صحبت هایش جایی که باید از میزبان نام 
می برد، اسم او را فراموش کرد. همه منتظر شنیدن بقیه صحبت های او بودند اما او 

عرق می ریخت و اسم بزرگترین بازیگر دنیا را به یاد نمی آورد. سرانجام بازیگر خود 
به داد او رسید و بلند فریاد زد جک و همه شروع به خندیدن کردند. بیچاره مدیر آن 

رسانه می خواست آب شود و در زمین فرو رود.
سال گذشته فیلم های انگلیسی جشنواره را در قبضه خود گرفته بودند و «فیلومنا» 
یک  در  آنها  بود.  ساخته  خود  مجذوب  را  همه  کوگان  استیو  و  دنچ  جودی  بازی  با 
کاخ متعلق به قرن چهاردهم که حاال تبدیل به هتل پر زرق و برق دانیلی شده است، 
مسکن داشتند. این ساختمان تنها بخشی از هتلی است که همچنین شامل یک کاخ قرن 
نوزدهم و یا بیستمی می شود. سال گذشته در تراس این هتل جشنی باشکوه برای 
کارگردان  شد.  برگزار  بود،  داوران  هیات  رئیس  که  برتولوچی  برناردو  بزرگداشت 
ایتالیایی که به خاطر ساخت آخرین امپراتور صاحب یک اسکار هم شده است، فضای 

هتل با بهترین آثار برتولوچی تزئین شده است.
در ونیز امسال حتی اگر سینما نتواند شما را جذب کند برپایی دو مراسم هنری دیگر 
جشنواره  هنری  مهم  رویدادهای  این  از  یکی  باشد.  شهر  های  جذابیت  از  تواند  می 
رگاتا استوریکا است که یک جشنواره دو ساالنه است که قدمت آن به سال ۱۳۱۵ می 

رسد.

چیزهایی جذاب از دنیای قدیم
هنوز  ونیز  جشنواره  است،  تغییرات  شاهد  مداوم  طور  به  جهان  که  ای  زمانه  در 
چیزهایی جذاب از دنیای قدیم دارد. این جشنواره با انتخاب سینما به عنوان یکی از 
وقایع مهم خود در واقع راهی را دنبال می کند که پسر معروف ونیز، مارکوپولو با 
ماجراهایش آن را دنبال می کرد. شاید اگر مارکوپولو هنوز زنده بود، این جشنواره 

را به عنوان یکی از مقاصد سفرش انتخاب می کرد.
نویسنده: فرانک مانیون تهیه کننده فیلم های سینمایی
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 برای سالمرگ مردی که به سینمای وسترن  هویت داد؛

 «جان فورد» و سینمایی 
که از یادها نمی رود 

به  معروف  فینی»  آلویسیوس  «جان  درگذشت  سالروز  یکمین  و  چهل  (یکشنبه) 
برگمن»  «اینگمار  نگاه  از  که  آمریکاست  سینمای  سرشناس  وسترن ساز  فورد»،  «جان 
«ماین»  در   ۱۸۹۴ فوریه  اول  روز  فورد  بود.جان  سینما  تاریخ  کارگردان  بزرگ ترین 
خود  فراوان  شهرت  او  گشود.  جهان  به  چشم  مهاجر  ایرلندی  خانواده ای  از  و  آمریکا 
را به واسطه  ساخت فیلم های وسترن مانند «جویندگان» و «دلیجان» و هم چنین ساخت 
خشم»  «خوشه های  مانند  بیستم  قرن  برجسته   کالسیک  آثار  از  سینمایی  نسخه های 
هم چنان  کارگردانی  بهترین  اسکار  جایزه   چهار  کسب  در  او  آورد.رکورد  به  دست 
که  به گونه ای  بود؛  تاثیر گذار  بسیار  فیلم سازی  در  او  خاص  سبک  است.  دست نیافتنی 
تاریخ  کارگردانان  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  او  از  ولز»  و «اورسن  برگمن»  «اینگمار 
سینما نام می بردند.جان فورد پیشگام فیلم برداری فضای خارج از استودیو و نماهای 
قرار  بزرگ  بسیار  طبیعی  محیط  یک  در  فیلم  شخصیت های  آن  در  که  بود  باز  بسیار 
«مارتین  لوکاس»،  «جورج  چون  سینما  بزرگ  کارگردانان  الهام بخش  او  می گرفتند. 
«ویم  ایست وود»،  «کلینت  اسپیلبرگ»،  «استیون  کوروساوا»،  «آکی را  اسکورسیزی»، 

وندرس»، «دیوید لین»، «پیتر بوگدایوویچ» و «کوئنتین تارانتینو» بوده است.
داشت.  خود  ایرلندی  اصالت  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  اشاره  فیلم هایش  بیشتر  در  وی 
اما  کرد،  آغاز  ملت»  یک  «تولد  فیلم  در  حضور  با  سالگی   ۲۰ سن  در  را  بازیگری  وی 
در  را  خود  فیلم  اولین  که  بود   ۱۹۱۷ سال  در  و  نکشید  چندان  طول  بازیگری اش  دوران 
انجمن  رییس  سمت  به   ۲۰ دهه   در  فورد  جان  ساخت.  «گردباد»  نام  با  کارگردان  مقام 
رکوردار  وین»  «جان  هالیوود،  بازیگران  میان  از  شد.  منصوب  آمریکا  کارگردانان 
نقش آفرینی  «فورد»  کارگردانی  به  فیلم   ۲۴ در  او  است.  «فورد»  فیلم های  در  بازی 
زرد»  روبان  با  «دختری   ،(۱۹۳۹) «دلیجان»  به  می توان  آنها  معروف ترین  از  که  داشت 
کرد.محبوب ترین  اشاره   (۱۹۵۷) عقاب ها»  «بال های  و   (۱۹۵۶) «جویندگان»   ،(۱۹۴۹)
لوکیشن  فورد برای ساخت فیلم هایش، دره «مانیومنت» در جنوب ایالت یوتا بود. او به 
سخت گیری شدید با بازیگران فیلم هایش و تمسخر و فریاد برسر آنان شهرت داشت. تا 
جاییکه «جان وین» را «احمق بزرگ» صدا می زد و به گفته  «هنری فوندا»، تنها کسی بود 
که می توانست «جان وین» را به گریه بیندازد.با این حال بسیاری از بازیگرانی که سابقه 
کار با «فورد» را داشته اند، اذعان کرده اند که شخصیت محکم و جدی او، بهترین بازی 
را از آنها گرفته است. او در طول جنگ دوم جهانی به عنوان فرمانده  در نیروی دریایی 
ایاالت متحده خدمت کرد. در این زمان، «جان فورد» دو فیلم مستند برای نیروی دریایی 
تبلیغاتی  فیلم  و   (۱۹۴۲) میانه راه»  «جنگ  مستند  فیلم  برای  توانست  و  ساخت  آمریکا 

«هفتم دسامبر» (۱۹۴۳) دو جایزه  اسکار به دست آورد.
کالیفرنیا  در  سالگی   ۷۹ سن   در  معده  سرطان  اثر  بر   ۱۹۷۳ اوت   ۳۱ روز  فورد  جان 
درگذشت. وی در طول چند دهه فعالیت سینمایی، کارگردانی ۱۴۵ فیلم را برعهده داشت 
که کسب چهار جایزه  اسکار بهترین کارگردانی، بزرگ ترین افتخار کارنامه سینمایی او 
برای «خوشه های   ۱۹۴۰ درسال  برای «خبرچین»،   ۱۹۳۵ سال  در  می شود.وی  محسوب 
خشم » ، در سال ۱۹۴۱ برای «دره من چه سرسبز بود» و در سال ۱۹۵۲ برای «مرد آرام» 
موفق به کسب اسکار شد، هرچند دراین میان تنها برای فیلم «دره من چه سرسبز بود» 
جایزه اسکار بهترین فیلم را کسب کرد.این کارگردان بزرگ تاریخ سینما در سال ۱۹۳۹ 
برای فیلم «دلیجان» نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد و تنها کارگردان تاریخ سینما 
است که چهار اسکار بهترین کارگردانی را برده است. «فرانک  کاپرا» و «ویلیام ویلر» 
فیلم  دو  برای  نام دار  کارگردان  کرده اند.این  کسب  را  معتبر  جایزه   این  سه  بار  هرکدام 
«مرد آرام» و «خانه دوردست» نامزد بهترین فیلم اسکار شد. در سال ۱۹۷۳، «ریچارد 
اعطا  به «فورد»  را  ریاست جمهوری  آزادی  مدال  آمریکا  وقت  رییس جمهور  نیکسون»، 
به  را  خود  سینمایی  دستاورد  جایزه   اولین  آمریکا  فیلم  انجمن  سال،  همان  در  و  کرد 
نامزد  می درخشد»  روشنی  به  فیلم «خورشید  برای   ۱۹۵۳ سال  در  داد.او  اختصاص  او 
نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه   نامزد  بار  چهار  «فورد»  بود.  کن  جشنواره   اول  جایزه  
موفق  آرام»  «مرد  فیلم  برای   ۱۹۵۳ سال  در  یک بار  که  بود  آمریکا  کارگردانان  انجمن 
گلدن  جوایز  از  را  سینمایی  دستاورد  ویژه   جایزه    ۱۹۵۵ سال  در  شد.فورد  آن  کسب  به 
نقره ای  ربان  جایزه   عزیزم»  «کلمنتاین  فیلم  برای   ۱۹۴۸ سال  در  آورد.  به دست  کلوب 
از  جایزه   کسب  سابقه   بار  دو  او  کرد.  کسب  را  ایتالیا  فیلم  روزنامه نگاران  ملی  انجمن 
جشنواره  لوکارنو جمهوری چک را دارد؛ اول در سال ۱۹۵۰ برای فیلم «وقتی ویلی به 

خانه برمی گردد» و دوم جایزه  بهترین کارگردانی در سال ۱۹۴۸ برای «چهل آپاچی».
سال  در  و  کرد  کسب  را  ونیز  جشنواره  طالیی  شیر  افتخاری  جایزه    ۱۹۷۱ سال  در  وی 

۱۹۵۲ برای فیلم «مرد آرام» جایزه  بین المللی این جشنواره را به دست آورد.
کشت»،  را  واالنس  لیبرتی  که  «مردی  از  می توان  فورد  ساخته های  معروف ترین  از 
«فراری»،  بودند»،  بی ارزش  «آنها  جوان»،  لینکلن  «آقای  آهنین»،  «اسب  گرانده»،  «ریو 

«کاروان ساالر»، «دو سوار» و «پاییز قبیله شاین» نام برد.
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در ونیز ۲۰۱۴ چه می گذرد؟

در جستجوی غنای 
بیشتر و زرق و برق کمتر

در حول و حوش جشنواره فیلم ونیز که امسال از ۵ تا ۱۶ شهریور در این شهر 
کالسیک سرشار از قایق های روان بر روی دریا برگزار می شود، چند فستیوال 
بین المللی دیگر فیلم و سینما را هم داریم که اینجا و آن جا برگزار می شوند و با 
این که ظاهرًا و قانونًا ارتباطی با ونیز ندارند اما از آن تأثیر می پذیرند و بافت 

و روال شان تابع ونیز و البته تأثیر پذیرفته از رقابتی است که با خود دارند.
آمریکا  نیویورک  دورتر  قدری  و  کانادا  تورنتو  آمریکا،  تلوراید  ها  جشنواره  این 
سایه  آنها  بر  همیشه  دنیا  دوم  جشنواره  عنوان  به  ونیز  که  است  بدیهی  هستند. 
بازار  از  را  خودش  عمًال  آمریکایی  های  فیلم  بر  تمرکز  با  تلوراید  اما  بیندازد 
رقابتهای کلی دور نگه داشته، تورنتو با تاکید بیشتر بر آثار هالیوودی از رقابت 
با ونیز در وجه غالب این فستیوال یعنی آثار اروپایی پرهیز کرده و مدعی است 
که نقطه ضعف رقیب، نقطه قوت خودش است و نیویورک نیز اصوًال غیر رقابتی 
است، یعنی فیلم های زیاد و خوبی پخش می شود اما در هیچ یک از بخش های 

آن رقابتی وجود ندارد تا به فیلم ها و نفرات برتر جایزه ای تعلق گیرد.

ما مجنون نمی شویم!
البرتو  مستقیم،  غیر  و  مستقیم  رقابتهای  همهمه  در  و  ویژه  فضای  این  میان  در 
رقابت  وجود  صرف  به  ندارد  قصد  که  کرده  تاکید  و  جمع  را  همه  خیال  باربرا 
دست به هر کاری بزند. مدیر جشنواره پراعتبار ونیز که فقط کن از آن در سطح 
این  به  فقط  گیرد  شکل  جنونی  و  کار  هر  که  این  گوید:  می  دارد،  قرار  باالتری 
سبب که یک فیلم تازه زودتر در ونیز پخش شود و اینجا نقطه شروعش باشد، 
سعی  ما  نیست.  ما  بار  و  کار  این  جویم.  شرکت  آن  در  من  که  نیست  ای  مسابقه 

می کنیم بهترین فیلم های تازه را به ونیز بیاوریم ولی اگر نشد، ایرادی ندارد. 
به هرحال آن قدر فیلم خوب در مسیر ما قرار می گیرد که ترکیب محترمانه ای 

داشته باشیم.

۵۴ از ۵۵
 ۵۴ ونیز  اصلی  بخش  سه  در  حاضر  فیلم   ۵۵ از  است.  تعارفات  فقط  اینها  البته 
تا جدیدند و اولین نمایش بین المللی خود را در این فستیوال که هفتاد و یکمین 
دوره اش را تجربه می کند و به تبع آن قدیمی ترین جشنواره دنیا است، تجربه 
خواهند کرد. فیلم افتتاحیه امسال ونیز، «مرد کبوتری» کار تازه بسیار پرطرفدار 
اله خاندرو گونزالز ایناریتو کارگردان مطرح مکزیکی است که نام جنبی «اهمیت 
غیر منتظره ناآگاهی» را نیز بر آن نهاده اند. ایناریتو و سایر مکزیکی های اوج 
 «Bird Man» اما دارند  طوالیی  ید  کردن  ریسک  در  سینما  اخیر  سالهای  گرفته 
مرزهای تازه ای از نوجویی است زیرا با بازی مایکل کیتون در رل اصلی درباره 
با  زمانی  دیر  او  است.  رسیده  خط  آخر  به  که  است  تئاتر  و  سینما  هنرپیشه  یک 
ایفای رل یکی از قهرمانان کمیک استریپی در اوج بود اما حاال که قدری پیر شده 
دیگر کسی او را نمی خواهد و حتی در جور کردن یک نمایش ساده در برادوی و 
به صحنه بردن آن مشکل دارد. کسانی که «مرد کبوتری» را دیده اند، می گویند 
تصمیم  که  است  چیزهایی  تصاحب  و  ونیز  امسال  جوایز  فتح  اصلی  مدعیان  از 
گیری درباره آن را به هیات ژوری ای به سرکردگی الکساندر دسپالت موسیقی 

سرای فرانسوی سپرده اند.

آنها که نیامدند
باربرا یا بر اساس سیاست های خاص خود و چه از ته دلش، می گوید که بدش 
اما  آورد  می  ونیز  به  را  بیشتری  صدای  و  سر  پر  و  بزرگ  های  فیلم  که  آمد  نمی 
مالحظاتی دست آنها را بسته و این کار را منتفی کرده است. اشاره وی به فیلم 
هایی چون «دختر سفر کرده» کار تازه دیوید فینچر متعلق به کمپانی فاکس و 
برادران  استودیوی  به  متعلق  و  اندرسون  تامس  پال  ساخته   «Inherent Vice»
وارنر است. پیشتر گفته شده بود هر دو در کن شرکت داده می شوند اما بدالیلی 
جشنواره  آنها در  جهانی  اکران  اولین  نگرفت و  شکل  این امر  ناروشن  روشن و 
گوید:  می  باربرا  حال  عین  در  بود.  خواهد  مهر  اواخر  و  اواسط  در  نیویورک 
فرمول و تنها راه برپایی این گونه فستیوال ها این نیست که هر چه فیلم های پر 
سر و صدا هست، جذب کنید و بیاورید و در آن صورت فستیوال تان قابل پیش 

بینی خواهد بود و اتفاقات غیر منتظره ای در آن شکل نخواهد گرفت.

بازگشت بوگدانوویچ
 در همین راستا است که باربرا از جذب فیلم تازه پیتر بوگدانوویچ مسرور است. 
دوران اوج بوگدانوویچ این نقدنویس تبدیل شده به فیلمساز در دهه ۱۹۷۰ و با 
دکتر»،  خبر  چه  تصویری»، «تازه  نمایش  همچون «آخرین  درخشانی  های  فیلم 
با  او  و  بود  عشق»  «سرانجام  و  میلر»  «دیزی  کاغذی»،  «ماه  اودئون»،  «نیکل 
«ماسک» در ۱۹۸۵ و «تگزاس ویل» در ۱۹۹۰ بازگشت هایی موقتی به اوج داشت 
اما هرگز ایام طالیی مورد بحث را تکرار نکرده است و گمان می رود کار تازه 
او، به گونه ای وی را به دهه ۱۹۷۰ بازگرداند. این فیلم با بازی جنیفر انیستون و 
اوون ویلسون در رل های اصلی و با نام عجیب «او آن طوری خنده دار است»، 
از منظر باربرا عرض ارادت به کمدی ـ رمانتیک های با کالس دهه ۱۹۳۰ ارنست 
لوبیچ و دنباله روهای اوست و به خاطر همین تم خاص امثال وس اندرسون و 

نوا بامباخ از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان آن هستند.

هنوز هم می توان به کشف های تازه دل بست
قولی  به  و  راند  می  حکم  ونیز)  فستیوال  بر  دیگری  موسترا (لقب  بر  که  باربرا 
پخش  آن  در  فستیوال  های  فیلم  اعظم  قسمت  که  ای  لیدو (مجموعه  سلطان  هم 
می شود) است. از حضور دو کار تازه از سینمای ترکیه در جشنواره امسال نیز 
مسرور و مفتخر است و بخصوص از «سیواس» که آن را کان موژدچی فیلمساز 
جوان ترکیه ای ساخته به نیکی یاد می کند و ویژگی های آن برای او و سایرین 
با  را  فیلم  این  ساخت  هزینه  موژدچی  بدانید  نیست  بد  است.  بوده  انگیز  حیرت 
فکر و تدابیر مشخص خودش و با به راه اندازی یک رستوران در برلین و از محل 
درآمد آن تامین کرد و  حاال «سیواس» و کارگردان جوان آن از این افتخار بهره 
گنجانده  مسابقه  بخش  در  که  هستند  کارگردان  یک  اول  فیلم  تنها  که  گیرند  می 
شده است. سیواس درباره یک پسر ۹ ساله است که در یک روستا زندگی می کند 
و آن جا با مشکالت و تضییع های بسیاری مواجه است و راه حل آن را رویکرد 
عجیب  مسابقات  برگزارکنندگان  چنگ  از  را  آن  خودش  که  داند  می  سگی  به 
گالدیاتوری بین سگ ها نجات داده است و به واقع این کودک درک می کند این 
دورادور  که  است  ای  خدشه  پر  جامعه  با  قیاس  در  او  برای  بهتری  دوست  سگ 
وی را گرفته است. باربرا که مثل سایر مدیران ونیز در درازای تاریخ برپایی این 
جشنواره همواره از ایده ای نو و ارائه کنندگان آن دفاع کرده است، می گوید: 
فیلم هایی از قبیل سیواس به شما این امید را می بخشد که هنوز کشف های تازه 
ورطه  به  چیز  همه  و  است  پذیر  امکان  امروز  سینمای  در  نو  های  ایده  ارائه  و 

تکرار کشیده نشده است.

بعد از جرح و تعدیل ها
و  دیدن  به  دست   ۲۰۱۴ ونیز  های  فیلم  انتخاب  برای  اش  کاری  گروه  و  باربرا 
گزینش  آن  و  ماندند  بند  پای  خود  همیشگی  روش  به  و  زدند  فیلم   ۱۵۰۰ امتحان 
۵۵ فیلم بلند برای بخش های عمده تر فستیوال از میان خیل عظیم اولیه بود که 
از این تعداد فیلم ۲۰ تا برای اصلی ترین بخش (قسمت مسابقه) انتخاب شدند. 
پیشتر صحبت از انتخاب ۲۳ فیلم برای بخش مسابقه بود اما در جرح و تعدیل 
های ثانویه از تعداد آنان زده شد و حاال ۵۵ فیلم حاضر در بخش های اصلی از 
مقدونیه،  گرجستان،  امارات،  کرواسی،  آذربایجان،  شامل  که  آیند  می  کشور   ۳۹

فلسطین، صربستان و البته ایران هم می شوند.

الیه های زیرین
به رغم رویکرد به وضوح اروپایی ونیز، تعداد فیلم های آمریکایی نیز در ونیز 
امسال کم نیست و ۱۵ فیلم استودیوهای معروف این کشور در ونیز حاضرند. در 
میان آنها سه فیلم به بخش مسابقه راه یافته اند که یکی «منگل هورن» ساخته 
دیوید گوردون گرین و با بازی ال پاچینو در رل اصلی است و دیگری «قتل خوب» 
(یا «قتل های زیاد») به کارگردانی اندرول نیکول و با بازی اتان هاوک در رل یک 
 Good :خلبان بحران زده و جانواری جونز در نقش همسر وی، باربرا می گوید
Kill از آن دست فیلم هایی است که الیه های زیرین اجتماعی در آمریکا را رو می 
کند و پوسته های بیرونی را دور می ریزد و از کارهای خوب رده و گونه ای از 

فیلمسازی است که آن را سینمای افشاگر می نامند.
است  کرده  حفظ  را  اش  غیرمنتظره  رویکردهای  و  طبایع  ونیز  اوصاف،  این  با 
و فقط زرق و برق را نمی جوید و تعدد کارهای معموًال غنی تر اروپایی در این 

جشنواره، از نشانه های روشن آن است.
Variety :منبع
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تاریخ
م.(۹   ۱۹۳۹ سپتامبر  اول  در  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  با 
این  در  را  خود  بی طرفی  ایران  دولت  ش)   ۱۳۱۸ شهریور 
آلمان  حمله  با  که  نکشید  طولی  اما  کرد  اعالم  رسما  جنگ 
به شوروی،  دامنه جنگ به مرزهای ایران نیز کشیده شد. 
که  را  دوم  جهانی  جنگ  پیامدهای  برآنیم  گزارش  این  در 
کنیم.  بررسی  است  شده  منعکس  مختلف  کتاب های  در 
این پیامدها ابعاد مختلفی داشته است اما در اینجا به طور 

اجمالی فقط به برخی از آن ها اشاره می شود. 

