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رايگان
FREE

مستعفى  مدير  ربانى فر  اميد  دكتر 
اداره كل بهداشت مسجد سليمان كه 
از كاركنان وزارت بهداشت در ايران 
نشان  او  تحقيقات  مى گويد  است 
مى دهد عباس كبا رستمى با تشخيص 
غلط و عدم رسيدگى درست قربانى 
است.  شده  ايران  در  پزشكى  خطاى 
او مشخصا دو پزشك با نام خانوادگى 
«مير» و «پارسا» را در اين امر مقصر 

اعالم كرده است.
دكتر ربانى فر كه از نزديك در جربان 
پرونده آقاى كيارستمى قرار گرفته و 
به خانواده او نيز توصيه كرده بود تا 
وى را براى مداوا از ايران خارج كنند 
پزشكى  سيستم  «متاسفانه  مى گويد: 
ايران نتوانست سرشناس ترين شهروند 
بيشتر  هرچه  كند،  درمان  را  خودش 

جستجو  بيشتر  هرچه  كردم  تحقيق 
از  قصور  كه  فهميدم  بيشتر  كردم 
كه  حاال  و  بوده  پزشكى  تيم  جانب 
نتايج  آرميده  دوست  خانه  در  استاد 
هم  شما  براى  را  جستجوهايم  همه 

مى گويم.»
اميدى  نا  ابراز  ضمن  ربانى فر  دكتر 
از پيگيرى اين پرونده توسط شخص 
وزير بهداشت در ادامه افزوده: «من از 
غمگين  بسيار  خودم  شخص  طرف 
و شرمسار هستم و اميدوارم (گرچه 
واقعا اميدى ندارم) وزير محترم پيگير 

ماجرا باشد.»
پزشكى  خطاى  توصيف  در  وى 
رخ داده براى شادروان كيارستمى در 
تهران  در  آراد  و  جم  بيمارستان هاى 

مى گويد:

عمل  علت  به  كيارستمى  «استاد 
پوليپ روده (و نه سرطان) و به توصيه 
دوستانش و به اعتبار دكتر «مير» در 
بيمارستان جم بسترى مى شود. دكتر 
مير استاد را نمى شناسند (و شايد اگر 
هم مى شناختند تاثير چندانى نداشت) 
به جاى اينكه عمل را خودشان انجام 
دهند عمل را به پسر شان مى سپارند. 
و  بوده  آميز  موفقيت  عمل  ظاهرا 
متخصص جراح و متخصص عفونى 
هنوز  بيمار  حاليكه  در  پارسا)  (دكتر 
عيد  تعطيالت  براى  است  بسترى 
راهى مسافرت نوروزى مى شوند. اما 
عفونت بعد عمل اتفاق مى افتد و چون 
كسى نمى تواند دو پزشك مسئول را 

پيدا كند. 
ادامه مطلب در صفحه 3

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

كيارستمى به مرگ طبيعى نُمرد
قربانى خطاى پزشكى شد

افشاگرى يك پزشك ايرانى، احتمال بازداشت 2 پزشك ديگر:

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...!!!

دانشگاه  در  جردن  ساموئل  دكتر  ايرانشناسى  مركز 
دريايى  تورج  دكتر  رياست  به  ارواين  كاليفرنيا 
تاريخدان ايرانى آمريكايى همين شنبه 9 جوالى 2016 
ميزبان آيدين آغداشلو نقاش برجسته و منتقد هنرى 

شناخته شده ايرانى در جهان است.
در اين مراسم كه قرار است از ساعت 4 تا 6 عصر در مركز 
ايرانشناسى دكتر ساموئل جردن برگزار شود، آيدين آغداشلو 
با موضوع «مخاطب، بازار و اقتصاد هنرهاى تجسمى ايران 

از سال 1951 تا 2016» سخنرانى خواهد كرد.
اما  بود  شده  هماهنگ  قبل  از  برنامه  اين  اينكه  با 
آغداشلو  آقاى  نزديك  بسيار  دوستى  به  توجه  با 
آقاى  مى رود  گمان  كيارستمى،  عباس  شادروان  و 
آغداشلو بخشى از برنامه خود را به گراميداشت ياد 

دوست 60 ساله اش اختصاص دهد. 
سخنرانى در دانشگاه ارواين نخستين برنامه عمومى 
آقاى آغداشلو پس از درگذشت عباس كيارستمى است.
دكتر دريايى ضمن يادآورى  از حمايت بنياد فرهنگ 
از برپايى اين مراسم ذيل عكسى كه از ديدارش در 
سال هاى گذشته با آيدين آغداشلو منتشر كرده نوشته 
منتقدين  مهمترين  از  يكى  آغداشلو  آيدين  «با  است: 

هنر و نقاش نوگراى ايران و همچنين انسان دوست 
داشتنى و درست حسابى در تهران. به انتظار ديدارش 

و سخنرانيش در دانشگاه كاليفرنيا در مركز ايرانشناسى 
ساموئل جردن هستيم.»

آيدين آغداشلو در دانشگاه ارواين سخنرانى مى كند

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

دكتر اميد ربانى فر 
افشاگر پرونده

عباس كيارستمى 
قربانى خطاى پزشكى

دكتر احمد مير 
متهم رديف اول

دكتر مازيار پارسا 
متهم رديف دوم

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=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
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

جمع  گردهم  نمايندگان  انگلستان  عوام  مجلس  ژوئن  ماه   30 روز  جلسه  در 
شدند تا در خصوص سياست هاي خارجي درباره ايران گفتگو كنند. نمايندگان 
و شركت كنندگان در اين جلسه از نگراني هاي تازه در خصوص سوء استفاده و 

تجاوز دولت ايران به حقوق شهروندان ايراني سخن گفتند.
باال رفتن آمار اعدام و شكنجه در ايران كه از آنها به عنوان رفتار هاي «قرون 
وسطايي» ياد شد، باعث شد تا در خصوص سياست هاي انگلستان در خصوص 

ايران، برنامه ي تازه اي شكل بگيرد.
در اين خصوص به منظور شكل گرفتن رفتاري جدي تر با ايران مواردي مورد 

بررسي قرار گرفت كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم :
. محكوميت جدي در خصوص نقض حقوق بشر و درخواست توقف اعدام ها.
. درخواست از ايران براي بيرون بردن نيروهاي انقالبي خود از كشور هاي ديگر، 

على الخصوص سوريه و عراق.
. تضمين امنيت و حفاظت تبعيديان ايرانى مخالف دولت ساكن در كمپ ليبرتى 
در  آنها  از  حمايت  و  رسيدن  تا  و  كرده،  ترك  را  عراق  آنها   همه  كه  زمانى  تا 

كشورهاى ميزبان، به ويژه آلبانى.
. تماس با اتحاديه اروپا، اياالت متحده و رهبران جهان براى حمايت از طرح 
10 نقطه براى آينده ايران، ارائه شده توسط رهبر مخالف ايران؛ مريم رجوى، كه 
بر استقرار يك جمهورى دموكراتيك و سكوالر، انتخابات آزاد، برابرى جنسيتى 
در تمامى زمينه ها، ممنوعيت تبعيض، لغو مجازات اعدام، و صلح و همزيستى در 

منطقه و جهان است.
مريم رجوى، رئيس جمهور منتخب شوراى ملى مقاومت ايران (شوراى ملى 
مقاومت)، اعتقاد دارد كه ايران به دليل نقش داشتن در درگيرى هاى منطقه اى، 

منبع اصلى بى ثباتى در خاور ميانه است.
او افزود: «خامنه اى و ديگر رهبران رژيم اذعان كردند كه اگر آنها در سوريه، 
عراق و يمن مبارزه نكنند، پايگاه قدرتشان در تهران، تضعيف خواهد شد»، او در 
بيانيه اى گفت. «اين توضيح مى دهد كه چرا رژيم حاكم ايران به منبع اصلى بى 
ثباتى در منطقه تبديل شده است ... از آنجا كه سياست هاى  جنگ طلبانه آخوندها 
در منطقه بر خالف نظر مردم ايران است، مانع از مقاومت ايران از برقرارى آزادى 

و دموكراسى در ايران شده اند و همچنين اقتصاد ايران را نابود كرده اند.»

برگزاري كنفرانس ويژه 
در مجلس عوام انگلستان و 
تاكيد بر اقدام عليه ايران

در پى انتشار عكسى در رسانه هاى اجتماعى و برخى 
وب گاه هاى خبرى زرد، كه مدعى شده بود آقاى كاشانى 
خيابان هاى  كنار  در  و  شده  مبتال  اعتياد  به  تركيه  در 
استانبول و يا آنكارا مى خوابد، اين هنرمند پاپ ضمن 
تكذيب اين شايعات گفت: «تنها پايم شكسته بود و درد 
داشتم، اما عكس ها با منظور در فضاى مجازى منتشر 

شده است.»
شهرام كاشانى در يك ويدئوى كوتاه كه از مقابل محل 
براى  آنرا  تركيه  در  اخيرش  هنرى  برنامه هاى  اجراى 
كرده،  ارسال  اجتماعى  شبكه هاى  در  خود  مخاطبان 
متذكر شد كه در مقابل رستوانى كه در آن برنامه داشته 
زمين خورده و پايش شكسته است و لحظه اى كه از 
وى در حالتى اسف بار عكس گرفته شده او از شدت 

درد «غش» كرده بوده است.
او خطاب به مخاطبانش در اين ويدئوى كوتاه گفته: 
«حالم خوب است و تنها پايم شكسته است، كه آن هم 
ايرادى ندارد» و سپس با ابراز گاليه از شايعاتى كه در 
مورد او به سرعت در ميان افكار عمومى منتشر شده 

ادامه داده است: «اما بگذاريد بگويم كه اين حرف ها 
ما  ولى  هستند  سوژه  دنبال  به  برخى  نياوريد،  در  را 

(هنرمندان) زندگى مان را براى شما گذاشته ايم.»

در تصوير عكس مزبور نيز پاى راست آقاى كاشانى 
در حالى مشاهده مى شود كه به شدت باد كرده است و 

يك دمپايى ابرى به پا دارد.

شهرام كاشانى: معتاد و خيابان خواب نيستم، پاى راستم شكسته است

احمدرضا عابدزاده كاپيتان و دروازه بان سابق تيم 
جوالى   4 دو شنبه  روز  حالى  در  ايران  فوتبال  ملى 
2016 با پرواز تركيش اير الين از كاليفرنيا به ايران 
رفت كه در اين سفر كمربند سياه فدراسيون جهانى 
تكواندو را به كه صورت افتخارى و براى تشويق 
نسل هاى آينده به فعاليت هاى ورزشى كسب كرده 
به  آمريكا  به  سفرش  اين  سوغات  عنوان  به  است، 

خود به ايران برد.
آقاى  ميزبان  كه  پارس  رزمى  هنرهاى  باشگاه 
عابدزاده در شهر سن ديه گو در جنوب غرب اياالت 
فدراسيون  هماهنگى  با  توانسته  بود،  آمريكا  متحده 
جهانى هنرهاى رزمى (تكواندو)، كاپيتان اسبق تيم 
ملى فوتبال ايران را دارنده افتخارى كمربند سياه اين 

فدراسيون كند.
نقش  بر  تمركز  با  باشگاه  اين  تقدير  لوح  متن  در 
مربيگرى و آموزشى چهره هاى ورزشكار، خطاب به 
آقاى عابدزاده آمده است: «باشد تا در سال هاى پيش 
هماند  نسل هايى  عزيزمان،  كشور  براى  بتوانيد  رو، 

خود تربيت كنيد.»
موسس  همت  به  پارس  رزمى  هنرهاى  باشگاه 
ايرانى تبار اين باشگاه در سال 2008 ميالدى تاسيس 
جنوب  منطقه  در  را  خود  ورزشى  فعاليت هاى  و 

كاليفرنيا ادامه مى دهد.
آوران  مدال  از  گروهى  ورزشى  مركز  اين  در 
ورزش هاى رزمى ايران از جمله هدى صيادى نژاد، 

و  كريمى  كيوان  اسكندرى،  پيمان  پور فرهاد،  باران 
مهدى نجيب عضويت دارند.

پرشمارى  گروه  مانند   به  نيز  عابدزاده  احمدرضا 
اساس  بر  مشهور  فوتباليست هاي  و  ورزشكاران  از 
دارنده  ورزشى،  قهرمانان  به  تابعيت  اعطاى  قانون 
برخي  دليل  همين  به  و  است  آمريكا  كارت  گرين 
اوقات به اين كشور سفر كرده و اكثر اوغات در شهر 
برخى  پيشتر  مي كند.  اقامت  كانتى)  (اورنج  ارواين 
وب سايت هاى نزديك به محافظه كاران رفت و آمد 
آقاى عابدزاده به اياالت متحده را دليلى براى تاختن 

به اين چهره سرشناس و محبوب ورزشى در ايران 
قرار داده بودند.

جنوب  ايرانى  دوستدان  ورزش  از  بسيارى  اما 
ستاره  اين  با  كه  اتفاقى  ديدارهاى  در  كاليفرنيا 
كرده  استقبال  گرمى  به  او  از  داشته اند  ايران  فوتبال 
و حضورش در آمريكا فرصتى براى ابراز عالقه به 

قهرمانان ايرانى دانسته اند.
حرفه اى  فعاليت هاى  نيز  عابدزاده  آقاى  پسر 
جنوب  معتبر  تيم هاى  از  يكى  در  را  خود  ورزشى 

كاليفرنيا دنبال مى كند.

