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رايگان
FREE

ديالن سيگل Dylan Sirgel، پسر 
8 ساله امريكايى وقتى فهميد دوست 
«جونا  ايرانى آمريكايى اش  و  صميمى 
پورناظريان»، به بيمارى صعب العالج  
تا  گرفت  تصميم  شده  مبتال   GSD
براى تامين هزينه درمانش كارى بكند.

ذهن كودكانه اين پسر 8 ساله در ابتدا 
به فروش ليموناد براى تامين هزينه هاى 
درمانى دوستش رسيد، ولى به زودى 
منصرف شد و تصميم گرفت كتابى 
بنويسد تا همه درآمد حاصل از فروش 

آن را براى جونا هديه كند.
كتابى كه هيچكس فكر نمى كرد تا به 

اين اندازه مورد توجه قرار گيرد.
كتاب ديالن Chocolate Bar نام 
دارد و مجموعه كوچك از چند نقاشى 
دست  و  ساده  جمالتى  و  كودكانه 
توصيف  در  ديالن  كه  است  نويس 

دوستى خود و جونا نوشته است.
 ديالن اميد داشت تا با فروش اين 
كتاب براى درمان جونا 26 هزار دالر 

جمع آورى كند.
اما حاال و تنها 3 سال پس از اولين 
چاپ كتاب، يك و نيم ميليون دالر از 
 Chocolate Bar محل فروش كتاب

جمع آورى شده است.

خانواده هاى پورناظريان و سيگل كه 
در ارتباطى تنگاتنك با كودكان شان از 
اين اقدام انسان دوستانه حمايت كرده اند 
به همراه گروه بزرگى از هواداران اين 
دو كودك ايرانى و آمركايى كمپينى به 
تاسيس  Friendship(دوستى)  نام 
ماحصل  با  دارند  اميد  و  كرده اند 
كمك هاى جمع آورى شده به درمان 
بيمارى GSD در جهان يارى رسانند.

بيمارى GSD نوعى ناهنجارى ژنتيكى 
منجر به نقص متابوليسمى است كه به  
رشد سرطانى كبد و ناتوانى عضالنى 

مى انجامد.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

درسى كه دوستى دو كودك  
ايرانى  و آمريكايى به دنيا داد

فروش كتاب Chocolate Bar از مرز يك و نيم ميليون دالر گذشت:

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...!!!

روزنامه هاى پرتيراژ آمريكايى در هفته هاى اخير به 
دفعات به رژ لبى پرداخته اند كه سازنده ايرانى تبار آن 
مى گويد يك انقالب در صنعت توليد لوازم آرايشى 

محسوب مى شود.
كاليفرنيا  در  كه  ايرانى تبار  و  ساله   30 ياى تان  شينا 
تحصيل  ارگانيك  شيمى  رشته  در  و  مى كند  زندگى 
كرده، با توليد رژ لب هايى كه از مواد طبيعى تشكيل 

شده اند، خبرساز شده است.
برند  با  شينا  اختراعى  لب هاى  رژ  اينكه  از  پس 
كاسوس در اكتبر گذشته وارد بازار شدند، مورد توجه 
آرايشگران مشهور بسيارى قرار گرفتند. شينا در توليد 
كرده  استفاده  طبيعى  مواد  از  تنها  نه  محصوالت  اين 
بلكه تالش كرده است كه اين مواد حساسيت زا نيز 
نباشند. با اين حال استفاده چهره هاى مطرح سينما و 
تلويزيون در هاليوود از رژ لب توليدى او موجب شده 
تا بسيارى از روزنامه هاى پر تيراژ آمريكايى از جمله 
نيويورك تايمز و لس آنجلس تايمز صفحاتى از خود 

را به او اختصاص دهند.
خانواده شينا در دهه هفتاد ميالدى از ايران به آمريكا 
مهاجرت كردند و شينا در اورنج كانتى متولد و بزرگ 
شد. مادر شينا فروشنده محصوالتى چون كلينيك در 

فروشگاه هاى زنجيره اى «مى سيس» بود و اين امر به 
شينا كمك فراوانى كرد.

شينا مى گويد: هميشه فكر مى كردم بايد يك برند 
لوازم آرايش باشد كه بسيارى از دغدغه هاى آرايشى 
اينكه  از  پس  دهد.  پاسخ  مطمئن  گونه اى  به  را  زنان 
ايده شروع اين كار به ذهنم رسيد مدت ها با رنگ هاى 
آكريليك به دنبال تركيب هاى رنگى مناسب بودم. تا 

به  اقدام  و  يافتم  دست  موردنظرم  رنگ   8 به  اينكه 
توليد اين رنگ هاى از منابع صد در صد طبيعى كردم. 
رنگ هايى كه به صورت ذاتى در طبيعت وجود دارند.

كارگردان  و  كننده  تهيه  ياى تان  گريگ  همسر  شينا 
در  همسرش  موقعيت  و  است  تلويزيونى  مشهور 
صنعت  مطرح  چهره هاى  به  او  لب هاى  رژ  معرفى 

سينما و تلويزيون بى تاثير نبوده است.

رژ لب شيميدان ايرانى آمريكايى خبرساز شده است

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

ديالن سيگل
كودك آمريكايى

جونا پورناظريان 
كودك ايرانى آمريكايى
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

منتشر  شجريان  استاد  سالمتى  درباره  كه  نقيضى  و  ضد  اخبار  به  واكنش  در 
شده است و نيز موضع گيرى «احمد جنتى» وزير ارشاد دولت اسالمى كه خبر از 
وضعيت بحرانى استاد در آمريكا داده بود، همايون شجريان فرزند خلف استاد آواز 

ايران، در اينستاگرام رسمى خود نوشت:
«نتايج تمام آزمايشات خوب هستند و در هيچ كدام نشانه اى از پيشرفت سرطان 
ديده نشده است. همانطور كه از قبل مى دانيد تنها ضعف جسمانى ست كه آن هم به 
اميد دوست، با تغذيه و دارو و فيزيوتراپى تا قبل از آنكه زمان براى شروع مرحله 

دوم درمان از دست برود برطرف خواهد شد.»
در  آمده  بحرانى  وضعيت  درباره  نگرانى  آنكه  از  جداى  همايون  خوب  خبر 
شايعات را بر طرف كرد بار ديگر پرده از صورت فريب كار مقامات دولتى در 

جمهورى اسالمى نيز برداشت.
تا  شد  استاد شجريان به ايران  انتقال  خواستار  جنتى در گفته  هاى خود  احمد 
مراحل درمانى را در ايران به اتمام رساند. حال آنكه هنوز جامعه هنر دوست ايران 
در شوك خطاهاى پزشكى منجر به درگذشت عباس كيارستمى است و چه جاى 
شگفتى كه اين مقام دولتى در جمهورى اسالمى كه به گفته همكارانش در همين 
دولت تدبير و اميد! حتى توان حفاظت از مجوزى كه خود براى يك كنسرت 
صادر مى كند را ندارد، خواهان تمهيداتى براى حفظ سالمت استادى شده است كه 

در همه اين سال ها از صدور مجوز كنسرت براى او خوددارى كرده بود.
استاد خوب است و اميد كه سالمت كامل يابد، اما شايد رمز رفتار نابخردانه 
وزير ارشاد را بايد در بيلبوردهايى جستجو كرد كه شهردارى تهران با نصب آنها 

در سراسر اين شهر شروع به بدگويى از امريكا كرده بود.
حاال دولت ايران را بايد در مقابل اين سوال قرار داد كه شما و سيستم پزشكى و 
حكومتى تان  براى شادروان كيارستمى چه كرديد كه بخواهيد براى استاد شجريان 

بكنيد؟
 به قول آن مثل قديمى كه مى گفت: «مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان»

همايون شجريان: حال پدر 
خوب است

امير مريخى پناهجوى ايرانى تبارى كه توسط نيروهاى 
اداره مهاجرت انگلستان در صندوق عقب يك ماشين 
پيدا شده بود، با راى كم سابقه دادگاه بريتانيا، در انگليس 
ماندنى شد. اين راى اميد به حل موضوع هزاران پناهنده 

غير قانونى ديگر را افزايش داده است.
ا مير مريخى پناهجوى ايرانى تبار كه پيش از اين 
از  بوت  فرى  توسط  ماشين  يك  عقب  صندوق  در 
فرانسه وارد شهر جرسى انگليس شده بود، پس از 
پايان دوره قضايي و صدور راى نهايى اجازه اقامت 
برادرش  همسر  و  برادر  همراه  به  را  انگليس  در 

دريافت كرده است.
آقاى مريخى پس از ورود قاچاقى به انگلستان توسط 
نيروهاى اداره مهاجرت اين كشور دستگير و مدت 10 
و  طوالنى  پروسه  آن  از  پس  و  بود  نظر  تحت  هفته 

طاقت فرساى درخواست اقامت وى آغاز شد.
راى صادره براى آقاى مريخى الزم االجراست و او 

مى تواند تابعيت برتانيا را كسب كند.
راى  صدور  زمينه  مى تواند  دادگاه  جديد  راى  اين 

مشابه براى هزاران پناهنده غير قانونى ديگر را فراهم 
آورد كه كوشيده اند خود را به خاك بريتانيا برسانند.

در حالى كه برخى نهادهاى مدافع حقوق پناهجويان 
از اين راى استقبال كرده و آن را به منزله بازشدن دروازه 

برتانيا به روى پناهجويان دانسته اند، برخى گروه هاى 
مخالف پناهجو پذيرى در انگلستان مى گويند اين راى 
كشور  اين  به  پناهجويان  قاچاق  افزايش  به  مى تواند 

بيانجامد كه تبعات ناخوشايندى دارد.

راى بى سابقه دادگاه بريتانيا: پناهنده غير قانونى ايرانى در انگلستان بماند

رييس جمهور اوباما مى گويد آمريكا دچار چند دستگى 
مردم  از  همچنين  و  است  متحد  ملت  يك  و  نيست 
خواسته تا: «صادقانه و صميمانه درباره وضع اختالقات 
نژادى صحبت كنيم و بدانيم كه اكثر ماموران پليس اين 

كشور سزاوار احترام هستند نه شماتت».
اما همين جمالت پرزيدنت اوباما نشان مى  دهد او براى 
جلوگيرى از بروز يك دو دستگى بزرگ سياسى است 
كه از مردم دعوت مى كند تا در خالل خشونت هاى 

اخير، خطاهاى موجود را ببينند.
اشاره او به يك شكاف عميق سياسى بين قانونگذاران 
آمريكايى در خصوص قانون مالكيت و حمل سالح 
قانونى كه در خالل 8  در اياالت متحده آمريكاست. 
سال گذشته، قدرتمندترين مرد سياسى جهان نتوانست 
نمايندگان دو مجلس كشورش را براى تصويب قوانين 

محدود كننده در مورد آن با هم يك دل كرده و بر دو و 
يا چند دستگى بين آنها فائق آيد.

رييس جمهور اوباما حاال با زبانى گويا و البته در پرده 
حفظ حريم هاى اساسى و مرزهاى شكننده  در خالل 
يك  كه  داالس  در  شده  پليس كشته  يادبود 5  مراسم 
تك تير انداز با استفاده يك اسلحه پيشرفته آنها را نشانه 
رفت، مى گويد: «اينجا آمدم كه بگويم بايد احساس عجز 
و ياس را رد كنيم. اينجا آمده ام تا پافشارى كنم كه ما 

آنقدرها هم كه به نظر مى رسد دچار شكاف نيستيم.»
شكافى كه در حقيقت خود او هم به خوبى مى داند 
وجود دارد. شكافى كه تا ديروز در كنگره بود و حاال 
بين مردم در حال رخنه كردن است. شكافى كه به پليس 
نژادى  برخوردهاى  دوران  خاطرات  تا  مى دهد  اجازه 
در قبل از دهه 1960 را بار ديگر زنده كند و اقليت ها 

خصوصا آمريكاييان آفريقايى تبارى كه حاال مى گويند 
در اين كشور دست كم يك رييس جمهور از ميان آنها 
در كاخ سفيد زندگى كرده است و نمى خواهند به دوران 

پيش از جنبش حقوق مدنى بازگردند.
آن سو در خالل انتخابات رياست جمهورى ماه نوامبر 
مردى ايستاده با صورتى سفيد، موهايى طاليى و البته 
خيلى ها اعتقاد دارند گردنش سرخ است. (گردن سرخ
RED NECK) اصطالحى كه در اياالت متحده اشاره 

به نژاد پرستى دارد.
حاال پليس كشى در داالس و ميشيگان سرآغار يك 
اتفاق تازه است. آيا اين افسران قربانيان تازه دالرهايى 
 K هستند كه البيست هاى اتاق هاى فكر درخيابان هاى
و M واشنگتن براى پيشبرد اهداف كمپانى هاى اسلحه 

سازى هزينه مى كنند؟

البيست هايى كه پول مى دهند، قانونى كه تصويب 
نمى شود و مردمى كه مى ميرند
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روت بيدر گينزبرگ، قاضى ديوان عالى آمريكا شامگاه 
دوشنبه انتقادهاى قبلى خود درباره دونالد ترامپ را تكرار 

كرد.
خانم گينزبرگ نامزد احتمالى حزب جمهوريخواه آمريكا 
در انتخابات رياست جمهورى را «متقلب» خواند و گفت: 
«او ثبات سخن ندارد و هرچيز كه در سرش باشد را بر 
زبان مى آورد. او بسيار مغرور است. چطور مى تواند 
مدارك مالياتى خود را تحويل ندهد؟ به نظر مى رسد كه 

رسانه ها در اين زمينه با او زيادى مدارا مى كنند.»
گينزبرگ پيشتر در مصاحبه با نيويورك تايمز گفته بود 
نمى تواند تصور كند كه آمريكا تحت رياست جمهورى 

دونالد ترامپ چه شكلى خواهد داشت.
ترامپ در اين جدال لفظى صبح چهارشنبه 13 جوالى 
روت بيدر گينزبرگ را به استعفا دعوت كرد و در توييتى 

نوشت: «قاضى گينزبرگ با اظهارات خام سياسى باعث 
شرم همگان است.»