*پیامدهای اقتصادی
جنگ جهانی دوم برای ایران پیامدهای اقتصادی بسیاری 

به همراه داشت. به طوری که محمدعلی کاتوزیان در کتاب 
سلسله  پایان  تا  مشروطیت  از  ایران:  سیاسی  «اقتصاد 
ایران  اقتصادی  نابسامانی  و  گسیختگی  درباره  پهلوی» 
اقتصادی  «پیامدهای  می نویسد:  متفقین  اشغال  از  پس 
غذایی،  مواد  به  متفقین  بود.  ویران کننده  ایران  اشغال 
توتون، مواد خام و جز این ها برای مصارف نیروهای خود 
در ایران و سایر نقاط نیاز داشتند. از این رو دولت ایران را 
عمال وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان 
قرار دهد. این اقدام با استفاده از سیاست پولی و به ویژه 
افزایش  و  پول  عرضه  بسط  ایران،  پول  ارزش  کاهش 
زبان  به  رسید.  انجام  به  شوروی  و  انگلیس  اعتبارات 
ساده، کل قضیه، یعنی کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس 
و اعطای وام به انگلیس و شوروی دزدی مسلحانه ای بود 

از ملتی بسیار ضعیف و فقیر...» (صفحه ۱۸۷) 

خطرات»  و  «خاطرات  کتاب  در  نیز  هدایت  مخبرالسلطنه 
آن  از  پس  و  ایران  اشغال  دوران  اقتصادی  اوضاع  درباره 
نرخ ها، ...  گرانی  و  تنگی  گرفتار  می نویسد: «ملت  چنین 
دولت را مجبور به چاپ کاغذ کردند و خریدهای خودشان 
طال  مقابل،  در  گفتند  و  کردند  برگزار  مملکت  پول  به  را 
می پردازیم.  را  خودمان  قرض  سر  آخر  کرده  ذخیره 
طلبکار  گزاف  مبالغ  رساندند.  بانک  به  طال  هم  مقداری 
فروردین  دهم  که  امروز  تا  مقابل  در  روسیه  که  ماندیم، 
می پردازد  جنس  آمریکا  و  می خواند  ُکراوغلی  است   ۱۳۲۷
غالب بی مصرف. هنوز نرخ ها باالست؛ مردم در زحمت و 

نگرانی...» (۴۲۶) 

در مقاله «ایران در جنگ جهانی دوم» به قلم محمود قرآنی 
تحمیلی  پیمان  سوم  فصل  در  «ایران  می خوانیم:  نوشاد 
متفقین  مقاصد  برای  بود  سپرده  تعهد  گانه  سه  اتحاد 
آنان  اختیار  در  خود  خاک»  در  را  ارتباطی  وسایل  «جمیع 
و  آهن  راه های  از:  بودند  عبارت  وسایل  این  دهد.  قرار 
و  بنادر  و  هواپیمایی  و  میدان ها  و  رودخانه ها  و  راه ها 
لوله های نفت و تاسیسات تلفنی و تلگرافی و بی سیم. این 
می کردند  سعی  اشغالگران  هم  و  بود  تفسیرپذیر  هم  بند 
بود،  توسعه  آمده  پیمان  در  چه  آن  از  بیش  را  آن  گستره 
تاسیسات  از  ایران  دولت  تعهدات  رو  همین  از  دهند. 

مربوط به وسایل ارتباطی، به ساختمان ها و اماکن متعدد 
به  مهرآباد  فرودگاه   واگذاری  اگر  حال  می یافت.  تسری 
انگلیسی ها (سند شماره ۷۸) و در اختیار داشتن فرودگاه 
توجیه پذیر  پیمان  به  توجه  با  متفقین  توسط  تپه  دوشان 

می  نمود.» (سند شماره ۸۰)

*پیامدهای سیاسی: 
ایران  برای  دوم  جهانی  جنگ  سیاسی  پیامدهای  از  یکی 
سیاسی  رجال  بازداشت  داشت،  که  پیامدی  ده ها  بین  از 
جلد  در  ذوقی  ایرج  بود.  لشکری  و  کشوری  ماموران  و 
جهانی»  جنگ  در  بزرگ  قدرت های  و  «ایران  کتاب  سوم 
می نویسد: «بازداشت ایرانیان بدون هیچ دلیلی و مصادره 
جمله  از  عمومی  اموال  و  خصوصی  دارایی های  غصب  و 
اقدامات عادی روس ها در ایران به شمار می رفت. سربازان 
برخورد  نوع  هیچ  ایران  در  شوروی  ارتش  افسران  و 
نداشتند...»  ایران  کشوری  مامورین  با  اداری  و  رسمی 

(صفحه ۱۳۲) 
رضاشاه  زمان  در  انگلیس  سفیر  آخرین  بوالرد،  سرریدر 
ایرانیان  دستگیری  به  بروند؟»  باید  کتاب «شترها  در  نیز 
اعتراف می کند و می گوید: «پس از مدتی توانستیم موافقت 
دولت ایران را برای بازداشت ایرانی هایی که تصور می شد 
به فعالیت علیه متفقین مشغولند جلب کنیم، تا بتوانیم این 
در  انگلیسی  و  ایرانی  مراجع  نظارت  تاحد  مدتی  را  افراد 

توقیف نگهداریم.» (پوالرد ، ۱۰۰) 

* پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
مهدی قلی خان هدایت(مخبرالسلطنه) در کتاب «خاطرات 
فرهنگی  و  اجتماعی  پیامدهای  درباره  خود  خطرات»  و 
قشون  تهران  «در  می نویسد:  ایران  در  دوم  جهانی  جنگ 
آمریکا  قشون  طرف،   یک  انگلیس  قشون  طرف،   یک  روی 
دست  با  غالب{غالبا}  لهستانی،  نفر  هزار  سی  دو،  بین 
دیگر،  زحمت های  سرباز  و  شدند  تهران  وارد  خالی، 
کردند  فراموش  یاران  که  رسید  جایی  به   اضطراب 

عشق...» (صفحه ۴۲۸) 

بوالرد نیز درباره کنترل و سانسور مطبوعات می نویسد: 
«طبق توافقی که بین متفقین به عمل آمده بود آن ها اجازه 
داشتند هر نوع نشریه غیر رسمی را به شرطی که یکی از 
سه کشور متفق با ورود آن مخالف باشند- توقیف و ضبط 

کنند.» («شترها باید بروند؟» ۱۲۱-۱۲۰) 

باره  این  در  مذکور   مقاله  همان  در  قرآنی نوشاد  محمود 
می گوید: «شوروی ها به هر بهانه ای دست تطاول بر مال 
و جان ایرانیان می گشودند و از رفتارهای غیر اخالقی هم 
ابایی نداشتند. از جمله اقداماتی که نیروهای شوروی در 
اموال  سرقت  می دادند،  انجام  نظامی شان  انتقاالت  و  نقل 
سوار  هنگ  وقتی  که  گونه ای  به  بود.  شخصی  و  عمومی 
اموال  بود،  کشورشان  سمت  به  حرکت  آماده  شوروی 
شلوغ  و  مستی  بد  فروخته اند،  را  بیمارستان  سربازخانه 

کاری کردند...» (سند شماره۴/۳) 

*گسترش و شیوع بیماری های مختلف 
دستاوردهای این جنگ برای مردم ایران قحطی، گرانی و 
شیوع بیماری های مختلف بود. در این میان تیفوس، یکی 
از مهلک ترین و شایع ترین این بیماری ها به شمار می رفت 
اگرچه  می کشاند.  مرگ  کام  به  را  زیادی  تعداد  روزانه  که 
شیوع  نیز  دوم  جهانی  جنگ  از  پیش  تیفوس،  بیماری 
داشت و جامعه ایران با آن بیگانه نبود اما تیفوسی که در 
موارد  با  مقایسه  در  شد،  شایع  ایران  در  جنگ  این  خالل 

مشابه،  بسیار گسترده تر و مهلک تر بود. 

محمدعلی  سیاسی  «زندگی  کتاب  در  مهدی نیا  جعفر 
چنین  بیماری ها  این  شیوع  علت  درباره  فروغی» 
به  ایران،  به  لهستانی  آواره  اسرای  «ورود  می نویسد: 
موجب پیمانی بود که بین اتحاد جماهیر شوروی و جنرال 
به امضا  شهر مسکو  لهستانی در  «والدیالوسیکورسکی» 
خاک  از  می بایست  لهستانی  اسرای  آن،  براساس  و  رسید 
شوروی بیرون رفته و برای پیکار بر ضد دشمن مشترک 
زمان  این  از  شوند.  ملحق  متفقین  به  جبهه ها  سایر  در 
این  از  و  شده  انزلی  بندر  روانه  لهستانی  اسرای  کاروان 
گروه  اولین  و  می شدند  منتقل  تهران  به  کامیون  با  شهر 

در  که  رسیدند  ایران  خاک  به  ش   ۱۳۲۰ مرداد   ۲۱ در  آن ها 
بین آن ها انواع بیماری های مسری به وفور وجود داشت و 
روزانه صدنفر به مرض تیفوس مبتال می شدند.» (صفحه 

 (۵۶۲

اغلب اسرای لهستانی که وارد ایران می شدند، بیمار بودند 
میکروب های  انواع  به  آلوده  و  کثیف  لباس های شان  و 
مهلک بود که پس از استحمام به آن ها لباس جدید می دادند 
ضدعفونی  آن که  بدون  آن ها،  آلوده  و  کثیف  لباس های  و 
و  بی بضاعت  ایرانیان  به  مختصری  مبلغ  مقابل  شود،  در 
خارجه  امور  وزارت  اسناد  می شد. (آرشیو  فروخته  فقیر 

۲-۲۴-۱۳۲۱ ش)

پیشینه جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم یکی از بزرگترین جنگ های خانما سوزی 
به  آن  دامنه  ایران،  استراتژیک  موقعیت  سبب  به  که  بود 
سوق الجیشی  و  راهبردی  موقعیت  شد.  کشیده  نیز  ایران 
از  متفقین  نظامی  و  سیاسی  اهداف  و  یکسو  از  ایران 
سوی دیگر موجب شد تا در سحرگاه سوم شهریور ۱۳۲۰ 
شمسی، ارتش شوروی از شمال و ارتش انگلیس از جنوب 
وارد  ایران  در  آلمانی  جاسوسان  حضور  بهانه  به  غرب  و 
کشور ما شوند و پس از تصرف شهرهای سر راه، به سوی 
تهران پیش روی کنند. در پی این رویداد،  طی چند هفته، 
ارتش ایران به سرعت متالشی شد. رضاشاه استعفا کرد 
محمدعلی  کمک  با  محمدرضا  فرزندش  شهریور   ۲۵ در  و 

فروغی و موافقت متفقین به سلطنت رسید.

به مناسبت سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم
از روایت مخبرالسلطنه تا محمدعلی کاتوزیان

  پس از 
جنگ جهانی 
دوم بر ایران 
چه گذشت؟

با  است  برابر  شهریورماه  نهم   
در  دوم  جهانی  جنگ  شروع  سالگرد 
گزارش  این  در  میالدی.   ۱۹۳۹ سال 
پیامدهای جنگ جهانی دوم از جمله 
اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  ابعاد 
تاریخی  کتاب های  در  فرهنگی  و 

واکاوی شده است.
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داستان نام گذاری دو «ماراتن»
جزیره  تصرف  از  اطالع  از  پس  فیلیپیدس،  نام  به  آتنی  میهن دوست  یک   
نیرو  این  طلیعه  شدن  پیاده  و  ایران  دریاُبرد  نیروی  توسط  «اوبوآ» 
دو  در  را  اسپارت  تا  آتن  فاصله  کیلومتر   ۲۴۰ ماراتن  دشت  و  «آتیکا»  در 
شبانه روز دوید تا از سران اسپارت بخواهد نیروی کمکی به آتن بفرستند 
به  میالد  از  پیش   ۴۹۰ سال  سپتامبر  دوم  وی  نیفتد.  ایرانیان  دست  به  تا 
جانب  از  فیلیپیدس  ساخت.  مطرح  را  خود  درخواست  و  رسید  اسپارت 
کسی ماموریت نداشت و حس میهن دوستی او را به دویدن ۲۴۰ کیلومتری 
وادار کرده بود و همین امر ـ در تاریخ ـ بر اهمیت عمل او افزوده است. 
که  هنگامی  و  رفت  جنگ  میدان  به  آتن  به  بازگشت  از  پس  فیلیپیدس 
خارج  منطقه  از  تا  می گردند  باز  کشتی هایشان  به  ایرانیان  کرد  مشاهده 
شوند، مسافت ساحل تا شهر آتن (عرض ناحیه ماراتن را که ۴۰ کیلومتر 
بازگشت  این  از  می بردند  به سر  نگرانی  در  که  را  آتن  مردم  تا  دوید  بود 
برابر  در  و  همان جا  در  شهر،  شورای  به  خبر  دادن  از  پس  که  سازد  آگاه 
اعضای شورا برزمین افتاد و درگذشت. پلوتارک نیز جریان را در فصل 
ماراتن کتاب خود توصیف کرده و لوسیان بر آن تفسیر نوشته است. به 
همین جهت و با هدف جاویدان ساختن فداکاری فیلیپیدس، بارون پی یر 

دو کوبرتین احیاءکننده مسابقه های پهلوانی المپیک، مسابقه دو طوالنی 
المپیک را «ماراتن» نام نهاده که ۴۲ کیلومتر است.  لشکرکشی به آتن به 
دستور داریوش بزرگ صورت گرفته بود؛ زیرا آتنی ها اتباع یونانی زبان 
گرفته  آن  از  یونان  واژه  که  ایونی  به  (معروف  غربی  آناتولی  در  ایران 
بار  یک  و  می کردند  نافرمانی  به  تحریک  را  درترکیه)  واقع  اینک  و  شده 
نیز به شهر سارد = ساردیس (سارت) آسیب  زده بودند. در لشکرکشی 
که  داشتند  شرکت  ایرانی  سوار  هزار  یک  و  پیاده  هزار   ۳۰ حدود  آتن  به 
۶۰۰ کشتی آنان را به آتیکا که حدود ۴۰۰ کیلومتر دور بود منتقل کردند. 
فرمانده نیروهای ایرانی آرتافرن بود و فرماندهی کشتی ها را دریاساالر 
بزرگ ترین  لشکرکشی،  این  داشت.  برعهده  (داتوس)  داتیس  (ماد)  ُکرد 
به شمار  میالدی  بیستم  قرن  تا  جهان  تاریخ  زمینی  ـ  دریایی  لشکرکشی 
بزرگ  جزیره  ازجمله  منطقه  چند  خود  راه  سر  در  نیرو  این  می رود. 
«اوبوآ» و شهر «اریتریا» واقع در آن و ناکسوس را تصرف و دراتیکا پیاده 
شد. اشتباه در این بود که پیاده ایرانی وارد یک منطقه باتالقی شده بود 
ماراتن  آبادی  غربی  جنوب  در  و  دشت  بر  مشرف  تپه های  در  یونانیان  و 
از  پیش   ۴۹۰ سپتامبر   ۱۲ ایرانی  نیروهای  فرمانده  بودند.   شده  مستقر 
میالد دستور بازگشت داد و فیلیپیدس این خبر را به آتن رسانید و با گفتن 

این جمله «شاد باشید، ما برنده شدیم» بر زمین افتاد و جان سپرد.

ورود متفقین 
به خاک ایران

که   بود  روزی  ایران،  معاصر  تاریخ  در   ۱۳۲۰ شهریور  سوم   
نیروهای نظامی روس و انگلیس ایران را اشغال کردند.

اول  با  برابر   ۱۳۱۸ شهریور   ۹ در  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  از  پس 
دلیل  به  اما  کرد،  اعالم  را  خود  بی طرفی  ایران   ،۱۹۳۹ سپتامبر 
گستردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر شوروی و درگیری با آلمان 
شهریور   ۳ روز  در  که  بود  چنین  این  بود.  ناپایدار  بی طرفی  این 
وارد  آلمانی  جاسوسان  حضور  بهانه  به  متفقین  ارتش   ۱۳۲۰
نیروهای  و  شرق  و  شمال  از  شوروی  نیروهای  شد.  ایران  خاک 
و  حمله  ایران  به  هوا  و  زمین  از  غرب،  و  جنوب  از  بریتانیایی 
شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند. ارتش 

و  شد  استعفا  به  ناچار  رضاشاه  شد.  متالشی  سرعت  به  ایران 
متفقین با انتقال سلطنت به پسر و ولیعهد او، محمدرضا موافقت 

کردند.
این حادثه در کشاکش جنگ دوم جهانی رخ داد و این حمله حاصل 
سومین تبانی ارتش سرخ شوروی و نیروهای بریتانیا بود که به 
زیان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران شکل می گرفت . در قرن 
این  تبانی  و  ایران   با  روسیه  طوالنی  جنگ های  پایان  در  نوزدهم 
از  بریتانیا  حمایت  سبب  اروپا،  در  ناپلئون  علیه  بریتانیا  با  کشور 
انعقاد پیمان های گلستان و ترکمانچای و تحمیل آن بر ایران شد. 
اوایل قرن بیستم نیز پیمان های  ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ سبب تقسیم ایران 
حضور  زمینه ساز  و  روسیه  و  انگلیس  کشور  دو  نفوذ  حوزه  به 
بود  جهانی  دوم  جنگ  در  بار  سومین  شد.  ایران  در  آنان  نظامی 
که بهانه حضور کار شناسان آلمانی در ایران، اشغال ایران را در 

پی داشت.
سوم  بامداد  چهار  ساعت  در  درست  یعنی  حمله،  اولیه  لحظات 
بوالرد،  ریدر  سر  و  شوروی  کبیر  سفیر  اسمیرنوف،  شهریور، 
وزیر مختار بریتانیا در منزل رجبعلی منصور، نخست وزیر وقت 
حضور یافته و طی یادداشتی حمله قوای خود را به کشور ابالغ 
کردند. منصور متعاقبا به همراه جواد عامری، کفیل وزارت امور 
سپس  و  کرد  مطلع  را  رضاشاه  و  رفت  سعدآباد  کاخ  به  خارجه، 
و  روسیه  نظامی  حمله  گزارش  و  شد  ملی  شورای  مجلس  راهی 

بریتانیا را به اطالع نمایندگان مجلس رساند.
نمایندگان روس و انگلیس ، علت این مداخله را وجود تعداد زیادی 
مشغول  آنان  عقیده  به  که  کردند  ذکر  ایران  در  آلمانی  کار شناس 
ایران  در  انگلستان  و  شوروی  نظامی  دخالت  بودند.  جاسوسی 
 ۲۵ و  تیر   ۲۸ در  انگلیس  و  روس  مشترک  اولتیماتوم  دو  متعاقب 
مرداد ۱۳۲۰ راجع به حضور کار شناسان آلمانی به وقوع پیوست . 
به  رضاشاه  تبعید  از  قبل  هفته  سه  فاصله  به  همچنین  حمله  این 
کشور  جنوب  و  شمال  بی دفاع  شهرهای  داد.  رخ  کشور  از  خارج 
شدیدا  انگلیس ،  و  روس  مشترک  و  هماهنگ  حمله  جریان  در 
دریای  و  فارس  خلیج  در  ایران  دریایی  نیروی  و  شدند  بمباران 
خزر ظرف چند ساعت مضمحل شد. فرمانده نیروی دریایی نیز 

در   همان روز اول حمله کشته شد.
بریتانیا  قوای  پیشروی  که  درحالی  و  شهریور  سوم  روز  عصر 
رجبعلی  داشت ،  ادامه  ایران  خاک  جنوب  و  شمال  در  روسیه  و 
منصور با مشاهده بحرانی بودن اوضاع تصمیم به استعفا گرفت . 
تبریز،  لشکرهای  شدن  متالشی  به  مربوط  خبرهای  دریافت 
رضاشاه  تا  شد  سبب  کرمانشاه  و  مشهد  اردبیل ،  گیالن ،  ارومیه، 
لشکرهای دو پادگان مرکزی را در اطراف تهران به حالت دفاعی 
روزولت،  به  تلگرافی  طی  رضاشاه  روز  همین  در  سازد.  مستقر 
پیشروی  مانع  خواست  وی  از  آمریکا  وقت  جمهوری  رییس 
بریتانیا و روسیه در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا با صراحت 
این درخواست را رد و تاکید کرد که ایاالت متحده ، هدف بریتانیا 

را هدف خود می شمارد.

دولت  پاسخ  دریافت  متعاقب  که  رضاشاه  شهریور،  سوم  غروب 
از  و  نداشت  روسیه  و  بریتانیا  حمالت  توقف  به  امیدی  آمریکا، 
دریافت  مسرت بخش  اخبار  نیز  جهانی  دوم  جنگ  جبهه های 
تا ۱۲۹۷  احتیاط ۴ دوره شامل متولدین ۱۲۹۴  سربازان  نمی کرد، 
را به خدمت فراخواند. او در شامگاه   همان روز، خبرهای مربوط 
به پیشروی قوای روس و انگلیس را به سوی تهران دریافت کرد.
هیات  فوق العاده  جلسه  در  منصور  رجبعلی  شهریور   ۵ روز 
از  نومیدانه  بود،  شده  تشکیل  رضاشاه  حضور  در  که  دولت 
وزیر  آهی،  مجید  رضاشاه ،  و  داد  استعفا  رییس الوزرایی  مقام 
دادگستری را مامور تشکیل کابینه کرد، اما وی نیز از پذیرفتن این 
سمت امتناع ورزید و به ناچار مسوولیت نخست وزیری کشور به 
سفیران  با  خود  منزل  در  فروغی  شد.  واگذار  فروغی  محمدعلی 
مذاکره  جنگ   توقف  و  مخاصمه  ترک  به  راجع  روسیه  و  بریتانیا 
برکناری  برای  انگلیسی ها  نیت  از  فروغی  نشست  همین  در  کرد. 
اعضای  همه  رضاشاه،  نتیجه  در  شد.  باخبر  رضاشاه  تبعید  و 
روانه  را  ولیعهد  پهلوی  محمدرضا  استثنای  به  خانواده اش 
اصفهان کرد و خود نیز تصمیم به استعفا را به اطالع فروغی و 

اعضای کابینه اش رساند.
و  نان  کمبود  با  تهران  ویژه  به  و  کشور  شهرهای  روز ها،  آن  در 

جنگ  در  که  کشوری  بود.  روبه رو  مردم  نیاز  مورد  ارزاق  سایر 
طرفین  به  را  خود  بی طرفی  بار ها  و  نداشت  دخالتی  جهانی 
کرد.  تحمل  را  جنگ  صدمات  بیشترین  بود،  کرده  اعالم  درگیری 
و  باختند  جان  مختلف  شهرهای  بمباران  زیر  غیرنظامی  هزاران 
اماکن  و  کشور  اقتصادی  تاسیسات  به  سنگینی  بسیار  خسارات 
زندگی مردم وارد آمد. کشور دچار قحطی شد و مردم از لحاظ 

نان و ارزاق به شدت در مضیقه قرار گرفتند.
اشغال ایران محدود به قوای بریتانیا و روسیه نبود. پس از ورود 
آمریکا به جنگ ، عده ای از نظامیان آن کشور نیز وارد ایران شدند، 
پیمان  یک  امضای  با  نخست  ایران ،  ارضی  تمامیت  و  استقالل  اما 
سه جانبه بین ایران، انگلیس و شوروی در بهمن ۱۳۲۰ و سپس با 
صدور اعالمیه ای که در پایان کنفرانس سران متفقین- روزولت ، 
پایان  در  شد.  تضمین  شد،  منتشر  تهران  در  استالین-  و  چرچیل 
این کنفرانس که در آبان همین سال در تهران تشکیل شد، طرفین 
تعهد کردند نیروهای نظامی خود را ظرف ۶ ماه از ایران خارج 

کنند.
دولت شوروی قبل از خاتمه جنگ درصدد به دست آوردن امتیاز 
استخراج نفت در دریای شمال برآمد، اما چون با تصویب قانون 
از  ملی ،  شورای  مجلس  در  خارجیان  به  نفت  امتیاز  اعطای  منع 
با  ناسازگاری  و  مخالفت  بنای  شد،  محروم  امتیاز  این  دریافت 
شورش  مقدمات  جنگ  خاتمه  از  پس  و  گذاشت  را  ایران  دولت 
مسلحانه را در آذربایجان فراهم کرد. نیروهای شوروی از حرکت 
جلوگیری  شورش  این  سرکوبی  برای  ارتش  اعزامی  واحدهای 
سپس  و  آذربایجان  بر  را  دموکرات  حزب  تسلط  موجبات  و  کرده 

کردستان فراهم کردند.
مقرر  موعد  در  ایران  تخلیه  از  شوروی  نیروهای  بعد  چندماه 
و  امنیت  شورای  به  ایران  شکایت  از  پس  اما  کردند،  خودداری 
مسافرت قوام السلطنه، نخست وزیر وقت به مسکو که به امضای 
و  ایران  نفت  مختلط  شرکت  تشکیل  درباره  موافقت نامه ای 
شوروی منجر شد، در اردیبهشت ۱۳۲۵ نیروهای خود را از ایران 
خارج کردند. حکومت خودمختار حزب دموکرات در آذربایجان و 
کردستان نیز بیش از ۷ ماه پس از خروج نیروهای شوروی دوام 
نیاورد. موافقتنامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و 

شوروی نیز سال بعد در مجلس رد شد.
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گوناگون
آمازون و به خطر افتادن 
زندگی فرهنگی مردم اروپا

نویسندگان  از  را  خود  حمایت  اظهاراتی  در  آلمان  فرهنگ  وزیر 
اروپایی معترض به شیوه های تجاری آمازون اعالم و نسبت به 

رعایت اخالق فرهنگی هشدار داد.
وزیر  گروترز»  «مونیکا  مانیتور،  ساینس  کریستین  از  نقل  به 
فرهنگ و رسانه آلمان، اخیرًا طی سخنانی خود را وارد معرکه 
حمایت  و  استقبال  و  کرده  الکترونیکی  کتاب های  قیمت گذاری 

تجاری  روش های  علیه  اروپایی  نویسندگان  اقدامات  از  را  خود 
که  همان قدر  کتاب ها  گفت:  است.گروترز  کرده  اعالم  آمازون 
دارایی های فرهنگی هستند، جزو اموال اقتصادی نیز محسوب 
مردم  فرهنگی  زندگی  آمازون  تجاری  روش های  اما  می شوند. 
اروپا را به خطر انداخته است ( بحثی که معموًال در ایاالت متحده 
شنیده نمی شود). وزیر فرهنگ آلمان تأکید کرد: ادبیات، کتاب 
نباید  و  هستند  ما  فرهنگی  زندگی  اساس  و  پایه  انتشارات،  و 
شوند.  تبدیل  اقتصادی  منبع  و  بازاریابی  اصول  به  صرفًا 

همه  که  دارد  اخالقی  بعد  یک  ارزش ها  این  با  مناسب  برخورد 
دست اندرکاران ازجمله آمازون باید آن را رعایت کنند.

