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رايگان
FREE

پروژه  مدير  نادرى  فيروز  دكتر 
اكتشافات منظومه شمسى ناسا روز 
5 شنبه 4 فوريه 2016 (15 بهمن 
1394) با انتشار نامه اى رسما اعالم 
كرد كه از پايان ماه جارى ميالدى 
خود را از ناسا (سازمان ملى هوا 
و فضاى اياالت متحده) بازنشسته 

مى كند.

دكتر فيروز نادرى در مدت سى و 
ناسا  با  خود  همكارى  سال  شش 
متعددى  مديريتى  و  فنى  مشاغل 
مخابراتى  ماهواره هاى  زمينه  در  را 
از  سنجش  رادارهاى  متحرك، 
دور، رصدخانه هاى تحقيقاتى اختر 
فيزيك، اكتشاف مريخ و ساير اجرام 

منظومه شمسى برعهده داشت.
مدير   1996 سال  از  نادرى  دكتر 
وى  بود.  ناسا  حيات  منشاء  برنامه 
و  پيوست   JPL به  سال 1976  در 
پروازى  آزمايش ها  مدير  عنوان  به 

تفرق سنج  طرح  مدير  و  فضا  علوم 
كار  به  ناسا   (Scatterometer)
در  وى  اينها  بر  عالوه  پرداخت. 
مركز مديريت ناسا، سرپرستى برنامه 
فناورى ارتباطات پيشرفته ماهواره اى 
را بر عهده داشت و در JPL نيز مدير 

برنامه ماهواره هاى متحرك بود.
نيز   2000 سال  از  نادرى  دكتر 
برنامه  تأسيس  تازه  برنامه  مديريت 
وظيفه  گرفت.  عهده  بر  را  مريخ 
كه  است  آن  مريخ  برنامه  مركز 
را  مريخ  به  مربوط  تحقيقات  تمام 
هدايت و برنامه ريزى كند. وى، در 
مدير  سمت  به  ماه 1379  فروردين 
منصوب  مريخ  اكتشاف  پروژه هاى 
شد و در پى موفقيت كاوشگرهاى 
مريخ، به سمت معاون و مدير ارشد 
(آزمايشگاه   JPL مركز  برنامه ريزى 
پيشرانش جت)، از مهمترين مراكز 
و  گرديد  منصوب  ناسا  فضايى 
مسئول  عنوان  به  جديد  سمت  در 

طراحى برنامه ها و راهبردهاى مركز، 
تجاربش در ماموريت هاى مريخ را 
جهان  بخش هاى  ساير  مطالعه  در 
به  دور  كهكشان هاى  تا  زمين  از 
مسئوليت  همچنين  وى  بست.  كار 
تا  پنج  راهبردى  چشم انداز  طراحى 
گرفت.  برعهده  را   JPL ساله   20
آخريت سمت دكتر نادرى در ناسا 
مدير پژوهش هاى روباتيك منظومه 
خورشيدى منصوب است كه تا پايان 
ماه جارى ميالدى از آن خدا حافظى 

مى كند.
از  بخشى  در  نادرى  فيروز  دكتر 
يادداشت خود فعاليت سى و شش 
محيطى  در  كار  را  ناسا  در  ساله 
اعجاب انگيز و احاطه شده در ميان 
جهان  علمى  افراد  ترين  درخشان 

توصيف كرده است.
آقاى نادرى در حال حاضر 69 ساله 
و متولد سال 1325 خورشيدى در 

شهر شيراز در ايران است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اى كه در شماره 
مى كند  پيشبينى  كرده،  منتشر  خود  فوزيه  ششم 
مجالس  آتى  انتخابات  از  ايرانى  زنان  و  جوانان 
نمى  استقبال  ايران  در  خبرگان  و  اسالمى  شوراى 
را  امر  اين  دليل  تايمز  نيويورك  نويسنده  كنند. 
اعتماد  از  ايران  زنان  و  جوانان  جامعه  سرخودگى 
به حسن روحانى در انتخابات دو سال پيش قلمداد 

كرده است.
در بخش هايى از گزارش مفصل نيويورك تايمز اين 

جمالت به چشم مى آيد:
انتخابات  مورد  در  ايرانى  جوانان  و  زنان  از  بسيارى 
از  و  نوميدند  اصالحات  از  و  شده  سرخورده  آينده 
سوى ديگر اميد خود به روحانى و قولهاى وى براى 

جامعه اى آزاد را از دست داده اند.
ستاره دانشجوى فارغ التحصيل از شهر شمالى رشت 
تكرار  دوباره  را  اشتباه  همان  نمى خواهم  گفت: «من 
كنم، من به روحانى ر اى دادم آيا او توانست وضع ما 

را بهتر كند؟ خير».
وعده هاى روحانى كه محدوديت ها بر روى اينترنت 
را كاهش مى دهد انجام نشد. دستيابى به رسانه هاى 
و  روحانى  چند  هر  است  مسدود  رسماً  اجتماعى 

خامنه اى حساب هاى توئيتر خو د را دارند.

اين اعتراض عمده اى است كه در ميان سنين زير 30سال 
وجود دارد كه بيش از دو سوم جمعيت 78 ميليونى را 
تشكيل مى دهند، كسانى كه بعد از انقالب اسالمى سال 

1979 كه شاه را سرنگون كرد بدنيا آمده اند.
خود  نام  دادن  از  كه  تهران  در  مهندس 27ساله  يك 
امتناع مى كرد گفت: “من نمى خواهم رأى بدهم، رأى 
دادن چه فايده اى دارد؟ اميدهاى من بر باد رفته است”.

 زنان ايرانى كه بيش از نيمى از جمعيت را تشكيل 
خاورميانه  در  تحصيلكرده ترين  ميان  در  مى دهند 
هستند. نرخ با سوادى در ميان آنها 80درصد و بيش از 

50 درصد ورودى به دانشگاه از آنان مى باشند.
دنبال  به  تايمز  نيويورك  نويسنده  را  مطلب  اين 
شهرهاى  در  شهروندان  از  چند  تنى  با  گفتگوهايش 

مختلف ايران نوشته است.

دكتر فيروز نادرى از ناسا خدا حافظى كرد

پيش بينى نيويورك تايمز از انتخابات آتى در ايران

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

محموله  نخستين  از  بازديد 
فرش وارداتى از ايران

از طرح بنرهاى خيابانى نوروز 
در لس آنجلس رونمايى شد

ايران  انقالب  مطالعات  برنامه 
UCLA در

زندگى  از  تصاويرى  انتشار 
نيويورك  در  ايرانيان آمريكا 

تايمز: قصه هاى تهرانجلس

«مهزاد ميرزالو» در نقش جاسوس 
جمهورى اسالمى روى پرده سينما 

مى رود

در  استيج  برنامه  پرده  پشت 
شبكه manoto جنجال ساز شد

چشم انداز بحرانى بازار نفت

«رفيق آيت اهللا» به بازار آمد

گفتگو با رضا صادقى

در جنوب كاليفرنيا

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...!!!
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بى بى سى،  تايمز،  لس آنجلس  رويترز،  از  نمايندگانى 
مساعدت  با  ايرانشهر  خبرگزارى  و  آمريكا  صداى 
اكبر حلمى تاجر ايرانى امريكايى فرش در لس آنجلس 
از نخستين محموله فرش وارداتى از ايران به كشور 
آمريكا پس از لغو تحريم هاى تجارى بازديد كردند. 
تجارى  محموله  نخستين  فرش،  بزرگ  محموله  اين 
مبادى  در  ايران  مقصد  از  سال  پنج  از  پس  كه  است 

گمركى آمريكا ترخيص و تحويل گشته است.
اكبر حلمى تاجر ايرانى آمريكايى و مالك گالرى ميليون 
دالرى فرش داموكا در محله ايرانيان لس آنجلس (پرژن 
اسكوئر) در همين خصوص به خبرگزارى ايرانشهر 
گفت: «من در لحظه تحويل اين محموله اشك ريختم 
چرا كه پس از پنج سال ديدم كه چگونه بار ديگر اين 
حقيقت كه هنر مرز نمى شناسد به تجلى رسيده است.»
«دليل  گفته:  تايمز  لس آنجلس  نماينده  به  خطاب  او 
هنر  مى كنم  احساس  كه  است  آن  اشك،  اين  ديگر 
و  ماندگار  شاخه هاى  از  يكى  كه  بافى  فرش  اصيل 
شناخته شده فرهنگ ايرانى است، در پنج سال گذشته 
بوده  سياستمداران  منازعات  و  قدرت  معادالت  اسير 

است.»
او ادامه داد: «همانطور كه امروز ورود اين فرش طبيعى 
است و خطرى متوجه كسى نمى كند، در همه پنج سال 
گذشته  نيز چنين بوده است و بايد از كسانى كه با عدم 
تفكيك بين دولتمردان و مردم، زمينه كاهش مبادالت 
فرهنگى، هنرى و تجارى بين مردم ايران و آمريكا را 
فراهم كرده و يا به آن دامن زده اند خواست تا پاسخگو 

باشند.»

اين تاجر ايرانى آمريكايى ضمن اشاره به توجه رسانه ها 
گفت:  موضوع  اين  به  امريكايى  رسانه هاى  خصوصا 
«مبادالت فرهنگى و اطالع رسانى از الزمه هاى توسعه 
دموكراسى در جهان امروز است و باور دارم كه در 
پناه برقرارى ارتباط سازنده بين كشورهاست كه مردم 
مى تواند زندگى بهتر داشته و در سرنوشت ملى خود 

نقش ايفا كنند.»
حالى  در  ايران  از  وارداتى  فرش  محموله  نخستين 
روز چهارشنبه 3 فوريه 2016 به بندر لس آنجلس در 
جنوب ايالت كاليفرنيا وارد شد كه كمتر از سه هفته 
از اجراى برنامه جامع اقدام مشترك بين قدرت هاى 
جهانى و ايران و به تبع آن لغو بخشى از تحريم هاى 

تجارى عليه ايران گذشته است. پوشش خبرى روييترز 
از ورود اين محموله مهم تجارى موجب شد تا توجه 
بسيارى از رسانه هاى جهان به آن جلب شده و از اين 
مبادله تجارى به عنوان سرآغاز فصل جديدى از روابط 

ايران و آمريكا ياد شود.
ارزش مجموعه مبادالت تجارى فرش ايران در سال 
شده  اعالم  دالر  ميليون  از 600  بيش  ميالدى   2005
بود كه در دوره جديد پس از تحريم ها گفته مى شود 
تاجران فرش خواهند توانست ركورد پيشين خود در 
صادرات فرش از ايران را بشكنند. بازار داخلى آمريكا 
بازارهاى  در  ايران  فرش  اصلى  مشترى  سه  از  يكى 

جهانى است.

از طرح نهايى بنرهاى تبليغاتى نوروز كه همه ساله در 
آستانه نوروز ايرانى در خيابان هاى لس آنجلس نصب 
مى شود، اول فوريه 2016 در بنياد فرهنگ رسما پرده 
گرافيك  قنبريان  مريم  از  طرحى  امسال  شد.  بردارى 
بنرهاى  طراحى  مسابقه  برنده  تهران،  ساكن  ديزاينر 

نوروزى شهر لس  آنجلس شده است.
طرح نصب هزاران بنر نوروز از هشت سال پيش با 
كار  دستور  در  فرهنگ  بنياد  اجرايى  و  مالى  حمايت 
شهردارى لس آنجلس قرار گرفت و همه ساله هزاران 
كالنشهر  اين  اصلى  خيابان هاى  در  برق  چراغ  تير 
استقبال  به  بنرها  اين  با  مارچ  ماه  اويل  از  آمريكايى 

بهار مى رود. 
با  مشاركت  در  طرح  اين  مجرى  كه  فرهنگ  بنياد 
ساله  همه  مى شود  محسوب  لس آنجلس  شهردارى 
طراحى اين بنر را به مسابقه گذاشته و برترين طرح را 

به عنوان بيلبورد نوروز انتخاب و پس از رونمايى در 
ابعاد بزرگ با تيراژ باال چاپ و براى نصب در اختيار 
شهردارى لس آنجلس و ادارات تابعه آن قرار مى دهد.

به گزارش سرويس فرهنگى هنرى خبرگزارى ايرانشهر 
برنده مسابقه طراحى نبرهاى نوروز امسال لس آنجلس 
كه بنياد فرهنگ آن را برگزار كرد يك گرافيك ديزانر 
از  دوره  اين  در  تهران  از  كه  است  ايرانى  نقاش  و 
مسابقات شركت كرده بود. خانم مريم قنبريان متولد 
1987 (29ساله) در تهران است و در همين شهر نيز 
سكونت دارد. قنبريان با تمركز بر نقاشى خط و حجم 
سازى هاى ايرانى در خالل سال هاى 2012 تا 2015

بيش از 9 نمايشگاه مشترك در كشورهاى گوناگون 
داشته است. اما به صورت انفرادى اخيرا نمايشگاهى 
از آثار او در دوبى برگزار شد كه با استقبال صاحبنظران 

نقاشى خط روبه رو گرديد. 

مهزاد ميرزالو مانكن و هنرپيشه ايرانى آمريكايى براى 
جمهورى  اطالعات  وزارت  مامور  يك  نقش  ايفاى 
 Zach de›» اسالمى در فيلم ايتاليايى ها به كارگردانى
Epey» انتخاب شده است. كارگردان اين فيلم پيشتر با 

كتاب نمايندگان ترور به شهرت جهانى رسيده بود.
كه  آمريكايى  ايرانى  مانكن  و  هنرپيشه  ميرزالو  مهزاد 
چندى پيش در رقابت هاى ملكه جهان نيز به نمايندگى 
از سوى جامعه ايرانيان امريكا شركت داشت، اخيرا با 
توليدكنندگان فيلم «ايتاليايى ها» براى ايفاى نقش يك 
اسالمى  جمهورى  اطالعات  وزارت  مخفى  مامور 
به توافق رسيده است. او در اين نقش قرار است در 
سيماى زنى وابسته به نهادهاى امنيتى رژيم اسالمى در 
خارج از ايران به ايفاى نقش بپردازد كه با خشن ترين 

روش هاى قتل و حذف فيزيكى آشناست و مى كوشد 
تا در مامويت ويژه اى شاهدان و مدارك مربوط با يك 
پرونده همكارى سازمان  يافته نهادهاى سياسى دولت 
اسالمى در تهران، مقامات روسيه و باندهاى مافيايى 

ايتاليا را پاكسازى كند.
«زاك دى اپى» نويسنده و كارگردان اين فيلم كه پيش 
از اين كتاب نمايندگان ترور او در بازار جهانى نشر با 
فرورش بااليى روبرو شده بود، در اين فيلم كه در ژانر 
سينماى پليسى-سياسى ساخته خواهد شد، مى كوشد 
تا در داستانى جنايى پليسى به رابطه بين مافياى مواد 
مخدر و برخى دولت ها براى تامين هزينه هاى پنهان 
داستان  يك  دل  از  و  پرداخته  تروريستى  فعاليت هاى 
فضاى  در  سياسى  اتهامات  برخى  پليسى  جذاب 

بين المللى را به تصوير بكشد.
مهزاد ميرزالو كه در اين فيلم نقش يك نماينده وزارت 
اطالعات ايران را ايفا مى كند به خبرگزارى ايرانشهر 
گفت: «آشنايى من با تهيه كنندگان اين پروژه سينمايى 
به  كه  ميگردد  باز   2015 سال  جهان  ملكه  برنامه  به 
ميزبانى هاليوود برگزار شد و پس مطالعه درباره داستان 
فيلم، پذيرفتم نقش يك جاسوس جمهورى اسالمى كه 
خشن ترين تمرينات براى انجام اقدامات تروريستى و 

پنهانى ديده است را ايفا كنم.»
مهزاد ميرزالو دانشجوى رشته مغز و اعصاب در دانشگاه 
كاليفرنيا و ساكن منطقه اورنج كانتى در جنوب غرب 
اياالت متحده آمريكا است كه پيش از اين با شركت در 
چند شوى تلويزيونى در جامعه آمريكا به شهرت رسيد 
و سرانجام در مسابقات ميس يونيورس سال 2015 به 
نمايندگى از ايران شركت كرد و تا مرحله فينال اين 

مسابقات باال آمد.

بازديد از نخستين محموله فرش وارداتى از ايران

از طرح بنرهاى خيابانى نوروز در 
لس آنجلس رونمايى شد

«مهزاد ميرزالو» در نقش جاسوس 
جمهورى اسالمى روى پرده سينما مى رود

شاهزاده رضا 
پهلوى 22 بهمن 
با مردم ايران 
صحبت مى كند

شاهزاده رضا پهلوى قرار است شامگاه 22 بهمن 1394
هفتمين  و  سى  در  كشورش  مردم  با  ايران  وقت  به 
طريق  از  اهللا ها  آيت  رژيم  رسيدن  قدرت  به  سالگرد 
رسانه افق ايران سخن بگويد. به گفته يكى از نزديكان 
وى، قرار است شاهزاده مطلب مهمى را در اين برنامه 

به مردم ايران اعالم كند.

