
جايزه آزادى براى سال 2016 
به امير حكمتى تعلق گرفت

پرديس افكارى ايران را ترك و 
به شبكه جم پيوسته است

درخواست باج 100هزار دالرى 
براى آزدى

 چهار دريانورد ايرانى تبار

اعطاى پناهندگى به «پسر 
جنجالى تلگرام»

شبكه من و تو از هنرپيشگان 
ايرانى تبار دعوت به همكارى كرد

ديدار كشتى نوح اين هفته در 
كنتاكى  و اوهايو

از طهران تا عكا 

كاريكاتورى كه خبر ساز شد
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رايگان
FREE

هالييود ريپورتر گزارش كرده است 
آمريكايى  بازيگر  بنيادى  نازنين  كه 
نقش  هور  بن  فيلم  در  ايرانى تبار 
بازى  را  بن هور  معشوقه  «استر» 

مى كند.
و  معروف  داستان  هور  بن  فيلم 
بازى  با  هور  بن  جودا  تاريخى 
مى كند،  حكايت  را  هيوستون  جك 
خيانت  به  دروغ،  به  كه  شاهزاده اى 
متهم شده و تبعيد مى شود. در نتيجه 
از خانواده و «استر» زنى كه عاشقش 
است، جدا مى افتد. او تصميم مى گيرد 
انتقام  زنندگان  اتهام  از  و  برگردد 
بگيرد. او ارابه رانى را ياد مى گيرد و 
نقش مربى او را در اين فيلم مورگان 

فريمن برعهده دارد.

اياالت  در  آگوست  ماه  فيلم  اين 
متحده اكران خواهد شد.

بن  سينمايى  نسخه  معروف ترين 
ويليام  توسط   1959 سال  در  هور 
وايلر ساخته شد كه نقش بن هور را 
چارلتون هستون ايفا مى كرد. اين فيلم 
سينما  تاريخ  شاهكارهاى  از  يكى 
است كه 11 جايزه اسكار برد. نقش 
معشوقه بن هور را در آن فيلم هايا 
هاراريت بازيگر فلسطينى تبار برعهده 
داشت كه در ايران نيز بسيار محبوب 
شد. حاال اين نقش به نازنين بنيادى 

رسيده است.
است  تهران  متولد  بنيادى  نازنين 
اما تنها چند روز پس از تولد همراه 
كرد.  مهاجرت  بريتانيا  به  خانواده 

در  تجربه  كسب  از  پس  نازنين 
سالگى   19 هنرى،در  رشته  چندين 
را  بازيگرى  حرفه  و  آمد  آمريكا  به 

ادامه داد.
مانند  معروفى  سريال هاى  در  او 
ايفاى  نيز  هوم لند  و  مادر  با  آشنايى 

نقش كرده است.
نازنين عالوه بر فعاليت هاى هنرى 
زمينه  در  و  است  بشر  حقوق  فعال 
حقوق بشر در ايران فعاليت مى كند. 
خانم بنيادى در سال 2013 در گفتگو 
بود  گفته  فرهنگى ايرانشهر  با مجله 
براى  خود  جانبه  همه  تالش  از  كه 
توسط  بشر  حقوق  نقض  با  مبارزه 
هرگز  ايران  در  اسالمى  جمهو.رى 

دست بر نخواهد داشت.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

نازنين بنيادى در نقش «استر» 
روى پرده هاليوود مى رود

نسخه جديد فيلم بن هور آگوست اكران مى شود:

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، 
زيرا كه مى دانم خواهى آمد. من كوروش 
پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را براى 
پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه 

پيكر مرا در بر گرفته است رشك مبر...!!!

آزيتا شيرازى گوينده و مجرى شناخته شده جامعه 
ايرانيان كاليفرنيا به راديو همراه پيوست.

خانم شيرازى كه سال ها سابقه حضور در رسانه هاى 
به  دارد،  را  زبان  فارسى  راديو هاى  خصوصا  گروهى 
تازگى فصل جديدى از فعاليت هاى رسانه اى خود را 
لس آنجلس  از  كه  همراه  راديو  صبحگاهى  برنامه  در 
پخش مى شود شروع كرده است. اين راديو روى موج 
سيستم  به  مجهز  راديوهاى  طريق  از  و   FM HD

HD در منطقه جنوب كاليفرنيا قابل شنيدن است.
خبرگزارى  ايرانى  رسانه هاى  سرويس  گزارش  به 
سالم  برنامه  در  پس  اين  از  شيرازى  خانم  ايرانشهر 
امروز و با اجراى مشترك به اتفاق محمدرضا معظمى  
در ايام ادارى هفته ميزبان شنوندگان اين راديو فارسى 

زبان است.
خانم شيرازى و آقاى معظمى پيش از اين نيز سابقه 
همكارى هاى مشترك رسانه اى داشته اند كه مجموعه  
ITNپخش  تلويزيون  از  كه   Highlight Show
مى شد نمونه اى از اين همكارى ها محسوب مى شود.

صبحگاهى  برنامه  در  پيش  سال ها  شيرازى  خانم 
در  فعاليت  كمالى  ساسان  اتفاق  به   KIRN راديو 

عرصه برنامه  هاى صبحگاهى را آغاز كرد.
برنامه هاى صبحگاهى راديويى يكى از پرشنونده ترين 
و  روبروست  مخاطبان  استقبال  با  كه  است  آيتم هايى 
اين  در  تا  مى كوشند  زبان  فارسى  راديو هاى  مديران 
زمان بين ساعت صبحگاهى بخش هاى متنوع و قابل 

رقابت در عرصه هاى رسانه اى روى آنتن بفرستند.
هم اينك سه راديو عمده در جنوب كاليفرنيا قابل 

شنيدن است كه راديو ايران KIRN با برنامه «صبح 
با  و  كمالى  ساسان  لس آنجلس» به محوريت  خير  به 
همكارى ليدا حنايى و حسين مجيد، پرشين راديو با 
محوريت بخش خبر راديو اسرائيل و راديو همراه با 
برنامه «سالم امروز» با اجراى مشترك آزيتا شيرازى 
از  قبولى  قابل  سهم  مى كوشند  معظمى  محمدرضا  و 

شنوندگان را به خود جلب كنند.

آزيتا شيرازى به «راديو همراه» پيوست

اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8038&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38514&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38514&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=347&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41890&Status=2
http://www.iranshahrnewsagency.com/
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

هيئت مديره جايزه آزادى وابسته به وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا مى گويد 
امير حكمتى، آنا تنگ (بازمانده اردوگاه پناهجويان ويتنام شمالى)، آنتوان اسكاليا 
(قاضى تازه درگذشته ديوان عالى آمريكا) و ايلر بدوس (افسر پليسى كه جان يك 
كودك را از مرگ نجات داد) برندگان جايزه آزادى در سال 2016 ميالدى هستند.
روزنامه ديلى هرالد در گزارش خود با توصيف شرايط هر يك چهار برنده جايزه 

آزادى سال 2016، درباره اقاى حكتى مى نويسد:
«امير حكمتي در ايالت آريزونا متولد و در ميشيگان پرورش يافت. او كه افسر 
سابق نيروي دريايي امريكا بود در آگست سال 2011 براي ديدار از مادر بزرگش 
كه در حال احتضار بود به ايران رفت. پس از چند هفته از ورود او به ايران،  
مقامات جمهوري اسالمى او را به اتهام جاسوسي براي اياالت منحده دستگير 
كردند. او در سال 2012 به مرگ محكوم شد، اما در سال 2014 در يك محاكمه 
مجدد به 10 سال زندان محكوم گرديد. او مي گويد  در مدت بيش از  4 سال 
زندان، دوره هاي طوالني در زندان انفرادي و تحت شكنجه هاي روحي و جسمي 
قرار داشته است . اما تجربه حضور در نيروي دريايي امريكا  از سال 2001 تا 

2005 سبب شد تا بتواند در براير اين شكنجه ها مقاومت كند.»
 آقاى حكمتى سرانجام در ماه ژانويه 2016 و پس از توافق موسوم به برجام 
آمريكا  متحده  اياالت  به  و  شد  آزاد  مبادله  يك  قالب  در  ايران)  با  اتمى  (توافق 

بازگشت و كانديداى دريافت جايزه آزادى 2016 گرديد.
جايزه آزادى به ابتكار «ويليام پرى» وزير دفاع وقت اياالت متحده آمريكا در سال 
1996 ميالدى پايه گذارى شد و از آن زمان تا اكنون با نظارت هيئتى از موسسات 
پشتيبان گارد نيروهاى ذخيره اياالت متحده آمريكا به كسانى اهدا مى گردد كه 
شجاعت، ازخودگذشتگى، خدمات و عملكردشان براى جامعه انگيزه الزم براى 
دفاع از ارزش هاى آزادى مندرج در روح قانون اساسى اياالت متحده آمريكا را 

ايجاد كرده است.

به پاس ايستادگى در مقابل شكنجه و تحمل زندان 
در ايران:

جايزه آزادى براى سال 
2016 به امير حكمتى 

تعلق گرفت

گروهى از دزدان دريايى سومالى كه چهار دريانورد صياد 
ايرانى را در اسارت خود دارند اعالم كردند اگر قبل از پايان 
ماه رمضان(4 جوالى 2016) مبلغ 100 هزار دالر دريافت 

نكنند اين چهار نفر را مى كشند.
اين چهار دريانورد تنها بازماندگان از 21 صيادى هستند كه 

دو سال پيش به اسارت گرفته  
شده اند. 14 نفر از اين عده يك 
سال پيش به دست سومالى ها 
در آتش سوزى كشته شدند.و 
در همين چند روز اخير، دو 
تن ديگر از اين افراد هم پس 
زبان هايشان  شدن  بريده  از 
كشته  دريايى  دزدان  توسط 
شدند. گفته مى شود يكى از 
دريانوردان نيز فرار كرده اما 

هنوز به كنارك نرسيده.
در طول مدت دو سال گذشته خانواده  اين دريانوردان، 
از طريق يك صرافى در دوبى پول غذاى گروگتن ها را 
به دزدان دريايى مى داده اند. با اين حال، آنها تنها نان خشك 

دريافت مى كردند.

يكى از نزديكان خانواده اين دراينوردان كناركى پيشتر گفته 
بود: «صيادان در بند، خواستار اين شدند كه اسلحه اى براى 
آن ها بفرستند تا بتوانند هر چه سريع تر با خودكشى خود را 

از اين عذاب وحشتناك و زجرآور رهايى بخشند».
به  مراجعه  الرغم  على  اند  گفته  صيادان  اين  خانواده 
ارگان هاى مختلف دولتى و تقاضاى كمك از مراجع قانونى 
تابحال هيچ جوابى به خواسته هاى آنها داده نشده و تنها 
يك بار از سوى قوه قضاييه به آنها توصيه شده خودشان 
براى جمع آورى مبلغ باج درخواستى اقدام كنند. يك مقام 
مسئول در قوه قضاييه به آنها گفته بود چون محل اقدام 
گروگان گيرى  و نيز محل نگهدارى دريانوردان دربند 
خارج از حوزه استحفاظى جمهورى اسالمى است، نمى 

توانند به آنها خدمات حقوقى و قضايى بدهند.
ظاهرا صيادان «كنارك» در حال جمع آورى 100 هزار دالر 

از طريق كمك هاى مردمى هستند.

درخواست باج 100هزار دالرى براى آزدى
 چهار دريانورد ايرانى تبار

ترانه «صدا» اثر جديد ليلى محسنى است كه اخيرأ 
منتشر شده و موزيك ويدئوى آن بيننده هاى زيادى 
در شبكه هاى اجتماعى داشت. اين موزيگ ويدئو 
با مضمون اعتراض بع محدوديت هاى اعمال شده 
براى زنان در ايران توليد شده است. ليلى محسنى 

خواننده اين اثر در بريتانيا زندگى مى كند.
ترانه «صدا» به محدوديت ها و معضالتى كه زنان 
جوامع  در  موارد  بعضى  در  و  ايران  ى  جامعه  در 
محافظه كار ديگر با آنها روبرو هستند، مى پردازد. 
قوانين نا كار آمد و تبعيض آميزى كه همچنان اعمال 
مى شود، از جمله حق ارث نابرابر، عدم ممنوعيت 
كودكان  حضانت  حق  مردان،  براى  همسرى  چند 
شود  مى  گرفته  مادران  از  سالگى  هفت  از  بعد  كه 
حجاب  و  پوشش  انتخاب  حق  عدم  همچنين  و 

اجبارى. اين ترانه مسائلى 
چون جنگ ، تابوى سگ، 
خشونت فيزيكى و كالمى 
عليه زنان و كودكان را به 

چالش مى كشد.
خانم محسنى در توضيح 
اثر تازه خود گفته: «بخش 
نخست اين موزيك ويديو 
برآمده از خاطرات كودكى 
كامال  و  من  نوجوانى  و 
در  است،  نوستالژيك 
هاى  المان  از  كليپ  اين 

تداعى  كه  شده  استفاده  قفس  يا  تور  مثل  مختلفى 
قوانين  و  محدوديت ها  اجبارى،  حجاب  كننده 

آخر  بخش  در  است.  زنان  عليه  بر  آميز  تبعيض 
اميد  آينده،  هاى  نسلى براى نسل  با تالش  نيز  كار 

بشارت داده مى شود.»