اظهارات گروترز در بحبوحه اختالفات میان آمازون و انتشارات 
مطرح  الکترونیکی،  کتاب های  قیمت گذاری  سر  بر  سوئد  بونیر 
تنظیم  بحث  از  فراتر  جدیدی  سطح  به  را  اختالفات  این  و  شد 

بازار سوق داد و وارد اخالقیات فرهنگی کرد.
اخیرًا بیش از هزار نویسنده آلمانی زبان، طوماری در اعتراض 
را  آمازون  طومار،  این  کرده اند.  امضا  آمازون  فعالیت های  به 
است  کرده  مطالعه  پیشنهادی  فهرست های  دست کاری  به  متهم 
بونیر  انتشارات  کتاب های  شده  باعث  آمازون  اساس  این  بر  که 

کمتر در دسترس قرار گیرند. 
آمازون  که  شد  منتشر  حالی  در  اروپایی  اختالفات  اخبار 
ماه هاست بر سر قیمت گذاری کتاب های الکترونیکی با انتشارات 
عمومی  جنجال  این  است.  خورده  بن بست  به  آمریکا  اشت 
بسیاری نویسندگان تراز اول را وادار به نوشتن نامه به آمازون 
و درخواست برای توقف اقدامات سرسختانه آن کرده است. از 
این  از  طرفداری  در  نامه هایی  نیز  آمازون  حامیان  دیگر  سوی 
دالیلی  به  آمریکایی ها  اختالفات  کرده اند.اما  منتشر  اقدامات 
متفاوت از اختالفات اروپایی ها است. اروپا قوانینی در حمایت 
از صنعت نشر خود دارد و نیز در مورد تأثیر آمازون بر فرهنگ 
ادبی خود بسیار محتاط است. در بسیاری از کشورهای اروپایی 
قوانین مربوط به حمایت  های مالی از ناشران کوچک وجود دارد 

مانند قانون منع کاهش شدید قیمت کتاب ها. 
برای  آمازون،  با  خود  مبارزه  در  حامیانش  و  بونیر  اصل  در 
حفظ این قوانین که از صنعت نشر آن ها محافظت می کند، تالش 
آلمان  دولتی  مقامات  حتی  که  ندارد  تعجبی  درنتیجه  می کنند. 
قدرت  که  است  کرده  اعالم  گروترز  کنند.  صحبت  آمازون  علیه 
بازار و سلطه شبکه های توزیع مرکزی نباید تنوع فرهنگی اروپا 
اقیانوس  آن سوی  در  دیگر  سوی  از  بیندازد.البته  خطر  به  را 
غول  دو  میان  نبردی  را  اشت  و  آمازون  نبرد  برخی  اطلس، 
می دانند.  دارند،  آینده  از  متفاوتی  چشم اندازهای  که  فرهنگی 
بر این اساس جنجال قیمت گذاری آمازون پیچیده تر شده است: 
دو نبرد در دو قاره با دو چارچوب متفاوت، یکی حفظ فرهنگ 
و دیگری ترویج نوآوری. به راستی کدام ارجح  ترند و درنهایت 

پیروز خواهند شد؟

بچه های گران 
هزار   ۲۵۰ حدود  متحده  ایاالت  در  کودك  یك  کردن  بزرگ  هزینه 
کشور،  این  در  رسمی  شده  منتشر  آمار  اساس  بر  است.  دالر 
بچه  صاحب   ۲۰۱۳ سال  در  که  درآمدی  متوسط  طبقه  از  زوجی 
 ۲۵۰ حدودًا  باید  ۱۸سالگی  به  خود  نوزاد  رسیدن  برای  شده اند، 
هزار دالر هزینه کنند. البته در این رقم، هزینه دانشگاه یا کالج 
نیز لحاظ نشده است. این هزینه نسبت به سال قبل از آن حدود 
با  شدت  به  اعالم شده  رقم  البته  است.  داشته  رشد  درصد  دو 
خانوار  زندگی  سطح  و  والدین  درآمد  و  زندگی  محل  به  توجه 
گزارش،  همین  اساس  بر  مثال  عنوان  به  باشد.  متغیر  می تواند 
خانواده های با درآمد باال و شهر نشین، حدودًا دو برابر این رقم، 
هزینه  خود  کودك  شدن  ۱۸ساله  تا  دالر  میلیون  نیم  تقریبًا  یعنی 
با  روستایی  خانواده ای  برای  رقم  این  اما  کرد  خواهند  پرداخت 
درآمد پایین می تواند تا ۱۵۰ هزار دالر کاهش یابد. در این تخمین 
هزینه تمام هزینه های کودك، حتی تا هزینه تلفن همراه و کوتاه 
که  دانشگاه  یا  کالج  هزینه  البته  و  شده  گرفته  نظر  در  مو  کردن 
از  قبل  سال ها  از  خانواده ها  اغلب  و  است  بزرگی  و  عمده  رقم 
۱۸سالگی فرزند خود پس انداز برای پرداخت آن را آغاز می کنند، 
همچنین  گزارش  این  البته  است.  نشده  محاسبه  گزارش  این  در 
هزینه  متحده،  ایاالت  اندك  تورم  نرخ  دلیل  به  که  دارد  تاکید 
بزرگ کردن نوزاد در سال های اخیر (نسبت به سال های قبل از 
میزان  که  است  حالی  در  این  البته  است.  داشته  اندکی  رشد  آن) 
درآمدها، نسبت به زمان قبل از بحران نه تنها افزایش نداشته که 
کرده  تجربه  نیز  را  کاهش  درصد  هشت  حدود  متوسط  طور  به 
هم  باز  اما  اندك،  چند  هر  کودك،  کردن  بزرگ  هزینه  اما  است. 
هزینه  از  عمده ای  بخش  است.  داشته  رشد  ساالنه  تورم  از  بیش 
پرداختی برای کودك، هزینه های مراقبت است. این هزینه ها در 
بعضی ایالت ها تنها برای یك بچه، تقریبًا برابر هزینه پرداختی 
برای مسکن خانواده است. همچنین کودك، می تواند هزینه های 
غیرقابل پیش بینی داشته باشد که به طرز معناداری هزینه های 
حساسیت  متحده  ایاالت  در  کودکی  اگر  دهد.  افزایش  را  خانوار 
غذایی داشته باشد بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دالر به هزینه ماهانه خواربار 
و مواد غذایی خانوار افزوده خواهد شد. بیماری های خاص نیز 
چون  دهد  افزایش  شدت  به  را  کودك  مراقبتی  هزینه  می تواند 
این دسته از کودکان نیاز به پرستار و مراقب حرفه ای دارند که 

طبیعتًا هزینه بیشتری را بر بودجه خانوار تحمیل خواهد کرد.

معماری ادارات قدیمی 
لندن  در  اوبیک  ارزان قیمت  هتل  غافلگیرکننده  موارد  از  یکی 
می توان  را  آن  پیش ساخته  دیوارهای  که  است  آن  اتاق های 
جابه جا کرد. برخی اتاق ها پنجره ندارند. دلیل آن، این است که 

هتل در دهه ۱۹۶۰ یک دفتر اداری بوده است.
 عملیات تبدیل ظرف چند ماه و با کمترین هزینه انجام گرفت. 
مکان های  دیگر،  شهرهای  و  لندن  در  جدید  ادارات  پیدایش  با 
اداری قبلی اغلب خالی می مانند. در انگلستان بیش از ۱۰ درصد 
را  آنها  سادگی  به  نمی توان  که  هستند  خالی  اداری  فضاهای 
لوازم  تهویه،  فاقد  اغلب  قدیمی  ادارات  این  کرد.  بازسازی 
الکترونیک و فضای بازی هستند که سازمان های تجاری به آن 

نیازمندند. 

دارند  قصد  مسکن  بخش  فعاالن  و  هنرمندان  کارآفرینان،  اما 
اداری  بزرگ  ساختمان  یک  کنند.  استفاده  مجددًا  آنها  از 
تبدیل  مسیحی  رایگان  مدرسه  موقت  اقامتگاه  به  قدیمی 
در  نمایشگاه  عنوان  به  تعاونی  گروه  یک  مرکزی  ادارات  شد. 
نمایش  سالن  به  دیگر  اداره ای  و  گرفت  قرار  هنرمندان  اختیار 
تخریب  محلی  برنامه ریزی  قوانین  داد.  کاربری  تغییر  موقت 
کرده  دشوار  را  جدید  بناهای  ساخت  و  قدیمی  ساختمان های 

است.
مالیاتی  نظام  و  می شود  تمام  ارزان تر  بسیار  مجدد  استفاده   
خالی  ساختمان های  مالکان   ۲۰۰۷ سال  از  است.  آن  حامی  نیز 
پس از سه ماه خالی  ماندن مکان مجبورند مالیات تجاری کامل 
بپردازند؛ اما واگذاری آنها برای امور عام المنفعه تا ۸۰ درصد 
تخفیف ایجاد می کند. بنابراین مالکان انگیزه قوی دارند تا ملک 
کاربرد  سریع ترین  اما  دهند.  اختصاص  امور  این  به  را  خود 

ساختمان های اداری استفاده برای سکونت است. 

از سال گذشته می توان بدون کسب مجوز ساختمان های اداری 
سازندگان  می رسد  نظر  به  و  کرد  تبدیل  مسکونی  منزل  به  را 
که  می شود  زده  تخمین  کرده اند.  استقبال  طرح  این  از  مسکن 
هر سال ۱۴۰ ملک تغییر کاربری دهند. کمبود مسکن در بریتانیا 
به  زمانی  اندک  در  ادارات  در  زندگی  که  است  شدید  آنقدر 

واقعیت تبدیل می شود.
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بزرگ ترین فستیوال 
نبرد با گوجه فرنگی

اسپانیا  والنسیای  نزدیکی  در  بونل  کوچک  شهر  خیابان های 
خون  در  مردم  می رسد  نظر  به  دور  از  است.  قرمز  رنگ  در  غرقه 

غوطه ورند اما داستان چیز دیگری است. 
می کنند.  شادمانی  و  می زنند  پا  و  دست  این قرمزی ها  میان  مردم 
هلهله  میان  در  که  است  گوجه فرنگی  تن   ۱۴۰ قرمزی  قرمزی،  این 
در  شرکت  برای  که  گردشگرانی  و  شهروندان  صدای  و  سر  و 
پرتاب  آنها  روی  و  سر  به  کرده اند،  سفر  اسپانیا  به  جشنواره  این 
در  نفر  هزاران  هم  امسال  و  است  ساالنه  رسمی  این  می شود. 
گوجه فرنگی  فستیوال  کردند.  شرکت  گوجه فرنگی  فستیوال 
کیلومتری   ۳۰ در  شهری  می شود،  انجام  والنسیا  بونل  شهر  در 
مدیترانه که یکی از بهترین محصوالت آن گوجه فرنگی است. این 
فستیوال در آخرین چهارشنبه ماه آگوست آغاز می شود و یک هفته 

طول می کشد. این رسم «ال توماتینا» نامیده می شود. 

دعوایی که فستیوال شد
داستان ایجاد این رسم ساالنه چندان هم مسالمت آمیز نبوده است، 
هرچند امروزه به عرصه ای برای شادی و خوش گذرانی تبدیل شده 
 ۷۰ حدود  در  چیزی  برمی گردد،   ۱۹۴۵ سال  به  ماجرا  آغاز  است. 
سال پیش. یک روز از آخرین روزهای آگوست آن سال، در جریان 
یک رژه، عده ای پسر جوان تالش کردند در میان رژه روندگان قرار 
بگیرند. یکی از شرکت کنندگان در رژه در جریان این اتفاق زمین 
کتک  باد  به  بود  راهش  سر  که  را  کسی  هر  عصبانی  مرد  خورد. 
گرفت. یک بازار میوه همان حوالی بود. در عرض چند دقیقه همه 
چیز آشوبناک شد و مردم حاضر در میدان شروع به زدن یکدیگر 
با گوجه فرنگی کردند. مردم آن قدر به طرف همدیگر گوجه فرنگی 
پرتاب کردند که سرانجام نیروی پلیس مجبور به دخالت شد و به 
نبرد گوجه فرنگی پایان داد. یک سال از این ماجرا گذشت و درست 
و  کردند  شروع  خودشان  را  دعوا  شهر  جوان های  بعد  سال  یک 
مهمات گوجه فرنگی را هم همراه خودشان آوردند. با اینکه در آن 
سال و در طول چند سال بعدی پلیس جشن های جنگ گوجه فرنگی 
را متوقف می کرد، اما آن جوان ها، بدون آنکه خودشان بدانند، با 
این  شدند  موجب  گوجه فرنگی،  با  کردن  دعوا  بر  پافشاری شان 
رسم ماندگار شود. ال توماتینا در سال های اوایل دهه  ۱۹۵۰ ممنوع 
حتی  و  نمی دادند  اهمیتی  موضوع  این  به  شرکت کنندگان  اما  بود، 
به قیمت دستگیر شدن هم از رسم جدید پرتاب گوجه فرنگی دست 
جشن  این  ممنوعیت  بعد  سال  چند  حال  هر  به  برنمی داشتند. 
گوجه فرنگی های  تعداد  البته  و  شرکت کنندگان  تعداد  و  شد  لغو 

قربانی شده، بیشتر و بیشتر شد و به شکل امروزی درآمد. 

همه کش و قوس های یک فستیوال
قانونی  غیر  گوجه فرنگی  فستیوال  بعد  سال  پنج  تا   ۱۹۴۵ سال  از 
این  برگزاری  اجازه  شهر  شورای   ۱۹۵۰ آگوست  در  اینکه  تا  بود 
تاریخ  این  از  که  وجودی  با  داد.  محدودیت  بدون  را  جشنواره 
تعدادی  سال  هر  اما  بود  قانونی  گوجه فرنگی  با  نبرد  و  فستیوال 
آنها  بودن  بند  در  می شدند.  دستگیر  جشنواره  شرکت کنندگان  از 
جشنواره ای  می شدند.  آزاد  و  نمی کشید  طول  زیادی  زمان  اما 
گوجه فرنگی  محور  حول  بوده  داده  را  آن  اجازه  شهرداری  که 
می گشت اما رسم ها و سنت های دیگری هم در طول سالیان به آن 
اضافه شد. جشنواره آب پاشی که شرکت کنندگان با ظرف های آب 
به همدیگر آب می پاشند و سنت های مشابه آرام آرام به جشنواره 
اصلی افزوده شد. ماجرای قانونی بودن این جشن ساالنه تا سال 
۱۹۵۷ ادامه یافت اما در این سال دوباره قانون ممنوعیت وضع شد 
توماتینا  فستیوال  قانون   ۱۹۵۹ سال  در  شدند.  زندانی  متخلفان  و 
شدن  قانونی  با  همزمان  شد.  قانونی  فستیوال  این  و  شد  تصویب 
دوباره توماتینا، باید و نبایدهایی به فستیوال گوجه فرنگی اضافه 
این  از  یکی  می کردند.  اجرا  را  آنها  باید  شرکت کنندگان  که  شد 
از شنیدن صدای  بعد  شرکت کننده ها  که  بود  این  نباید ها  بایدها و 
شنیدن  از  بعد  و  می کردند  آغاز  را  گوجه فرنگی  کردن  پرت  زنگ 

صدای زنگ دوم باید به مراسم خاتمه می دادند.
برتران  لوییس  سان  توسط  فستیوال   ۱۹۸۰ تا   ۱۹۷۵ سال  از 
سازمان دهی می شد. او شخصی بود که گوجه ها را حمل می کرد. 
پیش از این تاریخ هر کسی باید به طور شخصی برای حضور در 
در  جشنواره  این  نهایت  در  می کرد.  فراهم  گوجه فرنگی  مراسم، 
محبوبیت  بسیار مردمی و محبوب شد. ماجرای  اسپانیا  سرتاسر 
این جشنواره تا آنجا پیش رفت که «خاویر باسیلیو» در یک برنامه 
بعد  به   ۱۹۸۰ سال  از  داد.  گزارش  جشنواره  این  از  تلویزیونی 
سال  در  می کرد.  فراهم  را  فستیوال  گوجه فرنگی های  شهرداری، 
۲۰۰۲ جشنواره گوجه تبدیل به یک جشنواره توریستی بین المللی 

شد. 

بزرگ ترین فستیوال نبرد غذایی جهان
جهان  در  غذایی  مواد  با  نبرد  بزرگ ترین  گوجه فرنگی،  با  نبرد 
است. این فستیوال شامل رقص و پایکوبی و آتش بازی نیز هست. 
متوسط  به طور  ساله  هر   ،۲۰۱۳ سال  از  پیش  گزارش ها  اساس  بر 
۴۰ تا ۵۰ هزار نفر در این فستیوال شرکت کردند. در سال ۲۰۱۲ این 
رقم ۵۰ هزار نفر بوده است. از آنجا که ساکنان شهر بونل والنسیا 
شهرهای  از  افراد  باقی  می رسد  نظر  به  هستند،  نفر  هزار   ۹ تنها 
به  فستیوال  این  در  حضور  برای  کشورها  دیگر  حتی  و  دیگر 
والنسیا می روند. از سال ۲۰۱۳ به بعد از آنجا که شرکت در مراسم 
منوط به تهیه بلیت شد، رقم شرکت کنندگان به ۲۰ هزار نفر کاهش 

یافت. 
منبع: ایندیپندنت

به یاد داشته باشید، هزینه های این نشریه  از سوی آگهی 
دهندگان معتبر و حامی  فرهنگ ایرانی تامین می شود. 

ما را به صاحبان مشاغل معرفی نمائید
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بعد  و  کرد  تاسیس  را   Apple شرکت  اول  جابز:  استیو 
اندازی  راه  را  سازی)  انیمیشن  پیکسار (استودیوی  شرکت 
کرد. سپس، مکینتاش ساخته شده است. اما از همه باشکوه 
است   iDevices الکترونیکی  های  دستگاه  مجموعه  تر، 
دیوایس  (آی  داد.  تغییر  را  انسان  کار  و  زندگی  نحوه  که 
دستگاه  تمامی  برای  غیررسمی  اصطالح  یک   (iDevice)
های الکترونیک شرکت اپل است که با حرف «I» شروع می 
تداعی  حرف  این   .iPad و   iPod, iPhone جمله  از  شود. 
کننده کلمه «من» در ذهن است و حس مالکیت به کاربر می 
و  نامند  می  دیجیتال  عصر  پرچمدار  را  جابز  استیو  دهد.) 
در این مسیر دستاورد او، دومین کار بزرگ در تاریخ کسب 

وکار لقب گرفت.

ادیسون: او ۱۰۹۳ اختراع ثبت شده در ایاالت متحده آمریکا 
آن  از  که  صنعتی  تحقیقاتی  آزمایشگاه  اولین  خالق  دارد. 
جنرال  و  متحرک  تصاویر  صدا،  ضبط  الکتریکی،  المپ 
توماس   ،۱۸۹۰ سال  آمد.(در  وجود  به   (GE) الکتریک 

و  کرد  جمع  را  خود  مختلف  های  تجارت  سود  ادیسون 
همین  در  کرد.  تاسیس  را  الکتریک  جنرال  ادیسون  شرکت 
کافین  چارلز  رهبری  با  هوستون  توماس  شرکت  زمان، 
اکتساب  طریق  از  کلیدی  ثبتی  حقوق  تعدادی  به  توانست 
چند شرکت دیگر دست پیدا کند. در نتیجه، جنرال الکتریک 
در سال ۱۸۹۲ از ادغام این دو شرکت به وجود آمد. بسیاری 
از اختراعات تجاری ادیسون هنوز در GE در جریان تولید 
است.) در این مقاله به کمک های شایان ادیسون به وسایل 

ارتباطات جمعی، هیچ گونه اشاره ای نمی شود.
تا اینجا ادیسون و جابز، نسبت به هم برتری نداشتند. هر دو 
دست به نوآوری بکری زدند که در فرهنگ عامه به یک نماد 

تبدیل شده اند و سال ها پس از مرگشان هم از آنها یاد می 
شود. به عنوان یک مخترع، آیا استیو جابز به اندازه توماس 
اشتباه  مقایسه  یک  این  واقع  در  بود؟  نفوذ  دارای  ادیسون 
است زیرا آنها در دوره های کامال متفاوتی از تکامل فناوری 
زندگی می کردند و همین امر، این مقایسه را غیرممکن می 
سازد. وقتی به این موضوع بیندیشیم که چه چیزی این دو 
برای  قضیه  کرده،  تبدیل  اختراعات  دنیای  قهرمانان  به  را 
استعدادهایشان  چگونه  شود.  می  تر  جالب  و  تر  جذاب  ما 
نوآوران  تمامی  همانند  است؟  داشته  شباهت  یکدیگر  به 
های  درس  از  صحیحی  درک  تنها  نه  آنها  دو  هر  تاریخ،  در 
عالی موفقیت تجاری داشتند بلکه تمامی موارد را اجرا می 

کردند.