ايران،  ملى  شوراى  رياست  كه  پهلوى  رضا  شاهزاده 
مخالفان  از  برآمده  متحد  اپوزيسيون  نهاد  مهمترين 
در  است  قرار  دارد  عهده  به  را  اسالمى  جمهورى 
كشورش  مردم  با   1394 بهمن  پنجشنبه22  شامگاه 
در يك گفتگوى تلويزيونى، مطالب مهمى را درميان 

بگذارد.
اين خبر را مهدى آقازمانى روزنامه نگار ايرانى آمريكايى 
كه مسئوليت تهيه و اجراى برنامه هاى رسانه افق ايران 
(تلويزيون رسمى شاهزاده رضا پهلوى) را به عهده دارد 
در  اما  است،  كرده  منتشر  خود  شخصى  فيسبوك  در 
ايران  وليعهد  آخرين  صحبت هاى  محتواى  خصوص 

توضيحى نداده است.
با اينكه در سال هاى گذشته نيز شاهزاده رضا پهلوى در 
چنين روزى در برخى از رسانه ها از جمله سال گذشته 
در برنامه افق صداى آمريكا حاضر شده و به سواالت 
مطرح درباره انقالب ايران و رژيم جمهورى اسالمى 
پاسخ داده بود، اما قيد اين نكته كه گفتگوى شامگاه 
5 شنبه او با رسانه افق ايران حاوى خبر مهمى براى 
مردم ايران است با توجه به نزديكى انتخابات مجلسين 
خبرگان رهبرى و شوراى اسالمى كه قرار است هفتم 
اسفند در ايران برگزار شود، به تفاوت جدى اين گفتگو 

با موارد مشابه در سال هاى قبل اشاره دارد.
اخيرا برخى نزديكان شوراى ملى ايران كه رهبرى آن را 
شاهزاده رضا پهلوى به عهده دارد از تهيه يك نقشه راه 
براى احياى بديل قابل قبول براى جمهورى اسالمى در 
عرصه داخلى و بين المللى خبر داده بودند كه سرآغاز 
فصل جديدى از مبارزه مخالفان رژيم تهران براى گذر 

از جمهورى اسالمى محسوب خواهد شد.
براى  شرايط  سازى  مهيا  اهدف  با  ايران  ملى  شوراى 
برگزارى انتخابات آزاد در ايران و واگذارى حق تعيين 
سرنوشت ملى به مردم از طريق صندوق راى با نظارت 
سازمان هاى بى طرف بين المللى پس از وقوع حوادث 
انتخاباتى سال 1388 (جنبش سبز در ايران) با مشاركت 
گروه هاى مختلف سياسى تاسيس شد و از دو سال 
عنوان  به  را  پهلوى  رضا  شاهزاده  سو  اين  به  پيش 

رياست خود برگزيد.
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از سال 1995 ميالدى به اين سو نشريه ايرانشهر همواره در فضاى رسانه هاى 
فارسى زبان اياالت متحده آمريكا  جا داشته و در توليد محتواى فرهنگى و 

انتشار اخبار اين جامعه به سهم خود كوشيده است.
در فصل هاى مختلف حيات رسانه اى اين نشريه، به تبع وقت و امكانات و 
نيازهاى جامعه ايرانشهر كوشيده تا مطابق با خواسته هاى جامعه، خود را از 
نو طراحى كند و تا همچنان مقبول افتد و هرگاه كه كاستى و كمبودى بوده 
حتى راضى به تعطيلى موقت شده اما نخواسته محصولى سخيف به جامعه 

ارزانى دارد.
در گذشته هاى دورتر ايرانشهر سيماى يك جريده خبرى سياسى، فرهنگى 
داشت و در اندازه هاى يك روزنامه مقبول فارسى زبان چاپ لس انجلس بر 
پيشخوان فروشگاه هاى ايرانى مى درخشيد، گواه آنانكه از ساليان ميانه دهه 

1990 به اين سو در جنوب كاليفرنيا زيسته اند. 
در چند سال اخير نيز نشريه ايرانشهر جامه يك مجله به تن كرد و از جون 
2011 تا كنون بى وقفه منتشر شد. ابتدا مخلوطى از جدول و مطالب تقديم 
مخاطبان كرد و بعدها حساب نشريه جدول را از بخش فرهنگى سياسى 

خود جدا كرد و هر يك را به استقالل به دست طبع سپرد.
تا اينكه باالخره پس از نزديك به 20 سال بزرگترين خواسته اين موسسه 
رسانه اى در سپتامبر 2014 تحقق يافت و خبرگزارى ايرانشهر آغاز به كار 
كرد. يك رسانه فعال، پويا و فارغ از قيد و بندهاى چاپ، كاغذ و محدوده 
پخش و هزينه هاى كمرشكن آن كه به سرعت توانست جايگاه ويژه خود را 
به عنوان يكى از معتبرترين منابع خبرى در خصوص ايرانيان برون مرز در 

ميان هزاران رسانه فارسى زبان باز كند.
اما شايد به مانند هر هنر ديگر كه گويى پيشينه سنتى اش به گونه اى ديگر 
جلوه مى كند، روزنامه نگارى هم همچنان روى كاغذ جلوه اى دلنشين تر 
داشته باشد. پس ما بازآمديم، در جامه نشريه اى خبرى، سياسى، فرهنگى و 
اجتماعى با گستره اى از خبرهاى ويژه ايرانيان برون مرز و با تمركز بر جامعه 

خودمان. جامعه اى كه بى ترديد شايسته بهترين هاست.
ايرانى  مراكز  يا  و  فروشگاه ها  از  رايگان  به  جمعه ها  هفته  هر  را  ايرانشهر 

نزديك خود دريافت كنيد.

بازآمديم
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نويسنده اين قصه ها جواد پارسا عكاس ايرانى است 
كه بعد از وقايع انتخابات 88 از ايران به عنوان پناهنده 
سياسى گريخته است. جواد پارسا در راستاى پروزه اى 
كه براى معرفى ايرانيان خارج از كشور اجرا مى شد 
در سال 2013 به آمريكا آمد و از ايرانيان بسيارى و 
زندگى آنها عكاسى كرده است. بخشى از همين تصاوير 
با زيرنويس هاى تكميل كننده شالوده اصلى قصه هاى 

تهرانجلس در نيويروك تاميز محسوب مى  شود.
 اين عكاس ايرانى در خاطراتش مى گويد كه: اصوال 
دو نوع روزنامه نگار در ايران وجود دارد يكى روزنامه 
نگارى كه در راستاى خواسته هاى دولت و حكومت 
فعاليت مى كند و يكى روزنامه نگارى كه سعى دارد به 
صورت مستقل فعاليت كند. من از سال 2005 شروع به 
فعاليت در خبرگزارى فارس كردم كه يكى از سايتهاى 
خبرى وابسته به حكومت است. فعاليتهاى من در اين 
وبسايت خبرى ادامه داشت تا اينكه در سال 2009 از 
كمپين  جريان  در  كه  شدم  موظف  كارم  محل  طرف 
انتخاباتى محمود احمدى نژاد به استانهاى مختلف سفر 
كنم و از اين گردهمايى ها عكس تهيه كنم. پس از 
پيروزى احمدى نژاد در انتخابات و آغاز راهپيمايى هاى 
سكوت در ايران، رييس من از من خواست كه هيچ 
عكسى از اين شلوغى ها و درگيرى ها تهيه نكنم، اما من 
به اين كار ادامه دادم و عكسهاى مختلفى از اين وقايع 

گرفتم.

وى در ادامه مى گويد: من در طول اين مدت عكسهاى 
زيادى از شلوغى ها تهيه كردم كه يكى از اين عكسها 
كه دخترى در آن در مقابل برج آزادى عالمت صلح را 
نشان مى داد به عنوان جلد مجله تايمز انتخاب شد. چند 
روز پس از انتشار اين عكس مديريت خبرگزارى فارس 
من را به عنوان جاسوس معرفى كرد. چند هفته پس از 

اين اتفاق من به تركيه پناهنده شدم و پس از آن به نروژ 
رفتم و آنجا ساكن شدم. 

جواد پارسا در خالل سال 2014 مجموعه عكسى از 
زندگى ايرانيان در كاليفرنيا تهيه كرده است كه اكنون 
بخش هايى از آن به نقل از نيويورك تايمز در تصاوير 

زير قابل مشاهده است.

انتشار تصاويرى از زندگى ايرانيان آمريكا در نيويورك 
تايمز: قصه هاى تهرانجلس

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

كمال خجندى

و  آمريكايى  ايرانى  جامعه شناس  هريس  كيوان 
استاديار دانشگاه UCLA، با افتتاح برنامه مطالعاتى 
در  جديد  زمينه اى  دانشگاه،  اين  در  ايران  انقالب 

مطالعات ايرانشناسى ايجادكرده است.
دكتر كيوان هريس پيش از اين گفته بود كه مطالعات 
بررسى  از  پيش  تا  ليسانس  دوران  در  جامعه شناسى 
جامعه شناسانه انقالب ها و وقايع تاريخى بسيار كند 
و بى فايده بوده است. هريس هم اكنون بر روى يك 
پروژه با موضوع تحركات اجتماعى در ايران در طول 
كار  اين  كه  است  اميدوار  وى  مى كند.  كار  نسل  سه 
اطالعات فراوانى را در اختيار محققان ديگر قرار دهد.
آقاى هريس كه فوق ليسانس و دكتراى خود را از 
دانشگاه هاپكينز گرفته است پيش از اين عالقمند بود 

تحركات  تاثيرات  درباره  كه 
در  انتخابات  و  سياسى 
كند  تحقيق  التين  آمريكاى 
اما پس از احساس خالء در 
مطالعات درباره ايران به اين 

سمت متمايل شد.
دكنر كيوان هريس كه اصالتًا 
محيطى  در  ولى  است  ايرانى 
اين  شده،  بزرگ  غيرايرانى 
كه  مى داند  مزيتى  را  موضوع 
بدون پيش زمينه و جهت گيرى 
كيوان  بپردازد.  تحقيق  اين  به 

هريس از پاييز آينده و همزمان با شروع سال تحصيلى 
دانشگاه UCLA به اين دانشگاه ايالتى در جنوب كاليفرنيا 
خواهدپيوست و به مطالعات و تحقيقات خود ادامه خواهدداد.

UCLA برنامه مطالعات انقالب ايران در
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دو مامور پليس شهر بريستول به اتهام كوتاهى در 
رسيدگى و توجه به آقاى بيژن ابراهيمى كه منجر به 

قتل وى شده بود، محكوم به حبس شدند.
ساكن  كه  ايرانى  معلول  پناهجوى  ابراهيمى  بيژن 
بريستول انگلستان بود در سال 2013 پس از اينكه تا 
حد مرگ كتك خورده بود توسط همسايه اش لى جيمز 

به اتهام بچه آزارى آتش زده شد و به قتل رسيد.
درست چند روز قبل از قتل بيژن ابراهيمى وى با 
پليس تماس گرفته و گفته بود كه لى جيمز به خانه 
وى رفته و او را تهديد كرده است. اما پس از مراجعه 
پليس آنها ابراهيمى را دستگير كردند و هنگامى كه وى 
را به دفتر پليس مى بردند همسايه ها وى را بچه آزار 

صدا مى كردند.
روز حادثه آقاى ابراهيمى دوباره با دفتر پليس منطقه 
بريستول تماس گرفته و كفته بود كه لى جيمز به وى 
موضوع  اين  به  پليس  ماموران  اما  خواهدكرد  حمله 
بى توجهى كرده بودند و وى به شكل فجيعى به قتل 

رسيده بود.
دو مامور پليس كوين دافى و اندرو پاسمور يكى به 
10 ماه و ديگرى به 4 ماه زندان محكوم شده اند. لى 
محكوم  ابد  حبس  به  نيز  ابراهيمى  آقاى  قاتل  جيمز 

شده است.

سالن مشهور سانفرانسيسكو جاز سنتر جمعه پنجم 
چند  تنى  خوانى  تك  صداى  ميزبان   2016 فوريه 
خوانندگان زن در ايران بود كه صداى خود را پيش 
تك  ارسال كرده بودند.  كيا  امينى  صهبا  اين براى  از 
خوانى اين زنان از داخل ايران را كه براى نخستين بار 
در كنسرتى با عنوان «صدا، تنها صداست كه مى ماند» 
دختران  و  بركلين  جوانان  حرفه اى  كر  گروه  دو 

سانفرانسيسكو همراهى كردند.
صهبا امينى كيا آهنگساز و موسيقى دان ايرانى آمريكايى 
ساكن سانفرانسيكو در غرب آمريكا با انتشار اين خبر 
صداى  رساندن  ويژه  برنامه  اين  «هدف  است:  گفته 
اجازه  كشورخود  در  كه  است  ايرانى  زن  خوانندگان 
اجراى هنر در عرصه هاى عمومى را ندارند و همواره 
حكومت صدا و هنر آنها را به داليل مذهبى سانسور 

كرده است.»
پيش از اين و در سال گذشته ميالدى آقاى امينى كيا 
از طريق فيسبوك خود از عالقمندان و خوانندگان زن 
در ايران خواسته بود تا اجراهايى از خود را براى او 
ضبط و ارسال كنند و اكنون بخش هاى از همين اجراها 
گروه هاى  و  ساز  با  تلفيق  در  و  حرفه اى  صورتى  به 
متفاوت ترين  از  يكى  اجراى  براى  كر  همخوان 

كنسرت هاى موسيقى آماده اجرا شده است.
و  حمايت  از  برنامه  اين  اجراى  براى  كيا  امينى 
همكارى مينا مومنى، گروه كر جوانان بروكلين و گروه 

همخوان دختران سانفرانسيسكو بهره برده است.

ازدواج  به  نسبت  متحد  ملل  سازمان  كارشناسان 
دختران كم سن و سال در ايران هشدار دادند و اين امر 
مصداق را سوء استفاده جنسى به شمار آورده و بروز 

آن بر اساس قوانين بين المللى جرم تلقى كردند.
ميل  عليرغم  ايران  در  خردسال  دختران  از  بسيارى 
ازدواج  دارند  بيشترى  سن  كه  مردانى  با  خود  باطنى 
مى كنند. مسئوالن سازمان ملل از اين امر ابراز نگرانى 

كرده اند.
در سندى كه نتيجه نهايى تحقيقات كميسيون حقوق 

بشر سازمان ملل خوانده شده، آمده است: «هر روز 
بسيارى از دختران ايرانى توسط خانواده هاى خود در 
سنين بسيار پايين مانند 10 سال به ازدواج مردانى با 
سنين باالتر درمى آيند و بر اساس آمار و ارقام به دست 

آمده درصد اين گونه ازدواج ها رو به افزايش است.»
بشر  حقوق  كميسيون  دغدغه هاى  از  ديگر  يكى 
سازمان ملل در رابطه با اعدام جوانان نابالغ در ايران 
است كه ساليان طوالنى است رخ مى دهد و نگرانى هاى 

بسيارى را در سطح بين المللى ايجادكرده است.

محمدرضا حاج رستم بگلو شاعر و فعال فرهنگى كه 
25 آذر ماه گذشته دستگير و به زندان رجايى شهر منتقل 
شده بود، توانسته است از ايران خارج و در كشور تركيه 

به سازمان ملل متحد اعالم پناهندگى كند.
آقاى حاج رستم بگلو سال ها بود كه از تدريس رسمى منع 
شده و كالس هاى خود در زمينه شعر و فلسفه هنر را در 
منزل شخصى، يا در كافه هاى عمومى شهر كرج يا تهران 
برگزار مى كرد. او، از موسسان كانون شعر جوانان كرج در 
سال 1378 است. كانونى كه پس از بر سر كار آمدن دولت 

محمود احمدى نژاد از ادامه فعاليت آن جلوگيرى شد.
محمدرضا حاج رستم بگلو پيش از اين به دليل سرودن 
اشعارى انتقادى و به سخره گرفتن على خامنه اى بازداشت 

شده بود.

بهمن 1394)   13) فوريه 2016  شنبه 2  سه  روز  او 
براى نخستين بار پس از خروج از ايران در يك برنامه 
تلويزيونى كه مهدى آقازمانى اجراى آن را به عهده داشت 
از تركيه شركت كرد و در خصوص تاثير مخرب عالقه 
على خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى به ادبيات بر زندگى 

اديبان و شاعران در ايران به اظهار نظر پرداخت.
اين نخستين حضور تلويزيونى اين شاعر ايرانى پس از 
خروج از ايران بود و وى در بخشى از مصاحبه خود به 

خاطراتش از زندان رجايى شهر كرج اشاره كرده است.
پس از مهدى موسوى و فاطمه اختصارى، محمدرضا 
حاج رستم بگلو سومين شاعرى است كه در كمتر از يك 
ماه گذشته پس از آزادى از زندان به داليل امنيتى مجبور 

به ترك ايران شده است.

بنياد ملى علوم در آمريكا اعالم كرد دو جايزه معتبر 
جوان  محقق  دو  به  را   2016 سال  در  خود  علمى 
دو  هر  كه  است  كرده  اهدا  كشور  اين  در  دانشگاهى 
حيدرى  بابك  و  توسليان  نگار  هستند.  ايرانى تبار 
علوم  ملى  بنياد  از  جايزه  دو  اين  كنندگان  دريافت 

اياالت متحده هستند.
با  پوست  سرطان  پژوهشگر  توسليان  نگار  دكتر 
متحده،  اياالت  علوم  ملى  بنياد  از  اى  جايزه  دريافت 
فناورى  از  استفاده  آغاز خواهد كرد كه با  را  طرحى 
امواج ميلى مترى تومورهاى سرطان پوست را سريعتر 

و به گونه اى كارآمدتر از امكانات كنونى تشخيص 
خواهد داد.  

پروفسور بابك حيدرى پژوهشگر سيستم هاى پيچيده 
بنياد  از  ديگر  جايزه اى  دريافت  با  نيز  فنى-اجتماعى 
ملى علوم اياالت متحده براى ارائه چارچوب نظرى 
جديدى براى معمارى محصوالت مهندسى به منظور 
تاثيرگذارى بر رقابت در بازار و نوآورى در فناورى 
تالش خواهد كرد. او همچنين به تهيه مطالب آموزشى 
نيويورك  در  كودكان  علوم  موزه  برنامه هاى  براى 

خواهد پرداخت.