«كمربند سياه» سوغات عابدزاده از سفر به آمريكا

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101549&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21 - NO:22 - JUL, 8 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 22  - جمعه  8  جوالى 2016

جمهورى خواه،  نماينده  يك  و  دمكرات  نماينده  يك 
قطعنامه اى را براى تصويب در كنگره آمريكا ارائه مى كنند 
كه خواستار آزادى فورى و بى قيد شرط سيامك و باقر 
ايران،  در  زندانى  ايرانى آمريكايى  شهروندان  نمازى، 

شده است.
جمهورى خواه  رئيس  رويس،  اد  توسط  قطعنامه  اين 
كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان، و گرى كونولى 

(دمكرات) پيشنهاد شده است.
رويتز مى گويد، در اين قطعنامه از رييس جمهور اوباما، 
نيز خواسته شده تا از هيچ تالشى براى آزادى اين دو نفر 

فروگذار نكند.
اد رويس در بيانيه اى گفته است:«ادامه اقدامات غلط ايران 

براى زندانى كردن آمريكايى ها، خيلى آزاردهنده است».
او افزوده است: «حق سيامك و باقر نمازى اين است كه 
آزاد شده و نزد خانواده خود بازگردند، و اين قطعنامه بر 
رئيس جمهورى اوباما فشار مى آورد تا به تالش هاى خود 

براى بازگرداندن آنها به خانه بيافزايد».
متحده  اياالت  رئيس جمهورى  از  پيشنهادى  قطعنامه 
مى خواهد براى فشار بر تهران در صورت لزوم «از اقدامات 

مناسب استفاده» كند.
خواست  در  دليل  به  قطعنامه  اين  رويترز  گزارش  به 
نماينده خانواده نمازى به طور مشخص خواستار استفاده از 

«تحريم هاى اقتصادى» نشده است.
در اكتبر سال گذشته ميالدى، منابعى مطلع، خبر بازداشت 
سيامك نمازى، مدير ايرانى آمريكايى دفتر برنامه ريزى 

استراتژيك كمپانى نفتى «كرسنت»، را تائيد كرده بودند. در 
ماه مارچ امسال نيز كمپانى كرسنت اعالم كرده بود كه 

سيامك نمازى ديگر كارمند اين شركت نيست.
همزمان با اين اعالم، باقر نمازى، پدر او، كه 80 ساله 
است نيز در ايران بازداشت شد. او نيز تابعيت دوگانه ايرانى 

آمريكايى دارد.
تهران پيشتر پنج شهروند آمريكايى را آزاد كرده بود. اما 
طى ماه هاى گذشته بار ديگر روند بازداشت شهروندان با 
تابعيت دوگانه در ايران شدت گرفته است؛ هما هودفر، 
شهروند ايرانى كانادايى و نازنين زاغرى، شهروند ايرانى 

بريتانيايى، از جمله ديگر بازداشت شدگان اخير هستند.

محمدباقر نمازى آخرين استاندار خوزستان در نظام 
پيشين پادشاهى ايران بود و واقعه سينما ركس آبادان در 
زمان زمامدارى وى روى داد. او سال هاى نخستين بعد از 
انقالب در ايران بود، سپس به آمريكا آمد و در بيست سال 
گذشته بارها به ايران سفر كرده و يك مجموعه مردم نهاد 

نيز تاسيس كرد.
برخى  كوشندگان خارج از ايران، خانواده نمازى را متهم 
به البى گرى براى جمهورى اسالمى مى كنند و در آن 
سو سپاه نيز آنها را در رابطه با پرونده اى به نام مقابله با 
جريان نفوذ دستگير كرده است.پرونده كه پس از يكى از 

سخنرانى هاى على خامنه اى در همين باره بازشده است.

كيارستمى به مرگ طبيعى نمرد، قربانى خطاى پزشكى شد

قطعنامه آزادى نمازى ها در دستور كار كنگره آمريكا

در كانون خبر:

پليس دانمارك مى گويد مامورانش، حدود 11 هزار 
يورو پول نقد متعلق به پنج مهاجر ايرانى تبار را كه به 
صورت غيرقانونى و از طريق فرودگاه كپنهاك وارد 

اين كشور شده  بودند را مصادره كرده اند.
پليس  اقدام  اين  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
دانمارك در چارچوب اجراى قانونى صورت گرفته 
كه بهمن ماه پارسال در مجلس اين كشور به تصويب 
فقط  دارند  اجازه  پناه جويان  آن،  اساس  بر  و  رسيد 
داشته  خود  با  جواهر  يا  نقد  پول  دالر  حدود 1450 

باشند.
اين قانون كه در پى تصويب انتقادات بسيارى را در 
سراسر جهان باعث شد به پليس اجازه مى داد تا لوازم و 
وسايل پناه جويان را تفتيش كرده و اموال و دارايى هاى 

آنها بيش از سقف مجاز اعالم شده را ضبط كند.
بر اساس اين گزارش، مصادره اموال اين مهاجران، 
نخستين مورد از اجراى قانون مصوب پارلمان دانمارك 

به شمار مى آيد.
پارلمان دانمارك آن قانون را در راستاى طرحى براى 
دانمارك  كشور  به  پناه جويان  ورود  ساختن  محدود 

تصويب كرد.
بر اساس بيانيه پليس دانمارك، 10 هزار و 700 يورو 

پول نقد مصادره شده از دو مرد و سه زن 26 تا 35 
ساله ايرانى كشف و ضبط  شده است. بر اساس اعالم 
پليس، اين پناه جويان قصد داشتند با مدارك جعلى به 

كشور دانمارك وارد شوند.
پس از باال گرفتن بحران ورود مهاجران و پناه جويان 
ديگر  و  سورى  پناه جويان  از  بسيارى  اروپا،  به 
كشورهاى خاورميانه دانمارك را كه به داشتن حقوق و 

مزاياى اجتماعى سخاوتمندانه معروف است به  عنوان 
مقصد خود انتخاب كرده اند.

در يك سال گذشته درخواست  پناهندگى به كشور 
دانمارك در اين دوره زمانى به 21 هزار درخواست 
رسيده كه 44 درصد بيش از درخواست هاى پناه جويى 
بوده  ميالدى  سال 2014  طى  دانمارك،  در  ثبت شده 

است.

مصادره اموال پنج مهاجر ايرانى تبار در دانمارك
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ادامه مطلب از روى جلد
خانم حكمت با وزير تماس مى گيرند كه استاد دوباره 
تحت عمل جراحى قرار مى گيرند و اين بار با شك به 
عفونت كيسه صفرا، كيسه صفرا برداشته مى شود. حين 
عمل لوله حالب هم پاره شده و سوند دبل جى براى 
ايشان تعبيه مى شود.  استاد از بيمارستان مرخص اما اين 
بار براى برداشتن دبل جى در بيمارستان آراد بسترى 
مى شوند و بعد هم با رضايت خانواده به فرانسه اعزام 

و در آنجا به علت آمبولى (و نه سرطان) فوت مى كنند.»
كه  است  اين  افشاگرى  اين  از  پس  سوال  نخستين 
پزشكان مقصر چه كسانى هستند؟ بر اساس اطالعات 
مندرج در سازمان نظام پزشكى ايران مشخص مى شود 
از  دو  پارسا» هر  دكتر «مازيار  و  دكتر «احمد مير»  كه 

«سهامداران بيمارستان جم» هستند.
پدر دكتر «احمد مير»، فارغ التحصيل از دانشگاه لوزان 
سوييس، عضو انجمن جراحان سوئيس، عضو هيئت 
گوارش،  دستگاه  جراح  ايران،  جراحان  جامعه  مديره 
صفرا  كيسه  و  تيروئيد  پستان،  بيمارى هاى  متخصص 
و متخصص الپاروسكوپى است كه در بيمارستان جم 
عمدتا جراحى هاى عمومى را انجام مى دهد. در ابتدا نيز 
قرار بود تا او عمل جراحى شادروان كيارستمى را به انجام 
برساند اما در آخرين ساعات پيش از عمل، اين كار را به 
فرزند خود كه يكى از اصلى ترين سهامداران بيمارستان 
جم است، واگذار مى كند. كسى كه هم اكنون متهم رديف 

اول اين پرونده شناخته مى شود.
اما دكتر «مازيار پارسا» سوابق عديده و خانوادگى  «احمد 
مير» را ندارد و تنها متخصص بيمارى هاى عفونى و عضو 

هيئت مديره بيمارستان جم است.
تحقيقات دكتر اميد ربانى نشان مى دهد، اين دو پرشك 
آقاى  اوضاع  وخامت  به  منجر  جراحى  انجام  از  پس 
كيارستمى هر دو به تعطيالت خارج از ايران رفته و به 
هيچ عنوان پاسخگوى تماس هاى مكرر در خصوص 

وضعيت بيماران نبوده اند.
حال آنكه هنوز مقامات رسمى ايران در اين امر سكوت 
كرده و دفتر وزير بهداشت على الرغم پيگيرى موضوع 
توسط چند خبرنگار داخلى حاضر به اظهار نظر در اين 

زمينه نشده است.
براى نخستين بار خبرگزارى تسنيم نزديك به حفاظت 
اطالعات 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 خانواده كيارستمى توصيه شده تا براى ادامه 

درمان از ايران خارج شود را دروغ خوانده بود.
با اين همه نزديكان آقاى كيارستمى در همان زمان 
هم صراحتا گفته بودند كه مراحل درمانى اين كارگردان 

برجسته سينماى ايران 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.
پيش از آن نيز بهمن كيارستمى در يادداشتى كه به قلم 
او منتشر شد گفته بود: «در اين چند هفته آن قدر اطالعات 
سر  چيزى  بودم  هم  پزشك  كه  شنيده ام  ضدونقيض 
درنمى آوردم، اما آن قدر فهميده ام كه عفونت، در حوزه 
كار پزشك عفونى است و بيمارى كه به هر دليل، دو عمل 
جراحى را از سر گذرانده (تا پيش از آغاز تعطيالت) و 
بيش از يك هفته در بخش  آى سى يو بسترى شده، بيش 
از هر چيز در معرض عفونت است. اگر هنوز دست و 
دلمان مى لرزد و مى دانيم تا درمان كامل راه درازى در 
پيش داريم، نه به دليل نگرانى از سرطان، بلكه به دليل 
نگرانى از طبعات {تبعات} عفونت است. حاال در اين 
شرايط، پزشكى را كه الاقل بنده در اين مدت به عنوان 
پزشك عفونى باالى سر بيمار ديدم، پس از بازگشت از 
تعطيالت دو هفته اى در مصاحبه اى گفته كه ايشان پزشك 
معالج نبوده و پزشك مشاور بوده و نيز گفته: «چون آقاى 
كيارستمى به عنوان بيمار عفونى در بيمارستان بسترى 
نشدند، بنابراين پيش بينى عفونت بعد از عمل وجود 

نداشته وگرنه هرگز بيمارستان را ترك نمى كرده اند».
بهمن كيارستمى در ادامه با انتقاد از تعطيالت طوالنى 
مدت و عدم امكانات الزم و هماهنگ در ايام تعطيالت 

در ايران ادامه داده:
براى  تعطيالت  نمى اندازيم.  كسى  گردن  را  «تقصير 
همه الزم است، به خصوص براى پزشكان كه در محيط 
خوشايندى فعاليت نمى كنند و الزم است آب و هوا 
عوض كنند. همين طور براى بقيه شاغالن؛ از معلم و 
خبرنگار و قاضى و مهندس گرفته تا كارمندان شهردارى 
و منابع طبيعى همه به تعطيالت نياز دارند، اما حاضرم 
تعهد كتبى و محضرى دهم كه اين كشور آن قدر جاى 
خوش آب وهوا و ديدنى دارد كه بشود تمام سال را در آن 
سفر كرد. مى گوييد پزشكان معموال عيدها مى روند خارج، 
مى گويم من زياد خارج نرفته ام. اما عقل سليم مى گويد 
اگر يك كشور براى تمام سال جاى گشتنى دارد، حتما 
كره زمين هم همين طور است. هر موقعى مى شود براى دو 
هفته كركره را پايين كشيد و رفت گشت وگذار. در اغلب 
جاهاى دنيا اگر بيشتر مسئوالن در يك زمان پست شان را 

ترك كنند و بروند، به آن مى گويند: «اعتصاب».»
وى در انتقاد از دكتر «مير» كه به وى گفته بود مگر شما 
نمى دانستيد تعطيالت در راه است كه بيمار خود را هفته 

سوم اسفند آورده ايد بيمارستان هم گفته: 

«امروز مى گويند: مگه نمى دونستيد كه نيمه دوم اسفند 
نبايد مى رفتيد بيمارستان، آخه اون  موقع كه وقت عمل 
جراحى نيست… انگار همان طور كه موسم گل و وقت 
شكوفه داريم، موسم عمل جراحى هم داريم و يكى، 
دو ماهى بايد منتظر نشست كه داروهاى بيهوشى رنگ 
بيندازند و جراحان سر شوق بيايند. حاال جراحان ما هم 
مسئول و حاذق و كاردان. عفونت پس از عمل كه در 

حوزه كارى جراح نيست. هست؟ نمى دانم.»
از ديگر سو در سكوت سيستم قضايى ايران، معاون 
وزير بهداشت دولت اسالمى در تهران همزمان با انتشار 
خبر خروج آقاى كيارستمى از ايران و اعتراض خانواده 
او به وجود خطاهاى پرشكى در رسيدگى به وضعيت 
وى گفته بود: «ضمن درك نگرانى هاى خانواده بيماران، 
است  طبيعى  روحى  شرايط  چنين  در  اينكه  قبول  و 
خانواده ها نگرانى خود را مطرح و حتى در برخى موارد 
همه تقصيرها را از چشم پزشكان  بينند، اما احتمال وقوع 
تخلف پزشكى يا احتمال قصور در روند درمان دور از 

ذهن به نظر مى رسد.»
با انتشار نتايج تحقيق دكتر اميد ربانى كه پيش از اين 
سابقه استعفا از رياست اداه كل بهداشت و درمان در 
استان خوزستان به دليل عدم وجود امكانات بهداشتى 
الزم در حوزه خود را داشته، هيچيك از مقامات بهداشتى 

و قضايى حاضر به اظهار نظر نشده اند.
تنها حجت اهللا ايوبى رييس خانه سينما در تهران به 
اين اظهارات واكنش نشان داده و در مراسمى كه براى 
شادروان كيارستمى در باغ فردوس تهران برگزار شده 
بود گفته: «اگر ثابت شود قصورى در پرونده پزشكى 
كيارستمى صورت گرفته، قطعا پيگرى مى شود. اما ابتدا 

بايد خانواده او خواهان رسيدگى به اين پرونده باشند.»
دكتر ربانى كه جرييات پرونده قصور پرشكى از سوى 
دكتر مير و دكتر پارسا را منتشر كرده است، هم معتقد 
است: «من با اين احتمال  كه به دليل اين افشاگرى ممكن 
است تحت تعقيب قضايى قرار بگيرم اقدام به انتشار اين 
اطالعات كرده ام. اما اصلى ترين دليل اين اقدام و افشاى 
موارد خطاى مذكور در پرونده اين بود كه هيچيك از 
مقامات مسئول در وزارت بهداشت حاضر نشدند به 
موضوع اهميت بدهند و تنها راه،  اطالع رسانى عمومى 
بود تا در زير فشار افكار عمومى مجبور به واكنش شوند.»