منابع نزديك به سينماى ايران مى گويند پرديس افكارى 
به دعوت مهدى مظلومى كارگردان و فيلمساز ايرانى 
ساكن تركيه، ايران را ترك كرده و براى ايفاى نقش در 
يك پروژه سينمايى به شبكه جم GEM پيوسته است. 
خانم افكارى ششمين هنرپيشه زن ايرانى است كه در 

يك سال گذشته چنين تصميمى را عملى كرده است.
مرتبط  اخبار  كه  ژورنال  سينما  خبرى  سايت  وب 
منتشر  را  ايران  سينماى  رويدادهاى  و  سينماگران  به 

از  كه  ساله  افكارى، 51  خانم  كرده  گزارش  مى كند، 
اواخر دهه شصت و با ايفاى نقش در آثارى همچون 
”گزل“ و ”دخترك كنار مرداب“ وارد سينما شده بود 
و در طى سالهاى بعد نيز اغلب ايفاگر نقشهاى مكمل 
آثار سينمايى ايفاى نقش كرده است، به دعوت مهدى 
خودش  كه  شرح“  ”بدون  سريال  كارگردان  مظلومى 
ماه هاست مشغول كار براى شبكه تلويزيونى جم است، 
به تركيه رفته و در تله فيلمى به نام ”شهر قشنگ“ از 

پرديس  شده.  نقش  ايفاى  مشغول  جم  محصوالت 
افكارى  از بازيگران مجموعه بدون شرح به كارگردانى 

مهدى مظلومى بود.
پيش از خانم افكارى  پنج هنرپيشه زن ديگر ايرانى 
تبار(صدف طاهريان، چكامه چمن ماه، بهارك صالح نيا، 
رابعه اسكويى و ساناز زرين مهر) در كمتر از يك سال با 
ترك ايران و كنارگذاشتن حجاب اجبارى خبرساز شده 

بودند. 

ترانه جديد خواننده ايرانى انگليسى در اعتراض به محدوديت هاى زنان در ايران

پرديس افكارى ايران را ترك و به شبكه جم پيوسته است

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101549&cat=1&pgs=1&pic=A
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از  و  رفته  تركيه  به  تلگرام»  جنجالى  «پسر  وحيد ، 
اين  است.  كرده  پناهندگى  درخواست  ملل  سازمان 
جوان 26 ساله مى گويد كه در دو ماه آينده راهى آمريكا 
خواهد شد. انتشار تصاوير او در كنار دختران جوان 

منجر به بازداشت او شده بود.
پسر  عكس هاى  به  مجازى  فضاى  كاربران  توجه 
جوانى به نام وحيد در شبكه تلگرام دستگيرى او را 
توسط پليس فتا (فضاى توليد و تبادل اطالعات) در 
پى داشت. حاال پس از چند ماه او با انتشار ويديويى 
مى گويد كه به تركيه رفته و اعالم پناهندگى كرده است.
«پسر جنجالى تلگرام» مى گويد در دو ماه آينده راهى 
آمريكا خواهد شد. وحيد در اين ويديو مى گويد كه 
براى شركت در برنامه تلويزيونى «ماه عسل» با اجراى 
احسان عليخانى دعوت شده است اما با توجه به ترك 
ايران نمى تواند در اين برنامه شركت كند. اين جوان 
26 ساله پيش از اين در برنامه مستند شوك با اجراى 

شاهين صمد شركت كرده بود.
نام اين پسر پس از آن مطرح شد كه تصاوير او همراه 
با دختران جوان در شبكه تلگرام منتشر شد. او سپس 
در ويديويى مدعى شد كه گوشى اش به سرقت رفت 
و در پى آن عكس هاى خصوصى اش در شبكه  هاى 

اجتماعى منتشر شده است.
او همچنين مدعى شد كه دختران جوان حاضر در 
عكس، اقوام و آشنايان او هستند و از همين  رو پيگير 
ماجرا خواهد شد. گفتن جمله «پليس فتا حواسش به 
همه چيز هست» در اين ويديو، باعث شد كه اين ماجرا، 

دستمايه لطيفه  ها و شوخى   هاى مجازى زيادى شود.
 فرمانده پليس فتاى ايران در اوايل اسفند ماه 1394 با 
تكذيب شايعه حكم اعدام وحيد گفته بود: «اين متهم 
در حال حاضر با سپردن وثيقه و سند تا روز دادگاه 

كه حكمش معلوم شود، آزاد است و هنوز هيچ رأيى 
برايش صادر نشده و حكم اعدام وى شايعه است.»

اعطاى سريع پناهندگى به اين پناهجو با اعتراض گسترده 
برخى پناهجويان ايرانى كه به داليل سياسى درخواست 
پناهندگى داده اند و برخى حتى بيش از چهار سال است 
كه در نوبت رسيدگى كميسارياى عالى پناهندگان در 
تركيه براى اعزام به كشور ثالث هستند قرار گرفته است. 
خبرگزارى ايرانشهر نمى تواند مستقال ادعاى اين پناهجو 

در زمينه اخذ خارج از نوبت را تاييد كند.

شبكه تلويزيونى من و تو كه در ايران مخاطبان زيادى دارد از عالقمندان به بازيگرى 
و فيلمسازان ايرانى تبارى كه در انگلستان اقامت و يا اجازه كار دارند دعوت به 

همكارى كرد.
مديران توليد شبكه من و تو كه دفتر مركزى آن در لندن واقع است طى يك 
فراخوان عمومى از كليه بازيگران و فيلمسازان ايرانى تبار ساكن انگلستان كه عالقمند 
به نقش آفرينى در سريال هاى تلويزيونى هستند دعوت به همكارى كرده است. بر 
اساس محتواى ويدئوى تبليغاتى كه اين شبكه در رسانه هاى اجتماعى خود منتشر 
كرده از عالقه مندان خواسته شده تا كليپى از خود براى اين شبكه بفرستند تا بررسى 

و انتخاب شوند.
محتواى فراخوان منتشر شده اشاره اى به موضوع يا نوع برنامه ها و سريال هايى كه 
قرار است به زودى در دستور كار توليدات اين رسانه قرار بگيرد نشده اما با توجه 
به توجه روز افزون توليد سريال هاى ايرانى در خارج از كشور كه اخيرا با سرعت 
و سرمايه بيشتر در رسانه ّايى مانند جم در حال ساخت است، بايد توقع داشت 
كه مديران شبكه من و تو نيز خواستار توليدات نمايشى با نقش آفرينى هنرمندان 

ايرانى تبار باشند.
شركت مادر شبكه من و تو، كمپانى تلويزيونى مرجان پروداكشن نام دارد كه متعلق 
به كيوان عباسى و مرجان عباسى (اسكندرى)، زوج ايرانى مقيم بريتانيا است. شبكه 
من و تو با استقبال زيادى در ايران روبرو شده و بينندگان زيادى دارد. اين شبكه از 

آغاز كارش تا كنون، توانسته بينندگان بيشترى نسبت به ديگر شبكه هاى ماهواره اى 
نظير فارسى1، جم، بى بى سى فارسى و صداى آمريكا جذب كند و آنها را براى خود 

نگه دارد.
من و تو يك استوديو دوبله در لس آنجلس دارد و بسيارى از آثار مستند اين شبكه 
در اين استوديو دوبله و آماده پخش مى شود. صداى هنرمندانى چون فريدون دائمى، 
پرويز فيروزكار، حسن خياط باشى و تنى چند از ديگر گويندگان نام آشناى جامعه 
ايرانى لس آنجلس همه روزه گوش نواز بينندگان مستندهاى علمى، برخى برنامه هاى 

سرگرم كننده  و سريال هاى دوبله شده من و تو در ايران است.

شبكه من و تو از هنرپيشگان ايرانى تبار ساكن انگلستان دعوت به همكارى كرد

اعطاى پناهندگى به «پسر جنجالى تلگرام» و 
اعتراض پناهجويان قديمى تر

در كانون خبر:

آماندا قهرمانى برادر زاده هما هودفر، استاد ايرانى 
در  شده،  بازداشت  ايران  در  كه  كانادا  دانشگاه  تبار 
بيانيه اى به نمايندگى از خانواده وى، اتهامات مطرح 
شده عليه خانم هودفر را بى پايه و اساس خوانده و 

خواستار آزادى بى قيد و شرط او شد.
آماندا قهرمانى، برادرزاده خانم هودفر گفته است كه 
خانم هودفر هرگز در مسائل سياسى دخالتى نداشته 
و  پايه  او  عليه  دادستان  توسط  شده  مطرح  اتهام  و 
بازداشت  دليل  اخيرا  تهران  دادستان  ندارد.  اساسى 
در  عنوان «ورود  تحت  گنگ  اتهاماتى  هودفر  خانم 

حوزه هاى فمينيسم و جرائم امنيتى» خوانده بود.
خانم قهرمانى در بيانيه اى كه روز دوشنبه 27 جون 
2016 (7 تيرماه) منتشر كرده، اعالم كرده است كه 
خانواده هيچ خبرى از خانم هودفر ندارند، وكيل و 
بستگان نتوانسته اند با او مالقات كنند و از وضعيت 
روحى و جسمى او در زندان كمترين خبرى ندارند.
هما هودفر در زمينه حقوق زنان پژوهش و تدريس 
مى كرد و گفته مى شود كه براى يك تحقيق درباره 
نقش زنان ايران در انتخابات مجلس شوراى اسالمى 

به تهران رفته بود.
در پى بازداشت اين پژوهشگر، عفو بين الملل با 

صدور اطالعيه اى اعالم كرد كه خانم هودفر به دليل 
فعاليتهاى مسالمت آميز خود بازداشت شده است و 
از دولت كانادا خواسته شده براى آزادى اين استاد 

دانشگاه ايرانى - كانادايى تالش كند.
دولت كانادا نيز از بازداشت اين شهروند كانادايى 
ايرانى ابراز نگرانى كرده و اعالم كرده هركارى كه 
سريع تر  هرچه  هودفر  هما  تا  مى دهد  انجام  بتواند 

و  قضايى  حوزه هاى  كارشناسان  برخى  شود.  آزاد 
گيرى  گروگان  را  هودفر  خانم  بازداشت  امنيتى، 
جمهورى اسالمى براى آنچه آنها معاوضه با زندانيان 
يا افراد درخواستى دولت تهران خوانده اند توصيف 
مى كنند كه احتماال به تقاضاى بازداشت و استرداد 
ايران  ملى  بانك  فرارى  رييس  خاورى  محمودرضا 

اشاره دارد.

پارك تفريحى و كشتى چوبى هم شكل و سايز با كشتى نوح آماده شده است 
و قرار است در همين هفته نخست ماه جوالى در ايالت كنتاكى آمريكا افتتاح 

شود.
داخل اين كشتى چندين مجسمه قرار خواهند گرفت كه نوح پيامبر و خانواده 
به  توجه  با  مجسمه ها  اين  است  شده  گفته  گذاشت.  خواهند  نمايش  به  را  او 

اشاراتى كه در انجيل آمده است ساخته شده اند. 
مدل هاى واقعى 30 جفت حيوان از جمله دو تى ركس هم در كشتى قرار داده 

شده اند.
 اين سازه بزرگ كه بزرگ ترين سازه چوبى جهان خواهد بود، بيش از 100 

ميليون دالر خرج برداشته است.
 Noahs آقاى كان هوم، خالق اين ايده كه مديريت احداث پارك كشتى نوح 
Ark theme parkاست گفته اين پارك بازى در نوع خود در جهان بى نظير 

است و احماال نمونه مشابه آن در جاى ديگرى هرگز ساخته نخواهد شد.

مايلى  فاصله 45  در   Williamstown در  ديدنى  محوطه  و  زيبا  پارك  اين 
شهر سين سيناتى قرار دارد. 

 آقاى كان هوم اصالتا اهل استراليا و مسيحى است گفت: اميدوارم كه اين سازه 
155 مترى بتواند زيبايى هاى پنهان در داستان نوح و كشتى او را به مردم نشان دهد.

سال گذشته نيز يك فيلم سينمايى بارويكردى زيست محيطى ار داستان نوح 
پيامبر ساخته شد كه مورد توجه قرار گرفت.

سرمايه گذاران اين پروژه اميدوارند بازديد از اين شگفت سازه چوبى كه يادآور 
يكى از بازى هاى كودكانه براى خيلى از خانواده هاى مسيحى در دهه هاى پيش 
از زواج كنسول هاى بازى است، فرصتى براى بازيابى روابط خانوادگى مبتنى بر 

احساسات مشترك ميان نسل ها فراهم آورد.
شهردارى Williamstown مى گويد اميدوار است بازديد از كشتى نوح بيش 

از يكصد هزار بازديد كننده را در سال به كنتاكى بكشاند.

خانواده هما هودفر اتهامات وارده به او را رد كردند

اهالى كنتاكى و اوهايو اين هفته به ديدار كشتى نوح مى روند
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بيا صادق باشيم وقبول كنيم كه دم شما گرم

تيرگان و آنچه برايمان از آن 
به ارث مانده است

كاريكاتورى كه خبر ساز شد

هركسى كه از ايران 
به هر دليلى رفته رو 
دمش  ميكنم  تحسين 
گرم مهاجرت عرضه 
رفته!  تونسته  ميخواد 
چرا؟چون  ميدونى 
اولن مثل شاه وابسته 
اينكه  بعد  و  نيستن 
كافى  چارتا  گول 
شاپ و برج ميالد و 
اتوبان و گالرى و تئاتر و اين زلم زيمبوها خر رنگ 

كنى رو نخورده و فهميده زير اين ظواهر بچه گول 
زن چه جامعه دروغگو و رياكار و طماع و پولكى 
و جاهل بدور از هرگونه رعايت حداقل پرنسيبهاى 
انسانى داره خرناس ميكشه نمونه بارزش اين اتفاقى 
است كه براى كيارستمى افتاد بنده خدا اولش گول 
بيمارستانهاى چسان فيسان شده با كاركنان كراواتيش 
رو خورد و پيش خودش گفت چرا برم خارج براى 
درمان؟ وطنم ماشاال پيشرفت كرده اين پول رو بجاى 
اينكه به جيب اجانب بريزم ميدم هموطنم بخوره اونم 
دو لپى!نميدونست كه دكترآباد وطن همون كاسبها و 
داللهاى خركچى پله نوروزخان هستند كه با توجه 

به شرايط فقط تغيير دكور و كسوت دادن و بعد كه 
صابون جماعت آريايى اسالمى را بر اعماق اعما و 
احشاى خودش حس كرد تازه فهميد كه اى بابا پاى 
چه ديوارى شاشيديم اين شد كه شبانه با آمبوالنس 
و  دستش  گرفت  رو  جونش  مونده  ته  اون  هوايى 
گريخت از مهلكه!شجريان خيلى زرنگتر بود كه حتى 
خبر بيماريش هم رفت اونور (اونم جايى با اختالف 
ممكن)  جاى  دورترين  يعنى  زمانى  ساعت  دوازده 
اعالم كرد كه از چنگال وزير پاپاراتزى بهداشت و 
امكان  حد  تا  كردار  اليك  چرون  غوره  هاى  رسانه 

دور باشه!