شبكه خبرى سى ان ان اظهارات خانم گينزبرگ را براى 
مقام قاضى ديوان عالى بعيد توصيف كرده و برخى منتقدان 

گفته اند كه او زياده روى كرده است.
با نزديك شدن به كانونشن جمهوريخواهان انتقادات از 
ترامپ به جهت تاثيرگذارى بر راى اين مجمع انتخاباتى 

افزايش چشمگيرى يافته است.
از سوى ديگر ترامپ در حالى براى انتخاب يار انتخاباتى 
خود به عنوان كانديداى معاونت رياست جمهورى با 
مشكل در انتخاب روبروست كه نزديك ترين فرد به 
او  براى اين پست، يعنى فرماندار جمهوريخواه ايالت 
عنوان  به  من  كه  همانطور  گفته  تازگى  به  نيوجرسى، 
يك جمهوريخواه توانستم در ايالتى كه به صورت سنتى 

دموكرات ها در آن حكومت مى كردند انتخاب شوم. 
انتخاب ترامپ هم به رياست جمهورى آمريكا واقعيتى 

قابل لمس احساس مى شود.
ترامپ كه در آستانه كانونشن مى كوشد تا از درگيرى 
در يك جنجال تازه خوددارى كند، به آراى مردمى در 
ايالت هاى تعيين كننده اميد دارد كه با معضالت اقتصادى، 
احساس عدم امنيت و بحران هاى اجتماعى روبرو هستند.

آقاى ترامپ با وعده آمريكايى قدرتمند براى رهبرى جهان 
در انتخابات حاضر شده است ولى منتقدانش مى گويند او 
بيش از حد روى مسائل نژادى تمركز كرده است و از 
جمله گفته هاى او درباره لزوم ثبت نام اجبارى شهروندان 
مسلمان مذهب آمريكا، اخراج التين تباران،ساخت ديوار 
در مرز مكزيك و جلوگيرى از ورود مسلمانان به آمريكا 

نمونه  هايى از اين موارد تلقى مى كنند.

آريا الجوردى، متهم 21 ساله ايرانى آلمانى، روز سه 
شنبه 12 جوالى 2016 از سوى دادگاهى در فرانكفورت 
به جرم «جنايت جنگى» به دو سال زندان محكوم شد. 
روند رسيدگى به پرونده وى با اتهام عضويت در گروه 
«حكومت اسالمى» و عكس گرفتن با سر بريده قربانيان 

اين گروه، سوم مى آغاز و تا كنون ادامه داشته است.
اتهام آريا الجوزدى كه به عنوان «جنايت جنگى» او را 
در برابر دادگاه قرار داد اين است كه وى با دو سر بريده 
در سوريه در برابر دوربين ژست قهرمانانه گرفته است. 
يكى از اين عكس ها در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد 
و پليس يك عكس ديگر را در تلفن موبايل مادر آريا 

پيدا كرد.
آريا كه هم عكس خود را تاييد كرده و هم از عمل 
خويش ابراز پشيمانى نموده، در دادگاه گفته است كه 
كارش «احمقانه» بوده. اما مدعى شده است كه تمايلى به 
گرفتن اين عكس ها نداشت ولى جّو طورى بوده كه وى 

مجبور شده با سرهاى بريده عكس بگيرد.
دادستانى فرانكفورت تقاضاى دو سال و سه ماه زندان 
براى آريا كرده بود. اين نخستين بار است كه دادگاهى 
در آلمان چنين حركتى را با مضمون «جنايت جنگى» 

طبقه بندى و براى متهم حكم دو سال زندان صادر كرده 
است.

فرانكفورت  در  گذشته  سال  پاييز  الجوردى  آريا 
بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت به  سر مى برد.

ايرانى  بنام  نقاش  و  مجسمه ساز  تناولى،  پرويز 
«تشويش  به  تهران  دادستانى  سوى  از  كه  مى گويد 
ساخت  طريق  از  اكاذيب»  نشر  و  عمومى  اذهان 
ممنوع الخروج  دليل  اين  به  و  متهم  مجسمه هايش 

شده  است.
آقاى تناولى پس از حضور در دادگاهى در تهران 
نيروى  پرونده،  اين  «شاكى  گفته:  خبرگزارى  ها  به 
انتظامى است و دو اتهام «نشر اكاذيب» و «تشويش 
اذهان عمومى» را براساس مجموعه كارهايى كه تا 

كنون انجام داده ام به من وارد دانسته اند.»
مجموعه  پرونده،  اين  در  كه  كرده  اضافه  وى 
كار هايش در كاخ موزه نياوران، مجموعه اى كه اخيرا 
در گالرى شهريور با عنوان «تناولى و 50 سال هنر 
در  كه  مجسمه هايى  نيز  و  شده،  داده  نمايش  پاپ» 
مجموعه شخصى اش نگهدارى  مى كند، از مصاديق 

اين اتهامات عنوان شده است.
پرويز تناولى در ادامه به اتهامات مشابهى كه چند 
شده  وارد  وى  به  «كيهان»  روزنامه   در  پيش  ماه 
«برخى  بود  شده  ادعا  آن  در  كه  كرده  اشاره  بود 
قسمت هاى خاص بدن مجسمه هايى كه در كاخ موزه 

نياوران وجود دارند مشخص است».
او اين ادعاها را «بى اساس» خوانده و گفته كه در 

همان زمان پاسخ آن ها را داده است.
آقاى تناولى كه به تازگى از مرز  79سالگى عبور 
ممنوع الخروج  ثانوى  اطالع  تا  اين كه  بيان  با  كرده 

شده است، افزوده:
 «قرار است وكيلم عكس ها و اطالعاتى از مجموعه  
شود  مشخص  تا  دهد  ارائه  دادگاه  به  را  كار هايم 
كدام يك از آن ها مصداق تشويش اذهان عمومى و 

نشر اكاذيب است.»
آقاى تناولى هم چنين با اشاره به اين كه در 50 سال 
نشده  روبه رو  مشكلى  چنين  با  هنرى اش  فعاليت 
ماجرا  اين  پشت  كسى  «قطعا  كه  كرده  تاكيد  بوده، 
قصدى  چه  با  و  كسى  نمى داند «چه  اما  دارد»  قرار 

اين كار را انجام مى دهد».
وى تصريح كرده كه به خاطر اين ممنوع الخروجى، 

وضعيت برگزارى چندين نمايشگاهش در خارج از 
كشور و نيز «يك عمل جراحى بسيار مهم» كه قرار 

بوده در كانادا انجام دهد، نامعلوم است.
خبر ممنوع الخروجى آقاى  تناولى را بامداد شنبه 
دوم جوالى براى نخستين بار خبرگزارى ايرانشهر 
جهت  داشت  قصد  كه  حالى  در  او  كرد.  منتشر 
بريتانيا  موزه  در  خود  از  تجليل  مراسم  در  شركت 
اروپايى  زنان  (تصوير  جديدش  كتاب  رونمايى  و 
در خانه هاى ايرانى)، تهران را به مقصد لندن ترك 
كند، با ممانعت ماموران فرودگاه بين المللى تهران 

روبه رو شد و پاسپورتش ضبط گرديد.

مجادله لفظى قاضى گينزبرگ و ترامپ:
ترامپ متقلب است؟ يا  قاضى گينزبرگ شرم آور؟

آريا  الجوردى به جرم جنايات جنگى به دو سال زندان محكوم شد

تناولى: متهم به نشر اكاذيب از طريق ساخت مجسمه شده ام

در كانون خبر:

برنى سندرز رقيب هيالرى كلينتون كه تا سه شنبه 
نكرده  گيرى  كناره  انتخابات  رقابت  از  جوالى   12
حزب  نامزد  عنوان  به  را  كلينتون  هيالرى  بود، 

دموكرات تاييد كرد.
همايش  يك  سندرز،  برنى  با  كلينتون  هيالرى 
انتخاباتى برگزار كرد. در اين همايش آقاى سندرز 
گفت انتخابات امسال در مورد هيالرى كلينتون، يا 
درباره  بلكه  نيست،  سندرز  برنى  يا  ترامپ  دونالد 
نيازهاى مردم آمريكا و بحرانى بسيارى جدى است 

كه با آن رو به رو هستيم.
ماه  سمت  به  كه  حالى  «در  گفت:  سندرز  سناتور 
وجود  ترديدى  من  ذهن  در  مى رويم،  پيش  نوامبر 
بهترين  زيادى  فاصله  با  كلينتون  هيالرى  كه  ندارد 

كانديدا براى انجام اين كار است.»
كه  داد  وعده  مراسم  اين  در  هم  كلينتون  هيالرى 
رياست  دوران  اول  روز  در 100  شود  انتخاب  اگر 
در  را  گذارى  سرمايه  بزرگترين  جمهورى اش 
او  دهد.  انجام  دارند،  خوبى  درآمد  كه  مشاغلى 
گفت به توافق هاى بد تجارى از جمله پيمان ترانس 

آتالنتيك نه خواهد گفت.
او در سخنانى كه به طور عمده جمهورى خواهان 

دوران  در  دستمزد  حداقل  گفت  مخالفند،  آن  با 
بلكه  نمى يابد،  كاهش  تنها  نه  جمهورى  رياست 
افزايش مى يابد. كلينتون گفت: «ترامپ مى گويد كه 
دستمزد ها خيلى باال است، سندرز درست مى گويد 
حقوق  سنت  پنج  و  بيست  و  دالر   7 ساعتى  كه 

گرسنگى است.»
كلينتون همچنين با اشاره به تيراندازى هاى اخير در 

آمريكا گفت سالح هاى جنگى جايى در خيابان هاى 
آمريكا ندارند.

اين رويداد در ايالت نيوهمپشاير در شمال شرقى 
كه  مى شود  برگزار  آن  از  پس  هفته  يك  و  آمريكا 
خانم كلينتون همراه با باراك اوباما، رئيس جمهورى 
آمريكا، در يك رويداد انتخاباتى در ايالت كاروليناى 

شمالى شركت كرد.

سناتور سندرز  از  هيالرى كلينتون اعالم حمايت كرد
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بى شعورى سياسى...
 اروپا، آمريكا يا ايران ندارد

فعلى مى دانيم به اين  اينكه ما دموكراسى را (ناگزير) بهترين راه حل موجودِ 
زانو  دموكراسى  ستايش  و  تقديس  به  و  ببنديم  را  چشممان  كه  نيست  معنى 

بزنيم. يا به هركسى كه ايرادى گرفت انگ فاشيست بزنيم.
روحانى  به  ايران  داخل  در  كه  مى رود  يادشان  گاهى  كه  دوستانى  اين  شبيه 
چنان  حقوقى  فيش هاى  از  دفاع  در  عده اي  حاال  و  دادند  راى  «ناگزير»  هم 
سينه چاك مى كنند كه انگار آسمان چاك خورده و دولت به مثابه هديه اى الهى 

بر آنها نازل شده.
دوم  دور  احمدى نژادِ  كه  مى رود  يادشان  هم  دموكراسى!  سينه چاِك  دوستان 
همين  مصر.  در  اخوان المسلمين  يا  درآمد  راى  صندوق هاى  همين  دل  از   84
حاال هم همه در هول و هراس اين هستند كه اگر طرف براى سال 96 كانديد 
شود و رد صالحيت نشود واقعا ممكن است راى بياورد. البته هم بعيد نيست! 
همين آدمى كه هشت سال تمام مملكت را به فنا داده، كامال محتمل است در 

انتخابات بعدى برنده شود.
«اين  استدالل  به  هم  باز  احتماالً  آبها  آنسوي  در  دموكراسى پرستان  البته 
ما  «اينجا  اينكه  و  مى شوند  متوسل  نمى كند»  صدق  خاورميانه  در  موضوع 
كه  هم  التين  آمريكاى  هيچ.  كه  آفريقا  نداريم».  را  دموكراسى  الزم  مقدمات 
بوش هاى  جرج   مگر  چطور؟  اروپا  و  آمريكا  خب   ... است  معلوم  وضعيتش 
پدر و پسر از دل انتخابات بيرون نيامدند؟ يا همين االن ترامپ از انتخابات 
و  لوازم  «واجد  هم  آمريكا  البد  نيامده؟  باال  جمهورى خواه ها  درون حزبى 

مقدمات دموكراسى» نيست.
در مورد اروپا چطور؟ قدرت گرفتن حزب مردم در سوئيس و دانمارك و 
جبهه ملى فرانسه يا حزب آزادى اتريش يا حزب قانون و عدالت در لهستان.

طرف  دارد؟  ما  راى دهنده هاى  با  فرقى  چه  بريتانيايى  راى دهنده هاى  رفتار 
هم  را  راى ها  «مگر  كه  مانده  متحير  انتخابات  نتيجه  اعالم  از  بعد  و  راى داده 
مى شمارند؟» يا براى دهن كجى به دولت راى داده. يا مثال راى دهندة آمريكايى 

از لحاظ سياسى خيلى باشعورتر از راى دهندة خاورميانه اى است؟
انتخابات  در  شركت  معتقدند  و  تحريمى اند  آمريكا  جامعه   نصف  اينجا  در 
حاال  مى دهند،  راى  حزبى  كال  زيادى  تعداد  ندارد.  نتيجه اش  در  تاثيرى  هيچ 
و  دموكرات ها  كه  معتقدند  هم  خيلى ها  باشد.  كه  پلشتي  هر  حزب  كانديداى 
جمهورى خواه ها سروته يك كرباس اند. هرچقدر هم برايشان استدالل كنى كه 
الگور انتخابات 2000 را با اختالف تنها 5 راى الكترال به بوِش پسر باخت، 

هيچ فايده اى ندارد. نمى فهمد كه «شايد» اگر الگور در انتخابات پيروز مى شد 
االن جهان وضعيت بهترى داشت. 