سلماز يكى از شركت كنندگان مسابقه استيج شبكه 
نشانه  به  و  آفريد  جنجال  زنده  برنامه  در   manoto
اعتراض به مسائل پشت پرده در نحوه انتخاب شركت 

كنندگان صحنه مسابقه را ترك كرد.
در هشتمين قسمت برنامه استيج شبكه manoto يكى 
از شركت كنندگان اين مسابقه به نام سولماز پس از آمدن 
روى استيج و آغاز آهنگ، شروع به خواندن نكرد و پس 
از قطع شدن آهنگ، رها اعتمادى مجرى برنامه با لحنى 
متغيير به او ابتداى متن ترانه را يادآورى كرد و از او پرسيد 

چرا نمى خواند؟
خانم سولماز نيز در پاسخ گفت كه درخواست كرده بود 
تا اجازه صحبت به او داده شود اما چون به وى اين اجازه 
داده نشده اكنون مى خواهد صحبت كند و گفت قصد 
دارد تا به خاطر برخى مسائل پشت پرده از مسابقه كناره 
گيرى كند. با اين حال آقاى اعتمادى او را به خروج از 

صحنه دعوت كرد. اين صحنه را مى توانيد ببينيد.

تنها همين 126 ثانيه كافى بود تا موجى از شايعات در 
زمينه اين برنامه در فضاى مجازى و بين مخاطبان اين 
شبكه تلويزيونى ايجاد شود. به همين منظور خبرنگار 
خبرگزارى ايرانشهر در لندن كوشيد تا با دست اندركاران 
برنامه استيج در اين زمينه صحبت كنند اما آنها حاضر به 

اظهار نظر در اين زمينه نشدند.
در همين زمينه يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش 
شود به خبرگزارى ايرانشهر گفت: «طرح برنامه استيج 
پس از آن در دستور توليد شبكه manoto قرار گرفت 
كه خانم گوگوش به داليل خاصى از ادامه همكارى در 
پروژه آكادمى گوگوش با اين شبكه سرباز زد و اجازه 
نداد به گفته اين منبع آگاه «از نام وى براى مقاصد خاص 
استفاده شود». به همين دليل دست اندركاران اين شبكه 
تلويزيونى تصميم به ساخت برنامه جايگزينى گرفتند 
كه على الرغم استفاده از كارشناسان سرشناس، نتوانست 

موفقيت برنامه آكادمى گوگوش را تكرار كند.

در سال هاى اخير اخبار حاشيه اى متعددى درباره برخى 
دست اندركاران اين شبكه در جامعه بر سر زبان  افتاد كه 
بيشتر به شايعات مرسوم در فضاى رسانه اى نزديك بود. 
با اين حال در همين مدت كوتاه از اعتراض خانم سولماز 
در ميان برخى اظهار نظرها در فضاى مجازى از پيشنهاد 
سكس و رشوه گرفته تا زد و بند سياسى دليل اعتراض 
اين شركت كننده عنوان شده است كه خبرگزارى ايرانشهر 

نمى تواند هيچيك از اين داليل را تاييد كند. 
شبكه manoto در سال هاى اخير يكى از پر مخاطب 
ترين شبكه هاى فارسى زبان بوده است و بارها مقامات 
جمهورى اسالمى كوشيده اند با انتصاب كيفيت برتر و 
برنامه هاى متنوع آن به منابع خارجى، اين شبكه را عامل 
دست بيگانگان براى استحاله فرهنگى جلوه دهند. با اين 
حال اقبال عمومى در داخل ايران از اين شبكه همچنان 
بسيار باالست و بسيارى از خانواده هاى ايرانى مايلند 

بيننده برنامه هاى خوب اين شبكه باشند.

محكوميت دو 
پليس بريتانيايى 

در رابطه 
با قتل پناهجوى 

ايرانى 

تكخوانى 
دخترانى از ايران 
در سانفرانسيسكو 

جاز سنتر

نگرانى سازمان ملل از ازدواج 
دختران خردسال ايرانى

محمدرضا رستم بگلو از ايران خارج و 
در تركيه پناهنده شد

جوايز بنياد ملى علوم آمريكا به دو 
پژوهشگر جوان ايرانى آمريكايى 

رسيد

پشت پرده برنامه استيج در شبكه manoto جنجال ساز شد

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com
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اقتصاد و امور بين الملل:

قديمى  وعده هاى  باالخره  انتظار  سال  سه  از  پس 
ناشى  بحران  فصل  و  حل  زمينه  در  روحانى  حسن 
اجرايى  مرحله  به  اسالمى  جمهورى  اتمى  برنامه  از 
لطمات  كه  اقتصادى  كمر شكن  تحريم هاى  و  رسيد 
بودند   كرده  تحميل  ايران  ناتوان  اقتصاد  بر  سنگينى 
در اواسط ماه ژانويه لغو گرديد. اكنون سوالى كه به 
طور يكسان هم در ذهن كارشناسان اقتصاد و هم در 
ميان مردم عادى كشور مطرح مى باشد، اين است كه 
باالخره اقتصاد بحران زده ايران به دوران رشد و ثبات 

و شكوفايى خواهد رسيد؟
جمهورى  رياست  انتخابات  جريان  در  روحانى 
بهار 92 همواره شعار مى داد كه كليد حل مشكالت 
و  اوست  دست  در  ايران  بين المللى  و  اقتصادى 
گوناگون  وعده هاى  به  زيادى  اميد  نيز  طرفدارانش 
رهبر خط اعتدال بسته بودند. پس از گذشت حدود 
يك ماه از لغو تحريم هاى  بين  المللى و آغاز توافق 
در  (برجام)  مشترك  اقدام  جامع  برنامه  به  موسوم 
برخى زمينه ها نشانه هايى از جنب وجوش تازه براى 
فعاليت هاى اقتصادى آشكار گشته. مشخصاً مى توان 
با  ايران  تجارى  همكارى هاى  قرارداد  چندين  به 
كشورهاى اروپايى و آسيايى اشاره كرد كه مهم ترين 

اين توافقات عبارتند از:
امضاى قرارداد خريد 118 هواپيماى اير باس جهت 
نوسازى ناوگان هوايى فرسوده ايران به ارزش حدود 
25 ميليارد دالر. چندين قرارداد مهم به ارزش ده ها 
عرصه  در  فرانسه  و  ايتاليا  ايران،  بين  دالر  ميليارد 
صنايع خودرو سازى، انرژى، گسترش شبكه راه آهن، 

محصوالت دارويى و امور بنادر
همچنين دولت ژاپن اعالم كرد كه يك خط اعتبارى 
و  صنعتى  پروژه هاى  انجام  براى  دالرى  ميليارد   10

تجارى در ايران اختصاص داده است.
پس از لغو تحريم ها تمامى شركاى اقتصادى قديمى 
ايران شامل آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبى و 
چين هيات هاى تجارى خود را به تهران اعزام كردند 
و در زمينه قراردادهاى جديد مذاكرات مهمى انجام 

دادند.
مجموعه اين رفت و آمدها به اضافه آزاد سازى حدود 
در  سابقاً  كه  ايران  ارزى  ذخيره  دالر  ميليارد  يكصد 
بانك هاى اروپا و آسيا بلوكه شده بود نوعى اميدوارى 
كرد  ايجاد  تهران  اقتصادى  فعالين  ميان  در  را  نسبى 
شديد  نابسامانى  دهه  نيم  حدود  از  پس  باالخره  كه 
اقتصادى شايد اكنون زمينه اى براى بهبود چشمگير 
نشانه  يك  شود.  فراهم  ايران  زده  بحران  اقتصاد  در 
ارز  بازار  در  ثبات  اندكى  بروز  كلى  خوش بينى  اين 

و توقف سقوط ريال در برابر ارزهاى خارجى بوده. 
همچنين مى توان به جهش و رونق قابل توجه در بازار 
بورس سهام تهران اشاره كرد كه ظرف يك ماه اخير 

شاهد رشد چشمگير 23 درصدى بوده است.

نقاط مبهم و نگران كننده
اما در كنار اين خبرهاى مثبت و اميدوار كننده نبايد 
فراموش كرد كه مشكالت اساسى و گسترده اقتصاد 
ايران همچنان پابرجاست و چند تحول ناگهانى در 
كنار واكنش هاى هيجانى قادر به درمان بيمارى عميق 

اقتصاد ايران نيست.
و  كارخانجات  فعاليت  كاهش  گسترده،  بيكارى 
شركت هاى تجارى، تضادهاى شديد در سياست هاى 
ساختار  در  قدرت  مراكز  تعدد  اقتصادى،  كالن 
سياست و اقتصاد كشور، عملكرد چندين تشكيالت 
بنيادهاى  و  پاسداران  پوشش  تحت  اقتصادى  عظيم 
نيمه حكومتى بدون پرداخت هر گونه ماليات، فساد 
گسترده مالى و ادارى، بحران وخيم محيط زيست و 
و  دولت  سنگين  بدهى  آب،  منابع  نابودى  و  اتالف 
كمبود منابع مالى، بزرگى بيش از حد بخش دولتى 
و سركوبى بخش خصوصى، نواقص اساسى در نظام 
همه  و  همه  و...  كشور  بانكدارى  شبكه  و  مالياتى 
آنها  بهبود  و  اصالح  كه  هستند  پيچيده اى  معظالت 
فقط با رفع تحريم هاى بين المللى ميسر نخواهد شد.
 42 گسيخته  لجام  تورم  مى گويد  روحانى  دولت 
درصدى زمان احمدى نژاد را به كمتر از 15 درصد 
و حتى در مواردى به 9 درصد رسانده. به رغم اينكه 
آمار و ارقام منتشره توسط مقامات جمهورى اسالمى 
با  را  ادعا  اين  اگر  حتى  اما  هستند،  مبالغه آميز  اكثراً 
همين اعداد بپذيريم، باز هم نبايد فراموش كرد كه 
به رغم كاهش تورم، مشكل فزاينده بيكارى همچنان 
به قوت خود باقى است و دولت روحانى در زمينه 
مبارزه با ركود گسترده و كاهش شديد موقعيت هاى 
كه  شرايطى  در  است.  داشته  منفى  كارنامه اى  شغلى 
شديد  سقوط  بحرانى  دوره  يك  نفت  جهانى  بازار 
قيمت ها را تجربه مى كند سطح درآمدهاى نفتى كشور 
الاقل در آينده نزديك چندان درخشان نخواهد بود. 
در نتيجه ايران نيازمند تشويق و جلب سرمايه گذارى 
همچنان  كه  اسالمى  جمهورى  اما  است  خارجى 
قدرت هاى  با  رويارويى  و  انقالب  صدور  خواهان 
آسانى  به  نمى تواند  است  بين المللى  و  منطقه اى 
سرمايه گذارى  براى  را  ثروتمند  كشورهاى  موافقت 

موثر و دراز مدت در ايران جلب كند. 
***

كشورى  عنوان  به  ايران  كه  نيست  شكى  اين  در 
بزرگ با حدود 80 ميليون نفر جمعيت، منابع طبيعى 
فراوان، انبوه معادن نفت، گاز، مس، آهن و موقعيت 
نيروى  با  همه  از  مهم تر  و  ارزش  با  جغرافيايى 
رسيدن  براى  مهمى  زمينه هاى  تحصيل كرده  جوان 
اقتصادى به صورت بالقوه  شكوفايى  به پيشرفت و 
دارد. اما حكومت ايران حدود 4 دهه نسبت به مسئله 
اقتصاد كامًال بى توجه و ناتوان بوده و اكنون روحانى 
مجموعه  در  اساسى  تحول  ايجاد  قصد  مى گويد 
اقتصاد كشور را دارد. او وعده داده كه در سال جديد 
1395 رشد اقتصادى را به سطح 5 درصد برساند و 
با ايجاد تغييرات و اصالحات اساسى زمينه پيشرفت 
ملى و رفاه اجتماعى را براى مردم فراهم كند. او در 
اين زمينه با مشكالت و موانع زيادى مواجه است. اما 
شايد بتوان بزرگترين مشكالت او را در دو عبارت 
ساده خالصه كرد: كمبود زمان و مشكالت سياسى 

داخلى.
از لحاظ زمانى، پرزيدنت اعتدال سه سال از دوره ى 
حكومت خود را وقف چك و چانه زنى سياسى براى 
حصول و اجراى توافق نهايى لغو تحريم ها كرد كه 
در اين راستا دشوارى هاى زيادى نيز در مورد راضى 
كردن جناب رهبر و جناح هاى تندرو در مورد پذيرش 
شروط آمريكا داشت. بنابراين او فقط حدود 15 ماه 
تا انتخابات رياست جمهورى بهار 96 فرصت دارد 
تا وعده خود را براى ايجاد تحويل عظيم در اقتصاد 

ايران عملى سازد. 
ميليارد  هزار   952 بودجه  اليحه  اخيراً  روحانى 
كه  داد  وعده  و  برد  مجلس  به  را   95 سال  تومانى 
شكوفايى  و  پيشرفت  جديد  سال  در  ايران  اقتصاد 
گسترده يى را تجربه كند اما مشكل بزرگ  روحانى 
سياسى  معضل  برنامه هايش،  و  اهداف  اجراى  در 
براى  موثر  اقدام  گونه  هر  است.  جناحى  اختالفات 
اصالح ساختار پر عيب و ايراد اقتصاد كشور نيازمند 
تغيير قوانين كنونى، پايان دادن به فساد شديد مالى، 
ريز  آقازاده هاى  گسيخته  لجام  رانت خوارى  توقف 
امور  از  پاسداران  سپاه  گذاشتن  كنار  درشت،  و 
است.  ديگر  بنيادى  اصالحات  بسيارى  و  اقتصادى 
اصالحاتى كه به منافع ساير باندهاى حكومتى لطمه 

خواهد زد. 
رئيس دولت اعتدال و تدبير وعده هاى زيادى براى 
منتظر  و  خسته  مردم  به  ايران  بحرانى  اقتصاد  بهبود 
داده. اكنون بايد ديد او مى تواند به وعده هاى گوناگون 

خود در اين يك سال باقى مانده عمل كند؟

بيم و اميد در اقتصاد پسا برجام
آيا روحانى مى تواند در يك سال پايانى دوره ى نخست رياست جمهورى ا ش اقتصاد بيمار ايران را 

متحول سازد؟

روند سقوط قيمت نفت كه از اواسط 
سال  2014 آغاز شد، پس از گذشت 
منفى  تاثيرات  همچنان  ماه   18 حدود 
خود را خصوصاً بر اقتصاد كشورهاى 
صادر كننده نفت ادامه مى دهد و چشم 
انداز بازار جهانى انرژى همچنان مبهم 
بهاى  شديد  تنزل  است.  نامشخص  و 
مالى،  محدوديت هاى  موجب  نفت 
كمبود درآمد ملى و نابسامانى اقتصادى 
در كشورهاى نفتى جهان شده و براى 
خطر  با  اكنون  ونزوئال  دولت  نمونه 
ورشكستگى مالى مواجه است. دولت 
روسيه نيز طى يك سال اخير چند بار 
مجبور شده با تغييرات پياپى از ميزان 
بودجه  كسر  تا  بكاهد  دولتى  مخارج 
را به نحوى جبران كند. عالوه بر اين 
ارزهاى  برابر  در  روسيه  روبل  ارزش 
اقتصاد  و  يافته  كاهش  شديداً  خارجى 
آشكار  ركود  گرفتار  اكنون  هم  روسيه 
است. نيجريه كه يكى از اعضاى مهم 
شمار  به  اوپك  سازمان  در  آفريقايى 
مى رود براى كمبود درآمد نفت مجبور 
منابع  از  دالر  ميليارد   12 حدود  شده 
بين المللى وام بگيرد. دولت هاى ايران، 
عربستان، قطر و امارات متحده نيز طى 

ماه هاى اخير اقداماتى در جهت كاستن از هزينه هاى 
دولتى انجام دادند تا كسر بودجه هاى شديد خود را 

به نحوى جبران كنند.
 بازار جهانى نفت همواره شاهد تالطم هاى مداوم 
ارقام  و  آمار  اما  بوده  قيمت  سطح  نوسانات  و  مالى 
مربوط به سقوط كنونى قيمت نفت از برخى جهات 
واقعاً حيرت انگيزند. سطح قيمت ها كه در سال 2014 
در محدوده ى 105 تا 115 دالر قرار داشت در اوايل 
فوريه امسال به حدود 29 دالر رسيد كه اين سقوط 
72 درصدى در تاريخ بازار نفت بى سابقه است. علل 
زمينه  چهار  در  مى توان  را  نفت  بهاى  سقوط  اصلى 

كلى تشريح كرد:
1- افزايش توليد نفت: از سال 2010 ميزان توليد 
نفت آمريكا با اتكا به پيشرفت هاى فنى استخراج و 
حدود  به  و  شد  برابر  دو  تدريجى  افزايش  با  توليد 
اين  بر  عالوه  رسيد.  روز  در  بشكه  ميليون  تا 10   9
رونق نسبى در اقتصاد جهانى و افزايش مصرف نفت 
خصوصاً در چين، هند، برزيل و ساير كشورهاى در 
دالر  يكصد  از  فراتر  به  را  نفت  قيمت  توسعه  حال 
در هر بشكه رسانده بود. در نتيجه تمامى كشورهاى 
نفتى چه در اوپك و يا خارج از آن با حداكثر ظرفيت 
كوشيدند ميزان توليد را افزايش دهند. در نتيجه حجم 
كل توليد جهانى نفت به حدود 96 ميليون بشكه در 

روز رسيد.
اقتصاد  سال 2014  اوائل  از  اما  تقاضا:  كاهش   -2
جهانى دچار نوعى آهستگى گرديد و به موازات اين 
روند، سطح تقاضاى نفت نيز در جهان خصوصاً در 
چين تنزل يافت. در نتيجه فرمول كلى عرضه و تقاضا 
مصرف  ميزان  خورد.  برهم  كنندگان  توليد  ضرر  به 
جهانى نفت به حدود 94 ميليون بشكه در روز رسيد، 
حال آنكه سطح توليد جهانى در محدوده ى 95 تا 96 
ميليون بشكه باقى ماند. اين به معناى وجود 2 ميليون 
بشكه مازاد مصرف در جهان بود. اين نفت اضافى 
موجب تزلزل قيمت ها شد و سقوط بزرگ نفت از 

تابستان 2014 آغاز گرديد.
كشورهاى  سازمان  اوپك:  داخلى  اختالفات   -3
سياسى  مسائل  دليل  به  (اوپك)  نفت  كننده  صادر 
دچار اختالفات شديدى هستند. مشخصاً عربستان و 
متحدانش رودر روى ايران، ونزوئال و چند عضو ديگر 
قرار گرفته اند. تنها راه چاره ى بحران كنونى آن است 
كه توليد كنندگان و در راس آنها عربستان از ميزان 
بازارهاى  به  توازن  نوعى  تا  بكاهند  خود  توليدات 
جهانى باز گردد. اما عربستان درون اوپك و همچنين 
روسيه و آمريكا در خارج از اوپك حاضر به كاستن 

از صادرات خود نيستند.
آمريكا  دالر  كلى  طور  به  آمريكا:  دالر  قدرت   -4

خام  مواد  همه  و  نفت  قيمت  با  معكوس  رابطه اى 
(Commodities) در بازارهاى جهانى دارد. دالر 
قوى موجب ارزانى نفت مى شود و ضعف دالر باعث 

گرانى نفت.
 ارزش برابراى دالر در برابر ساير ارزهاى جهانى طى 
سه سال اخير رو به افزايش بوده كه اين امر ناشى از 
تحوالت اقتصادى درون آمريكا و همچنين وضعيت 
اقتصاد جهانى است. به اين ترتيب دالر قوى عامل مهم 

ديگرى براى ضعف قيمت نفت به شمار مى رود. 
از ميان تمام علل و عوامل كنونى ارزان شدن نفت 
تنها عنصر موثرى كه مى تواند ضعف بازار نفت را 
ماده  اين  توليد  حجم  و  عرضه  مسئله  كند،  جبران 
انرژى زا خواهد بود. ظرف چند ماه اخير تعدادى از 
شركت هاى كوچك نفتى در آمريكا به دليل كاهش 
را  خود  فعاليت  و  شده  ورشكستگى  دچار  درآمد 
متوقف كرده اند. هم چنين برخى اعضاى اوپك مانند 
عربستان  بر  سياسى  فشار  ونزوئال  و  نيجريه  عمان، 
را افزايش داده اند تا بلكه اين كشور سياست كاهش 
توليدات را بپذيرد. اما به رغم همه اين تالش ها به 
نظر مى رسد وضعيت نابسامان بازارهاى نفتى حداقل 
تا نيمه اول سال جديد هم چنان ادامه يابد و كشورهاى 
نفتى تجربه  بد مالى 2015 را امسال نيز احتماالً تكرار 

خواهند كرد.