یکپارچه سازی نیرو ها و ایجاد یک پایگاه انرژی
اختراع  دلیل  به  بیشتر  ادیسون  توماس  عامه،  فرهنگ  در 
حباب المپ شناخته شده است. اما در میان مورخان، بزرگ 
ترین دستاورد ادیسون به طور گسترده برای ساخت اولین 

برق،  روشنایی  توزیع  و  مرکزی  تولید  اقتصادی  سیستم 
گرما و قدرت است. در واقع او یک میدان انرژی خلق کرد. 
ادیسون متوجه شد چگونه ادغام فناوری ها، می تواند عامل 
هم  جابز  دیدگاه  باشد.  زندگی  روش  تغییر  برای  مهمی 
مشابه ادیسون بود. او رهبری شرکت اپل را برعهده داشت 
کاربر  هر  ازای  به  آورد  وجود  به  را  جدیدی  کامال  الگوی  و 
تکنولوژی یک سیستم عملیاتی به وجود آورد، به طوری که 
نوآوری  دنیای  به  بود  ای  دریچه  ها  سیستم  این  از  یک  هر 
ها و محصوالت. باز هم یک زندگی با روش های نوین. در 
هر دو مورد، خط مشی ها زمینه ای شد برای نوآوری های 

بیشتر.

تمرکز بیشتر بر نیاز بازار تا اختراع
الکترونیکی  رای  ثبت  دستگاه  یک  ادیسون  اختراع  اولین 
عالی بود که بدون نقص کار می کرد اما برای او یک شکست 
کامل به حساب می آمد زیرا بسیاری از سیاستمداران او را 
آن  به  ما  که  است  چیزی  همان  دقیقا  «این  کردند:  سرزنش 
احتیاج نداریم!» اگرچه ادیسون از نتیجه این کار ناامید شد 
آن  از  که  شد  مصمم  و  شد  قضیه  اصل  متوجه  بالفاصله  اما 
پس، هرگز وقت خود را برای اختراع چیزهایی که مورد نیاز 
مردم نیست و مایل به خرید آنها نیستند، هدر ندهد. هدف 
او فقط اختراع نبود، بلکه معرفی کاالهایی به بازار بود که 
اطالعی  آنها  وجود  از  و  داشتند  احتیاج  آنها  به  واقعا  مردم 
نداشتند. آیا کار توماس ادیسون کمی شبیه به جمله مشهور 

استیو جابز نیست که می گفت: «مشتریان نمی دانند به چه 
چیزی احتیاج دارند.» گوش کردن به صحبت های مشتریان 
در واقع به نوعی شناخت مشکالت آنها است و اگر مشکالت 
به  منجر  نهایت  در  باشند  واضح  و  روشن  کافی  اندازه  به 
یافتن راه حل نوآورانه صحیح می شود. اختراعی که در پی 
یافتن مشکالت باشد اختراع مفیدی نخواهد بود، اختراعات 

باید براساس مشکالت باشد.
به دنبال ایجاد نوآوری هایی باشید که به بشریت خدمت کند

و  هستند  آن  انجام  به  مایل  دیگران  که  است  کاری  نوآوری 

نحو  بهترین  به  ها  فرصت  ترین  بزرگ  از  شوند  می  باعث 
استفاده کنید. هرچند که فرصت ها به طور ذاتی ارزشمند 
هستند، اما اگر قدر آنان را ندانیم ما را به سرمنزل مقصود 
چگونگی  انرژی،  شبکه  ایجاد  با  ادیسون  رساند.  نخواهند 
زندگی مردم را تغییر داد و به معنای واقعی کلمه «چیزهای 
شرکت  تبلیغاتی  (شعار  کرد»  افراد  زندگی  وارد  را  خوب 

جنرال الکتریک).
محصوالت  گسترش  که  بود  باور  این  بر  جابز  گویند  می 
شرکت اپل، برای اکثر مردم مفیدتر از کمک به مراکز خیریه 
بوده است. با افزایش کاربرد روزافزون اینترنت در زندگی 
روزمره مردم در سراسر جهان، مشخص می شود که تا چه 
اندازه شرکت اپل بر ایجاد فناوری که به انسان خدمت می 
جابز  یا  ادیسون  که  است  پرواضح  است.  داشته  تاثیر  کند، 

هر دو دارای بلندپروازی انسان دوستانه ای بودند. پس چه 
نیست  مهم  ادیسون؟  یا  جابز  بود،  بیشتر  نفوذ  دارای  کسی 
ها  نوآوری  درباره  کردن  فکر  باشد،  چه  نهایی  نتیجه  که 
خواهیم  هایی  نوآوری  شاهد  آینده  در  و  است  جذاب  بسیار 
بود که از عملکرد فناوری های این دو مرد بزرگ، شخصیت 
های بسیار تاثیرگذار هزاره، الهام گرفته شده است. چگونه 
های  نوآوری  در  را  موفقیت  تجاری  نکات  این  توانید  می 

تجاری شرکت خود به کار ببرید؟
Forbes :مترجم: هوتسا عسکری نسب / منبع

تکنولوژی و فناوری

استیو جابز یا توماس ادیسون؟ 
گیری  شکل  در  وی  از  بیشتر  کس  هیچ  دانست.  مدرن  جهان  بنیانگذار  توان  می  را  «او 
فرهنگی و فیزیکی تمدن عصر امروزی موثر نبوده است. بر این اساس، او قدرتمندترین 
چهره هزاره بود.» این مطلب را می توان به آسانی در صدها مقاله ای که پس از مرگ 
استیو جابز در اکتبر سال ۲۰۱۱ درباره وی نوشته شد، یافت. اما در حقیقت این نقل قول، 
 ۱۹۹۱ سال  در  بیلز  جرالد  اثر  انسان»  و  الکتریسیته  عصر:  کتاب «قهرمانان  از  برگرفته 
است که راجع به شخصی است که بیش از صد سال قبل از استیو جابز متولد شده است: 
«توماس ادیسون». پس چه فردی بیشترین تاثیر را بر دنیای فعلی ما داشت؟ بگذارید 

مقایسه ای بین زندگی و کارهای استیو جابز و توماس ادیسون انجام دهیم.

نظارت بر فعالیت کودکان در 
Kids Mode محیط مجازی به کمک

نخستین  صاحب  سالگی   ۱۲ تا   ۱۰ سن  در  خاورمیانه  منطقه  در  کودکان  «بیشتر 
هوشمند  تلفن های  از  کودکان  این  سوم  یک  و  می شوند  خود  همراه  تلفن  گوشی 

استفاده می کنند».
اساس  بر   (GSMA)همراه تلفن  شرکت های  اتحادیه  یافته های  از  بخشی  این   
مطالعه ای در کشورهای ایران، الجزایر، مصر، عراق و عربستان سعودی است. طبق 
آخرین آمار از سوی وزارت ارتباطات و اطالعات فناوری، ۹۲ درصد از مردم ایران 
دارای تلفن همراه هستند و بسیاری از آنها از تلفن های هوشمند استفاده می کنند. 
این روزها بسیاری از کودکان حتی در سنین زیر سه سال وقتی هنوز نمی توانند 
بند کفششان را ببندند، با تکنولوژی آشنایی دارند و می توانند از تلفن های همراه و 
تبلت ها استفاده کنند. از سویی والدین، مدام نگران حریم خصوصی فرزندانشان 
هنگام استفاده از گوشی تلفن همراه هستند. طبق یافته های GSMA، ۷۲درصد از 
کودکانی که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، دوستان اینترنتی تازه ای پیدا 

می کنند و این مسأله والدین آنها را نگران می کند.

بسیاری از کارشناسان تربیت کودک معتقدند کودکان زیر پنج سال نباید از ابزار 
تکنولوژیک استفاده کنند و دسترسی به تبلت یا تلفن هوشمند برای کودکان بین 
۶تا۹ سال باید همراه با نظارت باشد و بیش از دو ساعت طول نکشد. نرم افزارهای 
مود»  «کیدز  اما  شده است  طراحی  اپلیکیشن ها  و  بازی  کردن  قفل  برای  بسیاری 
نرم افزاری است که یک شرکت کره ای به شکل اختصاصی برای تبلت  ها و تلفن های 
ایجاد  والدین  برای  را  قابلیت  این  افزار،  نرم  این  است.  کرده  طراحی  هوشمند 
در  کودکان  کنند.  مدیریت  تکنولوژی  از  را  خود  کودکان  استفاده  شیوه  تا  می کند 
فضای شاد و رنگارنگ Kids Mode می توانند از برنامه  هایی که والدین شان تأیید 

کرده اند، استفاده کنند.
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آینده دنیای کامپیوتر در 
گرو رایانش ابری

یك  به سمت  مسیر  تغییر  و  حرکت  حال  در  سرعت  به  کامپیوتر  جهان 
برای  و  کاربران  برای  که  مزایایی  به  توجه  با  که  است  جدید  تکنولوژی 
گسترش  حال   در  سرعت  به  دارد،  کامپیوتر  و  اینترنت  خدمات دهندگان 
این  مبنای  بر  سیستم  عامل هایی  حتی  هم اکنون  از  که  جایی  تا  است 
گزارش  به  هستند.  رشد  حال  در  به شدت  و  آمده  بازار  به  تکنولوژی 
روز ها  ابری،  این  رایانش  و  پردازش  یا   Cloud تکنولوژی  نیوز،  تلکام 
در حوزه تکنولوژی و ارتباطات کاربرد وسیعی یافته است. شرکت های 
بزرگی  شرکت های  و  گرفته اند  شکل  کلود  خدمات  پیرامون  بزرگی 

مانند مایکروسافت و گوگل در حال حرکت به سمت بهره برداری از این 
تکنولوژی هستند. 

با این اوصاف بهتر است با کاربرد و ماهیت رایانش ابری و تاثیر آن بر 
آینده دنیای تکنولوژی بیشتر آشنا شویم.

Cloud تولد تکنولوژی 
اصطالحی  ابری،  رایانش  یا   Cloud Computing اصطالح که  حالی  در 
قرن بیست ویکمی شناخته می شود، خود واژه Cloud ریشه ای به قدمت 
که  سرورـ  اتاق های  در  پردازش ها  همه  که  زمانی  دارد؛  میالدی   ۵۰ دهه 
پر از کامپیوتر های غول  پیکر بودندـ صورت می گرفت و همه کاربران از 

طریق ترمینال هایی به این کامپیوتر  ها و پردازش ها دسترسی داشتند. 
قرن  در  که  است  شده  آن  به  منجر  مفهوم،  این  در  اینترنت  کردن  درگیر 
و  شود  جدید  متولد  شکل  یك  با  دوباره  کالد  تکنولوژی  بیست ویکم 
عبارت  کلود  سیستم  واقع  در  بگیرد.  شکل  آن  پیرامون  مختلفی  خدمات 
که  شده اند  مرتبط  هم  با  به گونه ای  که  کامپیوتر هایی  مجموعه   از:  است 
ایجاد  تکنولوژی،  این  از  هدف  می کنند.  عمل  واحد  اکوسیستم  یک  مانند 
یکسان  خدمات  به  کاربران  همه  دور  راه  از  و  همزمان  دسترسی  قابلیت 
تنظیمات  از  نگرانی  بدون  کاربران  همه  که  است  این  آن  خروجی  است. 

کامپیوتر ها و خود کلود به خدمات دسترسی دارند. 
نام  کلود  یا   Cloud تکنولوژی  این  چرا  که  نباشد  مشخص  دقیقا  شاید 
دارد. شاید به این دلیل که حجم باالی کاربرانی که  در یك نقطه از بعضی 
خدمات بهره می برند، به شکل  یك ابر دیده می شود. تصور کنید که حجم 
باالیی از داده ها در یك نقطه متمرکز شده و از آنجا انتقال داده می شوند. 

 انواع Cloud و کاربردهای آنها
آرایش ها  می شود:  دسته  بندی  مورد  دو  در  کلود  تکنولوژی  کلی  به طور 
 Deployment طبقه  بندی در   .Services یا خدمات  و   Deployments یا
شبکه  یك   :Private Cloud از:  است  عبارت  که  دارند  قرار  دسته  چهار 

است.  خصوصی  شرکت  یا  نهاد  یك  به  متعلق  معموال  خصوصی  ابری 
خصوصی  شرکت  خود  عهده  بر  کلود  فضای  این  مدیریت  است  ممکن 
قبلی،  نوع  خالف  Public Cloud:  بر  باشد.  دیگر  نهاد  و  شرکت  یك  یا 
به  بسیاری  تفاوت   البته  است،  عموم  اختیار  در  ابری  خدمات  نوع  این 
شده  شناخته  نمونه  دارد؛  وجود  نوع  دو  این  بین  در  فنی  ساختار  لحاظ 
 :Hybrid Cloud است.   Dropbox سرویس  کلود  خدمات  نوع  این  از 
 Public و Private هنگامـــی کــه یك خدمت دهنده کلود هر دو گونه
امر  این  می کنند.  شناسایی   Hybrid Cloud نام  با  را  آن  کند،  ارائه  را 
هم  با  کلود  عمومی  و  خصوصی  شرکت  دو  یا  که  می دهد   رخ  هنگامی 
یکپارچه شوند یا یك شرکت خصوصی خدمات عمومی را هم ارائه کند. 
Community Cloud: هنگامی که یك Private Cloud در میان چند نهاد 
در  می شود.  تبدیل   Community Could یك به  شود،  مشترك  شرکت  یا 
واقع یك Community Cloud چیزی بین نوع خصوصی و عمومی است.

تکنولوژی کلود از نظر طبقه بندی خدمات هم سه نوع است:

Infrastructure-as-a-Servise یا IaaS: وب سرویس آمازو نیك مورد 
ابری  پردازش  زیر بناهای  شرکت ،  یك  که  زمانی  است.  گونه  این  از  بارز 

برای کاربران فراهم  می کند، در این دسته می گنجد.
به  اقدام  شرکت  یك  که  زمانی   :PaaS یا   Platform-as-a-Service
و  نرم افزارها  می توانند   کاربران  آن  در  که  می کند  بستری  آوردن  فراهم 
از  بارز  می کند؛  نمونه ای  فعالیت  حوزه  این  در  دهند،  توسعه  را  خدمات 
این دسته Force.com است.Software-as-a-Service یا SaaS: نمونه 
دسترسی  خدمات دهنده  شرکت  آن  در  که  است  خدماتی  به  مربوط  آخر 
کاربران به نرم افزارها و Appهایی را که در فضای Cloud هستند، فراهم 

می کند؛ نمونه های بارز آن Gmail و Netflix است.

 آینده کامپیوتر و کالد
و  کاربران  اختیار  در  مزایایی  چه  کلود  تکنولوژی  کنید  با  تصور  وقتی 
خدمات دهندگان است، متوجه این نکته می شوید که به تدریج دنیای ما به 
این تکنولوژی وابسته می شود. از ذخیره شدن داده ها روی فضای کلود 
گرفته تا خدماتی که Anazone و Youtube می دهند و سیستم  عامل هایی 
مانند Chrome OS و ویندوز ۸/۱ که  اولی به شکل کامل تحت وب بوده 
و دومی هم به مرور تحت کالد می  شود.همه اینها حاکی از آن است که از 
هم اکنون دنیای تکنولوژی به سمت ابری شدن  پیش می رود و با گسترش 
دسترسی به اینترنت پرسرعت و ارزان در سراسر دنیا، این احتمال قوت 
داده های  انتقال  خط  که  بگیریم  نظر  در  است  کافی  می گیرد.  بیشتری 
همچون  بزرگی  شرکت های  و  است  راه اندازی  حال  در  آتالنتیك  ترانس 

گوگل و مایکروسافت و فیس  بوك سهامداران اصلی آن هستند. 
یعنی  است؛  دارا  را  ثانیه  در  داده  ترابیت  یك  انتقال  قابلیت  پروژه  این 
تصور  نمونه،  برای  یوتیوب؛  روی  ثانیه  در   FullHD ویدئوی  ۶۰ معادل 
کنید  با دسترسی به  چنین سرعتی، آیا دیگر نیازی به استفاده از Hard یا 

حافظه سخت در آینده خواهد بود؟!



  جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۱هفته نامه پرشین۲۰

 شما هرگز نمی شنوید که یک فرد موفق بگوید «این منصفانه نیست».
که  آموخت  ما  به  چینی  شاعر  و  فیلسوف  تسو  الئو  قبل،  سال   ۲۵۰۰ از  بیش 
کلمات ما به عمل و در نهایت به سرنوشت ما تبدیل می شوند. پلوتارک، مورخ 
و  خلق  و  شخصیت  ذهنی،  حالت  می گوید  اول  قرن  در  یونانی  مقاله نویس  و 
خوی گوینده در کلماتش نمایان می شود. ناپلئون هیل، پدر قرن بیستمی آثار 
مربوط به موفقیت فردی، تاکید می کند که کلمات بذرهای موفقیت یا شکست 

را در ذهن دیگران می کارند.

و  سخنرانی ها  کتاب  مولف  و   Well Said شرکت  رئیس  پرایس،  دارلین 
فرزانگان  زمین،  کره  سراسر  می گوید: «در  می رسند،  نتیجه  به  که  مکالماتی 
تاکید می کنند کلمات بسیار قدرتمندند و باید با دقت انتخاب و بیان شوند، چرا 
که آنها به گفته رودیارد کیپلینگ «قدرتمندترین داروی مورد استفاده بشرند». 
اگر حق با آنها باشد، نتیجه می گیریم آنچه به خود و دیگران می گوییم نقش 
مهمی در کمک برای نیل به موفقیت بازی می کند.» فارغ از آنکه چه تعریفی از 

موفقیت دارید، کلمات به تحقق آن تصویر به واقعیت کمک می کند.
تصویر  به  می توانند  که  دارد  وجود  نیز  عباراتی  و  می گوید: «کلمات  پرایس 
به  را  شما  موفقیت  و  کنند  تخریب  را  شما  شهرت  بزنند،  آسیب  خود  از  شما 
خطر بیندازند. برای بهینه کردن موفقیت، باید این کلمات را از دایره واژگان 

خود حذف کنید و هرگز آن را به خود یا دیگران نگویید.»
اینها هفت عبارتی هستند که افراد موفق هرگز به زبان نمی آورند:

 
«من هیچ گزینه ای ندارم» یا «هیچ گزینه ای نداشتم»

شرایط  به  توجه  بدون  را  گزینه ها  همیشه  موفق  «افراد  می گوید  پرایس 
ما  می دهد  نشان  نداریم  موضوع  این  در  گزینه ای  هیچ  اینکه  گفتن  می بینند. 
خودمان را قربانی می دانیم، که قدرت ما از قدرت محیط مان کمتر است.» این 

کلمات ضعیف از گوینده رفع مسوولیت می کند.
دارم»،  انتخاب  برای  گزینه هایی  «من  می گویند  موفق  «افراد  می گوید  او 
«اینها گزینه های من هستند» یا «بیایید تمام گزینه ها را در نظر بگیریم»، آنها 
نیل  در  گام  نخستین  آن  بستن  کار  به  و  انتخاب  قدرت  ادعای  داشتن  می دانند 

به اهداف است.»
 

«من بایستی» یا «من می توانستم»
کلمات «بایستی» و نظایر آن را چه به خود بگویید چه به دیگران، نشان دهنده 
تاسف، سرزنش، مقصر دانستن و تقصیر است. پرایس می گوید: «افراد موفق 
در گذشته سیر نمی کنند و به ندرت از یک تصمیم یا عمل تاسف می خورند. 
حتی اگر دیگران آن را شکست بدانند، آن را به عنوان تجربه ای می پذیرند که 

آنها را یک قدم به هدفشان نزدیک تر می کند.»
 

« نمی توانم آن را انجام دهم» یا «آن کار غیر ممکن است» یا «آن کار غیرعملی 
است»

پرایس می گوید: «این کلمات نه تنها خود فرد را محدود می کنند، بلکه دیگران 
موفق  افراد  می بینند.  ناامیدانه  حتی  و  غیرسازنده  بدبینانه،  را  آنها  نیز 
می دانند موانع بی شماری در راه موفقیت وجود دارد - موانعی که ممکن است 
متوقفشان  هرگز  اما  آورد،  ستوه  به  را  آنها  یا  شود  کارشان  در  تاخیر  باعث 
نمی کند. آنها یا مانع را از سر راه برمی دارند، یا راهی برای غلبه بر آن یا دور 

زدن آن پیدا می کنند.»
پرایس می گوید کلمات «نمی توانم» یا «غیرممکن» در ذهن افراد موفق وجود 
مورد  کار  انجام  برای  جایگزین  راه هایی  از  شدن  تسلیم  به جای  ندارد. «آنها 
«من  است...»  این  بکنم  می توانم  که  «کاری  می آورند:  میان  به  سخن  نظر 
مطمئنم برای... راهی وجود دارد »، «به جای .... بیایید .... را امتحان کنیم.» 
می توانید  بگویید  چه  صنعت:  عرصه  پیشگامان  از  یکی  فورد  هنری  گفته  به 

چه بگویید نمی توانید حق با شماست.
 

«به من مربوط نیست» یا «نفع کافی از آن نمی برم» یا «این مشکل من نیست»
میلیاردر  که  همان طور  شوند.  موفق  تا  می کنند  کمک  دیگران  به  موفق  افراد 
به  این  می نشیند  سایه  زیر  امروز  که  «فردی  می گوید،  بافت  وارن  معروف 

خاطر است که فردی دیگر مدت ها قبل درختی کاشته است».
رئیس تان،  اگر  بدانید.  خود  وظیفه  را  درختان»  این  می گوید «کاشتن  پرایس 
این  خاطر  به  دهید،  انجام  کاری  می خواهد  شما  از  مشتری تان  یا  همکارتان، 
است که آن کار برایشان مهم است. پس، به عنوان یک هم تیمی، هدف شماره 

یک این است که بیندیشید چگونه می توانید در انجامش به وی کمک کنید.
و  بد  نگرشی  کلمات،  آن  گفتن  با  نیست،  وظایفتان  شرح  در  اگر  حتی 

مشاغل

درس های بازاریابی از چالش 
سطل آب یخ

و  عکس ها  انتشار  به  منجر  یخ»  آب  سطل  به «چالش  موسوم  اجتماعی  جنبش 
سیاستمدارانی  و  ورزشکاران  مدیران،  هنرمندان،  مشهور،  افراد  از  فیلم هایی 

شده که در این حس سرایت کننده شرکت کرده اند. 
شده  خوشحال  چالش  این  به  واکنش  در  چه  دنیا  مردم  بیشتر  حال،  هر  به 
باشند و چه خودشان در آن شرکت کرده باشند، به نوعی درگیر آن شده اند و 
که  آورده  دست  به  را  چیزی  اقدام  این  است.  فراوان  آن  مورد  در  اظهارنظرها 
جهانی  توجه  جلب  و  ویروس  یك  مثابه  به  انتشار  است:  بازاریابی  هر  رویای 
ظرف مدت یک ماه یا کمی بیشتر. اما این اقدام ساده چگونه به جنبشی تبدیل 
مارک  و  گیتس  بیل  مانند  دنیا  افراد  سرشناس ترین  از  برخی  مشارکت  که  شد 
 ALS زاکربرگ را به همراه داشت؟چالش سطل آب یخ به نفع انجمن بیماری
و برای جمع آوری هزینه انجام تحقیقات جهت یافتن راه های پیشگیری و نیز 
درمان بیماران مبتال به آن، راه افتاده است. بنیان گذار این جنبش، پیت فریتز، 
این  درگیر   ۲۰۱۲ سال  از  که  است  بوستون  کالج  بیس بال  تیم  سابق  بازیکن 
بیماری شده و نخستین بار در ۳۱ ژوئیه در صفحات مجازی اعالم کرد با هدف 

باال بردن آگاهی درباره این بیماری روی سر خود یک سطل آب یخ می ریزد. 
از  می توانند  شغلی  هر  در  بازاریاب ها  و  بزرگ  شرکت های  نوپا،  بنگاه های 
یک  توسعه  دنبال  به  که  افرادی  بگیرند.  درس  یخ  آب  سطل  چالش  موفقیت 

کمپین ویروسی هستند، می توانند اقدامات زیر را انجام دهند: 

۱) هدف یا علت را شناسایی کنید
تحقیقات  برای  پول  جمع آوری  و  آگاهی  گسترش  یخ  آب  سطل  چالش  هدف 
بیماری ALS بوده و موفقیتی که به دست آمده فراتر از انتظارات اولیه بوده 
است. چنین هدفی ساده و مشخص است و این چالش به تالش زیادی از سوی 
ریختن  یا  اینترنتی  صورت  به  مالی  کمک  اعطای  ندارد:  نیازی  شرکت کنندگان 
یک سطل آب یخ روی سر یا هر دو. مصرف کنندگان امروزی خواهان سادگی 
و پیام رسانی مستقیم هستند. آنها به طور معمول دوست ندارند برای خواندن 
کامل یک مقاله، یک خبرنامه یا صفحه اینترنتی وقت بگذارند تا پیامی را از آنها 
موفقیت  کلید  سادگی  که  بدانند  را  موضوع  این  باید  بازاریاب ها  کنند.  دریافت 

آنها است. 