كمى واقع بينى هم بد نيست. براى عامه  مردم شعور و بلوغ سياسى تعريف  
نشده است. آگاهى بخشى به مردم و نقش آگاهى بخش رسانه ها بيشتر شبيه 
يك فانتزى است. اين به معنى نيست كه طرف كال بى شعور است. نه! بى شعورِ 
سياسى است. براى زندگى روزمره اش نيازى به اشراف بر اين مسائل ندارد. 
اروپا و آمريكا و ايران هم ندارد. به راحتى مى شود افكارش را جهت داد و 
هدايت كرد. اين «عامه اى» كه هى اميد بسته ايم به اينكه روزى آگاه شود به 

راحتى شيفته  يك كاپشن و يك مرزعه ى سبزى در حياط مى شود.
*شرح عكس: بهترين استدالل عليه دموكراسى، پنج دقيقه حرف زدن با 

يك راى دهندة معمولى است!  (چرچيل)

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

انتخابات هايى كه مى رسند و اين همه ملت هميشه در صحنه:

همان دخترك چادرى كه گواهى پزشكى داشت

50 كيلو آلبالوى بى غيرت!!!

اى هيچ براى هيچ بر هيچ مپيچ 

هفده سال پيش در يك شهرستان كوچك فقير، در 
مدرسه اى كه دخترهاى تازه بالغ دوازده تا چهارده 
ساله، گهگدار با مراقبت و وسواس پشت نيمكت 
و  نباشد  پيدا  كهنه شان  كفش هاى  تا  مى نشستند 
وصله هاى مانتوهاى كهنه شان مخفى  بماند، دخترك 
محجوب و متينى بود كه هر صبح با ماشين بزرگ 
مى شد  پياده  مى آمد.  مدرسه  به  شخصى  راننده   و 
ديگر،  دختركان  حسرت بار  چشمهاى  برابر  در  و 
خرامان خرامان با چادر مشكى اش وارد حياط مدرسه 

مى شد.
در آن شهر سردسير كوهستانى، كه زمستان هايش مى سوزاند و مى چزاند، هر روز از 
ساعت هفت تا هفت و نيم صبح، دختركان استخوانى در مراسم صبحگاه مى لرزيدند و 
شكنجه مى شدند. در تمام مدتى كه آنها به جان رهبر دعا مى كردند، نيايش هاى مذهبى 
گروهى مى خواندند و گوش سپار موعظه هاى معلم پرورشى و خط و نشان هاى ناظم 
مى شدند، دخترك چادرى در كالس درس كنار بخارى نشسته بود، مى گفتند گواهى 

پزشك دارد و سرما سينوزيتش را تشديد مى كند. 
دختركى با نمرات متوسط و هوش زير متوسط كه هر بار و در پايان هر «ثلث» با 

شعبده بازى، شاگرد ممتاز معرفى مى شد.

دختر بى آزار و آرامى كه سرش به كار خودش بود و به بقيه نگاه مى كرد بى آنكه 
ببيندشان. دختر «استاندار» بود و همين كه بينى اش را توى كار ديگران فرو نمى كرد، 

براى همكالسى هايش كافى بود. 
چند ماه پيش نام دخترك ديروز و زن جوان امروز را در «ليست اميد» ديدم كه براى 
خودش خانم دكترى شده بود و چند روز است كه فهميده ام بابت تمام آن فرق هايى كه 
با دانش آموزان ديگر داشته در فيش حقوقى پدرش گزينه  جداگانه اى درج شده بوده: 

«كمك هزينه  اوقات فراغت فرزندان».
چند روز است كه فهميده ام داستان ما آخر ندارد. 

چند روز است كه فهميده ام دستمزد شرافت پدران ما اين است كه ما بايد حاال حاالها 
نقش جسد، نقش شهيد راه واالمنصبان، نقش ريگ كف رودخانه را بازى كنيم و از نگاه 

آنها بايد به همين هم راضى باشيم.

50 كيلو آلبالو رو ديدم، ميشد رو صندلي تا آخرش نشست و 
نور صفحه موبايل رو كم كرد و گاهي فيس بوك چك كرد و 
خسته نشد..جالب، ديدن حس رضايت ساير تماشاگران سالن 

از تماشاي فيلم بود..
اينكه يه عاقد مسن كه پاش لب گور هست رو با سرم سر 
خطبه عقد ببرن و سرم الي در ماشين گير كنه يا پيرمرد چرت 

بزنه، خنده برانگيز بود براشون..
من معتقدم يه فيلم ميتونه صدها نكته ريز و درشت رو 
فرهنگ سازي كنه! هيچ جاي فيلم هيچ كسي در حين رانندگي كمربند ايمني نبسته بود..
براي شخصيت پردازي يكي از دامادهاي داستان كه فردي فرنگ رفته است براي 

نشون دادن سوسولي، بي غيرتي، اسكلي، از هيچ تالشي فروگذار نشده بود!.. فردي 
كه از شدت افسردگي دارو مصرف ميكنه و حتي انگيزه هاي همجنس گرايانه داره..

شخصيتي كه نميتونه يه مرد زندگي باشه و به جايي كه در اداره ثبت احوال پيگير كار 
همسرش باشه تو سايه ايستاده بود كه گرما زده نشه!..

ولي پسري همتاي اون ميره با كتك كاري كار دختر رو راه ميندازه و دختر از اين همه 
قوي بودن پسر خوشش مياد!..و با پسر دوم ازدواج ميكنه و قيد كانادا رفتن رو ميزنه..

كه شوهري داشته باشه هر روز با كتك كاري و غيرتي بازي بتونه تكيه گاه محكمي 
براش باشه و به مخاطب القا ميكنه پسر فرنگ رفته كه از شدت مصرف داروهاي ضد 
افسردگي قاط زده، گزينه خوبي براي اين ازدواج نبود و مخاطب رو با حس خوب 

رسيدن دو تا جوون عاشق، راهي خونه ميكنه.

يه روزى روزگارى يه فالن فالن شده اى الكى چو انداخت كه اين «هيچ» كه پرويز 
تناولى در مجسمه هايش بكار مى برد به آن حرف رهبرشون موقع برگشت از پاريس 
اشاره دارد كه گفت: «هيچ احساسى ندارم» و بدين ترتيب جو مسمومى را عليه اين 
هنرمند راه انداخت. در حاليكه همه مي دانيم «هيچ» درعالم هنر بالفطره مي تواند اشاره به 

خيلى چيزهاى متعالى و مثبت داشته باشد مثل اين شعر از موالناي بزرگ:
دنيا همه هيچ و اهل دنيا همه هيچ 

اى هيچ براى هيچ بر هيچ مپيچ 
دانى كه پس از عمر چه ماند باقى ؟

مهر است و محبت است و باقى همه هيچ
اين يك فقره «هيچ» پرويز تناولى نماديست مثل نمادى كه هر هنرمندى مى تواند 
انتخاب و روي آن تمركز كند، اما چون در آن مملكت حتا «هيچ» با «هيچ» فرق دارد؛ 
كيهان در مورد «هيچ» ايشون مى نويسد: «پوچ گرايى سلطنتى با تكرار تنديس هيچ». 
شهردارى هم (دوسال پيش) يك جور مجسمه اين استاد را از خانه اش بار مى زند كه 
انگار گاوميش مى برد به سالخ خانه  و در نتيجه مجسمه از جرثقيل مى افتد و به چند 
قسمت مساوى تقسيم مى شود ! از همه جالب تر اينكه اخيرا وقتى استاد تناولى قصد 
خروج از كشور داشته پي مي برد ممنوع الخروج شده و كاشف به عمل مى آيد كه ناجا 
از ايشون شكايت كرده . چرا؟ چون گفته آثار هنري استاد نشر اكاذيب و تشويش اذهان 

عمومي انجام ميده !!!!
آه، آقاي كيارستمي ...

عزاي  فقط  ما  اندوه  مي بيني؟ 
رفتن شما نيست. چه بسا كه شما 

به اين سادگي نخواهي رفت. 
دست  از  غم  تنها  ما  اندوه  بله، 
دادن يك هنرمند نيست. اندوه ما 
ماندن در سرزميني ست كه عده اي 
خلقي  گرده  از  تسمه  معدود 
گذشته  مثل  نه  مي كشند،  عظيم 
خراج،  و  باج  و  داغ  و  شالق  با 
سوزاندن  با  تحقيرشان،  با  كه 
فرصت هايشان و با ممنوع الكار و 

ممنوع الحضور كردنشان. 
اعتبار  و  ميرا  جسم  ما  اندوه 

ناميراي شما نيست.
اندوه ما هتك حرمت شماست كه بخشي از ما هستيد.

ليال سامانى - روزنامه نگار(همكالسى دختر صفدر حسينى):

انديشه تدين - كنشگر اجتماعى(بنياد كودك) :

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى:

يادداشت هاى درون مرزى:

يادداشت هاى فيسبوكى:

يك هنرمند، يك حكومت و يك عمر آزار :

خبرگزارى ايرانشهر
 خبرگزارى بدون سانسور
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در فضاى اجتماعى و فرهنگى و سياسى شمار زيادى 
از كشورهاى بزرگ صنعتى جهان، هم در آمريكاى 
عليه  مخالفت  موج  غربى،  اروپاى  در  هم  و  شمالى 
آزادسازى فعاليت هاى اقتصادى و مبادالت بازرگانى 
با  گرايش هايى،  و  گرفته  باال  چشمگير  گونه اى  به 
تكيه بر همين مخالفت اوج گيرنده، پيشروى خود را 

در افكار عمومى سرعت بخشيده اند.

ترس از همگرايى اقتصادى
همگرايى  و  مرزها  گشايش  با  بنيادى  مخالفت 
اقتصادى، چه در سطوح منطقه اى و چه در مقياس 
سياسى  نيروهاى  سنتى  تقسيم بندى  حتى  جهانى، 
برهم  را  راست  و  چپ  به  صنعتى  پيشرفته  جوامع 
زده است. در همه پرسى بيست و سوم ژوئن گذشته 
اروپا»،  «اتحاديه  در  بريتانيا  نماندن  يا  ماندن  درباره 
اين  رسيد،  پايان  به  خروج  هواداران  پيروزى  با  كه 
خط جدايى ميان راست ها و چپ ها نبود كه بر اين 

گزينش سرنوشت ساز تأثير گذاشت.
در فرانسه، حزب دست راستى افراطى موسوم به 
«جبهه ملى»، كه عمًال به مهم ترين تشكل سياسى اين 
را  خود  موفقيت  از  مهمى  بخش  شده،  بدل  كشور 
مديون مخالفت با «يورو»، «اتحاديه اروپا» و «جهانى 
از  كه  شعارهايى  همان  دقيقًا  است،  اقتصاد»  شدن 
افراطى  چپ  در  متشكل  جريان هاى  كامل  حمايت 

فرانسه نيز برخوردار است.
از  غربى،  اروپاى  كشورهاى  از  ديگرى  شمار  در 
از  كه  افراطى،  راست  نفوذ  هلند،  تا  گرفته  اتريش 
عرصه  در  حمايت گرايانه  و  بسته  سياست هاى 
اوج گيرى  به  رو  مى كند،  دفاع  بين المللى  بازرگانى 
است. تشكل هاى وابسته به چپ افراطى نيز همين 
سياست ها را، البته در لباسى متفاوت، در برنامه خود 

دارند.
در همه اين كشورها، بخش بسيار مهمى از افكار 
بر  بخواهد  كه  فرامليتى  نهاد  نوع  هر  با  عمومى 
سياست گذارى اقتصادى در سطح ملى تأثير بگذارد 
چه  نهاد  اين  حال  مى ورزد،  مخالفت  شدت  به 

«اتحاديه اروپا» باشد چه «سازمان جهانى تجارت».
در اين ميان رويدادى كه بيش از همه جلب توجه 
مى كند، افزايش مخالفت با فرايند «جهانى شدن» در 
جنگ  از  كه  كشورى  است،  آمريكا  متحده  اياالت 
دوم تا امروز مهم ترين قدرت پيش برنده آزادسازى 

اقتصادى و داد و ستد فرامرزى بوده است.
حزب  احتمالى  نامزد  ترامپ،  دونالد  گفتمان 
رياست  آتى  انتخابات  در  آمريكا  جمهورى خواه 
عليه  آشكار  انتقاد  از  انباشته  كشور،  اين  جمهورى 
گشايش مرزها در عرصه بازرگانى بين المللى است. 
انتخاباتى او تجديد نظر در  يكى از وعده هاى مهم 
قرارداد مبادله آزاد با مكزيك است كه در سال 1994 
به امضا رسيد، و نيز اعمال تعرفه هاى بسيار سنگين 
بدين  چين.  از  آمريكا  وارداتى  كاالهاى  بر  گمركى 
سان دونالد ترامپ تمامى سنت هاى حزب جمهورى 
پرسش  زير  آزاد  مبادله  از  دفاع  در  را  آمريكا  خواه 
و  اقتصادى  محافل  از  بزرگى  بسيار  بخش  و  برده 
رهبران واحدهاى توليدى اين كشور را سردرگم و 

نگران كرده است.
در  شدن»  «جهانى  ضد  گفتمان  آنكه  جالب  نكته 
حزب  چپ  جناح  سخنگوى  ساندرز،  برنى  برنامه 
با  دارد.  مهمى  بسيار  جايگاه  نيز،  آمريكا  دموكرات 
توجه به همين واقعيت ها است كه هيالرى كلينتون 
از حزب دموكرات آمريكا نيز چاره اى نمى بيند جز 
كه  جايى  تا  آزاد،  مبادله  منتقدان  جمع  به  پيوستن 
وعده داده است در صورت دستيابى به مقام رياست 
جمهورى، در موافقت نامه هاى موجود بازرگانى ميان 
آمريكا با ديگر مناطق و كشورهاى جهان تجديد نظر 

خواهد كرد.
همگرايى  فرايند  عليه  گسترده  چنين  مخالفتى 
و  منطقه اى  سطوح  در  مرزها  شدن  باز  و  اقتصادى 
صنعتى،  كشورهاى  پيشرفته ترين  در  آن هم  جهانى، 
افكار  چرا  مى گيرد؟  سرچشمه  عواملى  چه  از 
عمومى غرب بيش از پيش از «جهانى شدن» اقتصاد 

مى ترسد؟

موج هاى اول و دوم
بازرگانى جهانى و جابه جايى كاالها ميان كشورها 
و مناطق گوناگون كره زمين يك پديده بسيار قديمى 
است، ولى شكل فشرده و گسترده آن براى نخستين 
بار در قرن نوزدهم ميالدى در بخش وسيعى از قاره 
اروپا و نيز در روابط ميان دو سوى اقيانوس اطلس 