چشم انداز بحرانى بازار نفت

www.iranshahrnewsagency.com
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پست  اورشليم  با  مصاحبه اش  در  كرد  ايرانى  يك 
است  مشكل  بسيار  كردها  زندگى  شرايط  كه  گفت 
اما آنها از پيشرفت كردهاى ديگر در همسايگى شان 
امنيت  براى  كه  مرادى  امير  دكتر  مى شوند.  بهره مند 
«اگر  گفت:  مى كرد  استفاده  مستعار  اسم  از  خود 
مقايسه  دنيا  در  را  كردها  زندگى  موقعيت  بخواهم 
كنم وضعيت كردهاى ايران حتى از كردهاى سوريه 

نيز بدتر است.»
منطقه  ديگر  كردهاى  استقالل  كه  پرسيديم  وى  از 
چگونه كردهاى ايران را تحت تاثير قرار خواهدداد؟ 
خواستار  كه  كردهايى  بيشتر  كه  كرد  بيان  مرادى 
استقالل از ايران هستند به شرطى  يك دولت خود 
مختار و يا حتى استقالل خود را به دست خواهند 
آورد كه برادران كرد آنها در عراق، سوريه و يا تركيه 

ابتدا استقالل خود را كسب كنند.
مرادى گفت:»من شخصًا بر اين باورم كه كه كردها 
دست  به  را  خود  استقالل  اسرائيل  دولت  كمك  با 

خواهند آورد.»
 PSK استقالل  حزب  رييس  باوكانى  عارف  سعيد 
گفت  بود  داده  ترتيب  مرادى  با  را  مصاحبه  اين  كه 
كه مرادى پاسخ ها را از منطقه كردنشين ايران ايميل 

مى كند.
باوكانى هيچ جزئيات ديگرى راجع به اينكه آيا امكان 
تماس تلفنى و يا مصاحبه زنده با مرادى وجود دارد 
يا نه نداد. زيرا مصاحبه با يك روزنامه اسرائيلى خطر 

زيادى دارد.
باوكانى يك ايرانى كرد است كه رئيس حزب ليبرال 
 2006 سال  فوريه  در  كه  است  كردها  دموكراتيك 
تشكيل شد و دفاترى در اسلو، نروژ و اربيل عراق 

دارد.
ما  هموطنان  از  بسيارى  كه  گفت  ادامه  در  مرادى 

در زندان و باقى بسيار فقير هستند و نمى توانند در 
در  زيادى  تبعيض  و  كنند  خدمت  دولتى  شغل هاى 
اين منطقه وجود دارد و در كل شرايط زندگى كردها 

در ايران بسيار مشكل است.
از وى پرسيده شد كه وضعيت كردهاى عراق، سوريه 
و يا تركيه كردهاى ايران را چگونه تحت تاثير قرار 
مى دهد؟ مرادى گفت: وضعيت كردهاى خارج ايران 
در جهت مثبت و تعالى كردهاى ايران بوده و آنها را 

تحت تاثير قرار مى دهد.
نيمه  حكومت  وجود  كه  داد  ادامه  اينگونه  مرادى 
ايران  كردهاى  غرور  باعث  عراق  كردستان  مستقل 

است.
شد؟  پرسيده  ايران  در  اينترنت  وضعيت  مورد  در 
همسايه  كشورهاى  با  مقايسه  در  گفت:  مرادى 
و  است  آرام  و  كيفيت  بى  بسيار  ايران  در  اينترنت 

بسيارى از شبكه هاى اجتماعى فيلتر هستند.
منطقه  اين  مردم  بيشتر  مى گويد  كرد  ايرانى  اين 
كشور  اصالح  به  اميدى  و  هستند  نااميد  و  افسرده 
طلب  اصالح  جبهه  به  منطقه  اين  كردهاى  ندارند. 
هاشمى  اكبر  سابق  جمهورى  رييس  رهبرى  با  كه 
حسن  ايران  فعلى  جمهور  رييس  و  رفسنجانى 

روحانى هدايت مى شود اميدوار نيستند.
در  اصلى  قدرت  كه  باورند  اين  بر  مردم  بيشتر 
آيت  كنترل  تحت  كه  محافظه كار  نيروهاى  دست 
اهللا خامنه اى رهبر هستند و هم چنين سپاه پاسداران 
است و بقيه گروه ها كارى از پيش نمى توانند ببرند.

ايران  كردهاى  استقالل طلب  حزب  رييس  باوكانى 
گفت  سخن  ايران  كردهاى  زندگى  بد  وضعيت  از 
يا  و  اعدام  به  ما  هموطنان  از  بسيارى  كرد  اعالم  و 

زندان هاى طوالنى مدت محكوم مى شوند.
او گفت: مقامات ايرانى يا عده اى كه داراى مجوز از 

آنها هستند موادمخدر را در اين منطقه پخش مى كنند 
تا جوانان درگير اين مواد شوند و از فكر كردن به 

حقوق بشر بازبمانند.
كردهاى  اگر  كه  كرد  سوال  وى  از  پست  اورشليم 
چه  ايران  كردهاى  شوند  ايران  با  جنگ  وارد  عراق 
ايران  كردهاى  گفت  پاسخ  در  او  كرد؟  خواهند 

هميشه در كنار برادران كرد خود خواهند ايستاد.
استقالل طلب  حزب  باوكانى  اظهارات  اساس  بر 
اما  دارد.  ايران  در  مخفى  عضو  هزاران  كردستان 
كسانى كه به صورت آشكارا عضو اين حزب هستند 
و  هستند  ساكن  عراق  كردستان  و  اروپا  در  بيشتر 

اغلب دانشجو و يا دانشگاهى هستند.
كه  كردها  هميشگى  خواسته  به  راجع  باوكانى  از 
استقالل كردستان است پرسيدند. وى در پاسخ گفت: 
حزبKRG بيشترين شانس را براى كسب استقالل 

كردستان دارد.
خود  دولت  ايجاد  زمان  از  وى  گفته هاى  اساس  بر 
آن  ناكارآمد  دولت  دليل  به  عراق  كردستان  مختار 
كشور (عراق) زمينه هاى ايجاد يك دولت مستقل را 

براى KRG ايجاد كرده است.
زمان  به  ترك  و  ايرانى  كردهاى  براى  آزادى  اما 
ايران  دولت  كه  داد  ادامه  وى  دارد.  احتياج  بيشترى 
و  مذاهب  ميان  مشكالتى  كه  مى كند  تالش  مدام 
حزب هاى مختلف كرد ايجاد كند اما موفق نشده كه 

همكارى ميان آنها را از بين ببرد.
با توجه به اينكه انتخابات مجلس ايران در راه است 
اين حزب اين انتخابات را تحريم كرده و از اعضاى 

خود درخواست كرده كه در آن شركت نكنند.
كشورى  ايران  كه  كرد  اضافه  آخر  در  باوكانى 
خطرناك است و ما اميدواريم كه براندازى اين رژيم 

با همكارى با دولت هاى ديگر ممكن شود.

(ARIEL BEN SOLOMON) نوشته: آلبرت بن ساالمون

اورشليم پست:
 كردهاى ايران مورد آزار و 

اذيت جمهورى اسالمى از دست 
آوردهاى كردهاى همسايه بهره ور 

مى شوند

اورشليم پست در مصاحبه با رييس حزب KRG از نظرياتش در مورد اوضاع و شرايط كردهاى ايران پرسيد و از او خواست تا آينده اين حزب را 
برآورد كند. ايرانشهر ترجمه فارسى اين مقاله را براى آشنايى با ابعاد اين موضوع منتشر كرده است. بديهى است نظرات مطرح شده در اين مقاله 

الزاما بيانگر آرا و عقابد خبرگزارى ايرانشهر نيست.

از ديگر رسانه ها:

www.iranshahrnewsagency.com
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«رفيق آيت اهللا» به بازار آمد

اميرعباس فخرآور فعال دانشجويى و سياسى ايرانى كه در آمريكا به سر مى 
برد، كتابى با عنوان «رفيق آيت اهللا» را منتشر كرده است.

در زير عنوان اين كتاب نوشته شده است: «نقش سازمان امنيت شورى در 
انقالب اسالمى و به قدرت رسيدن سيد على خامنه اى در ايران».

فخرآور  مى گويد كه كتابش 10 فصل دارد و در آن تالش كرده تا امكان 
فراهم  نيز  خاص  زمينه  آن  در  پژوهشگران  براى  موضوعى  و  مستقل  تحقيق 

شود.
فخرآور مى گويد كه براى نخستين بار در كتاب خود از نقش سازمان امنيت 

اتحاد جماهير شوروى سابق در انقالب ايران پرده برداشته است. 
از  استفاده  براى  شوروى  امنيت  سازمان  گسترده  «طرح  كند:  مى  تاكيد  او 
انقالب  براى  ريزى  برنامه  متحده...،  اياالت  با  مقابله  براى  شيعه  روحانيون 
اسالمى و ايجاد آشوب و خرابكارى وسيع در ايران براى روشن كردن آتش 
و  ها  سينما  زدن  آتش  فاجعه  جمله  از  شاه  حكومت  سرنگونى  و  انقالب 
بوده  انقالب  از  پيش  سازمان  اين  فعاليت  به  مربوط  كه  ساختگى  كشتارهاى 

است.»
اين  اهللا»  آيت  «رفيق  كتاب  نخست  فصل  چهار  در  كه  افزايد  مى  آور  فخر 

مسائل به صور مدون و با ارائه اسناد، افشا شده است.
به گفته امير عباس فخرآور «در فصل هاى پنجم و ششم اين كتاب به نقش 
اى  خامنه  على  سيد  همچون  سازمان  اين  ماموران  و  شوروى  امنيت  سازمان 
سفارت  اشغال  پاسداران،  سپاه  تاسيس  در  ها  خويينى  موسوى  محمد  سيد  و 
براى  توطئه  و  نوژه  كودتاى  سازى  خنثى  و  كشف  تهران،  در  متحده  اياالت 

بركنارى نخستين رييس جمهور ايران اشاره مى شود.»
اول  طراز  هاى  مقام  از  بسيارى  شدن  كشته  كه  شود  مى  مدعى  فخرآور 
روى  نخست  هاى  سال  در  كه  انفجارهايى  جمله  از  ايران  اسالمى  جمهورى 

داد، توسط سازمان امنيت شورى با همكارى خامنه اى و يك تيم وفادار به 
وى طراحى شده است.

پرداخته،  موضوع  اين  به  كه  اهللا»  آيت  «رفيق  كتاب  هشتم  و  هفتم  فصل  در 
مده است كه «دكتر چمران، آيت اهللا بهشتى، رييس جمهور رجايى و نخست 

وزير باهنر» توسط همين تيم به قتل رسيده اند.
در فصل پايانى كتاب هم به آن چه «كمك هاى سازمان امنيت شوروى پس 

از به قدرت رساندن خامنه اى» ناميده شده، پرداخته شده است. 
ايران  انقالب  از  پشتيبانى  در  انگليس  و  آمريكا  كه  گفته  اين  به  آور  فخر 
هاى  سازمان  توسط  شايعه  اين  كه  گويد  مى  و  كرده  اشاره  نيز  داشتند  دست 

امنيتى روسيه ساخته و پرداخته شده است.
او مى گويد اين كتاب كه «ثمره چهار سال تحقيق» است، شوكى خبرى به 
وجود آورده كه تاريخ مطالعات ايران را به پيش و پس از انتشار خود تبديل 

مى كند و معادالت را تغيير خواهد داد.
به گفته فخرآور در نگارش كتاب از «منابع درون حكومتى بر پايه مصاحبه 
هاى  نگارى  تاريخ  اسالمى،  جمهورى  مقامات  خاطرات  هاى  كتاب  و  ها 
توسط  شده  منتشر  خاطرات  و  معتبر  اسناد  با  آنها  تطبيقى  بررسى  به  رسمى، 
بوده  خاص  تاريخى  دوره  همان  با  مرتبط  كه  شوروى  امنيت  سازمان  افسران 
اند، اسناد رسمى منتشر شده توسط جمهورى اسالمى و دولت روسيه، اسناد 
اطالعات  وزارت  سابق،  شوروى  امنيت  سازمان  شده  بندى  طبقه  و  محرمانه 
جمهورى اسالمى و سازمان اطالعات و امنيت مركزى آمريكا كه پس از سه 
از  كه  است  اى  محرمانه  اسناد  مهمتر  همه  از  و  اند  يافته  انتشار  امكان  دهه 
دست  به  مسكو  در  ملل  دوستى  دانشگاه  همان  يا  لومومبا  پاتريس  دانشگاه 
استفاده  شود»  مى  منتشر  اهللا  آيت  رفيق  كتاب  در  بار  نخستين  براى  و  و  آمد 

شده است.