تير  (دهم  زرتشتي،  تقويم  به  تير  ماه  از  سيزدهم  روز  باستان،  ايران  در 
ابوريحان  روايت  به  روز  اين  مي نامند.  تيرگان  را  خورشيدي)  تقويم  به 
دليل  بوده است.  نويسندگان  مقام  بزرگداشت  روز  الباقيه،  آثار  در  بيروني 
به  است.  ستارگان  كاتب  عطارد)،  (سياره  تير  كه  است  اين  نامگذاري  اين 
همين مناسبت هم در تقويم ملي باستاني ايران زمين، روز چهاردهم تيرماه 
به عنوان روز قلم نامگذاري شده است. جشن تيرگان، كه در ايران باستان 
9 روز و به روايتي ده روز طول مي كشيده، در كنار جشن هاي نوروز، سده 
و مهرگان، از اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده و با شكوه فراوان برگزار 
علت  مورد  در  روايت  دو  باستان  ايران  مردم  باورهاي  در  است.  مي شده 
اين  در  پيشينيان،  باور  به  اينكه  نخست  دارد:  وجود  تيرگان  جشن  برگزاري 
با  و  مي پردازد  خشكسالي  ديو  با «اپوش»  نبرد  به  باران  فرشته  روز «تيشتر» 
ياري اهورا سرانجام پيروز مي شود و مردم سالگرد اين پيروزي را هرساله 
و  كمانگير  آرش  ماجراي  به  مي شود  مربوط  دوم  باور  مي گرفتند.  جشن 

پرتاب تير او.
و  توران  پادشاه  افراسياب  ميان  نبرد  در  كه  است  قرار  اين  از  جريان 
پادشاه  تيرماه  در  بود،  انجاميده  طول  به  سال ها  كه  ايران،  پادشاه  منوچهر 
دو  درمي گيرد،  مازندران  در  كه  سختي  نبرد  در  و  مي خورد  شكست  ايران 
كه  مي گذارند  اين  بر  را  بنا  و  مي گيرند  سازش  و  صلح  به  تصميم  سپاه 
جهت مشخص شدن مرز ميان دو كشور، تيري از جانب مازندران به سمت 
خراسان رها شود و محل فرود آمدن آن، محل مرز دو كشور را تعيين كند. 
به فرمان سپندارمذ (ايزد بانوي زمين)، اين تير توسط آرش كمانگير پهلوان 
روي  بي جان  او  خود  و  مي شود  پرتاب  دماوند  كوه  باالي  از  ايراني  نامدار 
زمين مي افتد و تير پرتاب شده پس از گذشت زمان در كناره رود جيحون 
فرود مي آيد و آنجا به عنوان مرز ايران و توران تعيين مي شود. از آن پس 
جشن،  اين  برگزاري  در  مي كردند.  برگزار  باشكوهي  جشن  مناسبت  اين  به 
آبپاشي،  به  مي توان  آنها  جمله  از  كه  مي شده  اجرا  نيز  مخصوصي  آيين هاي 
اين  كرد.  اشاره  پخته  گندم  و  ميوه  خوردن  و  باد  و  تير  دستبند  كوزه،  فال 
كردن  خيس  و  آبپاشي  و  مي شد  برگزار  آبها  كنار  در  معمول  طور  به  جشن 
ديگران، يكي از مراسم رايج در آن بود. مردم در اين جشن با پاشيدن آب 
به يكديگر، آرزوي باران و دوري از خشكسالي مي كنند. اين جشن به دليل 
وجود اين رسم با نام هايي چون «آبريزگان» يا «آبپاشان» يا «سرشوران» نيز 

ياد شده است.
پيش  روز  بود.  كوزه  فال  مي شد،  اجرا  جشن  اين  در  كه  ديگري  آيين   
كوزه  كه  مي شد  انتخاب  دوشيزه اي  آيين،  اين  برگزاري  براي  جشن  از 
روي  ابريشمي  دستمالي  كرده،  پر  چشمه  آب  از  را  دهان گشادي  سبزرنگ 
داشتند.  خود  دل  در  نيتي  يا  آرزو  كه  مي برد  كساني  نزد  و  مي انداختند  آن 

آن  در  آن  مانند  و  سنجاق  سكه،  انگشتر،  چون  كوچكي  جسم  نيز  آنها 
مانند  سبز  هميشه  درختي  زير  را  كوزه  نهايت  در  دختر  آن  و  مي انداختند 
سرو مي برد و آنجا مي گذاشت. سپس در روز جشن كوزه را از زير درخت 
به ميانه جمع آورده و سالخوردگان با صداي بلند شعرهايي را مي خواندند. 
و  درمي آورد  كوزه  از  را  اجسام  آن  از  يكي  دختر  آن  شعر،  هر  پايان  در 
و  خواست  و  او  به  مربوط  شعر  آن  كه  مي شد  متوجه  جسم  آن  صاحب 

آرزوي او بوده است.
بعد  جشن،  آغاز  در  مردم  آن  در  كه  بوده  باد  و  تير  دستبند  ديگر،  آيين   
با  طناب  هفت  از  و  داشت  نام  باد  و  تير  كه  دستبندي  شيريني،  خوردن  از 
هفت رنگ متفاوت بافته شده بود را به دست خود مي بستند. 9 روز بعد به 
جاي بلندي ميرفته و آن را به دست باد مي سپردند و به همراه آن آرزوهاي 
خاصي  اشعار  خواندن  همراه  به  كار  اين  مي كردند.  طلب  هم  را  خويش 

است.  مي گرفته  انجام 
رسم  اين  است.  جشن  اين  رسم هاي  ديگر  از  پخته  گندم  و  ميوه  خوردن 
جهت  كه  بوده  صورت  اين  به  كرده،  نقل  را  آن  نيز  بيروني  ابوريحان  كه 
پوشاك  مردم  افراسياب،  با  جنگ  در  منوچهر  رنج هاي  خاطره  گراميداشت 
ابتدايي  صورت  به  را  محصوالت  و  كرده  تن  بر  را  دهقانان  و  كشاورزان 
نمي توان  اگرچه  مي كردند.  مصرف  پخته  گندم  و  ميوه  صورت  به  يعني  آن، 
پيدا  بعد  به  هشتم  قرن  ادبي  و  تاريخي  كتاب هاي  در  جشن  اين  از  نشاني 
از  ميشود.  برگزار  مردمان  بعضي  ميان  در  نيز  اكنون  هم  جشن  اين  اما  كرد، 

جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
اين  كه  سوادكوه)  و  سنگسر  ساري،  فيروزكوه،  (مردم  مازندران  مردم   -  

مي كنند.  شو برگزار  نام تيرماه، سيزده  را با  جشن 
- مردم فراهان، كه آن را روز اول تيرماه برگزار مي كنند. 

- مردم كاريزات (در 120 كيلومتري يزد) كه آن را در روز اول تيرماه، با 
مي كنند.  برگزار  ماهي»  تير،  «آب،  نام 

جوالى  سيزدهم  روز  را  آن  كه  جهان،  نقاط  بعضي  و  اصفهان  ارامنه   -
مي كنند.  برگزار 

- زرتشتيان كرمان كه آن را با نام تير و جشن و در دهه دوم تيرماه برگزار مي كنند.
در  عمومي  طور  به  هماكنون  جشن  اين  چه  اگر  اينكه  است  مسلم  آنچه 
گذشت  از  پس  محدود،  برگزاري  همين  اما  نمي شود،  برگزار  ما  مردم  ميان 
بر  و  دارد  ما  پيشينيان  ميان  در  جشن  اهميت  و  قدمت  از  نشان  سال ها، 
كهن  آييني  عنوان  به  را  يادش  نمي كنيم،  برگزار  را  آن  چه  اگر  كه  ماست 

داريم. گرامي 
دل  در  ايران  مهر  خاكي  كره  از  اي  گوشه  هر  در  كه  آنان  تمام  بر  تيرگان 

باد. دارند پيروز 

تقريبًا تمام كاريكاتورها درباره خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نگاهى انتقادى 
به نتيجه اين همه پرسى دارند، بجز بخش محدودي از آثار طراحان راستگرا، از 

جمله بن گاريسون.
است،  مطبوعات  اصلى  جريان  از  مستقل  طراحى  دارد  ادعا  كه  گاريسون  بن 
اغلب ديدگاهى محافظه كارانه، دست راستى، اسالم هراسانه و …  دارد. ويژگى 
ديگر آثار او حجم زياد جزئيات و وقوع داستان هاى موازى است كه باهم يك 

منظومه را تشكيل مى دهند.
در كشتى اروپا آنگال مركل باالى دكل ايستاده و وقوع قريب طوفان اقتصادى 
را فرياد مى زند، موج سهمگين مهاجران در كمين است، يونان دچار دريازدگى 
شده، لنگر بدهى ها توسط فرد نامعلومى كه تنها چشم هايش پيداست در آستانه 
فرو افتادن است، در انبار كشتى دو زن با برقع ديده مى شوند، تنوع نژادى توپى را 
به كف كشتى شكليك كرده و كشتى سوراخ شده، اعراب ثروتمند به بنيادگرايان 
توپ  جهانى شدن،  طرفدارادن  كنند،  غرق  دريا  در  را  سوئد  تا  مى دهند  پول 
نافرجامى را به سوى بريتانياى در حال ترك شليك كرده اند، پرچم اسالم باالتر 
از پرچم اروپا نصب شده، يك بنيادگرا در حال تهديد پرى دريايى زيباروى 
ترسان است (بخش مورد عالقه روحانيت) و در اين آشفته بازار بروكرات هاى 

بروكسل سوت زنان كشتى را به سوى پرتگاه سقوط مى رانند.
تابان و  خورشيد  باشيم، بر وجود آن  حتى با همه موارد فوق موافق  اما اگر 

درخشان در افق كه بريتانيا به سويش مى رود تشكيك وارد است. 

الزم است تذكر بدهم روحانيت درمورد اين ماجراى برگزيت نه موافق است، 
نه مخالف! روحانيت را چه به اين حرف ها !:)

طراح: بن گاريسون

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

يك جشن، يك ملت:

اميد حنيف - روزنامه نگار از تهران:

يادداشت هاى درون مرزى:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41781&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39784&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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پنج شنبه بيست و سوم ماه ژوئن 2016، با راى ملت 
اروپا  اتحاديه  از  كشور  آن  خروج  سود  به  بريتانيا 
(موسوم به بركسيت)، اتحاديه اروپا در كام سخت ترين 
و  فرورفت  خود  ساله  شصت  تقريباً  تاريخ  بحران 
زلزله اى پديد آمد كه ابعاد آن هنوز ناشناخته است. 
اتحاديه اروپا يكى از ستون هاى اصلى شكل بندى نظام 
آن  تكان هاى  است و  آن  كنونى  شكل  در  بين المللى 

طبعاً به بى ثباتى در سراسر جهان دامن مى زند.
چرا بريتانيا چهل و سه سال پيش با تالش فراوان 
اين  ترك  با  امروز،  چرا  و  پيوست  متحد  اروپاى  به 
مجموعه، توفانى از ترديد و پرسش را به وجود آورده 

است؟

ديروز
تالش براى بناى اروپاى متحد در سال هاى پس از 
جنگ جهانى دوم آغاز شد و در سال 1957، با قرارداد 
هلند،  ايتاليا،  فرانسه،  غربى،  آلمان  كشور  شش  رم، 
بلژيك و لوكزامبورگ را در درون «جامعه اقتصادى 
اروپا» گرد هم آورد. همين مجموعه كوچك بود كه 
طى سال هاى دراز با گذار از مراحل گوناگون و فراز و 
نشيب هاى بسيار به اتحاديه اروپا بدل شد و 28 كشور 
را در بر گرفت، پيش از آنكه بريتانيا دروازه خروجى 

را برگزيند.
اروپاى شش عضوى سال 1957 را غول هاى سياسى 
دوگل  شارل  از  آوردند،  وجود  به  قاره  اين  بزرگ 
دو  آلسيد  و  آلمانى  آدناور  كنراد  تا  گرفته  فرانسوى 
گاسپرى ايتاليايى. اينان در كنار چهره هاى برجسته اى 
چون ژان مونه و موريس شومان فرانسوى و پل هانرى 
اسپاك بلژيكى پيام آوران صلح در اروپا بودند، قاره اى 
كه بارها و بارها به دست ملت پرستان و نژادپرستان 
در خون و وحشت فرورفته بود. با همت تواناى اين 
مردان بزرگ بود كه شياطين جنگ و نفرت از آسمان 
و  دوستى  براى  راه  و  شدند  رانده  بيرون  كهن  قاره 

سازندگى هموار شد.
بريتانيا از مشاركت در نخستين گام هاى اروپاى بعد 
از جنگ به سوى وحدت، بر كنار ماند، و حتى اين 
تالش را چندان جدى نگرفت؛ ولى در پى مشاهده 
شكوفايى «جامعه اقتصادى اروپا»، بريتانيا نيز بيش از 
بيش به اين فكر تمايل يافت كه عدم مشاركت در اين 
طرح بزرگ مى تواند منافع درازمدتش را تهديد كند. 