۲) سهولت و سرگرمی را لحاظ کنید
اتفاقات جالبی مثل دیدن افرادی که آب یخ روی خودشان می  ریزند و می لرزند 
و جیغ می کشند، کم رخ می دهد. این روزها اینترنت مملو از فیلم ها و تصاویر 

جالب از افرادی است که این چالش را پذیرفته اند. 

افراد دوست دارند تصاویر جالب ببینند، بنابراین به عنوان بازاریاب سعی کنید 
مخاطبان خود را با فیلم یا عکس هایی که از دیدن آن لذت می برند، سرگرم کنید. 
هر چیزی که نشاط در خود داشته باشد، باعث می شود افراد با سازمان مربوط 
به آن در سطحی انسانی ارتباط برقرار کنند و به درگیری بیشتر با آن تشویق 

شوند. 

۳) فوریت را در نظر بگیرید 
افرادی که از آنها خواسته می شود در چالش سطل آب یخ شرکت کنند، فقط ۲۴ 

ساعت برای انجام این کار زمان دارند. 
اگر ایده ای دارید که می خواهید شکوفا شود، دامنه زمانی کوتاهی را برای آن 
خود  مخاطب  به  وقتی  بیفتد.  اتفاق  سریع  فرآیند  پیش برد  تا  بگیرید  نظر  در 
مهلت زمانی مشخصی می دهید، آن اقدام به اولویت بزرگ تری برای آنها تبدیل 

می شود. 

۴) قدرت تکثیر شدن را بشناسید
چالش بیماری ALS از شرکت کنندگان می خواهد سه نفر دیگر را به شرکت در 

این برنامه دعوت کنند و بنابراین اثر تکثیرشونده دارد. 
این چنینی  اقدامی  درگیر  که  مصرف کنندگانی  به  داشت،  امکان  که  زمان  هر 
شده اند این فرصت را بدهید که با استفاده از شبکه خود به دیگران امکان تجربه 
لذتی مشابه را بدهند. امتیاز یک بازاریاب این است که در معرض بودن برند یک 

شرکت را تا جایی که ممکن است، افزایش دهد. 

۵) موضوع را در پایگاه های متعدد به اشتراک بگذارید
اخبار چالش سطل آب یخ در بسیاری از پایگاه های رسانه های اجتماعی از جمله 

فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب به اشتراک  گذاشته می شود. 
اگر امید دارید ایده یا کمپینی که تشکیل داده اید انتشار ویروسی داشته باشد، 
تسهیل  متعدد  پایگاه های  در  را  آن  به روزرسانی های  اشتراک گذاری  به  امکان 
درگیر  برنامه ها  این گونه  در  نخواهند  که  بدهید  بهانه ای  افراد  به  نباید  کنید. 

شوند. 

۶) به شرکت کنندگان فرصت بدهید احساس خوب را تجربه کنند
اصلی  هدف  برسند.  بهتری  احساس  به  خودشان  مورد  در  دارند  دوست  همه 
چالش سطل آب یخ جمع آوری کمک مالی برای یک بیماری است و مهم نیست 
کمک  نیازمند  افراد  به  اینکه  از  شرکت کنندگان  بنابراین،  باشد.  چقدر  آن  مبلغ 
به  را  اتحاد  حس  نوعی  چالش  این  عالوه،  به  دارند.  خوبی  احساس  می کنند، 
سهیم  هم  با  را  مثبتی  هدف  و  احساسات  چون  می کند،  القا  شرکت کنندگان 
شرکت کنندگان  به  بازاریاب ها  سوی  از  این  مانند  اقداماتی  راه اندازی  هستند. 
برای  فرصتی  و  کنند  برقرار  سازمان  با  احساسی  ارتباطی  می دهد  امکان 

گفت وگو با آن داشته باشند. 

هفت موردی که افراد موفق هرگز بر زبان نمی آورند 

بـــــــــــــــــــذرهای 
موفقیت یا شکست 

منبع: بیزینس اینسایدر



هفته نامه پرشین ۲۱جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۱

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

درخواستی  رئیس تان  اگر  حتی  می دهید.  نشان  خود  از  شغل  در  محدود کننده 
دهید،  پاسخ  مثبت  طور  به  کلمات  این  گفتن  با  می گذارد،  میزتان  روی  غیرمنطقی 
 A، کارهای  به  توجه  با  کنم.  کمک  شما  به  آن  انجام  در  می شوم  خوشحال  «حتمًا، 
B و C که باید انجام دهم، ترجیح می دهید کدام را به تعویق بیندازم تا کار جدید 
را انجام دهم؟ این پاسخ به روشنی حجم کار اولویت بندی شده را در کنار نگرش 

مشتاقانه برای کمک منتقل می کند».
 

کار  به  که  اینجا  نیست  راهی  «این  یا  می دهیم»  انجام  طور  این  را  آن  همیشه  «اما 
می بریم»

افراد موفق عاشق نوآوری و یافتن راهی بهتر برای انجام کار هستند. در حقیقت، 
بنا به گفته استیو جابز، «نوآوری پیشرو را از پیرو متمایز می کند». پرایس توضیح 
خالقانه،  تفکر  مهارت  که  کارمندانی  برای  کارآمد  مدیران  دلیل،  این  به  می دهد 

انعطاف پذیری و حل مساله دارند ارزش قائل اند.
اسیر  هستید:  آن  عکس  شما  که  می کنند  بر مال  یکباره،  به  عبارات،  این  می گوید  او 
گذشته، غیرقابل انعطاف و با فکری بسته. حتی اگر با ایده یک فرد مخالفید، به جای 
آن بگویید، «وای، این یک ایده جالب است. چگونه کار می کند؟» یا «آن یک رویکرد 

متفاوت است. بیایید مزایا و معایب آن را بررسی کنیم».
 

«این منصفانه نیست»
او ارتقا گرفته است، اما شما نه. او تایید شده، اما شما نه. آن دپارتمان بودجه را 
زندگی  در  و  شغل  در  بی عدالتی ها  می گوید  او  شما.  دپارتمان  نه  می کند،  دریافت 
روزمره اتفاق می افتد. افراد موفق به جای واکنشی بودن در برابر مسائل، مبتکرانه 
کنید،  مستند  را  حقایق  شوید:  کار  به  دست  ناله،  و  شکایت  به جای  می کنند.  رفتار 
ارائه  هوشمندانه  استداللی  می توانید  که  گروهی  یا  فرد  به  و  دهید  تشکیل  پرونده 

دهید.
 

 «او نفهم است» یا «او تنبل است» یا «شغل من َگند است» یا «از این شرکت متنفرم»
پرایس می گوید افراد موفق از گفتن کلمات حاکی از قضاوت، توهین و منفی بافی 
اجتناب می کنند. «بدون توجه به احساسات یا شرایطتان، از بیان عبارات غیرسازنده 
شغل تان  یا  افراد  به  نسبت  شما  منفی  نگرش  نشان دهنده  که  قضاوت  از  حاکی  یا 
است، خودداری کنید. اگر نیاز است صادقانه توجه فردی را به شکایت یا موضوعی 

جلب کنید، آن را با حقایق مستند، ظرافت، توجه و بی طرفی انجام دهید.»
او می گوید «هیچ چیز سریع تر از توهین و اتهام یک شغل را نابود نمی کند. این زبان 
نه تنها بی تجربگی را بر مال می کند، بلکه افتراآمیز و تحریک کننده است. افراد موفق 
اجتناب  اهانت آمیز  زبان  از  و  انتخاب  دقت  با  را  کلمات  مشهود  حقایق  بیان  برای 

می کنند.»

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را 
وسیع تر و 

مشتریان شما را  
بیشتر می کند!

 

 ۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵



  جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۱هفته نامه پرشین۲۲

این دردهای شکمی 
را جدی بگیرید!

در  دردهایی  با  روز  طول  در  است  ممکن  ما  از  بسیاری 
چندان  را  آن  که  شویم  مواجه  آن  اطراف  و  شکم  ناحیه 
اما  کنیم.  غفلت  نیز  پزشک  به  مراجعه  از  و  نگرفته  جدی 
این غفلت در درازمدت صدمات جبران ناپذیری را به همراه 
به  ابتال  ابتدای  همان  در  تواند  می  البته  که  داشت  خواهد 
ایرج  دکتر  دلیل  همین  به  شود.  کنترل  و  درمان  سادگی 
متخصص  پزشکان  جامعه  مدیره  هیات  رئیس  خسرونیا، 

مهم  بسیار  شکمی  های  درد  برخی  درمورد  ایران،  داخلی 
توضیحاتی ارائه کرده و تاکید می کند که در صورت بروز 
آن باید سریع و بدون معطلی به پزشک مراجعه کرد چرا 
که در غیر این صورت می تواند به مرگ بیمار منجر شود. 
می  آشنا  شکمی  مهم  دردهای  این  از  تعدادی  با  ادامه  در 

شویم.

التهاب کیسه صفرا
صورت  در  دهد؛  نشان  را  خود  عفونت  با  است  ممکن  التهاب  این 
پاره  آن  جدار  از  قسمتی  است  ممکن  صفرا،  کیسه  التهاب  تشدید 
بیمار  حالت  این  در  شود.  پخش  شکم  فضای  در  ترشحات  و  شده 
درد را در تمام شکم احساس می کند. در بیش از ۹۵ درصد موارد، 
وجود سنگ صفرا علت التهاب است اما در مواردی که سنگ وجود 
نداشته باشد، علت های میکروبی و ویروسی یا بیماری هایی مثل 
نارسایی قلبی هم می تواند التهاب کیسه صفرا را به وجود آورد. 
این مشکل و درد اگر به موقع درمان نشود می تواند به مرگ فردی 
که دچار التهاب کیسه صفراست، منجر شود. التهاب کیسه صفرا 
که  آنهایی  و  چاق  افراد  ها،  خانم  سال،   ۴۰ باالی  افراد  در  معموال 

سابقه خانوادگی دارند، شایع تر است.

دردهای پانکراس یا پانکراتیت
این بیماری همراه با درد شدید و آزار و اذیت بیمار شروع می شود 
ممکن  پانکراتیت  عالئم  شود.  داده  تشخیص  سرعت  به  باید  که 
است به صورت دردهای مداوم یا متناوب در ناحیه فوقانی شکم 
می  تشدید  خوردن  غذا  صورت  در  دردها  این  که  شوند  احساس 
شوند. این عالئم که با تهوع و اسهال چرب همراه هستند با عللی 
مصرف  صفرا،  کیسه  سنگ  صفراوی،  مجاری  های  بیماری  مثل 
بعضی داروها و وجود برخی عفونت ها ایجاد و تشدید می شوند.

زخم اثنی عشر
اعضای  دیگر  مانند  نیز  عشر  اثنی  شود.  می  شروع  شدید  درد  با 
بدن زخم می شود و شایع ترین عالمت زخم اثنی عشر در قسمت 
فوقانی شکم و پایین جناق سینه است که اغلب با گرسنگی تشدید 
شده و با مصرف غذا به طور موقت بهبود می یابد. درد زخم اثنی 
عشر می تواند به پشت هم تیر بکشد. یکی از مشخصه های درد 
که  طوری  به  است،  آن  بودن  فصلی  یا  ای  دوره  عشر،  اثنی  زخم 
و  باشد  داشته  وجود  درد  روز  هر  و  هفته  چند  برای  است  ممکن 

به دنبال آن، برای چند ماه خود به خود برطرف شود، اما دوباره 
عود کند.

بیماری های عروقی داخل شکم
بیماری های عروقی داخل شکم که به رگ های کوچک داخل شکم 
خون نمی رسد، سکته رگ های داخل شکمی که باعث سیاه شدن 
روده می شود همچنین زخم معده که با درد یا ترش کردن همراه 
که  روده  شدن  سوراخ  حتی  و  دارد  شکایت  آن  از  بیمار  که  است 
های  درد  دیگر  از  نیز  باشد  شده  ایجاد  زخم  دلیل  به  است  ممکن 

شکمی جدی هستند که به بررسی دقیق پزشک نیازمند است.

دردهای قاعدگی
می  گرفته  اشتباه  شکمی  دردهای  با  نیز  قاعدگی  دردهای  گاهی 

که  است  لگن  داخل  های  درد  قاعدگی  دردهای  که  درحالی  شوند 
پایان آن مطلع هستند. اما پیچ  معموال خانم ها از زمان شروع و 
با  است  ممکن  تخمدان  داخل  های  کیسه  یا  ها  تخمدان  خوردگی 
درد های شکمی همراه باشد و کیست های تخمدانی هم به آسانی 
پاره می شوند و با ریزش خون به داخل حفره لگن و شکم ایجاد 
معاینه  و  تشخیص  نیازمند  نیز  دردها  این  که  کنند  می  شدید  درد 

دقیق است.

آپاندیسیت
که  اند  معروف  آپاندیسیت  های  درد  به  شکمی  های  درد  برخی 
و  التهاب  دلیل  به  و  هستند  همراه  تب  یا  شکمی  شدید  دردهای  با 
ایجاد  صفرا  کیسه  ورم  دلیل  به  است  ممکن  و  شده  ایجاد  عفونت 
شوند. همچنین عفونت پرده های داخل شکم نیز باعث درد و تب 
می شود. آپاندیس زایده ای به طول ۱۰ سانتی متر است، یک سر 
این زائده کرمی شکل به روده بزرگ وصل است و یک سر آن داخل 
حفره شکم قرار دارد. گاهی این زایده در کودکان ملتهب و عفونی 
می شود و از آنجا که بچه ها نمی توانند دقیقا عالئم خود را بیان 
شود.  داده  تشخیص  دیرتر  آنها  در  آپاندیسیت  است  ممکن  کنند، 
باید  حتما  بکشد  طول  ساعت  چهار  از  بیش  کودک  شکم  درد  اگر 
به پزشک مراجعه و از خود درمانی های رایج در منزل مثل دادن 

مسکن خودداری کرد.

سکته های قلبی
ارتباطی  شکمی  دردهای  به  است  ممکن  که  دردها  از  دیگر  یکی 
به  شکمی  های  درد  از  شکایت  با  است  ممکن  اما  باشد  نداشته 
پزشک مراجعه شود، سکته های قلبی است. در بیماری های قلبی 
که با درد شکم همراه هستند پزشک با معاینه و گرفتن نوار قلب 

متوجه می شود که این درد، ازجمله درد های شکمی نیست.

درد عصبی
برخی دردهای دیگر با درد های شکمی اشتباه گرفته می شود مثل 
همراه  شدید  دردهای  با  که  استخوان  شکستگی  و  زونا  دردهای 
در  شود.  معاینه  فرد  و  شده  زده  باال  بیمار  پیراهن  باید  و  است 
حسی  اعصاب  در  عفونت  باعث  ویروس  این  زونا،  دچار  بیماران 
کمر  درد  شود.  می  شکم  ناحیه  در  عصبی  درد  به  منجر  و  شده 

اولین عالمت زونا و بعد از آن بثورات پوستی است.

بهداشت و سالمت
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پوکی استخوان 
بیماری خاموش

ترجمه: دکتر فخریاسری

سیگار برای استخوان ها هم ضرر دارد
بیماری  را  استئوپروز  یا  استخوان  پوکی  مردم  از  بسیاری  شاید 
به  می تواند  سنی  هر  در  بیماری  این  ولی  بدانند،  سالمند  زنان 
وجود آید و به عالوه در مردان نیز دیده می شود. هرچند پوکی 
تدبیر  اگر  ولی  می شود،  دیده  سالمند  افراد  نزد  بیشتر  استخوان 
پیشرفت  مرور  به  نشود،  اندیشیده  آن  با  مقابله  برای  مناسبی 

می کند...
معدنی  مواد  کاهش  سپس  و  شدن  انباشته  دلیل  به  استخوان ها 
چهارم  یا  سوم  دهه  در  تغییرند.  در  بی وقفه  عمر  طول  تمام  در 
شدن  انباشته  از  بیشتر  استخوان ها  معدنی  مواد  کاهش  زندگی، 
آن شده و در نتیجه بافت استخوان دچار ضعف و پر از فضاهای 
خالی (کاهش تراکم) می شود. این کاهش مواد معدنی (به ویژه 
کلسیم) در هر دو جنس روی می دهد، ولی به طور کلی در زنان 

شایع تر است.

کاهش کلسیم می تواند به پوکی استخوان ها کمک کند که ویژگی 
استخوان  بافت  ساختمانی  وضعیت  شدن  بدتر  و  پایین  تراکم  آن 
بسیار  شکننده،  و  خالی  فضاهای  از  پر  استخوان های  این  است. 
ستون  ظاهری  شکل  در  تغییراتی  است  ممکن  و  بوده  آسیب پذیر 
به  سازد.  را زمین گیر  شخص  که  آید  قوز پدید  صورت  به  فقرات 
سنی  هر  در  زیرا  می گویند  نیز  خاموش  بیماری  استخوان  پوکی 
می تواند پیش آید و به آهستگی و طی سالیان دراز پیشرفت کند و 
اغلب هم تا اواخر پیشرفت بیماری چیزی از آن معلوم نمی شود. 
که  برشمرده اند  استخوان  پوکی  به  ابتال  خطربرای  عامل  چندین 
سابقه  و  قومیت،  جثه،  سن،  جنس،  (مانند  نیستند  کنترل  قابل 
خانوادگی) ولی عواملی نیز هستند که می توان از همان سال های 
نخست پیشرفت بیماری کنترل کرد. به ویژه زنان جوان باید به 
دریافت   D ویتامین و  کلسیم  ویژه  به  غذایی  مواد  از  کافی  مقدار 
کنند، تا سرعت کاسته شدن بافت استخوانی که در زمان یائسگی 

پیش آید کمتر شود.

عوامل خطرساز درپوکی استخوان
عوامل متعددی وجود دارند که می توانند شخص را آماده ابتال به 

پوکی استخوان کنند:

پوکی  به  ابتال  برای  بیشتری  شانس  هستید،  زن  اگر  جنس:   •
و  دارند،  کمتری  استخوانی  بافت  دارید.زن ها  استخوان 
استخوان های شان را به دلیل تغییرات هورمونی ناشی از یائسگی 

سریع تر از مردان از دست می دهند.

پوکی  به  ابتال  خطر  در  بیشتر  باالست،  سن تان  اگر  سن:   •
کاسته  استخوان ها  تراکم  از  سن،  رفتن  باال  با  هستید.  استخوان 

شده و ضعیف ترمی شوند.

معرض  در  ظریف،  استخوان های  و  کوچک  جثه  با  زنان  جثه:   •
خطر بیشتری هستند.

این  به  سایرین  از  بیشتر  آسیایی  و  سفیدپوست  زنان  قومیت:   •
بیماری مبتال می شوند. 

تا  استخوان ها  شکستگی  به  بودن  مستعد  خانوادگی:  سابقه   •
والدین شان  که  کسانی  می رسد  نظر  به  است.  ارثی  اندازه ای 
سابقه شکستگی استخوان هاداشته اند، از توده استخوانی کمتری 

برخوردارند.

• شیوه زندگی: زندگی غیرفعال و بیش از اندازه در بستر ماندن، 
استخوان های شما را ضعیف می کند.

مضر  ریه ها  همچون  استخوان ها  برای  سیگار  کشیدن:  سیگار   •
است.

• مصرف الکل: مصرف بیش از اندازه الکل، خطر کاهش بافت 
استخوانی و شکستگی را بیشتر می کند.

• دریافت کلسیم و ویتامین D: رژیم غذایی که کلسیم و ویتامین 
D کمی دارد، می تواند کاهش بیشتری را در بافت استخوانی فرد 

موجب شود.

• بی اشتهایی عصبی:خانم هایی که وزن شان کم است، استروژن 
شدید  بی اشتهایی  به  مبتال  بیماران  می کنند.  تولید  کمتری 
می توانند از همان حوالی ۲۰ سالگی دچار پوکی استخوان شوند!

قاعدگی  دوره های  غیرعادی  نبود  جنسی:  هومورن های   •
سطح  و  زنان  در  (یائسگی)  استروژن  پایین  سطح  و  (آمنوره) 
استخوان  پوکی  موجب  مردانمی توانند  در  تستوسترون  پایین 

شوند.

گلوکوکورتیکوئیدها  طوالنی  مصرف  داروها:  مصرف   •
(داروهای کورتیکوستروییدی) و برخی از ضد تشنج هامی تواند 

باعث کاهش تراکم استخوان ها و شکستگی های بیشتر شود.

پیشگیری
سنین  تا  جوانی  دوران  از  مناسب  ورزش  و  رژیم  با  که  کسانی 
سالمی  متراکم،  نیرومند،  استخوان های  آن  از  پس  و  میانسالی 
خطر  و  شده  رو  به  رو  نقصان  کمترین  با  آورده اند،  دست  به 
ایجاد  برای  است.  کمتر  آنان  در  نیز  استخوان ها  پوکی  به  ابتال 
کلسیم  کافی  قدری  به  است  الزم  نیرومند،  و  سالم  استخوان های 
مصرف کنیم. میزان نیاز به کلسیم در طول زندگی انسان تغییر 
می کند و در کودکی و نوجوانی و بارداری و شیردهی بیشتر به 
بیشتری  کلسیم  نیز  سالمند  مردان  و  یائسه  زنان  داریم.  نیاز  آن 
کلسیم  ذخیره  از  است  ممکن  نیز  داروها  عالوه،  به  دارند.  نیاز 
را  کلسیم  بدن  می کند  کمک  که  کافی   D ویتامین  بکاهند.  بدن 
جذب نموده و با کارآمدی مقدار بیشتری از آن را مورد استفاده 
قرار دهد، نیز در ایجاد استخوان های قدرتمند نقش دارد. عالوه 
به  شدن  نیرومندتر  با  که  است  زنده ای  بافت  استخوان  این،  بر 
فعالیت های ورزشی معمولی و سنگین پاسخ می دهد؛ از این رو، 
با ورزش های سنگین مانند پیاده روی، دویدن آرام، و وزنه برداری 
از سرعت کم شدن تراکم بافت استخوانی کاسته یا حتی جلوی آن 

گرفته می شود.
Mayoclinic :منبع
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استفاده  جای  به  می توان  معتقدند  کودك  روان شناسان  که  است  دلیل  همین  به   
از برخی کلمات و جمالت تند عبارت های دیگری را که اثر مخربی روی روحیه 
کودکتان  با  مکالمه  در  که  جمله ای   ۱۰ به  مقاله  این  در  برد.  کار  به  ندارند  کودك 

نباید به کار برید، اشاره می شود.