«جاودانه» آيا جاودان مى ماند؟
جاودانه

نيكخواه پرويز 
ناشر: شركت كتاب، لس آنجلس

1394 خورشيدى چاپ نخست: 2015 ميالدى – 
اى  ومقدمه  «پيشگفتار  شامل:  برگى   490 كتاب  اين  مندرجات  فهرست 
پرويزنيكخواه،  مقاالت  و  فصل،  چهار  شامل  روشنگردرپايش،  امضاى  با 
روشنگر»  امضاى  با  فشرده  گفتارى  پى  با  پرويزنيكخواه،  مقاالت  مجموعه 

است و كتاب بسته مى شود.
فصل اول شامل بازجوئى ها ازنيكخواه است و گزارش هاى او وخبرسالمتى 
درشرح  دوم  فصل  است.  شده  كشته  درزندان  بود  شده  شايع  كه  زمانى  اش 
دادگاه ها. فصل سوم محكوميت و زندان ومصاحبه تلويزيونى. فصل چهارم 
كرده،  كسب  خود  وخلوت  درزندان  كه  اوست  فكرى  تحوالت  و  روشنگرى 
وپس ازگذراندن حدود پنج سال ونيم درزندان ساواك، آزاد شده و مشغول 

به خدمت مى شود . 
توسط  سالگى   14 ازسن  كه  جستجوگر  جوان  اين  پُربار  اما  كوتاه،  زندگى 
ست  دورانى  بهترين  شود،  مى  كشيده  وسياست  اجتماعى  امور  به  خواهرش 
كه حس مسئوليت وخدمت به مردم را دردل نوشگفتة او به بار مى نشاند؛ اما 
در آشفتگى هاى فرهنگى وهياهوهاى سياسى كشور درزمانة دگرگونى ها و 
تالش اودر بهبود عقب ماندگى هاى فكرى مردم ناشناخته مى ماند وتباه مى 
مجالى  انتقام،  شورنابخردانة  گسترش  ايران،  درانقالب  آوراينكه  تآسف  شود. 
كم  كه  او  وامثال  جوان  متفكر  اين  خيرخواهانة  وافكار  ها  ازتجربه  تا  نداد 
نبودند استفاده شود. فضاى مسلط به گونه اى سازمان يافته بود كه سنتگرايان 
متحجر با تشكيل حكومت دينى، افتخار بنيانگذارِى پايه هاى داعش درمنطقه 

را ازآن خود ثبت و ضبط كنند.
ازتجربه هاى  است.  اهميت  قابل  زندان  از  ازآزادى  پس  او  هاى  سخنرانى 
واقعيت  اين  مى شود.  آشنا  او  توانائى هاى  با  وخواننده،  مى گويد  پُربارش 
دگرگونى هاى  موازات  به  دوران  درآن  كه  كرد  كتمان  نبايد  را  اجتماعى 
زاى  خشونت  فشارهاى  گرفتن  باال  اقتصادى  و  فرهنگى  اجتماعى،  سازندة 
مقامات امنيتى نيز بر روشنفكران، دانشجويان، نويسندگان و روزنامه نگاران، 
شكاف عظيمى بين تودة مردم وحكومت پديد آورده بود كه با همة مراقبت 
كشور،  در  گوناگون  درانواع  وارداتى  سياسى  هاى  مرام  ها،  امنيتى  وسركوب 
مى  ناراضيان  دست  به  دست  و  شد  مى  پخش  خاص  مقبوليت  با  مردم  بين 
و  فرهنگى   – ملى  هاى  برنامه  ارائه  جاى  به  دولتى  مسئول  مقامات  گشت. 
و  بيان  آزادى  فرد،  آزادى  شيوه هاى  و  آميز  مسالمت  روش  و  راه  انتخاب 
كتابخوانى  مراقب  چهارچشمى  بگذارند،  درميان  مردم  با  را  فردى  انديشة 
كتاب  اين  گرفتى؟  كسى  ازچه  خواندى؟  را  كتاب  فالن  چرا  بودند.  جوان ها 
كتاب  دانشجوى  و  محصل  مزاحم  گوناگون  بهانه هاى  به  آوردى؟  كجا  از  را 
خوان شدند. نويسنده ها را با انواع محروميت ها به زندان ها و تبعيدگاه ها 
. حمله مسلحانه مآموران انتظامى به دانشگاه ها دستگيرى وكشتار  فرستادند 
دانشجويان و زندانى كردن آن ها، راه خشونت را به مراكز فرهنگى بازكردن 
و  روزى  اگر  شد.  منتهى  ها  حرمت  شكستن  به  كه  بود  خطاها  ازبزرگترين 
قرار  نقد  بين  ذره  زير  ساواك  عملكرد  پاك،  و  سالم  وجدان  با  روزگارى 
گيرد، به يقين نقش بزرگ اين سازمان به ظاهر امنيتى، درباال بردن نارضائى 
پديدة  ظهور  و  قرنى  چندين  سلطنت  هاى  پايه  تباهى  و  درريزش  ملى،  هاى 

ويرانگر حكومت فقهاى اسالم عريان مى شود.
و  سال  پنج  گذراندن  از  اوپس  ست.  شنينى  نيكخواه  صادقانه  هاى  روايت 
راديوتلويزيونى  مصاحبه  مى شود.  آزاد  زندان  از  محكوميت  سال  ده  از  نيم 

پخش   49/3/19 تاريخ  در  او 
ميان  در  سخنانش  شود.  مى 
با  وناراضيان  معترضان 
تاثير  گوناگون  انديشه هاى 
عده اى  نمى گذارد.  چندانى 
خواندند  فروش  خود  را  او 
وعده اى همكارساواك. اما تخم 
هشياران  بعضى  دل  در  ترديد 
به  و  شد  پراكنده  آگاهان  و 

بارنشست. 
كاخ  درسخنرانى  نيكخواه، 
اصالحات  به  اشاره  با  جوانان، 
كشور  رفاهى  پيشرفت هاى  و 
باشيم  داشته  ياد  « به  مى گويد: 
درآمد  قبل  دهة  يك  در  كه 
 100 درحدود  ايران  در  سرانه 
دالر   330 امروز  و  بود  دالر 
ازمقوله هاى  ص152.  است» 
اهميت  و  مستند  و  عينى 

مديركل  بيگى  بهمن  محمد  ازشادروان  مى گويد.  وعشاير  دهقانان  پيشرفت 
آموزعشايرى  دانش  نفر   30000»  : او  تالش  و  نام،  ذكر  بدون  البته  عشايرى 
تربيت  معلم  عشاير  ازهمان  نفر   1100 دهد  مى  درس  سياه  چادرهاى  زير  را 
« مقارن   : مى گويد  استعمارى  دول  نيرنگ هاى  و  توطئه ها  از  است».  كرده 
مخصوصا  كه  يافت  انتشار  سياسى  سندى  دراروپا  بهمن  ششم  انقالب  با 
به  كه  دانستند  مى  آنها  بود.  شاهنشاه  شخص  عليه  كننده اى  تحريك  عامل 
دانشجويان  با  مستقيما  كه  هستند  ازاين  زرنگتر  ... آن ها  كرد.  حمله  بايد  كجا 
ها  توطئه  و  دسايس  استاد  دارند.  تجربه  سال  صدها  كار  دراين  درگيرشوند. 
فعالين  يكايك  رفتار  و  اعمال  مواظب  هستند.  سياسى  وكلك هاى  دوز  و 
پيدا  آدمى  وقتى  بعد  هستند.  نيز  ازكشور  درخارج  ايرانى  دانشجويان  دربين 
زيرگوش  امضاء  با  و  آشكارا  زده ام  من  كه  حرف هائى  با  درمقابله  و  مى شود 
خود حضرات كرناى ضداستعمارى سر مى دهد وبا امكانات فراوان به هرجا 
...آنها مى دانند كه حمالت بايد متوجه  سفر مى كند كارش قابل تعمق است  

چه كسى شود و امروزه قسمتى از حمالت متوجه شخص شاهنشاه است».
مقاالت و مجموعه مقاالت پرويزنيكخواه، كه بيشترين برگ هاى اين كتاب 
ست  گوناگونى  مسائل  درباره  بحث  شامل  است،  داده  اختصاص  خود  به  را 
و  كهن  هاى  ريشه  با  كشور  سياسى  و  فرهنگى  اجتماعى  دردهاى  از  كليدى؛ 
هاى  انديشه  و  افكار  با  خواند  دقت  با  بايد  كه  نو  هاى  پديده  با  اى  آميخته 

خيرخواهانه نويسنده و نو آورى هايش آشنا شد.
ضرورى ست يادآورى اين نكته: براى نخستين باراست كه ادبيات ساواك 
از  يك  هيچ  خاطرات  در  شده.  باورنكردنى  تغييرات  دچار  كتاب  دراين 
ماموران  وساير  بازجويان  درگويش  مودبانه  الفاظ  چنين  سياسى  زندانيان 

دادرسى به چشم نمى خورد. 
مى فرمائيد  «تعهد  مى شود:  اشاره  جمله ها  ازاين  دوتا  يكى  به  وار  نمونه   
«فرموديد  يا  نمائيد»  بيان  را  مطلب  حقيقت  مى نمايم  سئوال  ازشما  هرچه 
فارغ التحصيل ازدانشگاه منچستر انگلستان مى باشيد» ص 56. « نظرجنابعالى 
دربارة  جنابعالى  نظريه   – «س  چيست؟»  كمونيست  چين  رهبران  در [باره] 
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من در استراليا بزرگ شدم و به همين خاطر عاشق 
اين بودم كه روى چمن زارها دراز بكشم، غرق در 
آسمانى  گردم.  خيره  آسمان  به  و  شوم  اقياقيا  بوى 
كه استثنايى بود، آبى اى عميق تر و غنى تر از هرآنچه 
من  كه  بگويم  هم  را  اين  ديده ام؛  ديگر  جاهاى  در 
كرده ام.  سفر  جنوبگان  جمله  از  قاره،  هفت  هر  به 
استراليايى ها معتقدند كه رنگ آسمانمان از نازك شدِن 
يك  يعنى  مى شود،  حاصل  ازون  الية  غيرمعموِل 

نابهنجارى فيزيكى موجب اشباع حسى مى گردد. 

كجا  از  اما  است،  آبى  آسمان  كه  دارند  قبول  همه 
شما  مى بينم،  آبى  من  كه  را  چيزى  بفهمم  مى توانم 
قرمز نمى بينيد؟ اين پرسش از ساليان دور، فيلسوفان 
را مبهوت گذاشته است. جان الك در كتاب جستارى 
در باب فاهمة بشرى (1690) اين پرسش را مطرح 
ذهن  در  حال،  عين  در  شىء،  «يك  آيا  كه  مى كند 
ايجاد  را  متفاوتى  ايده هاى  مختلف،  فرد  چندين 
در  بنفش  رنگ  ديدن  كه  ايده اى  آيا  مثًال  مى كند؟ 
ذهن يك فرد ايجاد مى كند، همانى نيست كه رنگ 
زرد در ذهن ديگرى به وجود مى آورد؟ و بالعكس؟» 
پرسش الك كه امروزه فيلسوفان ذهن، آن را طيف 
و  ذهنى  تجربة  اسرار  به  اشاره  مى نامند،  معكوس1 

مشكل همراه آن، يعنى «آگاهى» دارد. 

آبى  كه  پرسش  اين  براى  فيزيك دانان  عينى،  نظر  از 
چيست، توضيحى دارند. بنا به معادالت ماكسول، آبى 
امواجى از الكترومغناطيس است كه طول موجى بين 
450 و 495 نانومتر دارند. درِك موج بنياد از رنگ ها 
كه يكى از موفقيت هاى علم نوين بشمار مى آيد، ما 
را قادر مى سازد تا تركيب ستارگانى را كه ميلياردها 
سال نورى از ما فاصله دارند تعيين كنيم و تركيبات 
اما  بسنجيم.  را  تشكيل دهندة شان  عناصر  شيميايى 
همين موفقيت در چنين تبيينى، معمايى را برجسته 
مى كند؛ هر طيف سنجى مى تواند در يك لحظه، آبى 
را ثبت نمايد، اما نمى توان گفت كه آگاه است. يك 
طيف سنج، آبى را درك نمى كند. پس «آگاه» بودن از 

رنگ به چه معناست؟ 

اولين  كه  است  اصطالحى  آگاهى،  سخِت»  «مشكل 
بار ديويد چامرز، فيلسوف استراليايى در سال 1995 
بكار برد. اين مسئله، شاخص تمايز بين ثبت كردن يك 
پديده و احساس كردِن واقعِى آن است. فيلسوفان به 
اينگونه احساسات «كيفيات ذهن2» مى گويند، كه به 
زبان ساده يعنى ويژگى هايى كه با آن ها، تجربياتمان 
را بر اساس اينكه «چطور هستند» دسته بندى مى كنيم. 
در سال 2008، ميشل بيت بول، انديشمند فرانسوى، 
تمايزى جالب بين حس كردن و ثبت كردن قائل شد. 
است»،  «گرمم  ذهنى  جملة  بين  تفاوت  به  او  اشاره 
و جملة عينى «دماى اين اتاق باالتر از نقطة جوش 
طريق  از  مى توان  را  دوم  جمله  بود.  است»  الكل 

دماسنج بررسى نمود. 

عجيب  خوانندگان  از  بسيارى  براى  است  ممكن 
سال  فيلسوفان، 300  و  دانشمندان  اما  بيايد،  نظر  به 
است در مورد اين مطلب بحث مى كنند كه ذهن ما 
ممكن است مانند دماسنج بيت بول عمل نكند. گرچه 
«مشكل سخت» چامرز، اصطالحى جديد است، اما 
ابتدا  همان  از  را  نوين  علم  آن،  زيربنايى  سؤاالت 
يكى از نخستين  آگاهى،  درگير كرده است؛ ويژگى 
ويژگى هايى است كه باعث مى شود ما چيزى غير از 

مجموعه اى پيچيده از اعداد و ارقام باشيم. 

معتقد  تجربه گرايى،  بنيان گذاران  از  يكى  الك،  جان 
بود كه دانش عمدتًا از تجربة حسى به دست مى آيد، 
حس  را  واقعى  دانش  آگاه،  موجودات  كه  به طورى 
هم  دكارت  رنه  ميالدى،  هفدهم  قرن  در  مى كنند. 
بر محوريت تقليل ناپذير تجربة ذهنى اصرار داشت 
دستگاهى  نمى توان  اصوالً  كه  مى كرد  استدالل  و 
ساخت كه رفتار انسان را تقليد كند. از نظر دكارت، 
آگاْه ممكن نيست، چون چيزى  يك دستگاهِ  وجودِ 
اعمال  كامل  طيف  تا  است  الزم  روح)  (يعنى  فراتر 
الك،  و  دكارت  زند.  رقم  را  ذهنى مان  چشم انداز  و 
همچون چامرز و بيت بول، تجربة آگاهانه را چيزى 
به شمار مى آوردند كه نمى توان آن را به طور كامل با 

قوانين فيزيكى تبيين كرد. 

اما در اوايل قرن هجدهم ميالدى، گروهى نوظهور 
و  احساسات  كه  كردند  ادعا  سازوكارگرايان3  از 
عواطف صرفًا فرآورده هاى جانبى «واقعيت حقيقِى» 
مادة متحرك هستند. بنا بر اين نظر، كه ژولين افره 
را  آن  ماشينى (1748)  انسان  كتاب  در  مترى  ال  دو 
گوشتى  دستگاه هايى  اصوالً  انسان ها  مى كند،  اظهار 
هستند كه البته پيچيده اند،اما نهايتًا نوعشان تفاوتى با 
يك ساعت گران قيمت ندارد. هدف علم اين بود كه 
قوانينى را كشف كند كه ماده بر اساس آن ها رفتار 

مى كند؛ به همين خاطر، مسئلة وجود يك خودِ آگاه 
حس  را  آبى  و  مى شود  گرمش  كه  ى  «من»  (همان 
تا  شد  تبديل  نامربوط  مسئلة  يك  به  بيشتر  مى كند) 

يك مشكل. 

را  آگاه  تجربة  مى تواند  طبيعت  قوانين  كه  ايده  اين 
توجيه كند (موضعى كه فيزيكاليسم ناميده مى شود) 
به تدريج در قرن نوزدهم ميالدى حاميانى به دست 
ديگر  و  ماكسول  معادالت  شدن  پديدار  با  و  آورد 
فيزيك دانان  كه  رياضياتى  قوى  چارچوب هاى 
پيشرفت  كردند،  طراحى  خود  طاليى  عصر  در 
آهن ربا  يك  نامرئِى  ميدان  اگر  داشت.  چشم گيرى 
ممكن  آيا  شود،  حاصل  طبيعى  قوانين  از  مى تواند 

نيست اين امر در مورد احساسات هم صدق كند؟ 

بيستم  قرن  اوايل  فيلسوفان  برخى  كه  همانطور  اما، 
منطقى  خطايى  فيزيكاليسم  كردند،  اشاره  ميالدى 
فيزيكى  قوانين  جانبى  فراوردة  آگاهى  اگر  دارد. 
است، و اگر اين قوانين از نظر عليتى بسته اند (يعنى 
آنگونه كه فيزيكاليست ها ادعا مى كنند، همه چيز را در 
عالم مى توان با آن ها تبيين نمود)، پس آگاهى واقعًا 
چيزى نامربوط مى شود. درضمن، فيزيكاليسم به ما 
اجازه مى دهد تا دنيايى بدون آگاهى را تصور كنيم، 
يك «دنياى زامبى ها» كه دقيقًا شبيه دنياى ماست و 
اما  مى كنند،  رفتار  ما  مانند  دقيقًا  كه  دارد  مردمانى 
عواطف  احساسات،  زامبى هايى  چنين  نيستند.  آگاه 
و تجربيات ذهنى ندارند؛ آن ها بدون «كيفيت ذهنى» 
مى كند،  اشاره  چامرز  كه  همانطور  مى كنند.  زندگى 
زامبى بودن مثل هيچ چيز نيست. و اگر در روايت 
فيزيكاليست ها از دنيا، زامبى ها مى توانند وجود داشته 
باشند، پس بنا به گفتة چامرز، اين روايت نمى تواند 
ما  دنياى  در  باشد.  ما  دنياى  از  كامل  توصيفى 
احساسات وجود دارند: چيز بيشترى، وراى قوانين 
طبيعت، نياز است تا تجربة ذهنِى آگاه را توجيه كند. 

اين جور سخنان خصمانه اند و برخى دانشمندان هم 
مقابله به مثل مى كنند. در صف مقدم اين دانشمندان، 
نظريه هايى  به كرات  آن ها  هستند.  عصب شناسان 
ارائه مى دهند كه چطور تجربة ذهنى ممكن است از 
مجموعه اى از نورون ها و فعل و انفعاالت شيميايى 
مغز پديدار شود. در دو دهة گذشته، سيلى از كتاب ها 
جارى شده اند كه راه حل هايى براى «مشكل» آگاهى 
ارائه مى دهند. از شناخته شده ترين اين كتاب ها مى توان 
به جستجوى آگاهى: رويكردى عصب زيست شناختى 
(2004)4 اثر كريستوف ُكخ، عالم آگاهى: ماده چگونه 
به خيال تبديل مى شود (2000)5 اثر جوليو تونونى 
و  جسم  اتفاقات:  احساس كردِن  اِدِلمن،  جرالد  و 
عاطفه در ساخت آگاهى (1999) اثر آنتونيو داماسيو، 
دنيل  اثر  آگاهى (1991)6  تبيين  گستاخانة  عنوان  و 

دنِت فيلسوف اشاره نمود. 