ايران  پزشكى  سيستم  «وقتى  گفته:  ادامه  در  وى 
سرشناس ترين شهروندش را قربانى مى كند شما خودتان 
ببينيد چه بسيار شهروندان بى نام و نشان كه آنها هم 

قربانى مى شوند و كسى خبر دار نمى شود.»
در تحولى ديگر خبر مى رسد پيكر آقاى كيارستمى 
روز جمعه 8 جوالى به ايران منتقل شده ولى در قطعه 
هنرمندان به خاك سپرده نخواهد شد. او در گورستان 

ترك مزرعه لواسان براى  هميشه سكنى خواهد گزيد.
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

همان سياست ملعون كه او 
دوستش نداشت...

يك:

تباهى ُمسرى است و رو به گسترش، شِب طوالنى 
و سختى در راه است و جهان به عصر تيره و تارى 
نزديك مى شود. مرور مى كنم آن همه خاطره هاى ناِب 
ديدار عزيزانم را در فرودگاه خاطره انگيز آتاتورِك 
استامبول و تنم يخ مى زند از تصور حضور كسانم در 

روز واقعه در آن فرودگاهِ حاال به خون نشسته...

دوم:
معشوق  وقتى  باشد،  خوب  صدايت  كه  فايده  چه 
سمعكش را در اوبر جا گذاشته و تو برايش شاملو 

مى خوانى و او به لب هايت خيره مى شود، پى كلماِت 
خداوندِى شاملو

سوم: 

را  هنرمندان  بيشتر  ابدى:  و  ازلى  است  قانونى  اين 
از نزديك نشناسيد بهتر مى توانيد از آثارشان لذت 
ببريد، گاهى حجم سياه چاله هاى درونى شان آن قدر 

مهيب است كه تو ديگر نمى توانى آن چهره بََزك شده 
به رياى مرُدم دارانه شان را باور كنى و در دل با خود 

زمزمه مى كنى، كاش نديده بودمش!

چهارم:
و  هنرمندان  و  فرهيختگان  از  انبوهى  وقتى 
سخنان  شان  روزمره  هاى  گفتگو  در  روشنفكران، 
تعريف  قوميتى  هاى  جوك  و  مى گويند  سكسيستى 
دل  ساده  مردمان  از  توان  مى  توقعى  چه  مى كنند، 

داشت؟!

پنجم:
ى  سرانه  ها  ايرانى  ما  است،  ساده  داستان 
پرده  اين  و  است،  پايين  بسيار  بسيار  مان  مطالعه 
مى  راستش  دارد،  مى  بر  هولناك  واقعيتى  از 
ساكن  همشهرِى  وطنان  هم  با  را  رازى  خواستم 
در  دانستيد  مى  هيچ  كنم!  مطرح  آنجلس  لوس 
به  هست  جايى  يك  وود  وست  خيابان  قلب 
جا  آن  در  اتفاق  حسب  بر  كه  كتاب  شركت  نام 
نام  كتاب  كه  رسد  مى  فروش  به  محصوالتى 
آبروِى  از  بزرگى  بخش  دانستيد  مى  هيچ  دارند؟ 

اوست؟! مغز  هاى  اندوخته  فرد،  هر 

هر آدمى الجرم وقتى، جايى، به دليلى خواهد مرد و در گورستانى به خاك 
سپرده خواهد شد. از اين منظر، مرگ دليل محكم يا ادامه  دارى براى حسرت 
عمده   كه  سالگى  چند  و  هفتاد  در  آدمى  مرگ  هم  آن  نيست.  سوگوارى  يا 

فعاليت مفيد زندگى اش را انجام داده است.
اما مرگ بعضى آدم ها، اين افسوس و تاسف تلخ را به همراه دارد كه جهان، 
هر روز دارد خالى تر مى شود از كسانى كه «بودن» و «نبودن»شان با هم «فرق 
دارد». آدم هايى كه بلدند جور ديگرى به دنيا نگاه كنند، جور ديگرى درباره  

دنيا بينديشند و جور ديگرى با دنيا حرف بزنند.
عباس كيارستمى بر خالف كارگردانانى كه به ناگاه از ميان آوردگاه چوب 
و چماق و خيابان يا در پى فالن ناكامى يا دغدغه ايدئولوژيك سر از سينما 
درآوردند تا آنچه پيش از اين به قهر و غلبه جان ها مى كردند اين بار با سينما 
اماله اذهان كنند، بى آنكه حتى خيال و آرزويى در اين وادى داشته باشد، سينما 
ساخت(محصوالت  تبليغاتى  فيلم  كرد،  شروع  عكاسى  از  آموخت.  پله  پله  را 
موتورى  رضا  و  قيصر  و  ثالث  شهيد  (سياه و سفيد  كرد  طراحى  پوستر  ارج)، 

و...)، تيتراژ فيلم ساخت(قيصر) و در نهايت بر صندلى كارگردانى نشست.
اگرچه سينماى ما با وجود پرويز كيمياوى و سهراب شهيدثالث، با معناگرايى 
تركيب  جذابيت  و  مضمون  با  را  سادگى  و  شعر  آنكه  اما  نبود  بيگانه  عمق  و  

كرد، عباس كيارستمى بود.
فيلمسازان  شاعرانه  قاب هاى  يادآور  او  فيلم هاى  در  مختلف  پالن هاى 
يوناني بود، تعليق هايش دست كمى از هيچكاك نداشت موضوعات به ظاهر 
بى اهميتى كه با هنر كيارستمى مهم ترين موضوعات زندگى به نظر مى رسيدند، 
عرضه  كيارستمى  آنچه  ردپا  همه  اين  وجود  با  اما  كرد  رديابى  مى توان  را 

مى كرد خاص او بود.
جامعه  بر  حاكم  مد  با  متعارض  چيزى  غالبا  مضمون  نظر  از  كيارستمى  آثار 
به نظر مى رسيدند چه آن زمان كه ايران درگير جنگ و تبعات بعد از آن بود 
و كيارستمى راوى دغدغه هاى به ظاهر كودكانه  بود و چه آن زمان كه همه 
چيز راوى مدرنيزه بود و او از عشقى سخن مى گفت كه در پى ويرانى و زلزله 
مى آمد. كيارستمى وقتى همه در همهمه و هياهوى شهر گرفتار و در پوچى و 

استيصال زندگى دست و پا مى زديم از روستايى گفت كه گوشى موبايل تنها 
در قبرستان خط مى داد و از طعم گيالسى كه به زندگى معنا.

ساده  تصاوير  معجزه  اكنون  حتا  و  زمان  آن  در  اما  كيارستمى  و محيط  زمانه 
اما عميق و اشارت آرام اما پرطنين مضامين بلند و انسانى او را آنچنان كه در 

دوردست دريافتند، درنيافت. 
غير  «هنرمند  يك  از  پستالي  كارت  كرد  كوشش  سالها  طول  در  كيارستمي 

سياسي» را به جامعه عرضه كند.
منش و رفتار او تحسين و واكنش بزرگترين فالسفه و كارگردانان جهان را 
برانگيخت و حتي سكوت او در برابر اوضاع و احوال سياسي ايران به عنوان 
تنها كارگردان برنده نخل طال، به همراه ادب و كمال و وقارش در صحنه بين 

المللي به نحوي احترام خاصي را  برايش ايجاد كرد.
اما دست آخر سياست بود كه بازگشتي شوم داشت.

كيارستمى، قربانى سهل انگارى پزشكانى شد كه در جامعه اى زندگى مى كنند 
كه اخالق جمعى و اعتناء به سرنوشت ديگران از آن رخت بر بسته و بى اعتنايى 

به خير همگانى رايج ترين مسير براى رستگارى ست.
اما  آموخت  معرفت  جهانبيني  سياست  از  دوري  با  سال ها  اين  تمام  در  او 
كمال  در  را  سياست  از  دوري  او  با  همزمان  ايران  داخل  جامعه  نمي دانست 
بي اعتنايي و قصاب وارانه تجربه مي كنند، به نحوي كه اين امر دامان پزشكان 

و بيمارستان ها را هم آلوده كرده است.
كيارستمى حاال رفته است. همان سياست ملعون كه او دوستش نداشت هم 

او را به عرش رساند و هم او را ُكشت.
و  ياس  از  گفتن  سخن  داشت  بديع  روايتى  زندگى،  از  كه  كسى  مرگ  در 
و  و  تصنع  تكلف  از  دور  به  جهان  ديدن  عاشقانه  است،  سليقگى  بى  نيستى 
كشف مضامين بلند در قاب هاى ساده زندگى اما آن چيزى است كه به عنوان 
شاكله اصلى نگاه و آثار او ارزش تكرار و ممارست را در دنيايى كه همه را 

باد خواهد برد؛ داراست. 
رفتن او به راستي طعم گيالس داشت آن هم در خاكي كه او خود آنجا را 

«خانه دوست» مي ناميد.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

يادداشت هاى هفتگى آرين ريس باف؛ صداپيشه، روزنامه نگار، بازيگر:

يك مرگ، يك يادداشت:

تكرار مى كنم، نه فيش حقوقى دارد و نه شناسنامه
بعيد مى دانم بيشتر از چهار سال داشته باشد 

ولى كارگرى است در حاشيه شهر تهران.
و  دارد  حقوقى  فيش  نه  است،  زاده  صفدر  نه 

نه حتا شناسنامه.
مجلس  در  نماينده اى  هيچ  و  است  ناشهروند 
توالت  از  پس  و  دستور  از  پيش  نطق  او  براى 

سر نمى كند...
هانى  و  حسينى  فاطمه  دردانه  اينكه  از  قبل 
جون، با دالرهاِى كثيف والدين راهى آكسفورد 
وزارت  تصدى  براى  بابابزرگ  رانت  با  و  شود 

بازگردد، خواهد ُمرد.
پنت  طاق  زير  و  پخته  آجرها  همين  الى  هم  استخوان هايش  بقاياى  حتا 
هم  مدنى»  ى  «جامعه  كه  البته  و  مى شود.  گرفته  ِگل  غارتگرزاده ها  هاوس 
استخوان هاى  شدن  خرد  صداى  نشدن  شنيده  براى  و  نشست  نخواهد  بيكار 
او، چهره  مردانه مجلس را تغيير خواهد داد، به هر دو ليست يا هر ليستى 
كه باشد راى خواهد داد، سياه نمايى نخواهد كرد و به جاى زاعه هاى رباط 
كريم مى دهد طرح جردن و فرشته روى لباس اش بزنند، فيش حقوقى تدبير 
چه  هر  اينها  شد  خواهد  متوجه  و  مقايسه  بهارى ها  دولت  با  را  اميدى ها  و 

نخواهد  اعتدال  دشمنان  آسياب  به  آب  هستند،  بهتر  نژاد  احمدى  از  باشند 
ريخت و لبخند خواهد زد.

لبخندهاى  آورِى  تهوع  همان  به  لبخندى  زد.  خواهد  لبخند  مى كنم؛  تكرار   
اسحاق جهانگيرى و شركاء.

