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وارد عك كنيد  مى  فرض  ساده  خيلى  شايد 

ريال  مقدارى  و  شويد  مى  صرافى  يك 
مى دهيد و در ازاى آن ارز مورد نظرتان 

را مى خريد و از آن خارج مى شويد.
است؟  سادگى  همين  به  كار  واقعا  آيا 
دقيقا  ها  صرافى  كلى  طور  به  خير! 
همانند فروشنده كااليى مجبور هستند 
تعيين  را  خود  كاالى  شده  تمام  قيمت 
متقاضى  به  را  آن  سود  درصدى  با  و 

بفروشند.

يا  ديدن  با  ما  همه  ذهنى  واكنش  اولين  اين 
شنيدن كلمه صرافى است. گرچه مدتى است 
تابلوها  اين  بيشتر  ارزى،  نوسانات  دليل  به 
زياد  خيابان  و  كوچه  در  و  هستند  خاموش 
خاموش  هرگز  ولى  كنند،  نمى  توجه  جلب 
بيكار  معنى  به  ها  صرافى  اين  تابلوى  بودن 
بودنشان يا از كار افتادنشان نيست؛ بلكه حتى 
اين تابلوهاى خاموش هم گفتنى هاى بسيارى 
بايد  خاموشى  اين  از  اوقات  گاهى  كه  دارند 

نگران شد.
شده  باعث  ها  تحريم  اكنون  هم  حال  هر  به 
نقش  معروفشان  تابلوهاى  با  ها  صرافى  اند 

بسزايى در اقتصاد ايران به عهده بگيرند.
صرافى در لغت به معنى داد و ستد انواع پول 
است و در كشورمان همزمان با قرن نوزدهم 
و  داخلى  تجارت  رشد  به  توجه  با  ميالدى 
خارجى شكل تازه اى به خود گرفت. اگر از 
از  گفت  توان  مى  بخواهيد  شغل  اين  واقعيت 

وقتى معامله پاياپاى كاال به كاال كمرنگ شد، 
زندگى  در  ها  صراف  يعنى  شغل  اين  نقش 

اقتصادى و معامالت تجارى پررنگ تر شد.
در  بانكدارى  سيستم  پيدايش  از  قبل  صرافى 
مرزهاى  از  را  پايش  و  يافت  گسترش  ايران 

كشور بيرون گذاشت.
صرافان ايرانى در هند و عراق شعبه داشتند 
يارى  خود  وجوه  انتقال  براى  را  تاجران  و 
اصول  مدارك،  و  اسناد  طبق  كردند.  مى 
و  برات  پايه  دو  بر  ابتدايى  هاى  صرافى  كار 
بيجك استوار بود، به صورتى كه تجار برات 
و  كردند  مى  صادر  دار  مدت  هاى  بيجك  و 
خاص  هاى  صرافى  برخى  نزد  ها  برات  اين 
و مورد نظر تجار يا صادر كننده برات معتبر 

بود و در نهايت قابليت نقد شدن داشت.

با  ها  صرافى  برات  يا  بيجك  نقش  گرچه 
ايران  جامعه  در  بانكدارى  سيستم  پيدايش 
كمرنگ شد، اما حرفه صرافى حتى با وجود 
و  پول  معاوضه  به  نوين  بانكدارى  سيستم 
خريد و فروش آن به حيات خود ادامه داد تا 
اين كه از اواسط دهه 70 شمسى دوباره كار 
بيشتر  تاريخ  اين  از  قبل  شد.  سكه  بارش  و 
طال  سكه،  ستد  و  داد  مشغول  ها  صرافى 
ابعاد  در  و  بودند  خود  مشتريان  به  نقره  و 
بين  معتبر  ارزهاى  فروش  و  خريد  كوچك 
المللى انجام يا اين كه براى ارسال حوالجات 
رقم پايين به نيازهاى خرد خانواده ها پاسخ 

مى دادند.  ... ادامه در صفحات 4 و 5

صفحه 6صفحه 13 

 گفت و گوى  اختصاصى هفته نامه پرشين با احمد پورى 

با مردى از جنس عاشقــانه...
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
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 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
همه  و  ايرانى  هموطنان  همه  از  پرشين  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غير اينترنتي! در هركجاي دنيا 
مي  دوستان  نمايد.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه 
كاريكاتور  عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند 
و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار 

در اين نشريه ارسال نمايند:
مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار  و 
مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. 
با توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در 

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

اماليي و آماده براي انتشار باشند.
و  (تيتر)،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
از  برگرفته  (سوتيتر)  اي  جمله  يك  كوتاه  توضيح 
صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن  خود 
نشريه، مشخص كنيد كه مطلب خود را براي انتشار 
صورت  در  كنيد.  مي  ارسال  نشريه  صفحه  كدام  در 
صفحه  آن،  بودن  دار  دنباله  و  مطلب  بودن  عالي 
جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و نويسنده از 

همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري  و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يك يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود 
عكس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال 
مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح دهيد 

تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه 
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسيده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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بى گمان غم، دشمن حيات است.
شب دوازدهم، پرده اول، صحنه سوم.

I am sure care’s an enemy to life.
Twelfth Night, Act I, sc. 3.
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هفته نامه پرشين
با بيش از 10000 نفر دوستدار صفحه فيسبوك، 10000 ايميل هفتگى و 

3000 نسخه چاپى
پرتيراژترين نشرية ايرانى در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

07811000455

شش سال و اندى از آغاز راه هفته نامه پرشين گذشت. در دو شماره ى قبل، سيصدمين شماره هفته نامه 
چاپ شد و دوستان بسيارى تولد آن شماره را تبريك گفتند و با ارسال ايميل و گذاشتن پيام هاى زيبا در 
صفحه فيسبوك هفته نامه پرشين در شادى ما براى تداوم راه هفته نامه پرشين سهيم شدند. جا دارد از همين 

جا از تمامى شما دوستداران اين نشريه و عالقمندان به زبان و فرهنگ ايران سپاسگذارى كنيم. 
اما اينك اجازه بدهيد تا كمى از دردهاى اين نونهال شش ساله بگوييم. دردهايى كه به كرات تكرار كرده ايم و 
باز هم از بيان مجدد آنها ابايى نداريم. دردهايى كه اگر شما خواننده و عالقمند اين نشريه ندانيد و راه عالجى 
برايش نشويد، اين كودك خوشايند فرهنگ، رو به زوال مى رود و سرنوشت اش به سان ديگر نشريات بسته 
شده در خارج از ايران خواهد شد. كما اين كه در طول اين سالها به مراتب شاهد آن بوده ايد كه اين نشريه 
از نظر تعداد صفحات الغر و نحيف تر شده است. با اين حال هيچ گاه از محتواى آن نكاسته ايم و شعور و 

سطح آگاهى مخاطب خود را در اولويت كارى خود قرار داده ايم. 
اين نشريه در مرز خطر است. اين را ساده تر از اين نمى توانيم شرح دهيم. در مرز خطر از بين رفتن است 
اگر به حال آن رسيدگى نشود. بارها و بارها از خوانندگان آن خواسته ايم تا با اشتراك اين نشريه قدمى 
در راه تداوم اين راه آغاز شده بردارند ولى دريغ از يك پاسخ مثبت. در شماره هاى متعددى يادآور شديم، 
درخواست كرديم، خواهش نموديم از تمامى صاحبان مشاغل كه با درج آگهى كسب و كار خود به بنيان 
حمايت  براى  را  ما  دست  ابتدا  از  كه  بزرگوار  دوستان  از  تعدادى  جز  به  كنند.  كمك  نشريه  اين  ايستادگى 

فشردند، كه صميمانه قدردانشان هستيم، كسى قدم پيش نگذاشت. 
دوست خواننده، اگر در دل غربت، دلخوشى خواندن يك نشريه ايرانى را در طول هفته داريم، اگر دغدغه ايران 
و تاريخ ايران را داريم، تاريخ در حال اتفاق افتادن است و هفته نامه پرشين و تمام نشريات در نگارش تاريخ 
مردمان ايران زمين سهم دارند. براى حمايت آن قدمى برداريم. مى توانيم با هزينه ى بسيار اندك مشترك 
هفته نامه شويم و درب منزلمان آن را تحويل بگيريم. مى توانيم به عنوان هديه به عزيزى هفته نامه پرشين 
بدهيم. مى توانيم حتى اگر شغل امان نياز به آگهى ندارد به خاطر رونقى كه دارد، براى حمايت از نشريه هم 
كه شده، به هفته نامه پرشين آگهى بدهيم. مى توانيم، مى توانيم، مى توانيم جور ديگرى در تعامل با فرهنگ 

ايران زمين باشيم. 
لطفا ما را در خدمت رسانى به خودتان حمايت نماييد. 

با سپاس
هفته نامه پرشين

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : ................................................................................................ 
آدرس ايميل: ..................................................................................................................................................

موبايل: ..................................................................................... 
شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 52 پوند         يكسال 70 پوند

 
لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT



 جمعه 7تير ماه 1392 -  شماره 302هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

صرافى هاى كالهبردار
اين شايد يك امر طبيعى باشد كه در هر صنفى، آدم خوب و 
بد وجود دارد. مهم اين است كه حواسمان باشد افراد سودجو 
هم  بگذارند  كاله  سرمان  كه  اين  البته  برندارند.  را  كالهمان 
چندان امر خوشايندى نيست. به هر حال بايد مراقب كالهمان 
باشيم. بويژه در بازارى كه بسيارى از قواعد آن نانوشته است 
و روش هاى مختلفى براى دور زدن قانون در آن وجود دارد.

آمده  كشورمان  اقتصاد  كمك  به  روزها  اين  گرچه  ها  صرافى 
كشند،  مى  دوش  به  را  ها  تحريم  بار  از  بزرگى  بخش  و  اند 
اما محملى مناسب براى سودجويى افرادى است كه با انگيزه 

ماهيگيرى از آب گل آلود به اين عرصه قدم گذاشته اند.
بنابراين اولين نكته اى كه در اين باره به نظر مى رسد اين است 
كه هر زمان قصد انجام مبادالتى در اين زمينه داشتيد، فقط به 

صرافى هاى مجاز مراجعه كنيد.
يا  دالر  به  ريال  تبديل  يعنى  داخلى  عرصه  در  چه  امر  اين 
برعكس و چه در زمينه حوالجات ارزى درست است. نام تمام 
صرافى هاى مجاز كشور در وب سايت بانك مركزى بسادگى 

قابل دسترسى است.
اما انجام مبادالت ارزى بين المللى كه اين روزها به دليل تشديد 
تحريم ها، قواعد حاكم بر آن قدرى پيچيده شده، نيازمند دقت 
گاليه  مجاز،  هاى  صراف  برخى  زمينه  اين  در  است.  بيشترى 

مشتركى دارند كه توجه به آن خالى از لطف نيست.

به گفته آنها، بتازگى مشاهده شده است كه برخى سودجويان با 
درج آگهى هاى اينترنتى، كارمزد دريافتى خود را بسيار پايين 
تر از ديگر مراكز مجاز اعالم مى كنند. همين مسأله سبب شده 
تا افرادى كه نياز مبرم به حواله كردن مبالغى به صورت ارزى 
داشتند، به آنها مراجعه كرده و وجوه هنگفتى را به آنها بدهند 
تا در زمانى معين به دست فردى در خارج از كشور برسد. اين 
همان فرصتى است كه سودجويان، تحت پوشش صراف از آن 

استفاده كرده و به عبارتى پول افراد را دزديده اند.

با وجود اين حتى انجام فعاليت هاى ارزى با صرافى هاى مجاز 
رفتن  باال  موجب  كه  مسائلى  از  يكى  نيست.  ريسك  بدون  نيز 

ريسك اين معامالت مى شود، سفارش هاى اينترنتى است.
هك  كه  است  اين  مشكالت  از  يكى  اكنون  گويد:  مى  صرافى 
كردن ها زياد شده و بسيارى از اين مسأله آگاهى ندارند. به 
درخواست  يك  سيستم  طريق  از  فرد  كه  زمانى  كه  ترتيب  اين 
براى دريافت يا حواله ارز به يك صرافى مى فرستد هكرها با 
مداخله در فرآيند ارسال پيام و دريافت پاسخ وارد شده و اقدام 
مى  طرفين  به  نادرست  اطالعات  انتقال  و  اطالعات  سرقت  به 
كنند تا از اين طريق خودشان بتوانند شماره حسابى به صراف 
داده و پول را به نفع خود مصادره كنند. به اين ترتيب زمانى 
كه اين قبيل معامالت بويژه در سطح كالن، به صورت اينترنتى 
و بدون مراجعه حضورى انجام مى شود، امكان سوءاستفاده 

هايى به اين شكل نيز در آن وجود دارد.

توصيه اكيد به افراد عادى كه كارشان معامالت ارزى نيست و 
فقط براى رفع برخى نيازها قصد خريد ارز را دارند، اين است 
اينترنتى  ارتباط  يك  برقرارى  يا  تلفن  يك  با  عنوان  هيچ  به  كه 
اقدام به انجام اين كار نكنند. گفت وگوى ما با تعدادى از صراف 
ها حاكى از موارد متعددى است كه در نتيجه انجام چنين كارى 

سر افراد كاله رفته است.

مكانيسم كار برخى صرافى هاى غيرمجاز هم اين گونه است 
نمى  راه  را  او  كار  مدتى  تا  و  گيرند  مى  پول  فرد  يك  از  كه 
اندازند. زمانى كه اين فرد براى دريافت پولش مراجعه كرد، آنها 
چك يك فرد ديگر را به او مى دهند و خودشان كنار مى كشند.

صورت  در  حتى  نشود،  پاس  فرد  آن  چك  كه  صورتى  در 
مراجعه فرد به دادگاه هم دادگاه براى آن صرافى دستور منع 
تعقيب صادر مى كند؛ بنابراين مراقب باشيد در اين شرايط چك 

فرد ديگرى را به عنوان طلب خود قبول نكنيد.

و با تمام اين توصيه ها بازهم توجه داشته باشيد كه هيچ فرد 
حقيقى و حقوقى از اين صرافى هاى كالهبردار در امان نيست.

به عنوان نمونه اگر اخبار ورزشى را دنبال كرده باشيد، به ياد 
داريد بتازگى صرافى كالهبردار پول متعلق به باشگاه استقالل 
را كه قرار بود براى پرداخت يك بدهى حواله شود را سرقت 
كرد و نرسيدن پول باعث اقدام انضباطى فيفا عليه اين باشگاه 
شد؛ بنابراين هر قدر هم پشتوانه حقوقى داشته باشيد باز هم از 

كالهبرداران به ظاهر صراف در امان نخواهيد بود.

گزارش هفته

صرافى در جهان
از آنجايى كه صرافى و بانك در دنيا، ريشه اى مشترك دارند نمى توان 
ريشه تاريخى پيدايش صرافى در جهان را بدون اشاره به روند شكل 

بانكدارى  ضرورت؛  اين  ذكر  با  كرد.  بررسى  ها  بانك  تاريخى  گيرى 
در جهان زمانى آغاز شد كه داد و ستد و مبادله كاال (غير از مبادالت 
جنس به جنس) بين مردم شروع شده بود. حتى با گسترش تجارت، 
به  نياز  گيرد  قرار  استفاده  مورد  جديد  مفهوم  به  پول  كه  آن  از  پيش 

خدمت موسسه هاى بانكى محسوس تر شد.
وصول  بويژه  و  ها  ارزش  سنجش  پرداخت  وسيله  يك  به  احتياج 
مطالبات از مشتريان دور و نزديك (با وجود خطرهاى ناشى از نقل و 
انتقال پول) ايجاب مى كرد اين فعل و انفعال به وسيله موسساتى به 

نام بانك انجام گيرند.
كلمه بانك اصطالحى است قديمى كه از واژه آلمانى bank به معناى 
نوعى شركت، اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه banco كه يك لغت 
ايتاليايى و به معناى نيمكت صرافان به كار برده مى شد گرفته شده 
است.در هر حال، بانك يا همان موسسه هاى صرافى آن روز، با همان 
نام و روش كهن بتدريج سازمان يافته و مركز تمام فعاليت هاى پولى 

و اعتبارى بانك هاى امروزى شده است.

صرافى در دوران باستان

ايران:
مرسوم  ابتدايى  طرز  به  صرافى  يا  بانكدارى  هخامنشى،  دوره  از  قبل 
هخامنشيان،  زمان  در  و  بود  شاهزادگان  و  معابد  انحصار  در  ولى 

بازرگانى رونق و پول مسكوك رواج يافت.
مهاجران  به  كه  بود  اجيبى  ها)  (صرافى  ها  بانك  اين  ترين  معروف 
يهودى مقيم بابل تعلق داشت و تمام امور بانكى از قبيل سپرده، اعطاى 
و  خريد  براى  آن  سرمايه  و  پرداخت  مى  امالك  گرفتن  رهن  و  وام 

فروش منازل، احشام، غالمان كشتى هاى حامل كاال به كار مى افتاد.

بابل:
در امپراتورى بابل معامالت به شيوه ابتدائى آن رواج داشت و حتى در 
قوانين حمورايى، مقرراتى براى دادن وام و قبول سپرده هاى تجارى 

ذكر و دستورهايى درباره سرمايه گذارى آمده است.
كه  داشت  وجود  بزرگى  هاى  صرافى  و  ها  تجارتخانه  بابل  شهر  در 
دادن حواله، برات و نيز گرفتن ربح معمول بود و ميزان ربح 20 درصد 
بوده و درمواردى به صدى 40 تا 43مى رسيد.معابد اين شهر حدود 
2000 سال قبل از ميالد مسيح به عمليات بانكى محدودى مبادرت مى 
ورزيدند و در مقابل و ثيقه اموال غيرمنقول، پول به عاريت مى دادند.

يونان:
در يونان باستان عالوه بر بانك هاى خصوصى بعضى از معابد هم 
به  و  پذيرفته  را  مردم  هاى  سپرده  داشتند.  اشتغال  صرافى  كار  به 
اشخاص يا شهرها وام اعطا مى كردند. از جمله اين صرافى ها، معبد 
دلفى در شهر افسن بود كه به علت جنگ هاى مداوم داخلى، اين معبد 
در كنار ساير معابد، مطمئن ترين محل براى نگاهدارى و حفاظت اموال 

گرانبها و پرارزش به شمار مى آمد.

رم:
مقاطعه  شكل  به  ها  ماليات  وصول  كه  رم  دولت  تاسيس  اوايل  در 
موسسات  و  ها  شهر  به  غالبا  ماموران  شد  مى  واگذار  اشخاص  به 
مبادرت  (صرافى)  بانكدارى  نوعى  به  واقع  دادند.در  مى  وام  دولتى 
مى ورزيدند. بانكدارهاى رومى گذشته از تبديل پول هاى خارجى به 
كار  وام،  دادن  و  سپرده  قبول  و  آنها  عيار  تعيين  و  كشور  هاى  پول 

صندوقدارى را هم براى مشتريان خود انجام مى دادند.
به  شبيه  موارد  بيشتر  در  رومى  (صرافان)  بانكداران  بانكى  عمليات 

بانكدارى كنونى و عبارت بود از افتتاح حساب جارى و مدت دار به 
بانكى  قرضه  دادن  دار،  مدت  هاى  سپرده  به  بهره  پرداخت  افراد،  نفع 
اعم از مصرفى و تجارتى با بهره هاى متفاوت،رهن و صدور اعتبار 

نامه تجارى و... .
چين:

در چين نيز حدود قرن ششم قبل از ميالد صرافى و بانكدارى رواج 
از  چين  در  ميالد)  از  قبل  سال  حدود 105  (در  كاغذ  اختراع  و  داشته 
نظر استفاده در عمليات بانكدارى و صرافى، اهميتى بسزا يافت زيرا 
همين كشف بود كه براى اولين بار تهيه اسناد بانكى، تنظيم محاسبات 
و نگهدارى حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتى ارزان و ساده 

مقدور كرد.

صرافى و بانكدارى در قرون وسطى
در قرون وسطى صرافى، بانكدارى و تجارت به مفهوم آنچه در يونان 
و امپراطورى روم وجود داشت عمال از بين رفت و پس از سقوط رم، 
سيرى قهقرايى در عمليات بانكى و ساير مظاهر تمدن بشرى پيدا شد.

مختلف  اقوام  توسط  بانكى  عمليات  برخى  انجام  با  بانكدارى  عرف 
بخصوص يهودى ها كه با استعداد طبيعى اين قوم كه بيشتر به فعاليت 
هاى بانكى پرداخته بودند، حيات تازه اى يافت ولى با مخالفت شديد 
در  آن،  مشروط  منع  و  افراد  از  ربح  دريافت  برضد  كليسا  مقامات 

انحصار قوم يهود قرار گرفت.
هم  از  آن  دريافت  منع  به  منحصرا  بهره  دريافت  منع  يهود  مذهب  در 
بخصوص  و  صرافى  عمليات  بنابراين  شده،  تعبير  يهودى  كيشان 

دريافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غير يهود رواج يافت.

بانكدارى و صرافى در دوره جديد
دوره جديد با پيشرفت تدريجى تجارت و داد ستد در سواحل درياى 
مديترانه بخصوص در شهر هاى ونيز و فلورانس شروع شد و كشف 
آمريكا و راه هاى دريايى جديد و استقرار روابط بازرگانى بين شرق 
به  مديترانه  درياى  سواحل  از  اقتصادى  فعاليت  دامنه  كم  كم  غرب  و 
كشور هاى سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه ـ اسپانيا ـ پرتقال و 

انگليس گسترش پيدا كرد.
اين پيشرفت توام با استفاده روزافزون از خدمات بانكى و در نتيجه، 
ازدياد حرفه بانكدارى بويژه در شهر ونيز بود. ورود طال و نقره فراوان 
از آمريكا و آثار پولى در كشور هاى مختلف اروپايى از يك طرف و 
كالون  جان  فتواى  اثر  بر  مسيح  آئين  در  بهره  دريافت  ممنوعيت  رفع 
رهبر پروتستان ها از طرف ديگر باعث رونق صرافى و بانكدارى در 
جهان غرب شد، ضمن اين كه افزايش فعاليت هاى بانكى و تكامل آن در 
فلزات قيمتى و نقل و انتقال وجوه از نقطه اى به نقطه اى ديگر و تسعير 
پول هاى خارجى هم با نشر اسكناس تبديل پذير به فلز ( طال و نقره) 

به صورت 100 درصد باعث رونق بيشتر بانك ها و صرافى ها شد.

با اين تحول ها، بانك ها و تا حدى صرافى ها محلى براى قبول سپرده 
هاى نقدى مردم و دولت شدند و با پرداخت وام و اعطاى اعتبار توسعه 
بيشترى پيدا كردند و چك (پول بانكى) كم كم جزو پول هاى در گردش 

شد.
فعاليت و قدرت پولى اين بانكداران به قدرى توسعه پيدا كرد كه حتى 
به پادشاهان (حكام) قرض مى دادند و همين توسعه فعاليت و استفاده 
بيش از حد اعتبارات بانكى به ورشكستگى هاى متعددى در نيمه دوم 
قرن هفدهم ميالدى منتهى شد و باالخره منجر به وضع مقررات قانونى 
داير به نفع عمليات بانكداران خصوصى در نشر اسكناس و ايجاد بانك 

هاى عمومى (بانك هاى مركزى) در اين آزمون شد.

تشكيل بانك مركزى و تفكيك بانك ها از صرافى ها
نبود  و  اسكناس  ناشر  هاى  بانك  رويه  بى  رشد  و  زمان  گذشت  طى 
نظارت قانونى دولت بر عمليات بانكى موجب شد تا بانك ها از موازين 
الزم براى ايجاد تسهيالت اعتبارى و پرداخت وام تجاوز كرده و حتى 
به  توجه  بى  و  محدوديت  بدون  را  سهامى  هاى  شركت  مالى  حمايت 

عواقب آن در سيستم بانكى پذيرا شوند.
سرانجام  وام  پرداخت  در  روى  زياده  و  اعتبارات  اعطاى  در  تندروى 
موجب توقف و ورشكستگى بانك ها يكى پس از ديگرى شد، طورى كه 
دخالت و نظارت مستقيم دولت را در كار بانكدارى الزامى و عملى كرد.
نياز جوامع به برپايى بانك هاى تخصصى كه معلول رشد صنعت و 
پيشرفت اقتصاد كشور ها بود سبب شد كه در راستاى نظارت دولت 
بر عمليات بانكى، انتشار اسكناس را هم بطور انحصارى با تاسيس ( 
بانك ناشر اسكناس، بانك مركزى) به عهده بگيرد و نظارت مستقيمى 

هم از طرف قانونگذار بر بانك هاى ناشر اسكناس نيز اعمال شود.
با اين روش قانونى تعدد بانك هاى ناشر اسكناس سير وحدت را طى 
كرد.بعد از جنگ جهانى اول بحران هاى پولى در كشور هاى مختلف 
موجب اعتقاد بيشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر 

اسكناس شد.
از اوائل قرن بيستم كشورها پذيرفتند كه وجود بانك ناشر اسكناس 
يا بانك مركزى در هر كشورى مى تواند با حفظ ارزش پول و تنظيم 
حجم اعتبارات و اعمال سياست هاى پولى و نظارت بر عمليات تمامى 
جلوگيرى  پولى  هاى  بحران  بروز  از  تخصصى  و  تجارى  هاى  بانك 
رده و نقش اساسى را در رشد با توسعه اقتصادى كشور ايفاد نمايند.
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صرافى هايى كه تحريم 
معامله مى كنند

عماد عزتى

انواع صرافى درايران
به طور كلى صرافى ها در ايران به دو گروه تقسيم مى 

شوند.

اجازه  ها  صرافى  از  گروه  اين  اول:  نوع  هاى  صرافى 
براى  صرفا  و  ندارند  الكترونيك  معامالت  در  حضور 

خريد و فروش فيزيكى ارز مجوز دارند.
عالوه  ها  صرافى  از  گروه  اين  دوم:  نوع  هاى  صرافى 
بر خريد و فروش فيزيكى ارزهاى معتبر جهانى، مجوز 
را  حوالجات  همان  يا  الكترونيك  مبادالت  در  حضور 

كسب كرده اند و مى توانند حواله هم صادر كنند.
الزم به يادآورى است هر دو گروه مى توانند به خريد و 
فروش سكه در كنار خريد و فروش ارز مبادرت ورزند.

صرافى ها چگونه كار مى كنند؟
مى  صرافى  يك  وارد  كنيد  مى  فرض  ساده  خيلى  شايد 
شويد و مقدارى ريال مى دهيد و در ازاى آن ارز مورد 

نظرتان را مى خريد و از آن خارج مى شويد.
آيا واقعا كار به همين سادگى است؟ خير! به طور كلى 
صرافى ها دقيقا همانند فروشنده كااليى مجبور هستند 
قيمت تمام شده كاالى خود را تعيين و با درصدى سود 

آن را به متقاضى بفروشند.
واحد  مقابل  در  ارزها  برابرى  نرخ  از  اطالع  رو  اين  از 
پول ملى كشورشان مثل ريال امرى حياتى و ضرورى 
براى آنهاست، گرچه اين صنف در كنار خريد و فروش 
يا حواله ارزش اقدام به خريد و فروش سكه طال نيز مى 
كند، اما به قول معروف خريد و فروش سكه طال براى 
اصلى  حساسيت  و  اصلى  كار  و  آنهاست  جنس  جورى 

مربوط به همان پول هاى كاغذى يا حوالجات است.
در شرايط عادى و عمومى، نرخ برابرى ارزها گرچه در 
بازارهاى بين المللى مثل فاركس يا ديگر بازارهاى ارزى 
تعيين مى شود، اما مبناى محاسبه نرخ ارزهاى خارجى 
در كشورها را معموال بانك مركزى آن كشور به عهده 
دارد و اين نظام بانكى آن كشور است كه هر روز نرخ 
تا  دهد  مى  قرار  اختيارشان  در  را  صرافان  نظر  مورد 
و  شوند  روشن  صرافى  هاى  مغازه  معروف  تابلوهاى 
شروع به نوسان كنند، اما داستان اين تابلوها در ايران 
كمى متفاوت است و نوسان آنها در حال حاضر زياد به 

بانك مركزى بستگى ندارد.

از دبى تا هرات
برخورد  زياد  با اين جمله  ترديد چند سالى است  بدون 
قصد  وقتى  معموال  درنيامده».  نرخ  «هنوز  ايد:  داشته 
زياد  صبح  اول  را  جمله  اين  داريد،  ارز  فروش  يا  خريد 
شنيده ايد و با كلى سوال، گوشى تلفن را قطع كرده ايد 
يا اين كه از در صرافى خارج شده ايد، اما معنى واقعى 
نرخ  مركزى  بانك  نيست  قرار  مگر  چيست؟  عبارت  اين 
را براى صرافى ها اعالم كند؟ بانك كه ساعت 7 و 30 
در  هنوزنرخ  چرا  پس  كند،  مى  آغاز  را  خود  كار  دقيقه 

نيامده است؟
در  خارجى  ارزهاى  نرخ  چون  شنويد  مى  را  جمله  اين 
ايران بنا به هر دليلى در بازار آزاد يعنى خارج از محوطه 
بانك مركزى يا حتى خارج از مرزهاى كشورمان تعيين 
مى شود و بنا به هر دليلى بانك مركزى هم اكنون در اين 
باره بى تفاوت عمل مى كند، شايد هم به علت تحريم هاى 

يكجانبه خارجى عليه نظام بانكى ايران چاره اى ندارد.
نظام  فعلى  شرايط  در  كه  است  قرار  اين  از  داستان 
ايران  ريال  با  آن  برابرى  و  ارز  نرخ  كشورمان،  ارزى 
هرات  شهر  يا  متحده  عربى  امارات  مثل  كشورهايى  در 

افغانستان و گاهى هم تركيه تعيين مى شود.
اما پايگاه اصلى تعيين نرخ ارز در بازار آزاد ايران همان 
نقش  فعال  كشورها  ديگر  و  است  متحده  عربى  امارات 

مهمى در تعيين نرخ ارز آزاد ايران ندارند.
حال از آنجا كه در امارات صرافى ها ساعت 11 صبح 
درهم  با  ايران  ريال  برابرى  و  كنند  مى  كار  به  شروع 
امارات را تعيين مى كنند، بازار ايران هم تا قبل از اين 
ساعت معموال از خريد و فروش مگر در شرايطى خاص 
يا به ضرورت خوددارى مى كند بنابراين صرافى ها اين 
جمله را كه «هنوز نرخ درنيامده» به كار برده و تا ظهر 
پردازند  مى  خود  قبل  روز  كارهاى  محاسبه  به  معموال 
هاى  نرخ  با  كم  بسيار  حجم  در  و  احتياط  با  كه  اين  يا 
ساعت  وقتى  نكنيد  فكر  البته  كنند،  مى  كار  گذشته  روز 
11 صبح به قول معروف نرخ ها مشخص شد، كار تمام 
هاى  هماهنگى  طبق  دائم  كارى  ساعت  طى  بلكه  است؛ 
تلفنى يا ارتباط اينترنتى قيمت ها به روز شده و مبناى 
محاسبه قرار خواهد گرفت البته صرافى هرچه معتبرتر 
شود،  مى  مطلع  نوسانات  از  زودتر  ترديد  بدون  باشد، 
ولى مبناى ديگرى هم در كار است كه معموال بعدازظهر 

و حوالى ساعت پنج شروع مى شود.

صرافى ها و مقابله با تحريم
شايد تاكنون سفر خارجى را تجربه كرده باشيد يا اين 
كه پاى صحبت مسافران خارج رفته نشسته و از تبادل 
پول در صرافى ها سخن گفته و اين گونه نتيجه گيرى 

كشور  يك  ورودى  گردشگران  هرچه  باشيدكه  كرده 
زيادتر باشند، صرافى هاى بيشترى آنجا مى بينيد، اما 
ايران كه هنوز گردشگر زيادى به خود نديده است، پس 

براى  خيابان  و  كوچه  در  موجود  صرافى  همه  اين 
چيست؟ پاسخ اين است كه در حال حاضر وجود اين 
همه صرافى در كوچه و بازار، رازى بزرگ تر در دل 

داردوآن هم مقابله با اثرات تحريم هاست.
با گسترش تحريم ها و درگير شدن نظام بانكى ايران 
با آن عمال انتقال دالرهاى نفتى از سوى نظام بانكى 
سخت و سخت تر شد تا جايى كه گاهى اوقات مبالغ 
دريافتى بابت فروش نفت در حساب هاى بانكى ايران 

خارج از مرزها باقى ماند و غيرقابل جابه جايى شد.
مشكالت ايجاد شده براى نظام ارزى كشور از يكسو، 
از  كاال  واردات  به  نياز  دليل  به  داخلى  بازار  عطش 
به  كشور  اقتصادى  مسئوالن  شد  باعث  ديگر  سوى 
فكر چاره و راهكار باشند و در نهايت روشى بسيار 
كهن را براى جلوگيرى از بروز بحران در نظام مالى 
ايران به كار گرفتند و آن هم حمايت و توسعه صرافى 

ها در ايران بود.
و  آمد  دولت  كمك  به  خصوصى  بخش  روش  اين  با 
ها  قرن  از  را كه  حوالجات  راهكارى كهن يعنى نظام 
پيش در جهان استفاده مى شد دوباره رونق بخشيد.

بخش خصوصى البته با حمايت دولت با ايجاد شبكه 
مثل  مختلف  كشورهاى  در  صرافى  گسترده  هاى 
اتحاديه  مالت،  قبرس،  مالزى،  هند،  تركيه،  امارات، 
نفتى  دالرهاى  جايى  جابه  به  اقدام  استراليا  و  اروپا 
با وجود تحريم هاى سخت بين المللى در نظام بانكى 

كشور كرد.
پول  انتقال  و  نقل  كه  گرفت  رونق  زمانى  روش  اين 
يا  بود  شده  غيرممكن  يا  جهان  بانكى  نظام  سوى  از 
اين كه از امنيت مناسب برخوردار نبود و خطر بلوكه 

شدن پول در بانك هاى خارجى گسترش يافته بود.

صرافى در گوگل!
اگرچه حضور صرافى ها براى مقابله با تحريم هاى 
عنوان  كارآمد  اى  نسخه  ايران  عليه  غرب  يكجانبه 
شده، اما عوارض اين نسخه در اقتصاد ارزى كشور 
براى  ها  صرافى  كاركرد  و  كرد  خودنمايى  بسرعت 
داخل  به  خارج  از  ايران  نفتى  دالرهاى  و  ارز  انتقال 
باعث  و  كرد  تبديل  معكوس  روندى  به  را  كشور 

سونامى واردات يا خروج ارز از كشور شد.
مركزى  بانك  دوباره  دخالت  موجب  مساله  همين 
تعيين  براى  كشور  مالى  نهاد  ترين  عالى  عنوان  به 

صرافى ها به دو بخش مجاز و غيرمجاز شد.
هرچند هدف اصلى اين دخالت مبارزه با قاچاق ارز 
تعيين  براى  راهكارى  اصل  در  اما  بود،  پولشويى  و 
اعتبار يا مشروعيت بخشيدن به برخى صرافى هاى 
افزايش  روز  به  روز  كه  ايران  ارزى  بازار  در  فعال 
عنوان  به  مركزى  بانك  كه  جايى  تا  بود  يافتند،  مى 
به  مجبور  ارزى  بازار  در  مسئول  نهاد  ترين  اصلى 
صدور بخشنامه اى به عنوان اتمام حجت با صرافى 
ها مبنى بر تعيين تكليف صرافى هاى غيرمجاز شد و 
در نهايت هم خودش براى به سرانجام رساندن كار 
در اين زمينه گام برداشت تا به قول معروف كنترل 

نوسانات بازار ارز كشور را دوباره در اختيار بگيرد.
به  غيرمجازها  از  باال  بلند  فهرستى  دليل  همين  به 
جهت  مركزى  بانك  سوى  از  قضايى  مربوط  نهادهاى 
قانونى  مراحل  و  شد  ارسال  آنها  با  قانونى  برخورد 
براى جلوگيرى از فعاليت اين گروه از صرافان غيرمجاز 
بازار  عطش  اما  شد،  طى  ديگرى  از  پس  يكى  بسرعت 

ارزى ايران آنقدر زياد بود كه سود حاصل از آن نمى 
توانست مانع حضور غير مجازها در بازار ارزى كشور 
شود و درنهايت اين فعاالن هرگز دست از فعاليت خود 

نكشيدند؛ بلكه از دنياى واقعى، كوچه و خيابان يا مغازه 
هاى لوكس و زيبا به حاشيه خيابان ها آمدند و در نهايت 
به دنياى مجازى راه يافتند به صورتى كه حتى در حال 
با  مبارزه  درباره  سخت  بسيار  قوانين  وجود  با  حاضر 
صرافى هاى غير مجاز به شكل غير قانونى مشغول ارائه 
كشور  از  خارج  به  حوالجات  بخصوص  ارزى  خدمات 

هستند.

شايد از خود بپرسيد مگر امكانش هست كه بانك مركزى 
جلوى  نتوانسته  امكانات  و  قانونى  ابزار  همه  اين  با 
فعاليت اين گروه از صرافى هاى غيرمجاز را بگيرد؟ اگر 
عالقه مند به دريافتن واقعيت اين گروه از غيرمجازها و 
نحوه فعاليت آنها حتى با وضع قوانين بسيار سختگيرانه 
مسئوالن ارزى كشور هستيد، كافى است كلمه «صرافى 
كنيد،  جستجو  گوگل  در  را  خارج»  به  دالر  ارسال  يا 
گوناگون  هاى  صرافى  و  اسامى  از  انبوهى  با  گاه  آن 
و  شود  مى  شما  تعجب  باعث  كه  شد  خواهيد  مواجه 
هاى  صرافى  از  مركزى  بانك  معروف  فهرست  ياد  به 
مجاز مى افتيد، چون طبق فهرست منتشر شده از سوى 
بانك مركزى تنها كمتر از 700 صرافى مجاز هم اكنون 
البته  هستند،  متقاضيان  به  ارزى  خدمات  ارائه  مشغول 
«الف»  گروه  دو  به  هم  تعداد  همين  كرد  فراموش  نبايد 
خريد  اجازه  فقط  كه  آنها  يعنى  اند  شده  تقسيم  «ب»  و 
ارسال  براى  كه  ديگران  و  دارند  ارز  فيزيكى  فروش  و 
مى  متوجه  بنابراين  كنند؛  اقدام  توانند  مى  هم  حوالجات 
شويد تابلوهاى غيرمجاز ها فقط خاموش شده ولى از 

كار نيفتاده است.
به ياد داشته باشيد صرافى هاى غيرمجاز با ارائه قيمت 
هاى وسوسه كننده وپايين براى كارمزد هاى انتقال پول 
ممكن است هميشه و در همه حال ذهن شما را به خود 
درگير كنند، اما اجازه ندهيد اين وسوسه شما را گرفتار 
عواقبى جبران ناپذير كند؛ بلكه بهترين پيشنهاد اين است 
كه با خوددارى از معامله با اين گونه صرافى ها زمينه 

تقلب و اختالل ارزى در بازار را كاهش دهيد.