دوران  ميالدى  بيستم  قرن  اگر  كه  مى شود  گفته 
مغز  دوران  ميالدى  يكم  و  بيست  قرن  بود،  فيزيك 
است. آگاهى يكى از چالش هاى فكرى اصلى براى 
دانشمندان امروزى است. عالقة من به اين موضوع 
ربطى به هيچ يك از راه حل هاى مربوط به خاستگاه 
آگاهى ندارد (از نظر من تا آخر اين هزاره، اين بحث 
ادامه خواهد داشت)، بلكه اين سؤال براى من جذاب 
است: چرا آگاهى را يك «مشكل» به شمار مى آورند؟ 
دقيقًا چه شد كه آگاهى به يك مشكل تبديل شد؟ و 
با توجه به اينكه سال ها، جايگاهى در مباحث علمى 
نداشت، چرا امروزه به موضوعى داغ براى پژوهش 

تبديل شده است؟ 
الهى دانان قروِن وسطى دربارة وضعيت هستى شناختى 
زامبى ها بحث نمى كردند. آن ها مسلم مى دانستند كه 
قاعده،  همين  مبناى  بر  آن ها  هستند؛  آگاه  انسان ها 
كليساى  ساختند.  را  مجازاتى  و  كنترل  سيستم 
الهياتى اى  جرم هاى  خاطر  به  را  مردم  كاتوليْك 
شكنجه مى داد كه افراد در انجام آن ها انتخاِب آگاهانه 
داشته اند؛ مهم ترين اين جرم ها خطا در ايمان بود: آيا 
داشت  اعتقاد  الهى  تثليث  به  بايد)  كه  (آنطور  فرد 
شكنجه  بود؟  معتقد  توحيد  ارتدادآميز  مفهوم  به  يا 
روش،  اين  زيربناى  بود.  ذهنى  كنترل  براى  روشى 
جهان بينى اى بود كه در آن، ذهن هاى آگاه، از لحاظ 
اخالقى مسئول اند. زامبى ها، بالعكس، ذهن واقعى و 
موازين اخالقى ندارند: نه خوب اند و نه بد. از آنجا 
حس  معنادارى  طور  به  را  درد  هيچگاه  زامبى ها  كه 
نمى كنند، شكنجه دادن آن ها بيهوده است. چيزى كه 
حريف  چنين  به  سينما  در  زامبى ها  مى شود  باعث 
ترسناكى تبديل شوند اين است كه آن ها وراى حدودِ 
نداريم،  آن ها  به  نسبت  احساسى  ما  هستند.  ذهنيت 
جرگه  همين  به  هم  ربات ها  ندارند.  احساس  چون 
زمانى  فقط  ربات ها  به  نسبت  ما  رفتار  دارند.  تعلق 
اهميت پيدا مى كند كه فكر كنيم آن ها درحال توسعة 
و  رانر  بليد  فيلم هاى  در  كه  (چيزى  هستند  آگاهى 

اكس ماكينا7 مشاهده مى كنيم). 

درد و رنج ابعاد كامًال حاضرى از چشم انداز ذهنِى 
اروپائيان در قرون وسطى بودند و به همين خاطر، 
در تصاوير مربوط به جهنم، درد و رنج را به وضوح 
ياد  به  را  جوتو8  آرناى  (كليساى  مى كردند  ترسيم 
را  عذاب هايى  گناه،  معرض  در  افرادِ  به  تا  بياوريد) 
يادآورى كنند كه اگر در اين دنيا تصميمات اخالقى 
درست نگيرند، در دنياى بعد در انتظار آن ها خواهد 
وراى  ذهنيت  وسطى،  قرون  اروپائيان  نظر  از  بود. 
قبر ادامه مى يافت؛ و نكته همين جا بود. خودآگاهى 
آن،  با  تا  بود  سازوكارى  بلكه  نبود،  هدف  خودش 
انسان و روِح جاودانش در يك طرح كيهانى متجسم 
پيوند  ازلى  خدايى  به  را  همه چيز  كه  طرحى  شوند، 
مى دهد. بهشت و زمين دو عرصة جدا، اما درهم تنيده 
وسطايى  قرون  كيهان شناسى  بودند.  انسان  عمل  از 
ذاتًا ثنوى بود: عرصة جسمى بدن عرصة معنوى روح 
را در كنار خود داشت؛ و از نظر انديشمندان قرون 

وسطى، عرصة دوم عرصه اصلِى حقيقت بود. 
مردم  اخالقى  وضعيت  وسطايى،  قرون  تصاوير  در 
نمود.  مشاهده  اندازةشان  در  سادگى  به  مى توان  را 
مسيح بزرگ ترين تصوير است، چون باالترين مقام 
اخالقى را دارد. بعد از او مالئك هستند كه مقدارى 
كوچك ترند؛ سپس قديسان و شهدا، و بعد از آن ها 
در  گناهكاران  همه،  از  كوچك تر  عادى.  انسان هاى 
جهنم هستند كه در نقاشى جوتو به صورت چهره هايى 
كوچك ترسيم شده اند كه متمركز بر دردشان هستند 
است.  كرده  گرفتار  را  آن ها  ضعيفشان  اخالقيات  و 
به صورت  بهشت  جهنم،  سياهِى  و  تيرگى  برخالف 
ساية زيباى آبى رنگى ترسيم مى شد كه داراى طيفى 
فاخر از رنگ ها و حاوى سنگ هاى الجورد و ديگر 
رستگارى  ارزش  تمثيًال  كه  است  قيمتى  سنگ هاى 
را نشان مى دهند. در اينجا، آبى طوِل موج خداست. 

وقتى علم مدرن اين طرح ثنوى نمادين را كنار زد، 
يافتند:  اقليدسى  خالء  نوعى  در  را  خود  اروپايى ها 
فضايى  در  كه  مى كرديم  زندگى  سياره اى  در  ما 
چرخش  در  ناچيز  ستارة  يك  دور  به  بى كران، 
فضا  اين  كه  مى گفتند  ما  به  فيزيك  و  هندسه  بود. 
فضاى  اين  در  مى شود.  كنترل  رياضياتى  قوانين  با 
اقليدسِى معنويت زدايى شده، انسان ها، از جمله مسيح 
قوانين  مشمول  سايرين  مانند  اينك  (كه  قديسان  و 
طبيعى بودند) لزومًا در يك اندازه به تصوير كشيده 
كه  اقليدسى،  بى سيماى  و  همگن  خالء  مى شدند. 
مى دهد،  تشكيل  را  نيوتنى  و  گاليله اى  علم  اساس 
در طرح همگِن بازنمايِى پرسپكتيوى نمود مى يابد، 
بازنمايى اى كه در آن، فضاى زمينى و آسمانى به هم 
پيوند مى خورد. اكنون تمام اشياء در يك چارچوب 
سيزدهم  قرن  در  كه  پرسپكتيو  گرفتند.  جاى  مرجع 
خوانده  هندسى»  «تصويرگرى  اشتياق  با  ميالدى 
عمق  توهم  تا  ساخت  قادر  را  هنرمندان  مى شد، 
معيارى  درعوض  اما  كنند،  شبيه سازى  را  فيزيكى 
تصوير  به  را  اخالقى  عمق  آن،  طريق  از  قبًال  كه  را 
مى كشيدند، از آن ها گرفت. همزمان با گسترش علم 
نوين، هنر نمادين جاى خود را به هنر عينى داد و 
برداشت ما از عالم اخالقى نيز مشمول همگن سازى 

و نهايتًا نوعى فرسودگى شد. 

نظر  در  رياضياتى  ميدانى  به مثابة  را  عالم  وقتى 
بگيريم، اين سؤال به وجود مى آيد كه ساحت روح 
را در كجاى اين طرح مى توان يافت؟ به خصوص، در 
يك عالم بى كران و غيرمعنوى اقليدسى، جايى براى 
وراى  مكانى  از  صحبت كردن  اينك  نيست.  بهشت 
كيهان شناسى  در  است.  مشكل ساز  فيزيكى  ساحت 
قرون وسطايى اين مشكل نبود، چون كائنات محدود 
بود. همانطور كه در تصاوير ماقبِل رنسانس مشاهده 
مى شود، كائناِت قرون وسطايى جايى نسبتًا كوچك 
بود كه در آن، زمين مانند پيازى در مركز قرار دارد و 
يك دسته فلك هاى هم مركز كه حامل خورشيد، ماه، 
سياره ها و ستارگان بودند، به دور آن مى چرخيدند. 
زيادى  فضاى  تمثيًال  ستارگان،  الية  آخرين  از  بعد 
پايان  در  داشت.  وجود  خدا  ملكوتى  عرش  براى 
كمدى الهى (1320) هنگامى كه دانته به پايان عالم 
در  و  مى شكافد  را  كائنات  پوسته  مى رسد،  فيزيكى 
ديگر  و  خورشيد  «كه  مى گيرد  قرار  عشقى  محضر 
ستارگان را به حركت درمى آورد». اما با ظهور علم 
بى معناى  امر  يك  به  بهشت  «مكان»  مشكل  نيوتنى، 

جغرافيايى تبديل گشت. 

وقتى جايى براى بهشت وجود نداشت، جايى نبود 
كه روح بعد از مرگ برود. اين سؤال مطرح شد كه 
آيا براى يافتن معنا در وضعيت انسان، اصًال به روح 
نيازى هست؟ اگر وضعيت دنيا رياضياتى و فضاى 
كنار  را  روحانى  مسائل  چرا  است،  هندسى  واقعيْت 
نگذاريم و مختصات خود را در فضاى اقليدسى پيدا 

 (Margaret Wertheim) نوشته: مارگارت ورتايم

چرا و چگونه
 آگاهى 

به مشكل تبديل شد؟
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كنيم؟ چرا جزئيات بيشترى درمورد «قوانينى» كه در 
اين فضا جارى اند به دست نياوريم؟ 

كه  تفكرى  شد؛  زاده  ماترياليسم  كه  بود  ينگونه 
انسان ها را اشياء صرفًا جسمانى مى ديد كه از اجزاى 
تشكيل دهنده اى به وجود آمده اند كه مطابق با قوانين 
روح  انسان ها  مى كنند.  حركت  فضا  در  رياضياتى، 
خود و ارتباط كيهانى با خدا را از دست دادند و به 
شدند.  تبديل  جهانى  دستگاه  يك  فرعى  واحدهاى 
كار علم اين بود كه قوانينى را مشخص كند كه اين 
دستگاه جهانى بر اساس آن ها عمل مى نمايد، يعنى 
«قوانين عينى طبيعت». بدين صورت، مسئلة ذهنيت 
نوزاد  گفت  مى توان  شد.  انداخته  دور  كامل  به طور 
تجربه شخصى و مسئوليت پذيرى اخالقى آگاهانه به 

همراه آب درون وان روح بيرون انداخته شد. 

از  قديمى  (نوعى  همه جانبه  ماترياليسم  گرچه 
كامل  به طور  ميالدى  هجدهم  قرن  تا  فيزيكاليسم) 
شرح داده نشد، سايه آن را مى توان در تمايز گاليله 
هفدهم  قرن  در  ذهنى  و  عينى  ويژگى هاى  بين 
 9(1623) آزماينده  كتاب  در  گاليله  يافت.  ميالدى 
برداشته  بينى ها  و  زبان ها  گوش ها،  «اگر  مى نويسد: 
باقى  حركت  و  كميت  شكل،  من،  نظر  به  شوند، 
مى يابند».  پايان  صداها  و  مزه ها  بوها،  اما  مى مانند، 
علم  ابژه هاى  فقط  اين ها  حركت؛  و  كميت  شكل، 
نبودند، واقعيت اصلى همين اين ها بودند. در گاليله، 
شاهد جهش عظيم رو به جلويى در به كارگيرى علم 
هستيم، اما شايد مهم تر از آن، در تفكر او سرآغاز 
را  واقعيت  چيستى  مسئلة  به  نسبت  جديد  نگرشى 

مشاهده مى نماييم. 

تالش  دكارت  كه  شد  پيشگويى  آينده اى  اينجا  در 
دكارت  گرچه  كند.  اجتناب  آن  از  تا  بود  كرده 
براى  جلو  به  گامى  رياضيات  علِم  كه  بود  معتقد 
بود  كاتوليك  او  اما  است،  فيزيكى  عالم  شناخت 
همين  داشت.  اعتقاد  نيز  انسان  روح  واقعيت  به  و 
عرصة  دو  كه  شد  او  مشهور  ثنويت  موجب  تفكر 
وجود را متمايز مى كرد: عرصه گستردة ماده متحرك 
عمل  و  عواطف  احساسات،  تفكرات،  عرصه  و 
اخالقى. دكارت مى خواست تا گوهرة ثنويت قرون 
وسطايى را حفظ كند، ولى درعين حال راه را براى 
او  بود؛  اينگونه  او  نبوغ  نمايد.  باز  رياضيات  علم 
هندسه تحليلى را بنيان نهاد (كه ما را قادر مى سازد 
تا در عالم راكد اقليدسى، بهتر جهت يابى كنيم)، اما 
همچنين تالش نمود تا پديدار روح را «نجات دهد». 

روح  به  چندانى  عالقه  او،  معاصر  دانشمند  گاليله، 
همچنان  او  نوشته هاى  كه  داليلى  از  يكى  نداشت. 
جديد به نظر مى رسد همين است. گاليله هم مانند 
مى كرد  نرم  پنجه  و  دست  پرسش  اين  با  دكارت 
را  واقعيت  از  ابعادى  چه  و  چيست  جديد  علم  كه 
كردن  خفيف  از  دكارت  نمايد.  توصيف  مى تواند 
گاليله  اما  داشت،  وحشت  علم  لواى  تحت  ذهنيت 
الادرى ماند. او در آزماينده مى نويسد «در رابطه با 
چندانى  چيز  دارند،  تعلق  آن  به  كه  امورى  و  حس 
نمى دانم. به همين خاطر آن را ناگفته رها مى كنم». 

ناگفته  نوين  علم  تاريخ  اعظم  بخش  در  ذهنيت 
مانده است، چون موضوعى است كه وراى دسترس 
معادالت و لوله هاى آزمايش است. پس چرا امروزه 
با چنين شدتى به صدر تفكر علمى بازگشته است؟ 
البته ادبيات هم همواره برداشت هايى ذهنى از دنيا 
در  مدرن  رمان  ظهور  است.  داده  ما  دست  به  را 
زمانى كه باز هم علم پايبند فيزيكاليسم بود، حاكى 
ذهن  در  شدن  غوطه ور  براى  شديد  ميل  وجود  از 
و  پروست  مارسل  جيمز،  هنرى  است.  افراد  ديگر 
به  منحصر  احساسات  به سوى  را  ما  كافكا  فرانتس 
فرد شخصيت هاى خود سوق مى دهند. آثار جيمز را 
به نسخة ادبى امپرسيونيسم تشبيه كرده اند. او عالقة 
دارد،  شخصيت هايش  آگاهى  بازنمايى  به  شديدى 
او،ويليام  فيلسوف  و  روانشناس  برادر  درحاليكه 
است،  ذهن10»  سيال  «جريان  واژة  ابداع گر  جيمز، 
كه  ايده هايى  و  احساسات  انديشه ها،  جريان  يعنى 
در ذهنمان سرگردان اند. جيمز اين واژه را در كتاب 
مبانى روانشناسى (1890) مطرح مى كند، واژه اى كه 
در دهه هاى اول قرن بيستم ميالدى مالزم نويسندگان 

منحصراً مدرنيستى همچون جيمز جويس شد. 

«جريان  وقتى  اينكه  همه  از  تعجب برانگيزتر  اما 
مى شد،  وارد  ما  واژگان  به  داشت  تازه  ذهن»  سيال 
داراى  مى تواند  آگاهى  كه  دريافتند  فيزيك دانان 
با  باشد.  دنيا  از  آن ها  توصيف  در  حياتى  اهميتى 
ظهور مكانيك كوانتوم، آن ها دريافتند كه بايد براى 
درون اتمى،  دنياى  دربارة  نظرياتشان  معناداركردن 
در  فعاالنه  دانشمند/مشاهده گر  كه  كنند  اذعان 
ساخته وپرداخته كردن واقعيت دخالت دارد. در سطح 
درون اتمى، واقعيت همچون جريان ذهنى اى به نظر 
و  ذرات  همچون  گاهى  اشياء  آن،  در  كه  مى رسيد 
گاهى همچون موج رفتار مى كنند. اين كه كدام وجه 
انسان  كه  دارد  اين  به  بستگى  باشد  مشاهده  قابل 

مشاهده گر چگونه به موقعيت بنگرد. 

چنين ديدگاهى فيزيك دانان را وحشت زده كرد. آن ها 
مصرانه تالش مى كردند تا هرجور شده از آن رهايى 
يابند. در بيشتر سال هاى قرن بيستم ميالدى، باز هم 
هرجور  مى شود  را  ذهنيت  كه  كرد  تصور  مى شد 
عينى  كامًال  توصيفى  و  كرده  خارج  صحنه  از  شده 
جرگه  اين  جزء  انيشتين  آلبرت  نمود.  ارائه  دنيا  از 
بود، اما موضع او موفق واقع نشد. چهل سال قبل، 
جان ويلر، فيزيكدان نظرى آمريكايى، مجموعه اى از 
آزمايشات فكرى ارائه داد تا مشخص شود آيا يك 
مشاهده گر مى تواند بر اين امر تأثير بگذارد كه نور 
مثل ذره يا مثل موج حركت كند يا خير. سال 2007 
بود كه آلن آسپك، فيزيك دان فرانسوى ثابت نمود 
كه چنين چيزى ممكن است. نشرية نيچر فيزيكز11 
در مورد مجموعه آزمايشاتى گزارش داد كه تاثيرى 
مشابه را با استفاده از اتم هاى هليوم نشان مى دهد. 

اندرو تروسكات، دانشمند استراليايى كه سرپرست 
كه  نوشت  تودِى12  فيزيكز  در  بود  هليوم  پژوهش 
كه...  دارند  اقرار  فيزيك دانان  از  درصد   99.999»
نحوه سنجش، امر مشاهده پذير را به واقعيت تبديل 
به  را  دنيا  انسان  ذهنيت  ديگر،  عبارت  به  مى كند». 

پيش مى برد. 