۱.واقعا بچه غیرقابل تحملی شده ای
مسلما گاهی پیش آمده که رفتار فرزندمان برای ما غیرقابل تحمل شده و طبیعی 
است که در چنین مواقعی عصبانی شویم. اما، این درست نیست که به کودکمان 
بگویم دیگر نمی توانیم تحملش، کنیم. این گونه جمالت روحیه کودك را به شدت 
جریحه دار می کند و ممکن است زمینه  بدرفتاری و حرکت های تهاجمی را در او 

افزایش دهد. در این موارد بهتر است بگوییم من دیگر نمی توانم این کار تو را 
تحمل کنم، دیگر از حد خودت خارج شده ای، یا فقط بگوییم: کافیه! دیگه بسه! 
درواقع بهتر است به جای اینکه شخصیت کودك را مورد خطاب قرار دهیم، به 

کار و رفتاری که از او سر زده است، توجه کنیم.

۲.از خواهرت یاد بگیر 
زدن  مثال  یا  سالش  و  همسن  کودک  حتی  برادر  یا  خواهر  با  کودک  یک  مقایسه 
آنها آتش حسادت و نفرت را بین فرزندان بر می افروزد. در این موارد بهتر است 
بگو ییم «کمی بیشتر سعی کن»، یا بگوییم «اگر اتاقت را مرتب کنی به مامان کمك 
که  فهمانیم  می  او  به  باشیم  کرده  مقایسه ای  اینکه  بدون  عبارت  این  با  کردی.» 

چه انتظاری از او داریم.

۳.مواظب باش نیفتی
و...  می شکنه  می افتد  دستت  از  لیوان  االن  می شکنه،  سرت  می افتی  االن  وایسا 
مراقب باش اونجا نرو خطرناک است و... از این قبیل جمالت. اینها عبارت هایی 
هستند که وقتی مادران دوست دارند فرزندشان دایما زیر پروبال آنها باشند به 
بدترین  همیشه  می شود  باعث  مادران  از  گروه  این  اضطراب  می شود.  کاربرده 

اتفاق را برای کودکشان پیش بینی کنند در حالی که این پیشگویی ها با خطری 
دارد  این  در  ریشه  مساله  این  ندارد.  ارتباطی  می کند،  تهدید  را  کودك  واقعا  که 
که والدین دوست دارند ببینند که فرزندشان کار سختی را بدون کمك آنها انجام 
بزرگ  موقع  از  زودتر  می خواهند  دیگر  عبارتی  به  شود،  موفق  آن  در  و  دهد 
شوند. در این موارد بهتر است به بچه بگو ییم: «دقت کن! ممکن است بیفتی.» 
از  می شود،  داده  قرار  کودک  عهده  به  مسوولیتی  اینکه  عین  در  ترتیب  این  به 
واضح  خیلی  که  است  این  بهتر  شیوه  می کند.  پیدا  آگاهی  هم  محیط  خطرات 
برای کودک توضیح دهیم که ما از این موضوع نگرانیم. مثال به کودک بگوییم 
اینکه  بدون  را  لیوان  این  می توانی  نمی دانم  بگو ییم  اینکه  یا  بیفتی!  «می ترسم 
بیفتد برای پدرت ببری». این روش کودك را وادار می کند که سعی کند در کارش 

دقت بیشتری داشته باشد تا موفق شود.

۴.چقدر شیطون شده ای
کافی  زمان  یا  و  نمی شود  توجه  آنها  به  می کنند  احساس  کودکان  وقتی  گاهی 
برای او گذاشته نمی شود، شروع به دلقک بازی و شیطنت می کنند تا نظرها را به 
خود جلب کنند. بیشتر کودکان دوست دارند نگاه ها را متوجه خود کنند. حتما 
آشنایانتان  و  دوستان  گرم  حواستان  که  میهمانی ها  و  جمع  در  را  این  هم  شما 
است تجربه  کرده اید. کودک مدام دور شما می چرخد و شروع به حرف زدن یا 
رفتارهایی می کند که ممکن است حتی موجب عصبانیت شما شود. در این زمان 
است  بهتر  موارد  این  در  که  حالی  در  می آورید،  زبان  به  را  جمله  این  که  است 
کنند،  نگاهت  همه  تا  کنی  سروصدا  اینقدر  نیست  «الزم  بگو یید  خود  کودک  به 
همین طوری هم برای همه جالب هستی» یا می توانید به او قول بدهید که بعدا 
وقت بیشتری برایش خواهید گذاشت و به او بگویید «االن میهمان داریم و باید 

از آنها پذیرایی کنیم، فردا حتما با هم حسابی بازی می کنیم».

۵.تو همیشه همین طوری
«همیشه» و «هیچ وقت» کلمه هایی هستند که به کار بردن آنها در مورد کودکان 
شانسی  هیچ  که  می کند  القا  را  موضوع  این  کودك  به  کلمات  این  نیست.  درست 
خود  کودك  که  می شود  باعث  برچسب زدن ها  این  ندارد.  خود  دادن  تغییر  برای 
را به همان شکل بپذیرد و هیچ تالشی برای بهبود رفتار خود انجام ندهد. در 
اسباب بازی هایت  مواظب  که  بودی  داده  قول  تو  بگوییم،  است  بهتر  موارد  این 

باشی... مطمئن هستم که آنها را دیگر خراب نمی کنی.

۶.از دست تو ذله شدم
وقتی کودک ما را بسیار عصبانی می کند و دیگر صبر و تحملمان تمام می شود، 
با لحن وحشتناکی می گوییم «دیگه از دستت خسته شدم.» اگر این عبارت را در 
مورد فرزندمان زیاد به کار ببریم، او احساس پذیرفته نشدن و طرد شدن توسط 
غم انگیز  بکنید  را  فکرش  آنچه  از  بیشتر  او  برای  این  و  می کند  پیدا  را  خانواده 
خواهد بود. اگر فرزندتان شما را تا این حد عصبانی می کند، نگاهی به کارهای 
بدرفتاری های  این  مسبب  کسی  چه  ما  خود  از  غیر  به  واقعا  بیندازید.  خوتان 
معنی  همان  جمله  این  شدم.  خسته  بگوییم  است  بهتر  موارد  این  در  اوست؟ 

عبارت باال را می دهد با این تفاوت که فرزند خود را نشانه نرفته ایم.

۷.اگر بچه خوبی نباشی، گرگه میاد می بردت
ممکن  و  است  خیالی  گرگ  از  کودك  در  وحشت  و  ترس  جمله  این  مخرب  تاثیر 
است سبب خواب آشفته یا شب ادراری در کودک شود. تاثیر بد دیگر این تهدید 
این است که وعده ها یا احیانا تهدید های ما باید همیشه قابل دسترس باشد. مثال 
کجا  از  نداد،  گوش  شما  حرف  به  هم  باز  او  و  کردید  تهدید  را  کودك  شما  اگر 
می   خواهید گرگ بیاورید. در این موارد بهتر است بگویید «اگر دست از این کارت 

برنداری، ممکن است تنبیه شوی.»

۸.دیگه دوستت ندارم
گفتن اینکه دیگر دوستت ندارم، یا حتی «مگر می خواهی ناراحتم کنی یا دلم را 
بشکنی یا اذیتم کنی» بچه های شیطان را عصبی تر و خرابکارتر می کند. او حس 
می کند با جمله «تو چقدر بدجنسی» یا «تو داری من را دیوانه می کنی» محکوم 
یا طرد شده است. این طرز صحبت به بچه ها القا می کند که تا بچه خوبی نباشد 
و به میل بزرگ ترها رفتار نکند، دوست داشتنی نخواهد بود. در این موارد بهتر 
دوست  اصال  را  کارت  این  نبود.  درستی  کار  کردی  تو  که  بگوییم: «کاری  است 
ندارم.» در این روش این کودك نیست که محکوم می شود بلکه رفتار اوست که 
مورد سرزنش قرار می گیرد. همچنین می توانیم از این عبارت هم استفاده کنیم 

«بچه خوبی باش و با دوستانت مهربان باش این جوری خیلی بهتر است.»

۹.نه، تو نمی ترسی
با گفتن این جمله که «این ترس ندارد» شما دارید ترس کودك و در واقع احساس 
نمی دانند  که  دلیل  این  به  والدین  اوقات  بیشتر  می دهید.  جلوه  بی اهمیت  را  او 
چه عکس العملی نشان دهند یا نمی خواهند ببینند که فرزندشان از چیزی مثال 
شما  کودك  که  حالی  در  می گویند.  را  جمله  می ترسد،  این  آسانسور  یا  پله برقی 
بدون توجه به احساسات پدر و مادر، معصومانه ترس خود را اعتراف می کند. 
در این هنگام اگر تنها حامیان او بگویند «اینکه ترس ندارد» او بیشتر سردرگم 
بیاورد  زبان  به  را  آن  یا  کند  اعتماد  خود  احساسات  به  اینکه  از  آینده  در  و  شده 
دچار شك و تردید می شود. در این موارد بهتر است بگوییم «نگران نباش، من 
پیش تو هستم و کمکت می کنم. من هم وقتی بچه بودم از این چیزها می ترسیدم 

اما حاال دیگه نمی ترسم.»

۱۰.نه، درد ندارد
برخورد  جایی  به  یا  می افتد  وقتی  که  آمده  پیش  هم  شما  کودک  برای  قطعا 
می کند و دردش می آید شروع به گریه کردن می کند. گریه کردن کودکان هنگام 
است.  طبیعی  بسیار  واکنش  آنها،  بدن  از  بخشی  گرفتن  درد  و  زمین خوردن 
کودک با گریه کردن احساس درد خود را بیان می کند و به ما نشان می دهد که 
نیاز به حمایت دارد، بنابراین نباید در این زمان به کودک خود بگویید که «گریه 
نکن، اینکه درد ندارد، یا عبارتی مثل تو پسری و پسرها که گریه نمی کنن». با 
اینگونه برخوردها به کودک القا می کنیم که احساسات خود را برای ما بیان نکند 

و حس دوگانگی و درماندگی را به او القا می کنیم.

خانواده

جمالتی که نباید به کودکان گفت

از دست تو ذله شدم
دکتر مژده پورحسین

والدین گاهی کلمات و جمله هایی در رابطه با بچه ها 
به کار می برند که می توانند زیان های جبران ناپذیری 

بر روح و روان آنها داشته باشند....
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مـــــــــــــــردان و 
۱۱عالمت سرطان

ترجمه: سهیال عابدین پور

 اگر مدتی طوالنی است که از این عالیم 
پزشک  به  است  بهتر  می برید،  رنج 

مراجعه کنید و به فکر درمان باشید.

۱. درد کمر
از  مشخصی  نقطه  در  ناراحتی  احساس  یا  مداوم  درد 
در  درد  مردان  در  باشد.  سرطان  نشانه  می تواند  بدن 
سرطان  به  ابتال  نشانه  ران  کشاله  یا  کمر  پایین  ناحیه 
به  ابتال  نشانه  کمر  پایین  و  ران  باالی  باسن،  درد  و  بیضه 
سرطان پروستات است. حتی اگر درد بیشتر در استخوان 
می تواند  نیز  شود  احساس  پا  استخوان های  به خصوص 
این  در  می شود  توصیه   باشد.  پیشرفته  سرطان  نشانه 

موارد هرچه سریع تر به پزشك مراجعه کنید.

۲. لك های سفید در دهان
زودرس  نشانه  می توانند  زبان  یا  دهان  در  سفید  لك های 
یا  می کشید  سیگار  شما  اگر  باشند.  زبان  یا  دهان  سرطان 
بیشتر  احتمال  این  هستید،  الکل  یا  موادمخدر  مصرف  اهل 
است.  ضروری  پاتولوژی  به  آن  ارسال  و  نمونه برداری  و 

پس به یك دندان پزشك یا متخصص پوست مراجعه کنید.

۳. ناتوانی جنسی
به طور  و  درد  با  همراه  کم  انزال  نعوظ،  در  ناتوانی  گاهی 
کلی ناتوانی جنسی عالمت ابتال به سرطان پروستات است 
می شود.  انزال  و  نعوظ  مانع  پروستات  شدن  بزرگ  زیرا 
پرفشاری  داروها،  برخی  مصرف  خستگی،  گاهی  البته 
بهتر  شوند.  موضوع  این  باعث  می توانند  نیز  و...  خون 

است برای اطمینان به یك اورولوژیست مراجعه کنید.

۴. کاهش وزن ناگهانی
خستگی، بی اشتهایی و کاهش وزن شدید می توانند نشانه 
حقیقت  در  باشند.  پیشرفته  مراحل  در  سرطان  به  ابتال 
بین  از  را  پروتئین ها  و  می کند  ضعیف  را  بدن  سرطان، 
ادامه  برای  الزم  موادمغذی  بدن  ترتیب  این  به  و  می برد 
حیات را از دست می دهد. سرطان پانکراس، کلیه و معده 
شیوع  زنان  از  بیش  مردان  در  که  هستند  سرطان هایی  از 
بدون  اگر  می شوند.  فرد  شدید  وزن  کاهش  باعث  و  دارند 
بیش  و  شده اید  وزن  کاهش  دچار  خاص،  رژیمی  داشتن 
به  حتما  داده اید،  دست  از  را  طبیعی تان  وزن  درصد   ۱۰ از 

پزشك مراجعه کنید.

۵. سرفه های شدید
ریه  سرطان  نشانه  می تواند  هفته   ۳ از  بیش  شدید  سرفه 
دخانیات  مصرف  به  بیشتر  گرایش  دلیل  به  مردان  باشد. 
اگر  می شوند.  مبتال  سرطان  از  نوع  این  به  زنان  برابر   ۳
سرفه با خون همراه باشد، احتمال ابتال به سرطان بیشتر 
یا  آلرژی  نشانه  می توانند  شدید  سرفه های  البته  است. 
سرماخوردگی یا برونشیت هم باشند و به هر حال درمان 

می خواهند.

۶. تب بدون علت
وقتی سلول های سرطانی وسعت می یابند و از یك نقطه به 
نقطه دیگر گسترش پیدا می کنند، می توانند عامل بروز تب 
به خصوص  سرطان ها  برخی  شروع  عالمت  البته  شوند. 

دیده  بیشتر  سال   ۵۰ باالی  مردان  در  که  معده  سرطان 
می شود، تب و خستگی است. تب نشانه عفونت است و اگر 
۴۸ ساعت طول کشید یا مرتب کم و زیاد شد، بهتر است به 

یك متخصص مراجعه کنید.

۷. مشکل در دفع ادرار
سوزش هنگام دفع ادرار، ریزش کم و مشکل دار، احساس 
مکرر نیاز به دفع ادرار به خصوص در شب و... می تواند 
البته  باشد.  عضو  این  سرطان  و  پروستات  بزرگی  نشانه 
شوند  عالیم  این  بروز  باعث  می توانند  هم  کلیوی  مشکالت 
پس بهتر است با مشاهده این نشانه ها به پزشك متخصص 

مراجعه کنید.

۸. وجود غده ای در سینه
می تواند  سینه  پوست  کشیدگی  و  درد  ترشح،  غده،  وجود 
نشانه سرطان پستان در مردان باشد. احتمال بروز سرطان 
پستان در مردان کمتر از زنان است اما یك درصد مبتالیان 
است  الزم  و  می دهند  تشکیل  مردان  را  پستان  سرطان  به 
آنها نیز مانند زنان بررسی های الزم را انجام دهند. معموال 

این سرطان بعد از ۶۵-۶۰ سالگی در مردان بروز می کند.

۹. اختالل در بلع
سرطان  نشانه  می تواند  جامد  موادغذایی  بلع  در  اختالل 
دستگاه گوارش یا مری باشد. افراد مبتال احساس می کنند 
سدی درگلوی آنهاست و مانع پایین رفتن غذایشان می شود. 
و  درد  با  باشد،  سرطان  نشانه  بلع  در  اختالل  اگر  معموال 
سوزش معده نیز همراه است. با توجه به اینکه ۸۰ درصد 
مبتالیان را مردان باالی ۵۵ سال تشکیل می دهند، نباید از 

این نشانه به آسانی گذشت.

۱۰. خون در اسپرم یا ادرار
گاهی وجود خون در اسپرم یا ادرار نشانه ابتال به سرطان 
نشانه  می تواند  خون  وجود  البته  است.  بیضه  یا  پروستات 
ابتال به سایر بیماری ها از جمله بزرگی پروستات، نارسایی 

کلیه یا التهاب مثانه نیز باشد.

۱۱. تغییر حالت بیضه ها
حجمی  آمدن  وجود  به  یا  بیضه ها  از  یکی  شدن  بزرگ تر 

سرطان  نشانه  می تواند  آن،  درون  درد  بدون  اما  سفت 
بیضه باشد. معاینه سطحی پزشك این موضوع را روشن تر 
پیشرفت  سرعت  به  بیضه  سرطان  انواع  از  برخی  می کند. 
و به ارگان های دیگر سرایت می کنند. پس به محض دیدن 
در  سرطان  این  کنید.  مراجعه  متخصص  به  نشانه  اولین 

میان مردان ۲۰ تا ۴۵ ساله شایع است.
medisite :منبع
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اغلب مرگ را در تقابل با زندگی تصور می کنند. این نگاه سفید و سیاه به زندگی و مرگ، 
مرگ  کند.  دگرگون  مرگ  به  هم  و  زندگی  به  هم  را  ما  نگاه  می تواند  که  دارد  مهمی  آثار 
متضاد زندگی نیست، همان گونه که درجات متفاوتی از تاریکی و نور تصویر را می سازد 
و نه در تاریکی مطلق تصویری دیده می شود و نه در روشنایی مطلق، مرگ هم از ابتدا 
در تاروپود زندگی تنیده شده است. وقتی زندگی و مرگ را از یکدیگر جدا بدانیم، ترس 
این  و  می شود  منجر  مرگ  انکار  به  که  ترسی  فرامی گیرد،  را  ما  وجود  مرگ  از  شدیدی 
انکار در تمام زوایای زندگی نفوذ می کند. انکار مرگ در واقع به انکار جنبه های مهمی 
از زندگی منتهی می شود. امروزه افراد بیش از پیش به انکار مرگ می پردازند و تصور 
به  بیشتر  کنند،  دوری  آن  جلوه های  و  مظاهر  تمام  از  و  نیندیشند  مرگ  به  اگر  می کنند 
زندگی خواهند پرداخت و روزگار بهتری خواهندداشت اما این شیوه تفکر، ما را به جایی 

نمی رساند.
به  قدم  هرگز  مرگ  که  است  خانه  کدام  کرد.  دوری  آن  از  بتوان  که  نیست  پدیده ای  مرگ 
آن نگذاشته باشد؟ با چنین تفکری، زندگی انسان به سوی تك بعدی شدن می رود. تاکید 

فراوان بر ارزش های مادی و اندوختن ثروت از هر راه ممکن، کارکردن بیش از اندازه و 
جای  به  زندگی  ظواهر  بر  تاکید  سنگدلی،  و  انعطاف نا پذیری  کار،  به  اعتیاد  اصطالح  به 
پرداختن به موضوعات عمیق و اصیل مانند روابط انسانی، زیرپا گذاشتن حقوق دیگران، 

خشونت و در شدیدترین شکل آن، قتل، جنگ و نسل کشی، همه محصول این انکارند.
نگاه  مسلم  حقیقت  یك  به عنوان  بلکه  احتمال،  یك  به عنوان  نه  خود  مرگ  به  که  انسانی  آیا 

می کند، می تواند قاتل انسان دیگری باشد، ظلم کند یا آتش جنگی را شعله ور کند؟

ترس از مرگ
اگر این دفاع (انکار) کارساز نباشد، ترس از مرگ همه وجود ما را فرامی گیرد و می تواند 
نشانه های بیماری را پدید آورد، مثال به حمله های هراس که با اضطراب شدید و احساس 
تصور  که  افرادی  مانند  شود،  منجر  بیمارانگاری  خود  یا  است  همراه  قریب الوقوع  مرگ 
می کنند به بیماری قلبی و عروقی یا سرطان مبتال شده اند و با وجود آزمایش های مکرر 
از  جسمی،  بیماری  نداشتن  بر  وجود  آنها  تاکید  و  مختلف  متخصصان  اطمینا ن بخشی  و 
این متخصص به آن متخصص مراجعه می کنند، انگار که با این مراجعات، می توان مرگ 

را از خود دور کرد.