نظرات
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سوريه به انبار سالح هاى پيشرفته تبديل مى شود

خط و نشان پوتين 
براى غربى ها

پوتين به كامرون يادآور شده است كه دانشمندان روسى توانسته اند 
سالح هايى بسازند كه غربى ها حتى تصور آن را هم نمى توانند بكنند. 
موشك هايى كه توانايى نابودى موشك هاى پاتريوت امريكايى كه در 

مناطق مختلف خاورميانه مستقر شده اند را دارند.
بسيارى از تحليلگران و كارشناسان مى پرسند در صورتى كه غرب 
به مخالفان بشار اسد سالح بدهد و بخواهد آنها را مسلح كند، روسيه 
پرسند  مى  بسيارى  همچنين  داد؟  خواهد  نشان  خود  از  واكنشى  چه 
كه مسكو و واشنگتن تا چه اندازه به طرح توافقى كرى و الوروف در 
مسكو بر سر برگزارى كنفرانس ژنو 2 پايبند خواهند بود؟ آيا اصوال 
دو طرف حداقل اعتمادى به يكديگر دارند كه بخواهند بر روى اصولى 
است  مطرح  نيز  پرسش  اين  حال  عين  در  برسند؟  تفاهم  به  استوار 
كه با توجه به تصميمى كه اياالت متحده امريكا گرفته و گفته كه مى 
خواهد به مخالفان اسد يا به قول خودش مخالفان معتدل كه به روى 
زمين هيچ مشخصاتى از آنها ارائه نشده است، سالح بدهد، روسيه 

كه  است  كرده  اعالم  روسيه  داد؟  خواهد  نشان  خود  از  واكنشى  چه 
مساله  اين  آيا  داد،  خواهد   300 – اس  هاى  موشك  سوريه  ارتش  به 
واكنشى به گام هاى رو به جلوى امريكا در برابر روسيه و سوريه 
محسوب مى شود؟ با گذشت دو سال از تحوالت سوريه روشن شده 
است كه غرب و امريكا به دنبال پياده سازى مدل ليبى براى سوريه 
است.  كرده  ايستادگى  آنها  برابر  در  شدت  به  نيز  روسيه  و  هستند 
از  سالح  رساندن  داليل  ترين  مهم  از  يكى  كارشناسان  از  بسيارى 
روسيه به ارتش سوريه از جمله تحويل موشك هاى اس – 300 به 
حكومت بشار اسد را ايستادن در برابر همين خواسته غربى ها مى 
تعهد  و  دارد  تلخى  خاطره  ليبى  تجربه  از  روسيه  كه  ويژه  به  دانند. 
كرده است كه همه تالش خود را به كار گيرد تا از تكرار آن سناريو 

در سوريه جلوگيرى كند.
تا  كه  است  كرده  منتشر  را  اطالعاتى  تازگى  به  لبنان  الديار  روزنامه 
اندازه اى پاسخ بسيارى از سوال هايى كه در باال مطرح شد را مى 
دهد. به ويژه نشان مى دهد كه تا چه اندازه روسيه به حفظ بشار اسد 
پايبند است و در مقابل هيچ اعتمادى نه تنها به امريكا بلكه به هيچ كدام 
از كشورهاى غربى متحد با آن حتى بر سر ساده ترين مسائل ندارد.

اين روزنامه مى نويسد كه والديمير پوتين در سفر خود به لندن كه 
وزير  نخست  كامرون،  ديويد  به  شد  انجام  پيش  روز   10 به  نزديك 
و  است  برخوردار  كامل  استقالل  از  روسيه  كه  شده  يادآور  انگليس 
حق خود مى داند كه نه تنها از بشار اسد حمايت سياسى كند بلكه هر 
اندازه سالح كه مورد نياز آن باشد در اختيارش قرار دهد، از جمله 
سامانه  لزوم  صورت  در  حتى  و   300  – اس  موشكى  هاى  سامانه 
هاى موشكى اس – 400 كه پيشرفته ترين نوع سامانه هاى موشكى 
يادآور  كامرون  به  پوتين  شوند.  مى  محسوب  خود  نوع  در  روسى 
شده است كه دانشمندان روسى توانسته اند سالح هايى بسازند كه 
كه  هايى  موشك  بكنند.  توانند  نمى  هم  را  آن  تصور  حتى  ها  غربى 
توانايى نابودى موشك هاى پاتريوت امريكايى كه در مناطق مختلف 

خاورميانه مستقر شده اند را دارند.

وزير  نخست  به  پوتين  كه  نويسد  مى  همچنين  لبنانى  روزنامه  اين 
انگليس گفته است كه مسكو قصد دارد چه موشك هايى را در اختيار 
صورتى  در  كه  است  كرده  تهديد  جمله  از  دهد.  قرار  سوريه  ارتش 
صورتى  در  و  بگيرد  اسد  مخالفان  كردن  مسلح  به  تصميم  غرب  كه 
كه نخستين محموله سالح براى مخالفان راهى سوريه شود، روسيه 
فورا سامانه هاى موشكى اس اس 400 را در اختيار اسد قرار خواهد 
داد كه باالتر از توانايى هاى موشك هاى پاتريوت است و مى توانند 
هم زمان به چند هدف حمله كنند. همچنين گفته است كه روسيه مى 
تواند توپ خانه هاى پيشرفته بى 24 فوهه كه برد گلوله هاى آن به 60 
كيلومتر مى رسد و از پيشرفته ترين نوع سالح در جهان محسوب مى 

شود در اختيار ارتش سوريه قرار دهد.
در اين ميان آن چه نشان از اوج بى اعتمادى پوتين به غربى ها دارد، 
نشان  اش  انگليسى  طرف  ميزبانى  به  وى  كه  است  اى  اعتمادى  بى 
داده است. به گونه اى كه افراد آگاه به نقل از سازمان امنيت انگليس 
مى گويند وى در طول مدت اقامتش در لندن همه مواد غذايى مورد 
مواد  تمامى  بود.  آورده  خود  با  روسيه  از  نيز  را  آبش  حتى  نيازش 
غذايى و آشاميدنى مورد نياز او ساخت كارخانه هاى روسى بودند و 
وى شخصا بر تهيه آنها نظارت داشته است. وى ترس آن داشته كه 
طرف انگليسى قصد ترور او را داشته باشد براى همين حتى راضى 
نشده است به مواد غذايى اى كه انگليسى ها از او پذيرايى كرده اند، 
لب بزند. مساله اى كه ضمن تعجب طرف هاى انگليسى باعث دلخورى 

آنها نيز شده است.

اين منابع همچنين گفته اند كه پوتين تهديد كرده است كه روسيه سالح 
حاضر  لزوم  صورت  در  كه  ساخته  اى  پيشرفته  بسيار  سرى  هاى 
قدرت  موازنه  تواند  مى  مساله  اين  كه  بدهد  سوريه  به  را  آنها  است 
است  گفته  همچنين  دهد.  تغيير  كامل  طور  به  را  منطقه  و  سوريه  در 
در صورتى كه اسرائيل خود را وارد ماجرا نكند و نخواهد به بهانه 
شود،  معركه  وارد  اش  همسايه  كشورهاى  و  ها  تكفيرى  با  درگيرى 

روسيه تضمين مى دهد كه از اين سالح ها عليه آن استفاده نشود.
منابع آگاه مى گويند كه واكنش كامرون به تهديدهاى پوتين ضعيف 
بوده و تالش مى كرده تا آن جا كه مى تواند پاسخ پوتين را ندهد. 
اما به فاصله 24 ساعت بعد از اظهارات پوتين، باراك اوباما، رئيس 
نيروهاى  براى  كه  گفت  واشنگتن  از  امريكا  متحده  اياالت  جمهورى 
آن  پاسخ  پوتين  فرستاد.  خواهد  سالح  اسد  مخالف  سورى  مسلح 
باعث  كار  اين  كه  گفت  و  داد  صراحت  به  لندن  همان  در  را  اظهارات 
سمت  به  هايى  سالح  شدن  روانه  شاهد  خاورميانه  تا  شد  خواهد 
سوريه شود كه هيچ گاه تا كنون ديده نشده و وقتى كه علنى شوند 
كه  تهاجمى  هاى  موشك  جمله  از  انگيخت.  خواهند  بر  را  همه  تعجب 
مى توانند كوچك ترين نقطه اى كه از روى كامپيوتر شناسايى شوند 
را فورا هدف قرار دهند. همچنين موشك هايى زمين به دريايى را در 
از 250  كه  هايى  كشتى  توانند  مى  كه  گذاشت  خواهد  سوريه  اختيار 
ها  موشك  اين  دهند.  قرار  هدف  را  شوند  مى  رد  سوريه  كيلومترى 
همان موشك هاى معروف به شيخون 5 هستند كه براى نخستين بار 

پوتين از آنها در لندن صحبت كرده است.
پوتين درباره توانايى موشكى ايران نيز به طرف انگليسى هشدار داده 
و گفته است كه به هيچ وجه توانايى هاى آن را دست كم نگيرد چرا 
و  است  خطر  در  سوريه  در  منافعش  ببيند  كه  صورتى  در  ايران  كه 
غرب قصد تنگ كردن حلقه محاصره عليه آن را دارد مى تواند آن قدر 
موشك به روى پايگاه هاى امريكايى در كشورهاى عربى خليج فارس 

بيندازد كه غربى ها تصور آن را هم نمى توانند بكنند.
 منبع: ديپلماسى ايرانى 

روزنامه آمريكايى هافينگتون پست:

زمان برداشتن تحريم ها عليه 
ملت ايران فرا رسيده است

روزنامه آمريكايى هافينگتون پست طى گزارشى 
ايران  عليه  آمريكا  تحريم  سياست  از  انتقاد  با 
لغو  اعالم  از  هفته  چند  تنها  فاصله  به  نوشت: 
تحريم فروش تجهيزات ارتباطى و نرم افزارهاى 
هاى  تحريم  آمريكا  دولت  ايرانيان،  به  اى  رايانه 
اجرا  به  كشور  اين  عليه  را  جديدى  گيرانه  سخت 
گذاشته است كه پول ملى و صنعت خودروسازى 

اين كشور را هدف قرار مى دهد.

حسن  انتخاب  فرصت  از  بايد  آمريكا  كرد  تاكيد  گزارش  اين 
روحانى، به عنوان رئيس جمهور جديد ايران براى برداشتن 

فورى تمام تحريم ها عليه اين كشور استفاده كند.

روز  در  آمريكا  دولت  كه  شرايطى  در  گزارش  اين  اساس  بر 
حل  راه  به  دستيابى  براى  راه  كه  شد  مدعى  ژوئن  سوم 
ديپلماتيك همچنان باز است، اما وضع جديدترين دور تحريم 
آمريكايى  دولتمردان  هدف  كه  دهد  مى  نشان  ايران  عليه  ها 
دستيابى به توافق ديپلماتيك نيست. تحريم ها عليه ايران براى 
حل مسالمت آميز مناقشه هسته اى اين كشور طراحى نشده 
اند. ديپلمات هاى سابق آمريكايى و كارشناسان مسائل ايران 
از دولت اوباما خواسته اند تا در سياست خود در قبال ايران 
تجديدنظر كند و به اين نكته توجه نمايد كه تحريم ها ممكن 
است در حقيقت به «كاشتن بذرهاى دشمنى بين دو ملت ايران 

و آمريكا در دراز مدت» منجر شوند.

نهمين دور تحريم هاى اعمال شده از سوى دولت اوباما عليه 
ايران همچنين نشان مى دهد كه تحريم عمال اعالم جنگ عليه 
اعالم  آمريكايى  مقامات  است.  اقتصادى  ابزار  با  ايران  ملت 
كرده اند كه تحريم ها براى «تضعيف هرچه بيشتر ارزش پول 
ملى ايران و شكننده تر كردن آن» طراحى شده اند، اقدامى كه 
از  ايران  مردم  است.  ايران  ملت  مجازات  منزله  به  حقيقت  در 
اين تحريم ها بيش از پيش آسيب خواهند ديد و آمريكا و رژيم 

صهيونيستى به گزينه نظامى نزديك تر خواهند شد.

موجب  ها  تحريم  افزود:  ادامه  در  آمريكايى  روزنامه  اين 
ساير  و  سوخت  خانه،  اجاره  غذايى،  مواد  قيمت  افزايش 
كاالهاى اساسى شده است، به طورى كه در برخى موارد اين 
تبعات  از  ديگر  يكى  است.  بوده  درصد  تا 100  قيمت  افزايش 
زيانبار تحريم هاى اقتصادى، ناتوانى شركت هاى داروسازى 
از خريد و واردات داروهاى حياتى به كشور بوده است. مردم 
ناگزير شده اند تا براى تهيه دارو به بازار سياه رو بياورند، 
ذى  مراجع  تاييد  عدم  دليل  به  داروها  اين نوع  از  استفاده  كه 
ربط، مى تواند از نظر پزشكى خطرناك باشد. حتى خانواده 
هاى كسانى كه در آمريكا زندگى مى كنند، نمى توانند براى 
اقوام خود در ايران دارو ارسال كنند و شركت هاى پستى اين 

اقالم را مشمول تحريم ها اعالم مى كنند.

در همين حال، به دليل تاثير تحريم ها بر فعاليت هاى تجارى 
بيكارى  نرخ  و  يافته  كاهش  دستمزدها  اقتصادى،  هاى  بنگاه 
كه  آمريكا  جديد  هاى  تحريم  به  توجه  با  است.  يافته  افزايش 
بعيد  است،  داده  قرار  هدف  را  ايران  خودروسازى  صنعت 
نيست كه در آينده نرخ بيكارى بيش از اين نيز افزايش يابد. 
بيشترين  كه  است  صنايعى  از  يكى  خودروسازى  صنعت 

فرصت شغلى را در ايران ايجاد كرده است.

ايرانى  جوانان  اند.  ديده  آسيب  ها  تحريم  از  نيز  ايرانى  زنان 
از حق تحصيل در دانشگاه هاى خارج از كشور محروم شده 
اند. زيرا دانشگاه هاى خارجى در زمينه پذيرش دانشجويان 
ايرانى محتاطانه تر عمل مى كنند و تحريم ها را دليل اين اقدام 

اعالم مى دانند.

و  جنگ  عليه  ايرانى  ابتكار  «جنبش  گزارش  اين  اساس  بر 
موسسات  تحريم  عليه  را  كمپينى  امسال  فوريه  در  تحريم» 
بانكى  مبادالت  انجام  خواستار  و  انداخت  راه  به  ايرانى  مالى 
آمريكايى  مقامات  اما  شد.  ايران  به  دارو  صادرات  با  مرتبط 
به  بشردوستانه  كاالهاى  و  دارو  صادرات  تحريم  هرگونه 

ايران را تكذيب مى كنند.
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باراك اوباما بر سر دوراهى قرار گرفت

لزوم اقدام فورى 
كنگره در مقابل ايران

اگر تا فصل پاييز هيچ گامى رو به جلو 
نشود،  برداشته  ايران  با  مذاكره  جبهه 
دستور  در  را  ايران  مساله  بايد  كنگره 
كار خود قرار دهد. كنگره مى تواند به 
رئيس جمهور آمريكا اين آزادى عمل را 
بدهد كه در صورت عبور ايران از خط 
قرمز ها، هر اقدامى براى مقابله با آن 
شامل گزينه نظامى، مجاز خواهد بود.

انتخابات  پيروز  روحانى  حسن  كه  حالى  ر 
رياست جمهورى ايران تمايل بيشترى به توافق 
تواند  مى  كه  داده  نشان  المللى  بين  جامعه  با 
ريسك درگيرى را كاهش دهد، وى هيچ سخنى 
در جهت حمايت از تعليق غنى سازى اورانيوم يا 
متوقف كردن بخش هايى از برنامه هاى هسته 
اين  اكنون  است.  نياورده  زبان  به  تهران  اى 
پرسش در حيطه امنيت ملى آمريكا مطرح است 
كه آيا بايد عليه فعاليت هاى هسته اى ايران اقدام 

نظامى انجام داد؟

زمينه  از  زيادى  موضوعات  كنونى  شرايط  در 
ذهن  سوريه،  در  بحران  تا  گرفته  اقتصادى 
سياستمداران آمريكايى را به خود مشغول كرده 
است. هيچ يك از اين مسائل كم اهميت نيستند، 
اما حمله هوايى به ايران مى تواند آمريكا را به 
سوى جنگ سوم در خاورميانه سوق دهد، آن 
به  گويد  مى  اوباما  باراك  كه  شرايطى  در  هم 
و  خاورميانه  در  ها  جنگ  به  دادن  پايان  دنبال 

تمركز بيشتر بر موضوعات داخلى است.

كم  اكنون  هم  ايران  عليه  نظامى  اقدام  موضوع 
كنگره  است.  مطرح  آمريكا  كنگره  در  بيش  و 
سابقه اى طوالنى در سخت گيرى ها در مقابل 
اعمال  به  توان  مى  آنها  جمله  از  كه  دارد  ايران 
تحريم هاى سنگين اشاره كرد. با اين حال هنوز 
از  ايران  عبور  صورت  در  كه  نيست  مشخص 
خط قرمزهاى مورد ادعاى اوباما در برنامه هاى 
هسته اى، واشينگتن آمادگى حمله به تاسيسات 

هسته اى ايران را خواهد داشت يا خير.

در مقايسه با سال هاى 2002 و 2003، كه بحث 
حمله پيشگيرانه به عراق مطرح بود، اكنون اقدام 
نيست.  داغى  موضوع  چندان  ايران  عليه  نظامى 
اين روزها هيچ كس به روشنى در مورد حمله 

آمريكا به ايران سخن نمى گويد.

اين  بپردازد.  ايران  مساله  به  بايد  كنگره  اما 

مورد  در  بخش  يك  تنها  كه  نيست  موضوعى 
هرچند  ديگر  سوى  از  كند.  گيرى  تصميم  آن 
زور  از  استفاده  اميدوارند  همواره  ها  آمريكايى 
هاى  جنگ  باشد،تاريخ  مدت  كوتاه  و  محدود 
عراق و ويتنام نشان مى دهد كه نتيجه مى تواند 

به گونه اى ديگر رقم زده شود.

البته بايد از صدور هرگونه بيانيه در خصوص 
شرايط  در  آن  گذاشتن  راى  به  يا  نظامى  اقدام 
فعلى خوددارى كرد. هدف بايد همچنان پرهيز از 
جنگ و نه اشاعه آن باشد. به بيان ديگر كنگره 
جمهور  رئيس  براى  را  خاصى  شرايط  بايد 
آمريكا تعريف كند كه تحت آن امكان استفاده از 

گزينه نظامى وجود داشته باشد.

بايد توجه داشت كه درگيرى با ايران مى تواند 
هاى  گروه  طريق  از  اسالمى  جمهورى  واكنش 

نيابتى و احتماال ايجاد اختالل در صادرات نفتى 
را به همراه داشته باشد. همچنين افزايش تنش 
ها در سوريه ، افغانستان و عراق به دنبال حمله 
به ايران نيز قابل پيش بينى خواهد بود. جنگ با 
ايران بدون هزينه زياد خاتمه نمى يابد و زمان 
آن نيز محدود نخواهد بود. به همين دليل افكار 
عمومى آمريكا بايد اطالعات مورد نياز را در اين 
كنگره  هاى  مناظره  تنها  اين  كند.  دريافت  زمينه 
است كه مى تواند چنين فضايى را ايجاد كند و 

در نهايت به اجماع بيانجامد.

كار  ماه  مرداد  اواسط  روحانى  كه  آنجايى  از 
زمان  آن  تا  بايد  كنگره  كند،  مى  آغاز  را  خود 
جديد  جمهور  رئيس  رفتار  شاهد  و  كند  صبر 
ايران باشد. اينكه روحانى در جهت مصالحه گام 
بر خواهد داشت يا خير، نقش تعيين كننده اى در 

رويكرد كنگره دارد.

جبهه  جلو  به  رو  گامى  هيچ  پاييز  فصل  تا  اگر 
مذاكره با ايران برداشته نشود، كنگره بايد مساله 
ايران را در دستور كار خود قرار دهد. كنگره مى 
تواند به رئيس جمهور آمريكا اين آزادى عمل را 
بدهد كه در صورت عبور ايران از خط قرمز ها، 
هر اقدامى براى مقابله با آن شامل گزينه نظامى، 
مجاز خواهد بود. اين به منزله اعالم جنگ نيست 
، بلكه  نشان دهنده اين واقعيت است كه موضوع 
خارجى  سياست  كار  دستور  اولويت  در  ايران 

اوباما قرار دارد.

به اين ترتيب كاخ سفيد مى تواند ايران را براى 
البته  دهد.  قرار  فشار  تحت  اى  هسته  مصالحه 
احتمال مخالفت برخى اعضاى كنگره با اين طرح 
تا  ديپلماسى  صورت  اين  در  دارد.  وجود  نيز 
حدودى آسيب مى بيند اما در عين حال رئيس 
جمهور آمريكا نيز درك مى كند نبايد در درگيرى 

كه كشورش از آن حمايت نمى كند، وارد شود.

منبع: پولتيكو

شكست آمريكا و اروپا از 
تحريم بانكى ايران

يك مقام سابق خزانه دارى آمريكا اعالم كرد: آمريكا 
طريق  از  ايران  بانكى  مراودات  قطع  در  اروپا  و 

سوئيفت شكست خورده اند.
 آوى جوريش مقام سابق وزارت خزانه دارى آمريكا 
خارجى  گذارى  سياست  شوراى  ارشد  عضو  يك  و 
آمريكا طى مقاله اى در وال استريت ژورنال نوشت: 
آمريكا و اتحاديه اروپا در استفاده از ابزارى كه هم 
برنامه  به  را  نهايى  ضربه  تا  دارند  اختيار  در  اكنون 

هسته اى ايران وارد بياورند، شكست خورده اند.
نيست.  بمب  يك  يا  اى  رايانه  ويروس  يك  ابزار،  اين 
برساند  انجام  به  را  ماموريت  اين  بايد  كه  گروهى 
پنتاگون يا اتحاديه اروپا نيستند بلكه اين ابزار «انجمن 
ارتباطات مالى بين بانكى جهانى» يا «سوئيفت» است.

از مقر اصلى اين انجمن در لئولپ بلژيك در نزديكى 
مالى  تراكنش  ميليون  يك  حدود  روزانه  بروكسل، 
نيز  ايران  مالى  موسسات  شود.  مى  تسهيل  جهانى 
براى  سوئيفت  به  جهان  در  ديگرى  بانك  هر  مانند 

انتقال پول به ديگر نقاط جهان متكى است.
اتحاديه اروپا 14 بانك ايرانى از 30 بانك اين كشور 
را به اتهام تسهيل فعاليت هاى غيرقانونى در فهرست 
را  بانك   14 اين  نيز  آمريكا  است.  داده  قرار  سياه 
برنامه  از  حمايت  براى  ديگر  ايرانى  بانك   6 بعالوه 
اين  به  تروريسم  از  حمايت  و  كشور  اين  اى  هسته 
 30 تمامى  واشنگتن  همچنين،  است.  افزوده  فهرست 
هاى  سيستم  بودن  دارا  عدم  براى  را  ايران  بانك 
قرار  سياه  فهرست  اين  در  ايران  در  پولشويى  ضد 
داده است،اما سوئيفت تنها 14 بانك ايرانى را كه در 
فهرست سياه اتحاديه اروپا قرار را دارد را از خدمات 
خود محروم كرده است و ديگر بانك هاى ايران در 

استفاده از سيستم مالى جهانى آزاد هستند.
اين مقاله در ادامه مدعى شد: اين اقدام، نقض آشكار 
قوانين صنفى خود سوئيفت است. در اين قوانين آمده 
است كه خدمات اين انجمن نبايد براى تسهيل فعاليت 
هاى غيرقانونى مورد استفاد قرار گيرد. عالوه بر اين، 

در  سوئيفت  بزرگ  فيزيكى  حضور  گرفتن  نظر  در  با 
هاى  زمينه  آمريكا،  در  آن  تجارى  روابط  و  نيويورك 
قانونى قوى وجود دارد كه اين انجمن با قوانين امريكا 
اين  كه  است  معنى  اين  به  امر  اين  و  است  ارتباط  در 

انجمن از قوانين آمريكا نيز تخطى كرده است.
ناظران بانكى آمريكا و مقامات وزارت خزانه دارى اين 
توقف  به  وادار  را  سوئيفت  تا  اند  شده  متعهد  كشور 
غيراين  در  يا  كنند  ايرانى  هاى  بانك  به  خدمات  ارائه 
متوقف  آمريكا  در  انجمن  اين  هاى  فعاليت  صورت 

خواهد شد.
اگر سوئيفت به ارائه خدمات به بانك هايى كه وزارت 
در  درگير  فهرست  در  را  آنها  آمريكا  دارى  خزانه 
«فعاليت هاى غيرقانونى خاص» قرار داده است، ادامه 
قانونى  فورى  اقدام  يك  تواند  مى  آمريكا  دولت  دهد، 
بين  انجمن  اين  آمريكايى  هاى  دارايى  و  دهد  انجام 

المللى را توقيف كند.
در اروپا، سوئيف با توقف خدمات به 14 موسسه مالى 
ايران كه در فهرست سياه اتحاديه اروپا قرار دارد، به 
دستورالعمل صادره از اين اتحاديه پايبند بوده است، 
اما اين اقدام اثرات زيادى نداشته است چراكه آن دسته 
از بانك هاى ايرانى كه در اين فهرست قرار ندارند به 
شبكه سوئيفت دسترسى دارند و اين خدمات را براى 
بين  مالى  سيستم  به  خود  شده  تحريم  همتايان  ورود 

المللى از طريق خدمات مكاتبه اى فراهم مى كنند.

روابط نزديك دولت ايران و بخش بانكى اين كشور به 
حكومت ايران اين امكان را مى دهد تا با بهره بردارى 
از بانك هاى داراى دسترسى به سوئيفت، به ارزهاى 

خارجى و بازارهاى مالى دسترسى داشته باشد.
سوئيفت مدعى است كه يك «شبكه بى طرف ارتباطات 
مالى جهانى» است اما بدون هيچ استاندارد منطقى و 
قابل قبولى، ايران از حق خود براى انتقال پول از طريق 

سيستم مالى بين المللى محروم شده است.
در فوريه، گاتفريد ليبراند مدير ارشد اجرايى سوئيفت 
بانك  خدمات  كامل  طور  به  سوئيفت  اگر  كرد:  اعالم 
مجبور  اسالمى  جمهورى  كند،  متوقف  را  ايرانى  هاى 
خواهد شد تا براى انتقال پول از ايميل و تلفن استفاده 
الزم  تسهيالت  و  امنيت  هايى  جايگزين  چنين  و  كند 

سوئيفت را نخواهد داشت.
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 نيروى كار غنــى تر، 
پايه  مصرف كننده  غنى تر

نويسنده: دنيل آلتمن*
مترجم: عباس كاظمى / منبع: فارن پاليسى

ديگر  و  وزن  پر  متحد  شركت هاى  از  گروهى  گذشته  هفته 
اشخاص مهم براى به كار انداختن تيم B، اتحاديه اى كه براى 
تغيير چگونگى انجام تجارت توسط شركت ها اختصاص داده 

شده، دور هم جمع شدند.
در طرح جديد تيم، «طرح B»، مردم و سياره تقدم يكسان در 
سه گانه  منافع  تقسيم  نحوه  اين  داشت.  خواهند  سودها  مورد 
كردن  ترك  ولى  كند؛  كار  شركت ها  بعضى  براى  است  ممكن 
يكسره روش سود محور محض مي تواند اشتباه بزرگى باشد.

آن  در  كه   A «طرح  مي كند:  اعالم   B تيم  مقدمه اى  ويدئوى 
شركت ها تنها بر اساس انگيزه سود عمل مي كردند ديگر قابل 
قبول نيست.» اگر سوال «قابل قبول براى چه كسى؟» را كنار 
بسيار  سود  انگيزه   با  سهامداران  از  زيادى  تعداد  بگذاريم- 
بيشتر  كه  است  اين  ايده  اينجا  در  مي رسند-  نظر  به  راضى 
جامعه  كه  مي كنند  عمل  تحمل  غيرقابل  طريقه اى  به  شركت ها 
را به سرنوشت ويرانى محكوم مي كند. اگر اين حرف درست 
به  كه  باشند  سودجويانى  بايد  اجرايى  روساى  بيشتر  باشد 

محض اتمام ميهمانى بلند شده و مي روند.

انديشه  اين  باشد،  قبول  قابل  است  ممكن  تصوير  آن  قدر  هر 
سود كوتاه مدت است خام  دنبال  به  كه بخش خصوصى فقط 
و ساده لوحانه است. هنگامى كه منابع كمياب هستند، قيمت ها 
آنهايى  مي شوند.  تغيير  به  مجبور  شركت ها  و  مي روند  باال 
مدل هاى  داراى  جديد  شركت هاى  با  ندارند  را  توانايى  اين  كه 
تجارى متفاوت جايگزين مي شوند. بعضى از روساى اجرايى 
مي كنند  درك  را  بلندمدت  در  حياتى  ريسك  اين  شك  بدون 
طرح ريزى  موضوع  اين  به  توجه  با  را  استراتژى هايشان  و 
مي كنند. براى آنهايى كه اين كار را نمى كنند تيم B اصل ديگرى 
را پيشنهاد مي كند: «در بلندمدت آنچه براى سياره و مردمش 

بهتر است براى تجارت هم بهتر است.»

جاى  به  هم  هنوز  اما  است.  درست  اغلب  برعكس،  اصل،  اين 
تقويت  را  آن  اهميت  حقيقت  در  اصل  اين  سود،  انگيزه  ابطال 
گذشته  در  من  و  برمان  جاناتان  كه  همان طور  مي كند. 
را  بلندمدتى  افق  كه  سودمحورى  شركت هاى  نوشته ايم. 
كه  است  محتمل  مي گيرند،  نظر  در  تصميم گيرى شان  در 
سرمايه گذارى اجتماعى و زيست محيطى بيشترى انجام دهند. 
كارهايى مانند آموزش كارگران، تقويت انجمن ها و محافظت از 
اكوسيستم براى شركت هاى خصوصى مي تواند زمان زيادى 
براى  تسويه حساب بگيرد. هنگامى كه سرمايه گذارى مي كنند، 
بازگشت حاصله- شامل يك منبع نيروى كار غنى تر، يك پايه  

براى  كمترى  روزهاى  دادن  دست  از  غنى تر،  مصرف كننده  
اعتصاب و اعتراض و وظيفه شناسى بيشتر كارمند- مى تواند 
در  باشد.  مقايسه  قابل  سودمحور  ديگر  سرمايه گذارى هاى  با 
حقيقت شركت هاى اكيدا سودمحور مي توانند در ميان بهترين 
اين  بر  را  نظمى  همان  زيرا  باشند؛  اجتماعى  سرمايه گذاران 
سرمايه گذارى ها اعمال مي كنند كه بر قسمت هاى ديگر تجارت 
هسته اى خود اعمال مي كرده اند. براى مثال شركت هاى انرژى 
بخش  در  را  افق ها  بلندمدت ترين  از  تعدادى  كاوى  معدن  و 
خصوصى دارند و در عين حال متمايلند كه سرمايه گذار هاى 
اروپايى  شركت هاى  از  بعضى  باشند.  هم  اجتماعى  بزرگ 
عمال  صادر كردن گزارش هاى سه ماهه را براى انتقال توجه 
تحليلگران به بلندمدت متوقف كرده اند و از آنجا كه آنها هنوز 
شفافيتى  اتالف  هيچ  مي كنند  دنبال  را  سود،  اصلى،  هدف  يك 
پيرامون ماموريتشان يا فرسايش شفافيت براى سهامداران به 

وجود نمى آيد.

مدل  ذاتى  ارزش  از  مهمى  قسمت هاى  شفافيت  و  وضوح 
سودمحور هستند. روساى اجرايى مي دانند كه سهامداران چه 
و  تحقيق پذير  سرراست،  روش  يك  و  دارند  آنها  از  انتظارى 
قابل مقايسه براى اندازه گيرى عملكرد آنها وجود دارد: سود و 
زيان. اين مساله در مورد شركت هاى با تقسيم منفعت سه گانه 
صادق نيست. حتى اگر شركت ها آثار عملياتشان روى مردم 
مجموعه  است  ممكن  شركت  هر  بگيرند،  اندازه  را  سياره  و 
هر  به  شده  داده  وزن  و  كند  انتخاب  را  معيارها  از  متفاوتى 
باشد.  ناواضح  بسيار  است  ممكن  تصميماتشان  در  معيار 
سهامداران در شركت هاى سودمحور بايد از قبل نگران تلنبار 
عوامل  توسط  فرمانروايى  ساختن  و  جانبى  درآمدهاى  شدن 
حتى  را  آب ها  مي تواند  سه گانه  منفعت  تقسيم  باشند؛  اجرايى 

بيشتر گل آلود كند.
است.  اقتصادى  موسسات  مورد  در  اساسى  اشكال  اين 
باشند؛  داشته  ستودنى اى  اهداف  است  ممكن  سرمايه گذارها 
مي كنند،  دريافت  كه  چيزى  مورد  در  هميشه  نمى توانند  ولى 
ساده  هدف  جاى  به  شركت  هدف  و  ماموريت  باشند.  مطمئن 
سود، به يك مفهوم بيان شده توسط يك موسس يا يك بيانيه 
كه مي تواند تفسيرپذير باشد وابسته است. به عالوه همان طور 
مي كند  تغيير  اجتماعى  موسسه   يك  استراتژى  يا  مديريت  كه 
موسسه   مثال  براى  كند.  تغيير  هم  شركت  اهداف  است  ممكن 
هندىSKS كه صرفا به ارائه وام هاى خرد مى پردازد به عنوان 
پايان  در  ولى  كرد؛  كار  به  شروع  سودمحور  غير  شركت  يك 
شركت  آيا  نقطه،  آن  در  رسيد.  بورس  در  سهام  فروش  به 
اصال  سرمايه گذاران  آيا  نه؟  يا  بود  سودمحور  نهايت  در 
مي توانستند اهداف آن را تشخيص دهند؟ مسائلى از اين قسم 
مي توانند منجر به اصطكاكات وسيع و پرهزينه اى در بازارهاى 

مالى شوند.
بدون شك موسسات اجتماعى كارهاى بزرگى انجام مي دهند. 
با اين حال تشويق هر شركت براى تبديل شدن به يك موسسه 
اجتماعى، همان كارى كه تيم B مي كند، يك خطاى فاحش است. 
  B تيم  موسسان  كه  است  نامحتمل  بسيار  كه  است  خطايى 
كه  هنگامى  باشند.  داده  انجام  خود  حرفه  اوليه  مراحل  در  هم 
ريچارد برانسون و مو ابراهيم در حال بنا كردن تجارت خود 
بودند آيا به سرمايه گذارهاى بالقوه مي گفتند كه تالش خواهند 
كرد كه به همراه بازگرداندن سود به مردم و سياره هم كمك 
بازپرداخت بدهى  كنند؟ آيا اعتبارسازان را آگاه مي كردند كه 
قسمتى از يك استراتژى با تقسيم منفعت سه گانه خواهد بود؟

زندگى  در  راحت  مرحله  به  كه  حاال  آنها  كه  است  محتمل تر 
حرفه اى شان رسيده اند؛ نقش سياستمداران با تجربه  مسن را 
اتخاذ كرده اند. اگر اين امر آشنا به نظر مي رسد عجيب نيست؛ 
و  غربى  اروپاى  متحده،  اياالت  باشد.  اين طور  هم  بايد  چون 
كشورهاى ثروتمند ديگر همين رفتار را نسبت به جهان در حال 
توسعه اتخاذ كرده اند؛ در حالى كه صنعتى شدن خودشان با 
اصرار  حاال  شد،  انجام  سياره  يا  مردم  به  نسبت  كمى  اعتناى 
دارند كه چين، هند و بقيه به طريقى پاك تر و سبزتر رشد كنند.

لفاظى تيم B نه تنها رياكارانه است، بلكه خودمتناقض هم هست. 
انگيزه سود به خوبى با افق بلندمدتى كه آنها توصيه مي كنند، 
وجه  بهترين  به  كه  چيزى  روى  بر  را  شركت ها  مي كند.  كار 
انجام مي دهند، متمركز نگه مي دارد تا آنها سرمايه گذارى هاى 
اجتماعى و محيط زيستى را به كارآمدترين طريق انجام دهند.

بسيار عالى است اگر مالكان يا سهامداران بخواهند يك شركت 
يك موسسه اجتماعى باشد؛ ولى تك تك آنها مجبور نيستند كه 
با  را  ما  زندگى  سودمحور  اكيدا  شركت هاى  باشند.  چنين  اين 
خلق و تامين كاالها و خدماتى كه ما مي پسنديم، بهتر مي كنند 
همچنين به ما راهى براى كسب سود از پس اندازهايمان نشان 

مى دهند. آيا اين كافى نيست؟

نيويورك  دانشگاه  استرن  تجارت  مدرسه  در  آلتمن  *دنيل 
اقتصاد تدريس مي كند و سر اقتصاددان بيگ تينك است.