اين  در  قرارگرفتن  به  مايل  فيزيك دانان  تمام  البته 
مسير نيستند؛ درواقع واكنشى شديد در برابر ذهنيت 
وجود  به  موجب  امر  اين  است.  گسترش  حال  در 
فيزيك  در  چندگانه13»  دنياهاى  «تفسير  آمدن 
كه  هربار  تفسير،  اين  به  بنا  است.  شده  كوانتومى 
دهد  انجام  را   X) گزينه  دو  با  درون اتمى  ذره  يك 
خود  از  نسخه  دو  به  دنيا  شود،  روبرو  را؟)   Y يا 
و   X عمل  ذره  آن ها،  از  يكى  در  كه  مى يابد  تكثير 
ديگرى عمل Y را انجام مى دهد. با توجه به تخمين 
فيزيك دانان كه حدود 1080 ذره در عالم وجود دارد 
گزينه هاى  با  بار  چندين  ثانيه  هر  در  آن ها  اكثر  و 
متعدد روبرو مى شوند، اين يعنى بنابر تفسير دنياهاى 
چندگانه، بى شمار نسخه از عالم در هر نانوثانيه به 

وجود مى آيد. 

اين جوشش تقسيمى يكى از معدود راه هاى پيِش رو 
به  اينكه  بدون  است  كوانتومى  رفتار  توجيه  براى 
من  كه  زمانى  شود.  داده  محورى  نقشى  آگاهى 
چندگانه  دنياهاى  تفسير  بودم  فيزيك  دانشجوى 
مفهومى نامتعارف بشمار مى آمد، اما امروزه درحال 
تبديل شدن به عرف است. اين امر بيشتر بدين سبب 
است كه مسئلة مشكل ساز آگاهى از بين نرفته است. 

برخى فيزيك دانان مى خواهند مسئلة آگاهى را كًال 
كنار بگذارند، اما برخى ديگر تالش مى كنند تا آن 
را به صورت پديده اى اصالتًا مادى جلوه دهند. مثًال 
فناورى  موسسة  نظرى  فيزيك دان  تگمارك،  مكس 
مانند  هم  آگاهى  كه  است  اميدوار  ماساچوست14، 
باشد.  ماده  از  ديگر  وضعيتى  گاز،  و  مايع  و  جامد 
او فيزيك دانان را دعوت كرده تا قرينه هاى فيزيكِى 
آگاهى را كاوش كنند. سؤال او اين است كه هنگام 

وجود آگاهى، چه شرايط فيزيكى برقرار است؟ 

صورت  مشابهى  حركات  هم  عصب شناسى  در 
گرفته تا «قرينه هاى عصبى آگاهى15» (ان.سى.سى) 
شود.  تعيين  آگاهى  عصب شناختى  امضاهاى  يعنى 
ُكخ،  كريستوف  بار  اولين  را  سى  سى.  ان.  پروژه 
برنده  كريك،  فرانسيس  و  آمريكايى  عصب شناس 
آغاز  ميالدى   1990 دهة  در  نوبل،  جايزة  انگليسى 
نمودند. اين پروژه تا كنون گام هاى بزرگى برداشته 
قادر  را  ما  امروزه  اپتوژنتيك  نظير  ابزارهاى  است؛ 
تفكرات،  برخى  داشتن  هنگام  ببينيم  تا  ساخته اند 
طرح هايى  به عالوه،  مى كنند.  كارى  چه  نورون ها 
مغز  طرح  و  آمريكا  در  «برين16»  طرح  همچون 
انسان17 در اتحادية اروپا، بخش هايى از مغز را كه 
هنگام تجربة طيفى وسيع از احساسات و تجربيات 

ذهنى فعال هستند، نقشه بندى كرد. 

فيزيك دانان  ميالدى،  نوزدهم  و  هجدهم  قرون  در 
ذهنيت  مسئلة  به  چندانى  اهميت  شيمى دانان  و 
نبودند.  اينگونه  مردم  از  بسيارى  اما  نمى دادند، 
پيدايش روانكاوى در اواخر قرن نوزدهم ميالدى را 
مى توان در همين بستر درك نمود؛ هر نظرى كه در 
باشيم،  داشته  فرويد  زيگموند  آراى  جزئيات  مورد 
و  هستيم  احساساتى  موجوداتى  كه  كنيم  قبول  بايد 
دنبال  به  اين چنين  كه  كنيم  تحسين  را  او  مى توانيم 
درمان  و  درك  به  نسبت  نظام مند  رويكردى  ارائة 
روان انسان بود. اينگونه استدالل شده كه يك روش 
تفسيِر كمدى الهى اين است كه آن را نسخه اى قرون 
الهِى  سلوك  فقط  نه  بدانيم:  روانكاوى  از  وسطايى 
روح به سوى رستگارى، بلكه همچنين سفِر درمانِى 
و  بهشت  روانى.  سالمت  به سوى  بيمار  ذهن  يك 
جهنم فقط مكان هاى مسيحى نيستند: وضعيت هاى 
فيزيكى  فضاى  در  هركارى  ما  جسم هاى  ذهنى اند. 
بكنند، ما ساكن عرصه اى روانى هم هستيم و بايد 

بتوانيم راجع به وضعيت هاى ذهنى صحبت كنيم. 

نظير  جنبش هايى  با  كردند  سعى  هم  هنرمندان 
امپرسيونيسم، سورئاليسم و اكسپرسيونيسم با مسئلة 
به  دقيقًا  جنبش ها  اين  شوند.  شاخ  به  شاخ  ذهنيت 
عميقًا  ابعاد  كه  مى آورند  وجد  به  را  ما  دليل  اين 
و  كشيده  تصوير  به  را  هنرمند/مشاهده گر  ذهنِى 
از  را  دنيا  كه  هستيم  اين  عاشق  ما  مى كنند.  بررسى 
پنجرة چشمان وينسنت ون گوگ و پل سزان ببينيم، 
ما  به  شبيه  ذهنى  چشم انداز  با  افرادى  آن ها  چون 
ون گوگ  سبز  (آسمان هاى  آثارشان  چون  و  هستند 
تفكر  اين  سزان)  شكستة  مكعبِى  چشم اندازهاى  و 
را به چالش مى كشد كه واقعيت عينى، حقيقى تر از 
از  نقاشى  يك  پيش،  ماه  چند  است.  ذهنى  واقعيت 
داشت.  فروش  دالر  ميليون   300 حدود  گوگن  پل 
يكى از داليل اينكه بازار هنر اينگونه ديوانه وار است 
اين است كه هنر، قدرت منظرگاه فردى را بازنمود 
را  آن  غلط)  يا  (درست  افراد  بسيارى  و  مى كند؛ 

پادزهرى براى سوژه زدايِى علم مى دانند. 
سؤال  يك  اما  هستند،  مهيج  علومى  اين ها  تمام 
ذهنى  تجربة  اين ها  از  يك  هيچ  آيا  مى ماند:  باقى 
كه  مى كند  ادعا  فيلسوف  چامرز  مى كند؟  تبيين  را 
مسئلة تجربه را نمى توان به صورت مكانيكى تقليل 
داد. او مى گويد كه «حتى هنگامى كه نحوة عملكرد 
تمام فعاليت هاى مرتبط با آن تبيين گردد،باز هم اين 
مسئله ادامه خواهد داشت». يعنى درواقع او مى گويد 
كه هيچ مقدار جزئياتى راجع به پتانسيل ها و روابط 

نورونى نمى تواند ما را به جوهرة ذهنيت برساند. 

فيلسوفان  و  فيزيك دانان  عصب شناسان،  از  بسيارى 
با او مخالف اند، اما من با او هم نظرم. مسئله خيلى 
شبيه  آبى  از  شما  تجربة  آيا  كه  است  اين  از  فراتر 
تجربه من هست يا خير. همانطور كه دكارت و قرون 
وسطايى ها درك كرده بودند، ذهنيت داراى يك وجه 

اخالقى نيز هست. الك هم به اين امر اشاره مى كند 
«چيزى  مى نمايد  تعريف  اينگونه  را  انسان  خودِ  و 
متفكر و آگاه (با هر محتوايى؛ اينكه معنوى، مادى، 
ساده، يا پيچيده اهميتى ندارد) كه نسبت به لذت و 
درد ادراك دارد، يا آگاه است؛ توانايى خوشبختى يا 
تيره روزى دارد؛ و تا جايى كه اين آگاهى بسط دارد، 

نگران خود است». 

درد  هم  مى شويم،  روبرو  درد  موضوع  با  هم  باز 
با  مى توان  را  تيره روزى  آيا  عاطفى.  هم  و  جسمى 
چه؟  را  خوشبختى  نمود؟  «تبيين»  سيناپسى  شليك 
كوين  جرج  پدر  با  را  مسئله  اين  پيش  سال  چند 
اخترشناس  يسوعى،  كشيش  يك  او  كردم.  مطرح 
آيا  پرسيدم  او  از  است.  واتيكان  رصدخانة  مدير  و 
قرن  در  بينگنى18  هيلدگارد  وقتى  است  ممكن 
دوازدهم ميالدى الهاماتى از خدا دريافت نمود، اين 
همان حمله صرع بوده باشد؟ پدر كوين مشكلى با 
وقتى  كه  بود  معتقد  او  درواقع  نداشت.  مسئله  اين 
لزومًا  بيفتد،  اتفاق  ذهن  در  عظيمى  چيز  چنين 
قرينه هاى عصب شناختى نيز همراه آن وجود خواهد 
داشت. او معتقد بود كه هيلدگارد ممكن بوده صرع 
داشته باشد، اما اين بدين معنى نيست كه خدا با او 

سخن نگفته است. 

قرينه هاى  حتمًا  است:  اين  مانند  نيز  درد 
عصب شناختى دارد، وگرنه نخواهيم توانست واكنش 
بدنمان  به  تا  كنيم  دور  آتش  از  را  دستمان  و  دهيم 
آسيب نرسد (كسانى كه توانايى احساس كردن درد 
مى شوند).  آسيب  دچار  فوراً  مى دهند،  دست  از  را 
درعين حال، درد فراتر از ابعاد جسمى آن است؛ اين 
امر را در انواع تيره روزى كه در جهنم دانته آمده نيز 
مشاهده مى كنيم و امروزه نيز اخبار رسانه، همه روزه 
ميليون ها  زندگى  بر  جنگى  فجايع  تاثيرات  از  را  ما 

انسان مطلع مى كند. 

پرسش  اين   (2012) فاى  كتاب  در  تونونى  جوليو 
توليد  ذهن  محض،  مادة  «چگونه  مى كند:  مطرح  را 
اين  كه  مى نويسد  عصب شناس  تونونِى  مى كند؟» 
رفته...  و  شسته  برداشتى  از  «عجيب تر  است  رازى 
البته  مى كشد».  چالش  به  را  ايمان  كه  غيرممكنى 
او تبيينى از آگاهى به ما ارائه مى دهد كه مبتنى بر 
نظرية اطالعات است، نظريه اى كه تگمارك و ُكخ از 
ستايندگان آن هستند. او مى خواهد براى پديده هاى 
و  گاليله  دكارت،  كه  دهد  انجام  را  كارى  روانى 
وارثانشان براى پديده هاى فيزيكى انجام دادند: يعنى 
را  ذهنى  تجربة  كلى،  تجربى  قوانين  با  مى خواهد 
تجربه هايى  چنين  كه  مى گويد  ما  به  او  كند؛  تبيين 
داراى شكل هايى در يك فضاى رياضياتى چندبعدى 

هستند. 

من به شخصه مشكلى با اين نظر ندارم كه تجربيات 
ذهنى ممكن است قرينه هاى رياضياتى داشته باشند، 
عصبى  قرينه هاى  با  هم  كوين  پدر  كه  همانطور 
مشكلى نداشت. من ستايندة هندسة تحليلى هستم 
و به همين جهت، برداشت تونونى را دوست دارم؛ 
اما در عين حال، نظرية اطالعات را به عنوان پلى به 

ذهنيت قبول ندارم. 

مدل هاى عصب شناختى و اطالعاتى از ذهنيت قطعًا 
كاربرد و ارزش خود را دارند، همانطور كه مدل هاى 
مكانيكى پيشين از جهان ارزش خود را داشت. اما 
اين نظريه ها همچون اجداد مكانيكى خود، ريشه در 
اين پافشارى دارند كه ذهنيت پديده اى ثانوى است 
كه با چيزى متقدم مى توان آن را تبيين نمود. چامرز 
همچون دكارت و الك بر تقدم تجربه ذهنى اصرار 
دارد، يا به قول بيت بول فيلسوف «آگاهى از لحاظ 
وجودى تقدم دارد». بيت بول معتقد است كه آگاهى 
سوم شخص  «به صورت  بتوانيم  كه  نيست  چيزى 
«در  كه  است  چيزى  بلكه  كنيم»،  توصيف  را  آن 
آن  طريق  از  شخص  اول  به صورت  و  ساكن ايم  آن 
زندگى مى كنيم». اين سخن يادآور چيزى است كه 
ادموند هوسرل، فيلسوف آلمانى در سال 1936 آن 
را «دنياى زندگى» تجربة آگاه ناميد. من فكر مى كنم 
يافتن سرچشمة  بايد براى  جايى است كه  آنجا  كه 
من،  نظر  به  البته  كنيم.  مراجعه  آن  به  خودمان، 
دربارة  متمادى  قرن هاى  تا  دانشمندان  و  فيلسوفان 

اين مطلب بحث خواهند نمود.
 

پى نوشت ها:
 (Margaret Wertheim) ورتايم  مارگارت 
در  انديشه  نهاد  مدير  استراليا،  اهل  علمى  نويسندة 
ملبورن  دانشگاه  نائب رئيس  دستيار  و  آنجلس،  لس 
 (2011) حاشيه  در  فيزيك  او  كتاب  آخرين  است. 

است.
 [1] Inverted spectrum
[2] qualia
[3] mechanists
[4] The Quest for Consciousness: A 
Neurobiological Approach / 2004
[5] Consciousness: How Matter 
Becomes Imagination / 2000
[6] Consciousness Explained / 1991
[7] Ex Machina
[8] Giotto›s Arena Chapel
[9] The Assayer
[10] Stream of Consciousness
[11] Nature Physics
[12] Physics Today
[13] MWI
[14] Massachusetts Institute of 
Technology
[15] NCC
[16] BRAIN initiative
[17] Human Brain Project
[18] Hildegard of Bingen
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     جمعه 23 بهمن     12 فوريه

1324 خورشيدى ( 1946 ميالدى)
درگذشت رضاقلى ميرزا ظلى - موسيقيدان 

و آوازخوان
1348 خورشيدى ( 1970 ميالدى)

انتصاب دكتر نصراهللا مقتدرمژدهى به رياست 
دانشكده پزشكى تهران

   شنبه 24 بهمن     13 فوريه

1345 خورشيدى ( 1967 ميالدى)
درگذشت فروغ فرخزاد - شاعر معاصر

مجموعه اشعار زنده ياد فروغ فرخزاد بدون 
شركت  در  ايران  از  خارج  چاپ  سانسور 

كتاب موجود است.
1346 خورشيدى ( 1968 ميالدى)

دانشگاه  رياست  به  مجتهدى  دكتر  انتخاب 
ملى ايران

تاريخ  (پروژه  مجتهدى  دكتر  خاطرات 
حبيب  كوشش  به  هاروارد  دانشگاه  شفاهى 

الجوردى) در شركت كتاب موجود است
1375 خورشيدى ( 1997 ميالدى)

درگذشت مهدى مفتاح، موسيقيدان، مدرس 
و مؤلف

   يكشنبه 25 بهمن     14 فوريه

1332 خورشيدى ( 1954 ميالدى)
زادروز قشنگ كامكار، نوازنده و مدرس سه تار
كتاب  شركت  در  كامكارها  گروه  آثار 

موجودند
1356 خورشيدى ( 1978 ميالدى)

و  شاعر   - مزارعى  فخرالدين  درگذشت 
استاد دانشگاه

1367 خورشيدى ( 1989 ميالدى)
صدور فتواى روح اهللا خمينى مبنى بر ارتداد 
سلمان رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى

1387 خورشيدى ( 2009 ميالدى)
درگذشت ناصر آهنييان آهنگساز قديمى، كه 
آهنگهاى زيادى خصوصا براى آغاسى و خانم 
سوسن و... ساختند و همچنين برادر هنرمند 
فقيد افشين بودند بر اثر سكته مغزى در ايران.

1389 خورشيدى ( 2011 ميالدى)
اعتراضات جنبش سبز در تهران و شهرستانها

   دوشنبه 26 بهمن     15 فوريه

1311 خورشيدى ( 1933 ميالدى)
 - الضرب  امين  آقا  حسين  حاج  درگذشت 

نماينده مجلس و رييس اتاق تجارت
1335 خورشيدى ( 1957 ميالدى)

زادروز شهريار مندنى پور، شاعر، منتقد ادبى
1340 خورشيدى ( 1962 ميالدى)

درگذشت سيدعلى نصر - بنيانگذار تئاتر در 
ايران، در سن 66 سالگى

1357 خورشيدى ( 1979 ميالدى)
تيرباران: سرلشكر منوچهر خسروداد، فرمانده 

(سرلشكر)،  ناجى  رضا  سرلشكر  هوانيروز، 
اهللا  نعمت  ارتشبد  اصفهان،  نظامى  فرماندار 
نصيرى، سومين رئيس ساواك وسپهبد مهدى 

رحيمى، فرماندار نظامى تهران
1358 خورشيدى ( 1980 ميالدى)

زادروز سميرا مخملباف، كارگردان ايرانى
1368 خورشيدى ( 1990 ميالدى)

زادروز نسيم خسروى هنرمند ونويسنده در 
كرمانشاه

1386 خورشيدى ( 2008 ميالدى)
درگذشت پروفسور امنون نتصر بر اثر بيمارى 
پروفسور  آنجلس.  لوس  در  بيمارستانى  در 
اورشليم،  عبرى  دانشگاه  ممتاز  استاد  نتصر 
مبتكر مركزايرانشناسى دركشور اسرائيل، بنيا 
دارنده  اسرائيل،  راديو  فارسى  بخش  نگذار 
مدارك متعدد از دانشگاه هاى آمريكا، مؤلف 
و  ايران  يهوديان  و  ايران  درباره  معتبر  كتب 
مورد احترام در جوامع علمى جهان بوده اند.