(اروپا و آمريكا) پديدار شد.
توصيف  شدن»  «جهانى  اول  موج  كه  پديده  اين 
شده، زمينه بسيار مساعدى را براى مبادله آزاد كاالها 
مناطق  در  انسان ها  جابه جايى  حتى  و  سرمايه ها  و 
نام برده به وجود آورد و ثروت و قدرت و نفوذ اين 
مناطق را در عرصه بين المللى چند برابر كرد. موج 
اول «جهانى شدن» در رويارويى با جنگ اول جهانى 
در هم شكست و، در فاصله ميان دو جنگ اول و 
دوم (1919–1939)، آمريكا و كشورهاى اروپايى به 

سياست مرزهاى بسته و ناسيوناليسم روى آوردند.
موج بعدى «جهانى شدن» با پايان گرفتن جنگ دوم 
از اواخر دهه 1940 ميالدى به راه افتاد و از آغاز دهه 
1980، زير تأثير مكاتب ليبرال و سياست هاى رونالد 
انگلستان  در  تاچر  مارگارت  و  آمريكا  در  ريگان 
شتاب  و  عمق  بر  اقتصادى  آزادسازى  راستاى  در 
بر  شدن»،  بار «جهانى  اين  شد.  افزوده  آن  گسترش 
از  بزرگى  بسيار  بخش  واقعًا  نوزدهم،  قرن  خالف 
كره زمين را در بر گرفت و به ويژه بعد از فروريزى 
نظام  عمًال  شوروى،  اردوگاه  سقوط  و  برلن  ديوار 
اقتصاد بازار و مبادله آزاد را در سراسر دنيا پراكنده 

كرد.
آيا گسترش و تعميق پديده «جهانى شدن»، آن گونه 
چپ  و  راست  پوپوليست هاى  از  زيادى  شمار  كه 
نابرابرى  و  فقر  به  و  آفريده  فاجعه  مى كنند،  ادعا 
ادعا را مى پذيرند  تنها كسانى اين  دامن زده است؟ 
كه واقعيت هاى اقتصادى و تاريخى را نمى شناسند. 
چارچوب  در  چه  آزاد  اقتصاد  و  مبادله  گسترش 
«اتحاديه  جمله  (از  منطقه اى  همگرايى  سازمان هاى 
دهه  چهار  طى  جهانى،  مقياس  در  چه  و  اروپا») 
تاريخ  در  را  اقتصادى  انقالب  بزرگ ترين  گذشته، 
تمدن انسانى به وجود آورده و صدها ميليون نفر را 

از جهنم فقر بيرون كشيده است.
استفاده  با  آنها  مى كنند؟  شكوه  چه  از  آمريكايى ها 
از گشايش مرزها و همگرايى اقتصادى سيل آيفون 
و مكدونالد و ديسنى الند را به سراسر جهان روانه 
كردند و ميليون ها مغز متفكر را از آسيا و آمريكا و 
خاور ميانه در دانشگاه ها و واحدهاى توليدى خود 
در  ارزان  كار  از  برخوردارى  بدون  گرفتند.  كار  به 
تر  مهم  و  آسيا  ويژه  به  توسعه  حال  در  كشورهاى 
دستگاه  ميليون  صدها  توزيع  و  توليد  چين،  همه  از 
قيمت هايى  با  آنهم  هوشمند  همراه  تلفن  و  رايانه 

چنين قابل دسترسى، غيرممكن مى بود.
آيا بريتانيا از عضويت خود در اتحاديه اروپا زيان 
افتاده  نفس  از  بريتانياى  كه  كسانى  است؟  كرده 
ديده اند،  نزديك  از  را  ميالدى   1970 سال هاى 
مى توانند آن را با درخشش و پويايى آن در دهه دوم 

قرن بيست و يكم ميالدى مقايسه كنند.
برخوردارى  بركت  به  و  اروپا،  اتحاديه  درون  در 
به  مانده  حاشيه  در  و  فقير  ايرلند  واحد،  بازار  از 
و  گرد  اسپانيا  و  پرتغال  شد،  بدل  ثروتمند  كشورى 
خاك واپس ماندگى و ديكتاتورى را از تن زدودند، 
از  سوسياليسم»،  «اردوگاه  از  شده  رها  كشورهاى 
آزادى  و  پيشرفت  به  اسلواكى،  تا  گرفته  لهستان 

رسيدند.
در  خود  ادغام  از  توسعه  حال  در  كشورهاى  آيا 
«جهانى  فرايند  بركت  به  كه  بين المللى،  اقتصاد 
شدن» به دست آمده، زيان ديده اند؟ كافى است به 
چين  شده  رها  فقر  از  مردمان  از  نفر  ميليون  صدها 
آن را  و  بنگريم  كشور  اين  مدرن  مافوق  شهرهاى  و 
مقايسه  مائوييستى  چين  از  مانده  جاى  بر  جهنم  با 
كنيم. به كره جنوبى و تايوان و اندونزى و سنگاپور 
آمريكاى  امروز  اوضاع  بيندازيم.  نظرى  مالزى  و 
پيش  سال  چهل  در  قاره  همان  شرايط  با  را  التين 
كشورهاى  از  بزرگى  بخش  كه  زمانى  كنيم،  مقايسه 
آن زير بار التيفونديا (اراضى وسيع كشاورزى زير 
پا  و  دست  نظامى  ديكتاتورى هاى  و  مالكان)  سلطه 
مى زدند. پويايى كنونى هند را در نظر بگيريم، همراه 
گرفته است.  قرار  آن  برابر  در  كه  چشم اندازهايى  با 
در  خاورميانه  در  جمله  از  كشورها  از  شمارى  اگر 
واپس ماندگى فرورفته اند، دليل آن نه فرايند «جهانى 

شدن»، بلكه پشت كردن به اين فرايند است.
خريد  قدرت  دارى،  سرمايه  اروپاى  و  آمريكا  در 
و  پارچه  به  آنها  دست يابى  دليل  به  محروم  طبقات 
تلويزيون هاى  و  يخچال  و  بازى  اسباب  و  كفش 
ارزان وارداتى رو به افزايش گذاشت. شمار زيادى 
از خدمات از جمله در عرصه هاى فرهنگى (موزيك، 
دور،  راه  از  تلفنى  مكالمات  روزنامه)،  و  كتاب 
اين  از  پيش  كه  گردشگرى،  و  هوايى  مسافرت هاى 
تنها در انحصار خانواده هاى ثروتمند بود، در اختيار 

طبقات متوسط و حتى متوسط پايين قرار گرفتند.

آن روى «جهانى شدن»
در اين جا يك پرسش بسيار مهم مطرح مى شود: 
اگر فرايند همگرايى اقتصادى و آزادسازى بازرگانى 
اين همه منافع و مزايا را به همراه داشته، پس چرا 
اين موج عظيم نارضايتى را در آمريكا و اروپا به راه 
انداخته و زمينه اى چنين مناسب را براى سياستمداران 

مخالف با اين فرايند فراهم آورده است؟
عمده  عامل  سه  بر  مى توان  پرسش  اين  پاسخ  در 

تكيه كرد:
يك) كشورهاى ثروتمند غربى تا زمانى كه دست 
كاالهاى  توليد  و  فناورى  و  علوم  و  داشتند  را  باال 
پيشرفته و صدور آنها را در انحصار خود مى دانستند، 
و  آزاد  تجارت  مرزها،  شدن  باز  از  شوق  و  شور  با 
جهانى  و  منطقه اى  سطوح  در  اقتصادى  همگرايى 
 1980 و   1970 دهه هاى  در  مى كردند.  هوادارى 
آسيايى  كشورهاى  از  شمارى  كه  هنگامى  ميالدى، 
به صدور انبوه كاالهايى چون پارچه و كفش روى 
به  پيشرفته  كشورهاى  اراده  و  اعتماد  در  آوردند، 
پيدا  خللى  مرزها  بيشتر  چه  هر  كردن  باز  ضرورت 
نشد، زيرا اينان اعتقاد داشتند كه صادرات كشورهاى 

در حال توسعه از مرز «كاالهاى دست پايين» فراتر 
نخواهد نرفت.

خدمات  و  كاالها  و  شده  دگرگون  وضع  امروزه 
«قدرت هاى  (يا  نظر  مورد  كشورهاى  صادراتى 
را  پيشرفته ترى  روز  به  روز  عرصه هاى  نوظهور») 
سال  به  سال  خودروهاى  حضور  مى گيرد.  بر  در 
مرغوب تر كره اى در شهرهاى اروپا و آمريكا ديگر 
يك پديده عادى است، كامپيوترهاى توليد تايوان را 
همه جا مى توان ديد، وسايل خانگى ساخت تركيه 
مناسبى  رقابت  توان  از  غربى  سوپرماركت هاى  در 
غرب  هواپيمايى  مهم  شركت هاى  و  برخوردارند 
در رقابت با شركت هاى سنگاپور و تايلند و خليج 
فارس، ابهت ديرين خود را تمام و كمال از دست 

داده اند.
در اين شرايط ترس دنياى غرب از اوجگيرى شمار 
روزافزونى از كشورهاى در حال توسعه، و پيوستن 
آنها به باشگاه «قدرت هاى نوظهور»، رو به افزايش 
مى رود. اروپايى ها و آمريكايى هاى مغرور، كه زمانى 
مى دانستند،  خود  به  متعلق  را  جهان  بازارهاى  همه 
كشورهايى  رقابت  با  خود  ملى  بازارهاى  در  امروز 
به  دور  چندان  نه  گذشته اى  در  كه  شده اند  روبرو 
اين  با  رويارويى  در  داشتند.  تعلق  سوم»  «جهان 
پديده، بخشى از افكار عمومى (و حتى «نخبگان») 
پيش  را  پرسش  اين  غربى  اروپاى  و  آمريكا  در 
چارچوب  در  مرزها  شدن  باز  اصوالً  كه  مى كشند 
فرايند «جهانى شدن» چه نفعى به حال آن ها دارد؟ 
همين پرسش توأم با بدبينى است كه مورد استفاده 

پوپوليست هاى راست و چپ قرار مى گيرد.
قشرهاى  همه  شدن»،  «جهانى  پديده  برابر  در  دو) 
جمعيت در كشورهاى پيشرفته صنعتى در موقعيت 
پديده  اين  به  آنها  واكنش  ندارند.  قرار  يكسانى 
شمارى  دارد.  آنها  فعاليت  عرصه  به  زيادى  بستگى 
نزديك  ارتباط  در  خدماتى  و  توليدى  بخش هاى  از 
با گشايش مرزها و مبادله آزاد فعاليت مى كنند و از 
تا  گرفته  بيمه  و  بانك  از  مى برند،  سود  ارتباط  اين 
فناورى هاى جديد ارتباطى و اطالعاتى و آموزشى، 
به  وابسته  صنايع  انرژى،  داروسازى،  جهانگردى، 
حمل ونقل زمينى و هوايى و ريلى، فن شناسى هاى 
زيست محيطى و غيره... همه كسانى كه در اين گونه 
گشايش  در  را  خود  نفع  مى كنند،  فعاليت  بخش ها 
در  همگرايى  سريع تر  چه  هر  پيشروى  و  مرزها 

سطوح منطقه اى و جهانى مى بينند.
در  اقتصادى  فعاليت هاى  از  شمارى  عوض  در 
دنياى غرب، در صورت بازماندن مرزها، محكوم به 
نابودى هستند، از صنايع نساجى و چرم (دراشكال 
قديمى آنها) گرفته تا بعضى از توليدات كشاورزى، 
فوالد، خدمات ساده و قابل انتقال به ديگر كشورها 
(مراكز شنود) و حتى بخش هايى از خدمات پزشكى 
بخش ها  اين  در  فعال  قشرهاى  غيره.  و  حقوقى  و 
طبعًا از مرزهاى باز زيان مى بينند و بسيج آنها عليه 

فرايند «جهانى شدن» كار دشوارى نيست.
شدن»  جهانى  «فرايند  از  كه  قشرهايى  ميان  سه) 
ضرر  پديده  اين  از  كه  آنهايى  و  مى برند،  سود 
مى كنند، شكاف درآمدى رو به افزايش مى رود. اگر 
پيدا  حلى  راه  دوم  گروه  براى  نتوانند  غربى  جوامع 
گرفتن  قدرت  براى  بيش  از  بيش  را  عرصه  كنند، 
خواهند  باز  چپ  و  راست  پوپوليستى  گرايش هاى 
در  شدن»  «جهانى  پديده  قربانيان  واقع  در  كرد. 
ناسيوناليست ها  براى  آماده  طعمه اى  به  جوامع،  اين 
شمار  فرانسه  كشور  در  شده اند.  بدل  نژادپرستان  و 
زيادى از كارگران بخش هاى سنتى، كه به دليل باز 
شدن مرزها و رقابت كاالهاى خارجى وضعيت شان 
افراطى  راست  حزب  به  گروه  گروه  شده،  متزلزل 
موسوم به «جبهه ملى» پيوسته اند و آنرا به مهم ترين 

تشكل كارگرى بدل كرده اند.
در  شدن»  «جهانى  پديده  قربانيان  به  كمك  براى 
حل  راه  بدترين  مرزها  بستن  پيشرفته،  كشورهاى 
ممكن است. صنايع قديمى در اين كشورها امكان بقا 
ندارند و حمايت مصنوعى از اين صنايع دردى را به 
دردهاى ديگر اضافه خواهد كرد. تنها راه چاره بسيج 
امكانات اجتماعى براى حمايت از كسانى است كه 
به دليل فروريزى صنايع قديمى، كار و درآمد خود 

را از دست مى دهند.
و  ارتجاعى  شعارهاى  به  بردن  پناه  جاى  به 
پوپوليستى و دفاع از مرزهاى بسته، بايد تالش كرد 
كه پيشروى جهان در راستاى همگرايى و مبادله آزاد 
بدون تراژدى هاى انسانى و اجتماعى تحقق بپذيرد.

در  نيز  شدن»  «جهانى  دوم  موج  نشود،  چنين  اگر 
هم  در  سياسى  و  اجتماعى  بحران هاى  با  رويارويى 
در  آن  اول  موج  كه  همانگونه  شد،  خواهد  شكسته 

برخورد با فاجعه جنگ اول جهانى فروپاشيد.