تحليل مبدع اصطالح «قدرت نرم» از آينده جهان

آينده  قدرت
نويسنده: جوزف ناى /  مترجم: جعفر خيرخواهان /  بخش سوم

افول اياالت متحده و خيزش چين
انتقال قدرت همان جابه جايى قدرت در بين دولت ها است. اما انتشار قدرت، 
يك  است،  غيردولتى  عامالن  به  كشورها  و  دولت ها  از  قدرت  جابه جايى  كه 
دارد،  اهميت  هنوز  قدرت  انتقال  چه  اگر  است.  ناشناخته  و  جديد  قلمرو  نوع 
اما مشكل اينجا است كه روايتى كه ما براى توضيح دادن اين موضوع از آن 
استفاده مى كنيم همان روايت قديمى است كه در آن يك دولت خيز برداشته 
نوعى سلطه (هژمونى) ايجاد مى كند، آن سلطه به افول دولت سلطه يافته قبلى 
منجر شده و باعث ايجاد رعب و وحشت و در نهايت جنگ مى شود. اين يك 
يونانى  مورخ  به  ماجرا  است.  بين الملل  سياست  علم  ادبيات  در  آشنا  روايت 
كه  كرد  مطرح  را  پرسش  اين  وى  برمى گردد.   (Thucydides) توسايديدس

چرا نظام دولت  شهرهاى يونانى در قرن پنجم قبل از ميالد فروپاشيد. 
دليل آن رشد و قدرت يافتن آتن بود و رعب و وحشتى كه اين امر در اسپارت 
ايجاد كرد. علت شروع جنگ جهانى اول نيز به رشد و قدرت يافتن آلمان و 
برخى  امروزه  مى شود.  داده  نسبت  كرده  بود،  ايجاد  بريتانيا  در  كه  ترسى 
تحليلگران مى گويند كه داستان قرن 21 نيز چنين خواهد بود؛ رشد و قدرت 
يافتن چين و ترسى كه در اياالت متحده ايجاد مى شود به جنگى تمام عيار 
منجر خواهد شد. من با اين نظر مخالفم و فكر مى كنم كه اين يك نوع درس 
بد گرفتن از تاريخ است. درس بد گرفتن از تاريخ اين است كه آلمان در سال 
1900 از لحاظ قدرت اقتصادى به طور كلى از بريتانيا پيشى گرفته  بود، اما 
من فكر نمى كنم كه چين بتواند تا چند دهه  آينده از اياالت متحده پيشى بگيرد. 
را  بهترى  قدرت  انتقال  روند  بتوانيم  تا  داريم  اختيار  در  بيشترى  زمان  ما 
نسبت به آنچه در تاريخ شاهد آن بوديم، برنامه ريزى كنيم و اين به معناي 

آن است كه آمريكا كمتر الزم است از اين قضيه بترسد.
كلمه  «افول» ممكن است ايهام ايجاد كند به اين صورت كه افول مطلق يا افول 
خواهد  روم  امپراتورى  سقوط  مانند  چيزى  مطلق  افول  شود.  معنى  نسبى 
بود، كه مردم معموال به آن ارجاع مى دهند. اما اقتصاد روم راكد و مبتني بر 
كشاورزى بود؛ بهره وري و رشد اقتصادى وجود نداشت و به دليل نزاع و 
كشتار از هم فرو پاشيده بود. امري كه منجر به فساد درونى و افول مطلق 
شد. من فكر نمى كنم اياالت متحده در آن شرايط باشد. ما مشكالتى جدى در 
مورد كسرى بودجه، بدهى و بهبود آموزش و پرورش داريم، اما همان طور 
كه مجمع جهانى اقتصاد نشان مى دهد، در عرصه  جهانى، پس از سوئيس، 
سوئد و سنگاپور چهارمين اقتصاد رقابتي هستيم. و اتفاقا چين در اين زمينه 
در رتبه  27ام قرار دارد. به اين معنا، ما اقتصادى هستيم كه در فناورى هاى 
بهترين  از  برخى  ما  و  است  پيشرو   ... و  بيوفناورى  نانوفناورى،  مثل  جديد 
دانشگاه ها، بهترين مراكز تحقيق و توسعه و بهترين فرهنگ كارآفرينى را در 
اختيار داريم؛ اين مسلما افول مطلق نيست. از طرف ديگر، اگر به كشورهاى 
نزديك  حال  در  هم  سايرين  و  برزيل  هند،  بلكه  چين،  تنها  نه  بنگريم،  ديگر 
ساير  و  متحده  اياالت  بين  فاصله  شد  خواهند  موفق  آيا  هستند.  ما  به  شدن 
سايرين»  «خيزش  وضعيت  اين  وقت ها  بعضى  دهند؟  كاهش  را  كشورها 
ناميده مى شود. ما مى توانيم اين وضعيت را به عنوان افول نسبى توصيف 
كنيم به اين علت كه فاصله كمتر شده است، اما خيزش سايرين روش بهترى 
براى بيان اين حالت است زيرا هرچند سايرين نزديك مى شوند، ممكن است 
كه اياالت متحده همچنان به عنوان قدرتمندترين كشور باقى بماند- كه من 
اين طور فكر مى كنم. بسيار مهم است كه افول مطلق و افول نسبى با يكديگر 
از  نسبى  افول  عبارت  جاى  به  است  بهتر  همچنين  و  نشوند  گرفته  اشتباه 
عبارت خيزش سايرين استفاده شود. در نتيجه ما به راهبردهاى جديد براى 

مقابله با اين نوع وضعيت نياز داريم.

دوران گذار
تئورى هاى سنتى در مورد سلطه، تاكيد بيش از حدى روى اين قضيه دارند 
كه چه كسى در رتبه اول قرار دارد. هيچ يك از آنها چندان به لحاظ تاريخى 
انحصار  آمريكايى ها  سال 1945،  از  پس  تاريخى  دوره  در  نيستند.  مناسب 
توليد انرژى هسته اى و حدودا نصف توليد جهانى را در اختيار داشتند. حتى 
در آن زمينه، ما نتوانستيم جلو «از دست رفتن چين» را بگيريم، نتوانستيم 
در جنگ كره و كمى بعد جنگ ويتنام پيروز شويم. واضح است كه تئورى 
مشكل  مى كنم  فكر  من  حال  هر  به  ندارد.  اتفاقات  اين  براى  توضيحى  سلطه 
اينجا است كه سلطه اين تصور را منتقل مى كند كه «ما پادشاه كوهستانيم» و 
«اين ما هستيم كه دستور مى دهيم». به نظر من آنچه ما در قرن 21، و عصر 
فناورى، شاهد آن هستيم، اين است كه بهتر است اين تصوير نه به صورت 
سلطه يا پادشاه كوهستان، بلكه به صورت دايره اى توصيف شود كه ما در 
مركز آن قرار داريم و الزم است سايرين را به سمت خود جذب كنيم، تا با ما 

همكارى كنند و بتوانيم با مشكالت مقابله كنيم.
به اين دليل است كه من فكر مى كنم اين روايت قديمى از سلطه و افول سد 
راه ما مى شود. به جاى پرسيدن اين سوال كه «آيا ما در حال سقوط از كوه 
هستيم؟» يا «آيا كسى در حال خزيدن به سمت باالى كوه و به سمت ماست؟» 
بايد بپرسيم: «آيا ما در اين دايره در حال جذب سايرين با استفاده از قدرت 
نرم خويش و با استفاده از ظرفيت مان در توسعه  شبكه ها و نهادها هستيم؟» 

اين روش درست تفكر در مورد قدرت در اين وضعيت است.
ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

پس از چند روز نوسان شديد اتفاق افتاد

بازگشت تعادل به بازار ارز
به نظر مى رسد قيمت ارز با گذر از يك شوك نزولي قيمتى دوباره مسير 
تعادلى را در پيش گرفته است. پس از افت قيمت به مرز 2900 تومان در 
روز يكشنبه، نرخ دالر سه شنبه دوباره تا محدوده 3240 تومان افزايش 
آثار  به دليل  را  قبلى  سطوح  تا  دالر  قيمت  ماندن  باال  كارشناسان  يافت. 
از  حال  عين  در  اما  مى دانند،  نامطلوب  اقتصاد  براى  آن  تورمى  و  روانى 
اقتصاد  واقعى  متغيرهاى  و  واقعيت ها  با  نيز  قيمت  شديد  ريزش  كه  آنجا 
تناسب ندارد، كاهش به زير 3000 تومان براى دالر را نيز زيان بار ارزيابى 
را  اقتصادى  فضاى  و  جامعه  در  خوش بينى  فضاى  شدن  فراگير  مي كنند. 
نمى توان انكار كرد، اما به نظر مى رسد اقتصاد كشور در شرايط فعلى با 
دالر 3100 تومانى با نوسان حداكثر 100 تومان در ميان مدت بتواند آرامش 

بازار را تامين كند.

بانك مركزي دخالت در بازار را تكذيب كرد؟
بازگشت از ريزش مصنوعى قيمت ها

 هفته جارى پس از مشخص شدن ابعاد چرايى افت قيمت ارز و سكه در 
گرفتند.  سر  از  تعادل  به  رسيدن  براى  را  افزايشى  مسير  قيمت ها  بازار، 
واقعيت هاى  با  كارشناسان  گفته  به  كه  قيمت ها  مصنوعى  ريزش  واقع  در 
به  كماكان  را  بازار  توانست  دارد،  زيادى  منطقى  فاصله  اقتصادى 

خوشبينى هاى انتخاباتى محدود كند.
رييس كل بانك مركزى نيز كه در اظهارات پيشين خود از برنامه ريزى و 
پيگيرى بانك مركزى براى افت قيمت دالر سخن گفته بود، روز سه شنبه 
اعالم كرد كه «ريزش 600 تومانى قيمت دالر كار بانك مركزى نبوده است.» 
او البته ريزش هاى اخير قيمت را «يك كار سياسى» عنوان كرد كه از اراده 
روز  غروب  تا  اينكه  با  بازار  در  است.  بوده  خارج  مركزى  بانك  اختيار  و 
يكشنبه، قيمت دالر تا مرز 3200 تومان هم رشد كرده بود، اما نوسان و 
تفاوت اعالم قيمت ها در بازار همچنان وجود داشت؛ به طورى كه در اين 
روز صرافان با قيمت هاى مختلفى روز كارى خود را به پايان بردند. تفاوت 
قيمت بسته شده در بين برخى مناطق تا 100 تومان نيز مى رسيد. اما سه 
شنبه قيمت دالر در چهار راه استانبول با 3070 تومان بر تابلوها باز شد 
و در ادامه به سرعت و در كمتر از 3 ساعت تا 3200 تومان باال رفت. تا 
بعد از ظهر همان روز نيز قيمت دالر به 3240 تومان رسيد. شنيده ها حاكى 
از آن است كه تزريق دالرهايى كه بايد طى 6 ماه گذشته به بازار مى آمد، 
مقرر شده بود تا 2 هفته اى بازار را دگرگون سازد. روشن تر شدن ابعاد 
اين تحركات در بازار كه بى سابقه است، نگرانى تازه اى در بين شركت هاى 
توليدى و صادراتى به وجود آورده است. ديروز بازار سهام همچنان متاثر 
بود  صادراتى  شركت هاى  سهام  قيمت  افت  شاهد  دالر  ناگهانى  ريزش  از 
و سهام شركت هاى پتروسيمى و معدنى در بورس، همچنان كاهش قيمت 
دارد. برآيند اين وضعيت موجب شد تا شاخص كل بورس ديروز تنها 2 
زمانى  اگرچه  دالر  قيمت  سريع  افت  كارشناسان،  ميان  برود.در  باال  واحد 
آرزو بود، اما امروز به دليل تطابق تدريجى صنعت و تجارت با دالر 3000 
تومانى، مطلوب ارزيابى نمى شود. با اين حال خوش بين ها در بازار همچنان 
برخى را براى فروش وسوسه مى كند. البته روز گذشته، افراد زيادى براى 
خريد دالر به بازار مراجعه كردند. برخى نيز براى فروش آمده بودند. تعداد 

خريدارها البته نسبت به فروشنده ها دو برابر بود.
بهمنى: كار ما نبود

بازار ارز و سكه در حالى با تحوالت جديد روبه رو شده است كه رييس كل 
است:  گفته  بازار  تحوالت  پيرامون  اظهارنظر  تازه ترين  در  مركزى  بانك 
دخالت  قيمت  تعيين  در  مختلفى  عوامل  داد  نشان  ارز  نرخ  اخير  نوسانات 
خارج  مركزى  بانك  توانايى  و  اختيار  از  آنان  از  برخى  مديريت  كه  دارند 
است.  نبوده  مركزى  بانك  كار  دالر  تومانى   600 كاهش  افزود:  او  است. 
بازار  اخير  نوسانات  به  اشاره  با  «فارس،  با  گفت وگو  در  بهمنى  محمود 
ارز اظهار كرد: همگان ديدند كه قيمت دالر تنها ظرف چند روز حدود 600 
رويه  از  غير  مدت  اين  طى  مركز  بانك  كه  حالى  در  يافت؛  كاهش  تومان 
معمول خود طى ماه هاى اخير، اقدام خاص ديگرى براى كاهش قيمت دالر 
ارز  نرخ  تومانى  حدود 600  كاهش  بنابراين،  افزود:  وى  بود.  نداده  انجام 
سال هاى  در  قيمت  افزايش  كه  همان گونه  بوده،  سياسى  عوامل  تحت تاثير 

اخير نيز عمدتا ناشى از همين عوامل بوده است.
بهمنى تاكيد كرد: صراحتا مى گويم همان گونه كه بانك مركزى در كاهش 
چشمگير نرخ ارز طى چند روز اخير نقشى نداشته، در افزايش قابل مالحظه 
افزايش  باعث  سياسى  عوامل  و  نداشته  نقشى  نيز  اخير  سال هاى  طى  آن 

قيمت دالر شده است.
رييس كل بانك مركزى با اشاره به برخى گزارش ها كه غيرمنصفانه بانك 
مركزى را در افزايش قيمت ارز مقصر قلمداد كرده اند، گفت: بانك مركزى 
طى سال هاى اخير از تمام امكانات و توانايى هاى خود براى حفظ ارزش 
پول ملى و جلوگيرى از كاهش آن استفاده كرده است. وى تصريح كرد: 
اگر افزايشى در نرخ ارز رخ داده، عمدتا ناشى از عوامل سياسى بوده كه 
در  بنابراين  بوده؛  مركزى  بانك  نقش آفرينى  و  اختيارات  حدود  از  خارج 
ريشه يابى افزايش قيمت ارز طى سال هاى اخير بايد منصفانه به نقش بانك 

مركزى پرداخت.

قيمت هاى داخلى
سه شنبه بهاى ساير ارزها غير از دالر نيز نوسان قابل توجهى داشت. از 
آن جايى كه قيمت هاى جدول ارزهاى بازار آزاد بر اساس قيمت هاى نهايى 
روز يكشنبه تنظيم شده بود، از اين رو نرخ سه شنبه نسبت به قيمت روز 
تا  افزايش  تومان   45 با  بود،  رفته  باال  تومان  نزديك 3200  تا  كه  يكشنبه 
ساعت 15 به 3240 تومان رسيد. برخى انتظار باالرفتن بيشتر قيمت آن را 
داشتند. يورو تا 4270 تومان باال رفت و 20 تومان گران شد. درهم امارات 
با 10 تومان افزايش تا 880 تومان باال رفت.در بازار سكه، قيمت ها به غير 
از سكه طرح جديد، نيم سكه و ربع سكه افزايش قابل توجهى داشتند. روز 
سه شنبه سكه طرح جديد بدون تغيير 1 ميليون و 120 هزار تومان فروخته 
شد. در عوض قيمت نيم سكه 15 هزار تومان و ربع سكه 10 هزار تومان 
افزايش داشته و به ترتيب585 هزار تومان و 375 هزار تومان بر تابلوها 
همان  محدوده  در  عيار  هر گرم طالى 18  قيمت  ساعت 15  تا  بست.  نقش 

102 هزار تومان باقى ماند.

طال در بازارهاى جهانى
در بازارهاى جهانى قيمت طال البته با وجود پيش بينى براى كاهش بيشتر 
طال، تغيير زيادى نداشت. ديروز بهاى جهانى طال با تغيير اندكى تا ساعت 
طرح  شدن  گذاشته  كنار  برنامه  رسيد.  دالر  به 1283  تهران)  وقت  (به   15
تسهيل مقدارى فدرال رزرو همچنان پيامدهايى را به دنبال دارد كه عمدتا 

انتظارات كاهش قيمت را تقويت كرده است.

فعاليت هاى اقتصادى مان را از 
كجا و چگونه شروع كنيم؟

محمد غفارى 

قبل از شروع هر كسب و كارى، ابتدا بايد نياز و تقاضا در سطح گسترده 
خدماتى  يا  كاالها  چه  به  مردم  بدانيم  بايد  يعنى  شود.  شناسايى  و  ارزيابى 
نياز دارند يا اينكه با چه مشكالت و چالشهايى روبرو هستند؛ يا اينكه چطور 
ميتوان كيفيت زندگى آنها را از برخى جهات بهبود بخشيد. در مجموع اينكه 
قبل از ورود به هر كسب و كارى، ابتدا بايستى بدانيد با چه انگيزه اى و از 

چه راهى ميخواهيد آن را شروع كنيد.
براى مثال، اگر قصد داريد رستوران فست فود راه اندازى كنيد، ابتدا بايد 
با ذائقه ى مردم آشنا شويد و بدانيد بيشتر چه نوع غذاهايى را ميپسندند. 
خبر خوب اينكه اگر در مرحله ى شناسايى نياز و تقاضاى مردم، حرفه اى و 
حساب شده عمل كنيد، نيمى از راه را درست رفته ايد. در غير اين صورت، 
تان  زندگى  اشتباه  ناپذيرترين  جبران  و  بزرگترين  كه  بگويم  بايد  متأسفانه 
را مرتكب شده ايد. اشتباهى كه جبران آن ميتواند سخت يا حتى غيرممكن 

باشد!!!
و  كنيد  بررسى  بايد  كرديد،  شناسايى  درستى  به  را  مردم  نياز  كه  اكنون 
ببينيد كسانى كه به دنبال رفع اين نيازها هستند، از چه طريقى آن را برطرف 
ميكنند. بايد ببينيد چگونه و با استفاده از چه روشها و تكنيك هايى ميتوانيد 
آنها را متقاعد و راضى كنيد كه محصول يا خدمات شما را بپسندند و حاضر 

باشند بابت آنها به شما پول پرداخت كنند.
شروع  را  بازاريابى  ى  پروسه  و  شويد  كار  به  دست  است  آن  وقت  اكنون 
كنيد! يعنى چه؟ يعنى اينكه توليد مشتريان بالقوه كنيد (كسانى كه محصول و 
خدمات شما را بپسندند و براى آشنايى بيشتر با آن يا خريد آن اشتياق پيدا 
كنند). بايد بررسى كنيد و ببينيد كه چه روش ها و تكنيك هايى براى جذب 
تبليغاتى  ابزار  و  شيوه  كدام  اينكه  مؤثرترند.  و  تر  مناسب  بالقوه  مشتريان 

نتيجه ى سريع تر و بهترى را عايدتان ميكند.
تا به اين لحظه، روش ها و تكنيك هاى بازاريابى و جذب مشترى بسيارى 
طرح ريزى و تدوين شده، اما همه ى آنها نميتوانند براى كسب و كار شما 

سودمند و نتيجه بخش باشند. اين درست است كه همه ى اين روشها به سهم 
خود كليدى براى موفقيت در بازاريابى و كسب و كارهاى مختلف هستند، 
اما تنها چند مورد از آنها بر اساس نوع محصول يا خدمات و شرايط شما 

ميتوانند كارآمد و نتيجه بخش باشند.
براى مثال شايد بهترين روش براى جذب مشترى و بازاريابى موفقيت آميز 
براى شما، ويزيتورى حضورى يا تلفنى… باشد، و شايد هم از طريق پيامك 

يا به واسطه پخش تراكت يا از طريق رسانه ها. 
و  گوناگون  هاى  تكنيك  و  ها  روش  از  دنيايى  ميكنيد  مشاهده  كه  همانطور 
متنوع وجود دارند كه برخى از آنها بسته به نوع كسب و كار، محصول يا 
خدمات شما، ميتوانند مورد استفاده قرار بگيرند. اما به راستى كدام روش 
و تكنيك ميتواند شما را با كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان به مقصد و 

ايده آلى كه براى كسب و كارتان تعيين كرده ايد برساند؟
شناسايى  و  داديم  تشخيص  را  درست  تكنيِك  و  روش  كه  اكنون  آيا  خب، 

كرديم، موفقيت مان در كسب و كار تضمين شده است؟ به هيچ وجه!!!
در  اما  است.  مناسب  خودرو  ى  تهيه  و  انتخاب  مثل  مناسب  روش  انتخاب 
صورتى كه نحوه ى رانندگى با اين خودرو را ندانيد آيا قادر خواهيد بود آن 
را هدايت كنيد و به وسيله ى آن خود را به مقصد برسانيد؟ بنابراين چاره 
اى نداريد جز اينكه يا خودتان طرز استفاده و هدايت آن را بدانيد يا اينكه از 
فرد متخصصى كه رانندگى و طرز استفاده از اين وسيله نقليه را ميداند كمك 
و مشورت بخواهيد. پس ِصرِف شناسايى و انتخاِب روش نميتواند ضامن 
آشنايى  نيز  روش  آن  اصول  با  بايستى  و  باشد  شده  تعيين  اهداف  تحقق 

كافى داشت.
اكنون به يك دفترچه ى راهنما نياز داريد كه روش استفاده از اين خودرو 
چنانچه  مثال،  براى  بازاريابى".  ى  "برنامه  يعنى  دهد،  آموزش  شما  به  را 
روش  خدماتتان،  و  كاال  آميز  موفقيت  ى  عرضه  براى  شما  استراتژى 
بازاريابى تلفنى است، آيا بدون فراگيرى اصول بازاريابى تلفنى، راه به جايى 

خواهيد برد؟!
ندانيد،   را  تان  انتخابى  روش  و  ابزار  از  استفاده  ى  نحوه  چنانچه  بنابراين 
نبايد انتظار داشته باشيد مشتريان از خدمات يا كاالى شما استقبال كنند و 

بتوانيد به شكلى ايده آل، پول به كسب وكارتان سرازير كنيد.
روش  ضعف  نقاط  قبال  در  كه  هستيد  شما  اين  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
انتخابى تان، ناآگاهى نسبت به آن و بى اطالعى از اصول و برنامه هاى مورد 

نياز براى تحقق آن مسئوليد، نه مشتريان شما!!!
www.mohamadghaffari.com :منبع
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 رابطه شرلوك هولمز و لندن در 
يك نمايشگاه

جديد  نمايشگاه  يك  موضوع  لندن  و  هولمز  شرلوك  بين  رابطه 
آينده  سال  كه  نمايشگاه  اين  آسوشيتدپرس،  از  نقل  بود.به  خواهد 
افتتاح مى شود، عوامل اشتراك بين شرلوك هولمز كارآگاه مشهور 

و شهر لندن را در موزه لندن به نمايش خواهد گذاشت. 
اين كارآگاه مشهور داستان هاى معمايى كه آرتور كانن دويل او 
را خلق كرده در يكى از داستان هايش مى گويد : سرگرمى من اين 

است كه اطالع دقيقى از لندن داشته باشم.
موزه لندن مى خواهد با اين نمايشگاه اطالعات بيشترى را درباره 

اين رابطه و اطالعات هولمز از لندن ارايه كند.
شارون آمنت مدير موزه لندن گفت: ما فكر مى كنيم شرلوك هولمز 

را مى شناسيم. اما واقعا از او چه چيزهايى مى دانيم؟
به گفته وى موزه لندن تالش دارد از زاويه ديد اين كارآگاه اطالعات 

بيشترى از لندن آن دوره ارايه كند. 
كه  بود  خواهد  اى  آينه  نمايشگاه  اين  كه  كرده  ادعا  مسوول  اين 
از  را  واقعيات  به  رسيدن  براى  مسايل  تحليل  و  مشاهدات  قدرت 

زاويه ديد هولمز بيان كند.
داستانى  شخصيتى  و  خصوصى  كاراگاه  يك  نام  هولمز  شرلوك 
است  انگلستان  يوركشاير  متولد  ها)  داستان  اساس  (بر  كه  است 
شخصيت  مى كرد.  فعاليت   20 قرن  آغاز  و   19 قرن  اواخر  در  و 
داستانى شرلوك هولمز نخستين بار در سال 1887 توسط نويسنده 
و پزشك اسكاتلندى سر آرتور كانن دويل ساخته و پرداخته شد و 

در كتاب هاى مختلف طرح شد.

چهار شهر در تالش براى كسب 
عنوان دومين شهر فرهنگى بريتانيا

شهر  دومين  عنوان  دريافت  براى  را  خود  كه  شهرى   11 ميان  از 
فرهنگى بريتانيا نامزد كرده بودند، چهار شهر به مرحله نهايى راه 

يافتند.-
شهر «دوندى»، «هال»، «سوان  چهار  از  يكى  تريد،  بوك  از  نقل  به 
سى بى» و «اليسستر» به مدت سه سال عنوان دومين شهر فرهنگى 

بريتانيا را از سال 2017 خواهند داشت. 
الندندرى كه از امسال عنوان نخستين شهر فرهنگى بريتانيا را در 
اختيار دارد، اين عنوان را به يكى از اين چهار شهر واگذار مى كند. 
سال  در  اروپا  فرهنگى  پايتخت  عنوان  به  ليورپول  انتخاب  از  پس 
ميان  رقابتى  چنين  ايجاد  با  گرفت   تصميم  بريتانيا  دولت   ،  2008
شهرهاى اين كشور، به بحث رقابت فرهنگى در ميان شهرها دامن 
مخاطبان  مى تواند  بريتانيا»  فرهنگى  «شهر  عنوان  داشتن  بزند.  
فرهنگى را به شهر جذب كند و با اجراى برنامه هاى ويژه در اين 

زمينه به رشد اقتصادى شهر كمك كند. 
به  را  عنوان  اين  تا  كردند  تالش  نخست  مرحله  در  كه  شهرهايى 
شامل  بازماندند  نهايى  مرحله  به  رسيدن  از  اما  بياورند  دست 
و  ساتمپتون  پورتسموت،  پليموت،  هاستينگ،  كنت،  ايست  چستر، 

ساوتند بودند. 
از  يك  هر  بالقوه  امكانات  بررسى  با  مستقل،  داورى  گروه  يك 
شهرهاى نامزد، اين چهار شهر را انتخاب كرد و از ميان آن ها در 
معرفى  بريتانيا  فرهنگى  شهر  دومين  عنوان  به  را  يكى  نوامبر  ماه 

مى كند.

جوايز كتاب كودك اسكاتلند 
نامزدهايش را معرفى كرد

 به نقل از بوك تريد، جوايز كتاب كودك اسكاتلند براى تجليل از 
بهترين كتاب هاى داستانى و مصور كودك در اسكاتلند هر سال 

در بخش هاى مختلف برندگان خود را معرفى مى كند.
راى  با  تا  اند  يافته  راه  كودك  كتاب   9 فهرست  اين  به  امسال 

كودكان از اين ميان برندگان نهايى انتخاب شوند. 
اين فهرست در سه بخش از نظر سنى نامزدهاى خود را معرفى 
كرده و اين نامزدها را به راى گروهى متشكل از يك آموزگار، 
كتاب  متخصصان  از  شمارى  و  كتابفروش،  يك  كتابدار،  يك 

كودك انتخاب كرده است.
مى  اهدا  اسكاتلند  كتاب  بنياد  سوى  از  سال  هر  كه  جايزه  اين 
شود، بزرگترين جوايز كتاب در اسكاتلند محسوب مى شود و 
در مجموع 12 هزار پوند به برندگان خود اهدا مى كند. هر يك 
از نامزدهاى و تصويرگرانى كه به فهرست نهايى راه يافته اند 
نيز 500 پوند براى هر كتابشان كه به اين فهرست ها راه يافته 
باشد دريافت مى كنند و برندگان نهايى سه هزار پوند به خانه 

مى برند.
از  بريتانيا  كتاب  جشن  در  جوايز  اين  دريافت  نامزد  هاى  كتاب 
كودكان  اختيار  در  رايگان  به  كه  بود  خواهند  هايى  كتاب  جمله 

قرار داده مى شوند.

نامزدهاى جوايز امسال از اين قرار هستند:
در بخش 3 تا 7 سال

«عروسك كاغذى» نوشته جوليا دونالدسون و ربكا كوب
«آقا گرگه زمان چيست» نوشته دبى گليورى

«تكان تكان» نوشت گى استرتى بن كورن

در بخش 8 تا 11 سال
«عيد سياه» نوشته كارولين كلو

«زمان اتفاقى مسافر» نوشت جانيس مك كى
«برداشت كامال غيرعادى» نوشت دانيال ساكردوتى

در گروه 12 تا 16 سال 
«صاحب گذرگاه» نوشته كلر مك فال

«ديدن» نوشته دايانا هندرى
«كتاب حماقت» نوشته برى هاتچيسون

طى هفت ماه آينده كودكان اسكاتلندى در مدارس اين كتاب ها 
را مى خواند و با راى خود برنده را در تاريخ 5 مارس انتخاب 

مى كنند.

امسال هفتمين سالى است كه اين جوايز اهدا مى شوند. در سال 
2012 برندگان سه بخش در مجموع با راى 32 هزار دانش آموز 
انتخاب شدند و مراسم اهداى جوايز با حضور هزار نفر برگزار 

شد.

قصه يك پيروزى مهم ترين جايزه 
كتاب كودك بريتانيا را برد

قصه هايى درباره قهرمانى كه مبتال به اختالل يادگيرى است، به 
عنوان برنده جايزه كارنگى بريتانيا انتخاب شد.-

گاردنر،  سالى  نوشته  خرمگس»  «ماه  كتاب  رويترز،  از  نقل  به 
قصه داستان دختر كوچكى است كه بر ترس هاى خانواده اش 

درباره سگى سرگردان فايق مى آيد. 
بخش  در  كاستا  جايزه  دريافت  به  موفق  اين  از  پيش  كتاب  اين 

بهترين كتاب كودك سال شده بود.
بهترين  براى  كه  شد  گرينوى  كيت  مدال  برنده  نيز  پينفولد  لوى 
تصويرگرى  براى  وى  شود.  مى  اهدا  كودك  كتاب  تصويرگرى 

كتاب «سگ سياه» اين جايزه را به خانه برد. 
اين دو جايزه كه هر سال توسط موسسه كتابخانه ها و اطالعات 
تخصصى اهدا مى شوند، از مهم ترين جوايز كتاب كودك جهان 

هستند.
امسال هفتاد و ششمين سال اهداى جايزه مدال كارنگى بود. اين 
جايزه از سال 1936 و به افتخار «اندرو كارنگي» (1919- 1835) 
انسان بشر دوست متولد اسكاتلند كه بيش از 2800 كتابخانه در 
نهاده  بنيان  انگلستان  در  ساخته،  زبان  انگليسى  دنياى  سراسر 
از  فاين  آن  و  پراچت  تري  پولمن،   فيليپ  لوئيس،  اس.  سي.  شد. 

جمله نويسندگانى هستند كه اين جايزه را به خانه برده اند.
جايزه كيت گرينوى نيز به ياد «كيت گرينوى» تصويرگر محبوب 
و اثرگذار كتاب  هاى كودكان در قرن نوزدهم، از سوى موسسه 

كتابخانه ها و اطالعات تخصصى بريتانيا اهدا مى  شود.
سال پيش پاتريك نس هر دو جايزه را با هم براى كتاب «هيوال 

صدا مى زند» دريافت كرد.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
و  ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 

سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس و پست خدمات 

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

فيلم برد پيت فروش 
كتاب را باال برد

با  زد»  جهانى  «جنگ  فيلم  اكران  با 
بازى برد پيت در سينماهاى آمريكا، 
فروش كتابى كه اين فيلم با اقتباس 

از آن ساخته شده، باال رفت.-

 به نقل از لس آنجلس تايمز، فيلم «جنگ جهانى 
زد» كه اكران آن در آمريكا از  جمعه شروع شده، 
مكس  نوشته  نام  همين  به  رمانى  از  اقتباس  با 
ساخته  شد،  منتشر   2006 سال  در  كه  بروكس 

شده است.

زامبى  هاى  داستان  نخستين  از  يكى  كتاب  اين 
هاست كه پا به جهان معاصر مى گذارند. داستان 
اين كتاب درباره مردى به نام گرى لين (كه در 
كه  است  كرده)  بازى  او  نقش  در  پيت  برد  فيلم 
همراه همسر و دو دخترش در ترافيك نيويورك 
گير كرده اند اما بعد به صورت ناگهانى اتفاقاتى 
رخ مى دهد كه ماجراهاى اصلى كتاب را تشكيل 

مى دهد. 

هفته  هفت  اكنون  كه  اى  صفحه   342 كتاب  اين 
ژانر  در  شده،  ها  پرفروش  فهرست  وارد  است 
دلهره آور جاى دارد و مجموعه اى از ماجراهاى 
پراكنده را در كنار هم جمع مى كند كه به نوعى 
از تاريخ شفاهى جنگ جهانى دوم الهام گرفته و 
ماجراهاى آن مقطع را در تركيب با جهان زامبى 

ها، شكل مى دهد. 

توسط  انتشار  سال  همان  در  كتاب  اين  حقوق 

بى  «پالن  كمپانى  براى  پارامونت  كمپانى 
شد  خريدارى  پيت  برد  به  متعلق  انترتينمت» 
جومايكل  توسط  آن  اقتباسى  فيلمنامه  و 
مارك  را  فيلم  اين  شد.  نوشته  استراسنسكى 

فورستر كارگردانى كرده است. 

مكس بروكس نويسنده اين كتاب متولد 1972 و 
نويسنده و فيلمنامه نويس در ژانر وحشت است. 
آمريكايى  مشهور  فيلمساز  بروكس،  مل  پسر  او 
است كه بر خالف پدرش كه به فيلم هاى كمدى 

عالقه داشت، به ژانر وحشت روى آورد.

پازوليني، شاعر 
روزهاي دريغ شده

ثنا ولدخاني

ايتاليايي  شاعر  مهم ترين  پازوليني  پائولو  «پير 
شاعر  يك  ارزش  است.  (بيستم)  قرن  دوم  نيمه 
از شاعر ديگر بيشتر نيست اما پازوليني نسبت 
به ديگر شاعران مضامين مهم تر و قدرتمند تري 
گفته  است. من خود نيز گفته ام كه پازوليني يك 
شاعر مدني است. اما بايد تاكيد كنم كه از نظر 
من يك شاعر مدني به معناي يك شاعر رسمي، 
پرآوازه و پرتصنع نيست (چنان كه كاردوچي و 
دانونزيو در نيمه دوم قرن نوزده ايتاليا بودند.) 
مادري اش  سرزمين  كه  است  شاعري  بلكه 
كشورش  قدرتمندان  كه  مي بيند  گونه يي  به  را 

نمي توانند ببينند و نمي بينند.

مي كرد  زندگي  آن  در  پازوليني  كه  دوراني 
دوران مصيبتباري براي ايتاليا بود، براي مثال 
زمان سرنوشت ساز و بي مانندي كه دو نيروي 
ارتش  و  مي جنگيدند  هم  با  او  خاك  در  خارجي 
زمان،  همان  در  بود.  شكست خورده  ايتاليا 
به  روستاها  از  را  نفر  ميليون ها  صنعتي  انقالب 
عاشق  پازوليني  كه  روستاهايي  كشاند،  شهر 
آنها بود و خود نيز بخشي از آنها. دو مضمون 
مرثيه يي  از:  عبارتند  پازوليني  اشعار  اساسي 
براي سرزميني ويران، افسرده و به خاك افتاده 

و همچنين فراق و حسرت فرهنگ روستايي.

اعماق  از  مي آيد،  دور  تاريخ  از  پازوليني  شعر 
ادبيات ايتاليا، از دانته و پترارك كه آنها نيز از 
پازوليني  اشعار  در  بودند.  گفته   ايتاليا  مصائب 
ساختار  (نوعي  دانته  ترزيناي  از  اقتباس 
ساختار  اما  است  مشخص  كامال  بندي)  سه 
مي سازد  ترزينا  از  پازوليني  كه  شاعرانه يي 
دانته  ترزيناي  است.  متفاوت  دانته  با  بسيار 
سبك  ميان  شباهتي  بخواهم  اگر  است.  گوتيك 
بگويم  بايد  شوم،  قائل  معماري  سبك  و  ادبي 
همان  با  است،  رومانسك  پازوليني  سبك  كه 
با  وسطي،  قرون  ميانه  سال هاي  خاص  افسون 
مديترانه يي  رومن،  و  ژرمن  ميان  تعادل  همان 
را  رومانسك  ويژگي  اين  پازوليني  نورديك.  و 
در شعرهايش به كار برد و به بازنمايي هم بيان 
كالسيك و هم بيان امروزي پرداخت و همچون 
دوره  دو  به  تعلق  عذاب  و  رنج  رومانسك  هنر 
گذار يا به دو فرهنگ متضاد، يكي در حال مردن 

و ديگري در حال زاده شدن را نشان داد.

و  معاصر  شاعر  يك  پازوليني  از  اينها  تمام 
ترجيح  كه  شاعري  مي سازد.  كهن  در عين حال 
مي دهد در روزگار رو به زوال، سنتي باشد. او 
در  خاص  بسيار  گوشه يي  كه  فريولي  منطقه  از 
ايتاليا است، مي آيد و در كنار فرهنگ ايتاليايي، 
و  هست  هم  مديترانه يي  كهن  فرهنگ  به  متعلق 
مي شود،  جهاني  معجزه آسايي  طور  به  سپس 
شاعر  اشعار  كه  روحاني  آشفتگي  همان  مفسر 
ديگري را (آرتور ريمباد) همچون او جهاني كرد.

آلبرتو  از  بود  مقدمه يي  خوانديم  كه  مطلبي 
پازوليني  دوست  و  ايتاليايي  نويسنده  موراويا، 

پازوليني  اثر  رومن»  «اشعار  كتاب  آغاز  در  كه 
اشاره  موراويا  كه  طور  همان  است.  شده  چاپ 
كرده است، پازوليني را مي توان شاعر مدني يا 
به عبارت ديگر شاعر شهروندان ناميد. او درگير 
اشعارش  در  را  خود  احساسات  و  بود  وطنش 
از  معموال  وطن پرستانه  اشعار  مي كرد.  وارد 
است،  ملي گرايانه  و  مي آيد  راست گرايان  جناح 
اما اصالت پازوليني اين بود كه شاعر چپ مدني 
باشد. او بدون هيچ نشاني از لفاظي، بر ويراني 
ايتاليا مويه مي كرد. ريمباد، شاعر كمون پاريس 
بزرگ ترين  شاعران،  انقالبي ترين  از  يكي  و 
است.  مانده  به جا  پازوليني  از  كه  است  تاثيري 
او  موسوليني،  ديكتاتوري  از  پس  سال هاي  در 
شاخه  به  هم ميهنانش  از  بسياري  همچون  نيز 
مسيحي  هم  كه  گرويد  كمونيسم  از  نامتعارفي 
بود و هم آرمان گرا و در اين هنگام، احساساتي 
جامعه  محروم  طبقات  به  نسبت  پازوليني  كه 

داشت، انگيزه اشعار و فيلم هايش شد.

طي سال هاي جنگ جهاني دوم بود كه پازوليني 
سرودن اشعارش را با گويش فريولي آغاز كرد، 
انواع  از  يكي  زبان شناسي  نظر  از  كه  گويشي 
بسيار متفاوتي است كه در كنار زبان استاندارد 
ايتاليايي همزيستي مي كند. در اوايل دهه 1940 
دليل  چند  فريولي  گويش  از  پازوليني  استفاده 
فاشيسم،  زمان  در  اينكه  اول  داشت:  عمده 
محلي  گويش  هرگونه  از  استفاده  موسوليني 
دولت  فرهنگ  تا  بود  كرده  اعالم  غير قانوني  را 
عنوان  به  خاص  زبان  يك  دادن  قرار  با  را  ملي 
نوشتن  از  كه  پازوليني  كند.  محكم  ملي  هويت 
مي ورزيد،  امتناع  ايتاليايي  استاندارد  زبان  به 
روي  فيلمسازي  به   60 دهه  اوايل  در  باالخره 
ساخت  را  «آكاتونه»  فيلم  مثال  براي  و  آورد 
رومانسكو  گويش  با  كاراكترها  همه  آن  در  كه 
موجب  كه  ديگري  انگيزه  مي كردند.  صحبت 
كند  استفاده  فريولي  گويش  از  پازوليني  مي شد 
كه  بود  كشاورز  روستاييان  با  هم ذات پنداري 
فرهنگ  و  روستايي  سنت هاي  پازوليني  نظر  از 
محلي شان در فرهنگ ملي گراي مدرن و صنعتي 
كه  ديگر  دليل  بود.  شدن  محو  حال  در  ايتاليا 
فريولي  كه  است  اين  مي رسد  به  نظر  سطحي تر 
بزرگ  آن  با  كه  گويشي  بود،  او  مادري  گويش 
شده بود و نوشتن با اين گويش بيانگر بازگشت 
گمشده  بهشت  به  بازگشت  بود،  اصلش  به  او 
شاعرانه،  هنر  و  شعر  زبان  مادرش.  با  پيوند 
شور  يك  پازوليني  براي  سينما،  جمله  از 
را  مخاطبش  و  نويسنده  كه  بود  بزرگ  بسيار 
مي كرد.  مرتبط  زندگي  جنبه هاي  بنيادي ترين  با 
پازوليني بعدها به زبان استاندارد ايتاليايي روي 
آورد و بيش از 40 جلد شعر، داستان، سفرنامه 

و مقاله نوشت.

