
چرا دالر ترامپ از دالر اوباما در 
تهران گران تر است؟ 

اعتماد گسترده مردم آلمان به 
یک مجری ایرانی تبار

بازی نایاک با آبروی روزنامه های 
آمریکا

10 دانستنی استثنایی درباره 
خودروهای برقی

بدنامی بهتر است یا گمنامی؟

جهان به مرگ کاسترو عادت 
کرده بود

راست آلترناتیو  شبحی که 
واقعی می شود

 پای اینتل در کفش بنز  و  
بی ام دبلیو
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و  نگار  روزنامه  بهنود  مسعود 
نویسنده ایرانی ساکن انگلستان اخیر 
که  اطالعاتی  اساس  بر  شد  مدعی 
 9 مورخ  گلستان،   ابراهیم  دارد،  او 
فروغ  خورشیدی،   1342 شهریور 
به  شرعی  صورت  به  را  فرخزاد 
عقد موقت خود درآورده است. این 
چنین  که  است  بار  نخستین  برای 
موضوعی در محافل و جامعه  ایرانی 

مطرح می شود.
هم زمان  بهانه  به  که  بهنود  آقای 
شدن دو رویداد یکی تخریب منزل 
فروغ  و  گلستان  ابراهیم  مسکونی 
و  تهران  دروس  منطقه  در  فرخزاد 
دیگری انتشار کتاب »فروغ فرخ زاد، 
کارنامه ادبی و چند نامه منتشر نشده« 
میالنی،  فرزانه  نوشته  و  گردآوری 

متنی  در  است  برده  قلم  به  دست 
بار  نخستین  برای  که  نسبتا طوالنی 
نوامبر2016   29 دوشنبه  نیمروز  در 
خود  شخصی  فیسبوک  در  آنرا 
منتشر کرد مدعی شد،  فروغ فرخزاد 
گلستان  ابراهیم  پدر  خواست  به 
آیت  با خطبه  نیز  و  گلستان(  )تقی 
)صیغه(  عقد  به  شیرازی  تقوی  اهلل 

ابراهیم گلستان درآمده است.
و  او  نقد  با  بهنود  آقای  منتقدان 
اشاره به کوشش های مکرر او برای 

بازنویسی تاریخ می گویند:
»ابراهیم گلستان در هیچ مصاحبه، 
موضوع  نوشته ای  یا  و  گفت وگو 
ازدواج شرعی خود با فروغ فرخزاد 
را تایید نکرده است. ادعای تن دادِن 
و  باید  شرعی  قراردادی  به  فروغ 

باشد.  داشته  اثباتی  پشتوانه ای  باید 
هر  که  نگاری  تاریخ  اصول  بر  بنا 
دانشجوی ترم یک رشته تاریخ هم 
آن را می داند، نوشتن هرگونه روایت 
و  سند  با  باید  تاریخی  رویداد  و 
باشد.  همراه  معتبر  فکت  و  مدرک 
در غیر اینصورت، نوشته و یا حرف 

نامعتبر و نادقیق است.«
این نوع نگاه نشان می دهد که جامعه 
ایران خصوصا جوانان امروزی ایران 
و  گلستان  مانند  شخصیت هایی  که 
فروغ را اسطوره های خود می دانند، 
در  آنچه  به  آنها  بپذیرند  نمی توانند 
قراردادهای  امروزی  جوانان  نگاه 
است  زنان  تحقیر  برای  مضحک 

اعتقاد داشته اند.
ادامه در صفحه 2

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

آیابهنودراستمیگوید؟
مسعودبهنودمدعیشدفروغصیغهابراهیمگلستانبودهاست:

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

ارزش پول های خارجی  و به ویژه دالر آمریکا در ایران 
به طور غیر منتظره ای افزایش پیدا کرده است.