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

غربى هايى كه نمى خواهند جهانى شوند

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند
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جمعه 25 تير/15 جوالى
1346 خورشيدى (1967 ميالدى)

زادروز مهرداد آسمانى، خواننده و آهنگساز
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت سودابه اسكويى، بازيگر و كارگردان 
تئاتر (تولد 14 مهر 1329 خورشيدى)
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

و  نويس  رمان  فصيح،  اسماعيل  درگذشت 
مترجم ايرانى عصر روز پنجشنبه 25 تيرماه به 
دليل مشكالت عروقى و مغزى در بيمارستان 
شركت نفت تهران. وى متولد دوم اسفند1313 

در تهران بود.
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجودند

شنبه 26 تير16 جوالى
1269 خورشيدى (1890 ميالدى)

زادروز استاد ذبيح بهروز- نويسنده، شاعر و 
پژوهشگر

دوران  در  الحادى  ادبيات  سرآمدان  از  يكى 
سال   82 طى  كه  است  بهروز  ذبيح  معاصر، 
انجام  ارزنده  كارهاى  بسا  بارش  پر  زندگى 
داد. او از ترس آزار و ترور فكرى و جسمى 
اربابان شريعت از نام هائى چون «حكيم على 
بن ديالق» و «محمدبن فضل السندلى» استفاده 

مى كرد. 
1287 خورشيدى (1909 ميالدى)

خلع محمدعلى شاه و جلوس سلطان احمد 
شاه قاجار

يپرم خان (ارمنى) به رياست نظميه منصوب 
شد.

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
قزوينى  سيفى  محمدحسن  درگذشت 
بزرگ  خوشنويس  عمادالكتاب،  به  معروف 

ايران  درتهران (تولد 1248 خورشيدى)
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز اسداهللا حجازى، نوازنده  تار و مؤلف 
در حوزه  موسيقى

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
استعفاى دكتر على امينى از نخست وزيرى.

1368 خورشيدى (1989 ميالدى)
استاد  و  اديب  منشى زاده-  داود  درگذشت 

دانشگاه اپساال (سوئد)

يكشنبه 27 تير/17 جوالى
1228 خورشيدى(1849 ميالدى)

حكومت  توسط  باب  محمد  على  سيد  قتل 
قاجار با فتواى روحانيون شيعه 

1275 خورشيدى(1896 ميالدى)
قتل ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى 
توسط محمدعلى ميرزا وليعهد قاجار با آمريت 

روحانيون شيعه 
1305 خورشيدى(1926 ميالدى)

خودكشى محمدولى خان تنكابنى(سپهساالر)، 
از رجال سياسى دوران قاجار  

1349 خورشيدى (1970 ميالدى)
روز  دوهزارمين  هويدا  اميرعباس 

نخست وزيرى خود را جشن گرفت
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

– كردبچه  حسين  مهندس  درگذشت 
روزنامه نگار و مترجم

از  امنيت  شوراى   598 قطعنامه ى  پذيرش 
سوى جمهورى اسالمى

1370 خورشيدى(1991 ميالدى) 
درگذشت اسداهللا حجازى، نوازنده تار

1371 خورشيدى (1992 ميالدى)
موسيقيدان،  مالح،  حسينعلى  درگذشت 
 1300 (تولد  ويولون.  نوازنده  و  پژوهشگر 

خورشيدى)
1386 خورشيدى (2007) ميالدى

و  نويسنده  شاعر،  دردريان،  كارو  درگذشت 
مترجم و برادر مرحوم ويگن خواننده معروف 

در امريكا، در سن 79 سالگى.

دوشنبه 28 تير/18 جوالى
1306 خورشيدى (1927 ميالدى)

زادروز سيمين بهبهانى، شاعر
شركت كتاب ناشر تمامى آثار سيمين بهبهانى 

در خارج از ايران است.
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

حكم  شاه  طرف  از  علم  اميراسداهللا 
نخست وزيرى گرفت

1359 خورشيدى(1980 ميالدى)
اديب،  همايى،  جالل الدين  استاد  درگذشت 
و  تهران  دانشگاه  ادبيات  استاد  و  شاعر 

دارالفنون و عضو فرهنگستان ايران.
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

با  اسالمى  جمهورى  زندان هاى  ارتباط  قطع 
دنياى خارج  و شروع كشتارهاى دسته جمعى 
زندانيان سياسى، كه تا سه ماه هر روزه ادامه 

داشت.
1380 خورشيدى (2001 ميالدى)

سينما،  بازيگر  واالمقام،  منصور  درگذشت 
تلويزيون و تئاتر ايران (تولد 1315خورشيدى)

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت خسرو شكيبايى، بازيگر سرشناس 
تاتر، سينما و تلويزيون در سن 64 سالگى بر 

اثر سكته قلبى در بيمارستان پارسيان تهران. 

سه شنبه 29 تير/19 جوالى
1287 خورشيدى ( 1908 ميالدى)

سفر سيدحسن تقى زاده- (مدير روزنامه حب 
اللمتين) وميرزاعلى اكبرخان دهخدا، به اروپا

1300 خورشيدى ( 1921 ميالدى)
زادروزاستاد جليل شهناز - موسيقيدان 

1333 خورشيدى ( 1954 ميالدى)
و  -موسيقيدان  محجوبى  رضا  درگذشت 

نوازنده (تولد 1277 خورشيدى)
1370 خورشيدى( 1991 ميالدى)

قاجار،مترجم،  جهانشاهى  ايرج  درگذشت 
نامداران  از  يكى  و  مترجم  نويسنده،  معلم، 
او  بود.  نوجوان  و  كودك  ادبيات  ويراستارى 
نخستين كتاب فارسى اول دبستان را به همكارى 

پيش  سال  چند  تا  كه  نوشت  سياحى  عباس 
تدريس مى شد. به عالوه، در زمينه  آموزش 
بزرگساالن و انتشار كتابهاى ويژه نوسوادان، 
ايران  پرورش  و  آموزش  به  شايانى  خدمات 

كرد. (متولدسال1305خورشيدى)
 

چهارشنبه 30 تير/20 جوالى
1331 خورشيدى (1952 ميالدى)

قيام معروف به 30 تير به رهبرى آيت اهللا كاشانى
1373 خورشيدى ( 1994 ميالدى)

درگذشت مهندس مهدى بازرگان سياستمدار 
و نخست وزير دولت موقت پس ازپيروزى 

انقالب در اتريش.
مهدى بازرگان (1373-1286) نخست وزير 
دولت موقت -بعد از انقالب اسالمى. وى در 
كنار محمود طالقانى و يداهللا سحابى، يكى از 
وهمچنين  ايران  آزادى  نهضت  بنيانگذار  سه 
در  دانشجويان  اسالمى  انجمن  موسسين  از 

دانشكده فنى دانشگاه تهران بود.
نخست  حكم  خمينى  انقالب،  پيروزى  با 
وزيرى دولت موقت را به نام او صادر كرد. 
او به مدت 9 ماه ( 275 روز) سمت نخست 
وزيرى موقت را بر عهده داشت. پس ازاشغال 
سفارت آمريكا توسط دانشجويان در 13 آبان 
وى و دولت او به طور كامل استعفا كردند. 
دوران  ميان  در  و   1286 سال  در  بازرگان 
مشروطه، در خانواده اى مذهبى در آذربايجان 
تبريزى،  عباسقلى  حاج  پدرش،  شد.  متولد 
پس از چندى درتهران مقيم شد و به عنوان 
يكى از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح 

گرديد.
نوشته  حركت،  دو  در  ايران  انقالب  كتاب 
مهدى بازرگان و ساير آثار او و يا درباره او در 

شركت كتاب موجود است

پنجشنبه 31 تير     21 جوالى
1312 خورشيدى ( 1933 ميالدى)

درگذشت ملك المورخين- مورخ و مؤلف 
قسمتى از ناسخ التواريخ و نو ه محمدتقى خان 
لسان الملك، ناشر روزنامه هاى آينه غيبت نما، 

وطن و آزاد در دوران مشروطيت.
1334 خورشيدى ( 1955 ميالدى)

 - (قوام السلطنه)  احمدقوام  درگذشت 
سياستمدار (قوام السلطنه در دوران مشروطيت 

مجموعاً 5 بار نخست وزير بود)
1369 خورشيدى ( 1990 ميالدى)

و  –نويسنده  رهنما  زين العابدين  درگذشت 
مترجم

آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجودند
1371 خورشيدى( 1992 ميالدى)

و  ترانه سرا  اديب،  فاطمى،  نظام  درگذشت 
فيلمساز (تولد 10 آذر 1302 خورشيدى)

1387 خورشيدى ( 2008 ميالدى)
درگذشت ابوطالب طالبى، كشتى گير ايرانى 
آزاد  كشتى  رقابتهاى  برنز  مدال  دارنده   و 
بازيهاى المپيك تابستانى 1968 مكزيكوسيتى

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
15 تا 21 جوالى  (25 تا 31 تير)

استفاده از اين منبع براى كليه 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.
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 15 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.,
Tarzana, 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 

سرلك  سينا  كنسرت 

پنج شنبه 28 جوالى ساعت 7/30 شب 
وروديه 40 و 50 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد. 

Morgan Wixon Theatre
2627 Pico Blvd., 
Santa Monica, CA 91405

كودكان  خوانى  داستان  كارگاههاى 

وروديه رايگان 
هر يكشنبه از ساعت 11 تا 12 
داوديان  تهمينه  گو:  قصه 

310 477 7477
شركت كتاب 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

تابستان  در  نسيمى  كنسرت 

جمعه 24 جوالى ساعت 6 بعد از ظهر 
فقط با رزرو قبلى 
وروديه 100 دالر 

310 741 0080

9852 Whitwell Dr.,
Beverly Hills, CA 90210

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 27 آگوست

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

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با شاهرخ و شماعى زاده 

جمعه و شنبه 15 و 16 جوالى 
818 985 5800

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

موالنا  شب 

يكشنبه 24 جوالى ساعت 7 بعد از ظهر
از  جمعى  و  فرنود  ملك  فرشته  حضور  با 

هنرمندان در المپيك كالكشن 
بليط در شركت كتاب موجود است.

وروديه 40 دالر 
818 297 2806
11301 Olympic Blvd.
Los Angeles, Ca 90064

تهران  كاباره  در  چهارشنبه  هفته  هر 

همراه با شهبال شب پره

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

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

دل  سالم  كنسرت 

پى  نيك  حامد 
شنبه 17 سپتامبر 

ساعت 8 شب 
وروديه از 35 تا 100 دالر 

Aratani Theater
244 San Pedro St., 
Los Angeles, CA 90012

تنظيم: افشين زندى Email: info@astro72.comطالع بينى هفته:

جوالى  پانزدهم 
خورشيد در خرچنگ و ماه و ساتورن در برج كمان (قوس) قرار دارند. در اين زمان دوستى هاى خارجى نه فقط از لحاظ وطن  وآب 
ديگر  كشورهاى  با  مسافرت  يا  و  تجارت   لحاظ  از  حتى  آن  به  و  ايجاد   ... و  فرهنگ  و  نژاد  و  مذهب  مانند  ديگر  طرق  از  بلكه  خاك  و 

سوق داده مى شويد. 

جوالى هجدهم  و  هفدهم  و  شانزدهم 
خورشيد در خرچنگ و ماه و پلوتون در برج بز (جدى) قرار دارند. در اين سه روز احساس مسئوليت مالى و امنيت در خانواده باال 
مى رود و از انرژى اين دو روز براى سختكوشى و كارهايى كه  پشت گوش انداخته بوديم مى توانيم استفاده كنيم. در اين زمان شراكت 

در احساسات و خوشيها و دوست داشتن ديگران درهاى بسيارى را در زندگى شما مى گشايد. 

جوالى بيستم  و  نوزدهم 
و  خيريه  موسسات  و  جوامع  و  ها  گروه  با  ارتباط  براى  مناسبى  موقعيت  و  دارد  قرار  (دلو)  آبريز  برج  در  ماه  و  خرچنگ  در  خورشيد 
دوستان و آشنايان است و اين ارتباطات وسيع نبايد باعث صدمه ديدن روابط خصوصى عاطفى و عاشقانه شما و نشان دادن عشق شما 

بشود.  مقابل  طرف  به 

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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وقتى براى اولين بار در پيش 
ايران  در   1979 انقالب  وقوع 
دولت پيشروى امير عباس هويدا 
رسمى  ساعت  تغيير  صحبت 
ساعت  جابه جايى  و  كشور 
را  كشور  زمستانى  و  تابستانى 
مطرح كرد، خيلى از روحانيون 
شيعه در منبرهايشان گفتند كه 

اين توطعه بهايى هاست كه مى خواهند وقت نماز ظهر 
و مغرب مردم را به هم بريزند تا دين و ايمان مردم به 
باد برود. كمتر از سى سال بعد اما همان روحانيون شيعه 
وقتى دولتدار شدند دستور داند كه همان تغييرات ساعتى 
عينا اجرا شود. سمبلى از اتفاقى كه به جنگ ساعت ها 

در تاريخ معاصر جهان شهرت دارد. 
اما ريشه «واژه جنگ ساعت ها» از هندوستان مى آيد:

در ژانويه 1906 ميالدى، چندين هزار كارگر نخ ريسى 
در حومة بمبئى در هند شورش كردند. شورش آن ها فوراً 
به دل شهر رسيد و بيش از 15 هزار شهروند دادخواست 
امضا كردند و خشمگينانه در خيابان ها تظاهرات به راه 
انداختند. آن ها به اين اعتراض داشتند كه پيشنهاد شده بود 
ساعت  استاندارد  هند (پنج ساعت جلوتر از گرينويچ) 
جايگزين  وقت  محلى شود. از نظر هنديان  اوايل قرن 
بيستم ميالدى، اين كار تالشى ديگر در راستاى نابودى  
سنت  محلى و تقويت  سلطة بريتانيا بود. اما در 1950 
ميالدى، سه سال پس از استقالل هند،  درست مثل 
اتفاقى كه در ايران بعد از انقالب افتاد، باالخره ساعت 
رسمى براى تمام كشور تنظيم شد. روزنامه نگاران اين 
انجاميد، «جنگ  طول  به  قرن  نيم  حدود  كه  را  بحث 