عاليق  و  افكار  انعكاس دهنده  پازوليني  اشعار 
خوشي هاي  و  فقر  به  حس ش  ويژه  به  اوست، 
طبقه كارگر و عشقش به آنها. پروتاگونيست هاي 
اغلب  طور  همين  (و  داستان هايش  و  شعرها 
هستند  رم  تحصيل نكرده  جوانان  فيلم هايش) 
كه توسط طبقه بورژوا رانده شده و در حاشيه 
اين  مي توان  زير  شعر  در  مي كنند.  زندگي 

مضامين را ديد

روزهاي دريغ شده
ما تهيدستان زمان چنداني نداريم

براي جواني و زيبايي:
شما بدون ما هم كافي هستيد.

زايش مان به بند كشيده است ما را!
تمام زيبايي پروانه ها ستانده شده،

دفن شده در پيله زمان.
مرفهان تاوان روزهاي ما را نمي دهند:
آن روزهايي كه از زيبايي دريغ شده

در اختيار ما و پدران مان است
هيچ گاه روزگار سيري مي گيرد؟

مك كافي  نورمن  پازوليني،  آثار:  از  برگرفته 
موراويو و آرت فورم
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بازگشت ستاره 
دور افتاده

آماده  را  سينمايى  فيلم  دو  ميالدى  جارى  سال  براى  هنكس  تام 
نمايش كرده كه هر دو، حال و هوايى درام و شرح حال گونه دارند 

و وى در آنها در نقش يك شخصيت واقعى بازى كرده است. اين 
بازيگر مى گويد بازى در نقش آدم هاى واقعى در جلوى دوربين 
سينما براى او يك تجربه خوب و آموزشى بوده و كمك كرده وى 

درس هاى تازه اى در زمينه حضور جلوى دوربين بگيرد.
«نجات آقاى بنكز» محصول كمپانى والت ديزنى است و قصه آن 
به بخشى از تاريخ خود اين كمپانى در دهه 50 ميالدى مى پردازد.

مارسل  كلى  فيلمنامه  قصه  براساس  را  فيلم  هنكوك،  لى  جان 
كارگردانى كرده و مسئوالن كمپانى والت ديزنى، آن را با دقت و 

حساسيت خاصى تهيه كرده اند.
پرده  روى  آذر)  دوم  و  (بيست  دسامبر  سيزدهم  براى  كه  فيلم 
سينماها مى رود، تام هنكس را در نقش والت ديزنى، مدير اصلى و 

موسس كمپانى والت ديزنى به نمايش مى گذارد.

قصه فيلم سال 1964 اتفاق مى افتد و ماجراى معروف توليد فيلم 
تامپسون،  كند.  مى  تعريف  را  كمپانى  اين  پاپينز»  «مرى  كالسيك 
نويسنده  تراورز،  ال  پى  نقش  در  سينما  تبار  انگليسى  بازيگر 

سرشناس و خالق قصه كتاب مرى پاپينز بازى مى كند.
خط اصلى قصه نجات آقاى بنكز در ارتباط با بحث هاى طوالنى 
والت ديزنى و تراورز براى واگذارى امتياز توليد يك فيلم سينمايى 

براساس قصه كتاب پرخواننده اوست.
كليد فيلمبردارى نجات آقاى بنكز، نوزدهم سپتامبر 2012 زده شد. 
دسامبر  سيزدهم  براى  سينما  اندكى  تعداد  در  فيلم  محدود  اكران 
تعيين شد و يك هفته پس از آن، حدود 3000 سالن نمايش آن را 

روى پرده خواهد برد.
با آن كه تام هنكس در نقش والت ديزنى بازى مى كند و فيلم هم 
محصول كمپانى والت ديزنى است، ولى شنيده مى شود خط اصلى 

قصه فيلم روى زندگى تراورز نويسنده تمركز مى كند.
اين قصه، زندگى اين خانم ماجراجو و سرسخت را در فاصله سال 
هاى 1907 (كودكى اش در كوئينزلند استراليا) تا مذاكرات طوالنى 
اش با والت ديزنى براى توليد فيلم سينمايى مرى پاپينز در دهه 60 

ميالدى دنبال مى كند.
در حالى كه فيلمبردارى مرى پاپينز در ايالت كاليفرنيا ادامه دارد، 
تراورز نگاهى به زندگى پر فراز و نشيب خود كرده و به زمان هاى 

مختلف دوران زندگى خويش برمى گردد.
در اين يادآورى ها و مرور خاطرات گذشته، پدر نويسنده حضور 
فعال و مهمى دارد. آقاى بنكز، پدر تراورز نقش مهمى در زندگى 
دخترش داشت و الهام بخش اصلى او براى خلق چند قصه معروف 

او از جمله مرى پاپينز بود.
نقش آقاى بنكز را در قصه فيلم كالين فارل، بازيگر ايرلندى تبار 
سينما بازى مى كند. روابط تراورز با آقاى بنكز و والت ديزنى در 
كتاب شرح حال گونه والرى الوسون به صورت مفصل مورد بحث 

و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
اين كتاب با نام «بيرون از آسمانى كه او آمد» سال 1999 توسط 
شركت انتشاراتى هادر مدالين منتشر شد. اين نويسنده در كتاب 
بعدى خود «مرى پاپينزى كه او نوشت» در سال 2005، كتاب شرح 
حال گونه خود را كامل كرد. اين كتاب ها منبع اصلى الهام كمپانى 

والت ديزنى براى توليد نجات آقاى بنكز شد.
سوى  از  مارسل  كلى  بنكز  آقاى  نجات  فيلمنامه   ،2011 سال  در 
بسيارى از تحليلگران سينمايى و اهل فن، به عنوان يكى از بهترين 
فيلمنامه هاى سال ـ كه هنوز وارد مرحله توليد نشده اند ـ انتخاب 

شد.
آن  صرافت  به  را  ديزنى  والت  كمپانى  مسئوالن  انتخاب،  همين 
انداخت كه هر چه زودتر اين فيلمنامه را تبديل به يك فيلم سينمايى 
مارسل  با  توانست  كمپانى  اين   ، سال 2012  اوايل  در  كنند.  درام 
به  را  آن  براساس  سينمايى  فيلمى  توليد  امتياز  و  برسد  تفاهم  به 

دست بياورد.
آلن هورن، مدير استوديو با اشاره به قصه فيلمنامه از آن به عنوان 
يك «سپرده گذارى سودآور» ياد كرد، اما كمپانى والت ديزنى چند 
سال قبل از خريد امتياز فيلمنامه مارسل، بحث درباره مرى پاپينز 

و ماجراهاى مربوط به توليد آن را به بحث گذاشته بود.

تراورز عالقه اى به واگذارى امتياز برگردان سينمايى قصه كتاب 
هاى خود را به هيچ يك از كمپانى هاى بزرگ فيلمسازى نداشت. 
وى نگران اين موضوع بود كه پس از توليد نسخه هاى سينمايى 

اين كتاب ها بر سر قصه هاى او چه خواهد آمد.
و  او  بين  چين  ديوار  وسعت  به  ديوارى  خلق  باعث  نگرانى  همين 
كمپانى هاى فيلمسازى شده بود. به همين دليل، والت ديزنى تالش 

سخت و پيگيرانه اى را در اين رابطه آغاز كرد.
و  شرايط  دوران،  آن  در  وى  گويند  مى  كننده  تهيه  اين  نزديكان 

اوقات بسيار سختى را پشت سر گذاشته است.
به همين دليل است كه گفته مى شود توليد نجات آقاى بنكز براى 
دوران)  آن  اتفاقات  تصويرى  روزشمارى  (و  ديزنى  والت  كمپانى 

اهميت خيلى زيادى داشته است.
كرد  مجاب  را  تراورز  باالخره  ديزنى  والت  حد  از  بيش  سماجت 
از  پس  او  اما  بدهد،  را  پاپينز  مرى  سينمايى  نسخه  توليد  اجازه 
نمايش عمومى فيلم، نارضايتى خود را از بخش هاى انيميشنى فيلم 
اعالم كرد اما تام هنكس در «كاپيتان فيليپز» در نقش يك شخصيت 

كامال متفاوت از والت ديزنى ظاهر شده است.
خود فيلم هم تفاوت خيلى زيادى با درام نجات آقاى بنكز دارد. با 
آن كه هر دو فيلم حال و هوايى شرح حال گونه و واقعى دارد (و 
فيليپز  كاپيتان  ولى  اند)  شده  ساخته  واقعى  ماجراهايى  مبناى  بر 
فيلمى اكشن و دلهره آور است و به وقايع نگارى روزهاى پرتنش 
سال  در  سومالى  دريايى  دزدان  كه  پردازد  مى  انگيزى  هيجان  و 
2009 دست به يك آدم ربايى زدند و كاپيتان و خدمه يك كشتى را 

در محدوده آب هاى آزاد براى حدود 60 روز به گروگان گرفتند.
فيليپز  ريچارد  كشتى  اين  كاپيتان  نقش  در  فيلم  قصه  در  هنكس 
ضدآمريكايى  هاى  فيلم  سازنده  گرينگراس،  پل  كند.  مى  بازى 
«هويت بورن» و «منطقه سبز» كارگردان كاپيتان فيليپز و بيلى رى 

نويسنده فيلمنامه آن است.
قصه واقعى فيلم به شرح روزهايى مى پردازد كه كشتى ميرسك 
آالباما ناگهان ارتباط خود را با جهان بيرون قطع كرد و خيلى زود 

مشخص شد توسط دزدان دريايى به گروگان گرفته شده است.
كه  است  آمريكايى  بارى  كشتى  اولين  اين  اخير،  سال   2000 در 
دزدان  توسط  كشتى  شدن  دزديده  خبر  پخش  شود.  مى  ربوده 
دريايى، موجى از شوك و هيجان را در سطح بين المللى به وجود 
آورد. كمتر كسى فكر مى كرد در قرن بيست و يكم هنوز چيزى 
به نام دزدان دريايى وجود داشته باشد و همه بر اين باور بودند 
و  دنبال  كارائيب»  دريايى  مثل «دزدان  فيلمى  در  بايد  فقط  را  آنها 

جستجو كرد.
كاپيتان فيليپز در سكوت كامل خبرى توليد شد و سازندگانش در 
زمان توليد، خبر زيادى را درباره آن در اختيار رسانه هاى گروهى 

نگذاشتند.
آنها گفته اند قصد دارند با اين فيلم، يك سورپريز و شگفتى را به 
تماشاگران سينما ارائه كنند. گريم تام هنكس در فيلم ديدنى است.

اين بازيگر از بازى در نقش دو شخصيت واقعى در جلوى دوربين 
راضى و خشنود به نظر مى رسد و مى گويد: از اين كه آنها در 
كنار هم در يك سال واحد به نمايش عمومى درمى آيند خوشحال 
است. كاپيتان فيليپز براى يازدهم اكتبر (نوزدهم مهر) روى پرده 

سينماها مى رود.
فرورفتن  و  واقعى  آدم  دو  نقش  در  است: «بازى  گفته  بازيگر  اين 
كوتاه،  زمانى  فاصله  يك  در  موجود  واقعا  شخصيت  دو  جلد  در 
هم كار بسيار سختى بود و هم جذابيت هاى خاص خودش را به 
همراه داشت. اين يك چالش هيجان انگيز بود كه مى تواند براى هر 
بازيگرى جذاب باشد. من در مدت زمان كوتاهى بايد از قالب يك 
آدم  يك  قالب  در  و  آمدم  درمى  متوفى  و  كالسيك  واقعى  موجود 

واقعى ديگر كه بشدت امروزى است، مى رفتم.
نكته جالب اين است كه اين فيلم ها هم در يك فاصله زمانى كوتاه 
منتقدان  و  تماشاگران  و  روند  مى  سينماها  پرده  روى  يكديگر  از 
شيوه  و  كار  درباره  هم  با  آنها  مقايسه  با  توانند  مى  سينمايى 

بازيگرى من صحبت و قضاوت كنند.

پرسشى كه اين روزها در دل صنعت سينما و رسانه هاى گروهى 
واقعى،  شخصيت  دو  نقش  در  بازى  آيا  كه  است  اين  شده  مطرح 
آورد  خواهد  همراه  به  هنكس  تام  براى  را  اسكار  جايزه  نامزدى 
نظر  هميشه  آن  اعضاى  و  اسكار  آكادمى  تاريخ  گواه  به  خير.  يا 
خوشى نسبت به نقش هاى شرح حال گونه و بازيگران اين نقش 
ها نشان داده و مجسمه هاى اسكار خود را به اين بازيگران اهدا 

كرده اند.
 1993 هاى  سال  در  هم  سر  پشت  بار  دو  اين  از  قبل  هنكس  تام 
«فيالدلفيا»  هاى  فيلم  براى  را  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  و 1994 
و «فارست گامپ» گرفته است. او هم اكنون سخت نيازمند نامزد 

شدن در اين رشته و دريافت آن است.

منبع: اسكرين ديلى
مترجم: كيكاووس زيارى

«دانشگاه هيوالها» بيشترين فروش افتتاحيه را پس از «داستان اسباب بازي 3» 
به دست آورد

گيشه در تسخير هيوالها
بهترين  از  يكى  زد»  جهانى  «جنگ  و  هيوالها»  «دانشگاه  فيلم  دو  اكران  با 

فروش هاى آخر هفته در بازار آمريكاى شمالى رقم خورد.
اولين  در  پيكسار  و  ديزنى  شركت هاى  توليد  هيوالها»  انيميشن «دانشگاه  فيلم 
هفته اكران در اياالت متحده و كانادا به فروش خيره كننده 82 ميليون دالر دست 
پيدا كرد و ضمن اينكه فيلم اول شد، بيشترين فروش افتتاحيه فيلمى از پيكسار 

پس از «داستان اسباب بازى 3» (110 ميليون دالر) را به نام خود ثبت كرد.
سطح  در  است،  هيوالها»  «شركت  محبوب  انيميشن  دوم  قسمت  كه  فيلم  اين 
بين المللى نيز در هفته اول اكران در 35 بازار 54/5 ميليون دالر فروخت و به اين 
ترتيب مجموع فروش جهانى خود را در يك هفته به 136/5 ميليون دالر رساند. 
فيلم آخرالزمانى «جنگ جهانى زد» با بازى براد پيت هم در هفته اول اكران فراتر 
از انتظار ظاهر شد و 66 ميليون دالر فروخت كه بيشترين فروش يك فيلم زنده 

غيردنباله اى پس از «آواتار» است. 
اين فيلم همچنين بيشترين فروش افتتاحيه فيلمى از پيت را به نام خود ثبت كرد. 
ركورد قبلى در اختيار «آقا و خانم اسميت» با بازى او و آنجلينا جولى بود كه 

تابستان 2005 در هفته اول اكران 50/3 ميليون دالر فروخت.  
سطح  در  است،  پارامونت  استوديو  توليد  كه  زد»  جهانى  «جنگ  زامبى  فيلم 
بين المللى هم در 25 بازار 45/8 ميليون دالر فروخت. فروش جهانى فيلم در يك 

هفته 111/8ميليون دالر شده است.
موفقيت «جنگ جهانى زد» در گيشه هاى فروش يك پيروزى قابل مالحظه براى 
پارامونت است. «جنگ جهانى زد» ابتدا قرار بود دسامبر 2012 اكران شود، اما 
استوديو تاريخ نمايش فيلم را به تعويق انداخت تا فرصت كافى براى فيلمبردارى 

مجدد تعدادى از صحنه هاى الزم براى تغيير پايان فيلم فراهم شود.
«اسكاى دنس  شركت  و  كرده  كارگردانى  فورستر  مارك  را  زد»  جهانى  «جنگ 
پروداكشنز» يكى از تهيه كنندگان آن است. «جنگ جهانى زد» پروژه محبوب پيت 

بود و خودش هم يكى از تهيه كنندگان آن است. 
به لطف موفقيت «دانشگاه هيوالها» و «جنگ جهانى زد» مجموع فروش فيلم در 
آمريكاى شمالى در تعطيالت آخر هفته رقمى حدود 236 ميليون دالر شد كه 

يكى از 10 هفته موفق تاريخ سينماى آمريكا به لحاظ فروش است.
در  تماشاگران  است.  كرده  كارگردانى  اسكانلن  دان  را  هيوالها»  «دانشگاه 
وبسايت سينمااسكور به اين فيلم كه داستان آن پيش از «شركت هيوالها» رخ 

مى دهد، درجه A داده اند.
جان گودمن و بيلى كريستال كه در فيلم اول صداپيشه دو نقش اصلى - جيمز 
پى. ساليوان و مايك وازووسكى - بودند، در «دانشگاه هيوالها» نقش هاى خود 
را تكرار كرده اند. استيو بوشمى، ناتان فيلين، هلن ميرن، جان كراسينسكى و 

آبرى پالزا از ديگر صداپيشگان اين فيلم هستند.
جيمز و مايك زوجى جدانشدنى هستند، اما اوضاع از اول اين طور نبود. اين دو 
هيوال از همان ابتدا كه آشنا شدند، نمى توانستند همديگر را تحمل كنند. «دانشگاه 
هيوالها» نشان مى دهد چطور جيمز و مـــايك اختالفات خود را كنار گذاشتند 

و بهترين دوست هم شدند.
در  و  شد  ساخته  دالرى  ميليون  بودجه 115  با  سال 2001  هيوالها»  «شركت 
دنيا 526 ميليون دالر فروخت. اين فيلم در چهار رشته از جمله بهترين فيلم بلند 

انيميشن نامزد جايزه اسكار بود و برنده جايزه اسكار بهترين ترانه شد.
«جنگ جهانى زد» بر مبناى رمان پرفروش «جنگ جهانى زد: تاريخ شفاهى جنگ 
زامبى» نوشته مكس بروكس ساخته شده كه سال 2006 منتشر شد. فيلمنامه را 

متيو مايكل كارناهان و ديمن ليندلوف نوشته اند.
پيت در اين فيلم نقش جرى لين كارمند سازمان ملل متحد را بازى مى كند. جرى 
شده  زامبى ها  به  انسان ها  تبديل  باعث  كه  عالمگير  بيمارى  يك  با  مقابله  براى 
و تهديدى براى ارتش ها و حكومت ها و فراتر از آن تهديدى براى نژاد بشرى 

است، دنيا را زير پا مى گذارد. 
ديگر  مورس  ديويد  و  فاكس  متيو  ديل،  بج  جيمز  كرتش،  دانيال  انوس،  ميريل 
بازيگران «جنگ جهانى زد» هستند كه در سينمااسكور درجه B+ دريافت كرده 

است.
فيلمبردارى  اما  بود،  دالر  ميليون   150 درحدود  رقمى  ابتدا  فيلم  توليد  بودجه 
مجدد و اقدامات اضافى كه زير نظر پيت انجام شد، بودجه را به رقمى حدود 

190 ميليون دالر رساند. 
كردن  «پيدا  هيوال»،  رقص  «مجلس  چون  فيلم هايى  كارگردان  فورستر  مارك 
«كوانتوم  و  «بادبادك باز»  خيال»،  از  «عجيب تر  «بمان»،  رويايى»،  سرزمين 

تسكين» است.
پيش از اكران «جنگ جهانى زد»، خيلى از كارشناسان فروش پيش بينى كرده 
و  اسنايدر  زاك  فوالدين»  «مرد  با  نزديكى  رقابت  زد»  جهانى  «جنگ  بودند 
كريستوفر نوالن خواهد شد و حتى خيلى ها فكر مى كردند سوپرمن از زامبى ها 

پيشى بگيرد.
از  حد  از  بيشتر  اكران  دوم  هفته  در  فوالدين»  «مرد  فروش  كاهش  نهايت  در 
انتظار بود، اما در نهايت اين فيلم توانست مجموع فروش داخلى را از مرز 200 
ميليون دالر و فروش جهانى خود را از 400 ميليون دالر بگذراند. «مرد فوالدين» 
اين هفته در اياالت متحده و كانادا 41/2ميليون دالر فروخت كه 65 درصد كمتر 

از هفته پيش بود.         
كمدى «پايان كار است» به كارگردانى ايوان گولدبرگ و ست روگن و «االن من 
هفته  اين  فروش  جدول  رده هاى  در  ترتيب  به  لتريه  لويى  ساخته  مى بينى»  را 

فيلم ها در آمريكاى شمالى قرار گرفتند.
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يك گفت و گوى تلفنى ....

با مــردى از 
جنس عاشقانه...

رهيار شريف
 

حافظه ى عمومى مردم ايران " احمد پورى" را بيشتر به خاطر ترجمه هاى 
خوبش از عاشقانه هاى دنيا به ياد مى آورد و مانوس تراِن به ادبيات، به 

خاطر رمانش هم. 
براى  پيداست  كه  طور  اين  آمده؛  انگلستان  به  كه  هست  روزى  چند  او 
فرصت  كه  شد  همين  كشور؛  اين  منچستر  شهر  در  شعر  باب  سمينارى 
حضور او در اينجا را مغتنم دانسته و نمره ى تلفنش را از دوستانم جستم؛ 

زنگ زدم تا هم احوالى بپرسم و هم قرار گفت و گويى ساز كنم. 
صميمى بود و زالل، چونان چون اشعارى كه براى ترجمه برگزيده؛ فارسى 

را هم با ته لهجه ى تركى صحبت مى كرد 
با حال و هوايى كه انگار مى كنى تو را ياد 
ياد  حكمت.  ناظم  ياد  اندازد.  مى  آذربايجان 
دلنشين  صداى  و  استانبول  هاى  زيبايى 
رشيد بهبودف. دعوت گفت و گو و چاپ و 

روزنامه را هم با مهر قبول كرد.
قول و قرار مصاحبه را ساز كرديم تا ديگر 
بار در وقت آسايش و آسودگى سراغش را 
مهيا  را  صدا  ضبط  دستك  و  دفتر  و  بگيرم 
كنم. همين كار را هم كردم و  حاصلش شد 

آنچه كه مى خوانيد.
كه  هست  سالى  هجده   – هفده  پورى  احمد 
دنيا  ى  شهره  و  بنام  شعراى  هاى  عاشقانه 
را به فارسى بر مى گرداند. از نرودا گرفته 
تا نزار قبانى؛ از آنا آخماتوا تا ناظم حكمت و 
بوكوفسكى ... تعدد اين همه زبان و فرهنگ؛ 
با  را  گو  و  گفت  باب  تا  داشت  آن  بر  مرا 
پرسش از تسلط و آگاهى او بر ديگر لغات 
آغاز كنم. پرسيدم؛ شما به كدام اين زبان ها 

تسلط و آشنايى داريد؟ 

مى  فعال  من  رو  دونستن  كامل  و  تسلط   "
ى  واژه  اين  حال  هر  به  چون  كنار.  ذارم 
خيلى بزرگيه. اما مى تونم اينجورى بگم كه 
من از زبان هاى انگليسى و تركى استامبولى 

به طور مستقيم ترجمه مى كنم؛ بقيه رو با واسطه ى انگليسى به فارسى 
دانند.  مى  اصلى  زبان  كه  دوستانى  با  مشورت  از  بعد  البته  و  آرم  مى  در 
مثال آخماتوا و نرودا رو از روى انگليسى ترجمه كردم، به همين شيوه اى 

كه گفتم."

آنها كه رويدادهاى ادبى و زندگى اهل فرهنگ را از نزديك دنبال مى كنند؛ 
نيك مى دانند كه احمد پورى فعاليت هايش را با داستان كوتاه آغاز كرده؛ 
ى  ترجمه  انتظار  شايد  شده؛  ترجمه  كار  به  دست  وقتى  كه  است  همين 
داستان و نمايش از او بيشتر طبيعى جلوه مى كرد تا شعر... از او در اين 

باره هم پرسيدم؛ او باز هم با همان زبان صادقانه و لحن صميمى گفت:
" واال اين ماجرايى داره؛ خب همين جور كه گفتيد من فعاليت ادبى رو با 
داستان و داستان كوتاه شروع كردم؛ در آن سالها چند داستان و نمايشنامه 
نوشتن؛  كار  در  افتاد  وقفه  كه  مدتى  از  بعد  اما  بودم.  كرده  ترجمه  هم  رو 
آخر ده سال هيچ چيزى ننوشتم؛ ... خب، بعدش براى من نوشتن داستان 
مشكل بود؛ دشوار بود. بعد، از آنجايى كه به شعر خيلى عالقه دارم؛ ابتدا 
براى به اصطالح دستگرمى شروع كردم به ترجمه ى شعر. اما بعد همين 
دستگرمى شد تمام عشق و عالقه ى من و استقبال خوبى كه از كتاب هاى 
من شد؛ باعث شد كه رو بيارم به ترجمه ى شعر و ديگر باقى اش را هم كه 

خودتان مى دانيد... "

پرسيدم حاال ميان اين همه شعر جورواجور چرا عاشقانه؟  
" آغاز اين ماجرا، حدودا سالهاى هفتاد و پنج شش بود؛ زمانى  كه چهره 
ى ادبيات در ايران بسيار عبوس بود؛ تا اندازه اى كه اصال خود كلمه ى 
"عاشقانه " مشكل ايجاد مى كرد كما اينكه براى اولين كتاب من كه روش 
نوشته بوديم " گزينه ى شعرهاى عاشقانه " تا حدودى اشكال ايجاد شد... 
اين طور بود كه من تصميم گرفتم تا سه چهار تا شاعر بزرگ كه تا آن زمان 
بيشتر جنبه ى مبارزه جويى آنها و شعر رزمى شان مطرح بود را انتخاب 
كنم و از آنها چهره ى ديگرى نشان بدهم. يكى از آنها نرودا بود كه پيش تر 
شعر هاى انقالبى اش ترجمه شده بود و حتى حكمت و اينها ... و در مجموع 

اين سرى شد سرى عاشقانه ها... "

باب زبان شعرى هم حرف زديم؛ گفتم شما را مترجم روح زبان دانسته اند 
و پرسيدم براى شما كه با روح زبان ها ارتباط برقرار كرده ايد، كدام زبان 
شاعرانه تر است؟ احمد پورى باز هم با همان خضوع و خشوع شاعرانه و 
انسانى اش؛ بخش اول گفته هاى من را به " تشويق " نسبت داد و گفت؛ " من 

از تشويق شما ممنونم " و بعد هم باب زبان اين طور ادامه داد:
" مى تونم بگم كه استقبال بى نظيرى كه از اين مجموعه ها شد نشان دهنده 
ى اين بود كه من به شكر خدا توانسته ام به زبانى كه براى اين ترجمه ها 

الزم است دست پيدا كنم. كه حاال البته كه كامل نيست و بايد بهتر و بهتر 
شود... "

احمد پورى از شعراى بنامى ترجمه كرده، شاعرانى تاريخ ساز كه هر كدام 
مايه ى فخر يك مملكت ( و حتى مايه فخر نوع بشر) به حساب مى آيند، از او 
باب برترى هاى اين شعرا نسبت به يكديگر پرسيدم و اين طور پاسخ گرفتم:

" من مى تونم بگم كه براى من معيار اول خود شعره؛ تا شاعر. كما اينكه من 
در برخى از ترجمه هايم بيشتر شيفته ى خود شعر شده ام تا اون شيوه ى 

شاعرى و زبان شاعرانه ... "

عشق. فرهنگ و آدميزاد. زبان هاى گوناگون است و محيط ها و آب و هوا 
و آداب و سنن گوناگون؛ از آقاى پورى پرسيدم، شما كه از اين همه شاعر 
و اين همه زبان عاشقانه ترجمه كرده ايد، چه پاسخى خواهيد داشت اگر 
ازتان پرسيده شود؛ كه آدم ها با شيوه هاى و گونه هاى جوربه جور عاشق 

مى شوند يا به شيوه اى واحد؛ و او گفت: 
" به نظر من، عشق به مفهوم كلى اساسا موتور حركت هنر و شعر است. 
يعنى وقت حرف شعر است، حتما عشقى هم در كار است. يعنى  به نظر من 
شاعرى رو نمى تونيم پيدا كنيم كه عاشقانه نگفته باشه. اما اينكه اين عشق 
ها متفاوت ند يا نه خب جاى حرف دارد. حاال غير از عشق هاى ديگر مثل 
عشق به وطن و عشق هاى عرفانى و اينها كه طبيعتا از اين آيين به آن آيين 
متفاوتند؛ حتى در مورد عشق به جنس مخالف هم معموال با توجه به تنوع 
فرهنگ ها تفاوت هايى در عاشقى ها پديد مى آيد و مترجم بايد توجه داشته 
باشه كه بتواند اين تفاوت ها را لحاظ كند. من در 
يك  كه  افتم  مى  حافظ  شعر  ياد  هميشه  مورد  اين 
قصه بيش نيست غم عشق و وين عجب كه از ... "

زنان  ترين  سودازده  از  يكى  اشعار  پورى،  آقاى 
 " آخماتوا  آنا   " آورده.  فارسى  به  هم  را  تاريخ 
يكى  دور،  چندان  نه  سالهاى  گوى  روسى  شاعر 
از برگزيدگان او بوده؛ همين است كه در ادامه ى 
و  مردانه  شعر  هاى  تفاوت  بحث  پيشين،  پرسش 
زنانه را هم پيش كشيدم و در اين باب هم نظر او 

را جويا شدم؛ او گفت:
مى  كه  طور  همين  البته  هست.  تفاوت  طبيعتا   "
اين  كه  گويند  مى  و  گرفته  در  مباحثى  حاال  دانيد 
مرزبندى از بنيان درست نيست اما من اين خط رو 
مى كشم. شما خيلى راحت مى تونيد بين عاشقانه 
يك  كه  هايى  عاشقانه  و  سروده  زن  يك  كه  هايى 
مرد سروده تفاوت رو ببييند. نمونه اش در ترجمه 
و  آخماتوا  اشعار  بين  است  فرق  خب  من؛  هاى 
نرودا.... اما اينكه من چه كار كردم در اين زمينه، ... 
خب تمام لرزش دست و دل من اين بود كه به قول 
حس  اون  يعنى  بيارم  در  خوب  رو  اينها  معروف 
زنونه رو بتونم در بيارم. خب در اين زمينه ترس 
هم داشتم كه نكند نتوانم اما با توجه به گفته ها و 
زبان  اون  كه  رسد،  مى  نظر  به  دوستان  نظرهاى 

زنانه دراومده و شكل گرفته..."
پرسيدم كه در اين راه با زن يا زنان عاشق و سركشى هم مشورت كرده 

است يا نه؛ و اين طور پاسخ گرفتم: 
و  ژرف  تجربيات  از  حال  هر  به  اين  افته.  نمى  اتفاق  اين  معموال  ببينيد   "
اندوخته ى ساليان زندگى انسان ناشى مى شود. شما به طور مكانيكى نمى 
تونيد كه بريد و چون مى خواهيد كه مثال آخماتوا ترجمه كنيد بنشينيد پاى 
صحبت چند تا زن. اين به نظر من كمك نمى كنه. اما اينكه بفهمى زن رو و 

حس اون رو بفهمى، آره. اين خيلى كمك مى كنه... "
و  است  لغت  به  لغت  ى  ترجمه  بحث  مترجمان،  هاى  دغدغه  از  ديگر  يكى 
ترجمه هاى هميشه يكسان از لغات واحد. از آقاى پورى پرسيدم كه اگر به 
ترجمه ى مطلوبى از يك لغت دست يابد؛ در همه حال از همان لغت استفاده 
 " مليحانه   " را   "Tenderly  " بار  يك  مثال  كه  گيريم  گفتم  خير؛  يا  كند  مى 
ترجمه كرديد و از اين ترجمه راضى بوديد، حاال ديگر هميشه، تندرلى، همان 

مليحانه است؟  

" سوال خيلى جالبيه. نه اصال يك جور ترجمه نمى شه. چون آن معنايى كه 
به قول شما در تندرلى خوابيده تنها مختص به خودش نيست. بلكه كلمات 
پس و پيش و شيوه ى بيان جمله و غير از اينها روابط بسيار نامرئى يك 
كه  است  همين  تاثيرگذارند.  كلمه  آن  معناى  در  جمله،  اركان  ديگر  با  كلمه 
جايى تندرلى معناى " به ظرافت " مى دهد  و جايى هم به قول شما " مليحانه 
". نه. نه، من هيچگاه از يك واژه يك معناى هميشه ثابت نمى گيرم. اين كار 

باعث مى شود كه يك مقدار ترجمه ى اشعار بى روح مى شود. "
و  گفتيد  دوران  آن  در  ادبيات  عبوس  ى  چهره  از  كالم  آغاز  در  كه  گفتم 
دشوارى هاى كار و پرسيدم كه وضعيت امروز از نگاه او چطور است؟ و 

او اين طور گفت:

" به نظر من خيلى بهتر شده؛ هم از نظر ترجمه و هم از نظر اصل كار. به 
هر حال با توجه به انقالب رسانه اى كه شده، جوان هاى ما با ادبيات ديگر 
ممالك هم آشنا شده اند و اين راه ترجمه را بسيار هموار تر كرده است... "

از او باب دورنماى ادبيات ايران هم پرسيدم و او گفت:
ترى  بلند  بسيار  گامهاى   هفتاد  ى  دهه  به  نسبت  ما  كه  كنم  مى  فكر  من   "
برداشته ايم. حاال، هم وضعيت ترجمه، هم شعر و هم داستان و همچنين 
آثار خالقه بهتر است. در كل اگر اين سخت گيرى هايى كه هست و هميشه 
هم بوده اندكى كمتر شود، مجال براى كار ادبى بيشتر مى شود و فعاليت 

راحت تر."

مى دانيد كه حرف شعر و داستان آخرى ندارد اما من سوال هايى كه براى 
اين گفت و گو در ذهن داشتم را پرسيدم و ادامه دادم كه اگر حرف ناگفته 
اى مانده كه مى خواهد بگويد؛ ضبط صوت و كالم در پى اش در خدمت 
اوست... و او كه مهربانانه و از سر رفاقت با من و تويى كه از ديارمان جا 

مانده ايم... اين طور گفت: 
شما  كار  شما.  براى  بكنم  موفقيت  آرزوى  اينكه   جز  ندارم  حرفى  من    "
ى  درباره  داريد  حال  هر  به  هم  كه  چرا  است.  دوبرابر  ارزشش  اينجا  در 
ادبيات و فرهنگ ما كار مى كنيد و هم اينكه در اينجا اين كار رو مى كنيد. 
هر چه هست كار و سعى شما براى كسانى كه دور مانده اند از آن فضا 
بسيار موثر و مفيد است و من تنها مى گويم كه دست تان درد نكند. خيلى 

ممنون... "
********

تو را دوست دارم چون نان و نمك...
مينا بهارمست

اشاره: 
شعراى  از  فراوانى  هاى  عاشقانه  پورى  احمد 
چهارسوى دنيا را به فارسى آورده است. در اين 
اين  نشان  و  صفت  از  گفتن  و  معرفى  ضمن  مقال، 
گزيده ها، از هر يك نمونه اى از پى آودره ايم تا از 
لحن زبان و شيوه ى كارى او بيشتر نمونه آودره 
باشيم. چشيدن طعم لذيد عاشقانه ها و يادآورى 
خاطره اى شيرين از عشق هاى رفته و هست و در 
نور...  على  نور  معروف،  قول  به  ديگر  كه  هم  راه 

شرح اين مطلب را در 
ادامه از پى بگيريد...

 
هوا را از من بگير، خنده ات را نه، 

گزينه شعرهاى عاشقانه
 پديدآورنده: پابلو نرودا

مترجم : احمد پورى
ناشر: نشر چشمه 
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خنده ى تو...
مى  بگير،اگر  من  از  را  نان   

خواهى،
هوا را از من بگير،اّما

خنده ات را نه.
گل سرخ را از من مگير

سوسنى را كه مى كارى،
آبى را كه به ناگاه

 در شادى تو سر ريز مى كند
موجى ناگهانى از نقره را

كه در تو مى زايد.
از پس نبردى سخت باز مى گردم

با چشمانى خسته
كه دنيا را ديده است
بى هيچ دگرگونى،

اما خنده ات كه رها مى شود
و پرواز كنان در آسمان مرا مى جويد

تمامى درهاى زندگى را
به رويم مى گشايد.
عشق من،خنده تو

در تاريك ترين لحظه ها مى شكفد
 و اگر ديدى ، به ناگاه

خون من بر سنگفرش خيابان جارى ست
بخند،زيرا خنده تو
براى دستان من

شمشيرى ست آخته.
خنده تو ف در پايز

در كناره دريا
موج كف آلوده اش را

بايد برفرازد،
 و در بهاران، عشق من،

خنده ات را مى خوام
چون گلى كه در اتظارش بودم

گل آبى ، گل سرخ
كشورم كه مرا مى خواند.

بخند بر شب
بر روز، بر ماه،
بخند بر پيچاپيچ

خيابان هاى جزيره، بر اين دختربچه كمرو
كه دوستت دارد،

اما آنگاه كه پاهايم مى روند و باز مى گردند
نان را، هوا راف

روشنى را ، بهار را
از من بگير اما خنده ات را هرگز

تا چشم از دنيا نبندم.

گفتگو
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سوادآموزى 
در ايران؛ از 
اكابر تا نهضت

پوران محمدى

خيلى دور نيست؛ 106 سال پيش 
مردم  براى  نوشتن  و  خواندن 
ايران در حد يك رويا بود؛ رويايى 
اشراف  و  عيان  طبقات  فقط  كه 
عمل  جامه  آن  به  توانستند  مى 
كسى  اگر  روزها  آن  بپوشانند؛ 
يك  دانست  مى  نوشتن  و  خواندن 
سر و گردن از مردم روزگار خود 
باالتر بود، اما شرايط طورى رقم 
خورده بود تا اين امكان براى اكثر 

مردم مهيا نباشد.
گوياى  ايران  در  سوادآموزى  تاريخچه  به  نگاهى 
تاكنون  ها  سال  آن  از  كه  است  واقعيت  اين 
سوادآموزى در كشورمان راه پرفراز و نشيبى را 
طى كرده است، مشكالت و موانع بسيارى بر سر 
راه سوادآموزى ايرانى ها قرار گرفت تا روند با 
سوادشدن مردم در اين سال ها گاه با كندى پيش 
نياز  اما  شود،  متوقف  مواقعى  در  حتى  و  برود 
مردم به دانستن و آموختن موجب شد تا با وجود 
باسوادكردن  براى  ها  تالش  ها،  محدوديت  تمام 

مردم تا تحقق اين هدف هرگز متوقف نشود.

براى  مختلف  اقدامات  و  متعدد  هاى  طرح  اجراى 
راه  زمان  از  ايران  در  سوادى  بى  كنى  ريشه 
كالس  كه  حاال  تا  اكابر  هاى  كالس  اولين  اندازى 
هاى نهضت سوادآموزى جاى آنها را گرفته اند، 

بيش از يك قرن زمان برد تا به ثمر بنشيند.

اداره تعليمات اكابر
طور  به  سوادآموزى  و  آموزش  موضوع  هرچند 
مختلف  نقاط  در  ها  خانه  مكتب  ظهور  با  رسمى 
مديريت  با  پيش  سال  هزار  يك  حدود  از  كشور 
و  تحصيلكرده  افراد  آن  در  و  شد  آغاز  مردم 
آموزش  مسئوليت  سفيدها،  ريش  بخصوص 
اساس  بر  اما  گرفتند،  مى  عهده  به  را  خردساالن 
مستندات موجود اولين كالس هاى اكابر در حالى 
كه دولت برنامه مشخصى براى آموزش نداشت، 

از حدود سال 1286 در شيراز تشكيل شد.