كتا ب هاى پادياوند 3 جلدى - اين كتا ب ها 
با  و   » دانشوران  جامعه  بنياد   » همت  به  كه 
زبان  دو  به  نتصر  امنون  شادروان  سردبيري 
منتشر  س آنجلس  لو  در  انگليسى  و  فارسى 
شده، پژوهش هايى است در تاريخ و فرهنگ 
جغرافيايى  محدوده   به  كه  ايرانى،  يهوديان 
شامل  و  نيست،  منحصر  ايران  كشور  كنونى 
تمام سرزمين هايي است كه در قلمرو فرهنگ 
ايرانى بوده است – موجود در شركت كتاب

 يادنامه پروفسور امنون نتصر(همراه با سى 
دى)- موجود در شركت كتاب

 كتاب انديشه ها، خاطره ها و نامه ها (مجموع 
جلد  نتصر)  امنون  پروفسور  مقاالت  از  هاى 

اول از انتشارات شركت كتاب
 

     سه شنبه 27 بهمن     16 فوريه

1343 خورشيدى ( 1965 ميالدى)
عزيمت محمدرضا شاه و فرح پهلوى براى 

معاينات پزشكى و استراحت به اتريش
1344 خورشيدى ( 1966 ميالدى)

درگذشت اسماعيل اميرخيزى - نويسنده و 
از مجاهدين نهضت مشروطيت

1349 خورشيدى ( 1971 ميالدى)
پرويز راجى به سمت سفير ايران در بريتانياى 

كبير منصوب شد.
با  راجى  پرويز  خاطرات  و  يادداشت ها 
عنوان  «خاطرات آخرين سفير شاه در لندن» 
چاپ نخست در سال 1983در شركت كتاب 

موجود است.
1325 خورشيدى ( 1947 ميالدى)

زادروز غزاله عليزاده، نويسنده
آثار غزاله عليزاده در شركت كتاب

1339 خورشيدى ( 1961 ميالدى)
درگذشت مهوش خواننده

1371 خورشيدى ( 1993 ميالدى)
و  بازيگر،  شاعر،  اوصياء،  پرويز  درگذشت 

خواننده
1381 خورشيدى ( 2003 ميالدى)

و  كارگردان  بازيگر،  ژيان،  رضا  درگذشت 

فيلمنامه نويس سينما، تلويزيون و تئاتر ايرانى

     چهارشنبه 28 بهمن     17 فوريه

1281 ميالدى ( 1903 ميالدى)
زادروز صادق هدايت - نويسنده معاصر

كتا بهاى صادق هدايت چاپ پيش و پس از 
انقالب در شركت كتاب موجود است.

1297 ميالدى ( 1919 ميالدى)
در  وزير  نخست  هويدا  اميرعباس  زادروز 

دوران پهلوى
كتاب معماى هويدا چاپ آمريكا نوشته دكتر 
عباس ميالنى در شركت كتاب موجود است.

1300 خورشيدى ( 1922 ميالدى)
مشيرالدوله،  طرف  از  مصدق  محمد  دكتر 

والى آذربايجان شد.
1324 خورشيدى( 1945 ميالدى)

زادروز شهرنوش پارسى پور، نويسنده
كتا بهاى شهرنوش پارسى پور چاپ خارج 

از ايران در شركت كتاب موجود است
1349 خورشيدى( 1971 ميالدى)

زادروز آرش حجازى، نويسنده، مترجم
كتا بهاى پائولو كوليو با ترجمه آرش حجازى 

در شركت كتاب موجود است.
1374 خورشيدى ( 1996 ميالدى)

درگذشت محمدجعفر محجوب - نويسنده 
و پژوهشگر معاصر

كتا بهاى ديوان ايرج ميرزا و صد خطابه(از 
عاميانه   ادبيات  كتاب)-  شركت  انتشارات 
ايران، خاكستر هستى با مقدمه بزرگ علوى، 
شاهنامه  از  قصه  سى  زاكانى  عبيد  كليات 
(آفرين فردوسى)داستا نهاى شاهنامه فردوسى 
(16 سى دى) داستانى از شاهنامه فردوسى: 
رستم و سهراب (6 سى دى) ، حافظ (4 سى 
دى)، مثنوى مولوى. (2 سى دى) در شركت 

كتاب موجود است
1375 خورشيدى ( 1997 ميالدى)

درگذشت بزرگ علوى - نويسنده معاصر
1383 خورشيدى ( 2004 ميالدى)

درگذشت عماد خراسانى -شاعر و غزلسراى 
معاصر

كتاب  شركت  در  خراسانى  عماد  ديوان 
موجوداست .

 
     پنجشنبه 29 بهمن     18 فوريه

1352 خورشيدى ( 1974 ميالدى)
نويسنده  و  شاعر  گلسرخى  خسرو  اعدام 

ماركسيست 
تاليفات: اى سرزمين من، بيشه بيدار و خسته 
تر ازهميشه(مجموعه آثار) در شركت كتاب 

موجود است.
1379 خورشيدى ( 2000 ميالدى)

درگذشت نادرنادرپور شاعر برجسته معاصر 
در لس آنجلس

شركت كتاب مجموعه كامل اشعار نادرپور 
را دردو جلد در بيش از 1600 صفحه منتشر 

كرده است.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
12 تا 18 فوريه (23 تا 29 بهمن)

نادر
نادرپور

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

 - تهران  در   1308 خرداد   16 (زاده  نادرپور،  نادر 
شاعر،  لس آنجلس)،  در   1378 بهمن   29 درگذشته 
ايرانى  اجتماعى  و  سياسى  فعال  مترجم،  نويسنده، 

بود. او از اعضاى كانون نويسندگان ايران بود.
او فرزند «تقى ميرزا» از نوادگان رضاقلى ميرزا، فرزند 
پايان  به  از  پس  نادرپور  بود.  افشار  نادرشاه  ارشد 
رساندن دوره متوسطه در دبيرستان ايرانشهر تهران، 
رفت.  فرانسه  به  تحصيل  ادامه  براى  سال 1328  در 
دانشگاه  از  ليسانس  دريافت  از  پس  سال 1331  در 
به  فرانسه  ادبيات  و  زبان  رشته  در  پاريس  سوربن 
تهران بازگشت. وى از سال 1337 به مدت چند سال 
در وزارت فرهنگ و هنر در مسئوليت هاى مختلف 

به كار مشغول بود.
نادرپور در سال 1346 در كنار تعدادى از روشنفكران 
نويسندگان  كانون  تاسيس  در  مشهور  نويسندگان  و 
ايران نقش داشت و به عنوان يكى از اعضاى اولين 

دوره هيات دبيران كانون انتخاب گرديد.
نادرپور به زبان فرانسه آشنايى كامل داشت و شعرها 

و مقاله هايى را به زبان فارسى ترجمه كرد.
نادرپور پس از انقالب ايران 1357، به آمريكا رفت 
و تا پايان عمر در اين كشور به سر برد. وى سرانجام 
در روز جمعه18 فوريه 2000 ميالدى مقارن با 29 
بهمن 1378 در لس آنجلس درگذشت. روحش شاد 

و يادش گرامى باد.
نمونه اى از شعر نادر پور را با هم مرور كنيم:

قاب عكس

روزى كه كودكانه ، به تصوير خويشتن
در چشمه ها و آينه ها ديده دوختم

پنداشتم كه آينه ، همتاى چشمه است
 وين هر دو در نگاه نخستين برادرند
 پنداشتم كه هر كه در آيينه بنگرد

 در چشمه نيز ، چهره ى او جلوه مى كند
وان چهره هاى تيره و روشن ، برابرند
 پنداشتم كه چشمه اگر خفته در چمن

آيينه اى است عاشق ديدار آفتاب
وينك ، بر آن سر است كه از اوج آسمان

خورشيد را برهنه فرود آورد در آب
پنداشتم كه در شب

تار اتاق من
 آيينه ، چشمه اى است كه آرام و بى خروش

مى ريزد از بلندى ديوار بر زمين
وندر زالل جارى او ، اشتياق من

كم كم رسوب مى كند و مى رود به خواب
آرى ، هزار بار

تصوير من در آينه و چشمه ، غرق شد
رسوب   ، درخشان  چشم  دو  آن  در  خود  يا 

كرد

تا ناگهان ، جوانى
ناپايدار من

 چون آفتاب ، در شب غربت ، غروب كرد
بعد از غروب او

وقتى كه ماه از دل مرداب آسمان
سر مى كشد برون

من با رسوب خاطره ، آغشته ام هنوز
من ، چشمه سار آينه را با عصاى وهم
 آشفته مى كنم كه مگر از رسوب او
تصوير كودكانه ى خود را برآورم

زيرا كه من
، حريص تر از ساليان پيش

در جستجوى صورت گمگشته ام هنوز
 اما در آينه

 اكنون ، به جاى چهره ى آن طفل خردسال
 سيماى سالخورده ى مردى سپيد موست

دشمن   ، خويش  با  و  هراسد  مى  مرگ  كز 
است

آيينه ، چشمه نيست
آيينه قاب عكس كهنسالى من است
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نمايش
------------------------
امينى  مكس  با  كمدى  استندآپ 

از  بليط  بهاى  شب*   8 ساعت  فوريه-   13 شنبه 
52 دالر تا 62 دالر 

818 908 0808
ROYCE HALL UCLA 
10745 Dickson CT.,

 Los Angeles, CA 90095 

گردهمايى و  سخنرانى 
------------------------

آموزشى  – علمي  كارگاههاى  جديد  سرى 

دكتر على نيرى- از پنجشنبه 4 فوريه تا پنجشنبه 
25 فوريه- ساعت 7 شب* بهاى بليط 50 دالر 
585 714 2121
OC PLAZA 
2575 McCabe Way,
 Irvine, CA 92614

ايران  تمدن  و  تاريخ  بر  درآمدى  پيش 
منشى  هخا

كارگاه آموزشى در 4 جلسه با 
دكتر تورج دريايى

 7/30 تا   6/30 ساعت   - فوريه   17 چهارشنبه   
شب* بهاى بليط براى چهار جلسه 100 دالر 

818 908 0808
1419 Westwood Blvd.,
 Los Angeles, CA 90024

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

فرنودى نهضت  دكتر 
جلسه   هشت  مدت  به  فوريه   4 پنجشنبه  از   

ساعت 7 تا 9 شب *ورودى 3دالر 
سينا  ابن  بنياد 

949 454 1555
15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

آنيتا قناعى -دوره دوم
دوشنبه 15 فوريه - ساعت 10 تا 12 ظهر* بهاى 

بليط براى شش جلسه 150 دالر
818 908 0808
818 447 4422
كتاب شركت 
1419 Westwood Blvd., Los 

Angeles, CA 90024

حلقه عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

آنيتا قناعى - دوره هشتم
سه شنبه 16 فوريه - ساعت 5 تا 7 عصر* بهاى 

بليط براى شش جلسه 150 دالر
818 908 0808
818 447 4422
كتاب  شركت 
1419 Westwood Blvd., 

Los Angeles, CA 90024

فلسفه  كالس 

ساعت  دكتر عسكري- اولين يكشنبه هر ماه – 
3 بعد از ظهر* ورودى رايگان 

818 908 0808
كتاب  شركت 
1419 Westwood Blvd.,
 Los Angeles, CA 90024

موسيقى كالس هاى 

كوشادپور  سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

310 477 7477
310 277 4824
كتاب شركت  سرا  موسيقى 
1419 Westwood Blvd.,

 Los Angeles, CA 90024

بوك كالب

 - ها  شب  شنبه   5- زنديان  ماندانا  دكتر 
عضويت مى پذيرد* ورودى رايگان   

تماس: تلفن 
310 477 7477
818 908 0808
كتاب شركت  فرهنگسراى 
1419 Westwood Blvd., Los 

Angeles, CA 90024

شعر شب 
--------------------

عاشقان شعر  شب 

فرنود  ملك  فرشته 
بهاى  شب*   9 تا   6 ساعت  فوريه-   14 يكشنبه 

بليط 30 دالر 
818 297 2806

گلدن ايج سالمندان  كانون  سالن 
18332 Ventura Blvd., 

Tarzana, CA 91356

كنسرت
--------------------

جمعى  و  عظيم  مهناز  دكتر  با  همراه  ولنتاين 
از وكال و پزشكان ايرانى 

بهاى  شب*   7/30 ساعت   – فوريه   12 جمعه 
بليط 80 دالر 

818 640 1778
818 908 0808
Royal Palace Banquet Hall
210 S Brand Blvd., 

Glendale, CA 91204

بزمى به ياد ماندنى، گروه فرهنگى بت ديويد 
هومن مديريت  با 

سورپرايز هنرمند  و  روفه  مژده 
شنبه 13 فوريه- ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب  

بهاى بليط 50 دالر 
818 486 4186
818 674 8434
داويد بيت  فرهنگى  مجتمع 
18648 Clark Street, 
Tarzana, CA 91356

آنجلس لس  در  سعيدى  احمد  كنسرت 
شنبه 13 فوريه- ساعت 8/30 شب * بهاى بليط 

از 46 دالر تا 101 دالر 
Saban Theatre
8440 Wilshire Blvd,

 Beverly Hills, CA 90211

رويدادهاى هفته 
جمعه 12 فوريه  2016 تا پنجشنبه 18 فوريه 2016

NET/EVENT.08هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در                                             دنبال كنيد

در جنوب كاليفرنيا:

www.iranshahrnewsagency.com
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رايگان
FREE

رضا صادقى:
سوغاتى با خودم خبر موفقيت هاى ايرانيان 

لس آنجلس را به ايران مى برم

در گفتگو با ايرانشهر:

مشكى پوش  و  خوش صدا  خواننده  صادقى  رضا 
اجراى  براى  اخيرا  ايران،  داخل  پاپ  موسيقى 
ميهمان  متحده  اياالت  شهر  چند  در   كنسرت هايى 

جامعه ايرانيان آمريكاست.
او كه از فرودگاه LAX وارد خاك آمريكا شده و 20 
فوريه در مايكروسافت تياتر نيز براى ايرانيان جنوب 
كاليفرنيا روى صحنه خواهد رفت، در گفتگوى ويژه با 
خبرگزارى ايرانشهر گفت: «خوشحالم كه اين فرصت 
را پيدا كردم كه از نزديك، زندگى پر از شور، عشق 
و موفقيت جامعه ايرانيان آمريكا، خصوصا هموطنان 
عزيزم در لس آنجلس را نظاره كنم و اين مدت كوتاه 
را مهمان مهربانى و البته نظاره گر سربلندى آنها باشم.»
آقاى صادقى كه چند روز پيش  نيز پس از ورود به 
شادروان  معروف  بيلبورد  از  عكسى  فرشتگان،  شهر 
بيژن پاكزاد طراح سرشناس و موفق ايرانى آمريكايى 
كه در بلوار سانتامونيكا قبل از تقاطع وست وود نصب 
شده است، را در فيسبوك شخصى خود منتشر كرد 
و نوشت: «چقدر افتخار يك ايرانى موفق و ديدن در 
جهانى ديگر... روحت شاد بيژن بزرگ»، به ايرانشهر 
گفت: «من به همه هموطنانمان در ايران قول داده ام 
كه در بازگشت از اين سفر برايشان جلوه هاى راستين 
عنوان  به  آمريكا  در  هموطنانمان  زندگى  حقيقى  و 
سوغاتى ببرم. آمده ام تا زيبايى هاى برآمده از تالش، 
و  دوست  وطن  ايرانى  هزار  صدها  معرفت  و  همت 
دنيا  ينگه  در  غريب  شهرى  از  كه  را  پرور  فرهنگ 
خانه اى امن و خوشنام براى ايرانيان ساخته اند، ببينم و 

براى مردم خوبمان در ايران از آن تعريف كنم.»
رضا صادقى درباره تجربه كوتاه خود از برخورد با 
«با  مى گويد:  لس آنجلس  در  زبان  فارسى  هموطنان 
اينكه تعريف اين فضاى ايرانى را شنيده بودم اما تا 
به چشم نديدم باورم نمى شد كه بخشى از خاك ايران 
را اين سوى دنيا گذاشته باشند و تا به اين ميزان صفا 

پرژن  مانند  محله اى  در  بتوان  را  ايرانى  صميميت  و 
بى  صميمى،  مردمى  حضور  شاهد  من  ديد.  اسكوئر 
و  كوچك  از  كه  بودم  دوست  فرهنگ  و  افتاده  ريا، 
بزرگ به هنرمندان خود عالقه دارند و آنها را گرامى 

مى دارند.»
كه  نيست  هنرمندى  نخستين  صادقى  رضا  اينكه  با 
به  ايران  از  هنرى  برنامه  يا  و  كنسرت  اجراى  براى 
آمريكا مى آيد، اما شايد به جرات مى توان گفت، او 
يكى از نخستين هنرمندان داخلى است كه به محض 
ورود به لس آنجلس و بدون هراس از هيچ قضاوتى، 
ساكن  هموطنان  صميميت  و  صفا  از  خود  ديده هاى 

با  را  آمريكا  غرب  جنوب  خيز  آفتاب  شهر  اين  در 
مخاطبان پرشمار خود در داخل و خارج از ايران به 
اشتراك گذاشته است و در صفحه فيسبوك، حساب 
توييترى و كانال تلگرام خود به دفعات از ديدنى هاى 
ايرانى شهر فرشتگان كه به پايتخت ايرانيان برون مرز 

مى ماند، با هوادارانش گفتگو كرده است.
كنسرت رضا صادقى در لس آنجلس به همت موسسه 
«ويوال اينترتيمنت» در روز شنبه بيستم فوريه 2016 
در سالن مجلل مايكروسافت تياتر برگزار مى شود و 
عالقمندان مى توانند بليت هاى آن را از فروشگاه هاى 

منتخب ايرانى خريدارى كنند.

در جنوب كاليفرنيا