پذیرش مرگ
انسان رشدیافته و بالنده، مرگ و زندگی را در تقابل با یکدیگر نمی بیند و همان طور که 
خود را جاودان نمی پندارد، به فناپذیری انسان های دیگر نیز می اندیشد. او هم کار می کند 
و نگاهی به آینده دارد و هم در لحظه حاضر زندگی می کند و لذت می برد. در عین حال 
از گذشته خود نیز جدا نشده است و زندگی را خط ممتدی می بیند که در هر حال به مرگ 
نه  می داند،  زندگی  طبیعی  پایان  کوهستان  فراز  بر  قله ای  مانند  را  مرگ  و  می شود  ختم 

نقطه متضاد آن.
او از صحبت  درباره مرگ هراس ندارد، به بازماندگان توصیه نمی کند سوگواری نکنند و 
عزیز از دست رفته شان را فراموش کنند، می داند که وقتی کسی را از دست می دهیم، برای 
از  ترس  از  او  است.  سوگ  همان  بها،  این  و  می پردازیم  بهایی  داشته ایم،  او  به  که  عشقی 

دست دادن، از عشق و رابطه صمیمانه و عمیق گریزان نمی شود یا از رابطه زودگذری به 
رابطه زودگذر دیگری پناه نمی برد، روابط انسانی را سرمایه بزرگ زندگی خود می داند، 
خالقیت، شکوفایی و جا گذاشتن یادبودهای اصیل برای او بر جمع آوری ثروت بی حساب 
و غرق  شدن در خوشی های دروغین (نه شادی های حقیقی) برتری دارد. او با انسان های 
دیگر احساس همدلی می کند (مگر انتهای راه  همه ما یکی نیست؟)، از هر فرصتی بهره 

می برد تا عالقه و عشق خود را به آنهایی که دوستشان دارد، ابراز کند، مگر نه آنکه این 
فرصت ممکن است برای همیشه از دست برود؟

وقتی یکی از نزدیکان او به بیماری العالجی مبتال می شود، به او اجازه می دهد درباره 
حرف  شود،  پرداخته  آن  به  مرگش  از  بعد  یا  انجام دهد  برایش  آنچه دوست دارد  مرگ و 
بحران های  با  برساند.  پایان  به  را  آن  دارد،  ناتمامی  تکلیف  اگر  می کند  کمك  او  به  بزند. 
نشانه های  از  و  می آید  کنار  راحت تر  سالمندی،  دوران  ناتوانی های  و  میانسالی  دوره 
نزدیك تر شدن به مرگ هراس ندارد، کمتر به قضاوت در مورد دیگران و نقد کینه توزانه 
خودمان  زندگی  به  پرداختن  برای  فرصت  وقتی  می داند  چون  می پردازد،  آنها  زندگی 
در  فردی  چنین  است.  بیهوده  دیگران  زندگی  در  کنکاش  و  عیب جویی  باشد،  کوتاه  هم 
و  پرندگان  صدای  دریا،  موج  فصل ها،  زیبایی  از  و  می کند  زندگی  لحظه  در  که  حال  عین 
هماهنگی چشم نواز جهان لذت می برد، به آینده نیز چشم می دوزد و از گذشته خود نیز 
گریزان نیست. نه آینده را فدای حال می کند و نه حال را فدای آینده. او خطاهای کوچك 
هرگز  دیگر  را  فرزندی  برادری،  دوستی،  است  قرار  اگر  می بخشد؛  آسان تر  را  دیگران 
تلخ  را  دیگران  و  خود  اوقات  پیش پاافتاده  و  کوچك  چیزهای  برای  می توانیم  آیا  نبینیم، 

راننده  همسایه،  با  مدام  جنگ  در  را  آن  می شود  آیا  باشد،  کوتاه  اینقدر  زندگی  اگر  کنیم؟ 
تاکسی، کارمند بانك، ارباب رجوع و... تلف کرد؟ اگر فرصت نامحدودی نداشته باشیم، 
آیا می توانیم شادی، سفر، کتاب خواندن و آموختن هنری که همیشه آرزو کرده ایم و وقت 

کافی برای پرداختن به آن داریم، اینقدر به تعویق بیندازیم؟

مرگ پایان نیست
تالش ها  این  همه  از  هدف  پس  فرابرسد،  روزی  است  قرار  مرگ  اگر  بگویید  است  ممکن 
بگذرد  کنیم،  دنبال  را  هدفی  بی آنکه  عمر،  صباح  چند  این  بگذاریم  نیست  بهتر  چیست؟ 
و پیش از  آنکه بمیریم، مرده باشیم؟ این شیوه تفکر هم از اندیشه تقابل زندگی با مرگ 
زندگی  هست،  مرگ  که  جایی  و  نیست  مرگ  هست،  زندگی  که  جایی  انگار  برمی خیزد. 
هم  مرگ  در  دارد،  حضور  مرگ  زندگی  در  که  همان گونه  باشیم  داشته  یاد  به  اما  نیست 
زندگی هست، چه کوتاه زندگی کنیم و چه عمر طوالنی  داشته باشیم، حتما زندگی و مرگ 
ما  و  باشد  شده  خلق  پیچیدگی  این  به  جهانی  اینکه  خواهدگذاشت.  دیگران  بر  اثری  ما 
تنها تماشاگران خالق و آگاه این جهان روی زمین باشیم و با مرگ ما، بازتاب این جهان 
از  که  نیز  ما  نیاکان  حتی  که  است  تصور  غیرقابل   آنقدر  شود،  نابود  کامال  درونمان  در 
دانش گسترده  انسان مدرن درباره جهان بهره ای نداشته اند، نمی توانسته  اند آن را بپذیرند 
وگرنه آن نقاشی های زیبا بر دیواره غارها، ابزار و خوراك و پوشاکی که مردگانشان را با 

آنها به خاك سپرده اند، هرگز برای ما باقی نمی گذاشتند.

ریلکسیشن،
 حتی برای شما 

 
سالن  دنبال  ریلکسیشن  برای  که  نیست  الزم 
سالمت  مراکز  به  یا  باشید  بدنسازی  های 
آرامش  به  می توانید  هم،  خانه  در  بروید. 
این  باید  چگونه  بدانید  که  شرطی  به  برسید. 

کار را انجام دهید.

 نفس بگیرید، بیرون بدهید...
مورد  را  ریلکسیشن  که  جایگزین  های  طبابت 
آنها  جمله  از  زیادند،  بسیار  می دهند،  قرار  توجه 
چی،  تایی  مدیتیشن،  یوگا،  به:  کرد  اشاره  می توان 
های  تکنیک  حال،  این  با  غیره.  و  سورفولوژیی 
شما  می کنند  کمک  که  دارند  وجود  ای  ساده  بسیار 
در خانه خود به آرامش برسید. اولین روش: تنفس 
است! این روش، ساده ترین و سریع ترین راه برای 
تخلیه فشارهاست. تنفس را با فروبردن هوا و باد 
انجام  باالتنه  دادن  حرکت  بدون  و  تان  شکم  کردن 
داخل  با  چه  و  داشتن  نگه  ثابت  با  چه  سپس  دهید، 
بردن شکم ، هوا را بیرون بدهید.مقدار هوای تخلیه 
شده به طور قابل توجهی بیشتر از تنفس معمولی 
ها  شش  باالی  قسمت  از  استفاده  با  که  (تنفسی 
باعث  واسطه  بی  تکنیک  این  است.  می گیرد)  انجام 

ترکیب بهتر اکسیژن با خون می شود. 
 یافتن بدن خود

شدن  آگاه  و  است،  اندیشیدن  شامل  دیگر   روش 
در  روزانه  ما  که  است  هایی  وضعیت  به  نسبت 
متخصص  که  ِپِرتی،  ناتالی  داریم.  قرار  آنها 
سورفولوژی و مربی است، توصیه می کند که الزامًا 

ریلکسیشن  تمرین  به  تبدیل  را  هایی  زمان  روز،  در 
توجه  با  هستید  دوش  زیر  وقتی  مثال:  برای  کنید. 
زده  صابون  که  را  بدن تان  های  قسمت  تمام  زیاد، 
اید، بشویید.هنگامی که در حال نوشیدن قهوه تان 
دهید  انجام  آرامش  و  طمأنیه  با  را  کار  این  هستید، 
تا حس های ذائقه ای تان، از مایع داغ تأثیر بگیرند 
و دهان تان، مری تان و... تحریک شوند. هدف از 
بیابید  را  خود  بدن  شما  که  است  این  اقدامات  این 
قابل  غیر  عادات  واسطه  به  که  را  تان  احساسات  و 

مشاهده شده اند، کشف کنید.  
 طول مدت و تکرار

طول مدت انجام تمرین های ریلکسیشن مهم نیست، 
آنچه اهمیت دارد منظم و مرتب بودن آنهاست. بهتر 
است که هر روز صبح یکی دو دقیقه را به این تمرین 
بهتر  کنید  تمرین  روز  هر  اگر  دهید،  اختصاص  ها 
هفته  در  ای  دقیقه  بیست  نوبت  یک  که  است  این  از 
این تمرین ها را انجام دهید. ناتالی پرتی می گوید: 
زندگی  فلسفه  و  بهداشت  علم  نوعی  «ریلکسیشن 
مناسب،  زمان  یک  منتظر  می خواهید  اگر  است». 
بی  باشید،  راحت  بالش  یک  و  خوب  موسیقی  یک 
تعارف بگویم: هیچ گاه انتظارتان جواب نمی دهد! 
سورفولوژی  درباره  المثل  ضرب  یک  به  شخصًا، 
یک  به  تبدیل  باید  انتظار  لحظه  یک  دارم:   اعتقاد 

لحظه آرامش شود .   
 عوارض

در کل ریلکسیشن، عوارض خاصی ندارد، اما زنان 
دچار  که  اشخاصی  و  عروقی  قلبی  بیماران  باردار، 
افسردگی  روحی،  سخت  عصبی (بیماری  مشکالت 
بردن  بهره  از  قبل  است  بهتر  هستند،  و...)  شدید 
شان  پزشک  با  ریلکسیشن،  خاص  های  تکنیک  از 

صحبت کنند.

روانشناسی

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

چگونه با مرگ مواجه شویم؟

... و نترسیم از مرگ
دکتر سودابه دیداران /  روان پزشك، روان درمانگر
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ورزش
هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان-لهستان

ایران؛ شگفتی 
یا شکست؟

هشتم  از  جهان  مردان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره  هجدهمین 
ایران  می شود.  آغاز  لهستان  شهر  هفت  در  و  روز   ۲۳ مدت  به  شهریورماه 
و  پرتوریکو  فرانسه،  امریکا،  ایتالیا،  تیم های  با  مسابقات  مقدماتی  دور  در 
بلژیك در گروه چهارم همگروه است. تیم ملی در نخستین مسابقه خود در 
رقابت های قهرمانی جهان از ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه ۹ شهریور به مصاف 
ایتالیا می رود و همگان منتظر هستند تا ببینند ایرانی ها که چند وقتی است 
تبدیل به یکی از قدرت های دنیای توپ و تور شده اند، این بار و در لهستان چه 
کار می کنند؛ شگفتی یا شکست؟! والیبال ایتالیا یکی از قدرت های مهم این 
رشته ورزشی در جهان است که چهار مدال قهرمان جهانی را نیز در پرونده 

کاری خود دارد. ملی پوشان والیبال ایتالیا در سال های ۱۹۹۰، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ 
آن  از  را  جهان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  طالی  مدال  متوالی  دوره  سه  در 
خود کردند و در سال ۱۹۷۸ نیز مدال برنز این رقابت ها را به دست آوردند. 
مردان ایتالیا پنج مدال نقره و برنز مسابقات والیبال بازی های المپیك را نیز 
در پرونده کاری خود دارند که در سال های ۱۹۹۶ آتالنتا و ۲۰۰۴ آتن به مدال 
نقره دست یافتند و در سال های ۱۹۸۴ لس آنجلس، ۲۰۰۰ سیدنی و ۲۰۱۲ لندن 
دست  به  را  المپیك  بازی های  والیبال  مسابقات  سومی  عنوان  و  برنز  مدال 
آوردند. بیشترین افتخارات ایتالیا در رقابت های لیگ جهانی است که هشت 
از   ۲۰۰۰ و   ۱۹۹۹  ،۱۹۹۷  ،۱۹۹۵  ،۱۹۹۴  ،۱۹۹۲ تا   ۱۹۹۰ سال های  در  طال  مدال 
لیگ  برنز  نشان  چهار  و  نقره  مدال  سه  همچنین  تیم  این  است.  آنان  جمله 
جهانی  لیگ  سومی  عنوان  که  دارد  خود  کاری  پرونده  در  را  والیبال  جهانی 
سال ۲۰۱۴ فلورانس از جمله آنان است. عنوان قهرمانی در جام جهانی سال 
 ۱۹۹۹ سال  سومی  مقام  و   ۲۰۰۳ و   ۱۹۸۹ سال های  در  نایب قهرمانی   ،۱۹۹۵
جام جهانی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایتالیا در رقابت های مهم جهان 
مسابقات  در  مدال   ۱۲ کسب  ایتالیا  والیبال  ملی پوش  مردان  همچنین  است. 
قهرمانی قاره اروپا (شامل ۶ مدال طال، چهار مدال نقره و دو نشان برنز) 
را در گنجینه افتخارات خود دارند. تیم ملی والیبال ایتالیا سابقه حضور در 
دارد.  خود  کاری  پرونده  در  را  جهان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  دوره   ۱۵
تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا ۱۱ بار با هم روبه رو شده اند که سهم ایتالیا 
هفت پیروزی و سهم ایران چهار پیروزی بوده است. شکست ۳ بر ۲ ایران 
مقابل ایتالیا در آخرین مسابقه مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۰ 
از یاد اهالی والیبال نمی رود؛ شکستی که باعث شد ایران از صعود به دور 
مسابقات  این  دوره  چهار  در  تاکنون  ایران  والیبال  ملی  تیم  بماند.  باز  بعد 
شرکت کرده است که در مجموع چهار دوره چهار پیروزی کسب کرده است. 
جهان  مردان  قهرمانی  مسابقات  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  حضور  نخستین 
به قبل از پیروزی انقالب اسالمی و هفتمین دوره این رقابت ها برمی گردد. 
جهان  قهرمانی  رقابت های  میزبان   (۱۹۷۰ (سال  دوره  آن  در  بلغارستان 

چهار  که  کرد  برگزار  دوره  آن  در  مسابقه   ۱۱ ایران  والیبال  ملی  تیم  و  بود 
این  در  ایران  والیبال  ملی پوشان  بود.  آن  حاصل  شکست  هفت  و  پیروزی 
دوره از رقابت ها با کسب رتبه بیست و یکم جهان به کار خود پایان دادند. 
والیبال ایران برای حضور دوباره در مسابقات قهرمانی جهان ۱۸ سال صبر 
کرد تا در سال ۱۹۹۸ برای دومین بار به این رقابت ها راه یافت. تیم ملی در 
مسابقاتی که به میزبانی ژاپن برگزار شد، سه شکست در دور مقدماتی را 
شانزدهمین  شد.  حذف  رقابت ها  دور  از  نوزدهمی  رتبه  کسب  با  و  پذیرفت 
ملی  تیم  حضور  تجربه  سومین  جهان  قهرمانی  والیبال  رقابت های  دوره 
کشورمان  پوشان  ملی  که  می شود  محسوب  مسابقات  این  در  ایران  والیبال 
پنج شکست متوالی را تجربه کردند و با رتبه بیست و یکمی از این دوره از 
رقابت ها حذف شدند. تیم ملی والیبال ایران چهار سال بعد یعنی هفدهمین 
دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ایتالیا (۲۰۱۰) برای چهارمین بار 
در مسابقات جهانی به میدان رفت و برای اولین بار بعد از انقالب اسالمی 
موفق به کسب یك پیروزی در این رقابت ها شد. ملی پوشان ایران با هدایت 
زنده یاد حسین معدنی موفق به شکست ژاپن شدند و در برابر ایتالیا نیز با 
جایگاه  به  نهایت  در  و  شدند  مغلوب  دو  بر  سه  عالی  دیدار  یك  ارائه  وجود 

نوزدهم جهان اکتفا کردند.

تیم ملی به دنبال اثبات خود در جهانی
و حاال بعد از کسب مقام چهارمی در لیگ جهانی ۲۰۱۴، بسیاری از قدرت های 

جهان حساب ویژه یی روی والیبال ایران باز کرده اند. البته تیم ملی والیبال 
کسب  دنبال  به  همچنان  و  نوپاست  بسیار  جهانی  عرصه  در  هنوز  ایران 
نخستین مدال جهانی. تمام افتخارات والیبال ایران به دو قهرمانی در آسیا و 
نایب قهرمانی در بازی های آسیایی خالصه می شود. اگرچه تیم ملی والیبال 
جز  به  قدرت ها  همه  برابر  را  خوبی  پیروزی های  گذشته  سال های  در  ایران 
روسیه به دست آورده اما هنوز نتوانسته در عرصه جهانی مدال بگیرد. با 
تیم  چهار  هر  بعدا  و  می کنند  صعود  گروه  هر  از  تیم  چهار  اینکه  به  توجه 
گروه  برتر  تیم  چهار  همراه  به  آورده اند  دست  به  که  رده یی  به  توجه  بدون 
دست  به  گروه  در  که  رتبه یی  کاغذ،  روی  می گیرند  قرار  جدول  یك  در  دیگر 
پیدا  اهمیت  آنجایی  مساله  این  اما  باشد،  نداشته  اهمیتی  چندان  شاید  می آید 
کاغذ  روی  می شود.  اعمال  بعدی  مرحله  در  مقدماتی  دور  نتایج  که  می کند 
ایتالیا، امریکا، ایران و فرانسه چهار تیمی هستند که می توانند بدون دردسر 
رویارویی  توان  بلژیك  و  پرتوریکو  تیم های  که  چرا  کنند،  صعود  گروه  از 
و  فرانسه  امریکا،  ایتالیا،  ایران،  صورت  این  در  ندارند،  را  تیم  چهار  این  با 
چهار تیم نخست گروه اول که به احتمال زیاد لهستان، آرژانتین، صربستان 
و استرالیا خواهند بود در یك گروه هشت تیمی قرار می گیرند. اگر ایران در 
این  بعد  مرحله  در  باشد،  باخته  امریکا  و  ایتالیا  تیم های  به  گروهی  مرحله 
باخت ها لحاظ شده و کار برای صعود به مرحله بعد بسیار دشوار می شود، 
به  مساله  این  و  می کنند  صعود  تیم  سه  فقط  تیمی  هشت  گروه  از  که  چرا 
این معناست که ایران باید هر چهار تیم گروه دیگر را شکست دهد. سعید 
معروف، مهدی مهدوی، سید محمد موسوی، عادل غالمی، آرمین تشکری، 
عبدالرضا  ظریف،  فرهاد  غفور،  امیر  محمودی،  شهرام  فائزی،  سامان 
علیزاده، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، مجتبی میرزا جانپور، میالد عبادی پور 
۱۴ بازیکن ایران در این دوره از مسابقات جهانی هستند. اسلوبودان کواچ 
(سرمربی)، چورا، رحمان محمدی راد (مربی) و امیرخوشخبر (سرپرست) 
تیم  فنی  کادر  مشجری (آنالیزور)  نوید  همراه  به  افروزی (پزشك)  سیاك  و 

ملی را در این دوره تشکیل می دهند.

چرا باشگاه های لیگ برتری 
گرانتر خرید می کنند؟ 

 ترجمه: محمدرضا اسماعیل زاده

و  نقل  بازار  در  معینی  ارزش  هیچ  گفت  می  که  داشت  معروفی  جمله  فرگوسن  سرآلکس 
در  یورو  میلیون   ۷۵۰ جمله  از  شده  هزینه  مبالغ  مجموع  مقایسه  با  ندارد.  وجود  انتقاالت 
گفته  شاید  آلمان  و  ایتالیا  در  یورو  میلیون   ۲۵۰ و  اسپانیا  در  یورو  میلیون   ۵۰۰ برتر،  لیگ 

سرمربی سابق یونایتد پر بیراه نباشد.
امثال الیکام مانگاال و شین النگ که با ارقام بسیار عجیب جذب باشگاه های مدعی در لیگ 
با  خرید  به  همچنان  برتری  لیگ  تیم های  که  می رساند  ذهن  به  را  نتیجه  این  شدند،  برتر 
قیمت های باالتر ادامه می دهند. این مسئله زمانی بیشتر به چشم می آید که در همین پنجره 
تابستانی ۱۰ بازیکن با مبالغ بیش از ۲۵ میلیون یورو جذب باشگاه های مدعی قهرمانی لیگ 

برتر جزیره شدند؛ در حالی که در بوندس لیگا این رقم صفر است!
باشگاه های انگلیسی از عوامل متعددی رنج می برند که آنها را مجبور می کند تا رقم هایی 
باالتر از ارزش بازیکنان در بازار خرج کنند. از اهداف بزرگ هر ۲۰ باشگاه حاضر در لیگ 
برتر گرفته تا ناتوانی در کشف و کنکاش بازارهای کشورهای دیگر که باعث می شود تیمها 
در موقع نیاز هزینه بیشتری برای یک بازیکن پرداخت کنند؛ درست زمانیکه بازیکنی شبیه 

به آن در لیگ های دیگر موجود است.
زمان  سریعترین  در  باید  کرد  پیدا  را  نظرش  مورد  بازیکن  که  زمانی  باشگاه  که  ادعا  این 
ممکن بودجه خرید او را مهیا کند وقتی به چالش کشیده می شود که این سیاست با سیاست 
ریزی  برنامه  یک  با  باشگاه ها  کشورها،  بقیه  در  می شود.  مقایسه  اروپایی  تیم های  بقیه 

واضح و استراتژی مشخص به سمت خریدهای هدفمند حرکت می کنند.
نمی توان گفت همه تیمها فاقد شم بویایی برای پیدا کردن ارزشمندترین ها در فصل نقل و 
انتقاالت هستند، ولی در هیچ کشور اروپایی جز انگلستان این شهوت خرید های بیشتر و 
گرانتر را نمی توان مشاهده کرد. اسکیل گارای پیش از جام جهانی با مبلغ ۶ میلیون یورو 
از بنفیکا عازم زنیت سنت پترزبورگ شد. این خرید را در کنار خرید مانگاال برای منچستر 
رسانه ای  فرانسوی  خرید مدافع  برای  زمستان  در  آنها  نتیجه  بی  قرار دهید. اقدام  سیتی 
شد با این حال آنها در تابستان با خرید او به مبلغ ۴۰ میلیون یورو و با ارزش نهایی نزدیک 
با  را  مانگاال  خالی  جای  پرتغالی  باشگاه  رسیدند.  توافق  به  پورتو  با  یورو  میلیون   ۵۳ به 
خرید برونو مارتینس ایندی دفاع وسط مستحکم تیم ملی هلند از باشگاه فاینورد به مبلغ 
تقریبی ۷٫۵ میلیون یورو پر کرد. هم تیمی هلندی او، استیفن دی فری نیز با همین مبلغ 

به التزیو پیوست.
در بوندس لیگا، فابیان جانسون به صورت رایگان از هوفنهایم به مونشن گالدباخ پیوست. 
عملکرد او در جام جهانی برای ایاالت متحده باعث شد تا بسیاری از کارشناسان در مورد 
مونشن  طرف  از  ای  هوشمندانه  معامله  چه  که  کنند  تایید  گالدباخ،  جدید  خرید  کیفیت 
صورت گرفته است. لیورپول در عوض تنها نزدیک به ۲۰ میلیون یورو به سویا برای خرید 
آلبرتو مورنو برای دفاع چپ پرداخت کرد. «آندره ارره را» شاید تا حدودی تجربه بازی 
هافبک های  بهترین  از  یکی  نمی توان  هنوز  را  او  ولی  باشد  داشته  را  اروپایی  لیگ های  در 
اروپا نامید اما اتلتیکو بیلبائو برای فروش او به منچستر یونایتد یک قیمت ویژه بر روی 
 ۳۰ مبلغ  با  مادرید  رئال  که  حالی  در  یورو  میلیون   ۳۶ حدود  در  قیمتی  گذاشت،  بازیکنش 
میلیون یورو قهرمان جهان و برنده لیگ قهرمانان اروپا تونی کروس را به استخدام خود 
درآورد.همبازی سابق کروس دربایرن مونیخ، ماریو مانژوکیچ، در ازای مبلغ ۲۵ میلیون 
یورو به اتلتیکو مادرید پیوست و در طرف مقابل ساوتهمپتون برای خرید بازیکن گمنام 
در  گل   ۱۴ فصل  این  که  خوِسلو  کرد.  هزینه  یورو  میلیون   ۱۵ حدود  النگ  ِشین  چون  تری 
 ۵ از  کمتر  قرارداد؟  مبلغ  کرد.  ترک  هانوفر  مقصد  به  را  هوفنهایم  بود  زده  لیگا  بوندس 
حالیکه  در  خورد  آب  یورو  میلیون   ۳۰ به  نزدیک  لیورپول  برای  الالنا  آدام  یورو!  میلیون 
به  یورو  میلیون   ۷٫۵ با  فرانسوی  والبوئنای  ماتیو  همچون  بین المللی  و  معروف  بازیکن 
دینامو مسکو پیوست.باشگاه های انگلیسی بسیار ثروتمندند و باشگاه مورد معامله از این 
حقیقت آگاهند. تیمی که قهرمان لیگ برتر جزیره می شود پاداشی در حدود ۱۲۵ میلیون 
یورو نصیبش می شود و حتی به تیم آخر مبلغی در حدود ۸۱ میلیون یورو می رسد. ثروت 

تیم های جزیره اتوماتیک قیمت ویژه ای بر بازیکنان مورد نظر آنها قرار می دهد. 