سازمانى  اولين  اكابر،  تعليمات  اداره   1315 سال 
كردن  باسواد  براى  رسمى  طور  به  كه  بود 
بزرگساالن در ايران راه اندازى شد و بر اساس 
قانون موظف شد در تمام مدارس روزانه، كالس 
بزرگساالن  كردن  باسواد  مخصوص  شبانه  هاى 

ايجاد كند.

وزارت  ادارات  از  يكى  اكابر،  تعليمات  اداره 
طرف  از  آن  رئيس  كه  شد  مى  محسوب  معارف 
وزير معارف انتخاب مى شد، فعاليت كالس هاى 
اكابر تا شهريور سال 1320 يعنى تا زمان سقوط 
ها  كالس  تاريخ  اين  در  و  داشت  ادامه  رضاخان 

منحل شد.

آموزش سالمندان
اقتصادى  و  اجتماعى  شرايط  و  جهانى  جنگ 
براى  را  سوادآموزى  هاى  فعاليت  دوران،  آن 
كالس   1322 سال  در  اما  كرد،  متوقف  مدتى 
آموزش  عنوان  با  بزرگسال  سوادآموزى  هاى 
ها  كالس  اين  كرد،  آغاز  را  خود  كار  سالمندان، 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود.

برداشت   1335 تا   1320 هاى  سال  فاصله  در 
تازه اى از آموزش بزرگساالن با عنوان تعليمات 
اساسى در جهان مورد توجه قرار گرفت، سازمان 
(يونسكو)  متحد  ملل  تربيتى  فرهنگى،  علمى، 
برنامه  بار  اولين  براى  و  بود  تفكر  اين  بنيانگذار 
اى آزمايشى را در كشورهاى مصر، هندوستان، 
فيليپين و مكزيك به اجرا درآورد كه دولت ايران 

نيز سال 1323 تصميم گرفت اين برنامه را به طور 
مستقل اجرا كند.

چهار  استان  هر  از  برنامه  اين  اجراى  براى 
در  روستا  يك  شهرستان  هر  از  و  شهرستان 
مورد  روستاهاى  انتخاب  از  پس  شد،  گرفته  نظر 
نظر افرادى با نام مربى تعليمات اساسى از ميان 
از  پس  تا  شدند  انتخاب  استان  هر  محلى  معلمان 
خود  ماموريت  محل  روستاهاى  به  كارآموزى 

بروند.
برنامه تعليمات اساسى با توجه به هزينه سنگينى 
به  آن  اداره  و  شد  متوقف  سال 1330  داشت  كه 

بنگاه عمران وزارت كشور سپرده شد .

در اين ميان بنياد خاور نزديك با استفاده از اين 
در  را  خود  هاى  فعاليت   1328 سال  از  فلسفه، 
خود  آموزش  بنياد  اين  كرد،  آغاز  ورامين  منطقه 
پايه  اجتماعى  و  شغلى  هاى  آگاهى  پايه  بر  را 
گذارى كرد و هدفش اين بود كه از حدود خواندن 
در  مردم  آگاهى  رشد  به  و  رود  فراتر  نوشتن  و 
خانه  كشاورزى،  تندرستى،  و  بهداشت  زمينه 

دارى، تربيت كودك و صنايع دستى كمك كند.

اگر چه اين اهداف به نتيجه نرسيد و در عمل، اين 
برنامه نيز تنها به سوادآموزى برخى بى سوادن 
پرداخت، اما دست كم براى نخستين بار آموزش 
شد،  نزديك  خود  واقعى  مفهوم  به  بزرگساالن 
هرچند اجراى اين برنامه هزينه سنگينى داشت و 

گسترش آن در همه مناطق امكان پذير نبود.

سازمان آموزش بزر گساالن
در  دولت  به  وابسته  رسمى  سازمان  سومين 
زمينه سوادآموزى به بزرگساالن ايران، سازمان 
كالس  فعاليت  داشت،  نام  بزرگساالن  آموزش 
استفاده  با   1335 سال  بزرگساالن  آموزش  هاى 
از تجارب گذشته از سر گرفته شد، در اين دوره 
هاى  برنامه  اجراى  كه  فرهنگ  وزارت  بر  عالوه 
آموزش بزرگساالن را به عهده داشت، وزارتخانه 
هاى ديگرى مانند كشاورزى، كار، جنگ و سازمان 
امور  كل  اداره  نزديك،  خاور  بنياد  جمله  از  هايى 
عمران  بانك  ارتش،  روستايى،  عمران  و  اجتماعى 
سوادآموزى  امر  در  نيز  پيشاهنگى  سازمان  و 
بزرگساالن مشاركت داشتند. كالس هاى آموزش 
داد،  ادامه  خود  كار  به  سال 1345  تا  بزرگساالن 
اما به دليل رشد سريع جمعيت و افزايش درصد 
بى سوادان جامعه نتوانست توفيق چندانى بدست 

آورد.

سپاه دانش
تاريخچه سوادآموزى ايران نشان مى دهد كه با 
قوانين  وضع  و  ظاهرى  هاى  تالش  تمام  وجود 
سال  بزرگساالن  سوادآموزى  زمينه  در  مختلف 
مى  بالقوه  كه  افراد  از  زيادى  درصد  هنوز   1341
توانستند باسواد باشند از نعمت خواندن و نوشتن 

و كسب آگاهى محروم بودند.
براى  دانش»  «سپاه  ارتش  درون  ترتيب،  اين  به 
بزرگساالن،  و  التعليم  الزم  كودكان  سوادآموزى 

امكانات  فاقد  كه  افتاده  دور  مناطق  در  بخصوص 
آموزشى بودند، تاسيس شد.

ايران  جمعيت  صد  در   68 حدود  زمان  آن  در 
روستا نشين بودند و نسبت بى سوادى در ميان 
بزرگساالن، بخصوص در مناطق دور افتاده از 95 

درصد نيز فراتر نمى رفت.
به اين ترتيب مقرر شد بخشى از جوانان ديپلمه در 
دوره سربازى خود به باسواد كردن بى سوادان 

طرح  اين  تكميل  براى  بپردازند،  روستاها  در 
خدمات  قانون  نام  به  مشابهى  طرح  سال1347 

اجتماعى زنان به تصويب رسيد.

بودند  موظف  تحصيلكرده  زنان  قانون،  اين  طبق 
در فعاليت هاى اجتماعى و فرهنگى كشور به طور 
از  بخشى  ترتيب  اين  به  و  كنند  مشاركت  رسمى 
برنامه هاى سوادآموزى به عهده آنان واگذار شد.

كميته ملى پيكار با بى سوادى
سال  يعنى  دانش  سپاه  تشكيل  از  پس  سال  دو 
سوادى  بى  با  جهانى  پيكار  ملى  كميته   ،1343
بزرگساالن  سوادآموزى  مساله  به  تا  شد  تشكيل 

بپردازد.

در  جامعه  سوادان  بى  تعداد  هنوز  زمان،  اين  در 
ميان طبقات محروم به طور اعم و بويژه در ميان 

سازمان  اين  رو  اين  از  بود.  زياد  روستائيان، 
تاسيس شد تا مسئوليت از بين بردن بى سوادى 
داشته  عهده  به  جامعه  مختلف  اقشار  ميان  در  را 

باشد
سال 1354 با توجه به كمبودها و نارسايى ها و 
اهميت  و  سوادآموزى  هاى  برنامه  نيافتن  توفيق 
در  سوادآموزى  مـــــوضوع  ديگر  بار  مساله 
جامعه مطرح شد، اين بار فعاليت هاى سوادآموزى 
در قالب كلماتى فريبنده تر مطرح شد و سازمان 
جهاد ملى سوادآموزى با برنامه ها و طرح جديدى 

تشكيل شد.

درآمد،  اجرا  به  سال 1355  از  كه  طرح  اين  هدف 
ريشه كن كردن بى سوادى طى 11 سال يعنى تا 

سال 1366 در ايران بود.

با اين كه در طرح جهاد ملى سوادآموزى كوشش 
فراوان شد تا مديريت و سازماندهى سوادآموزى، 
موثر  و  سودمند  بسيار  كار  شيوه  و  ها  برنامه 
قابل  تعداد  نتوانست  عمل  در  چون  اما  باشد، 
مالحظه اى از افراد بى سواد را تحت پوشش قرار 
تا  طرح  اين  شد  محسوب  خورده  شكست  دهد، 

سقوط سلطنت شاهنشاهى در ايران ادامه داشت.

با  ايران  در  اسالمى  انقالب  پيروزى  آغاز  در 
سوادآموزى  كار  در  ظاهر  به  كه  كوششى  همه 
از  درصد   70 هنوز  بود،  شده  انجام  بزرگساالن 
از  باشند،  باسواد  توانستند  مى  بالقوه  كه  افرادى 

توانايى خواندن و نوشتن محروم بودند.

نهضت سوادآموزى
سال 57 را مى توان سال شكوفايى سوادآموزى 
در ايران دانست چراكه در اين سال فصل جديدى 

در تاريخ سوادآموزى ايران گشوده شد.

در آن سال با توجه به نيازى كه بر اثر تغييرات 
كسب  براى  جامعه  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى 

مردم  فرهنگ  و  سواد  سطح  افزايش  و  آگاهى 
احساس مى شد، هفتم دى 1358 به فرمان خمينى 
اسالمى،  انقالب  شوراى  مصوبه  اساس  بر  و 
سوادآموز  نهضت  عنوان  تحت  جديدى  سازمان 

تشكيل شد.

سال 1363 دولت با هدف تقويت و توسعه برنامه 
اساسنامه  كشور  در  سوادى  بى  با  مبارزه  هاى 
آن  در  كه  رساند  مجلس  تصويب  به  را  سازمان 
وظيفه اصلى نهضت، آموزش بزرگساالن در حد 
خواندن و نوشتن و آموختن حساب با استفاده از 
ابزارهاى هنرى و تشويق و ترغيب بى سوادان و 
كم سوادان در يادگيرى بيشتر جمعيت بى سواد 

كشور تعيين شد.



به ياد داشته باشيد فقط 
از صرافى هاى معتبر 

جهت نقل و انتقال  پول 
خود استفاده نمائيد
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دانشمندانى كه 
قربانى علم شدند

دستاوردها و پيشرفت هاى علمى امروز بشر 
مديون تالش هاى دانشمندان و محققانى است 
به  كمك  و  علم  اسرار  از  رمزگشايى  براى  كه 

بشريت، حتى جان خود را از دست داده اند.
اليزابت  جانستون،  ديويد  كورى،  مارى 
جمله  از  فضانوردان  از  جمعى  و  فاليشمان 
هاى  حوزه  در  علم  پيشتازان  ترين  برجسته 
مختلف محسوب مى شوند كه جان خود را در 

جريان تحقيقات علمى از دست دادند.

كارل ويلهلم شيله و شيمى
موفق  كه  است  شيميدانى  شيله»،  ويلهلم  «كارل 
اكسيژن  كشف  كه  شد  متعددى  عناصر  كشف  به 
حتى  شود؛  مى  محسوب  وى  دستاورد  مهمترين 
نام  به  اشتباه  به  دانشمند  اين  اكتشافات  از  برخى 
محققانى كه پس از وى اين تحقيقات را ادامه دادند، 

ثبت شده است.
اين شيميدان برجسته نخستين محققى محسوب مى 
شود كه اقدام به جداسازى تركيبات و عناصر مختلف 
بدون اطالع از خطرات بالقوه مواد شيميايى آنها كرد؛ 
«شيله» در نتيجه قرار گرفتن در معرض تجمع جيوه، 
آرسنيك و ديگر مواد شيميايى در آزمايشگاه، جان 

خود را از دست داد.

اليزابت فاليشمان و اشعه ايكس
تحصيالت  اتمام  به  موفق  هرگز  كه  دانشمند  اين 
دبيرستان نشد، استعداد علمى خود را در راديوگرافى 
نشان داد. پس از كشف اشعه ايكس در سال 1895 
ميالدى و توجه گسترده رسانه ها به اين حوزه علم، 
«فاليشمان» در مدت يك سال به متخصص اين رشته 
مبدل شد و نخستين آزمايشگاه راديولوژى كاليفرنيا 

را افتتاح كرد.
در  مدت  طوالنى  گرفتن  قرار  و  مختلف  آزمايشات 
عوارض  سال،  چند  طول  در  ايكس  اشعه  معرض 
جبران ناپذيرى براى اين محقق به همراه داشت و در 
نهايت «فاليشمان» در سن 46 سالگى در سال 1905 

ميالدى درگذشت.

مارى كورى و راديواكتيو
برجسته  از  يكى  كورى»  همسر «پير  كورى»  «مارى 
كه  شود  مى  محسوب  جهان  زن  دانشمندان  ترين 
به  موفق  اش  برجسته  علمى  دستاوردهاى  دليل  به 
دريافت دو جايزه نوبل فيزيك و شيمى در سال هاى 

1903 و 1911 ميالدى شد.
«كورى» را مى توان معروف ترين دانشمندى ناميد 
كه در راه علم جان خود را از دست داد؛ وى به دليل 
گرفتن  قرار  و  زا)  سرطان  (عنصرى  راديوم  با  كار 
طوالنى مدت در معرض پرتوهاى راديواكتيو در اثر 

ابتال به آنمى آپالستيك جان خود را از دست داد.

خدمه مأموريت آپولو 1
نخستين مأموريت سرنشين دار ناسا در برنامه آپولو 
در ژانويه 1967 ميالدى با شروع غمبارى همراه بود 
و سه فضانورد مأموريت Apollo Saturn 204 به 

نام هاى «ويرژيل گاس گريسوم»، «ادوارد وايت» و 
«راجر چافى» كمتر از يك ماه قبل از برنامه پرتاب به 

فضا دچار سانحه شدند.
سكوى  روى  بر  تمرين  زمان  در  فضاپيما  كابين 
پرتاب دچار آتش سوزى شد و سه فضانورد درون 

آن جان خود را از دست دادند.
علت اصلى اين سانحه به طور دقيق مشخص نشد، 
اما برنامه سفر سرنشين دار آپولو 20 ماه به تأخير 
در  اساسى  تغييرات  اعمال  به  مجبور  ناسا  و  افتاد 

فضاپيما شد.

خدمه شاتل فضايى چلنجر
ژانويه  در  چلنجر  فضايى  شاتل  مأموريت  آخرين 
با  آپولو  مأموريت  نخستين  مانند  نيز  ميالدى   1986

مرگ خدمه اين برنامه همراه شد.
به  مدرسه  معلم  يك  ناسا  تاريخ  در  بار  اولين  براى 
قبلى  آموزش  هيچ  بدون  اوليف»  مك  «كريستا  نام 
پرواز با شش فضانورد مأموريت L 51 STS شامل 
«اليسون  اسميت»،  «مايكل  اسكوب»،  «فرانسيس 
و  نير»  مك  «رونالد  رسنيك»،  «جوديت  اونيزوكا»، 

«گرگورى جارويس» همراه شد.
از  پس  ثانيه   13 و  دقيقه  يك  تنها  فضايى  شاتل  اما 
پرتاب به دليل نقص در بوستر سمت راست موشك 
در آسمان منفجر شد و فضانوردان جان خود را از 

دست دادند.

خدمه شاتل فضايى كلمبيا
درحالى كه ناسا پس از سانحه شاتل فضايى چلنجر، 
را  خطر  بدون  و  ايمن  فضايى  مأموريت  سال   17
در  ديگر  بار  فضانورد  هفت  بود،  گذاشته  سر  پشت 
مأموريت شاتل فضايى كلمبيا جان خود را از دست 

دادند.
هازبند»،  «ريك  شامل   107  STS مأموريت  خدمه 
«نويلى مك كول»، «مايكل اندرسون»، «كالپانا چاوال»، 
«ديويد بروان»، «الورل كالرك» و «ايان رومان» در 
آميز  موفقيت  اتمام  از  پس  و  ميالدى   2003 فوريه 
مأموريت دو هفته اى در ايستگاه فضايى بين المللى 

(ISS) راهى زمين شدند.
تحقيقات نشان داد، هنگام پرواز شاتل به سمت فضا 
يك تكه از فوم خارجى مخزن سوخت كنده شده و 
بود؛  كرده  برخورد  شاتل  محافظ  حرارتى  سپر  با 
هنگام بازگشت و عبور از جو زمين اين مساله باعث 
افزايش بيش از حد حرارت و در نتيجه انفجار شاتل 

فضايى شد.

ديويد جانستون و فوران آتشفشانى
هنگام فوران كوه آتشفشان سنت هلن در سال 1980 
ميالدى، «ديويد جانستون» از متخصصان آتشفشان 
 (USGS) شناسى در سازمان زمين شناسى آمريكا
نخستين پيام هشدار را براى پيشگيرى از بروز يك 

فاجعه ارسال كرد.
اين محقق درون خودروى خود در زير فوران هاى 

آتشفشانى گرفتار شد و جان خود را از دست داد.

تيم ساماراس و گردباد
از  يكى  و  «پل»  پسرش  همراه  به  ساماراس»  «تيم 
رهگيرى  مسير  در  يانگ»  «كارل  نام  به  همكاران 
سيستم  ارتقاء  منظور  به  گردبادها  از  اى  مجموعه 
دست  از  را  خود  جان  گردباد  دهنده  هشدار  هاى 

دادند.

استيو ايروين و دنياى حيوانات
شكارچى تمساح لقبى است كه براى «استيو ايروين» 
حيوان  متخصص  و  مربى  اين  است؛  شده  انتخاب 
شناسى در سال 2006 ميالدى در كوئينزلند استراليا 
در اثر حمله نوعى ماهى پهن برق دار جان خود را 

از دست داد.

ديان فوسى و گوريل ها
شغل خطرناك اين محقق مطالعه زندگى گوريل ها در 

زيستگاه بومى آنها در جنگل هاى رواندا بود.
«فوسى» در سال 1985 ميالدى در اقامتگاه خود در 
كوه هاى ويرونگا در رواندا به قتل رسيد و بررسى 
ها نشان مى دهد كه احتماال وى توسط شكارچيان 

گوريل كشته شده است.

توپ فوتبال هم 
ديجيتالى شد

فوتبال  توپ  نوعى  بتازگى  آديداس  شركت 
مورد  در  دقيقى  اطالعات  كه  كرده  طراحى 
به  زند  مى  آن  به  بازيكن  فرد  كه  ضرباتى 
دست آورده و به اين شكل مى تواند او را 
در بهبود دقت، توان و نيز شيوه انجام بازى 

فوتبال يارى كند.
را  حسگرها  از  انبوهى  هوشمند،  توپ  اين 
دارد كه شتاب و نيز ميدان مغناطيسى توپ 

در حال حركت را اندازه گيرى مى كنند.
اين اطالعات از طريق ارتباط بلوتوثى به يك 
ميزان  سپس  و  شود  مى  منتقل  همراه  تلفن 
حركت  حين  در  توپ  به  شده  وارد  نيروى 
مى  محاسبه  توپ  اين  ويژه  افزار  نرم  در 
و  مطالعه  سال  سه  نتيجه  توپ  اين  شود. 
بررسى گروهى از مهندسان، طراحان و نيز 

پژوهشگران فيزيك كاربردى است.
به  كمك  توپ،  اين  طراحى  از  هدف 
است.  بازى  بهتر  انجام  براى  ورزشكاران 
شركت آديداس به اين منظور يك نرم افزار 
كاربردى ويژه تلفن همراه هوشمند طراحى 
به  «ضربه  بخش  چهار  داراى  كه  كرده 
و «ثبت  ها»  ضربه»، «چالش  توپ»، «بهبود 
براى  فعال  افزار  نرم  اين  است.  ركوردها» 
(آيفون)   iOS بر  مبتنى  هوشمند  هاى  تلفن 

طراحى شده است.
افزار،  نرم  اين  توپ  به  ضربه  بخش  در 

موقعيت  انحنا،  سرعت،  همچون  اطالعاتى 
كاربر  به  توپ  حركت  مسير  نيز  و  ضربه 

ارائه مى شود.
پيشنهادهاى  ارائه  به  ضربه  بهبود  بخش 
براى بهبود مهارت هاى مختلف ضربه زنى 
به توپ، اعم از مهارت هاى ساده اى نظير 
ضربات معمولى تا مهارت هاى پيچيده ترى 
نظير شوت هاى داراى انحنا و بدون پيچش 
ضربه  توپ  به  كه  اين  از  پس  پردازد.  مى 
زده شد، اين نرم افزار اطالعات مربوط به 

آن ضربه را به كاربر مى دهد.
گونه  به  افزار  نرم  اين  در  ها  چالش  بخش 
هاى  توانايى  تواند  مى  كه  شده  طراحى  اى 
بازيكن را ارزيابى كند. سه دسته كلى چالش 
براى اين بخش طراحى شده كه عبارت است 
و  آزاد»  «ضربه  قدرتى»،  هاى  «چالش  از: 
دوم  و  اول  گروه  هاى  چالش  اى».  «حرفه 
تنها به ارزيابى توانايى بازيكن مى پردازند، 
مى  كمك  بازيكن  به  اى  حرفه  چالش  اما 
همانند  توپى  سرعت  و  حركت  مسير  كند 

بازيكنان برجسته دنيا داشته باشد.
بخش آخر يعنى ثبت ركوردها نيز ده ضربه 
همچنين  كند.  مى  ثبت  را  فرد  روز  هر  برتر 
كاربر مى تواند اطالعات هركدام از ضرباتى 
كه مى خواهد را نيز ثبت كند و به اين ترتيب 
پايش روند پيشرفت فرد ساده تر مى شود.

آديداس،  شركت  هاى  ريزى  برنامه  مطابق 
بازارهاى  به  ديگر  سال  يك  تا  توپ  اين 

جهانى عرضه خواهد شد.

منبع: t3  مترجم: صالح سپهرى فر

محققان به روش 
جديدى براى مقابله با 
بيمارى سرطان سينه 

دست يافتند
محققان در انگليس به روش جديدى براى 
سرطان  بيمارى  با  مبارزه  و  پيشگيرى 

سينه دست يافتند.
خارجى  اخبار  مونيتورينگ  گزارش  به 
واحد مركزى خبر، در اين روش افرادى كه 
سرطان  بيمارى  به  ابتال  خانوادگى  سابقه 
از  همزمان  استفاده  با  دارند  را  سينه 
داروهاى «تاموكسى فن» و «رالوكسى فن» 
ضمن پيشگيرى از اين بيمارى در صورت 
ابتال هم خطر انجام عمل جراحى در آنها به 

حداقل مى رسد.
مركز  محققان  از  پالفرامان  كايتلين  دكتر 
راه  اين  گفت:  لندن  سينه  سرطان  خيريه 
روش  تنها  زودى  به  كه  است  عالى  حلى 
سرطان  به  مبتال  زنان  روى  پيش  درمانى 
عمل  خطر  روش  بود.اين  خواهد  سينه 
جراحى و برداشتن سينه را براى زنان به 

كمترين حد ممكن خواهد مى رساند. 
آنهايى  براى  تصميم  بهترين  روش  اين 
وحشتناك  عمل  خواهند  نمى  كه  است 

جراحى سينه را تجربه كنند.
گرث ايوانز استاد ژنتيك بيمارستان سنت 
اين  اثرات  گفت:  هم  منچستر  شهر  مارى 
دوام  سال  بيست  يا  پانزده  درمانى  روش 
خواهد داشت و نه تنها از بيمارى سرطان 
پيشگيرى مى كند بلكه سالها پس از آن هم 

مى تواند دوام داشته باشد.

شارلوت پيتاك دارنده ژن بيمارى سرطان 
تنها  اين  كه  بگويم  بايد  گويد:  مى  سينه 
خواهم  مى  است.من  من  روى  پيش  چاره 
كنم. بزرگ  را  فرزندانم  و  بمانم  زنده  كه 
من نمى خواهم وقتى كه بيمارى سرطانم 
راه  تنها  جراحى  عمل  شد  داده  تشخيص 

پيش روى من باشد.

اولين رونمايى رسمى 
از ويندوز 8.1

در  آينده  روزهاى  طى  مايكروسافت  شركت 
اطالعات  فناورى  به  عالقمندان  توجه  مركز 
تازه  ويندوز  از  دارد  قصد  زيرا  بود،  خواهد 

خود رسما رونمايى كند.
واچ،  ماركت  از  نقل  به  فارس  گزارش  به 
در  كه  داده  وعده  مايكروسافت  شركت 
نويسى  برنامه  كنفرانس  برگزارى  جريان 
در  رسمى  اطالعات  اولين   2013  Build
نسخه  و  كند  عرضه  را   8.1 ويندوز  مورد 
دسترس  در  را  مذكور  عامل  سيستم  اوليه 

عالقمندان قرار دهد.

فرانسيسكو  سان  در  هفته  این  كنفرانس  اين 
موسوم   8.1 ويندوز  و  كند  مى  كار  به  آغاز 
طور  به  بار  اولين  براى  آبى  ويندوز  به 
مى  قرار  عالقمندان  ديد  معرض  در  رسمى 
براى  آبى  ويندوز  از  مناسب  استقبال  گيرد. 
برخوردار  زيادى  اهميت  از  مايكروسافت 
 7 ويندوز  خالف  بر   8 ويندوز  زيرا  است، 

چندان مورد توجه قرار نگرفت.
 8.1 ويندوز  از  رونمايى  خبر  اعالم  از  پس 
 2.7 افزايش  با  مايكروسافت  سهام  ارزش 
سهم  هر  ازاى  به  دالر   34.15 به  درصدى 
بازار  اوليه  مثبت  اين واكنش  و  است  رسيده 

باعث خوشحالى اين شركت شده است.

ويندوز  امكانات  از  مطلع  گران  تحليل  برخى 
8.1 مى گويند اين ويندوز همان چيزى است 
كه قرار بوده در ويندوز 8 محقق شود. برخى 
كه  تغييراتى  خاطر  به  را   8 ويندوز  كاربران، 
مايكروسافت اعمال كرده بود نپسنديدند. بر 
امكانات  است  موجود  كه  اطالعاتى  اساس 
كه  شده  طراحى  اى  گونه  به   8.1 ويندوز 

بسيارى از نارضيان را راضى كند.

تعداد كل نسخه هايى از ويندوز 8 كه تاكنون 
حدود  اند،  رفته  فروش  به  رسمى  طور  به 
هيچ  به  رقم  اين  كه  بوده  نسخه  صدميليون 
وجه براى مايكروسافت راضى كننده نيست.
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فروش رايانه هاي شخصي 
باز هم كاهش يافت

تبلت،  كلي  فروش  مي شود  پيش بيني  كه  درحالي 
در  هوشمند  تلفن هاي  و  شخصي  رايانه هاي 
داشته  درصدي   5,9 افزايش  ميالدي  سال جاري 
باشد، تحليلگران مدعي شدند كه فروش رايانه هاي 
تبلت ها  فروش  و  درصدي   10,6 كاهش  شخصي 
است.  داشته  همراه  به  را  درصدي   67,9 افزايش 
رايانه هاي  فروش  كاهش  و  تبلت ها  فروش  افزايش 
 2,35 به  را  جهاني  دستگاه هاي  فروش  شخصي، 
اين  كه  مي رساند   2013 سال  در  دستگاه  ميليارد 
تلفن هاي  و  تبلت ها  فروش  افزايش  از  حاصل  رقم 
و  روميزي  شخصي  رايانه هاي  تعداد  است.  همراه 
دستگاه  ميليون  به 305  سال 2013  در  بوك ها  نت 
 4,3 افزايش  همراه  تلفن هاي  بازار  و  مي رسد 
ميليارد   1,8 افزايش  اين  داشت،  خواهد  درصدي 
دستگاه را در خود جاي داده است. كاهش فروش 
اولويت هاي  تغيير  نتيجه  در  شخصي  رايانه هاي 
توليدكننده  تمركز  تغيير  همچنين  و  مصرف كننده 
اين  ماهيت  تحليلگران  از  برخي  مي گيرد.  شكل 
نرم افزار  به  را  رايانه ها  فروش  سرعت  پر  سقوط 
سيستم  اين  داده اند.  نسبت  مايكروسافت  ويندوز 8 
از  بسياري  كه  فروشي  افزايش  نتوانست  عامل 
بزند.  رقم  را  بودند  بسته  اميد  آن  به  توليدكنندگان 
روز  به  نسخه  زودي  به  است  قرار  مايكروسافت 
كند.  معرفي  را   8 ويندوز  عامل  سيستم  از  شده اي 
را  ويندوز 8  فروش  مي تواند  اينتل  جديد  پردازشگر 
موجب  امر  اين  كه  بخشد  ارتقا  سال جاري  اواخر 
عمر  و  بهتر  طراحي هاي  توليدكنندگان  مي شود 
همچنين  تحليلگران  كنند.  عرضه  طوالني تر  باطري 
هشدار داده اند كه بازار در حال رشد تبلت و تلفن 
هوشمند نيز با چالش هاي بلند مدتي رو به رو هستند.

آفريقاي جنوبي 
دست به دعا براي 
سالمتي «ماديبا»

«نلسون  خانه  روبه روي  ژوهانسبورگ،  اهالي 
ماندال» را به مكاني براي دعا براي سالمت او 

تبديل كرده اند
نلسون ماندال همچنان در وضعيت بحراني در 
بيمارستان شهر پرتوريا بستري است. 23 ژوئن 
اعالم  جنوبي  آفريقاي  رياست جمهوري  دفتر 

ماندال  نلسون  سالمت  وضعيت  كه  بود  كرده 
وخامت  خبر  اعالم  با  است.  شده  وخيم  بسيار 
حال «نلسون ماندال» از سوي «جاكوب زوما»، 
سابق  همسر  جنوبي،  آفريقاي  رئيس جمهوري 
وي و دو دخترش در بيمارستان حاضر شدند؛ 
داشتن  دست  در  با  نيز  شهروندان  از  بسياري 
رئيس جمهوري  به  احترام  اداي  نشانه  به  گل 
 پيشين اين كشور در مقابل بيمارستان گردهم 
داده  وعده  همچنين  زوما»  «جاكوب  آمدند. 
است كه تيم پزشكي تمام تالش خود را براي 
حال  به  ماندال  جسماني  وضعيت  بازگرداندن 
عادي به كار خواهد بست. «ماندال ماندال»، نوه 
از  «ما  مي گويد:  جنوبي  آفريقاي  سابق  رهبر 
مردم آفريقاي جنوبي و مردم همه كشورهاي 
و  سپاسگزاريم  دعاهايشان  دليل  به  جهان 
به طور  پدربزرگم  بهبودي  روند  كه  اميدواريم 
اوايل  ماندال  نلسون  كند.»  پيدا  ادامه  پيوسته اي 
ريوي  عفونت  درمان  براي  ميالدي  جاري  ماه 
در بيمارستان بستري شده بود. خانواده ماندال 
بيمارستان  وي  از  مراقبت  براي  زمان  آن  از 
نيز  شهروندان  از  تعدادي  نكرده اند.  ترك  را 
حال  وخامت  خبر  انتشار  از  پس  دوشنبه  روز 
ملي  قهرمان  و  مبارز  اين  احترام  به  ماندال 
كشور در مقابل بيمارستان تجمع كردند. مردم 
كارت هاي  بيمارستان  نرده هاي  به  «پرتوريا» 
احترام  نشانه  به  و  مي كردند  آويزان  يادگاري 
محوطه  مقابل  در  را  دست  در  شاخه گل هاي 
شهروندان  از  يكي  مي گذاشتند.  بيمارستان 
سالمت  از  اميدواري  ابراز  با  جنوبي  آفريقاي 
من  آرزوي  «بزرگ ترين  گفت:  ماندال  دوباره 
اين است كه ماندال سالمت خود را بار ديگر به 
دست آورد تا نسل بعدي نيز با اين مرد بزرگ 
كه به خاطر ما سال ها مبارزه كرد، آشنا شوند. 
و  او  براي  دعاكردن  جز  ما  دست  از  متاسفانه 
پزشكاني كه در حال معالجه وي هستند، كاري 
وخامت  خبر  به  نيز  سفيد  كاخ  نيست.»  ساخته 

نسبت  و  داد  نشان  واكنش  ماندال  نلسون  حال 
به سالمت مجدد وي ابراز اميدواري كرد. قرار 
ديدار  براي  اوباما  باراك  هفته  اين  جمعه  است 
كند.  سفر  كشور  اين  به  جنوبي  آفريقاي  از 
رئيس جمهور  نخستين  ماندال  كه  طور  همان 
نيز  اوباما  است،  جنوبي  آفريقاي  پوست  سياه 
نخستين  عنوان  به  آمريكا  متحده  اياالت  در 
پنج  كشور  اين  پوست  سياه  رئيس جمهور 
مردم  ديگر  سوي  از  شد.  برگزيده  پيش  سال 
با  نيز  ماندال  زندگي  محل  شهر  «سوتو»  شهر 
نگراني  وي  جسمي  حال  وخامت  خبر  شنيدن 
شهروندان  اين  از  يكي  داشتند.  ابراز  را  خود 
ديگر  زودي  «به  گفت:  فرانسه  خبرگزاري  به 
كمك هاي پزشكي نيز نمي تواند چاره ساز باشد. 
متاسفانه بايد اين واقعيت تلخ را بپذيريم كه او 
از ميان ما خواهد رفت.» خانه پيشين ماندال در 
تبديل  موزه  به  امروزه  كه  نيز  «سوتو»  شهر 
شده است، روز گذشته محل رفت و آمد تعداد 
بيشتري از عالقه مندان به وي و بازديدكنندگان 
«پدر  عنوان  به  وي  از  كه  ماندال  نلسون  بود. 
 27 مي شود،  ياد  مدرن»  جنوبي  آفريقاي 
عليه  مبارزه  دليل  به  را  خود  عمر  از  سال 
در  آپارتايد  حكومت  با  مخالفت  و  نژادپرستي 
به  كه  وي  گذراند.  «روبن»  جزيره  در  زنداني 
محاكمه  مسلحانه  فعاليت هاي  از  حمايت  علت 
و زنداني شده بود پس از آزادي از زندان در 
را  خشونت  بدون  مبارزه  سياست  سال 1990 
در  آن  از  پس  سه سال  ماندال  گرفت.  پيش  در 
كرد.  دريافت  را  صلح  نوبل  جايزه  سال 1993 
طي  و  قاطع  اكثريتي  با   1994 سال  در  ماندال 
به  جنوبي  آفريقاي  در  آزاد  انتخابات  نخستين 
رياست جمهوري اين كشور رسيد. او به عنوان 
آفريقاي  رنگين پوست  رئيس جمهور  نخستين 
در  ماندال  ماند.  مقام  اين  در  سال  پنج  جنوبي، 

سال 2004 از سياست كناره گرفت. 
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گوناگون

ماجراجويي بر فراز 
دره «گراند كنيون»

از  عبور  هنگام  والندا»  «نيك  بود  قرار 
روي طناب به طور همزمان به پرسش هاي 

خبرنگاران نيز پاسخ دهد

«نيك والندا»، بندباز ماجراجوي آمريكايي، 
به عنوان نخستين فرد در تاريخ موفق شده 
رفتن  با  كنيون»  «گرند  دره  روي  از  است 
ورزشكار  اين  كند.  عبور  طناب  يك  روي 

دقيقه   22 عرض  در  توانست  34 ساله 
تسمه هاي  از  استفاده  بدون  ثانيه   54 و 
طول  به  طنابي  روي  از  موفقيت  با  ايمني 
شود.  رد  متري   457 ارتفاع  در  متر   426
«نيك والندا» در روزهاي گذشته گفته بود 
شبكه  با  ماجراجويي  اين  انجام  براي  كه 
است.  بسته  قرارداد  آمريكا  «ديسكاوري» 
وي بدون اشاره به مبلغ اين قرارداد آن را 
كرده  اضافه  و  خوانده  سودآور»  «بسيار 
تحصيل  هزينه   قرارداد  اين  عقد  با  كه  بود 
مي تواند  او  و  شده  تامين  فرزندش  سه 
براي دوران بازنشستگي اش نيز مبلغي را 

پس انداز كند. 

روز  نيز  بندباز  اين  فرزندان  و  همسر 
بودند.  ماجراجويي  اين  نظاره گر  يك شنبه 
هنگام  والندا»  «نيك  بود  قرار  پيش تر 
به  همزمان  به طور  طناب  روي  از  عبور 
پرسش هاي خبرنگاران نيز پاسخ دهد. اما 
منتفي  باد  شديد  وزش  دليل  به  اقدام  اين 
شد. اين ماجراجوي آمريكايي وزش باد را 
هنگام عبور از روي طناب تا 56 ساعت در 
كيلومتر تخمين زد، به طوري كه مجبور شد 
دو بار روي طناب دوال شود. پخش زنده 
اين عمليات بندبازي كه از طريق تلويزيون 
ثانيه  چند  با  مي گرفت،  صورت  اينترنت  و 
كار  ميانه  در  چنانچه  تا  بود  همراه  تاخير 
حادثه اي جدي رخ داد، بتوان پخش برنامه 
را متوقف كرد. «نيك والندا» چند روز پيش 

از  كه  بود  گفته  ماجراجويي  اين  انجام  از 
مرگ هراسي ندارد، اما دلش هم نمي خواهد 
كه هنگام بندبازي باالي دره «گراند كنيون» 
مي دهد  ترجيح  و  دهد  دست  از  را  جانش 
چشم  تختخواب»  روي  سالگي   100 «در 
خانواده  در  بندبازي  بندد.  فرو  جهان  از 
دارد.  ريشه  پيش  نسل  هفت  در  «والندا» 
اجراي  هنگام  سال 1978  در  او  پدربزرگ 
يك برنامه نمايشي عبور با طناب از ميان 
دو آسمان خراش سقوط كرد و درگذشت. 

خبرگزاري  با  گفت وگويي  در  والندا  نيك 
كودكي  زمان  در  كه  است  گفته  فرانسه 
دوست داشته پس از تحصيل در دانشگاه 
به عنوان پزشك اطفال طبابت كند اما اواخر 
اعضاي  از  نفر  هفت  كه  زماني  دهه 1990 
خانواده اش به واسطه يك اجراي نمايشي 
سر و صداي زيادي به پا كردند، او عالقه  
البته  كرد.  كشف  را  بندبازي  به  واقعي اش 
يك  با  كنيون»  «گراند  عظيم  دره  از  عبور 
نيك  كه  نبوده  ركوردي  نخستين  طناب 
والندا از خود به جاي گذاشته است. اواسط 
ژوئن سال گذشته او دهانه  آبشار نياگارا 
راه  با  را  كانادا  و  آمريكا  ميان  مرز  در 
رفتن روي يك طناب طي كرد. شبكه خبري 
را  عمليات  آن  كه  آمريكا  در  بي سي»  «اي 
كرده  اصرار  مي كرد،  پخش  زنده  به طور 
بود كه نيك والندا حتما از تسمه هاي ايمني 

استفاده كند. 