محمد غزنويان - فعال حقوق كودكان  از تهران:

يادداشت هاى درون مرزى:

خبرگزارى ايرانشهر
 خبرگزارى بدون سانسور

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
http://www.iranshahrnewsagency.com/
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نفتى  شركت  آمارى  ساالنه  گزارش  تازه ترين  به 
منتشر   2016 جون  ماه  كه  پتروليوم»،  «بريتيش 
شده، نگاهى بيندازيد. در صفحه ششم اين گزارش 
التين  آمريكاى  در  ونزوئال  كشور  كه  ديد  خواهيد 
ميليارد  سيصد  با  نفتى،  شده  ثابت  ذخاير  لحاظ  از 
بشكه، در رده نخست جهانى قرار دارد، سى و پنج 
ميليارد بشكه بيش از عربستان سعودى و حدود دو 

برابر ايران.
به رغم اين ثروت افسانه اى، ونزوئالى سى ميليون 
از  كه  رفته  فرو  اقتصادى  فاجعه  يك  كام  در  نفرى 
لحاظ عمق و دامنه و سرعت گسترش آن، به احتمال 
فراوان به عنوان يك رويداد شگفت و عبرت آموز 
در تاريخ قرن بيست و يكم ميالدى به ثبت خواهد 

رسيد.
منطقه  در  ونزوئال  اقتصادى  شاخص هاى  همه 
داخلى  ناخاص  توليد  مى كنند.  نوسان  قرمز  ماوراى 
در  ده  باالى  دستكم  ريزشى   2016 در  كشور  اين 
صد را تجربه خواهد كرد. نرخ تورم كشور در سال 
جارى بر پايه پيش بينى صندوق بين المللى پول به 
هفتصد و بيست در صد خواهد رسيد، ولى محافل 
به  پيش بينى هاى  زمينه  اين  در  داخلى  كارشناسى 
برابرى  نرخ  مى دهند.  ارائه  را  ترى  بدبينانه  مراتب 
معتبر،  ارز هاى  برابر  در  كشور،  ملى  پول  بوليوار، 
از  مى شود.  آب  تابستانى  آفتاب  در  برف  همچون 
لحاظ «شاخص فالكت» (حاصل جمع نرخ بيكارى 
و نرخ تورم)، ونزوئال در راس كشور هاى جهان قرار 
بين المللى  مالى  تعهدات  انجام  از  كشور  اين  دارد. 
خود (پرداخت اصل و فرع بدهى هاى خارجى  اش) 

ناتوان مانده و عمال ورشكسته است.
شهر هاى  خيابان  و  كوچه  در  گرسنگان  امواج 
ونزوئال به راه افتاده اند و حتى مواد غذايى موجود 
در شمارى از مدارس، از دستبرد آنها در امان نيستند. 
زير  غذايى  مواد  توزيع  مراكز  و  ماركت ها  سوپر 
هجوم  از  تا  گرفته اند  قرار  مسلح  نيرو هاى  حفاظت 
گرسنگان در امان بمانند. كارمندان دولت ادارات را 
رها كرده اند تا در صف هاى طوالنى خريد ساعت ها 
به  رو  سرعت  به  غارت  و  قتل  بكشند.  انتظار 

اوجگيرى است و شمار زيادى از شاگردان مدارس 
از ترس در خانه مى مانند.

از  جهان  كشور  ثروتمند ترين  آنكه  سخن  كوتاه 
لحاظ ذخاير نفتى، طى زمانى كوتاه، به كشورى بسيار 
فقير بدل شده و بيش از هشتاد در صد جمعيت آن 
نياز  مورد  غذاى  تامين  براى  كافى  خريد  قدرت  از 
بحران  المللى  بين  رسانه هاى  گزارش  به  محرومند. 
اقتصادى ونزوئال مى تواند يك فاجعه بزرگ انسانى 
دوستانه  بشر  سازمان هاى  و  باشد  داشته  پى  در  را 

براى مقابله با چنين احتمالى آماده مى شوند.
چرا كار بدين جا رسيد؟ چرا ونزوئال، بعد از گذار 
از يك دوره رونق افسانه اى بازار نفت، كه بيش از 
پا  و  دست  مهلكه  اين  در  كشيد،  درازا  به  سال  ده 
ويژه  به  و  هولناك  تراژدى  اين  بانيان  چرا  ميزند؟ 
بعد  ونزوئال،  پيشين  جمهورى  رييس  چاوز،  هوگو 
به  ميالدى،  بيستم  قرن  در  دردناك  تجربه  آنهمه  از 
از  بزرگى  بخش  در  انقالبى  چپ  محبوب  قهرمانان 

جهان بدل شدند؟
كارى  «چرا» ها  اين  از  شمارى  براى  پاسخ  يافتن 
نظريه  خالف  بر  اقتصاددانان،  نيست.  ممكن  غير 
نفى  يا  اثبات  براى  نمى توانند  دقيقه،  علوم  پردازان 
نظريه هايشان به آزمايش هاى عملى دست بزنند. ولى 
واقعى  آزمايشگاهى  به  تواند  مى  مواردى  در  تاريخ 
براى آنها بدل شود و با ايجاد رويداد هاى شگفت، 

فرصت را براى تجربه و آزمون فراهم آورد.
يك  و  نژاد  يك  از  مردمى  با  كره  جزيره  شبه  مثال 
دو  به  درجه  هشت  و  سى  مدار  طول  در  فرهنگ 
بخش شمالى و جنوبى تقسيم مى شود و هر بخش 
زير پوشش يك سياست اقتصادى قرار مى گيرد. بعد 
از چند دهه، نتايج اين دو سياست به داورى جهانيان 
عرضه مى شود. و يا در سرزمين آلمان، در اين سو 
و آن سوى يك ديوار، دو سياست اقتصادى متضاد 
به اجرا گذاشته مى شوند و اين بار هم، بعد از چند 
دهه، همه مى توانند فرجام اين دو سياست را ببينند.
تلخ  تجربه اى  آزمايشگاه  به  متاسفانه  نيز  ونزوئال 
بدل شده كه درس هاى بر آمده از آن مى تواند براى 
بسيار  ايران،  جمله  از  جهان،  كشور هاى  از  شمارى 
صاحبنظران  از  بزرگى  بخش  البته  باشد.  آموزنده 
مسايل توسعه مى دانستند كه اين تجربه دردناك، به 
رغم جاذبه آن براى جنبش هاى رنگارنگ «انقالبى»، 
اين  ميان  در  حال  اين  با  نمى برد.  جايى  به  راه 
نداشتند  انتظار  آنها  بدبين ترين  حتى  صاحبنظران، 

فاجعه ابعادى چنين سهمگين به خود بگيرد.
در آنچه از تجربه ونزوئال به دست آمده، مى توان 

بر سه درس عمده تاكيد كرد:

«پوپوليسم» يك مصيبت واقعى است، به ويژه 
در قالب نفتى آن.

«پوپوليسم» يكى از مفاهيم پيچيده سياسى است كه 
منظور  به  يافت.  نمى توان  واحدى  تعريف  آن  براى 
مفهوم،  اين  درباره  ريشه اى  بحث  يك  از  پرهيز 
از  مى توانيم  جا  اين  در  مى طلبد،  ديگر  فرصتى  كه 
در  كه  بگيريم  كمك  سياسى»  «عوامفريبى  اصطالح 

مواردى به جاى «پوپوليسم» به كارمى رود.
كه  است  سياستمدارانى  روش  و  راه  سر  بر  سخن 
براى دستيابى و يا حفظ قدرت، به جاى تكيه كردن 
بر شعور مردم، به شعارهاى فريبنده روى مى آورند، 
جاى  به  و  مى كنند  بسيج  نخبگان  عليه  را  توده ها 
براى  مدت  دراز  تالش هاى  انجام  به  آنها  تشويق 
دستيابى به دست آورد هاى مهم، سياست هاى پر زرق 
و برق جذاب اما بى سرانجام و گاه مخرب را به آنها 
قالب مى كنند. اگر يك سياستمدار «پوپوليست» اهرم 
نفت و در آمد هاى انبوه ناشى از آنرا هم در اختيار 
داشته باشد، آنگاه دامنه مانور او در عرصه فريبكارى 

چند برابر مى شود.
يك  شاخص  چهره  مهم ترين  چاوز  هوگو 
«پوپوليست نفتى» است. شعار اصلى او طى دوران 
به   2013 تا   1999 از  كه  جمهورى اش،  رياست 
شريف ترين  اين  بود.  فقر  با  مبارزه  انجاميد،  طول 
به  است،  سياستمدار  يك  براى  هدف  واال ترين  و 
شرط آنكه براى دستيابى به آن از راه حل هاى علمى 
استفاده  موثر  و  پايدار  نتايجى  به  رسيدن  منظور  به 
بشود، نه از سياست هاى تصنعى كه تنها يك سلسله 
دگرگونى هاى كوتاه مدت به وجود مى آورند، اما در 
ايجاد  را  تازه  خطر هايى  پيدايش  زمينه  حال  همان 

مى كنند.
شعار  با  و  آورد  روى  دوم  گزينه  به  چاوز  هوگو 
«سوسياليسم قرن بيست و يكم»، نفت و در آمد هاى 
آن را، كه در دهه دو هزار ميالدى به گونه اى دايمى 
بيشتر و بيشتر مى شد، به خيال خود در خدمت مبارزه 
تا   2003 سال هاى  فاصله  در  گرفت.  كار  به  فقر  با 
2010 ميالدى اين سياست نتيجه داد و بخش بزرگى 

از جمعيت از فقر بيرون آمدند.
ولى براى تامين مالى اين سياست، جز نفت چيزى 
در  از  كمى  چندان  نه  سهم  تازه  كه  نبود  ميان  در 
«انقالب  هوادار  اليگارشى  جيب  به  نيز  آن  آمد هاى 
آنكه:  حاصل  مى شد.  ريخته  چاوز  آقاى  بوليوارى» 
سهم نفت در صادرات ونزوئال كه پيش از به قدرت 
رسيدن هوگو چاوز 74 در صد بود، امروز به 96 در 
صد رسيده است. ولى به هر حال، با توجه به رونق 
استثنايى بازار جهانى نفت، در آمد هاى حاصل از آن 
آنقدر بود كه زمينه يك سياست گسترده «اجتماعى» 
توزيع  با  همراه  آورد،  فراهم  چاوز  دولت  براى  را 
بنزين تقريبًا مجانى، پخش نهار مجانى در مدارس، 
سخاوتمندانه،  بسيار  بهداشتى  سياست  يك  اعمال 
عوض  در   ... غيره  و  كارمند  هزار  صد ها  استخدام 
فرتوت تر  سال  به  سال  ونزوئال  توليدى  دستگاه 
همه  سياست  يك  پيشبرد  پى  در  ويژه  به  مى شد، 
خصوصى.  واحد هاى  كردن  ملى  راستاى  در  جانبه 
الزم  اعتبار هاى  از  ونزوئال  نفت  ملى  شركت  حتى 

براى بهره بردارى بيشتر از منابع محروم ماند.
تا زمانى كه هوگو چاوز زنده بود، ونزوئال به رغم 
اقتصادى  و  جانبه  همه  فسادى  كام  در  رفتن  فرو 
سراسر نفتى و دولتى، به بركت قيمت باالى «طالى 
بكشد.  بيرون  آب  از  را  گليمش  مى توانست  سياه» 
او  جانشين  مادورو  نيكال  چاوز،  مرگ  از  پس  ولى 
شد.  روبرو  نفت  بهاى  شديد  و  ناگهانى  سقوط  با 

در فاصله اى كوتاه، بقاياى بر جاى مانده از سياست 
اجتماعى «جمهورى بوليوارى» ونزوئال يكسره بر باد 

رفت و اين كشور در كام فقرى سياه فرو غلطيد.

مبارزه با فقر به جاى «رمانتيسم سوسياليستى»، 
به اصالحات ساختارى نياز دارد.

شكست «رمانتيسم سوسياليستى» در قرن بيستم، در 
را  تصور  اين  آن،  كوبايى  و  چينى  و  روسى  اشكال 
گذشته  دردناك  تجربه هاى  كه  بود  آورده  وجود  به 
ديگر تكرار نخواهد شد. تراژدى ونزوئال نشان داد 
كه دنياى قرن بيست و يكم هنوز از اين آفت رهايى 

نيافته است.
به  ديگر  بار  گذشت،  ونزوئال  در  آنچه  بر  تكيه  با 
جايى  به  راه  دولتى  اقتصاد  كه  بينيم  مى  روشنى 
نمى برد، حتى اگر از پشتيانى انبوه در آمد هاى نفتى 
بى عيب  البته  هم  آزاد  اقتصاد  باشد.  خوردار  بر  نيز 
بايد  تجربه  همه  اين  از  بعد  ولى  نيست،  نقص  و 
پذيرفت كه در زمينه تخصيص منابع، هيچ ساختارى 
جاى بازار را نمى گيرد. احياى بازار و مكانيسم هاى 
عرضه و تقاضا، شرط اصلى براى دستيابى به اقتصاد 
سالم است و اگر اقتصاد سالم نباشد، نمى توان فقر را 

به گونه اى پايدار ريشه كن كرد.
هم  با  را  ثروت  توزيع  و  توليد  خيلى ها  متاسفانه 
اشتباه مى گيرند. بدون توليد ثروت، فقط مى توان فقر 
را توزيع كرد. تنها اقتصاد آزاد است كه كار آمدى 
خود را در عرصه خلق ثروت به اثبات رسانده است. 
يك اقتصاد سوسياليستى را در دنيا نشان بدهيد كه 
توانسته باشد از لحاظ توليدى كار آمد باشد. و اما 
توزيع ثروت يك مساله سياسى است و كشور هاى 
گوناگون داراى اقتصاد آزاد، از سوئد گرفته تا آمريكا، 

در اين زمينه به گزينه هاى مختلف روى مى آورند.
موضوع ديگرى كه در ايجاد يك اقتصاد سالم نقش 
است.  قيمت ها  بودن  واقعى  مى كند،  بازى  بنيادى 
و  پول)  (قيمت  بهره  نرخ  همچون  كاال ها،  قيمت 
با  اقتصاد  وگرنه  باشد،  واقعى  بايد  ارز  برابرى  نرخ 
سر به زمين مى خورد. آخر با چه منطقى «جمهورى 
اختيار  در  مجانى  تقريبا  بنزين  ونزوئال  بوليوارى» 
وجود  با  نروژ،  چرا  پس  مى داد؟  قرار  شهروندان 
نفت خيز بودن، براى هر ليتر بنزين قيمتى حتى بيشتر 
از سطح بين المللى را از شهروندانش مطالبه مى كند؟ 
مگر قرار نيست قيمت در مورد درجه كميابى يك 
كننده  مصرف  به  آن  از  استفاده  چگونگى  و  كاال 
نام  به  كه  است  رمانتيسمى  چه  اين  بدهد؟  عالمت 
بر  را  ويرانگر  اسرافى  فقيران،  به  كمك  و  انقالب 

اقتصاد تحميل مى كند.
تجربه ونزوئال يك بار ديگر نشان داد كه به جاى 
با  مبارزه  امر  در  پوچ  ولى  طمطراق  پر  شعار هاى 
فقر، بايد به اصالح نهاد ها و مكانيسم هاى اقتصادى 

پرداخت و حقيقت را جانشين دروغ كرد.