فراموش نكنيم كه در دهه هاى 1960 و 1970 ميالدى، 
اقتصاد بريتانيا در مقايسه با كشورهاى عضو «جامعه 
اقتصادى اروپا» در موقعيت درخشانى نبود. به عالوه 
در فضاى جنگ سرد و رقابت بى امان ميان شوروى 
و آمريكا، لندن احساس مى كرد كه بيش از پيش به 
اروپايى،  كشورهاى  از  هيچ يك  مى شود.  رانده  انزوا 
حتى بريتانيا، نمى توانست در دنياى زير تسلط آمريكا 

و شوروى محلى از اعراب داشته باشد.
در اين شرايط، بريتانيا خواستار پيوستن به «جامعه 
در  را  خود  تقاضاى  نخستين  و  شد  اروپا»  اقتصادى 
سال 1961 عنوان كرد. اما با وتوى ژنرال دوگل روبرو 
شد، زيرا رهبر فرانسه معتقد بود كه انگليسى ها، اگر به 
«جامعه اقتصادى اروپا» دست يابند، از پيشروى آن در 
راستاى وحدت جلوگيرى خواهند كرد؛ ولى سرانجام 
وتوى فرانسه برداشته شد، پيوستن بريتانيا به «جامعه 
اقتصادى اروپا» در سال 1973 مورد قبول قرار گرفت 
و انگليسى ها نيز همان سال در يك همه پرسى، با بيش 

از 67 درصد آراء بر آن صحه گذاشتند.
ولى از آن زمان تا به امروز، بريتانيا هرگز به مفهوم 
واقعى كلمه به هدف تعيين شده از سوى پايه گذاران 
اروپا ملحق نشد. اينان از همان آغاز به ايجاد حلقه هاى 
اقتصادى  «جامعه  اعضاى  ميان  تنگ تر  سال  به  سال 
اروپا» و سلف آن «اتحاديه اروپا» باور داشتند، حال 
منطقه  يك  حد  در  را  اروپا  داشت  اصرار  لندن  آنكه 
مبادله آزاد نگه دارد و از ايجاد نهادهاى فراملى براى 
پيشروى به سوى مراحل باالتر همگرايى، جلوگيرى 

كند. 
متحدان بريتانيا در درون اتحاديه اروپا نيز به روشنى 
مى ديدند كه لندن نسبت به هرگونه حركت اروپا به 

سوى وحدت، حساسيت منفى نشان مى دهد.
ميان  بريتانيا  كه  مى افتاد  جا  پيش  از  بيش  فكر  اين 
«بودن» يا «نبودن» در اتحاديه اروپا سرگردان مانده و 
ترجيح مى دهد يك پايش را در درون و پاى ديگرش 
از  كسى  شرايط  اين  در  دارد.  نگه  اتحاديه  بيرون  در 

تصميم بريتانيا مبنى بر عدم پذيرش يورو به عنوان پول 
واحد اروپا، شگفت زده نشد.

بريتانيا  عمومى  افكار  و  سياستمداران  ميان  شكاف 
به  رو  ميالدى   2000 دهه  آغاز  از  اروپا  اتحاديه  و 
بزرگى  بخش  كه  زمانى  از  به ويژه  گذاشت،  افزايش 
از منطقه يورو رفته رفته در كام بحران فرورفت، حال 
آنكه بريتانيا از پويايى اقتصادى نسبتاً قابل مالحظه اى 
آشكار بود كه از شور و شوق  برخوردار بود. ديگر 
زيادى  چيز  اروپا،  اتحاديه  براى  بريتانيا  مردم  اوليه 
برجاى نمانده است. با اين حال كم تر كسى مى توانست 
باور كند كه همان مردم، در همه پرسى تاريخى بيست 
راى  اتحاديه  در  «نماندن»  به  بار  اين  ژوئن،  سوم  و 

خواهند داد.

امروز
تصميم  اعالم  ژوئن،  چهارم  و  بيست  جمعه  بامداد 
مردم بريتانيا به خارج شدن از اتحاديه اروپا به يك 
با  همراه  اروپا،  مالى  بازارهاى  در  واقعى  «سونامى» 
در  شد.  منجر  جهان،  مناطق  ساير  در  پس لرزه هايى 
خود اروپا، شاخص هاى كل سهام، يك «جمعه سياه» 
را از سر گذراندند كه يادآور بدترين روزهاى بحران 
هم زمان  بود.  ميالدى  و 2008  سال هاى 2007  مالى 
بازارهاى ارز با نوسان هاى بسيار شديد روبه رو شدند، 
به ويژه با سقوط شديد نرخ برابرى پوند انگليس در 

برابر دالر.
ريشه هاى اين «سونامى» مالى بر كسى پوشيده نيست. 
سرمايه ها از ترديد و ابهام و تيره بودن چشم اندازها 
وحشت دارند و اين همان مشكالتى است كه امروز 
موج  اروپا  اقتصادى  و  سياسى  عمومى  فضاى  در 

مى زند.
داخلى  ناخالص  توليد  درصد  هيجده  انگلستان 
اتحاديه اروپا را تأمين مى كند، دومين قدرت اقتصادى 
اروپا بعد از آلمان به شمار مى رود، با تكيه بر «سيتى» 
لندن بخش بزرگى از فعل و انفعاالت مالى و بانكى 
اروپا را زير كنترل دارد، و ميزبان صدها هزار نفر از 

شهروندان ديگر كشورهاى عضو اتحاديه است...
به عالوه صدها شركت بين المللى در خاك بريتانيا 
مستقر شده اند با اين اطمينان كه مى توانند از خاك اين 
كشور عضو اتحاديه اروپا به آسانى به بيست و هفت 
كشور ديگر دست يابى داشته باشند. اكنون كه بريتانيا از 
اتحاديه اروپا بيرون مى آيد، كل استراتژى شركت هاى 

مورد نظر هم در هم ريخته است.
اين امكان وجود دارد كه بازارهاى مالى طى روزهاى 
آينده تا اندازه اى آرام بگيرند، به ويژه از آن رو كه بانك 
مركزى اروپا و بانك انگلستان امكانات عظيم خود را 
براى مقابله با توفان بسيج كرده اند؛ ولى بازگشت به 
نيست،  امكان پذير  آسانى  به  پايدار  كم وبيش  آرامش 
دوران  يك  طى  «بركسيت»  از  برآمده  ابهام هاى  زيرا 
كم وبيش طوالنى فضاى اروپا را زهرآلود خواهند كرد. 
بر طرف شدن اين ابهام ها در گرو شكل بندى آينده 

اتحاديه اروپا و وضعيت آتى بريتانيا است.

فردا
از لحاظ صرفاً حقوقى، پيآمدهاى راى مردم بريتانيا در 
راستاى «بركسيت» كمابيش روشن است. قراردادهاى 
اتحاديه  اعضاى  خروج  فرايند  اروپا  اتحاديه  بر  ناظر 
اروپا را پيش بينى كرده اند، به ويژه ماده پنجاه قرارداد 

به رسميت  2009 ليسبون كه حق خروج را صريحاً 
مى شناسد؛ و باز بر پايه همين قراردادها، گفت وگوهاى 
مربوط به جدايى نهايى بايد طى مدت دو سال بعد از 

اعالم تصميم درباره خروج، به پايان برسند.
واقعيت هاى  حقوقى،  صرفاً  مسايل  وراى  در  ولى 
بسيار پيچيده سياسى و اقتصادى را بايد در نظر گرفت. 
در تاريخ بناى اروپاى واحد، كه حدود شصت سال 
پيش آغاز شده، اين نخستين بار است كه كشورى راه 
خروج را در پيش مى گيرد، آن هم كشورى به عظمت 
بريتانيا كه طى اين همه سال به هر حال بر مجموعه 
ساختارهاى حقوقى و سياسى و اقتصادى و ديپلماتيك 

اتحاديه اروپا تأثير گذاشته است.
بخش بزرگى از روابط بازرگانى و مالى انگلستان با 
جهان طى چند دهه گذشته بر پايه قوانين اتحاديه اروپا 
شكل گرفته اند. به عنوان نمونه قوانين گمركى مربوط 
هستند  قوانينى  همان  خارج  با  بريتانيا  دادوستد  به 
اعضاى  اروپا و براى همه  چارچوب اتحاديه  در  كه 
اين اتحاديه تنظيم شده اند. همچنين بريتانيا تابع كل 
با  اروپا  اتحاديه  كه  است  بازرگانى  موافقت نامه هاى 
ده ها كشور در جهان منعقد كرده است. اين به آن معنا 
است كه بريتانيا، بعد از خروج از اتحاديه اروپا، بايد 
هزاران متن حقوقى را از نو با ده ها كشور در جهان 
مورد مذاكره قرار دهد. از آن مهم تر نوع روابط تازه اى 
است كه از اين پس بايد ميان بريتانيا و اتحاديه اروپا 

برقرار شود.
در عرصه سياسى، «بركسيت» مى تواند با پيامدهاى 
بسيار مهم هم براى بريتانيا و هم براى اتحاديه اروپا 
همراه باشد. اسكاتلند، كه به هوادارى سرسختانه از 
اروپاى متحد تمايل دارد، ممكن است بار ديگر طرح 
استقالل از بريتانيا را پيش بكشد. حتى ايرلند شمالى، 
كه از نتايج همه پرسى بريتانيا تلخكام است، مى تواند 

به طرح هاى مشابهى روى آورد.
در  «بركسيت»  پيروزى  اروپا،  اتحاديه  درون  در 
بريتانيا به مذاق همه احزاب و جريان هاى ضد اتحاديه 
دادن  سازمان  خواستار  نيز  اينان  و  آمده  خوش  اروپا 
همه پرسى هايى مشابه هستند. به عنوان نمونه حزب 
كه  ملى»،  «جبهه  به  موسوم  فرانسه  راستى  دست 
نيرومندترين تشكل سياسى در فرانسه است، بالفاصله 
خواستار خروج اين كشور از اتحاديه اروپا (فركسيت) 
شده و يك همه پرسى را، مشابه آنچه در بريتانيا به اجرا 
چند  و  فنالند  هلند،  در  مى كند.  مطالبه  شد،  گذاشته 
كشور ديگر اروپايى صداى هواداران خروج از اتحاديه 

اروپا روز به روز بلندتر شنيده خواهد شد.
در اين شرايط از فكر بسيار واالى وحدت اروپا، كه 
يك دوره طوالنى صلح و پيشرفت را در بخش بسيار 
بزرگى از قاره كهن بنياد گذاشت، چه بر جاى خواهد 
ماند؟ ترديدى نيست كه فكر اروپاى متحد پويايى و 
نفوذ خود را در بخش بسيار بزرگى از افكار عمومى 
از دست داده است. اگر مسئوالن كنونى اروپا به ويژه 
رهبران كشورهاى مهمى چون آلمان و فرانسه و ايتاليا 
نتوانند بار ديگر ارابه وحدت را به حركت درآورند، 
ترديد نمى توان داشت كه اتحاديه اروپا خواه ناخواه رو 
به فروپاشى خواهد رفت. اگر تا امروز در مورد خطر 
فروپاشى اتحاديه اروپا ترديدهايى وجود داشت، راى 
مردم بريتانيا به سود «بركسيت» اين ترديدها را از ميان 

برده است.

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

سونامى يك جدايى

www.iranshahrnewsagency.com
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افت ارزش پوند ادامه دارد
نزولى  سير  به  همچنان  بريتانيا  پول  واحد  ارزش 
خود، در پى همه پرسى و خروج آن كشور از اتحاديه 

اروپا، ادامه داد.
يوان  ارزش  و  روبه روست  فشار  با  همچنان  يورو 
چين نيز در برابر دالر آمريكا به كم ترين ميزان طى 

شش سال گذشته رسيده است.
بازارهاى بورس شرق آسيا نيز همچنان از ثبات كمى 

برخوردارند و به روند نزولى خود ادامه داده اند. 
ماه  تير  هفتم  در  بريتانيا  پوند  رويترز  گزارش  به 
همچنان با 2.4 درصد كاهش ارزش در برابر واحد 
از  كم تر  است، كه  رسيده  دالر  آمريكا به 1.33  پول 
اين  و  است  گذشته  سال  در 31  آن  حد  پايين ترين 

روند هنوز ادامه دارد.
اروپايى نيز همچنان تحت فشار  يورو، پول واحد 
قرار دارد و با يك درصد كاهش روبه رو شده است. 
احتمال  اروپا،  اتحاديه  از  بريتانيا  خروج  بر  عالوه 
افزايش محبوبيت احزاب افراطى در اروپا و نيز ابراز 
نگرانى از فروپاشى اتحاديه بر بحران موجود افزوده 

است.
همچنان  اقتصادى  وضعيت 
توسط  ژاپن  ين  خريد  روند  به 
بورس  سقوط  و  سرمايه گذاران 
به  مى كند.  كمك  كشور  آن  در 
طورى كه دولت ژاپن هشدار داد 
دوباره وارد عمل شده و ارزش 
ين را به طور مصنوعى كاهش 
سبب  هشدار  اين  داد.  خواهد 
(شاخص  توكيو  بورس  تا  شد 

نيكى) كمى بهبود پيدا كند. روز جمعه نيكى با افت 
تقريبا هشت درصدى روبه رو شده بود.

بهاى نفت نيز بين يك تا 1.3 درصد ديگر كاهش 
پيدا كرده و به 47.80 دالر در هر بشكه رسيده است.

افت ارزش يورو به كم ترين ميزان طى سه ماه و نيم 
گذشته، ارزش يوان چين در برابر دالر را نيز كاهش 
داده است؛ افت ارزش يوان در روز دوشنبه از دسامبر 

سال 2010 تا كنون سابقه نداشته است.

يك مدير مالى در ژاپن به رويترز گفته است «آنچه 
احتماال  آزادى ست».  از  «فرار  هستيم،  شاهدش  ما 
ديوارهاى بيشترى در خيلى جاها كشيده خواهد شد. 
بخش ها و سازوكارهايى كه از روند جهانى شدن سود 

مى برند، اكنون صدمه مى بينند».
روز گذشته مقام هاى اقتصادى قدرت هاى آسيايى، 
خروج  پى  در  پيش آمده  شرايط  و  بازار  وضعيت  از 

بريتانيا ابراز نگرانى كرده بودند.

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=70198&pgs=1&cat=7&tif=....
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4067&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 11 تير/1 جوالى
1302 خورشيدى (1923 ميالدى)

زادروز عباس كاتوزيان، نقاش معاصر ايرانى
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

جامعه  نماينده  شاهرخ،  كيخسرو  درگذشت 
زرتشتيان در مجلس

1326 خورشيدى (1947 ميالدى)
زادروز ميهن بهرامى، قصه نويس، در تهران

1369 خورشيدى(1990 ميالدى)
درگذشت محمدعلى زاويه، نقاش و نگارگر 

ايرانى
گذراندن  از  پس  زاويه  اسماعيل  محمدعلى 
تحصيالت ابتدايى در سال 1308 به هنرستان 
هنرستان،  اين  (بعدها  رفت  مستظرفه  صنايع 
كمال الملك خوانده مى شد) و رشته  مينياتور 
از  پس  برگزيد.  آموزش  براى  را  تذهيب  و 
با  مينياتور  رشته   در   1319 سال  در  چندى 

درجه ى ممتاز فارغ التحصيل شد. 
صورت  به  زاويه  على  محمد  نقاشى  آثار   
كارت تبريك در شركت كتاب موجود است

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت جمشيد شيبانى، خواننده معروف 
جاز در ايران، در  موسيقى  و از پيشكسوتان 
كاليفرنيا.  لوس آنجلس  در  تارزانا  بيمارستان 

وى متولد 1303 بود.