فهرست 100 دانشگاه برتر 
زير 50 سال

يك  جهان  هاى  دانشگاه  بندى  رتبه  در  تايمز،  عالى  آموزش  نشريه 
نشريه بين المللى است كه توسط مجله آموزش عالى تايمز منتشر 
مى شود و اطالعات آن را مركز اطالعات تامسون رويترز ارائه مى 
كند.نشريه آموزش عالى تايمز رتبه بندى 100 دانشگاه زير 50 سال 
بين  انداز  چشم  تدريس،  نظر  از  فهرست  اين  در  كه  كرده  اعالم  را 
رده  در  شريف  دانشگاه  ارجاعات  و  تحقيق  صنعتى،  درآمد  المللى، 

47 قرار گرفته است. 
مجله آموزش عالى تايمز نسخه ساالنه خود از 100 دانشگاه زير 50 
سال را منتشر كرده است كه چشم انداز تازه اى به دانشگاه هاى 
نسبتا نوپاى جهان داشته است، چرا كه اين دانشگاه كه قدمت آنها 
سده  چندين  آنها  قدمت  كه  هايى  دانشگاه  به  نسبت  بوده  دهه  چند 
به  شدن  تبديل  براى  پتانسيلى  داراى  و  شده  محسوب  نوپا  است 

برترين دانشگاه هاى جهان در فهرستهاى آينده هستند. 
 13 جامع  فهرست  همان  از  سال   50 زير  دانشگاه   100 فهرست 
شاخص عملكرد استفاده مى كند كه رتبه بندى معتبر دانشگاه هاى 
شناسى  روش  يك  كار  اين  براى  اما  گيرد،  مى  درنظر  جهان  برتر 
متفاوتى را با مشورت با كارشناسان در پيش گرفته تا بتواند ويژگى 

اين موسسات جوان را بهتر ارزيابى كند. 
برخالف رتبه بندى دانشگاه هاى جهان توسط اين نشريه كه عملكرد 
موسسات را بدون توجه به تاريخ و ميراث بررسى مى كند، فهرست 
100 دانشگاه زير 50 سال تنها دانشگاه هايى را بررسى مى كند كه 

از سال 1963 به بعد تأسيس شده اند. 
 75 كلى  نمره  با  كره  جمهورى  از  پوهانگ  فناورى  و  علم  دانشگاه 
در صدر اين فهرست قرار گرفته است. در رتبه بعدى دانشكده پلى 
و  گرفته  جاى   71,9 كلى  نمره  با  سوئيس  از  لوزان  فدرال  تكنيك 
موسسه پيشرفته علم و فناورى كره از جمهورى كره با نمره كلى 
67,4 به عنوان سومين دانشگاه برتر در فهرست امسال قرار دارد. 

رتبه چهارم اين فهرست از آن دانشگاه علم و فناورى هنگ كنگ با 
از  ايروين  كاليفرنيا،  دانشگاه  به  پنجم  رتبه  و  بوده  كلى 65,7  نمره 

اياالت متحده آمريكا با نمره كلى 61,9 اختصاص دارد. 
رتبه ششم اين جدول دانشگاه ماستريخت از هلند با نمره كلى 61,7 

و رتبه هفتم آن به دانشگاه يورك از انگلستان ارائه شده است. 
دانشگاه فناورى نايانگ سنگاپور با نمره كلى 61,4 در رده هشتم اين 

جدول ايستاده است. 
مارى  و  پير  دانشگاه  سال   50 زير  دانشگاه   100 جدول  ادامه  در 
از  جنوب  پاريس-  دانشگاه  و   60,8 كلى  نمره  با  فرانسه  از  كورى 

فرانسه با نمره كلى 59,7 به ترتيب در رتبه نهم و دهم قرار دارند. 
دانشگاه شريف تهران از جمهورى اسالمى ايران كه در سال 1966 
(1344) تأسيس شد با نمره كلى 40,2 در اين فهرست در رده 47 
فهرست  در  دانشگاه  همين  كه  است  درحالى  اين  است.  گرفته  قرار 

سال گذشته با نمره كلى 29,2 در رده 68 قرار داشت. 
از سوى ديگر شاخصهاى ارزيابى دانشگاه شريف در فهرست سال 

2013 نسبت به سال گذشته ارتقاى چشمگيرى داشته است. 

يك  جهان  هاى  دانشگاه  بندى  رتبه  در  تايمز،  عالى  آموزش  نشريه 
نشريه بين المللى است كه توسط مجله آموزش عالى تايمز منتشر 
مى شود و اطالعات آن را مركز اطالعات تامسون رويترز ارائه مى 
 Quacquarelli كند. انتشار اين نشريه از 2004 با همكارى شركت
سال  در  تايمز  عالى  آموزش  نشريه  است.  شده  آغاز   Symonds
از  پس  آن  از  و  كرد  قطع  شركت  اين  با  را  خود  همكارى   2010
اطالعات ارائه شده توسط مركز تامسون رويترز استفاده مى كند. 

اين نشريه يكى از سه معتبر و بانفوذ در زمينه رتبه بندى دانشگاه 
آكادميك  بندى  رتبه  و   QS جهان  هاى  دانشگاه  بندى  رتبه  هاست. 
را  ها  بندى  رتبه  اين  كه  هستند  نشرياتى  ديگر  جهان  هاى  دانشگاه 

منتشر مى كنند. 

                                      

حمايت ديلما روسف از برگزاري 
جام جهاني

اعتراضات  به  خود  واكنش  نخستين  در  برزيل  رئيس جمهور 
وسيع شهروندان اين كشور به آنان قول داد با تمام امكانات عليه 
جهت  را  نفت  از  حاصل  درآمدهاي  و  كند  مبارزه  رشوه خواري 
تامين برنامه هاي آموزشي به كار گيرد. «ديلما روسف» همچنين 
اعالم كرد كه براي بهبود وضعيت خدمات بهداشتي در اين كشور، 
دو  تاكنون  مي گيرد.  استخدام  به  را  غيربرزيلي  پزشك  هزاران 
ميليون نفر در 438 شهر اين كشور در تظاهرات خياباني شركت 
و  زخمي  نفر  ده ها  پليس،  با  متعدد  درگيري هاي  در  و  كرده اند 
دو نفر نيز كشته شده اند. اعتراضات شهروندان برزيل، مسائلي 
جام جهاني  هزينه  و  عمومي  خدمات  گراني  مالي،  فساد  چون 

سال 2014 را دربرمي گيرد. ديلما روسف، ضمن تحسين حركت 
اعتراضي مردم برزيل گفت: «اين تظاهرات صلح آميز نشان دهنده  
قدرت دموكراسي حاكم بر كشور ما و آرزوي جوانان آن براي 
پيشرفت برزيل است.» روسف حركت «آشوبگراني» كه كوشيدند 
خدشه  كشور  اين  شهروندان  مسالمت آميز  اعتراضات  به 
يافتن  براي  برزيل،  كابينه  پيش تر  كرد.  محكوم  را  آورند  وارد 
راهكاري جهت رفع بحران، جلسه  فوق العاده اي تشكيل داده بود. 
رئيس جمهور برزيل در سخنراني خود همچنين از تصميم دولت 
گفت  و  كرد  حمايت  فوتبال  جام جهاني  مسابقات  برگزاري  براي 
است.  كرده  استقبال  بين المللي  برنامه هاي  از  هميشه  كشورش 
شود.  برگزار  برزيل  در  درسال 2014  است  قرار  مسابقات  اين 
اين  برگزاري  يورويي  ميليارد   11 هزينه   به  برزيل  شهروندان 
بازي ها اعتراض دارند. دولت برزيل اعالم كرده اين هزينه ها از 

سوي كارگزاران خصوصي تامين مي شود.
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 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى
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چگونه با ديگران به سرعت 
ارتباط برقرار كنيم؟

مى  كه  دهد  مى  آموزش  را  مختلف  فن  ارتباطات، 46  مشاور  لوندس،  اليل 
توانيد براى ايجاد احساس خوب نسبت به خود در ديگران از آنها استفاده 
كنيد و اغلب اين احساس وقتى به دست مى آيد كه كارى كنيد آنها احساس 

خوى نسبت به خود داشته باشند.
اين تكنيك ها به خوبى كار مى كنند، البته وقتى كه خالصانه اجرا شوند، نه 
با اشتياق ساختگى. هدف شما تملق گويى نيست، بلكه بايد در آنها نظر مثبت 

به وجود آوريد.

بر ديگران تمركز كنيد تا بر شما تمركز كنند
تا  دهد  مى  امكان  شما  به  هوشمندانه  تدابير  و  ارتباطات  موثر  هاى  تكنيك 
اعتمادسازى كنيد، به راحتى با ديگران سخن بگوييد و با هر كسى كه مالقات 
مى كنيد، ارتباط مثبتى ايجاد كنيد. اين تكنيك ها شما را قادر مى سازد تا 
خوبى  احساس  شويد  باعث  و  دهيد  افزايش  را  مردم  نفس  عزت  احساس 

نسبت به خود داشته باشند و شما را تحسين كنند.
براى رسيدن به اين مرحله از جذابيت شخصى، توانايى هاى خود در زمينه 
و  اعمال  به  مردم چگونه  دريابيد  تا  دهيد  افزايش  را  «پيش بينى احساسى» 
رفتار شما عكس العمل نشان خواهند داد. براى بهبود اين توانايى از نكات 

زير استفاده كنيد.

اثرگذارى مثبت
در اين بخش روش هايى ارائه كرده ايم تا بتوانيد به سرعت كارى كنيد كه 

ديگران احساس خوبى نسبت به شما پيدا كنند:
چگونه هنگام مالقات با مردم اعتماد به نفس خود را حفظ كنيد. وقتى شخ 
صجديدى را مالقات مى كنيد، لباسى را كه به تازگى خريده ايد نپوشيد، زيرا 
نمى دانيد كه در اين لباس چه احساسى داريد و چگونه به نظر مى رسيد. 
ابتدا لباس خود را در خانه بپوشيد و امتحان كنيد و اگر با آن راحت بوديد، 

آن را هنگام مالقات بپوشيد.
چگونه كارى كنيد كه همه آرزومند شنيدن نظرات شما باشند. رمز موفقيت 
آن است كه وقتى ديگران در حال صحبت هستندصحبت آنها را قطع نكنيد. 
و  آرام  كنيد.  توجه  ديگران  سخنان  به  دقت  به  باشيد،  ساكت  آن  جاى  به 
خونسرد باقى بمانيد. سرانجام وقتى نوبت صحبت شما رسيد، مردم به دقت 

به سخنان شما يعنى يك ناظر بامالحظه توجه مى كنند.

سالم و خداحافظى
روش مالقات شما با افراد و روش ترك كردن آنها، شما را متمايز مى كند. 

براى ورود و خروج فوق العاده از اين نكات پيروى كنيد.
را  آنها  كارت  و  بدهيد  ديگران  به  تشخص  با  را  خود  ويزيت  كارت  چگونه 

بگيريد. وقتى كسى كارت ويزيتى به شما مى دهد، آن كارت برايش بسيار 
ارزشمند است. آن را سريعا در جيب خود نگذاريد. در عوض آن را با دو 
دست بگيريد و با دقت به آن نگاه كنيد گويى به يك شاهكار هنرى نگاه مى 
كنيد كه قيتى براى آن متصور نيست. سپس آن را پايين تر بگيريد و هر چند 

لحظه يك بار نگاهى به آن بيندازيد.
وقتى كارت خود را به كسى مى دهيد، آن را از يك جاى كارت بسيار شيك 
خارج كنيد، به صورت افقى باال آورده، روبروى فرد بگيريد و به او بدهيد. 
كارتان  و  كسب  و  شغل  نتيجه  در  و  شما  كارت  كه  دهد  مى  نشان  كار  اين 
العمل  عكس  شما  به  ترتيب  همان  به  نيز  ديگران  است.  مهم  بسيار  برايتان 

نشان مى دهند. با كارت هاى ويزيت با احترام برخورد كنيد.
مى  نظر  مورد  شخص  وقتى  كنيد.  مالقات  خود  نظر  مورد  افراد  با  چگونه 
بنشينيد،  كسى  نزديك  اگر  كنيد.  انتخاب  نزديكياو  در  صندلى  يك  نشيند، 

شروع و ادامه صحبت با او آسانتر است.

ارتباطات
آنها  كار  اين  با  كنيد.  شريك  خود  صميمانه  و  گرم  مكالمات  در  را  ديگران 
احساس خوبى نسبت به شما پيدا مى كنند. از روش هاى زير استفاده كنيد:

چگونه با افرادى كه چند لحظه پيش مالقات كرده ايد، گفت و گويى جذاب 
داشته باشيد. مكالمه را طورى هدايت كنيد كه بيشتر راجع به مخاطب باشد. 
جزيياتى در مورد كارهاى اخير آنها بپرسيد كه در چند ساعت گذشته انجام 
داده اند. صحبت درباره چنين جزيياتى براى مردم آسان است زيرا به تازگى 
آنها را انجام داده اند و از صحبت راجع به موضوع مورد عالقهخود «يعنى 

خودشان» لذت مى برند.
به  راجع  كنيد  تشويق  را  ها  غريبه  شويد.  دوست  غريبه  افراد  با  چگونه 
از  مثال،  براى  كند.  پيدا  ادامه  مكالمه  تا  كنند  صحبت  دار  ادامه  موضوعات 
شخصى بخواهيد رستورانى معرفى كند تا با همسرتان براى شام به آنجا 
سفارش  غذايى  چه  است  بهتر  كجاست؟  رستوران  اين  بحث:  (ادامه  برويد 
دهم؟) اگر اسم غذا را فراموش كنيد، بهانه اى داريد كه با اين فرد جديد تماس 
بگيريد و مجددا از او بپرسيد. تماس با فردى كه قبال به او معرفى شده ايد، 

مطمئن ترين روش ايجاد يك دوستى جديد است.
چگونه پشت سر مردم طورى حرف بزنيد كه خوششان بيايد. مردم هميشه 
مشتاقندنظر ديگران را درباره خود بدانند، بنابراين مطلب خوبى درباره آنها 
بگوييد و مطمئن شويدآن را شنيده اند. اگر فكر مى كنيد آن را نشنيده اند، 
مجددا بگوييد. وقتى مهمانى را ترك مى كنيد، جمله مورد نظر خود را بگوييد: 
«ديويس واقعا مى داند چگونه يك مهمانى خوب برگزار كند، اينطور نيست؟» 

بلندتر از حد معمول صحبت كنيد تا ديوس بتواند سخنان شما را بشنود.
كنند.  راحتى  احساس  شما  با  كردن  صحبت  در  همه  كه  كنيد  كارى  چگونه 
براى شركت در مكالمه اى كه براى ديگرانهم خالى از لطف نباشد، مطمئن 
شويد كه آنها حداقل از نظر فيزيكى راحت هستند. براى مثال، اگر از پشت 
ميز خود با كسى صحبت كنيد، ممكن است او را بترسانيد. به جاى آن، يك 
بنشيند.  شما  كنار  در  بخواهيد  او  از  دهيدو  قرار  خود  ميز  كنار  در  صندلى 
آقايان بايد از جايى كه نشسته اند، در خروجى را ببينند. اغلب آنها از اينكه 

پشتشان به در باشد، احساس ناخوشايندى دارند.
چند  گويد،  مى  را  اى  نكته  كسى  وقتى  دهيد.  نشان  قدرتمند  را  خود  چگونه 
بار چانه خود را از حالت موازى با زمين كمى باالتر بياوريد (پايين آوردن 
چانه نشانه توافق است). البته اين كار ممكن است متكبرانه به نظر آيد. پس 

با احتياط از آن استفاده كنيد.
است.  مسرى  خنديدن  گيريد.  قرار  احترام  مورد  كه  بخنديد  طورى  چگونه 
دهند،  مى  انجام  دار  خنده  يا  هوشمندانه  كارى  شما  اطراف  مردم  وقتى 
اولين كسى باشيد كه با صداى بلند مى خنديد. به ديگران نشان دهيدكه از 

مصاحبت با آنها لذت مى بريد.

اجتماعى شدن
گسترش  را  خود  اجتماعى  روابط  تا  روند  مى  مهمانى  به  مردم  از  بسيارى 
نكات  بگذرانيد،  خوش  اينكه  براى  كنند.  نمى  راحتى  احساس  اغلب  اما  دهند 

زيرا به كار گيريد:
مهمانى  به  زودتر  كمى  اگر  كنيد.  پيدا  دوست  بزرگ  مهمانى  يك  در  چگونه 
برويد مى توانيد با افرادى كه پيش از شما رسيده اند، ارتباط برقرار كنيد و 
وقتى دوستان آنها به مهمانى آمدند، آنها شما را به دوستانشان معرفى مى 
كنند. همچنين، وقتى بچه ها را به مهمانى مى بريد اين تكنيك، تكنيك بسيار 
موثرى است. وقتى كسى تنها به نظر مى رسد، لبخند بزرگى به او بزنيد. به 
سرعت وارد صحبت شويد و او را براى هميشه به دوست خود تبديل كنيد.

چگونه در يك گردهمايى تنها و سردرگم به نظر نياييد. طورى وارد سالن 
با  چنان  و  كنيد  نگاه  سالن  جاى  همه  به  هستيد.  آن  مالك  گويى  شويدكه 

اشتياق نگاه خود را بچرخانيد كه گويى كسى را كه مى شناسيد، ديده ايد.

چگونه دعوت كسى را رد كنيد و همچنان ارتباط را حفظ كنيد. وقتى احساس 
مى كنيد بايد دعوتى را براى يك مهمانى بپذيريد كه ترجيح مى دهيد از آن 
اجتناب كنيد، خود را هيجان زده و مشتاق نشان دهيد. بعدا با آن شخص 
تماس بگيريد و بگويى با كمال تاسف برنامه هاى شما امكان شركت در آن 

مراسم را به شما نمى دهند.

ايميل و موبايل
ارتباطات  برقرارى  در  همراه  تلفن  و  ايميل  از  استفاده  نبايدهاى  و  بايدها 

عبارتند از:
چگونه وقتى خارج از محل كاريد، ثابت كنيد فرد خاصى هستيد. به پيام هاى 
ارسال  افراد  براى  دوستانه  و  خصوصى  هاى  پيام  نكنيد،  اعتماد  اتوماتيك 

كنيد.
چه كنيدكه ايميل هايتان مطمئن به نظر آيند؟ در جمالت خود از افعال زمان 
گذشته استفاده نكنيد. ننويسيد «اميدوار بودم كه ...»، بنويسيد «اميدوارم كه 

شما ...». زمان گذشته عدم اطمينان را نشان مى دهد.
چگونه از خودپسند به نظر آمدن در ايميل اجتناب كنيد: از كلمه «من» كمتر 

استفاده كنيد.
چگونه پيام هاى خود را امضا كنيد: هيچ چيز براى يك نفر مهمتر از اسمش 

نيست. نام گيرنده نام را در جمله آخر پيام خود لحاظ كنيد.
چگونه از تحقير ديگران به وسيله ايميل اجتناب كنيد: همه پيام هاى زنجيره 
شما  ارسالى  هاى  پيام  ضميمه  اتوماتيك  صورت  به  است  ممكن  كه  را  اى 

باشند دوباره چك كنيد پيام هاى اشتباه را براى افراد اشتباه نفرستيد.
چگونه با استفاده از موبايل خود عزت نفس آنها را افزايش دهيد. بودن با 
كسى كه مرتب با جواب دادن به تلفن همراه خود، مزاحم صحبت هاى شما 
مى شود، بسيار توهين آموز است. وقتى با كسى هستيد، با خاموش كردن 

تلفن همراه خود، نشان دهيد كه برايش ارزش قائليد.

ارتباطات شخصى
هيچ چيز مهمتر از ارتباطات شخصى نيست. براى ارتقاى روابط شخصى 

خود از نكات زير كمك بگيريد:
چه كنيد كه هميشه تشكر شما را به خاطر داشته باشند. وقتى مردم به شما 
لطفى مى كنند، هديه اى مى دهند يا رفتار با مالحظه اى انجام مى دهند، به 
سرعت از آنها تشكر كنيد. سپس گام ديگرى برداريد و مدتى بعد دوباره از 

آنها تشكر كنيد.
چگونه از آنها طورى تعريف كنيد كه هرگز فراموش نكنند. تعريف خود را 
با اضافه كردن جزييات طوالنى كنيد. بايد نشان دهيد كه همه تالش هاى آن 

فرد را فهميده ايد و به آن ارج مى نهيد.
چگونه ارتباط خود با شريكتان را بهبود ببخشيد. هميشه مطالب مثبتى راجع 

به شريك خود بگوييد، چه خودش حاضر باشد و چه نباشد.

كارهايى كه نبايد انجام دهيد
مردم گاهى بى معنى ترين سخنان را مى گويند و بى معنى ترين كارها را 

انجام مى دهند. از ارتكاب اين اشتباه ها اجتناب كنيد.
چگونه طورى رفتار كنيد كه مردم شما را كم اهميت نپندارند: هرگز از عبارت 
مسوول  شما  كه  دهد  مى  نشان  جمله  اين  نكنيد.  استفاده  من»  ناهار  «وقت 

زمان خود نيستيد و رييستان تصميم مى گيرد.
چگونه از گفتن جمالت احمقانه معمول اجتناب كنيد. از گفتن جمالت «متاسفم، 
وقت نكردم با شما تماس بگيرم، يا براى شما نامه بنويسم يا نزد شما بيايم» 
را  ما  زمان  لياقت  مذكور  شخص  دهد  مى  نشان  جمالت  اين  كنيد.  اجتناب 
نداشته است. وقتى افراد را به فوردگاه مى رسانيد، به آنها نگوييد «پرواز 
ايمنى داشته باشيد». اين جمله نشان مى دهد فكر مى كنيد آنها مى ميرند. به 
كسانى كه با آنها قدم مى زنيد، نگوييد «مواظب باشيد پايتان نلغزد» زيرا فكر 

مى كنند آنها را دست و پا چلفتى مى دانيد.
نمى  مردم  اهى  كنيد.  رفتار  دوستانه  نبايد  مواردى  چه  در  بفهميد  چگونه 
خواهند با آنها دوستانه رفتار كنيد، به خصوص وقتى در حال جر و بحث با 
حمل و اسباب و اثاث هستند. وقتى كسى را ديديد و فهميديد كه نمى خواهد 
به او نزديك شويد، پس به او نزديك نشويد. وقتى كسى غمگين يا بيمار است 
شايد اطالعاتى را افشا كند كه بسيار خصوصى هستند پس بهتر است سريع 

موضوع بحث را عوض كنيد.

چگونه از متقلب به نظر آمدن اجتناب كنيم. هرگز از عبارات «صريحا بگويم 
...» يا «بگذاريد با شما روراست باشم» استفاده نكنيد. چنين عباراتى نشان 
هستيد ممكن است  او  با  مكالمه  حال  در  كه  به شخصى  بسته  كه  دهند  مى 

روراست يا غير روراست باشيد.
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جاذبه هاى گردشگرى 
عجيب در اروپــــا

اروپا مملو از جاذبه هاى گردشگرى زيبا است. اما اين قاره زيبا و 
سرسبز جاذبه هاى عجيبى نيز دارد كه شايد تاكنون در مورد آنها 
قرون  هاى  گاه  شكنجه  موزه  همچون  هايى  جاذبه  باشيد.  نشنيده 
وسطى يا موزه عجيبى كه به وسايل شب نما اختصاص دارد. 10 تا 

از اين جاذبه هاى عجيب را در پايين معرفى كرده ايم.

Gruselkabinett - برلين - آلمان
طور  به  را  دوم  جهانى  جنگ  دوره  هوايى  حمله  ضد  پايگاه  برلين، 
است.  آور  چندش  بسيار  كه  است  كرده  باز  موزه  عنوان  به  دايمى 
Gruselkabinett پايگاه زيرزمينى را به محلى ترسناك سه طبقه 
تبديل كرده است. در طبقه باال، يك خانه تسخير شده توسط ارواح 
را مى بينيد كه داخل آن ماز پيچيده اى قرار دارد و تعدادى هنرپيشه 
موجب  و  پرند  مى  بيرون  خانه  تاريك  كنار  و  گوشه  از  ناگهان 

وحشت بازديدكننده ها مى شوند. در طبقه پايين نيز با استفاده از 
مانكن و آدمك ها روند درمان هاى وحشيانه و بدوى كه در طول 
عجيب  بسيار  اند.  كشيده  تصوير  به  را  است  شده  مى  انجام  جنگ 
در  دارد،  را  ترس  و  هيجان  كمترين  پايگاه  اين  زمين  زير  كه  است 
صورتيكه هميشه زيرزمين خانه ها ترسناك ترين بخش آنها است. 
در زيرزمين نشان داده مى شود اين پايگاه در طول تاريخ چگونه 

بوده است.

موزه اتاق جراحى - لندن - انگلستان
زير  اتاق  1800در  دهه  در  كه  است  جراحى  اتاق  يك  موزه  اين 
اتاق  اين  از  دوران  آن  در  است.  شده  ساخته  كليسا  يك  شيروانى 
براى آموزش دانشجويان پزشكى استفاده مى شده است. اين محل 
در قرن 19 ميالدى با مبلمان و تجهيزات جديدى نوسازى شد. با باال 
رفتن از پله و ورود به اين اتاق زير شيروانى مى توانيد از نزديك 
عمل  در  آن  از  استفاده  و  بيهوشى  داروى  كشف  از  پيش  تا  ببينيد 

هاى جراحى، پزشكان چگونه جراحى خود را انجام مى داده اند.
بشوند.   Peristal Singum توى  در  تو  اتاق  وارد  تنها  بايد  همه 
زيرزمينى  ماز  و  هنرى  نمايشگاه  از  متشكل   Peristal Singum
است كه براى ترس و هيجان ساخته شده است. اين جاذبه هيجان 
انگيز از سالن Zur Wilden Renate شروع مى شود - البته بايد 
است  شده  داخل  كه  فردى  تا  بمانيد  منتظر  و  كنيد  تهيه  بليت  ابتدا 

بيرون بيايد تا شما را داخل بفرستند. بايد انتظار داشته باشيد كه در 
اين سالن گم بشويد زيرا هيچ گونه عالمت كمك كننده يا راهنمايى 
وجود ندارد تا در آن مكان تاريك و ترسناك به دادتان برسد. حتى 

هيچ كس صداى جيغ شما را نيز نمى شنود.

موزه جنايات قرون وسطى - روتنبرگ اوبدر توبر - آلمان
در دوران باستان جنايات و شكنجه هاى بسيارى صورت مى گرفت. 
همچون  شكنجه  وسايل  توانيد  مى  وسطى  قرون  جنايات  موزه  در 
كوچك  بسيار  هاى  قرص  فروش  براى  نانواها  تنبيه  براى  وسايلى 
اعدام  وسايل  بينيد.  مى  نزديك  از  را  آنها  از  استفاده  نحوه  و  نان 
همچون چرخ هايى براى له كردن فرد متهم و مجازات خالفكاران 

همچون ماسك شرم آور را مى توانيد ببينيد.

Kunstkamera - سنت پترزبورگ - روسيه
مجموعه عجيب اين موزه با همت پتر كبير به منظور تحقيق در زمينه 
آنها  از  مردم  ترس  بردن  بين  از  و  موجودات  بودن  الخلقه  عجيب 
گردآورى شده است. البته مواردى كه در اين موزه قرار دارند هيوال 
يا عجيب الخلقه نيستند اما باز هم ترسناك هستند. در اين موزه انواع 
انسان هاى عجيب همچون استخوان هاى دوقلوهاى به هم چسبيده، 
روده كوچك شناور در ظزف شيشه اى، كودكى بدون بازو و .. را 

مى توان مشاهده كرد.

سردابه هاى كاپوچين - پالرمو - ايتاليا
تبديل  ها  بازديدكننده  شبانه  كابوس  به  ها  سردابه  اين  از  بازديد 
كاپوچين  صومعه  هاى  راهب  ميالدى،   1599 سال  در  شد.  خواهد 
كشف كرد با قرار دادن بدن يكى از افراد خود در سردابه صومعه، 
آن جسد به طور طبيعى موميايى مى شود. خيلى زود آنجا به محل 
دفن انسان هايى تبديل شد كه اشتياق براى باقى ماندن جسدشان 
داشتند. جنازه ها را با بهترين لباس هايشان در اين سردابه قرار مى 
دادند. در حال حاضر، حدود 8 هزار موميايى در كنار ديوار در كنار 
هم به صف كشيده شده اند تا زمانى كه خوبى بر بدى پيروز شود.

اتاق ادينبورگ - ادينبورگ - اسكاتلند
گفته مى شود تاق ادينبورگ بيشتر از هر جاى ديگر بريتانيا مورد 
تسخير ارواح قرار دارد. به طورى كه گفته مى شود اين تاالرهاى 
زيرزمينى مورد استفاده بسيارى افراد بوده و قاتالن سريالى قربانى 
هاى خود رابه آنجا مى برده اند و به قتل مى رساندند. بسيارى از 
گردشگرانى كه از اين محل ديدن كرده اند ادعا مى كنند روح مردى 
بدون صورت را در آنجا ديده اند كه آن را به شيطان توصيف مى 
كنند زيرا هيچ صورتى ندارد و نمى تواند به بازديدكننده ها لبخند 

بزند.

گالرى ديرين شناسى و آناتومى تطبيقى - پاريس - فرانسه
هزاران اسكلت از انواع وال هاى غول پيكر، ماستودون ها و ... در 
اين موزه قرار نگهدارى مى شوند. البته مغز و ديگر اندام هاى ديگر 
دارد كه بسيار سرگرم كننده و  حيوانات نيز در اين گالرى وجود 

جالب به نظر مى رسند.

خانه دنيس ِسِور - لندن، انگلستان
اين خانه به دنيس سور تعلق دارد و در سال 1724 ميالدى ساخته 
شده است. اين خانه بزرگ 10 اتاق خواب دارد و طراحى آن به گونه 
اى است كه با ورود به داخل آن احساس مى كنيد به قرن 18 و 19 
ميالدى پا گذاشته ايد. در اين خانه همه چيز به قدرى طبيعى و زنده 
حضور  آنجا  همچنان  نيز  خانه  صاحب  كنيد  مى  احساس  كه  است 
دارد؛ شمع ها روشن هستند و غذاها روى ميز چيده شده اند و هنوز 

صداهايى در خانه به گوش مى رسند.

Electric Ladyland - نخستين موزه هنر فلورسنت - آمستردام
از  پس  كه  موزه  اين  دارد.  فرق  دنيا  هاى  موزه  همه  با  موزه  اين 
آخرين آلبوم جيمى هندريكس Electric Ladyland نامگذارى شده 
است به نيك پادالينو تعلق دارد. اين موزه نمايش دهنده همه وسايل 
به  بايد  نمونه  طور  به  دارد.  دوست  فرد  اين  كه  است  نمايى  شب 
انواع سنگ ها، مواد معدنى يا هنرهاى معمولى كه زير نور UV مى 

درخشند اشاره كرد.

ياد سفر روى كارت پستال

آيا كارت پستال ها 
منسوخ شده اند؟

هستى يزدان پناه

دارد،  اهميت  كه  نيست  مقصد  اين  سفر  در  هميشه 
توجه  مورد  سفر  خود  از  بيشتر  سفر  يادگار  گاهى 
قرار مى گيرد. تا قرن هاى زيادى آنچه از سفر به ياد 
مى مانده است نه عكس ها ( كه هنوز عكاسى رونق 
نگرفته بود و البته كشف نشده بود چرا كه عمر اين 
هنر كمى بيش از 100 سال است) كه كارت پستال ها 
بودند. يادمان هايى چند سال گذشته هم نماد سفر 
بودند. هر چند هنوز هم كارت پستال ها به عنوان 
يادگارى شيك از مقصد سفرى هستند كه مسافران 

قصدش را كرده بودند.
و  ها  سكه  كنار  در  و  اند  بوده  محبوب  همواره  ها  پستال  كارت 
تمبرها بيشترين ميزان جمع آورى كلكسيون را در جهان به خود 
اختصاص داده اند. دليل اين محبوبيت تنوع و گستردگى موضوع 
كند.  جلب  خود  به  را  بسيارى  مخاطبان  توانسته  كه  است  آنها 
تصوير  هستند.  جهان  مصور  تاريخ  نوعى  به  ها  پستال  كارت 
تفريحى،  اماكن  تاريخى،  هاى  ساختمان  ها،  خيابان  از  بسيارى 
ديگر  هاى  مقوله  بسيارى  و  مشهور  افراد  هنرها،  ها،  جشنواره 
در طول زمان به وسيله كارت پستال به معرض نمايش گذاشته 

شده اند.

كارت پستال چيست؟
پست كارت ها يا همان كارت پستال ها يك قطعه مستطيل شكل از 
كاغذ ضخيم يا مقواى نازك هستند كه در يك طرف آنها تصوير 
و در طرف ديگر نوشته قرار دارد. اين قطعات كوچك بدون نياز 
به پاكت، پست مى شوند و هزينه پستى آنها نيز از نامه ارزان 
تر است. كارت پستال ها براى زمانى طوالنى در يك لت تهيه مى 
شدند اما امروزه كارت پستال هاى دو لت كه تا شده و در پاكت 

جاى مى گيرند نيز طرفدار بى شمارى دارند.

تاريخچه كارت پستال
تا اواسط قرن نوزدهم مردم پيغام هاى خود را توسط نامه هاى 
خصوصى مهر و موم شده به يكديگر پست مى كردند. ايده كارت 
پستال سال 1865 و در آلمان ابداع شد. اما نخستين كارت پستال 
كارت  رسيد.  چاپ  به   1869 اكتبر  يك  در  اتريش  دولت  توسط 
پستال ها در ابتداى ظهورشان منتقدان فراوانى داشتند؛ بسيارى 
در  خصوصيشان  هاى  پيام  كه  بپذيرند  توانستند  نمى  مردم  از 
خواندن  قابل  ها  خدمه  خصوصا  ديگران  براى  و  ديد  معرض 
باشد. با وجود اين انتقادها به سبب پايين بودن هزينه پست اين 
و  داشت  نامه  ارسال  هزينه  با  محسوسى  تفاوت  كه  ها  كارت 
مدت  در  توانستند  ها  پستال  كارت  رنگارنگى،  و  تنوع  همچنين 

كوتاهى به محبوبيتى باال در ميان مردم دست يابند.

در  آنها  استفاده  مورد  بيشترين  پستال،  كارت  پيدايش  زمان  از 
مى  سفر  به  مختلف  اهداف  با  كه  افرادى  است.  بوده  سفر  طول 
پرداختند كارت پستال هايى از مقصد را براى خانواده ، دوستان 
و آشنايانشان پست مى كردند. اما يكى از مهم ترين كاربردهاى 
كارت پستال در طول جنگ هاى جهانى بوده است. در اين دوره 
مى  خبر  شان  خانواده  از  ها  كارت  اين  واسطه  به  سربازان  ها 

گرفتند و با آنها در ارتباط بوده اند.
اروپا  از  هايى  پستال  كارت  قاجار  دوره  در  بار  نخستين  براى 
توسط ناصرالدين شاه به ايران آورده شد. پس از آن افرادى كه 
به سفر اروپا مى رفتند تحت تاثير فرهنگ غربى به ايران كارت 
پستال مى فرستادند. اما در كل كارت پستال و فرهنگ استفاده 
از آن هرگز در ايران عمومى نشد و نتوانست به محبوبيتى كه در 

ساير نقاط جهان داشت، دست يابد.

كارت پستال ها در دنياى امروز
طول  ها  هفته  گاه  موجود،  پستى  مشكالت  سبب  به  گذشته  در 
حتى  موارد  بعضى  در  برسد.  مقصد  به  كارت  يك  تا  كشيد  مى 
عزيزانشان  دست  به  مسافران  برگشت  از  پس  ها  پستال  كارت 
پستى  پيشرفته  هاى  سيستم  وجود  با  امروزه  اما  رسيدند.  مى 
است.  شده  كاسته  زيادى  حد  به  پستال  كارت  ارسال  ميزان  از 
براساس آمارها تنها 11درصد از كل مسافران در جهان كارت 
پستال ارسال مى كنند. اين رقم براى پديده محبوبى كه طى دو 
قرن نقش مهمى در روابط انسان ها داشته، غم انگيز است. مهم 
ترين دليل اين كاهش، گستردگى شبكه هاى اجتماعى است. بيشتر 
افراد در طول سفر به اينترنت دسترسى دارند و به جاى ارسال 
مقاصد  و  خود  هاى  عكس  ثانيه  چند  عرض  در  پستال  كارت 
اشتراك  به  آشنايانشان  و  دوستان  خانواده،  با  را  سفرشان 
و  تكنولوژى  از  كه  هستند  افرادى  اما  ميان  اين  در  گذارند.  مى 
چون  مسنى  افراد  اند.  بهره  بى  اجتماعى  هاى  شبكه  در  حضور 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و ساير اقوام و آشنايانى كه خود 
را از فناورى هاى جديد دور نگه داشته اند، شايد بهترين بهانه 

براى ارسال كارت پستال باشند.

كارت پستال ها گرچه اين روزها كاربرد گذشته شان را تا حد 
بهترين  از  يكى  عنوان  به  همچنان  اما  اند،  داده  دست  از  زيادى 
ابزارهاى تبليغ در مناطق مقصد گردشگرى محسوب مى شوند. 
هاى  مقوله  از  رنگارنگ  اى  مجموعه  توانند  مى  ها  كارت  اين 
مختلف هر كشور ى را با بهره گيرى از هنر نقاشى و عكاسى به 
گردشگران نشان داده و همراه آنان به عنوان سفيران فرهنگى به 

ساير نقاط جهان سفر كنند.
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/بي وفايي همسران در دنياي ديجيتال شكل هاي 
متنوع تري پيدا كرده است

خيانــت 
آناليــن

ترجمه: محمد نيكويي

زماني بود كه خيانت در زندگي زناشويي به آساني 
قابل تشخيص بود. اگر شخصي در خارج از رابطه 
داشت،  جنسي  رابطه  ديگري  فرد  با  زناشويي اش 
امروز  دنياي  در  اما  مي شمردند  خيانتكار  را  او 
فيس بوك،  مانند  اجتماعي  رسانه هاي  وجود  با 
فضاهاي گپ زدن اينترنتي (چت روم ها)، وب كم هاي 

برنامه هاي  اينترنتي،  فوري  پيام هاي  دوسويه، 
زناشويي  خيانت  تعريف  اينها  مانند  و  دوست يابي 

مشكل شده است...
ارتباط  صورت  به  بايد  زناشويي  خيانت  حتما  آيا   
طريق  از  كردن  برقرار  ارتباط  يا  باشد،  جسمي 
وب كم با فردي در آن طرف دنيا را هم بايد خيانت 
شمرد؟ آيا ارضاي خود با تسهيالت جنسي اينترنتي 

هم نوعي خيانت به همسر نيست؟

آشكار است كه براي بسياري از افراد باالي 30سال 
چنين  نشده اند،  بزرگ  ديجيتال  ابزارهاي  با  كه 
دنيايي ممكن است ناآشنا و گيج كننده باشد. اما اگر 
ارائه  خيانت زناشويي  از  ساده اي  تعريف  بخواهيم 
دهيم كه اين دنياي جديد را هم دربرگيرد، مي توان 
اين چنين گفت: «خيانت زناشويي يعني از بين رفتن 
كه  مي دهد  رخ  هنگامي  كه  همسر  دو  ميان  اعتماد 
پنهان  همسرش  از  را  جنسي اش  اسرار  طرف  يك 

نگه مي دارد.»

انجام  به  محدود  صرفا  زناشويي  خيانت  نهايت  در 
دنياي  در  چه  و  واقعي  دنياي  در  (چه  جنسي  عمل 
شما  كه  است  اين  قضيه  اصل  نمي شود.  آنالين) 

روي  جمله  از  نوع،  هر  از  را  جنسي تان  رفتارهاي 
فيس   روي  جنسي  چت  يا  پورنوگرافي  به  آوردن 
بوك، را از همسرتان مخفي نگه مي داريد. بنابراين 
اگر چنين رفتارها يا روابطي را از همسرتان پنهان 
كنيد.  تجديدنظر  باره  اين  در  بايد  مي داريد،  نگه 
از  را  جنسي تان  يا  عاشقانه  رفتار  هر  اگر  اصوال 
ورزيده ايد.  خيانت  او  به  كنيد،  مخفي  همسرتان 

موضوع به همين سادگي است.