ساعت ها» ناميدند. 
بديهى  را  زمان سنجى  جهانى   نظام  عمدتاً  ما  امروزه 
در نظر مى گيريم: 24 منطقة زمانى كه از گرينويچ آغاز 
مى شود؛ سال 12 ماه است كه به 52 هفته تقسيم مى شود 
و از سان فرانسيسكو تا توكيو آن را به رسميت مى شناسند. 
اين ها قراردادهايى هستند كه ما را قادر مى كنند تا بى هيچ 
پيچيدگى، در سرتاسر  دنيا سخن بگوييم، سفر كنيم و 
تجارت نماييم. اما ونسا اوگل در كتاب «تغيير جهانى 
زمان» به ما يادآور مى شود كه استانداردسازى و همزمانى، 

چيزهايى بودند كه اول مى بايست اختراع شوند. 
ميالدى،  بيستم  قرن  آغاز  و  نوزدهم  قرن  از  گذر  با 
كوشيدند  شمالى  اطلس   اقيانوس   پيرامون  كشورهاى 
دنيا  باقى  بر  را  خودشان  زمان سنجى  روش هاى  تا 
تحميل كنند. اين پروژه اى عظيم بود كه طيف وسيعى 
از شخصيت هاى مختلف به دفاع از آن برخاستند، در 
برابر آن مقاومت نمودند و آن را اصالح كردند. دو سوى 
اين جنگ ساعت ها را از يك سو دانشمندان فرانسوى، 
تاجران  آلمانى،  جنگى  قهرمانان  بريتانيايى،  افسران 
صف  و  بودند  عرب  و  ايرانى  مصلحان  و  آمريكايى 
مقابل را كشاورزان انگليسى، كارگران هندى و روحانيون 

مسلمان در خاورميانه تشكيل مى دادند.  
از زمانى كه انسان ها روى خاك زندگى كرده اند، زمان را 
بر اساس  مشاهدة دنياى طبيعى سنجيده اند: تغيير فصول 
و رقص اجرام آسمانى دور زمين. بيش از سى هزار سال 
پيش، مردان و زنان در منطقه اى كه اينك اروپاى مركزى 
است، با شكافتن  عاج ماموت، ماه و ستارگان را رديابى 
كردند. از استون هنج انگلستان تا كعبه زرتشت و ديگر 
رصدخانه هاى باستانى ايران، ساختارهاى فراوانى ساخته 
شدند تا انقالب زمستانى را مشخص كنند و شروع سال 

جديد را جشن بگيرند.
حدود 4000 سال پيش، طغيان تابستانى نيل به مصريان 
باستان اعالم مى كرد كه سالى ديگر به پايان رسيده است. 
با گذشت  قرن ها نگاهمان را از آسمان ها به كوچك ترين 
ذرات  ماده معطوف كرده ايم و اينك به زمان سنج هاى 
با  امروزى  اتمى   ساعت هاى  شده ايم.  تبديل  دقيقى 
سنجش لرزش هاى اتم هاى استرانسيوم بر اثر جهش 
الكترون ها بين سطوح انرژى كار مى كنند. اين ساعت ها 
چنان دقيق هستند كه در 15 ميليارد سال آينده، حتى يك 

ثانيه هم اشتباه نمى كنند. 
اما زمان آن گونه كه بنظر مى رسد طبيعى و عينى نيست. 
درواقع برداشت ما از زمان كامًال وابسته به نحوة برخورد 

ما با ديگران و درك ما از جايگاهمان در عالم دارد. 
اينكاها  و ماياها از داستان هايى متفاوت،  كيهان شناسى هاى 
متفاوت  چرخه اى و پيوسته بيرون كشيدند. به بيان ديگر، 
زمان هميشه حاصل تخيل انسان و منبعى براى قدرت 
عظيم سياسى بوده است. ژوليوس سزار از اين امر آگاه 
بود و در سال 46 قبل از ميالد تقويم روم را تغيير داد تا 

آن را از چنگ كارگزاران خدايان دربياورد. 
تجمل  يك  را  آخرهفته  تعطيالت  استالين  ژوزف 

بورژوايى دانست و در سال 1929 ميالدى آن را منسوخ 
كرد تا شهروندان  عادى  شوروى را به كمونيست هاى 

خوب تبديل كند. 
خمينى و جانشينانش تقويم ملى ايران با مناسبت هاى 
متعدد اسالمى پر كردند تا جلوه امت اسالمى را جايگزين 

ملت ايرانى كنند.
اما نظام  امروزى  زمان سنجى ، در قرن نوزدهم ميالدى بنا 
نهاده شد. قرنى كه پيشرفت هاى چشمگير تكنولوژيك را 
به خود ديد. ريل هاى راه آهن، كشتى هاى بخار، ترن هاى 
زيرزمينى، تلفن و راديو همه با هم پا به عرصه وجود 
نهادند و بُعد مكان را از بين برده و زمان را به نحوى 

فشرده كردند كه همگان را مبهوت و سرگشته كرد. 
زمان سنجى در قرن نوزدهم ميالدى، در اكثر مناطق 
آمريكا  خط آهن  بود.  گيج كننده  و  درهم ريخته  امرى 
در سال 1875 ميالدى، هفتاد و پنج وقت محلى را به 
رسميت مى شناخت كه از ميان آن ها، سه مورد فقط 
مربوط به شيكاگو بود. در آلمان، مسافران مى بايست 
مطمئن شوند كه ساعات حركت بر اساس وقت برلين، 
مونيخ يا فرانكفورت است. تا پايان  قرن، اين گوناگونى 
ديوانه وار وقت هاى محلى، حمل ونقل هرچيز را از ادويه 

گرفته تا ارتش مشكل ساخته بود. 
تا قبل از 1918 ميالدى، تقويم ژولينى در روسيه 13 
روز عقب تر از اروپاى غربى بود. جمعيت هاى محلى در 
مستعمره ناتال بريتانيا در نوك جنوبى قاره آفريقا، سال را 
به سيزده چرخه قمرى تقسيم كرده بودند. جوامع اسالمى 
شمارش سال ها را از 622 ميالدى، زمان هجرت  محمد 
از مكه به مدينه، آغاز نموده بودند و در ايران بين سال 
خورشيدى و قمرى همچنان دعوا بود. و شكسته بودن 
يا نبودن نماز مردم ساده دل اما مسافر شده بود بالى 

جانشان.
اولويت اول مصلحان  زمان اين بود كه يك نظام جهانى 
از زمان متوسط منطقه اى را جايگزين چهل تكه ناممكن  
وقت هاى محلى دنيا كنند. اين رؤيايى بود كه سنفورد 
فلمينگ، مهندس اسكاتلندى كانادايى آن را مطرح نمود 
و ديپلمات ها در كنفرانس 1884 نصف النهار گرينويچ در 
ايالت واشنگتن آن را رسماً اتخاذ كردند: دنيا به 24 منطقه 
زمانى تقسيم شد. هر منطقه، زمانى متوسط داشت كه 
اخترشناسان رصدخانه سلطنتى در گرينويچ آن را تعيين 

مى كردند. 
اصالحات تقويم هم به همان اندازه ضرورت داشت. 
از  يكى  جهان  سرتاسر  در  ميالدى  تقويم  گسترش 
اعجاب  شخصيت هاى  اما  بود.  رو  پيش    گزينه هاى 
برانگيزى همچون جورج ايستمن، بنيانگذار كداك، و 
اليزابت آكليس، فعال آمريكايى كه در اروپا به «بانوى 
تقويم» مشهور است، گزينه ديگرى را ترجيح مى دادند: 
اينكه همه چيز از نو با يك تقويم جهانى آغاز شود كه 
خواهان  هم  بسيارى  است.  علم  مدرن  عصر  مناسب 
فرانسوى،  تجربه گراى  فيلسوف  كه  بودند  طرحى 
آگوست كنت آن را مطرح كرده بود: يك تقويم ساالنه 

منطقى متشكل از 13 ماه كه هر يك 28 روز دارد.
جمعيت هاى بومى در سرتاسر دنيا از دخالت اروپايى ها 
در زندگى روزمره و ريتم سنتى زندگى شان به ستوه 
آمدند. شهروندان بمبئى آشكارا قيام كردند. در بيروت 
عثمانى، كه شهرى با اقوام و نژادهاى گوناگون بود مردم با 
اشتياق روش هاى جديد سنجش زمان را پذيرفتند بدون 
اينكه روش قديمى را رها كنند. زنگ ساعت هاى عمومى 
و جديد با ناقوس كليسا و صداى مؤذنان همزمان شد. 
گاراژداران، برنامة اتوبوس ها را هم با وقت اروپايى و هم 

تركى مى پرسيدند. 
مى شدند.  متقاعد  بايد  نيز  اروپايى ها  از  بسيارى 
معادل   زمان  يك  ميالدى،  سال 1891  در  فرانسوى ها 
ملى را تنظيم كردند، اما از پذيرش نصف النهار گرينويچ 
امتناع نمودند. سياست مداران فرانسوى ترجيح مى دادند 
تا ساعات را در پاريس بسنجند، و مايل نبودند با تنظيم 
وقت فرانسه بر اساس يك رصدخانه انگليسى، عزت 

ملى شان را به خطر بيندازند. 
سال ها بعد در ايران هم اصالح  زمان، طرحى متناقض 
بود كه پيامدهاى ناخواسته اى داشت و اگر كسى مثل 
رضا شاه پايش در ميان نبود، بيش از اينكه هرج ومرج 

زمانى را حل كند، مى توانست به آن دامن بزند. 
تاريخدان  استاد  اوگل، 
آمريكايى، اصالحات زمان 
درباره  داستانى  بيشتر  را 
مى داند.  جهانى  سازى 
مبناى  بر  كه  او  كتاب 
گسترده  پژوهش هاى 
بايگانى هاى  بر  مبتنى 
چندين  و  كشور  هشت 
زبان است، نشان مى دهد: 
«همسازى در سطح جهانى 
همواره نامتوازن بوده و به 

آن اعتراض شده است». او يادآور مى شود كه «شبكه ها و 
جريان هاى فراملى هيچگاه خنثى نيستند و جهانى سازى 
يك فرايند ايدئولوژيك است». اثر اوگل، مانند كتاب 
بكرت»،  «اسون  نوشته  پنبه»  «امپراتورى  پرسروصداى 
تاريخى جديد از اقتصاد سياسى را ترويج مى دهد كه 
تفكرات، ارزش ها و اعمال خشونت آميز نهفته در پس  

پديدارى كاپيتاليسم جهانى را جدى مى گيرد. 
كه  هست  هم  ديگر  شگفت انگيز  حكايت  يك  اما 
بيرون  تقويم ها  و  ساعت ها  مغفول  تاريخ  از  مى توان 
كشيد. اصالحات زمان بطور تكان دهنده اى نشان مى دهد 
كه تغييرات تكنولوژيك چگونه به وقوع مى پيوندند. 
ابزارهاى جديد ارتباط و حمل و نقلى هستند كه در 
روايت اوگل، از همان ابتدا مسئله زمان سنجى جهانى 
را چنين برجسته كردند: ابزارهايى همچون خط آهن، 

كشتى هاى بخار و تلگراف. 
آنچه از تبارشناسى منطقه هاى زمانى در كتاب اوگل 
درمى يابيم اين است كه تكنولوژى با منطق اصيل خود 
جهان را تغيير نمى دهد، بلكه اين امر با منطق ما صورت 

مى گيرد.
تلگراف ها و كشتى هاى بخار و خطوط آهن چنين 
آينده اى را بوجود آوردند، چون به يك بينش خاص 
سياسى پيوند خورده بودند: يك نظم ليبرال جهانى تحت 
حمايت اروپا. مفاهيم بلندنظرانه اى همچون وحدت، 
كارايى و پيشرفت، همانقدر كه علمى بودند، ايدئولوژيك 
نيز بودند. اين مفاهيم برترى اروپايى ها را بديهى جلوه 
داده و عقايد اروپايى ها درباره خرد انسان و بازسازى 
دنيا را بازتاب داده اند. عقايدى كه توانستند خودشان را 
از منچالب آلوده مذهبى قرون وسطى بيرون بكشند و 
جايگزين بسيارى از مبانى كهنه تا پيش از خود در سراسر 

جهان شوند.
اصالح زمان، تعريف مدرنيته از منظر غربى است كه به 
گونه اى توسعه يافته تا با منافع و پيش فرض هاى جامعه  

شهروندان امروز دنيا همخوانى داشته باشد. 
اروپايى  نخبگان  تا  شد  باعث  همزمان سازى  اين 
راحت تر بتوانند نظام باور تازه اى را به دنيا معرفى كنند 
كه مى توانست براى همه آدم ها مورد استفاده قرار گيرد 
و مرزهاى سنتى نژاد و مذهب را بدون اصطكاك در 

مى نورديد.
مى گفتند  زمان  اصالحات  زيرك  مخالفان  مقابل  در 
آينده اى كه دارند به زور آن ها را واردش مى كنند، نه 
فقط  بلكه  است،  برابرى خواهانه  نه  و  دارد  ضرورتى 
براى از بين بردن منافع آنان در مقابل منفعت عده اى 
ديگر طراحى شده است. آنانى كه تاپيش از اين تغييرات 
پيوندهاى  بودند.  نكرده  متناسب  تغيير  آماده  را  خود 
ايدئولوژيكى كه ذهن رهبران آن نمى توانست آنها را به 

روز رسانى كرده و قيد سنت هاى هزار ساله برهاند.
رسيد.  خود  اوج  به  پيش  صدسال  زمان،  اصالحات 
اما واژگان ما در مورد تغييرات تكنولوژيك نيز به همان 
اندازه استوار و بطور كوركورانه اى مترقى است. از گوگل 
امروزى  ديجيتال   نوآورى هاى  گراب هاب،  تا  گرفته 
اطالعات بيشتر و پيوند عميق تر و معنادارتر و در عين 
حال، ساده ترى با دنياى اطرافمان فراهم مى كنند و باعث 
و  واال  زبانى  چنين  رود.  هدر  كمترى  زمان  مى شوند 
خوش بينانه است، اما برخى پيش فرض هاى بنيادين در 
مورد اينكه كه هستيم و چگونه بايد با يكديگر زندگى 

كنيم نيز در آن نهفته است. 
حتى دستاورهايى مثل «اقتصاد اشتراكى» را كه بهترين 
نمونه آن، اين روزها  اوبر است، در پس پرده گفتمان 
توانمندسازى، ارتباط پذيرى و بينشى نهفته است كه 
مى توان به آن محصول همين تغيير معناى زمان دانست

درك زودتر از نياز به بازارى سازى روزافزون زندگى و 
روابط انسان ها، به همراه نابرابرى هاى روبه رشد. 