شنبه 12 تير/2 جوالى
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

روزنامه نگار  و  شاعر  عشقى،  ميرزاده 
آزادى خواه، به قتل رسيد

ميرزاده عشقى نام اصليش «سيد محمدرضا 
سيدابوالقاسم  «حاج  فرزند  و  كردستانى» 
دوازدهم  تاريخ  در  و  بود  كردستانى» 
جمادى اآلخر سال 1312 هجرى قمرى مطابق 
 1894 سال  و  خورشيدى   1273 آذرماه   20

ميالدى زاده شد.
كوتاه  عمر  علت  به  عشقى  شعرهاى  شايد 
پيدا  شدن  پخته  مجال  گاه  هيچ  شاعريش 
نكردند اما صراحت لهجه، نكته بينى و تحليل 
و  سياسى  تحوالت  مورد  در  او  فنى  بسيار 
اجتماعى دوره خودش بسيار مشهود است. به 
عقيده بسيارى از مورخين عشقى از مهم ترين 
روشنفكران مولود روشنگرى پس از مشروطه 

بود.
وى به خاطر مخالفت با سردار سپه و جمهورى 
پيشنهادى او به دست عوامل اوكشته شد. مزار 
(در  متروك  گوشه اى  در  و  ابن بابويه  در  او 

نزديكى مزار نصرت الدوله فيروز) قرار دارد.
از  مى توان  عشقى  معروف  اشعار  از 
و  احتياج  مريم،  تابلو  سه  نوروزى نامه، 

رستاخيز نام برد.
شعر بايد ريد، يكى از تندترين و معروفترين 

اشعار عشقى است.
بعد ازين بر وطن و بوم و برش بايد ريد!
بچنين مجلس و بر كّر و فرش بايد ريد!

انتشارات  از  عشقى  ميرزاده  اشعار  كليات   

شركت كتاب منتشر شده است.
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

زادروز بيژن بيجارى، قصه نويس، در اصفهان
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

سرنگونى هواپيماى مسافربرى ايران توسط 
ناو آمريكايى در خليج فارس

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
فيلمساز  شهيدثالث،  سهراب  درگذشت 

برجسته.

يكشنبه 13 تير/3 جوالى
1350 خورشيدى (1971 ميالدى)

درگذشت استاد دكتر محمد معين، دانشمند، 
نويسنده، پژوهشگر و رئيس سازمان لغتنامه 

دهخدا و پديد  آورنده فرهنگ معين
  دست آوردهاى دكتر محمد معين در شركت 

كتاب موجود هستند 
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت صادق چوبك، نويسنده، در بركلى 
كاليفرنيا

 شركت كتاب ناشر كتاب هاى زنده ياد صادق 
چوبك است. 

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت جواد تقدسى، كمدين معروف در 

سن 84 سالگى در تهران.

دوشنبه 14 تير/4 جوالى
1295 خورشيدى(1916 ميالدى)

زادروز صادق چوبك، نويسنده  در بوشهر.
پيشگامان  از  هدايت  صادق  همراه  به  وى 
داستان نويسى مدرن ايران است. از آثار مشهور 
وى مجموعه داستان انترى كه لوطى اش مرده 
بود و رمان هاى سنگ صبور و تنگسيرنام برد.

زمان  در  چوبك  صادق  آثار  جلد  كليه 6    
حيات نويسنده و با مجوزايشان توسط شركت 

كتاب تجديد چاپ شدند. 
1230 خورشيدى(1851)

زادروز ميرزا حسن تبريزى معروف به رشديه 
در تبريز ازپيشگامان نهضت فرهنگى ايران و 
بنيانگذار مدرسه (دبستان) به سبك نوين در 

ايران (درگذشت 27 آذر 1323 در قم)
1379 خورشيد(2000 ميالدى)

بانوى  منوچهريان،  مهرانگيز  درگذشت 
حقوقدان  ايرانى

1391 خورشيدى (2012 ميالدى)
درگذشت منوچهر جمالى، نويسنده و متفكر 
ماالگاى  شهر  در  سالگى   84 سن  در  ايرانى 

اسپانيا

سه شنبه 15 تير/5 جوالى
1287 خورشيدى (1908 ميالدى)

درگذشت ميرزاملكم خان ناظم الدوله- وزير 
مختار ايران در ايتاليا و مدير روزنامه  قانون

1313 خورشيدى (1934 ميالدى)
زادروز صادق همايونى، محقق، شاعر، قصه 

نويس

1342 خورشيدى (1963ميالدى) 
رييس  حاج رضايى-  طيب  دستگيرى 
اتهام  به  تهران  تره بار  و  ميوه  ميدان هاى 

مشاركت در وقايع 15 خرداد
1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

درگذشت مجيد محسنى، كارگردان, نويسنده 
و بازيگر ايرانى.

چهارشنبه 16 تير/6 جوالى

1305 خورشيدى(1926ميالدى)
و  –ايران شناس  براون  ادوارد  درگذشت 
استاد دانشگاه كمبريج، نويسنده  كتاب «تاريخ 

ادبيات ايران»
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز گلى امامى، مترجم
  آثار ترجمه گلى امامى مانند به كسى مربوط 
نيست، پروست چگونه مى تواند زندگى شما 
را دگرگون كند، زندگى كوتاه است (نامه اى 
به قديس آگوستين)، گردابي چنين هايل در 

شركت كتاب موجود است 
1376 خورشيدى(1997 ميالدى)

مجتهدى  محمدعلى  دكتر  درگذشت 
رياضيدان و بنيانگذار دانشگاه صنعتى آريامهر 

(شريف).
  كتاب «دبيرستان البرز و شبانه روزى آن»  
از انتشارات بيستون و كتاب «خاطرات محمد 
در  بوكز  ايران  انتشارات  از  مجتهدى»   على 

شركت كتاب موجود است. 

پنجشنبه 17 تير/7 جوالى

1326 خورشيدى (1947 ميالدى)
ايران)،  قيام  (مدير  صدر  حسن  بازداشت 
عباس  آتش)،  (مدير  ميراشرافى  سيدمهدى 
خليلى (مدير اقدام) و توقيف روزنامه هايشان

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
زادروز فرشته   سارى، شاعر، قصه نويس، و 

مترجم
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

زادروز اردوان كامكار، آهنگساز و نوازنده ى 
سنتور

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
تشكيل جناح سوم به رهبرى دكتر هوشنگ 

نهاوندى در حزب رستاخيز.
1361 خورشيدى(1982 ميالدى) 

معروف  زنجانى  نجفى  احمد  درگذشت 
معاصر.  خوشنويس  و  هنرمند  معصومى،  به 
آثار  از  يكى  تهران  دانشگاه  كتيبه  خطاطى 
فرهنگى  ميراث  از  بخشى  كتبه  اين  اوست. 
دانشگاه  اين  التحصيالن  فارغ  كليه  مشترك 

است.
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

هنرى  مدير  ناصرى،  فريدون  درگذشت 
آبان   14 (تولد  تهران  سمفونيك  اركستر 

1309خورشيدى)

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
1 تا 7 جوالى  (11 تا 17 تير)

استفاده از اين منبع براى همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

نسخه فارسى كتاب «نا انسانيت»
دكتر اردشير بابك نيا هولناكترين فاجعه اى كه بشر بر بشر وارد كرده است را همراه با كاريكاتورهاى اردشير محصص براى ما به صورت كتابى تدوين 
كرده است كه با ورق زدن آن، نه فقط قربانيان را مى بينيم، نه فقط ناله هاى دلخراش شان را مى شنويم، نه فقط باقيمانده هاى آن ها را لمس مى كنيم، نه فقط 

مى توانيم غذاهايى را كه آن مفلوكان مى خورده اند بچشيم، بلكه بوى سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس مى كنيم.  

ايرانشهر  هر هفته يك صفحه از اين «نا انسانيت» هولناك را براى آن كه نه فراموش شود و نه تكرار به چاپ مى رساند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29889


7 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21 - NO:21 - JUL, 1 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 21  - جمعه 1  جوالى 2016

رويدادهاى هفته:
 از جمعه 1 جوالى 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پيش بينى هوا

هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در  
                                          

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

شب شعر در بت ديويد

سه شنبه ها از ساعت 7/30 تا 8/30 شب 

818 344 8523 

Beith David Educational 
Center
18648 Clark St.,
Los Angeles, CA91356

روحانى رضا  كنسرت 
 

روحانى  انوشيروان  همراهى  به 
شنبه 23 جوالى ساعت 7 شب 

وروديه از 45 تا 95 دالر 
424 333 4763
Herbert Zipper Concert 

Hall
200 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90012

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

كتز  بلك  و  مانكن  ساسى  كنسرت 

شنبه 16 جوالى 

NOVO
(Formerly Club Nokia) 

818 905 7774
800 W Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90015

كيوسك  گروه 

همراه با  ميهمان ويژه اردشير فرح 
شنبه 20 آگوست ساعت 8 شب 

Grand Performances
350 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90071

شجريان سيامك  كنسرت 

يكشنبه 17 جوالى ساعت 7/30 شب
وروديه 35 تا 75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

818 486 4186
Wilshire Ebell Theatre
4401 W 8th St.,
 Los Angeles, CA 90005 

كند  مى  برگزار  سينما  دريچه 

از پنجشنبه 30 جون به مدت يك هفته 
برترين كمدى سال، فيلم 50 كيلو آلبالو 

424 260 7004
LA: Laemmles Music Hall 3
VALLEY: Laemmles Town 

Center 5
IRVINE: Anaheim Hills, 

Cinema City

استرانز و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 10 جوالى 
وروديه 25 دالر 

310 372 0035

Saint Rocke
142 Pacific Coast Hwy,
Hermosa, CA 90254

پارتى  و  شيال،شام  كنسرت 

جمعه 8 جوالى ساعت 8/30  بعد از ظهر

714 318 3254 

Newport Beach Tee Room
3100 Irvine Ave., 
Newport Beach, CA 92660

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 16 جوالى 

وروديه از 74 تا 291 دالر 

6215 W. Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90028

اميرى  خواجه  احسان  كنسرت 

شنبه 6 آگوست ساعت 8/30 شب 
وروديه از 50 تا 125 دالر

بليط در شركت كتاب موجود است.
818 9 08 08 08
818 222 9779
Microsoft Theatre 
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

روحانى  شهرداد  كنسرت 

پنجشنبه 7 جوالى ساعت 7 شب 
310 276 0453

WALLIS ANNENBERG 
CENTER
9390 N. Santa Monica 

Blvd.,
Beverly Hills, CA 90210

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با عارف
جمعه تا يكشنبه 1 تا 3 جوالى 

818 985 5800

كاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

نامجو  محسن  كنسرت 

يكشنبه 10 جوالى ساعت 6 بعد از ظهر 
وروديه از 45 تا 75 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد.

Irvine Barclay Theatre 
4242 Campus Dr.,
Irvine, CA 92612

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

جهت درج در اين صفحه و ثبت در سايت 
رويدادهاى ايرانيان ارسال فرماييد. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رويداد با برگزار كننده رويداد تماس داشته 

باشيد. ايرانشهر در قبال محتوى و نحوه 
برگزارى رويدادها مسئوليتى ندارد.

event@08.net

كوتاه  فيلم  ساليانه  جشنواره  هشتمين 

فرهنگ بنياد 

از دوشنبه 18 آپريل تا دوشنبه 18 جوالى 
فستيوال فيلم كوتاه 2016

310 666 1546
P.O.BOX 491571,
Los Angeles, CA 90049

تنظيم: افشين زندى Email: info@astro72.comطالع بينى هفته:
اول و دوم ماه جوالى

خورشيد در خرچنگ و ماه و مشترى در دوپيكر (جوزا) قرار دارند. با قرار گرفتن دو سياره در عنصر باد (جوزا) تمام ارتباطات كارى و شخصى 
مانند چانه زنى و... زياد شده و زمان مناسبى است براى ارتباط مجدد و از سرگيرى روابط جديد بر مبناى فهم و درك طرف مقابل. 

سوم و چهارم جوالى
خورشيد در خرچنگ و ماه  و ونوس هم در خرچنگ (سرطان) همراه با چهار سياره ديگر در عنصر آب زمان تمركز بر روى خانواده و احساسات 
و احتياجات آن است. در اين دو روز به گفته هاى ديگران و احساساتشان گوش كنيد، شايد چيزى كه تاكنون نشنيده ايد را درك كنيد و پاسخ مناسب 

بدهيد و مسئوليت آن را به عهده بگيريد.

پنجم و ششم جوالى
خورشيد در خرچنگ و ماه در برج شير(اسد) قرار دارد و در اين دوروز خالقيت هنرى از هرنوع آن مانند نقاشى تا آشپزى شكوفا مى شود و زمان 

ماسبى است براى اقدام به كارهايى كه از صميم قلب مصمم به انجام آن هستيد. از عصبانيت و كدورت دورى كنيد.

هفتم و هشتم جوالى
خورشيد در خرچنگ و ماه و ژوپيتر در برج خوشه (سنبله) قرار دارند. در اين دو روز تمام حواس ما به انجام كارهاى كاملگرايانه و به اتمام رساندن 
كارهاى ناتمام چند هفته اخير معطوف مى شود. و ژوپيتر به خوش شانسى و خوشحالى ما كمك مى كند. از قضاوت بيجا در مورد كمبودهاى ديگران 

و حتى خودمان بپرهيزيم و بر حذر باشيم.