رفتارهاي  به  كه  افرادي  از  بسياري  متاسفانه 
نمي كنند  درك  مي آورند،  روي  اينترنت  با  جنسي 
كه اين رفتار پنهاني شان مي تواند بر زندگي عاطفي 
تاثير  آنان  به  همسران شان  اعتماد  و  درازمدت  

بگذارد.

چرا خيانت دردناك است؟
بيشترين  آنچه  زناشويي،  خيانت  موارد  در  اصوال 
نه  مي كند،  ايجاد  همسر  براي  را  ناراحتي  و  درد 
صرفا رابطه جنسي خارج از ازدواج، بلكه اين حقيقت 
است كه اعتماد و باورش به فردي كه صميمي ترين 
رابطه را با او داشته، خدشه دار شده است. بنابراين 

رابطه  برقراري  با  خيانت  اين  كه  ندارد  تفاوتي 
آنالين  طريق  از  يا  باشد،  ديگر  شخصي  با  جسمي 
با روي آوردن به پورنوگرافي، وب كم هاي جنسي، 
ارتباطي  شيوه هاي  ساير  و  اجتماعي  شبكه هاي 

به?وسيله تكنولوژي ديجيتال.

«دنياي  در  ازدواجي  خارج  رابطه  ديگر  عبارت  به 
صورت  به  رابطه اي  چنين  اندازه  به  هم  مجازي» 
جسمي و در دنياي واقعي براي همسر خيانت ديده، 
كجا  در  خيانت  اين  كه  نيست  مهم  است.  دردناك 
موضوع  اين  به  بردن  پي  باشد،  داده  رخ  چگونه  يا 
و  تكان دهنده  همسرخيانت ديده،  براي  شدت  به 
پي  كه  مي دهد  نشان  بررسي  يك  است.  زجرآور 
عاليم  بروز  به  است  ممكن  همسر  خيانت  به  بردن 
در  معمول  طور  به  كه  شود  منجر  استرس  حاد 
«اختالل استرس پس از سانحه» يا PTSD (اختاللي 
رواني كه پس از حوادث فجيع رخ مي دهد) مشاهده 

مي شود.

مي خورد،  خيانت?ديده  فرد  كه  ضربه اي  طرفي،  از 
اينكه  با  كه  است  حقيقت  اين  از  ناشي  حدي  تا 
براي  خيانت كننده  همسر  ازدواج  خارج  رفتارهاي 

اين  كه  هنگامي  شايد  و  است  بوده  آشكار  ديگران 
همسر مچش باز مي شود، تا حدي احساس آرامش 
اين  از  كلي  به  معموال  خيانت ديده  همسر  بكند،  هم 

قضايا بي خبر بوده است.

از طرف ديگر، خيانت كردن به همسر معموال الگويي 
تكرار شونده دارد و يك حادثه منفرد نيست و براي 
مثال خبردار شدن از يك بار رابطه همسر با يكي 
خيانت ديده  فرد  كه  نمي شود  باعث  همكارانش،  از 
دريابد،  را  همسرش  رفتارهاي  كل  كه  هنگامي 

آمادگي بيشتري براي تحمل پيدا كرده باشد.

زجر  و  درد  اين  كه  است  اين  مهم  نكته  عالوه  به 
اين  است.  نكرده  ايجاد  فرد  براي  بيگانه  يك  را 
ايجاد  فرد  براي  كسي  را  عواطف  جريحه دارشدن 
به  را  اعتمادش  و  تكيه  بيشترين  او  كه  است  كرده 

او داشته است.

انكار دروغين خيانت
يك حالت نه چندان غير معمول ديگر در اين موارد 
خيانت  درباره  فرد  گمان  يا  شك  كه  است  اين 

داشته  ادامه  سال ها  حتي  مدت ها،  براي  همسرش، 
باشد و همسر خيانتكار مكرر خيانتش را انكار كند 
سر  وقت  دير  تا  است  مجبور  بگويد  مثال  براي  و 
كار بماند. ممكن است همسري كه مورد خيانت واقع 
و  دارد  نامعقولي  سوءظن  كه  شود  متهم  مي شود، 

آدم شكاكي است.

در اين موارد همسر خيانت كننده با سوءاستفاده از 
طرف مقابل ممكن است در طول زمان اين احساس 
را در او به وجود آورد كه ناپايداري عاطفي اوست 

كه ريشه مشكالت آنهاست.

بسياري از همسران در مواجهه با اين بمباران شدن 
فريبكارانه  بهانه هاي  و  عذر  و  دروغ ها  با  مداوم 
به  حدس هايشان  بودن  واقعي  درباره  است  ممكن 
مورد  در  روانشناسان  كه  همانطور  بيفتند.  ترديد 
احساس  دريافته اند،  كودكان  آزار  و  سوءاستفاده 
اينكه اشتباه از خود فرد است، در حالي?كه در واقع 
كامال حق دارد، به شدت زجرآور و آسيب زا است.

كه  مي فهمد  نهايتا  همسرخيانت ديده  كه  هنگامي  اما 
در همه اين مدت حق با او بوده است، جاي تعجبي 

ندارد كه واكنش هاي شديد و گاه نامناسبي از خود 
نشان دهد. 

از  دوره اي  وارد  همسراني  چنين  معمول  طور  به 
رواني شان  وضعيت  و  مي شوند  عاطفي  ناپايداري 
نوسان  شديد  اندوه  و  شديد  خشم  احساس  ميان 
مي كند، به اصطالح ممكن است با كمترين اتفافي به 

گريه بيفتند.

رفتارهاي  به  است  ممكن  همسران  اين  از  برخي 
مخدر  مواد  سوءمصرف  از  افراطي  و  بي اختيار 
ورزش  خوردن،  غذا  در  افراط  تا  گرفته  الكل  و 
واقع  در  آورند.  روي  و...  كردن  خرج  پول  كردن، 
افشا  از  پيش  حتي  رفتارهايي  چنين  است  ممكن 
براي  افراد  از  برخي  زيرا  كند،  بروز  خيانت  شدن 
برطرف كردن افسردگي، اضطراب و ناكامي كه در 
روابط شان با همسرشان احساس مي كنند، خود را 

در اين رفتارهاي بالقوه اعتيادآور غرق مي كنند.

بازگشت به زندگي از خيانت همسر
كه  است  بوده  اخير  سال هاي  در  تنها  متاسفانه 
ضربه ناشي از خيانت زناشويي موضوع تحقيقات 
معتبر علمي قرار گرفته است. با اين وجود مشاوران 
حال  در  سرعت  به  روان درمانگران  و  خانواده 
بر  همسر  خيانت  درازمدت  عاطفي  اثرات  دريافتن 
كه  دارند  حق  همسراني  چنين  بي شك  هستند.  فرد 
بي اعتماد  و  سردرگم  سرخورده،  خشمگين،  بسيار 
نياز  آن  به  همسران  اين  كه  چيزي  كمترين  باشند. 
پذيرش  مورد  احساسات شان  كه  است  اين  دارند، 
شرم  احساس  كه  شود  كمك  آنها  به  و  گيرد  قرار 
ناشي از مورد خيانت قرار گرفتن را براي خودشان 
اين  حمايت  و  آموزش  با  و  كنند  فصل  و  حل 
همسران  از  بسياري  بگذارند.  سر  پشت  را  مرحله 
براي  روزمره  راهنمايي  نيازمند  است  ممكن 
استفاده  چگونگي  عاطفي شان،  ناپايداري  كنترل 
بروز  احتمال  جمله  (از  درماني  مراقبت هاي  از 
بيماري هاي آميزشي)، برقرار كردن مجدد مرزهاي 
مداوم شان  ميل  كردن  مهار  و  شخصيتي  مناسب 
فعلي  و  گذشته  رفتارهاي  جزئيات  پرسيدن  براي 

همسر خيانت كننده شان باشند.

به  كه  مي گيرند  تصميم  خيانت ديده  همسران  اغلب 
زندگي مشترك شان ادامه دهند. در اين موارد ممكن 
است يك سال يا بيشتر طول بكشد تا آنها دوباره 
اعتماد كنند، حتي اگر همسر  به همسرشان  بتوانند 
كامال به صداقت و زندگي صادقانه در همه جنبه ها 
تصميم  همسر  كه  مواردي  در  باشد.  شده  متعهد 
اصالح  براي  خيانتكارش  همسر  تالش  در  مي گيرد 
و  گرفتن  حمايت  و  آموزش  نفس،  در  تامل  با  خود 
رشد عاطفي همكاري كند، احتمال ترميم اين جراحت 
بيشتر  زوج  اين  درازمدت  روابط  تداوم  و  عاطفي 
خيانت  آنها  به  كه  همسراني  هم  گاهي  مي شود. 
را  طرفين  بين  اعتماد  مي كنند  احساس  است،  شده 
اصوال نمي توان بازسازي كرد. همانطور كه تصميم 
همسرش  با  رابطه  ادامه  در  خيانت ديده  همسر  يك 
و تالش براي ترميم آن ممكن است اشتباه نباشد، 
تصميم به رها كردن چنين رابطه اي نيز ممكن است 

اشتباه نباشد.
در نهايت مهمترين عامل براي همسران خيانت ديده، 
ادامه  مشتركشان  زندگي  به  اينكه  به  توجه  بدون 
مي دهند يا نه، اين است كه چه درسي از اين تجربه 
مي گذارند.  سر  پشت  را  آن  چگونه  و  مي آموزند 
براي  سخت  تالشي  شامل  روندي  چنين  معموال 
بازيابي خود و اعتماد كردن به غرايز و درك فرد 
از واقعيت، آموختن بيان آشكار و متناسب عواطف، 
و  دوستان  از  حمايتي  شبكه  يك  تحكيم  و  ايجاد 
و  شخصي  پرورش  و  مراقبت  بر  تاكيد  نزديكان، 
فعاليت هاي سالمي است كه هدف واالتري به زندگي 

مي بخشند.
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الغرى با خوردن صبحانه خوب 
 

كه  باشد  يادتان  و  نكنيد  صرف نظر  غذايى  وعده  هيچ  از  وقت  هيچ 
از  بعد  غذايى  وعده  اولين  كه  اين  خاطر  به  كنيد،  ميل  صبحانه  حتمًا 
چندين ساعت گرسنگى است و بدن براى شروع روز كارى خود نياز 
به انرژى دارد. شما كه نمى خواهيد سالمتى تان به خاطر خوش اندام 
شدن به خطر بيفتد؟ پس هر كارى را با اصول صحيح آن انجام دهيد. 
در اين مطلب روشهاى الغرى را با تكيه بر اصول صحيح صبحانه 

خوردن ارائه مى دهيم. با ما همراه باشيد.

حفظ تعادل
يك صبحانه كامل و خوب از پروتئين، ميوه و دانه هاى كامل تشكيل 
سالم  هم  كه  هستند  فوق العاده اى  تركيب  غذايى  مواد  اين  مى شود. 
بوده و هم اين كه اجازه نمى دهند تا چند ساعت بعد گرسنه تان شود. 
كه  اين  يا  مى كنيم  صرف نظر  صبحانه  از  يا  ما  از  خيلى  متأسفانه 
بسنده  صبحانه  آماده  غالت  از  پياله  يك  يا  كلوچه  كيك،  خوردن  به 
مى كنيم. بايد بدانيد كه اين قبيل مواد غذايى سرشار از گلوسيدهايى 
(قند) هستند كه به سرعت قند خون را باال مى برند و بعد از چند ساعت 
از صرف صبحانه باعث سقوط آزاد آن مى شوند براى همين در به 
در دنبال خوراكى خواهيد گشت. براى اين كه قند خونتان ثابت بماند 
و كمتر احساس دل ضعفه و گرسنگى داشته باشيد بهتر است تعادل 
غذايى تان را رعايت كنيد و براى صبحانه پروتئين، ميوه و غالت كامل 

(نان كامل يا همان نان سبوس دار) ميل كنيد.

چاى سبز ميل كنيد
نوشيدنى  اين  كه  اين  بر  عالوه  بدانيد.  سالمتى  چاى  را  سبز  چاى 
خوشمزه خواص زيادى براى مراقبت از قلب نازنين تان دارد مى تواند 
به خوش اندامى و الغرى هم كمك كند. نتايج يك پژوهش آمريكايى 
نشان مى دهد كه يك فنجان چاى سبز سرعت كالرى سوزى را باال 
از  بيشتر  شتاب  با  شما  بدن  كه  مى شود  باعث  همچنين  و  مى برد 
چربى هاى مصرفى استفاده كند. اگر عادت داريد براى صبحانه قهوه 
ميل كنيد بهتر است چاى سبز را جايگزين آن كرده و از خواص آن 

بيش از پيش استفاده كنيد.

غالت خانگى تهيه كنيد
غالت صبحانه اى كه با مارك ها و طعم هاى مختلفى به فروش مى رسند 
چربى  و  قند  اين  هم  همين  براى  مى باشند.  چربى  و  قند  از  سرشار 
مى شود.  چاقى  باعث  و  كرده  خوش  جا  بدنتان  در  مرور  به  اضافى 
صبحانه  غالت  و  شده  كار  به  دست  خودتان  است  بهتر  همين  براى 
درست كنيد. براى اين كار دو فنجان بلغور جو دو سر را با يك فنجان 
كنيد.  مخلوط  قهوه اى  شكر  كمى  همچنين  و  خشك  دانه هاى  و  ميوه 
موادتان را به مدت 3 تا 5 دقيقه در فر بگذاريد و آن را داخل يك ظرف 

در بسته نگهدارى كنيد.

صبحانه  كامل
مواد غذايى هميشگى صبحانه را فراموش كنيد. چه كسى گفته است 
كيك هاى  و  پرتقال  آب  تخم مرغ،  غالت،  بايد  حتمًا  صبحانه  براى  كه 
صبحانه را با هم ميل كنيد. يكى از منابع پروتئين مانند پنير يا تخم مرغ 
است.  گزينه  بهترين  غالت  به عنوان  كامل  نان  است.  خوبى  انتخاب 
و  گردو  پنير،  نان،  يعنى  است.  خوب  ايرانى  كالسيك  صبحانه  همان 
البته چاى و ترجيحًا چاى سبز. گاهى براى تنوع تخم مرغ ميل كنيد. 
همزمان  كامل  صبحانه  يك  داشتن  بهانه  به  نيست  الزم  حال  هر  در 
را  غيره  و  عسل  خامه،  مربا،  پنير،  كره،  همراه  به  پروتئين  منبع  چند 
با هم بخوريد. حتى مى توانيد گاهى يك كاسه سوپ يا ماكارونى يا 
صبحانه  به عنوان  هم  را  است  مانده  ديشب  از  كه  چربى  كم  كوكوى 
ميل كنيد. يك ساندويچ حاوى سينه مرغ يا يك عدد سيب هم مى تواند 
غالت  بزرگ  كاسه  يك  حتمًا  نيست  نيازى  باشد.  كامل  صبحانه  يك 

صبحانه به همراه شير پرچرب ميل كنيد.

مواد غذايى نه 
چندان مضــر 

 
حتما شما هم با افرادى برخورد كرده ايد كه هميشه ليستى از غذاهاى 
ممنوعه دارند و به بقيه هم توصيه مى كنند از اين مواد غذايى حذر كنند. 
است،  چرب  آووكادو  يا  است  نشاسته  از  پر  سيب زمينى  كه  اين  مثال 
نسخه هاى  اين  برخالف  اما  غيره.  و  ندارد  بدن  براى  خيرى  تخم مرغ 
الزم  ما  همه  سالمتى  براى  غذايى  مواد  اين  منسوخ  البته  صد  و  قديمى 
هستند. يادتان باشد كه هميشه يك اصل طاليى وجود دارد و اگر بتوانيد 
در  كه  اين  نمى زند؛  شما  به  آسيبى  غذايى  ماده   هيچ  كنيد  رعايت  را  آن 
مصرف هيچ ماده  غذايى افراط نكنيد. با ما باشيد تا با چند نمونه از اين 

مواد غذايى كه بيخودى اسم شان به اصطالح بد در رفته آشنا شويد.

سيب زمينى
شنيده ايد كه برخى براى سر به سر گذاشتن يا تخريب طرف مقابل او را 

به سيب زمينى بى خاصيت تشبيه مى كنند؟ اما بايد بدانيد كه سيب زمينى 
فيبرهاى  فوق العاده   منبع  غذايى  ماده   اين  نيست.  بى خاصيت  هم  اصًال 
حاوى  باخاصيت،  سبزى  اين  است.  آنتى اكسيدان  همچنين  و  غذايى 
و  الزم  ما  بدن  براى  يك  هر  كه  است  معدنى  مواد  و  ويتامين ها  انواع 
ضرورى است. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم سيب زمينى سرشار از مس، 
سيب زمينى  مورد  در  سوال  يك  است.  آهن  و  پتاسيم   ،C و  B ويتامين 
وجود دارد كه ذهن خيلى ها را مشغول كرده است. اين كه آيا سيب زمينى 
باعث چاقى مى شود؟ بايد بدانيد كه يك عدد سيب زمينى كوچك كالرى 
بيشترى از يك عدد سيب ندارد. پس الزم نيست نگران باشيد و خودتان 
باشيد  داشته  توجه  كنيد.  محروم  مفيد  غذايى  ماده   اين  خواص  از  را 
سيب زمينى هايى كه گوشت زرد دارند حاوى مواد مغذى بيشترى نسبت 

به سيب زمينى هاى سفيد هستند.

ماست دو تا سه درصد چربى
آيا زمانى كه قصد خريد ماست داريد از سوپرى محلتان مى خواهيد از 
نوع صفر درصد چربى برايتان بياورد؟ اما اين همه وسواس الزم نيست. 
چربى  مواد  حاوى  نيز  چربى  درصد   3 يا   2 ماست هاى  كه  بدانيد  بايد 
زيادى نيست. اگر بخواهيم مقايسه كنيم مثًال پنير چدار حاوى 30 درصد 
چربى است. اما خيلى ها كه اين پنير را دوست دارند بدون فكر كردن به 

كالرى در مصرف آن كوتاهى نمى كنند.

آووكادو
را  آن  ديديد  آووكادو  وقت  هر  داريد  را  وسعش  اگر  مى شنويد  ما  از 
خريدارى كرده و ميل كنيد. درست است كه اين ميوه يكى از ميوه هاى 
درصد   16 معادل  كه  دارد  كالرى   320 حدود  در  يعنى  است  پركالرى 
حاوى  حال  اين  با  اما  مى دهد  تشكيل  را  ما  روزانه   نياز  مورد  كالرى 
چربى هاى خوب و مفيد نيز مى باشد. در واقع اين ميوه حاوى اسيدهاى 
دارد.  وجود  نيز  زيتون  روغن  در  كه  مى باشد  مونو  نشده  اشباع  چرب 
اين چربى ها براى حفظ سالمت قلب و عروق مفيد است. اين را هم بدانيد 
قند  تنظيم  همچنين  و  كلسترول  ميزان  كاهش  به  مى تواند  آووكادو  كه 

خون كمك كند.

تخم مرغ
اين تخم مرغ بيچاره كه ديگر خيلى اسمش بد در رفته است. البته تا سال 
1980 تخم مرغ يك ماده  غذايى كامل و خوب محسوب مى شد تا اين كه 
كاشف به عمل آمد كه زرده  تخم مرغ حاوى كلسترول است. براى همين 
هم تخم مرغ بد نام شد و محبوبيت خود را از دست داد. با وجود اين 
كه زرده  تخم مرغ حاوى كلسترول مى باشد اما امروزه هيچ دليل علمى 
و  قلب  سالمت  غذايى  ماده   اين  دهد  نشان  كه  نيست  دست  در  كافى اى 
عروق را به خطر مى اندازد. بايد بدانيد كه همين زرده  تخم مرغ سرشار 
از آنتى اكسيدان است. خبر خوش تر اينكه تخم مرغ دوستدار مغز است و 

مى تواند باعث تقويت حافظه شود چون حاوى «كولين» مى باشد.

سيب زمينى سرخ كرده
دادن  سفارش  بدون  بيرون  غذاى  خوردن  و  گردش  ما  از  خيلى  براى 
خوراكى  اين  حال  عين  در  اما  ندارد.  معنايى  سيب زمينى  ظرف  يك 
چندان خوش نام نمى باشد. بايد بدانيد كه همه چيز به نحوه  آماده كردن 
سيب زمينى سرخ كرده بستگى دارد. اگر سيب زمينى ها در روغن بادام 
ميزان  حاوى  باشند  شده  سرخ  پايين  دماى  با  كانوال  روغن  يا  زمينى 
صورت  غير اين  در  بود.  خواهند  مفيد  چربى هاى  و  مغذى  مواد  زيادى 

نبايد چندان به سالمت آن مطمئن باشيد.

همبرگر با پنير

اصال لزومى ندارد كه همبرگر را به طور كامل از برنامه  غذايى تان حذف 
كنيد و فرزندانتان را نيز از خوردن اين غذاى خوشمزه محروم نكنيد. 
اما يك شرط دارد. همبرگرتان را با دست هاى خودتان و در منزل آماده 
كم  را  آن  سس  دهيد.  قرار  زياد  فرنگى  گوجه  و  كاهو  آن  داخل  كنيد. 
بريزيد و خالصه تمام تالش تان را براى تهيه  يك همبرگر خوشمزه و 
سالم به كار بگيريد. تا جايى هم كه مى توانيد به همبرگرهاى فست فود 

اعتماد نكنيد

پاپ كورن
روده ها  و  معده  سالمت  براى  كه  است  فيبر  از  سرشار  داده  بو  ذرت 
تلويزيون  مقابل  كه  زمانى  مى كنيم  توصيه  هم  همين  براى  است.  مفيد 
ذرت بو داده ميل مى كنيد بدون كوچك ترين عذاب وجدان باشد. اين ماده  
غذايى همچنين سرشار از آنتى اكسيدان هاست براى همين هم خطر ابتال 
اينجا  البته  مى دهد.  كاهش  را  عروقى  قلبى  بيمارى هاى  و  سرطان ها  به 
هم يك شرط الزم است. اين كه ذرت بو داده  طبيعى و خانگى ميل كنيد. 
يعنى تا جايى هم كه مى توانيد نمك و چربى كمترى به آن بزنيد. در اين 

صورت مواد مغذى زيادى نصيب تان مى شود.

آب نبات كره اى
فراموش نكنيد كه غذا خوردن قبل از هر چيزى لذت بردن است. همه  ما 
نياز داريم از خوراكى يا غذايى كه مى خوريم لذت ببريم. اگر مى خواهيد 

كه
هر از گاهى كامتان را شيرين كنيد از همين آب نبات ها ميل كنيد نه يك 

شيرينى خامه اى بزرگ يا دسرهاى شيرين و پرچرب ديگر.

مارگارين
مى شود  باعث  كه  است  نشده  اشباع  چربى هاى  از  سرشار  مارگارين 
ميزان كلسترول خوب خون حفظ شود. مارگارين غير هيدروژنه سرشار 
اصل  همان  البته  است.  عروق  و  قلب  سالمت  براى  مفيد  چربى هاى  از 

طاليى يادتان باشد و در مصرف اين مواد غذايى افراط نكنيد.
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توصيه هاي آسان و ارزان براي به 
تعويق انداختن پيري پوست

10 دوست پوست
ترجمه: مريم اميدي

براي اينكه جوان تر به نظر برسيد، 
از  استفاده  اول  راه  داريد؛  راه   2
تزريق هاي  و  زيبايي  جراحي هاي 
و  كالژن  و  بوتاكس  متنوع 
راه  و  است  قبيل  اين  از  چيزهايي 
توصيه هاي  از  گرفتن  كمك  دوم، 
و  پزشكان  تغذيه اي  و  طبي 
و  آرايشي  نكته هاي  رعايت 
روش  با  شما  اگر  آسان.  بهداشتي 
همراه  مطلب  اين  با  موافقيد،  دوم 

شويد...

1. مرطوب كننده 
هر فصلي كه به پايان مي رسد، اولين 
پوستتان  براي  مي توانيد  كه  كاري 
مرطوب كننده   تغيير  دهيد،  انجام 
ضخيم تر  لباس هايتان  وقتي  است. 
مي رسد،  سرما  فصل  و  مي شود 
براي  قوي تري  مرطوب كننده  بايد 
پوستتان انتخاب كنيد. مهم نيست از 
چه مرطوب كننده  اي استفاده مي كنيد 
مرطوب كننده ،  از  استفاده  نوع  بلكه 
مدت زماني كه اجازه مي دهيد روي 
پوستتان بماند و پوشاندن يكنواخت 
همه پوست با مرطوب كننده مناسب 
است  اين  مثل  كار  اين  دارد.  اهميت 
نكته  باشيد.  داده   انجام  ليفتينگ  كه 
مهمي كه بايد به آن توجه كنيد اين 
يك  بايد  گرم  روزهاي  در  كه  است 
كنيد  استفاده  سبك تر  مرطوب كننده 
روي  دقيقه  حداقل 5  دهيد  اجازه  و 
يا  ضدآفتاب  بعد  و  بماند  پوستتان 

كرم پودر بزنيد.

2. رنگ زمينه
هيچ وقت سعي نكنيد رنگ پوستتان 
را با رنگ هاي اغراق آميز تغيير دهيد 
نشان  پيرتر  باعث  كار  اين  چون 
را  كرمي  مي شود.  پوستتان  دادن 
انتخاب كنيد كه دقيقا رنگ پوستتان 
يا حداكثر يكي، دو درجه روشن تر 
شفافي  پوست  اگر  باشد.  آن  از 
داريد، كرم هاي رنگي را فراموش و 

به مرطوب كننده ها بسنده كنيد.

3. كانسيلر
مي تواند  مناسب  كانسيلر  يك 
را  چشم  دور  چروك  و  تيرگي ها 
جوان تر  را  شما  چهره  و  كند  محو 
نشان دهد. حتي براي از بين بردن 
صورت  ريز  خال هاي  يا  لك ها 
نخود  يك  اندازه  به  مي توانيد  هم 
بزنيد.پلك ها  آنها  روي  كانسيلر 
هستند  نواحي اي  از  ديگر  يكي 
به  را  پوست  پيري  سادگي  به  كه 
رخ تان مي كشند و با مشخص كردن 
را  سن  سريع،  رنگ  تغيير  و  رگ ها 
كانسيلرها  اما  مي دهند  نشان  باال 
مي توانند  پوشانندگي شان  قدرت  با 
اين  پوستي،  حساسيت  ايجاد  بدون 

مشكل را حل كنند.

4. برق لب 
نبايد از پوست لب غافل شويد چون 
پوست لب هم قابليت پير شدن دارد. 
برق لب هاي گياهي كه به اندازه كافي 
دارند،  مرطوب كنندگي  خاصيت 

براي پوست لب مناسب هستند. 

و  دقت  برق لب  انتخاب  در 
ضدآفتاب  خاصيت  با  محصوالتي 
لب تان  صورت  اين  در  كنيد  تهيه 
ديرتر  و  محافظت  آفتاب  برابر  در 
سن،  رفتن  باال  با  مي شود.  چروك 
لب ها خشك مي شوند پس سعي كنيد 
را  آنها  شب ها  به خصوص  همواره، 

مرطوب نگه داريد.

5. استحمام كوتاه
استحمام  پوست  دشمنان  از  يكي 
طوالني با آب داغ است كه رطوبت 
بنابراين  مي برد  بين  از  را  پوست 
سعي كنيد استحمام شما بيش از 10 
نيم گرم  آب  از  و  نكشد  طول  دقيقه 
تا  كنيد  استفاده  سرد  كمي  حتي  يا 

پوستتان شاداب شود.

6. آلوئه ورا
گياه  اين  وجود  اخير  سال هاي  در 
آن  شدن  اضافه  و  عطاري ها  در 
نظر  بهداشتي،  و  آرايشي  مواد  به 
خود  به  هم  را  پوست  متخصصان 
كمي  روز  هر  اگر  است.  كرده  جلب 
پوستتان  به  را  گياه  اين  ژل  از 
آن  در  موجود  اسيدي  ماده   بزنيد، 
سلول هاي مرده پوستتان را از بين 
مي برد و به روند بهبود و درخشان 

شدن آن كمك خواهد كرد.

7. رعايت بهداشت
آلودگي ها  مي تواند  شما  دست هاي 
دهد  انتقال  صورتتان  پوست  به  را 
پوستي  بيماري هاي  بروز  باعث  و 
مراقبت هاي  از  يكي  پس  شود. 
صورت  از  دست  دوري  پوستي 

است.

8. سير
در سال 1996 يك مطالعه تحقيقاتي 
شد.  انجام  دانماركي ها  وسيله  به 
دو  در  را  پوست  سلول هاي  آنها 
به  آغشته  آنها  از  يكي  كه  ظرف 
نشان  نتايج  دادند.  كشت  بود،  سير 
داد طول عمر سلول هايي كه به سير 
بود.  7برابر  بودند،  شده  آغشته 
غذايي تان  برنامه   در  را  سير  پس 

بگنجانيد.

9. ويتامين ها
بهبود  به  مواد غذايي  از  خيلي 
درواقع  و  درخشان شدن  پوست، 
بين  مي كنند.  كمك  آن  سالمت 
 C و   A ،B ويتامين هاي  ويتامين ها، 
خاصيت  و  مفيدترند  پوست  براي 
مي كنند.  ايجاد  آن  در  كشساني 
با  را  ويتامين ها  اين  مي توانيد 
آنها  حاوي  خوراكي هاي  مصرف 
به  ويتامين  قرص هاي  آن  از  بعد  و 

بدنتان برسانيد.

10. لوازم آرايش آنتي  باكتريال
انتخاب  بهداشتي  لوازم  وقتي 
مواد  به  اينكه  امكان  مي كنيد، 
بيندازيد  نگاهي  آنها  تشكيل دهنده 
خيلي زياد است اما نوبت به لوازم 
اين  معموال  مي رسد،  كه  آرايشي 
به  فقط  و  مي كنيد  فراموش  را  كار 
هستيد  و...  آنها  رنگ  زيبايي  فكر 
داريد،  حساسي  پوست  اگر  اما 
كه  كنيد  استفاده  آرايشي  لوازم 
حساسيت  تا  باشند  آنتي باكتريال 

پوستتان بيشتر نشود.

منبع: ريدرزدايجست

رژيمـــي كه شما را 
خوش اخــالق مي كند

در هفته هاي گذشته درباره اينكه سروتونين چيست و در بدن چه 
مورد  در  مي خواهيم  هفته  اين  در  و  كرديم  صحبت  دارد،  آثاري 
اقدام هايي كه باعث افزايش سروتونين در مغز مي شوند، بگوييم؛ 
چه  كنيم،  اجتناب  غذاهايي  چه  از  و  بخوريم  غذاهايي  چه  اينكه 
كارهايي بكنيم و از چه كارهايي بپرهيزيم تا سطح سروتونين در 
مغزمان باال باشد زيرا كمبود سروتونين در مغز مي تواند باعث 
به?هم ريختن الگوي خواب شود، تمايالت جنسي را كاهش دهد...

 اشتها را مختل و از همه بدتر شما را به فردي بداخالق تبديل كند. 
افسردگي را نيز بايد بدترين عارضه اختالل در سطح سروتونين 
احساس  به  مي توان  مغز  سروتونين  افت  نشانه هاي  از  دانست. 
خستگي، كسالت و كاهش عملكردهاي شناختي مغز اشاره كرد؛ 
ياد  به  و  سپردن  خاطر  به  يادگيري،  توجه،  مثل  عملكردهايي 

آوردن.

مكمل  عنوان  به   B ويتامين  مصرف  كنيد:  دريافت   B ويتامين   .1
غذايي، ميزان سروتونين مغز را افزايش مي دهد. البته با اين آشفته 
بازار دارويي و البته عوارض ناخواسته مكمل هاي غذايي، توصيه 
مي كنيم پولتان را براي خريد مكمل ويتامين ها دور نريزيد. درست 
خوانديد، الزم نيست به داروخانه برويد، راهتان را كج كنيد و در 
ميوه فروشي  و  سبزي  نزديك ترين  به  را  خودتان  فرصت  اولين 
به خصوص  تازه  سبزي هاي  در    B گروه  ويتامين هاي  برسانيد. 
اين  و  مي شوند  يافت  وفور  به  سبزتيره  برگ  با  سبزي هاي  در 
ديگر،  راه  يك  است.  بدن  به  آنها  رساندن  براي  راه  راحت ترين 
نان  كدام  بدانيد  مي خواهيد  اگر  است.  سبوس دار  نان  مصرف 
سبوس دارد فقط كافي است به رنگ آن نگاهي بيندازيد، اين نان ها 

تيره تر هستند.

2. لبنيات و آجيل بخوريد: از ديگر مواد ضروري براي كامل شدن 
چرخه توليد سروتونين، كلسيم و منيزيم هستند بنابراين خوردن 
لبنيات، آجيل خام و سبزي هاي تازه به عنوان منابع غذايي اين دو 
ماده معدني مي تواند اين نياز را تا حد زيادي تامين كند و باعث 

افزايش ترشح سروتونين شود.

توصيه  اين  رعايت  با  زيرا  بايستيد:  آفتاب  نور  مقابل  در   .3
از  كه  افرادي  مي?شود.  ساخته  مغزتان  در  بيشتري  سروتونين 
افسردگي رنج مي برند، با قرار گرفتن در معرض آفتاب احساس 
كه  است  اين  علت  مي شوند.  درمان  حدي  تا  و  دارند  بهتري 
سروتونين در افراد افسرده 20 درصد كمتر از افراد سالم است 
و گرفتن آفتاب با افزايش سروتونين مغز باعث بهبود مشكل آنها 
مي شود. آيا مي دانيد يكي از پر مصرف ترين داروهاي افسردگي 
بهبود  باعث  شما  مغز  سروتونين  افزايش  با  «پروزاك»  همان  يا 
كار  به  دست  حاال  همين  چرا  پس  مي شود؟  افسردگي  عاليم 
نمي شويد و با رفتن به يك پياده روي در آفتاب لطيف بهاري خود 

را در برابر افسردگي بيمه نمي كنيد؟

بر  زندگي  استرس هاي  كاهش  نقش  كنيد:  ورزش  مرتب  حتما   .4
سالمت و احساس بهبود جسماني و رواني ثابت شده است. اين 
نقش از طريق افزايش سروتونين اجرا مي شود. انجام فعاليت هاي 
سروتونين  بيشتر  هرچه  افزايش  در  نيز  روزانه  مرتب  ورزشي 
نقش دارد. به خصوص اگر اين ورزش در هواي آزاد انجام شود. 
ساعت  سر  و  مرتب  روز  هر  ورزش  اگر  باشيد  داشته  ياد  به 

مشخصي انجام شود، آثار آرام بخشي بيشتري خواهد داشت.

5. خوب بخوابيد: يك خواب طوالني و عميق را بايد مهم ترين عامل 
افزايش دهنده سروتونين دانست. در طول خواب عميق ميزان آزاد 
شدن سروتونين در مغز و به مصرف رسيدن آن به حداقل ممكن 
سروتونين  منابع  تجديد  براي  خوبي  فرصت  زمان  اين  مي رسد. 
بلند مي شويد،  خواب  از  وقتي  كه  دليل است  همين  به  مغز است. 
مي خواهيد  اگر  راستي  كنيد.  پرواز  مي خواهيد  مي كنيد  احساس 
حتما صبحتان را پر انرژي آغاز كنيد، قبل از خواب گوشت قرمز 

هم نخوريد.

6. قهوه و نان سفيد نخوريد: حاال كه دوستان سروتونين را به 
شما معرفي كرديم، نوبت مي رسد به معرفي دشمنان سروتونين؛ 
قهوه كافئين دار، شكر و شيرين كننده هاي مصنوعي 3 خوراكي اي 
داشتن  براي  پس  مي شوند.  سروتونين  كاهش  باعث  كه  هستند 
فراوري شده  غذاهاي  نرويد.  آنها  سراغ  هيچ وقت  بهتر  احساس 
مانند نان سفيد، انواع شيريني ها حتي آبنبات و كربوهيدرات هايي 
كاهش  باعث  نيز  گرفته  سبوس  غالت  مانند  دارند  كمي  فيبر  كه 
شدن  آزاد  غذاها  اين  خوردن  زيرا  مي شوند  سروتونين  سطح 
مي شود  باعث  اين  و  دارد  دنبال  به  را  خون  در  انسولين  سريع 
با  سروتونين  توليد  و  نشود  مغز  وارد  سادگي  به  تريپتوفان 

مشكالت جدي روبرو شود.

7. دنبال تريپتوفان باشيد: براي باالرفتن سروتونين مغز غذاهاي 
باشد  تريپتوفان  نام  به  آمينه  اسيد  يك  حاوي  بايد  ما  دريافتي 
بنابراين اگر غذا محتوي  تريپتوفان كمي باشد، ميزان سروتونين 
ساخته شده در بدن افت مي كند. كشك خشك شده، پنير، تخم مرغ، 
تخمه آفتابگردان، كنجد، جو دوسر و انبه حاوي تريپتوفان زيادي 
هستند و موز، نان، پاستا، سيب زميني، نارگيل، نخود و سينه مرغ 

از نظر ميزان وجود ترپيتوفان در مرتبه دوم قرار مي گيرند.

نوشيدن  مي كنند  فكر  كه  آنهايي  به  بكشيد:  خط  الكل  دور   .8
هزاران  الكل  مي گوييم  مي شود،  شادابي  باعث  الكلي  مشروبات 
ايراد كوچك و بزرگ در مغز شما ايجاد مي كند كه يكي از آنها 

افت محسوس سروتونين است.

برخي  و  آفت كش  مواد  نگيريد:  قرار  آفت كش ها  معرض  در   .9
نيز  را  پلي كلرايد  بيوفنل هاي  نظير  شيميايي  مواد  و  پالستيك ها 
مي كنيد  كار  مواد  اين  توليد  كارخانه  در  اگر  زيرا  نبريد  ياد  از 
خطر  معرض  در  حتما  هستيد،  آنها  مصرف كننده  و  فروشنده  يا 

كاهش سروتونين مغز و عوارض ناشي از آنها قرار داريد.

بدانيد  نيست،  بد  پايان  در  كنيد:  مراقبه  و  باشيد  مثبت انديش   .10
يكي از راه هاي افزايش دهنده سروتونين در مغز، انجام مراقبه هاي 
را  سروتونين  مي تواند  نيز  انديشي  مثبت  يوگاست.  مانند  ذهني 

افزايش دهد.

رابطه آهن و باردارى
حدود  روى  آمريكا  و  انگليس  در  مطالعه   90 از  بيش  نتايج 
فقرآهن  و  خونى  كم   مى دهد  نشان  باردار  زن  ميليون  دو 
شايع ترين فقر تغذيه اى ميان زنان باردار در جهان است. در 
فقر  از  باردار  زن  32 ميليون  ميانگين  به طور  جهان  سراسر 
و  باردار  زنان  جوان،  زنان  ميان  اين  در  مى برند.  رنج  آهن 
نتايج  دارند.  قرار  آهن  فقر  خطر  معرض  در  بيشتر  كودكان 
يك مطالعه جديد نشان مى دهد، مصرف روزانه آهن در طول 
دوران باردارى ارتباط نزديكى با افزايش وزن نوزاد و كاهش 
خطر تولد نوزادان نارس دارد. در اين مطالعه مشخص شد 
مصرف روزانه تا حداكثر 66 ميلى گرم آهن موثر خواهد بود. 