هم  مردم  ولى  مقصرند،  «پوپوليست ها» 
بى تقصير نيستند.

اقتصادى  فاجعه  پيدايش  در  كه  نيست  ترديدى 
و  چاوز  هوگو  گردن  به  اصلى  مسئوليت  ونزوئال، 
جانشين او، نيكال مادورو است. ولى مردم ونزوئال 
نيز بى تقصير نيستند. از ياد نبريم كه پوپوليست ها بر 
دوش مردم تا كرسى قدرت پيش مى روند. بسيارى 
از كسانى كه امروز خسته و ناالن ساعت هاى درازى 
از روز را در صف مواد غذايى به انتظار مى ايستند، 
سال هاى سال به سود هوگو چاوز فرياد كشيدند و 

سياست هاى او را تشويق كردند.
مردمان  در  پيشرفت  و  پختگى  نشانه هاى  از  يكى 
گفتمان  برابر  در  آنها  مقاومت  درجه  كشور،  يك 
پوپوليستى است. ملت ها بايد مسئوليت پذير باشند و 
از انگشت نهادن بر ضعف هاى درونى شان، از جمله 
تسليم شدن در برابر اين گفتمان و داليل آن، بيمى 
هيچ  كه  پذيرفت  بايد  هم  را  اين  ندهند.  راه  دل  به 
امان  در  «پوپوليسم»  دام  در  افتادن  فرو  از  كشورى 
نيست. كافى است به آنچه امروز در غرب مى گذرد، 

نگاهى بيندازيم.
دليل  به  نيز  اروپا  راديكال  چپ  از  بزرگى  بخش 
چاوز،  هوگو  سوسياليسم  از  كمال  و  تمام  پشتيانى 
اينجا  در  است.  شريك  ونزوئال  امروز  فاجعه  در 
در  «پودموس»  جنبش  از  مى توان  نمونه  عنوان  به 
و  مى گيرد  قدرت  بيش  از  بيش  كه  برد  نام  اسپانيا 
حتى به دروازه هاى قدرت نزديك مى شود. شمارى 
از چهره هاى شاخص «پودموس» و اقتصاد دان هاى 
آن به عنوان مشاور براى دولت چاوز كار كرده اند و 
حقوق هاى چند ميليون يورويى دريافت كرده اند. آيا 
قرار است آنها همان سياست ها را در اسپانيا به اجرا 

بگذارند؟

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

درس هاى فاجعه ونزوئال

www.iranshahrnewsagency.com

براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن 
اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در جامعه 
ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز اطالعات 

ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند

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 18 تير/8 جوالى
1354 خورشيدى (1975)

تقسيم حزب رستاخيز به دو «جناح ترقى خواه» 
(به رهبرى جمشيدآموزگار) و «ليبرال سازنده» 

(به رهبرى هوشنگ انصارى)
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

از  بعد  دانشجويى  جنبش  نخستين  بروز 
جمهورى  حاكمان  وسيله   به  كه  انقالب، 
اسالمى به صورتى خونين سركوب شد، اما 

خاموش نشد.
1384 خورشيدى(2005 ميالدى)

روزنامه  و  ويراستار  امامى،  كريم  درگذشت 
نگار ايرانى.

همسر او گلى امامى و عضو شوراى بازنگرى 
در شيوه نگارش و خط فارسى بود.

پيشگامان  مانند  امامى  كريم  ترجمه  آثار    
نقاشى معاصر ايران-نسل اول، عاشق هميشه 
تنهاست (دفترى از ترجمه  انگليسى و اصل 
فارسى شعرهاى برگزيده  سهراب سپهرى)، 
محمود  كمين،  در  گرگى  بزرگ،  گتسبى 
شركت  در  دوم  جلد  و  يك  جلد  فرشچيان 

كتاب موجود است. 
1388 خورشيدى(2009 ميالدى)

درگذشت مهدى آذريزدى نويسنده كودكان 
و نوجوانان

براى  خوب  «قصه هاى  عنوان  با  او  آثار    
موجود  كتاب  درشركت  خوب»   بچه هاى 

است 

شنبه 19 تير/9 جوالى
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

به  اطالعات  روزنامه  شماره  نخستين  انتشار 
مديريت و سردبيرى عباس مسعودى با تيراژ 
500 نسخه در دو صفحه به بهاى چهارشاهى

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
سازنده ى  آهنگساز،  پژمان،  احمد  زادروز 
و  احتجاب»  «شازده  فيلم هاى  متن  موسيقى 

«سايه هاى بلند باد»
1320 خورشيدى (1940 ميالدى)

درگذشت سيدحسن بهجتى گنابادى، شاعر 
و اديب

زادروز ناصر تقوايى، قصه نويس و فيلمساز
جان  دايى  سريال  تقوايى  ناصر  شاهكار    
شركت  در  دى وى دى  صورت  به  ناپلئون 

كتاب موجود است
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

مقيم  ايرانى  خبرنگار   - كاظمى  زهرا  قتل 
كانادا براثر شكنجه و ايراد ضربه به سر وى، 

در زندان جمهورى اسالمى
 

يكشنبه 20 تير/10 جوالى
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

بازگشت رضاشاه از سفر تركيه
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

و  -موسيقيدان  سماعى  حبيب  درگذشت 
نوازنده

1346 خورشيدى (1967ميالدى)
ايرانى  پژوه  تاريخ  دريايى  تورج  روز  زاد 

آمريكايى و استاد دانشگاه
برخى از آثار مكتوب دكتر تورج دريايى در 

اين جا قابل دسترسى است.
1351 خورشيدى(1972 ميالدى)

درگذشت عبدالرحمن فرامرزى، نويسنده و 
مدير روزنامه  كيهان

عبدالرحمن فرامرزى (زاده 1290 خورشيدى 
در فرامرزان فارس،  روزنامه نگار و سياستمرد 
ايران. او در چند دوره نماينده مجلس و مدتى 

سردبيرروزنامه كيهان بود.
 كتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزى در دو 

جلد در شركت كتاب موجود است
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

درگذشت جهانگير قائم مقامى - پژوهشگر
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

و  اديب  مهران-  محمود  دكتر  درگذشت 
مؤسس مركز حفظ آثار ملى

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
 1330 دهه  چهره هاى  از  سورن  درگذشت 
جاز  موزيك  به  كه  است  ايران  موسيقى 

معروف شد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

و  نويسنده  رضا،  اهللا  عنايت  درگذشت 
او  سالگى.   90 سن  در  ايرانى  پژوهشگر 
پژوهش هاى  عرصه  در  و  سياست  پهنه  در 

«ايرانشناسى» از چهره هاى نام آور بود.

دوشنبه 21 تير/11 جوالى
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

و  انتشارات  رياست  به  معينيان  نصرت اهللا 
راديو منصوب شد

1343 خورشيدى (1964ميالدى)
 82 سن  در  عال  حسين  سناتور  درگذشت 

سالگى
در كابينه مستوفى الممالك و صمصام السلطنه 
وزير تجارت و فوائد عامه بود. در دوره پنجم 
انتخاب  ملى  شوراى  مجلس  نمايندگى  به 
شد و همراه با مدرس، تقى زاده و مصدق با 
خلع قاجاريه مخالفت كرد. در دوره رضاشاه 
چندبار وزير شد. در جريان وقايع آذربايجان 
و شكايت ايران از شوروى به شوراى امنيت 
به عنوان سفير ايران در امريكا فعاليت زيادى 
كرد. پس از بازگشت به ايران وزير خارجه و 
بعد از كشته شدن رزم آرا، نخست وزير شد. 

1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
درگذشت خليل ملكى- از رجال سياسى و 
سياسى  چهره هاى  از  و  سوم»  «نيروى  رهبر 
ايران در دهه هاى 1320 و 1330 خورشيدى

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
كشف «كودتاى نوژه» توسط وزارت اطالعات 

رژيم اسالمى.
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

و  بازيگرتأتر  هوشمند  لقا  فرخ  درگذشت 
سينما و تلويزيون بر  اثر سكته قلبى در سن 

81 سالگى در بيمارستانى درتهران. وى متولد 
صمد  سريال  در  وى  بود.  رشت  در   1307

نقش مادر صمد را داشت.

سه شنبه 22 تير/12 جوالى
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت حميد سمندريان، كارگردان نامدار 
تئاتر (پدر تئاتر ايران) در سن 81 سالگى بر 

اثر بيمارى سرطان كبد.

چهارشنبه 23 تير/13 جوالى
1289 خورشيدى(1910 ميالدى)

درگذشت سيد عبداهللا بهبهانى مجتهد شيعه 
او  ترور  پى  در  مشروطه  انقالب  رهبران  از 

توسط افراد ناشناس 
1313 خورشيدى(1934 ميالدى)

زادروز محمود محمودى خوانسارى، خواننده
1344 خورشيدى (1965 ميالدى)

تصويب نخستين آيين نامه  نظارت بر نمايش 
فيلم در ايران

1346 خورشيدى (1967 ميالدى)
ملك ساسانى  سيداحمدخان  درگذشت 

-اديب و مورخ
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

مصطفوى -پژوهشگر  محمدتقى  درگذشت 
و باستان شناس

1379 خورشيدى(2000 ميالدى) 
دوره  بنيانگذار  مهدوى  يحيى  درگذشت 

دكتراى فلسفه در دانشگاه تهران.
 از آثار وى: جامعه شناسى يا علم االجتماع، 
ترجمه شناخت روش علومى وفلسفه علمى 

(تولد 1287خورشيدى)

پنجشنبه 24 تير/14 جوالى
1253 خورشيدى (1874 ميالدى)

«كاغذ  نام  به  ايران  روزنامه   نخستين  انتشار 
اخبار» توسط ميرزاصالح شيرازى

1365 خورشيدى (1986ميالدى)
درگذشت دكتر مهدى حميدى شيرازى

 آثار دكتر مهدى حميدى شيرازى در شركت 
كتاب موجود است 

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت على رضا شاپور شهبازى، نويسنده، 
شناس  وباستان  شناس  ايران  دانشگاه،  استاد 
دوران هخامنشى در سن 65 سالگى درايالت 

اورگان امريكا
وى مؤسس بنياد پژوهشى هخامنشى در سال 
1352(1973)  بود و تا سال 1978 اين بنياد 

را اداره كرد.
پيكر او در كنار آرامگاه حافظ در شيراز به 

خاك سپرده شد.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

تنظيم  آهنگساز،  يمينى،  عبدى  درگذشت 
در  ايرانى  وبرجسته  نامدار  نوازنده  و  كننده 
پى سانحه سقوط هواپيماى مسافربرى مسير 

تهران-ايروان. (زادروز 1332)

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
8 تا 14 جوالى  (18 تا 24 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=18148&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41534&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29889
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19855&Status=2
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 8 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 

سرلك  سينا  كنسرت 

يكشنبه 24 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

استرانز و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 10 جوالى 
وروديه 25 دالر 

310 372 0035

Saint Rocke
142 Pacific Coast Hwy,
Hermosa, CA 90254

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 ستار و پيروز 
جمعه و شنبه 8 و 9 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
وروديه 40 دالر 
المپيك كالكشن 

818 297 2806

11301 Olympic Blvd.
Los Angeles, Ca 90064

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:

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.
نهم و دهم جوالى

خورشيد در خرچنگ و ماه در برج ترازو (ميزان) قرار دارد. زمان بسيار مناسبى براى ايجاد تعادل در عشق و احساسات رمانتيك فراهم ميشود كه 
مى توان با استفاده از انرژى اين دوروز مى توانيد بسنجيد آيا در روابط دوجانبه پاسخ مناسب عاطفى دريافت كرده ايد يا نه؟ يك لحظه از ايجاد و 

برقرارى تعادل در ارتباطات خود غفلت نكنيد.
يازدهم و دوازدهم و سيزدهم جوالى

خورشيد در خرچنگ، ماه و بهرام در عقرب (قمر در عقرب) است. با قرار گرفتن بهرام در عقرب و در اين سه روز شديدا از هرگونه درگيرى، اعم 
از عاطفى فيزيكى و مالى بشدت بپرهيزيد و آرامش و صلح و عشق و محبت را پيشه خود نماييد و ضمنا قدرت مديريت و انجام كارهايى كه تاكنون 

از عهده آن برنيامده بوديد و مستأصل بوديد فراهم ميشود. 
چهاردهم و پانزدهم جوالى 

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 و خاك بلكه 
از طرق ديگر مانند مذهب و نژاد و فرهنگ و ... ايجاد و به آن حتى از لحاظ تجارت  و يا مسافرت با كشورهاى ديگر سوق داده مى شويد. 

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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سابسك استوارت 
 ،Stuart Sobeske  
اهل  دبيرستانى  دانش آموز 
چند  ميشيگان،  در  كلدواتر 
ماه پيش، سرانجام كار بزرگى 
را انجام داد كه تمام شش ماه 
براى  آماده شدن  به  را  قبلش 
آن گذرانده بود: كمى كمتر از 
پرواز  باند  طوِل  ساعت،  يك 
روى  را  كلدواتر  فرودگاه 
هم زمان  و  زد  پا  يك چرخه  

مكعب هاى روبيك را يكى پس از ديگرى حل  كرد؛ 
دقيقًا هشتاد مكعب روبيك. 

سابسك در پايان نمايش به اخبار محلى تلويزيون 
ميشيگان غربى گفته بود: «حس فوق العاده اى داشتم. 