زندى: افشين  درباره 
درخالل سفر زندگى Astro-72 را پايه گذارى نمودم و در عرض 20 سال اخير نسبت به 
ستاره شناسى چينى، هندى و ژاپنى شناخت پيدا كردم و از طريق اين حكمت باستانى قادر به 
خواندن نمودار تولد شدم. اين را ماموريت خود مى دانم كه زندگى ام را صرف آموزش و آشنا 

نمودن مردم با اين حكمت نمايم و تا كنون نيز هزاران نفر را به اين مقصود رسانده ام.
نمودار تولد هر شخص نشانگر طول عمر و ميزان ثروت شخص نيست، بلكه نشانگر اين است 
كه با چه استعدادها و تواناييهاى نهفته اى متولد شده ايد  واين كه تصميم درست براى پرورش 
و بكارگيرى اين استعدادها و به انجام رساندن مأموريت كيهانى تان را در زندگى به شما نشان 
خواهد داد. هر شخص با مأموريت ويژه اى به اين دنيا پاى مى گذارد و ما هميشه قدرت انتخاب 
آزاد داريم. بر اين باوردم كه همگان بايد بتوانند نمودار تولدشان را بخوانند تا براى انتخاب مسير 
زندگى شان، استعدادهايشان را كشف و متبلور سازند، من در اين مسير سعى ميكنم تا با راهنمايى 

شما به اين توانايى برسيد. من براى خدمتگذارى حاضرم.
سوال ها و پيشنهاد هايتان را از طريق ايميل يا تلفن با من در ميان بگذاريد:

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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قسمت سوم و آخر:

در بخش هاى  قبلى اين مطلب 
نظريه  بنيادين  ساختارهاى 
جهان شهرى را به عنوان زمينه 
پايه  مفاهيم  از  ساختارشناسى 
در علوم اجتماعى بر شمرده و  
وكوشيدم تا به خوانندگان اين 
صفحه ايرانشهر نشان دهم كه 

چگونه مبناى بازشناسى ما از جهان پيرامون وموضوع 
خانواده در نظريه جهان شهرى تغيير يافته است. سپس 
و  جهان شهرى  خانواده  كاركرد  و  مبنا  دوم  بخش  در 
تغييراتى كه در زندگى ما ايجاد كرده است را به اتفاق 
برشمرديم و در سير ميان جهان اول تا جهان سوم و نيز 
كاركرد انقالب زنانه بررسى كرديم. حال و در سومين 
از   ديگرى  ابعاد  تا  كوشيد  خواهم  مقال  اين  قسمت 
زمينه هاى نظم مدرن خانواده جهان شهرى را بيشتر با 

هم بشناسشيم.

سلسله مراتب جهانى مراقبت
اين زنجيره هاى مراقبت در جهت هاى مختلف بسط 
مى يابند، و از مرزها، كوه ها و اقيانوس ها مى گذرند تا 
مكان هاى متنوعى را به هم وصل كنند؛ اما سازوكارشان 
تصادفى و بارى به هرجهت نيست. بلكه برعكس، فرايند 
روشنى را طى مى كنند كه در نابرابرى اجتماعى ريشه 
دارد. به تعبير آرلى ُهكشيلد، جامعه شناس آمريكايى، 
«مادرى در سلسلة مليت، قوميت و نژاد به رتبه هاى 
پايين تر تفويض مى شود.» اين گزاره خاطرنشان مى كند 
كه عصر جهانى سازى، سلسله مراتبى جديد مى آفريند: 
سه گانه  كارهاى  آن  تفويض.  جهانى  سلسله مراتب 
(مراقبت، تميزكارى و پُخت وپز) در سلسله هاى مليت، 

رنگ و قوميت به ديگران واگذار مى شود.
وراى همة اينها، كودكان، سالمندان و افراد معلول يا 
بيمارند كه بايد پيامدهايش را به جان بخرند. در رتبه هاى 
مراقبت  و  كافى  كمك  از  بهره مندى  شانس  پايين تر، 
مناسب كمتر مى شود. اگر زنان لهستانى خانه هايشان 
را جهت كار براى خانواده هاى آلمانى ترك مى كنند، و 
زنان اوكراينى خانه هايشان را براى كار در خانوارهاى 
و  مراقبت  كارهاى  كسى  چه  مى كنند،  ترك  لهستانى 

تميزكارى و پخت وپز را در اوكراين انجام مى دهد؟
مطالعات تجربى نشان داده اند كسانى كه در كف اين 
سلسله مراتب قرار مى گيرند، بايد هزينه هاى اين تفويض 
وظايف را به دوش بگيرند. براى مثال، فرزندان مادران 
عمه ها/ مادربزرگان،  غالباً  بگيريد.  نظر  در  را  مهاجر 

خاله ها و خواهران بزرگتر كه بايد اين وظيفة جديد را 
نيز بر دوش بگيرند، زير فشار مسئوليت هاى متعددند؛ يا 
پيرتر و خسته تر و بيمارتر از آن هستند كه از عهده اش 
كودكانى  كنند،  تالش  سخت  هم  اگر  حتى  برآيند. 
كه به آن ها سپرده شده اند كمابيش به حال خود رها 
مناسب  غذاى  و  كافى  مراقبت  آنكه  بدون  مى شوند 
دريافت كنند. درهمين حال، اميد كمك چندانى هم از 
پدران نمى رود. برخى از مردان سال ها پيش غيبشان زده 
است و از پيوندها و وظايف خانوادگى فاصله گرفته اند. 
و از آن ها كه مانده اند، براى بسيارى دشوار است كه 
اكنون با جابجايى نقش ها كنار بيايند. با چرخش اوضاع، 
يعنى زنانى كه در خارج كار مى كنند و نان آور شده اند، 
مردان  از  بسيارى  مى شود.  تهديد  آنها  مردانة  هويت 
درگير بحران هاى خودشان هستند و به همين علت، 
ارائه  عاطفى  حمايت  و  پشتيبانى  مى توانند  به ندرت 
پايگاهى  فاقد  كودكان  از  بسيارى  بدين ترتيب،  دهند. 
باثبات اند، احساس تنهايى مى كنند، و نوميدانه مشتاق 

آمدن مادرانشان هستند.

ضرر و سود: مقايسه هاى جهان شهرى
در  مكرراً  مؤلفه ها  اين  تنهايى؛  فالكت،  استثمار، 

مطالعات مربوط به مادرى فراملى و خانواده هاى فراملى 
مطرح مى شود. اما اگر دقيق تر نگاه كنيم مى بينيم برخى 
از پژوهش ها هم به ابعادى اشاره كرده اند كه رنگ وبوى 
درد  و  ضرر  ابداً  مطالعه ها  اين  هرچند  دارد.  ديگرى 
ناشى از جدايى جغرافيايى را انكار نمى كنند، اما «نگاه 
غمبار به خانوارهاى فراملى» را به چالش مى كشند، و 
دربارة «خصيصه هاى دراماتيك» (رريچ، 2012) و «ژانر 
وحشت» (گمبرد، 2000) ساخته شده از زنان آزارديده، 
پدران ناكارامد و كودكان محروم هشدار داده اند. اين 
داستان ها از «دوسويه نگرى» مى گويند: نه ضرر مطلق، 

بلكه سودهايى همراه با ضرر.
اين سودها چه مى تواند باشد؟ 

به منظور ارائة پاسخى اوليه، دو دستة اصلى از اثرات 
مثبت را مى توان در محتواى مطالعات تجربى مشاهده 

كرد:
زنان  است.  ناخوشايند  رابطه هاى  از  خروج  اول، 
مهاجر هنگام صحبت از زندگى در زادگاهشان، اغلب 
از رابطه هاى تلخ (شوهر مست، خشونت خانگى و...) 
كشورهاى  مهم ترين  از  يكى  فيليپين،  در  مى گويند. 
صادركنندة زنان مهاجر، طالق قانونى جايى ندارد. در 
ديگر كشورها، طالق هرچند قانونى است اما برچسب 
اجتماعى بسيار منفى اى براى زنان دارد، و بچه دارشدن 
خارج از ازدواج نيز به بى آبرويى مشابهى منجر مى شود. 
پس اين زنان در كشورهاى بومى شان گرفتار شده اند. در 
بافتى كه الگوى خانوادة سنتى و تفكيك كار جنسيتى 
سلطه دارد، آن ها اميد چندانى به يافتن شوهر يا پيداكردن 
شوهرى بهتر از قبلى ندارند. همچنين از مزاياى اقتصادى 
ناشى از ازدواج و مرد نان آور نيز محروم اند. اين زنان 
براى آغاز يك زندگى جديد، يك رابطة جديد يا حتى 
دارند:  رو  پيش  گزينه  يك  فقط  جديد،  خانوادة  يك 
خروج. دنبال آيندة بهتر رفتن، يعنى ترك كشور زادگاه 

و امتحان شانس خود در جايى ديگر.
دوم، زنان مهاجر، خواه در فرار از رابطه اى ناكارآمد 
مى شوند.  بهره مند  نيز  ديگرى  مزاياى  از  نه،  يا  باشند 
اغلب براى اولين بار به قدرى از استقالل دست مى يابند. 
و  اميال  از  تبعيت  به  مجبور  شايد  جديد  كشور  در 
خواسته هاى كارفرما باشند، اما ديگر تحت كنترل مستقيم 
شوهر، پدر و ديگر اعضاى خاندان نيستند. حداقل براى 
برخى از زنان، دگرگونى هويتشان به شيوه اى ظريف اما 

عميق آغاز مى شود.

آنها از اين استقالل و آزادى شخصى نوپديد اندك اندك 
كامياب مى شوند. با گذشت چند سال، راه هايى براى 
وفق يافتن با محيط جديد مى يابند، دوست هاى جديد 
پيدا مى كنند، پسنديدن فاصلة جغرافيايى با آن زندگى 
روزمره در خانواده هاى درهم تنيده را ياد مى گيرند، و 
شايد گاهى گمنامى زندگى شهرى را هم قدر بدانند. 
زنان مهاجر، براى ساعت هاى طوالنى و دشوار كارشان 
پول اندكى دريافت مى كنند. ولى همان هم به هرحال 
پول است؛ و مهم تر آنكه مال خودشان است، و باز هم 
بهتر اينكه در مصرف آن اختيار دارند. خودشان تصميم 
مى گيرند چقدر به خانه بفرستند و چقدر نگه دارند؛ 
چقدر خرج و چقدر پس انداز كنند. آن ها در كشور جديد 
برچسب «غيرقانونى» مى خورند و در كف سلسله مراتب 
اجتماعى قرار مى گيرند. اما اين زنان مهاجر، در كشور 
خودشان، جايگاه اجتماعى و اقتدار به دست مى آورند. 
چون اكثر آن ها به خانواده هايشان وفادارند، مرتب پول 
مى فرستند و اغلب هديه هاى سخاوتمندانه نيز پيشكش 

مى كنند، لذا اعتبار مهاجران فراملى افزايش مى يابد تا 
به جاى «جايگاه متزلزل اخالقى»، با صفت «موفق و 
سخت كوش» شناخته شوند. اكنون در خانواده، همسايه 

و روستاى زادگاهشان از احترام برخوردارند.

نگريستن از چشم خود «ديگرى»
روشن  پرداختيم،  مزايا  موضوع  به  مختصراً  هرچند 
شد كه مهاجرت فراملى داستانى تك رنگ از رنج هاى 
رنج هاى  كنار  در  برعكس،  بلكه  نيست.  تمام عيار 
شخصى، برخى سودهاى شخصى يا حداقل پتانسيل 
كسب سود نيز وجود دارد. اين زنان با پاگذاشتن به 
مركز، با سرمايه دارى جهانى و شيوه هاى متنوع استثمار، 

سركوب و... مواجه مى شوند. اما شايد در اين مكان 
جديد خودمختارى بيشترى نيز بيابند، و درعين حال 
جايگاه و احترام بيشترى نيز در كشور زادگاه نصيبشان 
شود. زمين شويى در لندن شايد شغلى رؤيايى نباشد؛ اما 
باز بهتر از كتك خوردن از شوهر يا تجاوز برادرشوهر 
است. زندگى در آپارتمانى كوچك در محله اى فقيرنشين 
شايد تنهايى و نياز به دنبال داشته باشد؛ اما در عين حال، 
نوعى آزادى شخصى و فرصت براى عبور از محدودة 
تنگ نقش هاى جنسيتى سنتى و تقسيم كار جنسيتى به 

آن ها بدهد.
محتاج  جهان شهرى  رويكرد  خالصه،  طور  به 
روش شناسى اى است كه بتواند مقايسه هاى جهان شهرى 
انجام دهد و آنچه در نظرية جهان شهرى روابط اجتماعى 

ناميده مى شود را در بر بگيرد.
 يكى از پيش نيازهاى حياتى آن، يادگيرى نگاه از منظر 
«ديگرى» است؛ كه در بحث ما، يعنى نگاه به مهاجرت 

از منظر مهاجران (بك گرنشايم، 2009).
اشتياق هاى  و  ارزش ها  سبك زندگى،  آنكه  جاى  به 
بايد  بدانيم،  جهان شمول  سنجه اى  را  ميزبان  جامعه 
تا  كنيم  آغاز  خود «مهاجران»  وضعيت  با  را  پژوهش 
دورنماى زندگى آن ها را در كشور زادگاهشان با آنچه 
در كشور مقصد پيش رو دارند مقايسه نماييم. تفاوت 
اين  دارد.  اهميت  مهاجر  براى  كه  است  دو  اين  ميان 
تفاوت است كه چهارچوب مرجع او، يعنى پاسخ او به 

مسألة ضرر يا سود، را مى سازد.