و  مادر  خون  هموگلوبين  ميزان  افزايش  سبب  آهن  مصرف 
جلوگيرى  زودرس  زايمان  از  و  شده  كم خونى  خطر  كاهش 
مى كند. به گزارش گاردين، مطالعات بيشتر نشان مى دهد به 
ازاى هر 10 ميلى گرم افزايش مصرف روزانه آهن (تا حداكثر 
مادران  كم خونى  به  ابتال  خطر  روز)  در  آهن  ميلى گرم   66
گرمى   15 افزايش  با  اينكه  ضمن  مى يابد  كاهش  12 درصد 
كاهش  3 درصد  نيز  نارس  نوزادان  تولد  خطر  نوزاد  وزن 
مى يابد. بنا بر نتايج تحقيقات مركز پزشكى دانشگاه روچستر 
كه در نشريه پالس وان منتشر شده است،  فقر آهن در زنان 
حامله اثرات جدى و بلندمدتى در تكامل مغز كودكان خواهد 
داشت. در واقع فقر آهن تكامل اعصاب شنوايى در كودكان 

نابالغ را نيز به تاخير مى اندازد
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى

پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 02071935592
 ايران:  00989122334075 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

کليه امور
kitchen, Bathroom 

شامل:
Kitchen Tiling, 

Cupboard Fitting, Floor-

ing, …

07853228313
07807805218

Happy art ltd

تخفيف دانشجويى
آموزش نقاشى در تمامى سنين

رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

وب سايت
كليه امور طراحى گرافيكى 
بصورت كامال حرفه اى
 توسط تيم مجرب

سرويس كامل طراحى و 
راه اندازى وب سايت 

07811000455
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فرديناند:

تيم ملي DNA انگليسي ندارد

ريو فرديناند مدافع منچستريونايتد كه به تازگي از تيم ملي 
 DNA،كناره گيري كرده بر اين باور است كه تيم ملي انگليس
سال   47 مدت  به  كه  است  دليل  همين  به  و  ندارد  انگليسي 
نياورده  دست  به  را  قهرماني  عنوان  معتبري  جام  هيچ  در 
است. در رقابت هاي زير 21 ساله هاي قهرماني اروپا كه هفته 
پيرس  استيوارت  هدايت  تحت  تيم  رسيد،  پايان  به  گذشته 
بدون آنكه هيچ امتيازي از سه ديدار گروهي خود به دست 
آورد، از دور رقابت ها كنار رفت. اكنون مدافع منچستريونايتد 
تاكيد كرده پيش از آنكه انگليسي ها بخواهند در رقابت هاي 
كار  آنها  روي  ذهني  نظر  از  بايد  كنند  فتح  را  جامي  معتبر 
آلمان  و  اسپانيا  هلند،  ايتاليا،  تيم هاي  به  نگاهي  «اگر  شود. 
در سطح جوانان بيندازيد، مي توانيد آنها را از رفتارشان و 
آنها  كنيد.  شناسايي  ببينيد  را  پيراهن شان  رنگ  آنكه  بدون 
شخصيت و DNA فوتبال ملي دارند، ما اين مولفه را نداريم. 
سال 1966 كه انگليس قهرماني در جام جهاني را به دست 
انگليسي ها  نكرديم.  كپي برداري  ديگري  تيم  هيچ  از  آورد، 
مانند خودشان فوتبال بازي كردند. در آن زمان، شخصيت 
و شيوه بازي انگليس منحصر به فرد بود ولي اكنون آن را 

از دست داده ايم.»
****

اولين پيروزي تاريخ واليبال ايران در ليگ جهاني 

قهرمان اروپا در آزادي زانو زد
يك شنبه براي واليبال ايران يك روز تاريخي و استثنايي بود. 
تيم ملي ايران دو روز بعد از آنكه در غوغاي سالن 12 هزار 
نفري آزادي با فاصله ميلي متري به صربستان باخت، يك بار 
ديگر به جنگ آسمانخراش هاي اين تيم كه جملگي در تيم هاي 
مطرح اروپايي توپ مي زنند رفت و اين بار واليباليست هاي 
ايران  ملي  تيم  كردند.  خلق  تاريخي  حماسه اي  ايراني  جوان 
گيم هاي اول و چهارم را با نتايج 25 بر 20 و 25 بر 23 از 
حريف برد و گيم هاي دوم و سوم را با فاصله ناچيز واگذار 
تيم  دو  قبلي  بازي  مثل  تيم  دو  نبرد  ترتيب  اين  به  و  كرد 
به گيم پنجم كشيده شد. واليباليست هاي جوان و كم تجربه 
ايراني اما با كسب تجربه در رويارويي قبلي اين بار در گيم 
پنجم كار را يكسره كردند و با پيروزي 15 بر 12 در اين گيم 
اولين برد تاريخ واليبال ايران در ليگ جهاني واليبال را رقم 
زدند. پس از پايان بازي الكساندر آناتاسوويچ، معروف ترين 
بازيكن تيم ملي صربستان آينده درخشاني را براي واليبال 
ايران متصور شد و گفت كه تيم ملي ايران در آينده از اين هم 
قوي تر خواهد شد. كواسويچ، ديگر بازيكن مطرح صربستان 
هم شانس تيم ملي ايران براي صعود از مرحله گروهي ليگ 

جهاني را باال دانست. 

موسوي بهترين مدافع ليگ جهاني 
از  يكي  موسوي،  محمد  صربستان،  و  ايران  مصاف  در 
بهترين بازيكنان ميدان بود. او به واسطه درخشش در اين 
بازي تا پايان هفته  چهارم مسابقات ليگ جهاني واليبال در 
گرفت.  قرار  مسابقات  اين  تور  روي  مدافعان  بهترين  صدر 
موسوي، سرعتي زن تيم ملي واليبال ايران پس از درخشش 
ارقام  و  آمار  جدول  در  صربستان،  مقابل  مسابقه  دو  در 
روي  مدافع  بهترين  عنوان  به  واليبال  جهاني  ليگ  بازيكنان 
تور اين مسابقات تا پايان هفته  چهارم معرفي شد.موسوي با 
ميانگين 1,12 در صدر فهرست مدافعان ليگ جهاني واليبال 
راهي  گذشته  روز  بامداد  ايران  واليبال  ملي  تيم  دارد.  قرار 
جهاني  ليگ  رقابت هاي  در  خود  ديدار  سومين  تا  شد  ايتاليا 
ملي  تيم  ديدار  دو  كند.  برگزار  كشور  اين  ملي  تيم  برابر  را 
تيرماه   9 و   7 روزهاي  در  ايتاليا  برابر  در  ايران  واليبال 

برگزار مي شود.

ورزش به اهالي ورزش 
سپرده مي شود؟

مهرداد رسولى

ورزش در دوره 8 ساله دولت فعلي روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت 
سر گذاشت. از ناكامي هاي سريالي فوتبال در رده هاي مختلف گرفته 
تا صعود واليبال و فوتبال به جام  جهاني كه هرازگاهي فضاي جامعه 
را تحت الشعاع قرار داد و روي توده تاثيرات عميقي گذاشت. چنانكه 
عدم صعود تيم ملي فوتبال به جام  جهاني 2010 آفريقاي جنوبي نوعي 
سرخوردگي را به همراه داشت و با رقم خوردن حماسه اولسان و 
راهيابي به جام  جهاني برزيل اميد و سرزندگي به بطن جامعه تزريق 
شد. از اين رو اهميت دادن به عنصر ورزش در دولت آينده آرام آرام 
به يك خواست عمومي تبديل شده و حتي مردم عادي به ويژه قشر 
جوانان انتظار دارند كه با اعمال تغييرات بنيادين در پيكره ورزش، 
ورزش  توسعه  و  ايراني  ورزشكاران  بيشتر  درخشش  براي  بستر 
انتخاب  يك  با  خواسته اي  چنين  شود.  مهيا  آينده  دولت  در  همگاني 
چه  اينكه  شد.  خواهد  محقق  منتخب  رئيس جمهور  سوي  از  صحيح 
كسي پس از محمد عباسي بر كرسي وزارت ورزش و جوانان تكيه 
خواهد زد به سوال روز اهالي ورزش و عموم مردم تبديل شده و به 
نظر مي رسد مطالبات ورزشي مردم از همين نقطه آغاز شده است. 
طي چند روز اخير گمانه زني هاي مختلفي در اين خصوص انجام شده 
و البته عده اي از مديران سياسي كه طي 8 سال اخير پست هاي ريز 
و درشت ورزش را تصاحب كرده بودند براي اعمال نفوذ در انتخاب 
گروه هاي  از  يك  هر  برداشته اند.  خيز  بعدي  دولت  ورزش  وزير 
سياسي و ورزشي نام گزينه مورد نظر خودشان را بر سر زبان ها 
همسو  تحركات  اين  با  هم  رسانه اي  محافل  از  بخشي  و  انداخته اند 
شده اند. همين چند روز پيش بود كه عده اي از منتقدان سياست هاي 

موردنظر  گزينه  عنوان  به  را  دادكان  محمد  نام  فعلي  دولت  ورزشي 
رئيس جمهور منتخب براي تصدي پست وزارت ورزش مطرح كردند 
و عده اي ديگر نام محسن مهرعليزاده و مصطفي هاشمي طبا، مديران 
ناكام سازمان تربيت بدني در دوره هاي قبلي و بهرام افشارزاده را بر 
بدني  تربيت  سازمان  اسبق  رئيس  هاشمي طبا،  انداختند.  زبان ها  سر 
رد  را  جوانان  و  ورزش  وزارت  صندلي  روي  نشستنش  شايعه  اما 
مي كند و مي گويد: «با رئيس جمهور منتخب مالقاتي نداشته ام و اصال 
فقط  ندارم.  اطالعي  ورزش  وزارت  پست  براي  ايشان  گزينه هاي  از 
مي دانم ستاد ورزشي ايشان در حال بررسي است و روي چند گزينه 
وزارت  براي  مديررا  بهترين  الزم  جمع بندي هاي  با  تا  مي كنند  كار 
ورزش انتخاب كنند.درخصوص احتمال حضورم در وزارت ورزش 
بايد بگويم نظر من همان است كه در گذشته اعالم كردم و اينكه يك 
فرد جوان تر پست وزارت ورزش را برعهده بگيرد بهتر خواهد بود. 
منظور من يك جوان با تجربه و با درايت است كه اهالي ورزش او 

را بشناسند.» 
مدير سياسي يا چهره محبوب ورزشي؟ 

پس از پيروزي هاي ارزشمند فوتبال و واليبال، كمترين انتظار اهالي 
ورزش تداوم اين روند و عوض شدن فضايي است كه پيامد آن زد 
اخير  سال  چند  طي  است.  بوده  ورزش  در  بي پولي  و  اتهام  بند،  و 
و  يافته  افزايش  نگران كننده اي  شكل  به  ايران  ورزش  آلودگي هاي 
زده  دامن  عرصه  اين  نگه داشتن  پاك  براي  ورزش  اهالي  نگراني  به 
است. عده اي بر اين باورند كه يك مدير صرفا ورزشي كه خودش 
سابقه روشن ورزشى داشته مي تواند تا حدود زيادي چنين فضايي 
مثل  ورزش  موفق  و  محبوب  چهره هاي  عده،  اين  كند.  تلطيف  را 
روي  نشستن  شايسته  را  خادم  رسول  و  دادكان  محمد  دايي،  علي 
صندلي وزارت ورزش و جوانان مي دانند. بر اساس همين تئوري نام 
اسطوره فوتبال ايران به عنوان كسي كه از وجاهت خاصي در مجامع 
بين المللي برخوردار است و تحصيالت عالي را پشت سر گذاشته بر 
سر زبان ها افتاده است. دايي كه معموال درباره مسائل روز فوتبال 
به  و  كرده  پيشه  سكوت  بار  اين  مي كند  اظهارنظر  ايران  ورزش  و 
گروهي  نيست.  بي ميل  آينده  دولت  با  همكاري  براي  مي رسد  نظر 
ديگر اما معتقدند يك مدير كاركشته سياسي � ورزشي مي تواند با 
متوسل شدن به منابع دولتي چرخ ورزش را منظم تر از قبل بچرخاند 
و اساسا سابقه براي تصاحب پست وزارت ورزش و جوانان كفايت 
نمي كند. اين عده در حالي نسخه انتخاب مدير غير ورزشي را تجويز 
مي كنند كه عرصه مديريتي ورزش ايران به ويژه فوتبال طي چند سال 
اخير در سيطره مديران سياسي و نظامي بوده و اين دسته از مديران 

در اغلب موارد محصولي جز ناكامي درو نكرده اند. 
ورزش ايران رويدادهاي مهمي را در پيش دارد. حدود سه ماه ديگر 
بازي هاي آسيايي اين چئون آغاز مي شود و تيم هاي ملي رشته هاي 
ميدان  كنند.  آبرو  كسب  جهاني  و  آسيايي  مسابقات  در  بايد  مختلف 
وزير  انتخاب  در  منتخب  رئيس جمهور  كه  مي طلبد  رو  پيش  مهم 
بر  را  شايستگي ها  و  باشد  داشته  ويژه اي  مالحظه  و  تدبير  ورزش 
رايزني ها و البي هاي پشت پرده ترجيح بدهد. چه آنكه رئيس جمهور 
منتخب همواره بر شايسته ساالري در دولت آينده تاكيد داشته است.

بايد تيم جواني را به برزيل ببريم
حسن روشن 

بازيكن سابق تيم ملي فوتبال 

فارغ از اينكه «كيفيت» تيم ملي ما براي صعود به جام جهاني چگونه 
بود بايد بگويم حق فوتبال ايران و مردم ماست كه از چهار و نيم 
اين  به خاطر  بايد  رو  اين  بگيرد.از  تعلق  آنها  به  يكي  آسيا  سهيمه 
صعود شادمان بود چون حق فوتبال«ما» به مردم مان باز گردانده 
شد. اما بايد كم كم از موج ايجاد شده فاصله بگيريم و نگاهي واقع 
بينانه به قضيه داشته باشيم.سوال نخست اين است كه هدف ما از 
تنها  و  نيستيم  عنوان  به دنبال  چيست؟قطعا  جام جهاني  در  حضور 
تا  مي رويم  باشيم.  داشته  كشورمان  نام  خور  در  نمايشي  مي رويم 
جهان ببيند فوتبال ايران قابل احترام است، از اين رو بايد نيمي از با 
تجربه هاي تيم را حفظ و از سوي ديگر بازيكنان جواني را به پيكره 
آينده  براي  بهتري  بازيكنان  آنها  از  جام جهاني  تا  كرد  اضافه  تيم 

فوتبال ما بسازد.پيش از اين هر حضورمان در جام جهاني مصادف 
بود با عقب گرد فوتبال ما.طي سه دوره اي كه در جام جهاني حضور 
داشتيم بعدا چه باليي سر فوتبال ما آمد. چرا هيچ گاه نتوانستيم دو 
بار متوالي طعم حضور را بچشيم؟ علت اين بود كه بعد از صعود 
به جام جهاني فكر كرديم كار تمام است.آنچه فوتبال ما هم اينك به 
اين  است.  دارد «ساختار سازي»  نياز  آن  به  سخت  و  سفت  صورت 
ساختار پديد نمي آيد مگر آنكه فدراسيون فوتبال ايران قضيه آكادمي 
پس  داد.آنها  رخ  آلمان  در  كه  اتفاقي  بگيرد.همان  جدي  را  باشگاه ها 
از جام جهاني 1998 به فكر ساختن تيمي با بازيكنان جوان افتادند و 
ثمره اش اين شد كه فدراسيون فوتبال آلمان داشتن آكادمي را براي 
كرد.همان «مقاومت»ديروز  اجباري  كشور  اين  حرفه اي  باشگاه هاي 
چنين  در  ما  شد.حاال  آلمان  فوتبال  جديد  نسل  پرورش  به  منجر 
وضعيتي قرار داريم.صاحب يك مربي خوب خارجي هستيم و بايد 
دست كي روش را براي جوان كردن اين تيم باز گذاشت. اينكه تيم 
به  برود  برزيل  به  سال  سي  نزديك  بازيكنان  درصد  هشتاد  با  ما 
مناسبي  زمان  يكسال  دارم  شد.اعتقاد  خواهد  تمام  ما  فوتبال  ضرر 
است براي شناسايي بازيكنان آينده دار و بها دادن به آنها در كنار 
با تجربه هاي تيم ملي.در زمان اوفارل دقيقا چنين خط و مشي اي در 
تيم ملي دنبال مي شد.او دو ماه در مرخصي بود و ده ماه ديگر سال 
يا در حال دنبال كردن ليگ تخت جمشيد بود يا به شهرستان ها سر 
مي زد براي شناسايي جوانان آينده دار. در آن برهه يعني 40 سال 
قبل ما همزمان دو تيم ملي فوتبال داشتيم.آيا امروز شما چنين چيزي 
را مي بينيد؟ تنها رفتن به جام جهاني نبايد سقف آرزوهايمان باشد.

اگر پشتوانه خوبي پيش از اين در فوتبال ما ساخته شده بود مطمئن 
به  را  كار  تهران  در  يا  نمي باختيم  بيروت  در  لبنان  به  هرگز  باشيد 
ازبك ها واگذار نمي كرديم.هميشه صعود به جام جهاني نبايد مشكل 
حماسه باشد. پتانسيل فوتبال ما بيش از اينهاست و تنها بايد مديران 
و مربياني دلسوز بر مسند كار باشند براي كشف جواناني كه هستند 

و ما آنها را نمي بينيم. 
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 افقي:
ــازند -  ــه مي س ١- روي رودخان

عجيب ترين ورزش توپي دنيا
ــب و جذاب - يرقان - به  ٢- جال

آخر رسيده
٣- دستورها - شكيبا - آسيب

ــتين -  ٤- خطاب بي ادب - پوس
مركز عربستان - خالص

ــدك - ناتوان از حل  ٥- زمان ان
مشكل مي شود - ثروتمند

٦- دروغ پردازي - عملي به جاي 
وضو - سرمربي تيم ملي فوتبال 

آلمان
ــاال -  ــي - ح ــاوارد و ناش ٧- ن

محدب
ــي - خيال ها و  ــوك وحش ٨- خ
ــاخ هاي  ــا - حيواني با ش پنداره

زيبا
٩- ريسمان - عطر مايه - بارز

ــص - كار قاتل!  ــب و نق ١٠- عي
- وقت ها

ــخ  ١١- گيرنده خانگي - پند - پاس
منفي

١٢- ذره باردار - سرگرد قديم - دو 
يار بلندقد! - آب چشم

ــام  ــاختماني - ن ــح س ١٣- از مصال
دخترانه - نامه بلند

ــرمايه - گريه و زاري - لوله  ١٤- س
گياهي

ــم كه هفته  ــرمربي صباي ق ١٥- س
ــمت منصوب شد -  پيش به اين س

پول ژاپن
 عمودي:

ــد  جدي ــم  فيل ــم  خان ــر  بازيگ  -١
بي خداحافظي - صداي كلفت

در  ــي  پل  - ــوري  آبخ ــرف  ظ  -٢
شهرستان سوادكوه - هويدا

٣- عقيده انتخاباتي - لرزش، حركت 
- پايان كار

ــگ - نوعي بيماري  ٤- رن
ــوت -  ــهر ت ــي - ش عفون

غرش ابر
ــلول - بعد از قهر  ٥- شش

- موضوع
٦- دانشجو در پايان دوره 
 - ــد  مي نويس ــي  تحصيل
اين گونه هم لنگه بار است 

- سند نهادن
ــي - زياد - روغن  ٧- پيس

جال
ــد  كارمن دوم  ــه  خان  -٨
 - ــن  ديري ــتان،  باس  -

فرستادن

ــل - نوعي  ــور قذافي - تنب ٩- كش
شيمي

ــوري - كتاب  ــف ماري ك ١٠- كش
ــه يك  ــوذ ب ــدوان - نف ــدس هن مق

سيستم كامپيوتري
١١- دريا - كفيل - پدر طب

١٢- ميداني در تهران - گريز غريزي 
- با سوز آيد - حوضچه حمام

ــوري در  ــر كوروش - كش ١٣- دخت
قاره كهن - با دريا جيحون شود

ــراي  ــن اج ــر حس ــارت ب ١٤- نظ
سياست هاي كلي نظام از اختيارات 
ــه حلق -  ــادام ت ــت - ب ــان اس ايش

آدرس
١٥- دهان كجي - در صنعت لبنيات 
ــير  به مفهوم همگن نمودن ذرات ش

مي باشد

 افقي:
ــهر  ــاي ش ــر - از ديدني ه ١- دخت

ونيز
٢- پاييز - ضد گرمي - كرايه خانه
٣- الغر - قسمت كوهستاني گيالن 

- گرو گذاشتن
ــان -  ــراف ده ــي - اط ٤- خط آهن

اذان گو - مطيع
ــد - مركز  ــش - واح ٥- واژه پرس

نروژ
ــب آرامش خاطر - غرور -  ٦- موج

ادات تشبيه
ــن  ــكاش - گلخ ــدم - كن ٧- هم

حمام
ــتان -  ــتان لرس ــهري در اس ٨- ش

كشور اروپايي - خطاب بي ادب

ــف - بيماري  ــوارا - ضعي ٩- گ
ــا عفونت گلو آغاز  عفوني كه ب
ــرخ بر  و با پيدايش دانه هاي س

بدن دنبال مي شود
١٠- تپه - جادو - سوداگري

١١- دنيا - پستي و فرومايگي 
- سرخ كم رنگ

 - ــروا  فرمان  - ــو  جل  -١٢
ــاي  الفب ــرف  ح ــيزدهمين  س

فارسي - از انجيل ها
ــاحل - زنگ  ــاده - س ١٣- ج

كليسا
١٤- محل سكونت - اكنون - 

رئيس جمهور مصر
١٥- كتابي نوشته محدث قرن 
محمد تقي  ــرزا  مي ــم  چهارده

موسوي اصفهاني - نقص
 عمودي:

ــس  ــول فران ــري از آنات ١- اث
فرانسوي - رد پاي آب

ــي نفس - فرود آمدن -  ٢- پاكيزگ
تزيين روي پلو

٣- طايفه - علم و فرهنگ - فراق
ــب بلند  ــوند دارندگي - ش ٤- پس
ــرآن - پرنده  ــروف مقطعه ق - از ح

سعادت
٥- وقت - كشتيبان - برج كج

ــره خونخوار  ٦- پنهان كردن - حش
- هراس انگيز

٧- فرمان دادن - بدسرشت - نوعي 
شنا

ــچ و تاب -  ــين - پي ٨- زن همنش
سرشار

ــار گندم - جوجه كارتوني -  ٩- انب
پسوند آلودگي

ــيقي  ــو كردن - موس ١٠- گفت و گ
سياهان - بوي كهنگي
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 - ــت  قراب ــاوندي،  خويش

مادر
ــت پخته - قوم  ١٢- خش
ــس از  ــان پ ــور - جه غي
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 - ــرا  افت  - داالن   -١٣

قرارگاه
ــزرگ  ب ــيپور  ش  -١٤
جنگي - پرسش - دختر 

كوروش
ــگفتي - از  ١٥- كلمه ش
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

روبرو  آنها  با  روياهايتان  در  شما  كه  نشانه هايى 
خود  به  واقعى  شكل  واقعى  زندگى  در  شايد  مى شويد 
ولى  است،  شگفت انگيزى  اتفاق  اتفاق  اين  اگرچه  بگيرند. 
وقتى تخيالت شما تبديل به واقعيت مى شوند زندگى شما 
نيز پيچيده تر مى شود. آنچه كه اتفاق مى افتد مهم نيست، 
فقط در دام ترسها و ترديدهايتان نيفتيد، براى اينكه اينها 
مى توانند عالى ترين موقعيت ها را خراب كنند. الزم نيست 
كه هر چيزى را براى ديگران ثابت كنيد. فقط بايد دلتان 

پاك باشد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
توجه كردن به كار و وظايف كارى اكنون براى شما از 
اهيمت ويژه اى برخوردار است، اما اگر امروز شما فكر 
كنيد كه كسى به كمك احتياج دارد، نمى توانيد بهش جواب 
رد بدهيد. ممكن است شما بتوانيد با باريك بينى خود بر 
اين مشكل چيره شويد. البته كمك كردن به فردى كه نياز 
به كمك دارد كار اشتباهى نيست، اما اكنون قبول كردن 

محدوديتهايتان باعث مى شود كه اين فرد نااميد نشود.

متولدين خرداد (دوقلوها):
تعجب  شد  رو  و  زير  و  كرد  تغيير  چيز  همه  امروز  اگر 
نكنيد، براى اينكه امروز يك نفر برنامه هاى خود را عوض 
خواهد  تأثير  هم  شما  برنامه هاى  بر  كار  اين  و  مى كند 
غيرقابل  اتفاقات  اين  نمى توانيد  شما  اگرچه  گذاشت. 
آگاهانه  با  مى توانيد  ولى  كنيد،  كنترل  را  پيش بينى 
مديريت كردن واكنش هايتان بر اين پى آمد تأثير بگذاريد. 
عصبانيت و منفى بافى احتماًال شما را به مسير اشتباهى 
مراحل  به  را  شما  كه  كنيد  پيدا  را  راهى  پس  مى كشاند، 

باالتر برساند.

متولدين تير (خرچنگ):
حتى اگر امروز روز خوبى باشد، ولى شما به راحتى نيت 
شما  كه  است  ممكن  مى كنيد.  تعبير  بد  را  ديگر  فرد  يك 
معتقد باشيد كه ديگران از شما حمايت نمى كنند، و يا حتى 
خود  باور  اين  براى  و  مى كنند،  كار  شما  ضرر  به  بدتر، 
كه  است  اين  كار  اين  دليل  اما  باشيد.  داشته  هم  داليلى 
شما از تسليم شدن مى ترسيد. برطرف كردن سستى هاى 

خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد ديگر است.

متولدين مرداد (شير):
به  است،  مشغله اى  پر  و  پركار  روز  شما  براى  امروز 
خصوص اگر شما از يك دوست يا همكار يارى نگيريد. 
خوشبختانه شما فرصتى داريد كه اوضاع را به نفع خود 
تغيير دهيد. به جاى اينكه با نارضايتى شخصى در مورد 
جهان  در  كه  آنچه  به  كنيد،  صحبت  جديدتان  شرايط 
شكل  است  افتاده  اتفاق  معنوى تان  و  مادى  شگفت انگيز 
تازه اى دهيد؛ اين سخن به معنى اين نيست كه شما نياز 
داريد كه بيشتر داشته باشيد، بلكه به معنى اين است كه 

شما بايد به خاطر نعمتهايى كه داريد شكرگزار باشيد.

متولدين شهريور (سنبله):
كه  برسيد  جايى  به  چگونه  مى دانيد  حاليكه  در  شما 
مورد  در  محكم  فكرى  طرز  است  ممكن  باشيد،  متفاوت 
كه  چيزهايى  به  اگر  باشيد.  داشته  آينده  ايده آل هاى 
كه  نيست  معنى  بدين  داريد  كامل  اطمينان  مى خواهيد 
آنها با داشتن برنامه عملى و كاربردى تضاد ندارند. اما 
روزهاى  منتظر  بشويد.  جزئيات  وارد  زياد  نبايد  امروز 
تا  كنيد  صبر  روز  چند  بايد  اينكه  براى  باشيد.  بعدى 

استراتژى هاى منطقى تان به ثمر بنشيند.

متولدين مهر (ترازو):
كه  مى افتد  كار  محل  در  شگفت انگيزى  اتفاقات  امروز 
مى تواند باعث آشفتگى شما شود، اما شما بايد با مهارت 
خودتان را از آنها كنار بكشيد. ممكن است اول فكر كنيد 
اطالعات  شما  به  شايد  اما  كرده ايد،  اشتباهى  كار  كه 
نادرست داده شده باشد و يا سيگنالهاى مبهمى دريافت 
اشتباهى  كار  بشويد  متوجه  كه  بار  يك  باشيد.  كرده 
نهايت  توانايى هايتان  از  مى توانيد  آن وقت  نكرده ايد، 

استفاده را ببريد.

متولدين آبان (عقرب):
امروز خصلت حقيقت گويى شما در حاليكه باعث مى شود 
شما  باشيد،  داشته  خود  به  نسبت  خوبى  احساس  شما 
شما  اگر  حتى  مى رساند.  مى خواهيد  كه  چيزهايى  به  را 
بين دو تفكر مختلف ترديد داشته باشيد، هر يك از آنها 
قدرتى جادويى در خود نهفته دارند. به جاى اينكه درگير 
به  و  ببريد  باالتر  را  توانايى هايتان  شويد،  احساسات 

جهان اطرافتان عشق بورزيد.

متولدين آذر (كمان):
برقرار  ارتباط  سمت  به  را  شما  وابستگى هايتان  امروز 
شما  است  ممكن  اما  مى كشاند،  ديگرى  فرد  با  كردن 
ادامه  رابطه  اين  به  مى توانيد  چگونه  كه  نباشيد  مطمئن 
مصمم  مى رويد  جلو  به  كه  درحالى  شما  طبيعتًا  دهيد. 
هستيد كه اين رابطه را كامل كنيد، اما حاال بيشتر دودل 
شده ايد. عجيب اينكه نيازى نيست روشى را برگزينيد كه 
با آنچه قبًال انجام داده ايد متفاوت باشد. هم اكنون عشقى 
توضيح  و  تعريف  هيچ  به  داريد  احتياج  بدان  شما  كه 

ديگرى نياز ندارد.

متولدين دى (بز):
مهربانى  با  شما  اطرافيان  از  يكى  امروز  است  ممكن 

احساساتش را نسبت به شما را بازگو كند، كه اين كار 
اين  شما  اگر  حتى  بشويد.  ناراحت  شما  مى شود  باعث 
شخص را دوست داشته باشيد، نمى دانيد كه چه واكنشى 
بايد نشان دهيد و به خاطر همين براى به وجود آوردن 
فاصله ديوارى ساختگى بين خودتان و او مى كشيد. در 
حقيقت شما از آن فرد دورى نمى كنيد بلكه از احساسات 
خود كه سعى در ناديده گرفتنشان داريد دورى مى كنيد. 
موقع  آن  بياييد  كنار  راحت  خودتان  با  شما  كه  وقتى 

مى توانيد با ديگران هم ارتباط خوبى برقرار كنيد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
بگيرد،  فاصله  شما  از  كار  درمحل  فردى  اگر  امروز 
عمل  اين  كه  بدانيد  بايد  اما  شويد،  ناراحت  است  ممكن 
ممكن  شخص  اين  نيست.  شما  شخص  به  مربوط  واقعًا 
از  كه  دارد  نياز  و  باشد  آسيب پذير  يا  و  خجالتى  است 
نظر احساسى در محيط امنى قرار بگيرد. افرادى كه را 
كه تمايل نداارد با ديگران ارتباط متقابل داشته باشند را 
توقع  و  داروى  پيش  بدون  فقط  ندهيد.  قرار  فشار  تحت 
داشتن از آنها بهشان اجازه بدهيد كه هر طور كه دوست 

دارند رفتار كنند.

متولدين اسفند (ماهى):
براى شما آشكار كردن آنچه كه در قلبتان است هميشه 
كار آسانى نيست، اما امروز ممكن است ريسك كرده و 
اين كار را انجام بدهيد. امكان دارد نتيجه آن چيزى كه 
شما انتظار داريد نباشد. اگرچه اين رك گويى شما ممكن 
است افراد ديگر را بترساند. صحبت كردن بيش از اندازه 
بدانند  ديگران  نمى خواهيد  كه  را  مسائلى  مى شود  باعث 
را  چيزى  هر  نيست  الزم  كه  نكنيد  فراموش  كنيد.  افشا 
قبل  بگذاريد.  ميان  در  ديگران  با  مى گذرد  ذهنتان  در  كه 
از اينكه اين كار را انجام دهيد به عكس العمل اطرافيانتان 

هم فكر كنيد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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عبدالعزيز فرمانفرما درگذشت

مرگ يك مدرنيست ايراني
جمعه،  روز  ايراني،  برجسته  معمار  فرمانفرما،  عبدالعزيز 
با  مالقات  براي  فرمانفرما،  مرحوم  درگذشت.  اسپانيا  در 
خواهرش، به اسپانيا رفته بود كه در همان جا درگذشت، او 
از سال ها پيش ساكن فرانسه بود و قرار است در گورستان 

مون  پارناس به خاك سپرده شود.

متولد  شيراز  شهر  در   1299 سال  در  فرمانفرما  عبدالعزيز 
شد، پدرش، او را از هشت سالگي براي تحصيل به فرانسه 
آنجا  از  و  رفت  معماري  تخصصي  مدرسه  به  او  فرستاد. 
براي ادامه تحصيل راهي مدرسه بوزار (هنرهاي زيبا) شد. 
ازدواج  و  بازگشت  تهران  به  او  جهاني،  دوم  جنگ  آغاز  با 
كرد. با پايان جنگ، مجددا به پاريس رفت و تحصيالتش را به 
پايان رساند، او در سال 1339 از بوزار فارغ التحصيل شد، 
پايان نامه او، طراحي يك كاروانسراي مدرن در شمال ايران 
عنوان  به  و  شد  پذيرفته  ممتاز  درجه  با  پايان نامه اش  بود. 
تهران  به  سال  همان  شد.  انتخاب  سال  پايان نامه  بهترين 
اقامتش  طول  در  ماند؛  ايران  در  انقالب  زمان  تا  و  بازگشت 
در ايران او كرسي استادي دانشگاه تهران را به دست آورد 
و طراحي بسياري از مهم ترين ابنيه تهران را عهده دار شد. 
او در دوران فعاليتش فرودگاه بين المللي مهرآباد، ورزشگاه 
تهران  دانشگاه  مسجد  دانشگاه،  كوي  نياوران،  كاخ  آزادي، 

و... را طراحي و اجرا كرد.
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پوتين: آقاى افشاگر در مسكو است؛ 
او را به آمريكا مسترد نمى كنيم

ادوارد  حضور  از  رسما  سرانجام  روسيه  جمهورى  رئيس  پوتين  والديمير 
اسنودن افشاگر اطالعات امنيت آمريكا در روسيه خبر داد.

پوتين  والديمير  آسوشيتدپرس،  خبرگزارى  از  نقل  به  خبرآنالين  گزارش  به 
مسكو  در  فرودگاه  يك  ترانزيت  بخش  در  اسنودن  گفت  عصر  دوشنبه  روز 

است و به هيچ وجه به آمريكا مسترد نخواهد شد. 
پوتين گفت اسنودن مرز روسيه را رد نكرده و آزاد است به هركجا كه مى 

خواهد برود. 
پوتين كه در ديدار خود از كشور فنالند سخن مى گفت افزود كه آژانس هاى 
او  كنند.  نمى  كار  هم  اكنون  و  نكرده  كار  اسنودن  با  هيچگاه  روسيه  امنيتى 

جزئيات بيشترى در اين مورد مطرح نكرد. 
با اين همه رئيس جمهور روسيه با اشاره به درخواست آمريكا براى استرداد 
مجرمان  استرداد  موافقتنامه  روسيه  كه  گفت  آمريكا  امنيتى  اطالعات  افشاگر 
موافقت  آمريكا  درخواست  با  دليل  همين  به  و  ندارد  آمريكا  متحده  اياالت  با 

نخواهد كرد.
او همچنين ابراز اميدوارى كرد كه اسنودن هرچه سريعتر روسيه را ترك كند 

و توقف او در فرودگاه مسكو تاثيرى بر روابط دو جانبه دو كشور نگذارد.
اجازه  اسنودن  به  كه  دادند  گزارش  روسيه  محلى  رسانه هاى  حال  همين  در 
خروج از فرودگاه داده نشده و وى بايد در ترانزيت ترمينال فرودگاه بماند تا 
زمانى كه سوار بر يك هواپيماى ديگر شود چرا كه اين افشاگر 30 ساله ويزاى 

روسيه در اختيار ندارد.
كرد:  اعالم  سفيد  كاخ  مطبوعاتى  سخنگوى  كارنى،  جى  نيز  دوشنبه  صبح 
مى دانيم كه ”ادوارد اسنودن“ كجاست و معتقديم كه از محل اختفاى وى خبر 

داريم. فرض ما بر اين است كه او هم اكنون در روسيه به سر مى برد.

است  اين  بر  ما  يافته هاى  اما  كنم  اشاره  جزئيات  به  نمى خواهم  افزود:  وى 
كه اسنودن همچنان در روسيه به سر مى برد. ما از دولت مسكو خواسته ايم 
به  آمريكا  را  افشاگر  اين  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  نظر  مورد  گزينه هاى  تا 

مسترد كند.
با اين همه تا پيش از موضع گيرى رسمى پوتين درباره حضور اسنودن در 
بخش ترانزيت فرودگاه مسكو ساير مقامات اين كشور واكنشى منفى نسبت به 

اين موضعگيرى كاخ سفيد از خود نشان داده بودند.
با  مالقات  براى  ميالدى  گذشته  ماه  و  آمريكاست  متولد  ساله   30 اسنودن 
خبرنگاران روزنامه گاردين در هنگ كنگ از آمريكا گريخت. وى در هنگ كنگ 
اطالعات مربوط به آژانس امنيت ملى آمريكا را در اختيار خبرنگاران قرار داد 

و به افشاگرى پرداخت.
از  ساله   30 افشاگر  اين  كه  شد  گزارش  نيز  گذشته  هفته  جمعه  روز  اواخر 

روسيه به سمت آمريكاى التين يا كشور ديگرى مى رود.
تاكيد پوتين بر عدم همكارى سرويس هاى امنيتى روسيه با اسنودن

والديمير پوتين در اين اظهارت خود با تاكيد زيادى ياد آور شد كه سرويس 
با  همكارى  هيچ  حال  در  نه  و  گذشته  در  نه  روسيه  امنيتى  و  اطالعاتى  هاى 
متهم  را  روسيه  و  چين  امنيتى  مقامات  سفيد  كاخ  اند.پيشتر  نداشته  اسنودن 
كرده بود كه با اين افشاگر اسرار اطالعاتى آمريكا تبانى داشته اند. اسنودن در 
هنگ كنك فاش كرد كه آژانس امنيت ملى آمريكا اطالعات ميليون ها خط تلفن 
را با استفاده از نرم افزار پريسم بررسى كرده و به ديتا بيس برخى از شبكه 
هاى بزرگ اجتماعى و اينترنتى نظير گوگل و فيس بوك دسترسى داشته و از 

كاربران انها جاسوسى مى كرده است.
وزارت خارجه چين و روسيه اتهامات كاخ سفيد درباره تبانى اين كشورها با 

ادوارد اسنودن را بى پايه و اساس خوانده و از آن انتقاد كردند.
در همين حال وزارت خارجه چين ادعاى مقامات آمريكايى مبنى بر اينكه به 
آمريكا  ملى  امنيت  آژانس  اطالعات  افشاكننده  اسنودن  ادوارد  به  عمدى  طور 
اجازه دادند از هنگ كنگ خارج شود را بى پايه و اساس خواند و از آن انتقاد 

كرد و مسكو نيز ادعاى آمريكا را غير قابل قبول خواند.