اكنون و سال ها پس از آغاز و پايان جنگ ساعت ها 
بايد باور كرد كه دوره اى تازه شروع شده است. دوره اى 
كه ديگر به ظاهر جنگى در آن ديده نمى شود و ميل 
ما براى پيروى از آن به قدرى زياد است كه نيازى به 
تحميل نيست . آنچه جامعه شناسى به آن «تمايل براى 
بروزرسانى» مى گويد، تعريف امروزى از همان جنگ 

ساعت ها.
اما حاال بايد دقيقاً ديد كه چگونه نرم افزارهاى گوشى هاى 
هوشمند، هدست هاى واقعيت مجازى و داده پردازى هاى 
مجازى  نحوه زندگى ما را تغيير مى دهند. مسئله روشن 
اين است كه اين تغيير مى تواند هم مثبت و هم منفى 

باشد. 
مى شود  يادآور  ما  به  زمان  اصالحات  جهانى  تاريخ 
كه تكنولوژى وعده اى درمورد شكل آينده مشترك ما 
نمى دهد: اينكه آيا اين آينده، برابرتر خواهد بود يا نه، 
عادالنه تر خواهد بود يا نه، دموكراتيك تر خواهد بود يا 
نه! اين ها انتخاب انسان ها هستند. چيزى كه تعيين كننده 
است خود تكنولوژى نيست، بلكه چيزى است كه ما از 

تكنولوژى مى خواهيم.

از «جنگ ساعت ها» تا «تمايل براى بروز رسانى»
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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: (www.ketab.com :تازه هاى نشر از شركت كتاب در لس آنجلس - سفارش آنالين) در دنياى نشر فارسى

آنچه   در   اين   مجموعه   مى خوانيد،   خالصه اى   است   از   گفت   و   شنودهاى   مفصل   ما   با  
 اردشير   زاهدى،   آخرين   سفير   محمدرضا   شاه   پهلوى   در   امريكا،   كه   در   سال هاى   اخير   و در  
 فرصت هاى   مختلف   انجام   گرفته   است .  افزون   بر   آن،   گزيده اى   از   مصاحبه هاى   نمايندگان  
 وسايل   ارتباط   جمعى   بين المللى با   ايشان؛   اظهار   نظر   مقامات   سياسى   ايران   در   دوران  
 معاصر   در   مورد   او   و   نيز   بخشى   از   كتاب ها   و   مقاالتى ست   كه   در   مورد   شخصيت هاى  
 مختلف   تاريخ   معاصر   ايران   از   جمله   اردشير   زاهدى   نگاشته   شده   است .  با   چاپ   و   انتشار  
 متوالى   مقاله ها   و   مصاحبه  هاى   انگليسى   و   فارسى   اردشير   زاهدى   در   مجله  ى   راه   زندگى  
 و   استقبالى   كه   از   آن ها   در   طول   زمان   به عمل   آمد،   لزوم   چاپ   اين   مجموعه   در   سال  2002     
 ميالدى (   1380خورشيدى   و   باز   نشر   آن   در   حال   حاضر،   فراهم   شد .  در   چاپ   جديدى  
 كه   در   دست   داريد،   تعدادى   از   مصاحبه ها،   مقاله ها   و   مراسم   گرامى داشت   مختلفى   كه  
 براى   اردشير   زاهدى   برگزار   شده   است   را   به   بخش   انگليسى   چاپ   اول   افزوده ايم .  تهيه  
 و   تدوين   اين   مجموعه،   در   حقيقت   پاسداشت   مهر   بى شائبه   اردشير   زاهدى   به   ايران   و  

 وطن پرستى   ناب   اوست . شعله اى   كه   هرگز   سردى   نگرفت   و   فرو   ننشست .  
جون  2016  ميالدى،   خرداد  1395  خورشيدى پرى   اباصلتى،   هوشنگ   ميرهاشم 

سردبير   و   مدير   مجله ى   راه   زندگى

از مينا امامى شعرها، نوشته ها و ترجمه هاى بسيارى در مطبوعات معتبر تهران 
به چاپ رسيده است. او چند سال قبل از عزيمت به امريكا، با عنوان نويسنده و 
مترجم با مجلة تماشا، از انتشارات تلويزيون ملى ايران، همكارى داشت. او در 
خالل كارهاى مورد عالقه اش، نويسندگى، ترجمه، و به روى كاغذ آوردن الهامات 
و تصويرهاى ذهنى خود درقالب شعر، به تدريس زبان انگليسى در دبيرستان هاى 
تهران نيز اشتغال داشت. مينا در سال 1975 همراه با تنها فرزندش «بابك» به امريكا 
عزيمت كرد. او در سالهاى پربار اقامت در كاليفرنيا، به تحصيالت خود ادامه داد 
و به موفقيت هاى تحصيلى بسيارى دست يافت. بعد از دريافت دوفوق ليسانس 
در رشته هاى زبان و ادبيات انگليسى English Literature وعلوم كتابدارى 
تحقيق وبررسى  سال ها  از  بعد  Library and Information Science و 
در ابعاد تغذيه و سالمت كامل، در سال 2006 به دريافت مدركPh.D در رشتة 
تغذيه Doctor of Philosophy in Holistic Nutrition توفيق يافت.
جنوب  در  پسرش  خانوادة  و  حميدى  برومند  همسرخود،  با  اكنون  هم  مينا   

كاليفرنيا زندگى مى كند.
با دست هاى خالى به ميعاد باد مجموعه اشعار اوست كه به تازگى منتشر شد.

اين هردو كتاب خواندنى 

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- زحمتكشان جامعه - كرم روده

2- شك و شبهه - بيهوده پول خرج كردن - فرستاده خدا
3- او - شراب - طايفه - پر شدن معده

4- رسوا - خميازه
5- فريزر - گياه توخالي - حالل الك - بوي ماندگي

6- خار بيابان - مغرب - پايتخت اتريش
7- ساز شاكي - زير فرنگ - سر افراز

8- گونه اي هواپيماي جنگي - كشتي جنگي يونان باستان
9- ثنا - الفت - خرس آسماني

10- خاطر و انديشه - نان پاره گدايي - سازمان اطالعات آمريكا
11- سوغات اصفهان - خوب رويان - عالمت پيروزي - بي 

ريش
12- خالو - از شهرهاي گيالن

13- پايتخت بحرين - تگاب - مزه خرمالو - كالم تعجب خانم ها
14- خرگوش - كميسر - پايتخت يونان

15- وكيل - خميازه
عمودي:

1- جمع فرشتگان  برگزيده - پيوند رباط در كنار عظله
2- خرس تركي - پاييز - حرص - راحت الحلقوم

3- افشرده گوجه - آرايش - شگون - باهوش و عاقل
4- سالح كاشتني - مراسم و آيين ها - آهوي كارتوني

5- اثر اميل زوال - سينه پهلو

6- سراب - پايتخت ريشه اي - پاك كردن غالت - پيش شماره
7- سوراخ هاي النه زنبور -  ابزار دست بنا - چكاد

8- از انواع مدل ماشين - درخت مورد - ماهي كنسرو - كالم 
پرسش

9- كنايه از زمان  و لحظه مرگ - جهان ديگر -  از چهارپايان
10- شماره ماه - برائت خواستن - عالمت مصدر جعلي - آخر 

چيز ي
11- پول خرد انگليس -  شهر تاج محل

12- آرزوي بزرگ - پرستار -  رود مرزي ايران
13- پهلوان شاهنامه -  نهال خرما -  آسمان -  موسيقي مرثيه
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15- پيشكش - گياه طبي
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درآستانه انتخابات:

بوسيدن سيستم ايمنى بدن را تقويت مى كند

تحقيقى براى درك معناى علمى لبخند

كشف قديمى ترين فيش حقوقى جهان در بين النهرين

كشف ذرات بنيادى تازه 
در مركز اتمى سرن

اميد تازه براى درمان 
سرطان مغز

بين عشاق، والدين و كودك، خواهرها و برادرها و 
حتى سياستمداران بوسيدن امرى طبيعى است. اما چرا؟
يكديگر  با  سئوال  اين  به  پاسخ  سر  بر  دانشمندان 
مشاجره دارند. بسيارى از آن ها پاسخى غير رمانتيك 
ارائه مى دهند. آنها مى گويند، بوسه از شيوه اى از تغذيه 
نوزاد نشأت گرفته كه غذا اول جويده و بعد در دهان 

كودك گذاشته مى شد.

جنسى  را  رفتار  اين  طبيعت  كارشناسان  از  برخى 
تناسلى  و  مقعد  ناحيه  چهارپايان  از  بعضى  مى دانند: 
حيوانى ديگر را بو مى كشند يا يكديگر را مى ليسند. 

در انسان اين حركت از پايين به باال انتقال يافته است.
بيش از همه فيلماتولوگ ها يا كسانى كه در زمينه بوسه 
ارائه  نظراتى  رفتار  اين  ريشه يابى  در  مى كنند  تحقيق 
داده اند. آن ها براى نمونه دريافته اند كه دوسوم انسان ها 

به هنگام بوسيدن سرشان به راست متمايل مى شود.
همين ها مى گويند، يك انسان 70 ساله به طور متوسط 
بيش از 76 روز از عمر خود را صرف بوسيدن كرده 

است.
پژوهشگران آمريكايى دريافته اند كه تنها در 46درصد 
از فرهنگ ها «بوسه رمانتيك و سكسى» وجود دارد. در 
سال 1897 يك قوم شناس فرانسوى نوشت كه چينى ها 
بوسيدن اروپايى ها را رفتارى بربرمنشانه و انزجارآور 

تلقى مى كنند.
دانشمندان مى گويند، بوسه مى تواند سيستم ايمنى را 

بهبود بخشد و از اضطراب و استرس كم كند.
محققان آمريكايى به اين نتيجه رسيده اند كه بدن به 
ترشح  (نوروپپتيد)  شيميايى  موادى  بوسيدن  هنگام 
اين  مى سازد.  فعال  را  كشنده  سلول هاى  كه  مى كند 
سلول ها از بدن در برابر باكترى ها يا ويروس هاى مضر 
محافظت كرده و آ ن ها را منهدم مى سازند. به عالوه، 
را  خود  صورت  عضله  تمامى 34  بوسيدن  با  انسان 

ورزش مى دهد.
بوسه  كه  مى گويند  و  مى دهند  هشدار  نيز  پاره اى 

مى تواند باعث انتقال ويروس هاى خطرناك شود.

نتيجه يك تحقيق جديد نشان مى  دهد كه لبخند زدن 
در همه فرهنگ ها معناى يكسانى ندارد. نزد مردم برخى 
كشورها، لبخند نشانه بالهت است و نزد برخى ديگر 

نشانه هوش باال.
از قديم گفته اند اگر به دنيا لبخند بزنى، دنيا هم به 
رويت لبخند مى زند. اما با توجه به يك تحقيق جديد 
كمى  «دنيا»  واژه  مورد  در  اگر  باشد  درست تر  شايد 

وسواس  به خرج دهيم.
يك تيم پژوهشى بين المللى در آكادمى علوم لهستان 
دريافته  كه لبخند زدن در همه فرهنگ ها معنايى يكسان 
مردم  نزد  زياد،  زدن  لبخند  كشورها  برخى  در  ندارد؛ 
نشانه حماقت به شمار مى رود اما در عوض در برخى 
ديگر از كشورها كسانى كه اغلب متبسم هستند، افرادى 

باهوش تر شناخته مى شوند.
اين تيم پژوهشى به سرپرستى كوبا كريس، عكس 8 
نفر را به بيش از 5200 دانشجو در 44 كشور نشان 
داد. در اين عكس ها هر نفر در دو حالت مختلف ديده 
مى شود: يك بار با لبخندى بر لب و بار ديگر با حالتى 

خنثى.
تمامى عكس ها به صورت تصادفى به پرسش شوندگان 

نشان داده شد و از آنها خواستند تا بگويند به نظرشان 
افرادى كه در عكس مى بينند تا چه اندازه باهوش اند. از 
شركت كنندگان در اين پژوهش همچنين پرسيده شد كه 

اين افراد تا چه اندازه صادق به نظر مى  رسند.
«افراد متبسم، انسان هايى صادق هستند»

الگوى  نتوانستند  پاسخ ها  بررسى  با  پژوهشگران 
بيابند.  هوش  موضوع  براى  معينى  جغرافيايى 
لبخند  افراد  كه  بودند  گفته  فرانسه  در  پاسخ دهندگان 
اما  آلمان  در  مى آيند،  نظر  به  احمق  بيش تر  لب  به 

پاسخ دهندگان خالف اين را گفته و اين افراد را باهوش 
دانسته بودند.

لبخند  ارزيابى  دريافتند  همچنين  پژوهشگران 
ارتباطى با سطح رفاه و توسعه كشور محل سكونت 
نظر  در  با  آنها  عوض  در  اما  ندارد.  پرسش شوندگان 
گرفتن عامل «تفاوت  فرهنگى» به اين نتيجه رسيدند در 
كشورهايى كه مردم عمل گرا بوده و خود را با آينده اى 
نشانه اى  عنوان  به  لبخند  مى دهند،  تطبيق  نامطمئن 
غيرقابل توجيه از امنيت و اطمينان خاطر است و به 

همين دليل عملى احمقانه ارزيابى مى شود.
اين تحقيق همچنين روشن ساخت فساد اقتصادى 
نيز در ارزيابى لبخند نقشى درخور ايفا مى كند. هر چه 
در يك كشور فساد اقتصادى كمتر باشد، افراد خندان 

قابل اعتمادتر به نظر مى آيند.
نتيجه قابل توجهى كه اين تحقيق به طور كلى به دست 
داده، اين است كه تقريبا در سراسر جهان افراد متبسم به 

عنوان انسان هايى صادق ارزيابى مى شوند.
البته بايد تأكيد كرد كه لبخند جعلى به سرعت قابل 
ديگران  اعتماد  برانگيختن  براى  و  است  شناسايى 

نمى توان دست به دامان تبسم هاى دروغين شد.