نتيجه گيرى ها:
است  درآورده  جريان  به  جهانى سازى  كه  نيروهايى 

محدود به اقتصاد يا سياست نمى شود، بلكه تا عمق 
خانواده نيز نفوذ مى كند. در دو سوى شكاف جهانى، هم 
ميان ملت هاى غنى و هم ميان ملت هاى فقير، خانواده ها 
دستخوش دگرگونى اند. در عين آنكه از جهاتى به هم 
نزديك تر شده اند و وابستگى هاى متقابل پيدا كرده اند، در 
جهت هاى متضاد نيز به حركت درآمده اند و از هم دورتر 
شده اند. سلسله مراتب هاى جديد، هم درون خانواده ها 
(خانواده هاى طبقه متوسط غربى كه از «مابقى» جهان 
استخدام مى كنند) و هم ميان خانواده ها (فرار مراقبتگران 

از كشورهاى فقير به كشورهاى غنى)، شكل مى گيرد.
عطف به آغاز بحث، اكنون مى توان ديد كه چرا به 
نياز  خانواده  جامعه شناسى  در  جهان شهرى  چرخش 
داريم. در محدودة ديدگاه ملى و غربى، فقط يك بخش 
از دگرگونى هاى جهانى را مى بينيم؛ اما با تغيير ديدگاه از 
حالت ملى به جهانى است كه مى توان دو روند متفاوت 

اما مرتبط را در تغييرات خانواده ديد.
اينجاست كه ضرورتى روش شناختى پديدار مى شود. 
در قرن بيست ويكم، در عصر پيوندها و وابستگى هاى 
متقابل فراملى، جامعه شناسى اگر همچنان به چارچوب 
ملت-دولت ها به مثابة نهاده هاى مستقل بچسبد، منسوخ 
مى شود. در عوض، جامعه شناسى بايد با غلبه بر اين 
محدوديت ها، از قيد ملى گرايى روش شناختى عبور كند. 
خالصه آنكه، به چرخش جهان شهرى نياز است. براى 
نتيجه گيرى، به پرسشى بازمى گرديم كه آغازگر بحث مان 
بود و يك سؤال به آن مى افزاييم. اين دو سرجمع از اين 
قرارند: وقتى جهانى سازى سر از خانه مان درآورد چه 
مى شود؟ و جامعه شناسى خانواده چه زمانى از اين ماجرا 

برايمان خواهد گفت؟
برنامه هاى  شنوندگان  يا  بينندگان  بايد  هنوز  ما  آيا 
مضحك پرسش و پاسخ چند فرد مبتال به گرفتارى هاى 
خانوادگى و يك مشاور به عنوان ژانر پر طرفدار فضولى 
با توجيه علمى در زندگى ديگران باشيم؟ و يا با درك 
به جا از تحولى كه ما نيز بخشى از آن هستيم بپذيريم 
به عنوان كسانى كه بخشى از يك زندگى جهان شهرى 
شده ايم، نياز به تغيير ساختار دريافت و استنتاج داريم. 
بايد باور كنيم به اين دليل كه مرز هاى جغرافيايى و ما، 
اصالت، محيط زندگى، خانواده و ارزش هاى زمينه و 
حدود پايدارى عاطفى مان سال هاست با هم در حال 
مجادله هستند، نوع درك ما از مفاهيم را تغيير داده اند بى 

آنكه خود متوجه آن شده باشيم. 

تاثير جهانى شدن در تغيير مفهوم خانواده
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42379&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496
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در دنياى ادب و هنر:

اين مجموعه مهم از 71 سند كمياب دولتى مربوط به دهه هاى 1270 تا 1290 
قمرى( 1854 تا 1873 ميالدى) پرتو نوينى بر تاريخ كمتر شناخته ى بهايى و بابى 
در دوران تبعيد در واليات عثمانى و در ايران عصر قاجار مى افكند.بيشتر اين اسناد 
، كه براى نخستين بار منتشر مى شود، از مجموعه غنى در دانشگاه ييل برگرفته 

شده و برخى نيز از منابع كمياب گردآورى شده است.
اين اسناد نشان مى دهند كه چگونه به رغم فشارهاى گران از جانب دولت قاجار 
و از سوى دستگاه علماى شيعه و هم چنين اختالفات شديد درونى، اين نهضت 
مداومت يافت و به تدريج توانست به آنچه كه امروزه آيين بهايى نام دارد تحول 

يابد.

اين كتاب شامل بخشى از تاريخ دوران اوليه ى نهضت بابى و بهايى بر اساس 
بيش از هفتاد سند دولتى دوران قاجاريه است كه بخش بزرگى از آن براى نخستين 

بار انتشار مى يابد.
اسناد اين كتاب نيم قرن تاريخ پر فراز و نشيب اين نهضت را، از زمان مهاجرت 
ناخواسته ى گروهى از بابيان به بغداد در سال 1853، تا تبعيد نهايى آنان به عكا در 
فلسطين در سال 1869 در بر دارد. اين اسناد از جانبى گوياى شواهدى از هراس 
و سوظن ناصرالدين شاه و مقامات دولتى ايران نسبت به اين گروه است و براى 
نختين بار چگونگى مبارزه دولت ايران را با اين نهضت در اين دوره آشكارميسازد.
دولت ايران مى كوشيد كه ارتباط رهبران برجسته ى اين نهضت را با پيروان بابى 
ايشان در ايران قطع كند، سرانجام با كمك دولت عثمانى موفق شد تا بابيان را از 

بغداد به ادرنه و سپس به قلعه نظامى عكا در سرزمين فلسطين تبعيد نمايد.
اسناد اين كتاب همچنين گوياى پويايى درونى اين آيين نيز هست و مى نمايد كه 

موجب  ازل،  صبح  او،  ناتنى  برادر  و  بهاهللا  بين  رهبرى  در  نظر  اختالف  چگونه 
شكافى ژرف در اين نهضت شد و سرانجام منجر به جدايى بين دو جريان بهايى 
و ازلى گرديد. پس از جدايى بود كه بسيارى از بابيان به افكار نوين بهاهللا، كه در 

ديانت امروزين بهايى بازتاب يافته، گرايش يافتند.
اين اسناد همچنين گوشه هايى از مشكالت بابيان و بهائيان را در مصر و عشق 
آباد مى نماياند.بخش آخر كتاب شامل نامه ها و فرامين شخصى ناصرالدين شاه 
و  داخل  در  آيين  اين  گسترش  از  وى  هاى  دغدغه  و  بهائيان  و  بابيان  مورد  در 
خارج مرزهاى ايران است.اين اسناد همچنين شاهد آن است كه شاه از طرفى از 
نظر مالحضات كشورى و از طرف ديگر به خاطر آزارها و كشتار بهائيان غالبا به 
تحريك مقامات مذهبى همواره در تنگنا قرار داشت.تمامى اسناد اين كتاب توسط 
مولفين ويرايش و حاشيه نويسى شده، به اضافه كتاب شامل دو مقدمه جامع است 

كه زمينه تاريخى و اسنادى كتاب را مى نماياند.

از طهران تا عكا 
بابيان و بهائيان در اسناد دوران قاجار

مجله جدول ايرانشهر هر ماه منتشر مى شود. اين محصول شركت كتاب مجموعه اى از 
جدول هاى  گوناگون است كه براى عالقمندان به جدول و سرگرمى  مهيا و منتشر مى شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- بادامه - آشپز

2- درخت مورد - حديد - شكوه - از حروف يوناني
3- رفيق - بادام - غم واندوه - عالمت مفعولي

4- آهسته - گندم سوده - تيم اروپايي
5- جا - عنصر شيميايي - غم واندوه

6- آيين - ظرف آبخوري - مايع حيات
7- ضمير غائب - سوق - خط ژاپني

8- قمر - عدد حمام - پياله آبخوري - خريد تركي
9- مرطوب - لباس كهنه - عدد روستا

10- سخن ياوه - از انواع ماهي - تخته بزرگ
11- مساوي - درياي عرب - مطالعه اجمالي

12- پرسپكتيو - مردم - انگور خشك
13- بخار دهان - مجلس روسيه - ترس وگريز - دوست

14- هنر انگليسي - غرش شير - معلق - لحظه كوتاه
15- پارچه باريك وبلند - اثر ژان باتيست مولير

عمودي:
1- تابلوي گران قيمت رنوار - تف

2- طرف چپ - روح - كثرت آمد و شد
3- سنگ انداز - صاف - خم كاغذ

4- عالمت جمع فارسي - چارگوش حجم دار - اسير

5- شايسته - پايتخت كانادا - اسرار
6- نگهبان خرمن - كشاورز - جانور تك سلولي

7- ذهب - خداي شبان يونان باستان - بركت برنج - خرس تركي
8- حرف ترديد - وطن و كشور - با ايمان - پايتخت ايتاليا

9- دندانه شانه - محل ورود - كاال - علوفه گاو
10- آماده و فراهم - قله - ميخ

11- فرق سر - گذران زندگي - بذله گو
12- فراموشي - معاشرت - گياه توخالي

13- مدافع فوتبال - بي مورد - پايتخت فلزي
14- رموز - شب دراز - ضجرت

15- اوهام - تمدن

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9911
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99406&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2


10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:21 - JUl, 1 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 21  - جمعه 1  جوالى 2016

www.iranshahrnewsagency.com

درآستانه انتخابات:

تاثير منفى نور آبى تلفن همراه بر بينايى و خواب

جستجو براى راز جوانى در اعماق درياها

كشف ابزار ستاره شناسى اسرارآميز يونان باستان

ساخت نخستين 
ميكروسكوپ هليومى

تله مايكروسافت براى
 پشه ناقل بيمارى زيكا

امروز  زندگى  در  موثر  و  مهم  ابزارى  همراه  تلفن 
كسب  دائمى  منبع  بسيار  براى  و  شود  مى  محسوب 
اطالعات، و برقرارى ارتباط است. يك پژوهش جديد 
نشان مى دهد كه استفاده از تلفن همراه در شب پيش از 
خواب، نه تنها موجب اختالل در خواب بلكه نابينايى 
موقت مى شود. اما بسيارى از كاربران از پيامد هاى 

خطرآفرين اين عادِت ريشه دار، آگاه نيستند
كارشناسان مى گويند با وجوديكه ما با دو چشم به 
صفحه تلفن همراه نگاه مى كنيم ولى با نگاه كردن 
طوالنى در حال دراز كشيده، يك چشم ممكن است 
بطور غير ارادى از تمركز در يك نقطه منحرف شود. 

بتازگى دو مورد از نابينايى موقت چند ماهه در يك مجله 
 New England Journal of) پزشكى در انگلستان
Medicine) ثبت شد. دو زن 22 و 40 ساله از نابينايى 

موقت بطور مكرر شكايت كردند.
دكتر گوردون پالنت، متخصص اعصاب در بيمارستان 
ملى اعصاب لندن مى گويد: «معموال چند ثانيه طول 
مى كشد تا چشم راست هم مانند چشم چپ ببيند. در 
صورتى كه دراز كشيده باشيم حالت عكس آن بيشتر 
محتمل مى شود. چيزى كه موجب نگرانى مردم مى 
شود اين است كه وقتى با دو چشم به تلفن همراه نگاه 
مى كنند فكر مى كنند با چشمى كه نور به آن مى خورد 

نمى توانند ببينند ولى اگر با هر دو چشم نگاه كنند، 
چنين تصورى برايشان پيش نمى آيد.»

پس از شكايت اين دو زن از 15 بار نابينايى موقت، 
هر دو مورد آزمايش هاى پزشكى متعدد از جمله ام آر 
آى و آزمايش قلب قرار گرفتند. دكتر گوردون پالنت 
مى افزايد: «از دست دادن بينايى گذراى يك چشم نشانه 
بسيار مهمى است. زيرا مى تواند هشدار وقوع سكته 
مغزى باشد. اين يكى از شايع ترين داليلى است كه 
بيماران به بيمارستان چشم مى آيند. بيمار داراى اين 
نشانه به بخش سكته ارجاع داده مى شود. زيرا بينايى 
شان را موقتا از دست داده اند. اين نشانه در افراد سالمند 
بيشتر ديده مى شود ولى جوانها هم ممكن است در 

معرض خطر سكته مغزى باشند.»
نشانه هاى نابينايى موقت در اثر تلفن همراه، شبيه 
نشانه بيماريهاى جدى مانند سكته است و ممكن است 
به تشخيص اشتباه پزشكى منجر شود. دكتر گوردون 
پالنت مى گويد اين بيماران اتوماتيك به بخش سكته 
ارجاع مى شوند. پزشكان متخصص سكته كه لزوما با 
اختالالت بينايى آشنا نيستند، آنها را معاينه مى كنند. بقيه 
مراحل تشخيص هم مانند ام آر آى، سى تى اسكن، 

سونوگرافى و بقيه بصورت اتوماتيك انجام مى شود.
نگاه كردن زياد به صفحه هاى كوچك تلفن همراه 
موجب محو ديدن و سردرد مى شود. نور آبى صفحه 
با كاهش هورمون مالتونين موجب اختالل خواب مى 
شود. به نظر كارشناسان ساده ترين راه حل، استراحت 

هر 20 دقيقه يك بار است.

زيست شناسان پروژه اروپايى در اعماق دريا بدنبال 
موادى مى گردند كه هم براى جلوگيرى از پير شدن 
پوست مفيد باشد و هم در درمان بيمارى هاى دوران 
پيرى به كار آيد. اين طرح تحقيقاتى «تسكمار» نام دارد 
و هدف دانشمندان اين طرح اين است كه ابتدا جانوران 
دريايى اى را بيابند كه اين مواد فعال زيستى را توليد مى 
كنند، و در مرحله بعد اين گونه ها را در آزمايشگاه و 
با روشهاى سازگار با محيط زيست كشت و پرورش 

دهند.
محققان نمونه هايى را براى كار تحقيقاتى شان نياز 
دارند، در سواحل درياى مديترانه در اسپانيا در مناطق 
موسوم به ”مزوفوتيك“ جمع آورى مى كنند. اين مناطق 
در 30 مترى زير سطح دريا، تا به حال كمتر مورد مطالعه 

قرار گرفته اند.
رافائل بلدا پوودا، محقق زيست شناسى مى گويد: «در 
اين منطقه بدنبال نرم تنان مى گرديم. اينجا زيستگاه 

صدفهاى سياه است. ما هم بدنبال گونه هاى 
مورد نيازمان در اينجا مى گرديم. بى مهرگان 
در  توان  مى  كه  دارند  زيستى  مولكولهاى 
يا  دارويى  بهداشتى،  آرايشى،  لوازم  توليد 

مواد خوراكى مورد استفاده قرار گيرد.»
بطور  تنان  نرم  ديگر  و  اسفنجها  پوليپها، 
مى  توليد  سم  خود  از  دفاع  براى  طبيعى 
سموم  اين  كه  معتقدند  دانشگران  كنند. 
حاوى تركيباتى است كه مى تواند باعث به 
تاخير انداختن پيرى پوست انسان يا از بين 
بردن سلولهاى سرطانى شود، و يا در درمان 

بيمارى هاى ديگر مفيد باشد.
طرح  كنندهاين  هماهنگ  مسئول  اوازانى،  جمال 
مى گويد: «وقتى از داروهاى ضدپيرى صحبت مى كنيم 
و  ناهنجارى  مالحظه اى  قابل  تعداد  درباره  واقع  در 
آلزاهايمر،  مثل  بيمارى هايى  زنيم:  مى  حرف  بيمارى 

پاركينسون، تباهى شبكيه چشم در اثر پيرى  و مشكالتى 
مثل آرتروز و البته چروك شدن پوست.»