همینطور کمبود استراتژی های پیشرو و برنامه ریزی در خرید کامال مشهود است. بطور 
خریدند  چپ  دفاع  برای  یورو  میلیون   ۳۸ مبلع  با  را  شاو  لوک  آنها  یونایتد.  منچستر  مثال 
و تنها ۶ هفته بعد مارکوس روخو را با ۲۰ میلیون یورو به استخدام درآوردند. هر ۲ در 
حالیکه  در  کردند  چپ  دفاع  خرید  صرف  یورو  میلیون   ۵۸ آنها  می کنند.  بازی  پست  یک 
مادرید  رئال  می دانند.  خوب  را  این  حاال  است!باشگاه ها  دوباره  خونی  نیازمند  تیم  کل 
سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن را به صورت عالی برای یونایتد اجرا کرد. 
آنها دی ماریا را با مبلغی به منچستریونایتد فروختند که این بازیکن با فاصله ای ۳۰ میلیون 
نکته  شد.این  تبدیل  باشگاه  این  تاریخ  فروش  ترین  گران  به  قبلی،  نفر  به  نسبت  یورویی 
آرسن  گرفتن  نظر  در  (بدون  تیم  هر  در  مربیان  دوام  میانگین  که  بیافتد  قلم  از  نباید  نیز 
ونگر) چیزی در حدود یک سال است و در این زمان اصال مربی فرصتی برای خو گرفتن 
با بازیکنان شاغل در باشگاه ندارد پس باید سریعتر به سمت اهداف از پیش تعیین شده 
در بازار نقل و انتقاالت حرکت کند. آمدن مربی جدید معموًال با یک ریخت و پاش سنگین 
در اولین فصل نقل و انتقاالت همراه است و یک مشت بازیکن جدید موجود در بازار به تیم 
بدترین  به  را  هنگفت  مبالغ  زمان  سریعترین  در  توازن  جبران  برای  آنها  می شوند.  اضافه 
تا  می کنند  پیشه  صبوری  مونیخ  بایرن  مثل  محدودی  باشگاه های  می کنند.  اسراف  شکل 
بازیکنانی مثل لواندوفسکی یا سباستین روده را که از مدت ها قبل با آنها توافق کرده بودند 
پس از اتمام قراردادشان به صورت رایگان در اختیار بگیرند.این گواهی مستندی از برنامه 
ریزی محکم در کنار صبر و تحمل است؛ دو عاملی که در  هیاهوی لیگ برتر گمشده به نظر 
می رسد. قطعًا خرید با مبالغ باال نمی تواند منتج به کسب موفقیت شود. گاهی اوقات دلیل 

شکست، ناامیدی و کمبود دور اندیشی است نه کمبود بازیکنان توانا.
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 افقي:
١- نوشته اي كه هنرپيشه ها از روي 
آن نقش خود را مي خوانند- اهريمن

ــنا  ــور كه در آب ش ــي از طي ٢- يك
مي كند و در هوا نيز مي پرد- بازسازي 

و تعمير- معشوقه زئوس
٣- ضد تلخ- كلمه اي براي خطاب- 

نغمه و آهنگ
٤- شهر فردوسي- حرفي براي دهان 
ــل- قطب مثبت  ــي- جمع وكي كج

باتري
ــدن- نهي  ــل گرد آم ــه- مح ٥- پاي

شده
٦- حصير- شيوه رفتار- ترفند

٧- سمت راست- نخستين پايتخت 
كشور استراليا- كريم

ــط  ــال ١٨٣٤ توس ٨- اين گاز در س
ــد- اي دل  ــف ش مايكل فارادي كش

شاعر- فرمانروا
٩- واژه پرسش- خارپشت- مخترع 

پيل الكتريكي
١٠- عدد يك تيم واليبال- نام مردانه- هميشگي، جاويدان

١١- دانه هاي نباتات- برادر حضرت موسي(ع)- زينت سر خانم ها
١٢- متحير- طرز برخورد- بزرگ- شبيه

١٣- كشور آسيايي- هواي خنك متحرك- حس كردن
١٤- شهري در استان فارس- گلي درشت و پربرگ- نيروبخش

١٥- به تنهايي- مخترع بالون

 عمودي:
١- همان صبحانه است- تفريحگاه شهر دامغان

٢- زيردست- موزيك نظامي- شهر صنعتي
٣- عنوان و نام كسي بر پشت پاكت و مانند آن- يكتا- خون گيري

٤- متحد- منتهاي آرزو- مخفف خوب- صد سال
٥- كشوري درقاره سياه- جهان سفلي- روستا

٦- رطوبت- كودك بي پدر- شهري در عراق
٧- قدر و مرتبه- كشور خوشه اي- به پا خاستن

٨- نهي شده- راهنما- غوغا
٩- دشنام گو- كشوري در قاره آفريقا- مخفف از آن
١٠- سخنان قلمبه- گريزان- مجراي خون در بدن

ــهري  ــرب- ش ــادر ع ١١- م
ــت در تركيه- ورزش  پرجمعي

ذهني
١٢- مصيبت، آفت- زنجيري 
ــردن مجرم  ــت و گ كه به دس

ببندند- سوره ٤٠- هودج
ــوري- رنگ  ــرف آبخ ١٣- ظ
ــگ آبي-  ــتري با ته رن خاكس

درجه اي در آيين مسيح
١٤- آحاد در رياضي- سستي- 

برابري
ــيقي-  موس ادوات  از   -١٥
ــكيل  ــه در آن تش دوره اي ك

جلسه مي دهند

 افقي:
ــه  خمس ــوي  مثن ــن  چهارمي  -١

نظامي- كومه
ــوع از آغازيان معموًال در  ٢- اين ن
خاك هاي مرطوب و در آب زندگي 
مي كنند- ضرباهنگ- گياهي علفي

ــه ها- نام دخترانه- ٢/٥٤  ٣- گوش
سا نتيمتر

ــتم- مهم ترين خداي  ــدر رس ٤- پ
ــن- ابزار  ــتان- روزه گرفت مصر باس

سوراخ كردن
٥- مخفف اگر- ياقوت- برزن

ــران- امر از  ٦- گردن نهادن- هج
شستن

ــي- بخيه  ــب ادب ــه- مكت ٧- يگان
درشت

ــرافي-  اش ــب  لق ــه-  تكان  -٨
باطل كننده

ــتار- جايگزين  ٩- پرنمك- ويراس
ــت و از  ــبي براي گوشت اس مناس
ــيار مفيد و با  لحاظ غذايي هم بس

ارزش است
ــنگ  ــوره ٤٤- س ــاگردهاي مكتب تعليم مي دادند- س ١٠- تخته اي كه روي آن به ش

زينتي
١١- كسي كه متدين به دين اسالم باشد- زنجير- اصل

١٢- فرهنگ- استاندار قديم- كتف- ضمير دوم شخص جمع
١٣- ميوه جاليزي- درخت جوان- قناتي در روستاي طاقانك

١٤- آمپول زدن- اسمي است كه در تورات بر خدا اطالق شده است- گرفتگي زبان
١٥- ساقه بعضي از گياهان- اثري از آلبرتو موراويا اديب معاصر ايتاليايي

 عمودي:
١- توليد گياه از پروتوپالست، سلول هاي منفرد و نمونه اي از بافت گياهي به دليل وجود 

خاصيت پرتواني- بدبخت
٢- صاف- گونه اي ماهي استخواني- بهر پخت آبگوشت مي بايد خريد

٣- پول خودمان- همان تاتار است- جنگجو
٤- رنگ دريا- جناح لشكر- پنهان كردن- شهري در آرژانتين

٥- درياچه قزاقستان- پادگان- شهر مذهبي
٦- متضاد ماده- گروه ويژه- قسمت پايين جامه

٧- ضمير اشاره به نزديك- سمبليك- شعله
٨- منتظر فرصت- عريان- باالتر از آن رنگي نيست

٩- به صورت جمعي- دستگاهي جهت سرمايش و گرمايش و به طور كلي تهويه مطبوع 
ــاختمان هاي مسكوني،  در س
ــر  ــي- كوي ــاري و صنعت تج

معروف
ــهر زيارتي عراق- پابر  ١٠- ش

جا و استوار- دستگاه نساجي
١١- يكي از حروف انگليسي- 

خوبي ها و نيكويي ها- سگك
ــكاف زمين-  ١٢- درفش- ش

نمونه- پراكنده
١٣- سور ازدواج- جامه- انبازي

١٤- شهري در غرب فرانسه- 
ــد  واح ــيد  اس ــن  اي ــزاح-  م

تشكيل دهنده پروتئين است
١٥- نوعي پرنده- شهري در 

قزاقستان
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 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

دارید  تصمیم  صبح  ابتدای  همان  از  چه  اگر 
تان  وظایف  و  دهید  انجام  را  درست  کار  که 
را در محل کار به پایان برسانید، اما همین که 
کمی از روز بگذرد این احساس تعهد در شما 
باید  که  دانید  می  دقیقًا  گرفت.  خواهد  شدت 
چه کار کنید، از این رو فشار بیشتری به شما 
وارد می شود، زیرا هیچ انتخاب دیگری به جز 
این ندارید که به کارتان اهمیت دهید. به شما 
توصیه نمی شود که با عجله کار کنید، زیرا آن 
وقت ممکن است اشتباهی انجام دهید که برای 
تان گران تمام شود. هوشمندانه ترین راهکار 
تان  سرعت  روز  ابتدای  همان  از  که  است  این 
نیست  قرار  که  باشد  یادتان  کنید.  تنظیم  را 
با  و  جا  یک  را  کارها  ی  همه  و  باشید  قهرمان 

سرعت انجام دهید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
ی  قضیه  یک  روی  هفته  این  که  ندارد  لزومی 
همین  بگذارید،  انرژی  حد  از  بیش  احساسی 
که منطقی وارد بحث شوید برای هر دو طرف 
درست  ماجرا  کمتر  و  است  مؤثرتر  و  بهتر 
تان  روابط  در  که  ماجراهایی  شد.  خواهد 
می  تان  عصبانیت  باعث  معموًال  آید  می  پیش 
این  راحتی  با  توانید  می  هفته  این  اما  شود، 
کنید  می  فکر  زیرا  بگذارید،  سر  پشت  شرایط 

تان  ذهن  در  که  را  چیزی  هر  دارید  اجازه  که 
می  امنیت  احساس  قدر  آن  بگویید.  گذرد  می 
اصًال  کسی  رسیده  نظرتان  به  حتی  که  کنید 
به حرف های تان گوش نمی کند. اما دیگران 
پس  است،  جمع  ها  این  از  بیشتر  شان  حواس 
مزه  را  آن  حتمًا  بگویید  چیزی  که  این  از  قبل 

مزه کنید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
این هفته اعتماد به نفس تان باال رفته است و 
احساس می کنید که می توانید افکارتان را به 
دهید.  انتقال  تان  مخاطب  به  صحیحی  طرز 
باشید  داشته  انگیزه  و  انرژی  قدر  آن  شاید 
عمل  وارد  برنامه  و  نقشه  بدون  بخواهید  که 
بخش  آن  با  ای  رویه  طرز  چنین  اما  شوید، 
بیشتری  تأمل  با  خواهد  می  که  شما  وجود  از 
همین  شاید  است.  تضاد  در  کند  حرکت 
خالقیت  که  کند  تان  کمک  ناگهانی  رفتارهای 
تان را نشان دهید، اما نباید اطالعاتی را که از 
قبل جمع آوری کرده بودید دور بریزید، زیرا 
دقت  با  تا  کند  می  تان  کمک  اطالعات  همین 
چه  هر  شوید.  نزدیک  تان  هدف  به  بیشتری 
بیشتر اندوخته داشته باشید نتیجه ی بهتری 

خواهید گرفت.

متولدین تیر (خرچنگ):
گیر  احساس  و  عقل  بین  که  رسد  می  نظر  به 
پیروز  تان  احساس  نهایت  در  اما  اید،  افتاده 
از  قبل  شود  می  توصیه  شما  به  شد.  خواهد 
این که نسبت به یک قضیه واکنش نشان دهید 
تا  بدهید  زمان  خودتان  به  کنید.  صبر  کمی 

باشد  یادتان  شود.  اپردازش  تان  احساسات 
که می توانید چشم تان را بر بعضی چیزهای 
فرصت  چنین  که  این  نه  اما  ببندید،  فریبنده 
ترس  روی  از  فقط  و  بررسی  بدون  را  هایی 
بدانید  بازی  شروع  از  قبل  اگر  بگذارید.  کنار 
موفقیت  شانس  کنید  کار  چه  خواهید  می  که 

تان بیشتر خواهد شد.

متولدین مرداد (شیر):
ها  ناشناخته  بینی  پیش  با  توانید  می  اکنون 
مهم  خیلی  کنید.  بیشتر  را  تان  زندگی  هیجان 
دنبال  ارزش  کارهایی  چه  که  بدانید  که  است 
کردن را دارند، در غیر این صورت ممکن است 
به کارهایی روی بیاورید که دلیلی برای انجام 
شان وجود ندارد و یا حتی بیشتر از حد توان 
بیندازید  کار  به  را  فکرتان  شوید.  درگیر  تان 
پنهان  ی  تکه  و  کنید  باز  مشکالت  از  گره  تا 
معما را بیابید. اگر مسیرتان را درست انتخاب 
کنید در نهایت احساس رضایتمندی از آن شما 

خواهد بود.

متولدین شهریور (سنبله):
بحث  درگیر  را  خودتان  است  ممکن  هفته  این 
هایی بیابید که به نظر می رسد هیچ نتیجه ای 
نخواهند داشت، اما انگار این ماجرا قرار است 
که  کلماتی  شود.  تمام  شما  نفع  به  نهایت  در 
می گویید ممکن است خیلی احساسی به نظر 
برسند، اما شاید خودتان چنین قصدی نداشته 
را  حقیقت  خواهد  می  تان  دل  چه  اگر  باشید. 
روز  چند  تا  حال  هر  به  اما  کنید،  پنهان  فعًال 
آینده همه چیز آشکار خواهد شد. عقب نشینی 

نکنید، بر امواج احساسات تان سوار شوید و 
بدانید که این امواج به تحکیم روابط تان کمک 
خواهند کرد، حتی اگر در طول مسیر احساس 

خوشایندی نداشته باشید.

متولدین مهر (ترازو):
دیگران  به  که  خواهد  می  تان  دل  هفته  این 
همه  دیگران  رسد  می  نظر  به  اما  کنید،  تکیه 
آن  به  شود  نمی  و  اند  تحول  و  تغییر  حال  در 
خودتان  مدت  این  در  باید  پس  کرد.  تکیه  ها 
تعادل  تان  زندگی  به  دیگران  کمک  بدون 
شما  عملکرد  است  ممکن  متأسفانه  ببخشید. 
باشد  گرفته  شکل  غلط  تصور  یک  تأثیر  تحت 
خواهید  نمی  که  است  این  خاطر  به  هم  آن  و 
بعضی چیزها را بدانید. یادتان باشد که اگر با 
مشکالت مواجه شوید در طوالنی مدت فشار 
کمتری به شما وارد خواهد شد. پس این طور 
نباشد که مدام صبر کنید و ببینید که اگر کارها 
را به حال خود رها کنید چه اتفاقی می افتد. 

پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.

متولدین آبان (عقرب):
احساس  و  شده  زیاد  تان  ی  مشغله  چه  اگر 
درستی  تصمیم  اصًال  اما  کنید،  می  آشفتگی 
بکشید.  کار  از  دست  راه  ی  میانه  که  نیست 
اگر روی کاری که انجام می دهید تمرکز کنید 
برسانید.  انجام  به  را  تان  وظایف  توانید  می 
و  بگیرد  قرار  تان  راه  سر  چیزها  خیلی  شاید 
حواس تان را پرت کند، مثل بعضی تفریحات 
و سرگرمی ها، اما اول از همه باید به تعهدات 
به  را  جانبی  موضوعات  و  کنید  رسیدگی  تان 

را  قابلیت  این  اکنون  بیندازید.  دیگری  زمان 
دارید که به خوبی روی کارتان متمرکز شوید 

و به مقصد نهایی برسید.

متولدین آذر (کمان):
می  و  هستید  انگیزه  از  سرشار  هفته  این 
انجام  به  جمله  این  با  را  تان  وظایف  خواهید 
برسانید که "من می توانم." اما یادتان باشد که 
اکنون  نیست.  کافی  تنهایی  به  اندیشی  مثبت 
ای  حرفه  نظر  از  دهید  نشان  دیگران  به  باید 
و کاری برتری دارید و بعد از آن ها بخواهید 
که شما را به عنوان راهنما و سرپرست گروه 
زیاد  که  شود  می  توصیه  شما  به  بپذیرند. 
روی  دل  و  جان  با  عوض  در  نزنید،  حرف 
کوتاه  در  که  این  برای  کنید.  تمرکز  کارتان 
ترین زمان ممکن اعتماد دیگران را جلب کنید 

باید صداقت تان را به آن ها نشان دهید.

متولدین دی (بز):
نگرانی  احساس  کمی  است  ممکن  هفته  این 
کنید، البته ریشه ی این نگرانی از جانب انرژی 
کهکشان  در  که  آید  می  کنترلی  قابل  غیر  های 
پراکنده اند. اما بدانید که این وضعیت ناپایدار 
آن قدرها هم که فکر می کنید چیز بدی نیست، 
از  چیزی  بینید  می  وقتی  که  است  این  فقط 
خوشایندی  احساس  شده  خارج  شما  کنترل 
تان  اطراف  که  هستید  ناراحت  این  از  ندارید. 
بیش از حد شلوغ است و نمی توانید به آرامش 
در  که  این  جای  به  برسید.  تان  دلخواه  ذهنی 
احساسی  ناپذیر  اجتناب  های  طوفان  مقابل 
که  شود  می  توصیه  شما  به  کنید  راست  قد 

بروند  خودشان  راه  به  جریانات  این  بگذارید 
و شما هم فقط از مسیر لذت ببرید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
که  پرسشی  هر  به  که  دارید  تصمیم  هفته  این 
سریع  خیلی  کنند  می  شما  از  تان  اطرافیان 
درهای  که  کنید  می  فکر  زیرا  دهید،  پاسخ 
فرصت سریع تر از همیشه به روی تان بسته 
عاشق  ونوس  ی  ساالنه  مالقات  شد.  خواهند 
ی  خانه  یعنی  شما  طالع  در  خانه  هفتمین  از 
دیگران کم کم به پایان خود نزدیک می شود، 
از این رو تمایل دارید هر دغدغه ای را که در 
روابط تان هست حاال که هنوز فرصت دارید 
ی  نتیجه  به  که  این  برای  کنید.  بیان  آشکارا 
با  باید  برسید  تر  عمیق  صمیمیت  و  پایدار 

نهایت صداقت گفتگو را شروع کنید.

متولدین اسفند (ماهی):
هر چه را در ذهن تان می گذرد بیان کنید، زیرا 
عقاید  از  تأکیدی  طرزی  به  تان  کلمات  اکنون 
انفعاالت  و  فعل  اکنون  گویند.  می  سخن  شما 
توانید  می  که  زده  رقم  را  شرایطی  کهکشانی 
وقتی  باشید.  فعال  بسیار  اجتماعی  نظر  از 
می  صحبت  احساسی  ماجرای  یک  به  راجع 
کنید حرف های تان منطقی به نظر می رسد. 
حواس تان به افکارتان باشد و فقط حقیقت را 
بگویید و اصًال برای تان مهم نباشد که دیگران 

چه فکری خواهند کرد.

جدول و سرگرمی

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

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

خدمات لوله کشی و نجاریحل جدول هفته گذشته
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی

۰۷۷۸۰۸۱۴۳۷۴

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

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد
گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم
که الله میدمد از خون دیده فرهاد
مگر که الله بدانست بیوفایی دهر

که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصال و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بستهاند بر ابریشم طرب دل شاد

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

Wine and hidden pleasure, what are they? Baseless work. 
On the ranks of profligates we dashed. What is fit to be-be! 
Unloose the heart’s knot; and, think not of the sky: 
For such a knot, the thought of no geometrician hath loosed. 
At Time’s changes, wonder not. For the sphere 
Recollecteth many a thousand tales of this. 
With respect, take the goblet. For its composition 
Is of the skull of Jamshid, of Bahman, and of Kubad. 
Where Kawoos and Kay went, who is informed? 
How Jamshid’s throne went to the wind who is informed? 
From passion for Shirin’s lip, yet I see 
That, from the blood of Farhad’s eye, the tulip blossometh. 
Perchance the tulip knew Time’s unfaithfulness: 
For, since she was torn and become, from out of her hand she hath not placed the cup 
of wine. 
Come! come! so that, awhile, with wine ruined we may become: 
Perchance, to that great fortune, we may, in this ruined place, reach. 
For wandering and journeying, me, permission give not 
The breeze of Musalla’s dust, and the water of Roknabad. 
Like Hafez take not the cup save to the sound of the harp: 
For, to the silk of joy, they have bound the glad heart.

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

و تو چه می دانی
 اندوه بزرگ چیست؟ 

 حامد داراب 
 

این روزها تهران بوی پاییز می دهد. هنوز از خبر درگذشت سیمین بهبهانی 
خانم  استادمان،  درگذشت  خبر  که  است  نگرفته  آرام  الروحمان  ذات  غم 
پروفسور زیگرید لطفی، بغض گلویمان می شود و حنجره مان را می فشارد. 
راستم  سمت  گوش  در  آهسته  صدایی  با  دیگر  یکی  که  است  میان  همین  در 
می گوید استاد امیر ناصر کاتوزیان، از تدوین کنندگان قانون اساسی هم رخ 
که  نمی آورم  یاد  به  را  کلمه ای  هیچ  و  می کنم.  سکوت  کشید.  خاک  نقاب  در 
برای این اندوه بزرگ التیامی  باشد. و تو چه می دانی که اندوه بزرگ چیست؟ 
آنچه مشخص است، مسئله بغرنج و جانکاه مرگ بزرگان ماست که برایشان 
آنان  از  پس  نسل های  یعنی  این  و  جایگزینی.  هیچ  نداریم.  جایگزینی  هیچ 
مرثیه  بگذرم.  باشند.  آنان  سیاق  در  و  سطح  در  که  نیافتند  پرورش  آنگونه 
خوانی چه سود دارد؟ به یاد می آورم که خانم پروفسور لطفی نیز همچون 
قدرت  او   بود.  زندگی  و  انسان  دلنگران  دقیق ،  و  شریف  فرزانه ،  ایرانی  هر 
آلمانی ،  فارسی ،   : داشت  را   جهان  زنده  زبان   ۷ به  نوشتن  و  تکلم  و  اندیشه 
به  باید  را  او  درگذشت  روسی.   و  ایتالیایی  اسپانیایی ،  فرانسوی ،  انگلیسی ، 
و  فلسفه  شریف  معلم   یك  او  بگوییم .  تسلیت  جهان  ادبیات  و  ایران   ادبیات 
ادبیات بود  که با صبوری و بی هیچ چشمداشتی ، ادبیات امروز ما ایرانیان 
را به آستانه جهانی شدن رساند و بخشی از آثار  ادبی ما را  به وجدان جهان 

عرضه کرد . 
هوش بی بدیل  و نگرانی مادرانه ایشان در روبه رو شدن با یك اثر ادبی ، یك 
نویسنده جوان ، یك جست وجوگر عالم فلسفه و اندیشه ، همان هوش سرشار 
مادر  بود . خانم لطفی، ما را در تنهایی تلخ مان واگذاشت  و به جاودانگی 
ما  معاصر  تاریخ  و   ما   امروز  ادبیات  که   کنیم  می  اعتراف  ما  و  پیوست.  
بی مدد تالش های بی مثال او چیزهایی کم دارد ؛ چیزهایی که با پول و شهرت 
و قدرت نمی توان سر سوزنی از آن را خرید و در انبارهای اداره جات فرهنگ 
و اندیشه و ادبیات انبار کرد .  اما  بانو لطفی در مرگ خالصه نخواهد شد؛ 
مانند سیمین بهبهانی، مانند ناصر کاتوزیان، مرگ او و آنان را از ما و فرهنگ 

ایران نخواهد گرفت.