انگار كه بارى از روى دوشم برداشته شد.»
 احساِس راحتِى او از اين جهت نبود كه باألخره 
از روى يك چرخه اش پايين پريده بود؛ بلكه به دليل 
نكته اى بود كه پس از پايان تشريفات ادارى و تأييد 
فرم تقاضا، استوارت به راحتى مى تواند در فهرست 
شهرت  پاهايش  براى  گينس  جهانى  ركوردهاى 

جاودانى به دست آورد. 
 داستان اين شاهكار خاص، روايت كامًال ساده اى 
است. بنابراين، استوارت همواره رؤياى آن را داشت 
كه نامش در فهرست ركوردهاى جهانى گينس ثبت 
شود. ازهمين رو شروع به دقت در كارهايى كرد كه 

در آنها مهارت داشت.
 يك چرخه سوارى اش خوب بود و در حل معماى 
مكعب روبيك هم ماهر بود؛ بنابراين، نتيجه منطقى 
اين است كه «تركيب اين دو استعداد، بليط برنده اش 

براى پيروزى خواهد بود». 
كلمه  حدودى  تا  «پيروزى»  شايد  خوب.  بسيار 

سنگينى است. 
به  اكنون  گينس  جهانى  ركوردهاى  فهرست 
نام هاى  از  تعدادى  است.  رسيده  شصت سالگى 
شناخته شده نيز در اين فهرست ديده مى شود؛ مانند 
پرفروش ترين  هم  امروز  حتى  كه   Elvis الويس 
هيالرى  ادموند  همچنين  و  است  جهان  خوانندة 
نخستين   1953 سال  در  كه   Edmund Hillary
مايكل  يا  كرد  صعود  اورست  قله  به  كه  بود  كسى 
فلپسMichael Phelps كه در المپيك سال 2008 
پكن هشت ركورد جهانى شنا را شكست و در ادامه 
توانست ركورد بيشترين مدال طال در يك دوره از 

بازى هاى المپيك را نيز از آن خود كند. 
اما نام هر سه نفر از آن جهت در فهرست ثبت شد 
فهرست  در  همچنين  و  به خودى خود  آنان  كار  كه 
در  «دستاورد»  عنوان  به  گينس،  جهانى  ركوردهاى 
آن  در  افراد  دست  اين  البته  مى شود؛  گرفته  نظر 
بسيار  و  اقليت  اين  كنار  در  اقليت اند.  در  فهرست 
بيش از آنها، نام هاى ديگرى مانند سابسك نيز وجود 
با  ربط  در  تنها  دستاوردشان  كه  افرادى  يعنى  دارد؛ 
موارد معدودترى موجوديت پيدا مى كند كه پيش از 
آنها مشاهده شده است؛ مانند پوشيدن تعداد بسيار 
يا  عدد   152 ركورد  با  جوراب  غيرمعقولى  و  زياد 
سر  روى  سطلى  كه  حالى  در  تنيس  توپ  گرفتن 
گذاشته شده است با ركورد 48 توپ يا نوشيدن يك 

ليتر آب ليمو با نى با ركورد 24/41 ثانيه. 
مكعب  معماى  حل  ركورد  سابسك،  از  پيش 
 2010 سال  در  بار   28 يك چرخه،  روى  روبيك 
اين  كه  نيست  مشخص  گينس  تارنماى  در  بود. 
ركورد پيش  از آن چند بار شكسته شده است؛ اما 
اين  در  نفر  دو  دست كم  مسئله،  اين  از  صرف نظر 
دنيا هستند كه چندين ساعت از عمرشان را صرف 
يك چرخه سوارى كرده اند و تعداد زيادى مكعب را 
بارها و بارها در دستشان چرخانده اند تا به چيزى 
دست يابند كه نه پولى عايدشان مى كند و نه با لحاظ 

تمام احتماالت، شهرتى!!!
چه  دقيقًا  كار  اين  پس  كه  اينجاست  سوال  حاال 

سودى براى آنها دارد؟ 
يان رابرتسون، استاد روان شناسى دانشگاه ترينيتى 
بررسى  برنده شدن؛  تأثير  كتاب  نويسنده  و  دوبلين 
معتقد  اعصاب  علم  ديدگاه  از  شكست  و  موفقيت 

است:
 «آنچه در فرد، انگيزه پيروزى در رقابت يا مسابقه 
ورزشى را ايجاد مى كند، تركيبى است از انگيزه هايى 
شبيه به همان كه در مواردى بى اهميت مانند شكستن 

ركوردهاى عجيب وغريب داريد.»
قطعات  و  بخش ها  به  مى تواند  بشرى  انگيزه هاى   
سه گانه»  «نيازهاى  نظريه  اما  شود؛  تقسيم  مختلفى 
است  زمينه  اين  در  تقسيم بندى ها  از  از  انواع  يكى 
كه بسيار شناخته شده است. اين نظريه انگيزه  را در 
قالب سه نياز مختلف تقسيم  مى كند: نياز به پيروزى، 

نياز به قدرت و نياز به تعلق. 
نويسنده كتاب تأثير برنده شدن با استفاده از چيزى 
مانند ركوردهاى جهانى گينس، توضيح مى دهد كه 
براى  پيگيرى  به  را  افراد  مى تواند  پيروزى  به  نياز 
در  هدايت  كند.  باشد،  چه  هر  چيزى،  در  موفقيت 
اينجا نوع مهارت، در مقابل اين حقيقت كه اصوالً 

مهارتى وجود دارد، اهميت كمترى پيدا مى كند.
داريد،  سروكار  آن  با  كه  «موضوعى  مى گويد:  او   
انگيزه شديد براى موفقيت است؛ فقط ممكن است 
فردى نتواند از مسيرهاى معمول ، فرصت دستيابى به 
آن موفقيت را پيدا كند؛ به همين دليل، موقعيت هاى 

مناسِب عجيب و غريب ايجاد مى كند.» 
رابطه  نيز  قدرت  انگيزه  البته  مى گويد  رابرتسون 
نزديكى با انگيزه موفقيت دارد. ممكن است ايجاد 
به  لزومًا  ناشناخته،  ركوردهاى  ثبت  براى  موقعيت 
موقعيت  آن  فراهم آورندة  گسترده  شهرت  يا  اعتبار 
گينس  شعار  طبق  كه  آنها  تمام  تقريبًا  اما  نينجامد؛ 
«رسمًا شگفت انگيز» اعالم شده اند، كامًال از ديگران 
متمايز شده اند. اين تمايز از آنجا حاصل شده است 
باشند  متمايز  رسمًا  كه  گذرانده اند  مراحلى  آنها  كه 
و مطمئن شوند كه دست كم، تمايزشان به رسميت 

شناخته شده است. 
در واقع تضمين اين به رسميت شناخته شدن، وراى 
شاهكار  به خودى خود  ركوردى،  هر  شكستن  اصل 

است.
 از ميان هر چهل تاپنجاه هزار فرم تقاضايى كه گينس 
ساالنه دريافت مى كند، تنها حدود پنج درصد از آنها 
ركورد جهانِى رسمى مى شوند و كمتر از اين ميزان 
نيز در كتاب گينس ثبت مى شوند. بيشتِر تقاضا هاى 
راه  گينس  داده هاى  پايگاه  به  مستقيمًا  پذيرفته شده 
پيدا مى كنند؛ هم آنها كه ركود جديد خلق كرده اند و 

هم آنها كه ركوردهاى پيشين را شكسته اند. 

غيرعادى»  «اقتصاد  كتاب  در   2008 سال  در 
چاپ  گينس  سردبير  گلنداى،  كرگ  با  مصاحبه اى 
شد. او در اين مصاحبه مى گويد: «عده اى فرصت جو 
با ما درباره مواردى مكاتبه مى كنند كه هيچ بخت و 
قطعه اى  مثل  ندارند.  فهرست  در  ثبت  براى  اقبالى 
چيپس سيب زمينى كه همين االن از بسته درآورده اند 
يا  دنياست  سالم  چيپس  قطعه  بزرگ ترين  اتفاقًا  و 
توليد  يك ساله شان  كودك  كه  واژه هايى  رشتة  مثًال 
در  يك ساله  كودكان  براى  جمله  بلند ترين  و  كرده 
دنياست يا براى مثال چهارصد بار پرش متوالى شان 

با كانگوروى فنرى».
او سپس توضيح مى دهد براى آنكه ركوردى بتواند 
در فهرست نهايى ثبت شود، بايد سنجش پذير باشد. 
براى  مقوله اى  ما  «به اين ترتيب  گلنداى  گفته  به 
زشت ترين سگ ها نداريم؛ اما مى توانيم اين ادعا را 
بپذيريم كه يكى از آنها برنده بيشترين تعداد دفعات 
قهرمانى در مسابقات زشت ترين سگ  باشد». چنين 
كه  دارد  را  قابليت  اين  و  است  بى نظير  ركوردى 
شكسته شود (به استثناى «نخستين هاى بزرگ») و نيز 

ويژه و جالب است. 
است  همان  جالب بودن،  آخرى،  توصيف  اين 
از  مى كند.  متمايز  صرف  واقعيت  از  را  ركورد  كه 
ركوردهايى  از  است  پر  روزمره  زندگى  فنى،  نظر 
شود.  آنها  به  توجهى  بى آنكه  مى شوند؛  شكسته  كه 
زبان  فارسى  شهروندان  تمام  ميان  از  نمونه،  براى 
خودش  به  كه  هستم  كسى  تنها  من  آنجلس،  لس 
اين زحمت را داده تا برود و ببيند چند سال است 
و  بنشيند  بعد  و  شود  مى  گينسثبت  ركودهاى  كه 
هم  آخر  سر  و  بدوزد  آن  درباره  كبرى  و  صغرى 
آنرا به چاپ برساند. اين ادعا سنجش پذير و بى نظير 
باشد.  بى نظير  كه  مى زنم  حدس  من  حداقل  است؛ 
اما آيا اين ركورد، جالب هم هست؟ جواب خيلى 
هم  من  خود  حتى  نيست.  جالب  نه  است:  روشن 

اعتراف دارم كه ركود جالبى نيست. 
رقابت  زمينه  در  كه  روان شناسى  گارسيا،  استفن 
مطالعاتى كرده است، در اين باره توضيح مى دهد كه 
به هرحال چه ركوردى جالب باشد و چه نباشد، چه 
معموالً  ما  درهرصورت  نباشد،  چه  و  باشد  گينسى 
اين جوايز كوچك بى اهميت را به خود مى دهيم. او 
مى گويد: «مردم همواره در تالش اند تا راهى بيابند 

كه وانمود كنند بهترين اند.» 

مى گويد  روان شناسى  در  مطلوب»،  «تمايز  نظريه 
مردم در طول زندگى همواره روى مرز وابستگى و 
فرديت حركت مى كنند. هدفشان اين است كه متمايز 
گروه هايى  با  را  پيوندشان  كه  آنقدر  نه  اما  باشند؛ 
كمك  هويتشان  شكل گرفتن  به  كه  بدهند  دست  از 

كرده اند.  
گارسيا معتقد است «انسان ها نياز دارند منحصربه فرد 
مختلف،  شكل هاى  به  افراد  مى كنم  تصور  باشند. 
اين نياز را حس مى كنند.» وقتى همه به دنبال نشان 
بهترين  خاصى  بُعد  در  را  خود  «احتماالً  ويژه اند، 

مى دانند و چيزهاى ديگر را نيز جدى نمى گيرند». 
اشاره  دانشگاهى  استاد  به  نمونه  به عنوان  وى 
مى كند كه در دانشكده اى با ردة ميانى در رتبه هاى 
علمى استخدام شده باشد. به گفته گارسيا اين استاد 
ممكن است بگويد «در بهترين دانشكده كاليفرنيا» يا 
مى كند.  تدريس  لس آنجلس»  در  دانشكده  «بهترين 
گارسيا در ادامه توضيح مى دهد: «هر زمان كه مقياس 
يا بُعد و اندازه اى خلق مى كنيد كه قابليت سنجش 

دارد، يعنى رقابت هم ايجاد كرده ايد.» 
جذابيت  بر  مى تواند  رقابت  ويژه بودن  اصل،  در 
يك چرخه  روى  مى توانند  نفر  چند  بيفزايد.  نيز  آن 
حتى سوار شوند، چه رسد به اينكه در حال سوارى 

مكعب روبيك هم حل كنند؟!
يكى از مطالعات زمس در اين زمينه در سال هاى 
قبل، نشان داد هرچقدر شمار افراد درگير در رقابت 
مى يابند.  خود  در  كمترى  انگيزة  آنان  يابد،  افزايش 

تأثير نهايى اين امر به ويژه در ميان افراد پيشرو در 
رقابت مشاهده مى شود. 