قديمى ترين  از  يكى  اينكه  فهميدن  احتماال 
نوشته هاى كشف شده از دوران باستان اختصاص به 
دو مشغله اصلى بشر دارد خيلى دور از ذهن نبود: 

كار و الكل!
به گزارش وب سايت نيو ساينتيست، باستان شناسان 
مى گويند كه پنج هزار سال پيش، كارگرانى كه در 
در  بغداد)  جنوب  كيلومترى   250 اوروك(در  شهر 
بين النهرين زندگى مى كردند به جاى دستمزد، آبجو 

دريافت مى كردند.
در سنگ  نبشته   اى كه روى آن خط ميخى تصويرى 
آبجوى  واقع  (در  الزم  دستمزد  ميزان   ، شده  حك 
پرداختى)  براى برخى كارهاى مشخص ذكر شده است.

باستان شناسان عقيده دارند كه اين لوح  قديمى ترين 
شده  يافت  تاكنون  كه  است  بشرى  حقوقى  فيش  
پرداخت  مفهوم  كه  مى رسد  نظر  به  اينطور  است. 
حقوق معين در ازاى كار مشخص از پنج هزار سال 
اين  است.  داشته  رواج  بشرى  جوامع  بين  در  قبل 
لوح سنگى در موزه بريتانيا در شهر لندن قرار دارد.

اما با اينكه اين لوح ممكن است قديمى ترين فيش 
حقوقى بشر باشد، اما اين نخستين بار نيست كه به 
ازاى كار به كارگران دستمزد «الكلى» پرداخت شده 
است. به گزارش ساينس الرت اين رسم در هنگام 

كارگر  هر  و  داشته  رواج  هم  مصر  اهرام  ساختن 
روزى 4 تا 5 ليتر آبجو دريافت مى كرده است.

دانشگاه  در  انسان شناس  يك  هودر،  ايان  هرچند 
لوح  اين  در  آنكه  با  دارد  عقيده  آمريكا  استنفورد 
«جيره» هر كار بر اساس آبجو مشخص شده است، 
گروهى  صورت  به  اغلب  دوره  آن  در  انسان ها  اما 
بلكه  نبودند  زمين  صاحبان  آنها  مى كردند.  زندگى 
همگى با هم كار مى كردند و محصوالت بين قبيله 
تقسيم مى شد. بنابراين مفهوم دستمزد به آنگونه كه 

امروزه رايج است در آن زمان رواج نداشته است. 
هودر مى گويد: «نظر من بر اين است كه آنها به كار 
به چشم بخشى از فعاليت هاى روزانه نگاه مى كردند: 
بخش  كه  ميهمانى ها  و  مذهبى  اعمال  آشپزى،  مثل 

مهمى از زندگى آنها بوده است.»
كار  ازاى  در  پرداخت  سيستم  كه  مى رسد  نظر  به 
مشخص بعدها با يكجا نشين شدن بيشتر انسان ها 
و با توليد محصوالت مازاد به مصرف يك گروه يا 

قبيله به وجود آمده باشد.

فيزيكدانان سازمان تحقيقات اتمى اروپا (سرن) در سوييس اعالم كردند كه موفق به كشف 
يك تترا-كوارك شده اند. تتراكوارك يك دسته چهارتايى از كوارك هاست. اين تركيب بسيار 

ناپايدار است و تقريبا بالفاصله بعد از تشكيل به ذرات ديگرى تجزيه مى شوند.
كوارك يك ذره بنيادى و يكى از اجزاى پايه اى تشكيل دهنده ماده است. به گزارش 
وب سايت كازموس، نوع تركيب اين ذرات تاكنون براى فيزيكدانان ناشناخته بود. از 
آنجايى كه دسته هاى كوارك ها اغلب تشكيل از دو يا سه ذره است، كشف اين تركيب 

چهارگانه فيزكدانان را هيجان زده كرده است.
همه نوترون ها و پروتون ها از كوارك ها تشكيل شده اند. كوارك ها با هم تركيب 
مى شوند تا ذرات مركبى به نام هادرون را پديد آورند كه پايدارترين آنها پروتون و 
نوترون، اجزاى تشكيل دهنده هسته اتم هستند. شش گونه مختلف از كوارك ها وجود 

دارد كه به هريك از آنها يك مزه مى گويند: باال، پايين، افسون، شگفت، سر و ته.
پايدارترين حالت كوارك ها وقتى است كه آنها در گروه هاى سه تايى قرار مى  گيرند. 
هر چند در سال هاى گذشته فيزيكدانان دريافته اند كه گروه هاى موقتى از كوارك ها هم 
ممكن است با دو يا چهار ذره هم تشكيل شود. در سال 2014 دانشمندان مركز سرن 
براى نخستين بار موفق به كشف اولين ذره چهار كواركى (تتراكوارك) شدند. در سال 
2015 همين تيم موفق به كشف نخستين تركيب پنج تايى از كوارك ها شد. هيچ كدام 

از اين تركيب ها پايدار نيست و در كسرى از ثانيه تجزيه مى شوند.
 (4700)X ، 4500)X ,(4274)X به گزارش وب سايت ساينس نيوز، اين چهار ذره
و X(4140) نام دارند. همه آنها از يك افسون، يكى ضد افسون، يك شگفت، و يك 
ضد شگفت تشكيل شده اند اما ميزان انرژى آنها متفاوت است. در كنار اندازه گيرى 
جرم آنها، فيزيكدانان موفق به اندازه گيرى عدد كوانتومى آنها هم شده اند كه جايگاه 

اتمى آنها را مشخص مى كند.

كى از مهمترين  چالش ها در مبارزه با سرطان مغز، رساندن دارو به جايى است كه 
تومور هاى مغزى در آن واقع شده اند. اما اكنون دانشمندان مى گويند كه موفق به ساخت 
نوعى آسپرين محلول شده اند كه مى تواند به مغز برسد، و حداقل در مرحله آزمايشى 
اين دارو، سلول هاى سرطانى مغز را از بين ببرد بدون آنكه به بافت مغزى آسيب برساند.

به گزارش وب سايت ساينس الرت، با آنكه نتايج اين روش تازه هنوز در هيچ مجله 
علمى معتبرى منتشر نشده، اما دانشمندان مركز تحقيقات تومورهاى مغزى دانشگاه 
پورتسمونت بريتانيا، اين يافته ها را در كنفرانس ساالنه تومورهاى مغزى كه در لهستان 

برگزار شده، ارائه كرده اند.
مدير اين مركز تحقيقاتى، سو فارينگتون، عقيده دارد كه اين روش تازه، قابليت اين 
را دارد كه تمام قواعد مبارزه با تومورهاى مغزى را عوض كند. «پيشرفت در علومى 
اين چنينى است كه ما را در نهايت قادر به يافتن دارويى براى ريشه كن كردن سرطان 
مغز مى كند؛ بيمارى ويران  كننده اى كه بيش از هر سرطان ديگرى جان كودكان و افراد 

زير چهل سال را در سراسر جهان مى گيرد.»
سد خونى مغزى مانند سپرى عمل مى كند كه جلوى ورود هر چيزى غير از آب، چند 
گاز و مولكول هاى محلول در چربى به مغز را مى  گيرد. با آنكه داشتن چنين سپرى براى 
محافظت از مغز حياتى است، اما همزمان باعث مى شود كه پزشكان نتوانند داروهاى 
مورد نياز براى مبارزه با بيمارى  هايى مثل تومور را به مغز برسانند. اين يكى از داليل 

اصلى باال بودن آمار مرگ در اثر اين سرطان مهلك به شمار مى رود.
با توجه به همه پيشرفت هايى كه در راه مبارزه با انواع سرطان ها در دهه هاى اخير 
انجام شده، اما تنها يك سال است كه دانشمندان موفق به يافتن روشى شده اند كه توسط 
آن مى توانند داروهاى شيمى درمانى را توسط امواج فراصوت به تومورها برسانند. اين 

روش مى تواند اين سد خونى مغزى را پاره كند و داروها را به تومورها برساند.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند
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در جهان گردشگرى:

وب سايت THE CRAZY TOURIST مى گويد اين سه بهشت گمشده در كاليفرنيا را تنها كمتر از 10 دزصد مردم اين ايالت مى شناسند و براى ديدن مناطق شبيه 
به آنها همه ساله هزاران دالر خرج مى كنند تا مشابه آنها را در ايالت هاى ديگر و يا ديگر كشورهاى جهان پيدا كنند. اين سه بهشت طبيعى كاليفرنيا به اين شرح است:

سه بهشت گمشده در كاليفرنيا

Humboldt Redwoods
اين پارك ايالتى زيبا و منحصر به فرد در 217 مايلى 
شمال سان فرانسيسكو واقع شده و با اينكه از ارتفاع بااليى 
برخوردار است، نزديكى آن به دريا موجب مى شود تا 
هوايى بى نظير را تجربه كنيد. اين پارك جنگلى لقب پارك 
ماموت ها را به خود گرفته، شايد به اين دليل كه متراكم 
ترين بافت جنگلى درختان غول پيكر و كهنسال چوب 

سرخ را در جهان داراست.
اين بهشت گمشده در آدرس زير قرار دارد: 

1359 Avenue of  the Giants, 
Weott, CA 95571

Big sur Canyon
شايد ظاهرا يك جاده پيچاپيچ كوهستانى به نظر برسد 
اما يكى از عجيب ترين نقاطى است كه در كاتليفرنيا از 
چشم شهروندان اين ايالت دورمانده است. مسافران اتوبان 
ساحلى شماره 1 به سادگى از كنار آن مى گذرند به اين اميد 
كه مشابه چنين طبيعتى را در شمال ونكوور در كانادا پيدا 
كنند. اما در قلب دره اى عجيب بهشتى از گل، آبشارهاى 

بى نظير و  كوه هاى پنهان نهفته است. 
اين بهشت گمشده در آدرس زير قرار دارد: 

111 Old Coast Road, Monterey, 
CA 93940

Emerald Bay
همه درياچه تاهو در شمال شرق كاليفرنيا را مى شناسند و 
از طبيعت آن لذت مى برند. اما كمتر كسى است كه بداند 
در جنوب غرب اين درياچه يك خليج كوچك پنهان شده 
است كه جزيره اى رويايى در ميانه آن به مانند يك زمرد 
سبز رنگ مى رخشد. خليج آرام و خنك و قصرى سنگى 
در سايه درختان كهنسال كه شما را بدون نياز به بليط 

هواپيما به زيبا ترين بخش از طبيعت قبرس مى برد. 
اين بهشت گمشده در آدرس زير قرار دارد: 

11001 CA-89, South Lake 
Tahoe, CA 96150
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

زن  سه  فجيع  قتل  عامل  مى گويد  كاليفرنيا  ايالتى  پليس 
در خانه اى وياليى در حومه شهر سن ديه گو، سايه امينى 
52 ساله، عمه نوجوان مقتولى است كه تبار ايرانى دارد. 

در اين حادثه «حنا آريا امينى» 15 ساله و «ميا شين» بروكر 
و ريليتور كشته شده بودند. سايه خود را نيز كشته است.

اثر  بر  امينى  مايكل  برادرش  مرگ  از  پس  امينى  خانم 
وى  اموال  به  رسيدگى  مسئوليت   2014 سال  در  سرطان 
از جمله خانه اى كه جنايت در آن رخ داده و يك ويالى 

ديگر را در منطقه رنچو سانتافه را بر عهده داشته است.
برادرزاده   جون   27 گزارش ها   اساس  بر  امينى  سايه 
و  خانوادگى  دوست  همچنين  و  آريا»  «حنا  ساله اش   15
بروكرشان «ميا شين» را به ضرب چاقو و به نحو هولناكى 
كشته است. نحوه اين قتل به گونه اى بود كه پليس در ابتدا 
مطرح  خود  بررسى هاى  در  را  جويى  انتقام  نوعى  امكان 

كرد.
اساس  بر  كه  بود  شده  تقويت  جهت  آن  از  نظريه  اين 
كرده،  ارائه  گو  ديه  سن  پليس  كه  جديدى  گزارش هاى 
نتايج پزشكى قانونى و بررسى كارآگاه هاى جنايي جنوب 
كاليفرنيا نشان مى دهد كه حنا آريا و ميا شين با ضربات 

متعدد چاقو كه به قصد كشت و با فشار زياد بر بدن آنها 
وارد شده است، كشته شده اند.

پليس در مرحله بعدى متوجه تفاوت نحوه اصابت چاقو 
به دو قربانى نخستين و جسد سوم شد. 

جسد سوم متعلق به سايه امينى است كه او هم با ضربات 
نشان  شواهد  اما  است  داده  دست  از  را  خود  جان  چاقو 
مى دهد كه اين ضربات را خودش و با فاصله زمانى از دو 
قتل اول به خود وارد كرده و قصد او خودكشى بوده است.
اگرچه دادستان ها مى گويند اين گونه كه به نظر مى رسد 
اما  است،  بوده  جنايت  اين  پس  در  مادى  انگيزه هاى  كه 
مشخص نيست اين بانوى 52 ساله با چه انگيزه اى اقدام 
به خودكشى كرده؟ با اين حال رسانه هاى محلى اقدام به 
خودكشى او را متاثر از درك شرايط بحرانى كه پس از دو 

قتل اول بر وى مستولى شده، عنوان مى كنند.
از  يكى  گزارش  اساس  بر  نفر  سه  اين  اجساد 
همكالسى هاى حنا آريا به پليس در اين خانه كشف شد.

و  دارد  ادامه  همچنان  جنايت  اين  زمينه  در  تحقيقات 
خود  مستندات  و  مدارك  تكميل  حال  در  محلى  مقامات 

هستند.

افشاى راز قتل خانوادگى:
 عمه ايرانى تبار عامل فاجعه سن ديه گو

سايه امينى حنا آريا
عمه - قاتل  برادرزاده نوجوان - مقتول