اين پروژه تحقيقاتى براى چند سال ديگر ادامه خواهد 
كشف  چيزهايى  مى كنند  تالش  دانشمندان  و  يافت 
كنند كه هم براى سالمتى انسان ها مفيد باشد و هم به 

حفاظت از محيط زيست درياى ها كمك كند.

باستاشناسى زير دريا در جزيره آنتيكيترا در جنوب 
يونان، يافته خارق العاده اى در اختيار داشنمندان قرار 

داده است.
يك قرن پس از كشف يك ابزار در الشه يك كشتى 
ابزار  اين  كاركرد  جزيره،  اين  آب هاى  در  شده  غرق 
معمايى حل نشدنى باقى مانده بود. اكنون كارشناسان 
بر اساس كلماتى كه روى قطعات زنگ زده و فرسوده 
صفحه هاى برنزى حك شده است حدس مى زنند اين 

ابزار ستاره شناسى بوده است.
دهه  يك  از  پس  آتن،  باستانشناسى  ملى  موزه  در 
تالش و فناورى هاى پيشرفته پرتونگارى يك تيم علمى 
بين المللى بيش از 3500 حرف متن را خوانده اند كه 
يك چهارم متن اصلى متعلق به دو هزار و صد سال 

پيش است. 
به گفته دانشمندان اين متن راهنمايى فلسفى كهكشان 
دنياست.  مكانيكى  كامپيوتر  ترين  قديمى  احتماال  و 
الكساندر جونز، استاد تاريخ دانشگاه نيويورك مى گويد: 
«از اين متن چيزهاى خاصى در باره نحوه پيش بينى ماه 
گرفتگى و پيامدهاى آن در حدود سال 100 پيش از 
ميالد در مى يابيم. عالوه بر آن مى توانيم به ميزان دانش 
آنها از حركت سياره ها پى ببريم. اين يافته ها بسيار با 
ارزش هستند زيرا اين دوره اى از تاريخ يونان است كه 
در باره دانش ستاره شناسى آن مطالب اندكى مى دانيم.»
دستگاه، به اندازه صندوق پستى فلزى است كه در 

اهميت  كارشناسان  گفته  به  دارد.  قرار  چوبى  قاب 
كشف مكانيزم آنتيكيترا مانند كشف موتور احتراقى در 
معبد اهرام مصر است. پروفسور الكساندر جونز مى 
افزايد: «در باره كار اين مكانيزم زياد مى دانيم. ولى 
هنوز در مورد نحوه استفاده يا كاركرد اين ابزار در آن 
دوره، بحث هاى زيادى وجود دارد. هدف طراح آن 
از ساخت اين دستگاه چه بود و مى خواستند به چه 
چيزى برسند. احساس شخصى من اين است كه اين 

ابزار پژوهشى براى مشاهده و رصد و يا براى ارزيابى 
يك نظريه به كار نمى رفته است. به نظر من يك ابزار 

آموزشى است.»
به گفته كارشناسان متن تازه خوانده شده ثابت مى كند 
كه اين دستگاه، حركت پنج سياره را به ستاره شناسان 
نشان مى داده است. دانشمندان اميدوارند در كاوش هاى 
غواصان در آبهاى جزيره آنتيكيترا قطعات ديگرى از اين 

دستگاه يافت شود.

پژوهشگران استراليايى ميكروسكوپى ساخته 
اند كه به آنها امكان مى دهد گياهان، جانوران، 
از  دقيقتر  را  باكتريها  و  انگلها  حتى  و  انسان 

گذشته بررسى كنند.
دانشگاه  در  هليومى  ميكروسكوپ  اين 
نيوكاسل در شمال سيدنى ساخته شده است. 
با اين ميكروسكوپ دانشمندان قادر به ديدن 
نبوده  ممكن  حال  به  تا  كه  هستند  سطوحى 

است. نور ميكروسكوپهاى معمولى به بافتها و سطوح حساس آسيب مى زند درحالى 
كه استفاده از پرتو هليم امكان بررسى اين مولكولها را ممكن مى كند.

پروفسور پل داستور از دانشگاه نيوكاسل مى گويد: «براى اولين بار نه تنها مى 
توانيم سطح بلكه مواد تشكيل دهنده سطح را ببينيم. در تصويرها تفاوتهايى بر اساس 

خصوصيات شيميايى سطح مشاهده كرده ايم.»
پل داستور مى افزايد نمونه هاى بيولوژيك و هر نمونه غيربيولوژيك حساس ديگر در 
اثر حرارت نور ميكروسكوپ معمولى آسيب مى بينند و يا از بين مى روند، حال آنكه 
به عنوان نمونه با استفاده از اين ميكروسكوپ هليومى مى توان سطح ميكروسكوپى 

سلول رنگهاى خورشيدى را بررسى كرد كه تا به حال ممكن نبوده است.
گام بعدى، ساختن ميكروسكوپ كوچكتر و قويترى است كه تصوير سه بعدى مى 

گيرد. به گفته اين دانشمندان ساخت آن بين يك 12 تا 18 ماه طول مى كشد.

پژوهشگران شركت مايكروسافت براى رديابى ويروس زيكا تله اى براى پشه ناقل 
آن ساخته اند. با نزديك شدن فصل گرما و مساعد شدن شرايط، پيش بينى مى شود 
ويروس زيكا در هفته هاى آينده به آمريكا برسد. نمونه اوليه تله در شهر هوستون 
ايالت تگزاس در حال بررسى است. اين تله تنها نوع خاصى از پشه ناقل مورد نظر 
پژوهشگران را رديابى مى كند. عالوه بر آن، اين تله داده ها زمان و وضع هواى لحظه 

به دام افتادن پشه را نيز ثبت مى كنند.
ايتان جكسون، مسئول اين برنامه پژوهشى مى گويد: «هدف ما استفاده از پشه ناقل 
به عنوان ابزارى براى جمع آورى نمونه خون و اطالعات درباره پاتوژن ها يا عوامل 
بيمارى زايى است كه پشه با آن برخورد داشته است. فناورى ما شامل گرفتن پشه تا 

برگرداندن آن به آزمايشگاه و تجزيه اطالعات است.»
ايتان جكسون مى افزايد براى گروه كارى او پشه ناقل ابزارى براى جمع آورى خون 
انسان و حيوانات است تا دانشمندان با تجزيه خون شيوع پاتوژن هاى جديد و يا 

موجود را بررسى كنند.
پژوهشگر مايكروسافت در ادامه گفت: «ايده اين برنامه به نام «پرمونيون» (به معنى 
اخطار) از آنجا شروع شد كه معموال پيش بينى شيوع و يا بروز بيمارى هاى عفونى 
براى دانشمندان بسيار سخت، خطرناك و پرهزينه است. آيا مى توان آنهارا پيش بينى 
كرد؟ در صورت موفقيت پروژه ما جواب احتماال مثبت است. اميدوارم در آينده 

بتوانيم بروز يا شيوع بيمارى هاى عفونى مانند ابوال و يا زيكا را پيش بينى كنيم.»

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166
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در دنياى امروز:

بالروس در آستانه تحول: انقالب برهنه ها

الكساندر لوكاشنكو رييس جمهور بالروس در ميانه 
يكى از سخنرانى هاى خود در بيست و سوم جون باعث 
شد تا صدها بالروس روزهاى بعد عكس هايى عريان در 

محل كار از خود بگيرند.
ماجرا از اين قرار بود كه لوكاشنكو در هنگام سخنرانى 
مردم  فن آورى،  و  نوآورى  پيرامون  همايش  يك  در 
كشورش را به «عريان شدن» در كار تشويق كرد و گفت: 
«به راحتى بايد لخت شد و كار كرد» در حالى كه اين تنها 

يك اشتباه لپى بود.
 او در واقع مى خواست مردم كشور را به نوآورى در 
كار تشويق كند اما تشابه تلفظ اين دو لغت در زبان 
روسى باعث شد او مردم را در واقع به لخت شدن در 

محل كار دعوت كند.
جوانان بالروس نيز به سرعت با هشتگ «نمى توانيم 
سر باز بزنيم» تصاوير عريان خود را در محل كارشان در 

شبكه هاى اجتماعى منتشر كردند.
به  واكنش  در  بالروس  جوانان  تا  شد  فرصتى  اين 
لوكاشنكو كه به آخرين ديكتاتور اروپا معروف است 

اين  و به  كنند  اعتراض 
شيوه او را مورد تمسخر 

قرار دهند.
سال  در  لوكانشكو 
به  بالروس  در   1994
حكومت  رسيد.  قدرت 
بسيار  قوانين  او 
عليه  سخت گيرانه اى 
كرده  وضع  بيان  آزادى 

است.
حمايت نزديك روسيه 

تا  شده  باعث  كنون  تا  اروپا  ديكتاتور  آخرين  اين  از 
او در قدرت باقى بماند و در حالى كه كشورى مانند 
اوكراين با انقالب هاى رنگى موفق به شكستن ديوارهاى 

ديكتاتورى شده بود.
راديو فرانسه در گزارشى كه از اين واقعه منتشر كرده 

است نوشته:
«بالروسى ها در حالى ماه جوالى 2016 را آغاز مى كنند 

كه تاريخ كشورشان در حال آماده شدن براى يك انقالب 
است، انقالب كسانى كه برهنه هستند.»

اين ايده را براى نخستين بار و تنها دقايقى پس از پايان 
سخنرانى لوكاشنكو يك دختر خبرنگار به نام «آنا بوندار 
چاك» و همكار تصويربردارش به اجرا گذاشتند كه پس 
رسيدن به خودروى خود بعد از سخنرانى رييس جمهور 
انستاگرام  در  خود  از  تصويرى  شده،  لخت  بالروس 

منتشر كرده و نوشتند:  «نمى توانيم سر باز بزنيم».

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101616&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.ketab.com/yellow.aspx
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42923&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101565&cat=1&pgs=1&pic=A
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

عباس كيارستمى پس از چهار ماه سپرى كردن مراحل درمان 
در ايران، سرانجام تهران را به مقصد پاريس ترك كرد.

اين كارگردان سرشناس سينماى ايران كه از مارچ 2016تا 
اوايل آپريل به دليل انجام چند عمل جراحى در ناحيه روده 
هم  اخير  ماه هاى  در  و  بود  شده  بسترى  جم  بيمارستان  در 
چندين بار به بيمارستانى ديگر در تهران مراجعه كرده بود، 
اما آنطور كه نزديكان آقاى كيارستمى گفته اند، وضعيت او از 

سوى پزشك معالج رو به بهبود گزارش نشده است.
 در دو هفته گذشته و در حالى كه آقاى كيارستمى پس از 
دو روز بسترى شدن مجدد در بيمارستان جم، با افت شديد 
هوشيارى روبرو شد، پزشكان به نزديكان وى توصيه كرده 
بودند كه اگر امكان پذير است، اقدام به انتقال او به خارج از 
كشور كنند. با اين حال آنها انجام چنين توصيه اى را مبتنى 
بر رضايت خود بيمار دانسته و سرانجام بنا به تصميم آقاى 
كيارستمى، او براى تكميل مراحل درمان به پاريس منتقل شده 

است.
يك خبرگزارى داخلى نزديك به سپاه پاسداران در ايران 
بدون ذكر نام بيمارستانى در تهران كه آقاى كيارستمى در آن 
بسترى بود، مدعى شد، پزشكان اين بيمارستان امكانات الزم 
جهت مداواى آقاى كيارستمى را داشته اند و انتشار اين خبر 
كه از سوى پزشكان به او توصيه شده بود براى ادامه درمان از 

ايران خارج شود را دروغ خوانده بودند.
با اين همه نزديكان آقاى كيارستمى مى گويند مراحل درمانى 
اين كارگردان برجسته سينماى ايران تا كنون موفق نبوده است 
و طبيعى است كه آنها بخواهند سالمت وى را تضمين كنند. 
آنها همچنين گره زدن روند درمان يك هنرمند را به غرور 
ملى در زمينه پزشكى نابجا دانسته و خاطر نشان كرده اند آنچه 
براى ايران غرور آفرين است، دستاوردهاى ارزشمند هنرمندان 
ايرانى در عرصه هاى جهانى است و نه اظهارات مغرضانه يك 

خبرگزارى وابسته.
فروند  يك  توسط   2016 جون   26 روز  كيارستمى  آقاى 
آمبوالنس هوايى و با هزينه كمپانى فرانسوى تهيه كننده فيلم 

جديد او به پاريس منتقل شده است.
هوشيارى  از  كيارستمى  آقاى  اگرچه  مطلع  منابع  گفته  به 
به  پاريس  فرودگاه  از  انتقال  زمان  در  اما  بود  برخوردار 
بيمارستانى در منطقه 8 اين شهر، با برانكارد به اتومبيل اعزامى 

بيمارستان منتقل شد.
درحالى كه هنوز مشخص نيست آقاى كيارستمى تنها با 
معضل سرطان پيشرفته در دستگاه هاضمه روبروست يا از 
بيمارى ديگرى هم رنج مى برد، برخى شنيده ها حاكيست او 
پيش از ترك تهران و در آخرين هفته درمان در ايران دچار دو 

نوبت وضعيت خطرناك در هوشيارى شده بود.

عباس كيارستمى براى ادامه درمان به پاريس 
منتقل شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=731&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34493
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2