براى مثال وقتى رتبه شما در رقابت دوى استقامت 
من 102  رتبه  و  دارد، 101  كننده  شركت  كه 200 
زياد  به قدرى  اول  نفر  از  ما  دوى  هر  فاصله  باشد، 
اما  كنيم.»  همكارى  هم  با  مى توانيم  حتى  كه  است 
در رد ه هاى نزديك به نفر اول، اين حس همكارى 
سوم  و  دوم  نفر  شما  و  من  «اگر  مى شود:  ناپديد 
چراكه  داشت؛  نخواهيم  هم  با  مشاركتى  باشيم، 

نمى خواهيم ديگرى پيش بيفتد. 
به سخن ديگر، اين حقيقت كه دستيابى به موفقيت 
قطعى و نزديك است، از ميزان رضايت دستيابى به 
است  ممكن  عددى،  ديدگاه  از  كاست.  نخواهد  آن 
غريب ترين  و  كوچك ترين  در  برنده شدن  احتمال 
تعداد  پوشيدن  يا  آب ليمو  نوشيدن  مانند  رقابت ها، 
زيادى جوراب، بيشتر باشد؛ اما برنده شدن پديده اى 
دووجهى است: يا فرد در چيزى بهترين، بيشترين و 

سريع ترين است يا نيست.
 جذابيت ركوردهاى جهانى گينس به تعداد فراوان 
يكى  آنها  طريق  از  مى تواند  فرد  كه  است  راه هايى 
جذابيت  همان  واقع،  در  اين  باشد.  ترين ها  اين  از 
كه  معنا  اين  به  است.  عمومى  به طور  طبقه بندى 
پيروزى نسبى است و زندگى به تكه هاى دلخواهى 
تقسيم شده است كه مى توان دست كم در آنها برنده 

بود و به آن افتخار كرد.
اين همان حسى است كه خيلى از آدم ها به دنبال 
را  احساسى  خود  به  آن  با  بكوشند  تا  مى روند  آن 
پاسخ  دام  به  ها  آن  سقوط  از  مى تواند  كه  بدهند 
به اين سوال نگران كننده كه «مگر تو تا كنون چه 

موفقيتى در زندگى داشتى؟» جلوگيرى كند.
هم  همزمان  مى تواند  مى گويد  ها  خيلى  كه  دامى 
شما را دچار افسردگى كند و هم به شما يادآور شود 

هنوز فرصتى براى تغيير در اختيار دارد.
ركوردهاى  و  نام ها  و  است  ساله   61 گينس  حاال 
شايد  اما  كرده  ثبت  خود  صفحات  در  را  متعددى 
خواندن همه اين ركوردها و دانستن از ركود شكنان 
هستند  هم  هنوز  اما  نيايد.  نظر  به  جذاب  خيلى 
آن به  خبر  شوند  مى  شكسته  وقتى  كه  ركوردهايى 
سان يك بمب خبرى همه دنيا را فرا مى گيرد. اين 
پيدا  شكل  جهانى  ركودهاى  كه  است  جايى  همان 

مى كنند.

61 سال با گينس؛اهميت ويژه منحصربه فرد بودن
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

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 نشر فارسى:

آرش1+110 يك شماره پس از تعطيلى
فصلنامه آرش كه به مديريت و سردبيرى پرويز قليچ خانى براى 23 سال منتشر مى شد، 
سالى پيش از اين و با انتشار شماره 110، در كمال تاسف به كار خود پايان داد. آرش 
نشريه اى تفكر برانگيز  با مقاالتى پژوهشى در حوزه هاى سياست، فرهنگ، اجتماع و 
ادب بود و با بيش از دو دهه، انتشار مداوم توانست نهضت پژوهش و مطالعه را به 
درستى استمرار بخشد. حاال كمى بيش از يك سال كه از انتشار آخرين شماره آرش 
مى گذرد به كوشش بهروز شيدا، ناصر مهاجر، مهناز متين، اسد سيف، مهدى اصالنى 
و جهانگيز سرورى شماره جديدى از آرش به بازار آمده كه روى آن نوشته شده: 

«آرش1+110» ويژه نقد و بررسى كارنامه بيست و سه ساله آرش.
بى ترديد انتشار اين تك شماره مى تواند مرور خاطرات و تاثيرات 110 شماره اى 
باشد كه آرش به حيات انتشاراتى خود ادامه داد و نشانگر اين مهم كه حيات 

فرهنگى فصلنامه آرش همچنان ادامه دارد و تا سال ها نيز مستمر خواهد بود.

51 سال روشنگرى، بررسى كتاب و دو سالگرد همزمان
فصلنامه معتبر و با سابقه بررسى كتاب به سردبيرى ومديريت مجيد روشنگر 
با انتشار شماره 85 از سال بيست و ششم دوره جديد خود به تاريخ بهار 1395 
ششمين  و  بيست  نيز  و  انتشار  سال  يكمين  پنجاه  سرآغاز  مشتركا  خورشيدى، 
فصلنامه  از  تازه  شماره  اين  در  گرفت.  جشن  را  خود  جديد  دوره  انتشار  سال 

بررسى كتاب كه با ياد شادروان پرويز كالنترى به زيور طبع آراسته شده، به سان 
هميشه ُجنگى بى بديل از منتخب برجسته ترين دستاوردهاى حوزه ادب و هنر به 
سردبيرى مجيد روشنگر بر خطوط صفحات نشسته اند تا پذيراى نگاه نقاد و ذهن 
جستجوگر مخاطبان بررسى كتاب باشند. ايرانشهر پنجاه و يكمين سالگرد انتشار 

بررسى كتاب را به دست اندركاران آن تبريك مى گويد.

هندات كوروش نامه اى به قلم ايرانيان
فرهنگستان جهانى كوروش بزرگ، به همت و سردبيرى هومر آبراميان نويسنده 
و كوشنده ايرانى به تازگى نخستين شماره نشريه خود را با نام «هندات» منتشر 
كرده است. اين نشريه كه به قلم گروهى از نويسندگان و پژوهشگران آراسته است 
بى ترديد كوروش نامه ايست كه مى كوشد تا با نگاهى متفاوت به رويدادهاى تاريخى، 
فرهنگى، سياسى و اجتماعى زمينه دانستن و درك بهتر از تمدن بشرى در مواجهه 

با بى عدالتى ها و كوشش نوع بشر براى پاسدارى از حقوق خود را به جلوه آورد.
آبراميان در اين راه تنها نبوده و دكتر مهشيد اسدى، دكتر سيروس اسدى، دكتر 
على  قلم بُر،  آبراميان، مرتضى  احمدى، دكتر هوشنگ الهوتى، شميران  كوروش 
نراقى،  منصور  قويدل،  مازيار  بابك نيا،  اردشير  انوشيروانى،  اردشير  ميرفطرس، 
هوشنگ معين زاده، فاضل غيبى، مردو آناهيد، سهراب چمن آرا، فيروز فيروزنيا و 

بيژن خليلى او را يارى داده اند.

 سه رويداد مهمسه شماره  تازه منتشر شده از سه فصلنامه

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- جرج برناردشاو - تابه نان پزي

2- نان نازك - كوپه قطار - دوربين فرنگي
3- يكتا - خراب - پايتخت يونان

4- ضمير جمع - اثر ويليام آيريش - از مرباها
5- شهر نيروگاه - دويار هم قد - تنگي نفس - از شهرهاي مازندران

6- منطقه تفريحي كرج - تخلص محمد حسين بهجت تبريزي - 
رنگ موي فوري

7- فانوس دريايي - اثر پا - از هفت سينها - درخت مورد
8- از جزاير خليج فارس - محله اى در غرب تهران

9- بوي ماندگي - دوست - حرف ندا - رود مرزي ايران
10- ميوه نيكو - پيشنهاد فروش با قيمت باالتر - كاخي در پاريس

11- آرزومندي - از شهرهاي همدان - شراب - تگاب
12- نوعي كباب - محروم - زمينه

13- سيخ آهني - خباز - بازديد سپاه
14- دردمندي - حريص - دوستداران
15- ديوار نازك خشتي - اثر آلبركامو

عمودي:
1- درود - از حركات ژيمناستيك

2- اثر ويكتور هوگو - رقيب خانمها! - علوفه گاو
3- حركت هوا - كاغذ كپي - ايل

4- غذاي آبكي - شغل - باالي خانه - امروز تازي

5- كالم تعجب خانم ها - پول خارجي - هويج
6- بردبار - درب بزرگ - مايع حيات

7- حمام خودرو - عروس تركي - جان كندن
8- رخت - معاون هيتلر - عنصر شيميايي - پرآوازه

9- اشاره به نزديك - زيرك - مثل يكديگر
10- ماهي كنسرو - صدمات - جدل لفظي

11- سيب آذري - از انواع مدل ماشين - يازده
12- دوستان خاموش ! - اثر دانيل استيل - شماره - سراب

13- شهرى كويرى در ايران - ديپلماتيك - تازيانه
14- صد متر مربع - مالمت - انقراض

15- زئولوژي -  واحد پول جمهورى آذربايجان

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
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درآستانه انتخابات:

استيون هاوكينگ: حماقت انسان و آلودگى مهمترين 
خطر براى بشريت

اولين بزرگراه الكترونيكى جهان در سوئد

آزمايش خانه هاى شيشه اى 
جهت درك تاثير نور بر زندگى انسان

آزمايش روش هاى جديد 
آبزى پرورى

ساخت گرافيك چهار 
بعدى با تلفن همراه

استيون  اينديپندت،  بريتانيايى  سايت  گزارش  به 
هاوكينگ درباره آينده بشر نگران است؛ استفاده هوش 
مصنوعى در توليد سالح، حماقت انسان، آلودگى و 
فيزيكدان  اين  نگرانى هاى  جمله  از  جمعيت   افزايش 

مشهور بريتانيايى است.
هاوكينگ در گفتگويى با لرى كينگ در تلويزيون «اورا» 
گفت «مطمئنا از طمع و حماقت ما كاسته نشده است.»

او در ادامه گفت كه آلودگى هوا به سرعت در حال 

فراگير شدن است و هشتاد درصد ساكنان شهرها در 
حال استنشاق هوايى ناسالم هستند.

به نظر مى رسد بدبينى هاوكينگ نسبت به نسل بشر در حال 
افزايش است. در مصاحبه هاى قبلى وى با آنكه به وخامت 
وضع زندگى بشر اشاره كرده بود اما گفته بود كه «من انتظار 

دارم ما راهى براى حركت به سوى آينده پيدا كنيم.»
هاوكينگ گفته است كه هوش مصنوعى مى تواند به 
درجه اى برسد كه خودش را متحول كند و سرعت 
ازديادش از نسل بشر بيشتر شود. به گفته او انسان ها 
را  ربات ها  جلوى  به  روى  حركت  مسير  نمى توانند 

پيش بينى و كنترل كنند.
و  است  رشد  حال  در  شتاب  با  مصنوعى  هوش 
پژوهشگران هر روز راه جديدى را براى خود-آموزى 
ماشين ها پيدا مى كنند تا به زودى بتوانند بدون نياز به 
انسان كاربر، مستقالنه انبوه داده هاى اطالعاتى توليدى 

دستگا ه هاى مختلف را بكاوند.
بيل گيتس، پايه گذار شركت «مايكروسافت»، درباره 
تهديد «هوش مصنوعى در دهه هاى پيش رو» هشدار 

داد و آن را خطرى جدى دانست.

نخستين بزرگراه الكترونيكى در جهان در سوئد مورد 
آزمايش قرار گرفت. هدف از اين طرح كاهش توليد 

گازهاى گلخانه اى در بخش حمل و نقل است.
طرح ساخت اين بزرگراه به سفارش مقامات حمل 
و نقل سوئد آغاز شد و حاصل همكارى دو شركت 
زيمنس و اسكانيا، فعال در زمينه مهندسى و ساخت 

وسايل نقليه به شمار مى رود.
در اين بزرگراه وسايل نقليه همچون واگنهاى برقى و 
قطارها به سيمهاى برق باالى بزرگراه متصل مى شوند 
و سپس موتور آنها به جاى سوخت گازوئيلى از برق 

استفاده مى كند.
هاسو ژيور ژرونيس، رئيس طرح بزرگراه الكترونيكى 
در شركت زيمنس مى گويد: «من واقعا از اين بزرگراه 
به عنوان يك نوآورى خارق العاده ياد نمى كنم زيرا در 
اساس تركيبى از فناورى هاى قديمى و جاافتاده است. 
فناورى خطوط آهن در آن با فناورى واگنهاى بارى 
تركيب شده است. بازدهى سيستم خط آهن با انعطاف 
موجود در سيستم واگن هاى بارى آميخته شده و اين 

مزيت واقعى اين بزرگراه است.»
سيمهاى برق فعال در حدود دو كيلومتر از اين بزرگراه 

كشيده شده است. يك پانتوگراف هوشمند و سيستم 
دوگانه جلوبرنده، پايه و اساس اين بزرگراه محسوب 

مى شوند.
را  پانتوگراف  تماس  امكان  حسگر  سيستم  يك 
با خطوط برق فراهم مى كند و در صورت گذشتن 
سرعت وسيله نقليه از حد 90 كيلومتر در ساعت، بطور 

خودكار اين تماس قطع مى شود.
گفته مى شود كه اين سيستم از موتورهاى گازوئيلى 
هم آلودگى كمترى دارد و هم ارزانتر است. نيلس-ژونار 
واژستدت، مدير ارشد در زمينه فناورى هاى برق رسانى 
اسكانيا مى گويد: «واگن  به وسايل نقليه در شركت 
بارى به طور خودكار به اين خطوط متصل مى شود 

و به اين ترتيب شما با آن همچون يك واگن بارى 
معمولى رانندگى مى كنيد. در امتداد نوارهاى سفيدرنگ 
روى جاده رانندگى مى كنيد. اين تنها هدايتى است كه 
صورت مى گيرد و پانتوگراف برقى بقيه امور را سامان 
مى بخشد. در نتيجه اگر در خط خودتان باقى بمانيد 
براحتى واگن تان برق را دريافت مى كند. اگر به مانعى 
در طول راه برخورد كنيد و مثال مجبور به سبقت گرفتن 
و يا موردى مشابه شويد به خط دست چپ مى رويد 
و سيستم به طور خودكار كامال خاموش مى شود و يا 
براى فواصل كوتاه از باترى استفاده مى شود و يا موتور 
احتراق داخلى فعال مى شود. در نتيجه همه چيز كامال 

خودكار است.»
كارشناسان در نظر دارند ظرف دو سال آينده با جمع 
آورى داده ها و استفاده آزمايشى از اين بزرگراه، تاثير 
آن را بسنجند و امكان توسعه آن را به سراسر كشور 

بررسى كنند.
به گفته سازندگان اين بزرگراه يكى از موارد استفاده 
آن مى تواند بزرگراههاى پر رفت و آمد و يا جاده هاى 
منتهى به معادن باشد زيرا وسايل نقليه در مسير بين 
انبارها، كارخانه ها و معادن در رفت و آمد دائمى هستند.

در  بورنهلم  جزيره  در  آكسفورد  دانشگاه  از  گروهى 
دانمارك در حال تحقيق در مورد مزاياى روشنايى روزانه 
هستند و در همين راستا زندگى در خانه اى شيشه اى 

به شكل گلخانه را در زير نور آفتاب آزمايش مى كنند.
اين گروه به طور خاص قصد دارد دريابد تاثير روشنايى 
روز بر ساعت زيستى بدن انسانها و كيفيت خواب آنها 

چيست؟
يوآخيم استورملى هانسن، مدير طرح «فوتون اسپيس» 
(The Photon Space) مى گويد: «شواهدى قوى 
وجود دارد كه نشان مى دهد نور و به طور خاص نور 
طبيعى و چرخه خواب، نقش مهمى در زندگى مردم ايفا 

مى كند.»
در اين طرح 30 شهروند دانماركى به طور داوطلبانه 
شركت دارند و به طور نوبتى در اين خانه شيشه اى 

زندگى مى كنند.
نانا ريتر، يكى از داوطلبان مى گويد: «مهمترين ويژگى 
اين خانه اين است كه اگر پرنده اى در باالى سرتان پرواز 
كند اهميت نخواهد داشت. شما از آن آگاه مى شويد و 
هر اتفاقى بيفتد در جريان قرار مى گيريد. آرام و كامال 
ساكت است و شما فقط از اينكه به شكلى ناگهانى در 

دل طبيعت هستيد لذت خواهيد برد.»

آزمايش اين خانه شيشه اى از اوايل تيرماه آغاز شده 
است و شش ماه به طول خواهد انجاميد و انتظار مى 
رود به درك تاثير نور روز بر جنبه هاى مختلف زندگى 

انسان كمك كند.
گويد:  مى  آكسفورد  دانشگاه  محقق  وولف،  كاتارينا 
«خوب اميدوارم شركت كنندگانى كه در اين خانه مى 
مانند از اين تجربه لذت ببرند و ما نيز داده هايى به دست 
بياوريم كه با آنچه فرض كرده ايم همخوانى داشته باشد. 

اگر به اين رابطه علت و معلولى دست يابيم، مى توانيم 
گامى به پيش برويم و چارچوبى از ميزان نور روزانه اى 

را كه به آن نياز داريم، توصيه كنيم.»
اين طرح همچنين قرار است بر روى تاثير نور روزانه بر 
روى برخى از بيمارى ها از جمله چاقى مفرط، ديابت، 
دلهره و بيمارى هاى عصبى جدى مانند پاركينسون، 
(اسكيزوفرنى)  گسيختگى  روان  و  افسردگى  آلزايمر، 

تمركز كند.

زيست شناسان دريايى طرحى تحقياتى مى خواهند پرورش انواع مختلف آبزيان 
جانورى و گياهى در اروپا را خالقانه تر، سودآورتر، كارآمدتر، و تداوم پذير كنند. آنها 
مشغول آزمايش در آبهاى غرب اسكاتلند هستند كه زيستگاه ماهى سالمون است. در 

اين محل ساالنه حدود يك هزار تن ماهى پرورش داده مى شود.
اين پروژه اروپايى «افزايش بهره ورى منابع صنعتى در پرورش آبزيان در اروپا» نام 
دارد و محققان آن قصد دارند در اينجا عالوه بر ماهى سالمون، ساالنه حدود 150 هزار 
تن حلزون اسكالوپ و 60 تن هم صدف پرورش داده بدهند. اين هدف بر اساس 
آزمونى تعيين شده كه (Integrated Multi-trophic Aquaculture) نام دارد.

در مسير جريان آب كمى دورتر از محل پرورش ماهى سالمون، گونه هاى ديگر 
آبزيان پرورش داده مى شود. در واقع مدفوع سالمون، بخشى از غذاى اين جانوران 

را تشكيل مى دهد.
ديويد اتوود، زيست شناس دريايى و مدير كمپانى پرورش ماهى سالمون در اسكاتلند 
مى گويد: «اميدواريم كه بتوانيم ميزان فيتوپالنكتون در زيستگاه ماهى هاى سالمون را 
كاهش دهيم. بطور بالقوه مى توانيم شپش هاى دريايى را هم از بين ببريم. اما اميدواريم 
كه اين روش به ما كمك كند تا هم ميزان كل انتشار گاز گلخانه اى را كاهش دهيم و 

هم مقدار بيشترى از انواع ديگر جانوران آبزى را داشته باشيم.»
در سرتاسر اروپا شش پايگاه آزمايشى ديگر برپا شده و محققان اين طرح در تالشند 
كنار  در  متفاوت  دريايى  غذاهاى  توليد  روى  پيش  چالش هاى  و  آل  ايده  شرايط 

پرورشگاه هاى سنتى ماهى را بشناسند.

متخصصان علوم كامپيوترى طرح اروپايى موسوم به «ساخت تصاوير چهار بعدى»در 
مدل هاى  خلق  براى  فعاالنه  شكل  به  هوشمند  تلفن هاى  از  هستند  درصدد  وين 
كامپيوترى سه بعدى استفاده كنند. هدف آنها اين است كه با استفاده از تلفن هاى 
همراه هوشمند فناورى اى را توسعه دهند كه بتوان با آن از ميراث فرهنگى اروپا 

حفاظت كرد.
ميكائل وايمر، متخصص علوم كامپيوتر و مسئول هماهنگ كننده اين طرح مى گويد: 
«بازسازى مدل هاى سه بعدى اين روزها بسيار پرهزينه است. در اين پروژه تالش 
ما اين است كه بازسازى را خيلى ساده تر كنيم و از ابزارهاى ساده تر مثل تلفن هاى 

همراه معمولى استفاده كنيم.»
داشمندان اين طرح در حال حاضر مشغول طراحى نرم افزارهاى كامپيوترى و 
الگوريتم هاى هستند كه پس از محاسبات پيچيده رياضى، عكس هاى بى جان را به 
مدل هاى سه بعدى تبديل كند و سپس تا انقال داده هاى زمانى در يك شبكه منسجم 

به يك گرافيك چهار بعدى تبديل كنند.
چالش اصلى دانشمندان اين پروژه اين است كه برنامه كامپيوترى طراحى كنند كه 

شكل اشياى واقعى در محيط هاى در حال تغيير و تحول را تشخيص بدهد.
پژوهشگران اميدوارند اين فناورى تا پنج سال ديگر به بازار بيايد. يكى از كاربردهاى 

اين فناورى در آينده مى تواند حفاظت از ميراث فرهنگى باشد.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند

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=7166
http://www.iranshahrnewsagency.com/
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در دنياى امروز:

PASADENA هدايت در
JUPITER ماموريت در

بامداد روز سه شنبه، 5 جوالى و در ميان ابراز احساسات 
كاركنان مركز زمينى كنترل ناسا در شهر پاسدينا در شمال 
شرق لس آنجلس، كاوشگر جونو پس از طى مسافتى 
نزديك به سه ميليارد كيلومتر توانست از ميان تشعشات 
شديد و اجرام شناور در اطراف مشترى عبور كند و سالم 

در مدار بزرگترين سياره منظومه شمسى قرار گيرد.
سفينه بدون سرنشين جونو در ماه اوت سال 2011  و 
در دوره مديريت دكتر فيروز نادرى بر اكتشافات منظومه 
خورشيدى از پايگاه فضايى كيپ كاناورال، به فضا پرتاب 
شد و روز دوشنبه به نزديكى مشترى رسيد اما مى بايست 
از ميان تشعشعات شديد و توده انبوه اجرامى كه در اطراف 
مشترى شناور است سالم بگذرد تا بتواند ماموريت خود 

رآغاز كند.
قرار گرفتن در مدار مشترى نيازمند انجام يك رشته 
جونو  اندازه  از  بيش  سرعت  تا  بود  پيچيده  مانورهاى 
باعث عبور آن از كنار مشترى نشود و كاوشگر بتواند با 

برخوردارى از قوه جاذبه اين سياره، به سوى مدار آن 
حركت كند. هنگام حركت به سوى مدار مشترى، سرعت 
جونو به بيش از 209 هزار كيلومتر در ساعت مى رسيد. 
مانور ورود به مدار مشترى روز يكشنبه پيش آغاز شد و 
براى 48 ساعت با اضطراب در مورد موفقيت اين مرحله 

از ماموريت جونو همراه بود.
به گفته كارشناسان، تشعشعات اطراف اين سياره در حدى 
است كه مى توانست دستگاه هاى الكترونيكى كاوشگر را 
از كار بياندازد. همچنين، وجود اجرام شناور در اطراف 
مشترى خطرى جدى بود زيرا با توجه به سرعت اين 
كاوشگر، برخورد يك جرم بسيار كوچك نيز مى توانست 
باعث آسيب جدى به آن شود و اين طرح را با شكست 

مواجه سازد.
براى ساعاتى قبل از قرار گرفتن جونو در مدار مشترى، 
آنتن بشقابى اصلى آن به سمت زمين نبود و مركز كنترل 
زمين تنها با رديابى عاليم ارسالى از آنتن ضعيف تر كاوشگر 

قادر به ردگيرى آن بود.
مشترى بزرگترين سياره منظومه شمسى و از نظر نزديكى 
به خورشيد، پنجمين سياره اين منظومه است. جرم اين 
سياره به يك هزارم جرم خورشيد مى رسد اما دو برابر و 
نيم مجموع جرم ساير سيارات منظومه شمسى است. 
برخالف سياراتى مانند زمين و مريخ، مشترى از توده عظيم 
هيدروژن و هليوم ساخته شده و از زمين به شكل كره اى 
با خطوط رنگارنگ ديده مى شود. در مقايسه با زمين، اين 
سياره داراى قوه جاذبه و تشعشعات فوق العاده زياد است.

نظر بر اين است كه مشترى از قديمى ترين سيارات 
منظومه شمسى است و شناخت بهتر آن مى تواند به كشف 
گوشه هاى كشف نشده تاريخ شكل گيرى و تكامل كره 

زمين كمك كند. 
در  نادرى  فيروز  دكتر  جونو  فرود  كنترل  با  همزمان 
محل كنترل زمينى اين پروژه به دعوت بخش فارسى 
وزارتخارجه آمريكا مراحل آن را براى ايرانيان توضيح داد.

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

 12)  2016 جوالى   2 شنبه  روز  صبح  در  تناولى  پرويز 
تيرماه 1395) در حالى كه قصد خروج از ايران داشته با 
ممانعت  ماموران امنيتى روبور شد كه با ضبط پاسپورت 

او، وى را «تا اطالع ثانوى» ممنوع الخروج كرده اند.
كتاب  از  رونمايى  مراسم  در  شركت  براى  تناولى  آقاى 
تازه اش در موزه بريتانيا (بريتيش ميوزيوم) عازم لندن بود 
كه با ممانعت ماموران امنيتى مواجه شد. كتاب تازه آقاى 
تناولى به زبان انگليسى و پيرامون زندگى و نقش فرهنگى 

زنان ايران، به تازگى در لندن منتشر شده است.
بين  فرودگاه  به  عزيمت  از  پيش  مى گويد:  تناولى  پرويز 
المللى تهران موسوم به «فرودگاه امام» اطالعى از ممنوع 
الخروجى خود نداشته و در گيت گذرنامه به او گفته اند 
سياسى  احتمال  او  ندارد.  را  كشور  از  خروج  امكان  كه 
بودن اين ممنوع الخروجى را رد كرده و گفته: «من هنرمند 

هستم، سياستمدار نيستم.» 
پرويز تناولى كه خالق مجسمه معروف هيچ و از پيشگامان 
مكتب سقاخانه است كه فرهنگ عامه در آن نقش مهمى 
بدنه  در  تندرو  بخش هاى  سوى  از  نيز  اين  از  پيش  دارد؛ 
در  و  بود  گرفته  قرار  اذيت  و  آزار  مورد  ايران  حكومت 

سال  دو  نوروز  آستانه  در  تهران  شهردارى  مورد  آخرين 
پيش مجسمه هاى او را از منزلش در تهران ضبط و به يك 

انبار وابسته به شهردارى تهران منتقل كرده بودند.
تهران  شهردارى  طوالنى مدت  اختالف  به  ماجرا  اين 
دوران  و   1382 سال  از  كه  بازمى گردد  تناولى  پرويز  و 
مديريت محمود احمدى نژاد در شهردارى تهران آغاز شد.

آن زمان شهردارى تهران اعالم كرد كه طرح پرويز تناولى 
را براى تبديل خانه او به موزه اى كه آثار اين هنرمند را به 
نمايش بگذارد، نمى پذيرد در حالى كه اين طرح با امضاى 

قراردادى ميان طرفين شكل اجرايى به خود گرفته بود.
جلوگيرى از خروج آقاى تناولى از ايران موجب شد تا 
عالوه بر رونمايى از كتاب و سخنرانى در موزه بريتانيا ، 
برنامه ديگر آقاى تناولى در لندن نيز به حال تعليق درآيد.

از  دنيا  هنرى  شخصيت هاى  از  نفر   250 برنامه  اين  در 
آمريكا، انگلستان و فرانسه براى گراميداشت هنر تناولى در 

انجمن آسيا در لندن دعوت شده بودند.
ممنوع  اين  دليل  شدن  روشن  تا  مى گويد  تناولى  آقاى 
الخروجى و رفع آن مجبور است در ايران بماند و از طريق 

مراجع قضايى پيگير موضوع شود.

پرويز تناولى از ايران
 ممنوع الخروج شد
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