طی  چند روز گذشته سیر صعودی ارز در ایران شروع 
شد و سرانجام به مرز چهار هزار تومان رسید. در همین 
حال پوند بریتانیا و یورو نیز گران تر شدند و هر پوند 
نزدیک به 4900 تومان به فروش رسید و قیمت عرضه 

یورو نیز 42۵0 تومان گزارش شده است.
نگاهی  به جدول صرافی ها در دو هفته گذشته نشان 
شوک  یک  می  توان  را  قیمتی  افزایش  چنین  می  دهد، 

دانست. 
شوکی که دالیل مختلفی  برای آن مطرح شد که شاید 
مقامات  باشد.  دولتی  ارز  قیمت  افزایش  آن  مهم ترین 
بانکی جمهوری اسالمی در تصمیمی ناگهانی قیمت دالر 
دولتی را با حدود دویست تومان افزایش به 3209 رساند، 
تصمیمی که بالفاصله در بازار آزاد نیز تاثیر خود را نشان 
داد و افزایش حدود چهارصد تومانی دالر را به همراه 
داشت. که باعث پرش قیمتی دالر از میانه 3۵00 تا 3600 

تومان به مرز 4000 تومان شد.
این افزایش قیمت در نرخ برابری دالر امریکا و ریال 
ایران بار دیگر بسیاری از شهروندانی ایرانی آمریکایی، 
که  را  آمریکا  ساکن  ایرانی  دانشجویانی  خصوصا 

بخش عمده ای از مخارج خود را از طریق کمک های 
خانوادهایشان در ایران تامین می کنند، نگران کرده است.

در غیاب سیستم قانونی انتقال پول بین ایران و آمریکا 
در سال های گذشته هر خانواده ای مسیری منحصر به فرد 
برای انتقال پول پیدا کرده است که بسیاری از آنها غیر 
قانونی و حتی با ریسک باال هستند. برخی مسیر های 

انگلستان، کانادا و  مانند صرافی های  قانونی و مطمئن 
واسطه هایی در دیگر کشورها نیز دستمزدی به مراتب 
باالتر برای انتقال چنین پول هایی از ایران به آمریکا مطالبه 
میان  در  جمهوریخواه  حزب  به  عالقمندان  می کنند. 
ایرانیان آمریکا گران شدن دالر را نتیجه پیروزی آقای 

ترامپ می دانند که از نظر آنها قوی تر از اوباما است.

دالرآمریکادرایرانبه4000تومانرسید

اخبار بیشتر از فعالیت ها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

آیامسعودبهنوددربارهفروغوگلستانراستمیگوید؟

 هیئت ملی نقد و بررسی تصاویر متحرک در آمریکا
 The National Board of Review of  
در  مستقر    NBR یا    Motion Pictures
سازمان  این  جوایز  برندگان  فهرست  نیویورک، 

سینمایی را معرفی کرد.
 ،2016 سال  فیلم  بهترین   ،NBR داوران  دید  از 
»منچستر تا دریا« به کارگردانی »کنت النرگان« بوده 
و »کیسی افلک« عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد 
را برای بازی در همین اثر به خود اختصاص داد و 
بهترین بازیگر نقش اول زن »امی ادامز« برای فیلم 

»ورود« انتخاب شده است.
 هیئت ملی نقد و بررسی تصاویر متحرک، جایزه 
سینمایی  فیلم  به  را   2016 خارجی  فیلم  بهترین 
فیلمساز  فرهادی«  »اصغر  کارگردانی  به  »فروشنده« 

ممتاز ایرانی اختصاص داده است.
 فروشنده همچنین کاندیدای حضور در جشنواره 
اسکار امسال نیز است و اصغر فرهادی پیش از این 
با فیلم »جدایی نادر از سیمین« در سال 2012 برنده 

جایزه اسکار شده بود.
NBR سازمان سینمایی معتبری است که در سال 

1909 در نیویورک و درست 13 سال پس از تولد 
سینما، بنیان گذاشته شد و هر ساله از سوی منتقدان 
مشهور فیلم در ایاالت متحده، بهترین های سینمای 

آمریکا و جهان را انتخاب می کند. 
رتبه بندی  پیکچرز  موشن  وظیفه  مهمترین 

فیلم هاست که ما آنها را با عناوین زیر می شناسیم:
PG: مناسب برای همه خانواده

PG13: مناسب برای سیزده سال به باال
R:مناسب برای 18 سال به باال

21+: مناسب برای بزرگساالن 

یکگامماندهبهاسکار:
فروشندهبرندهجایزهموشنپیکچرزشد

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

ادامه از روی جلد:
مسعود بهنود در فرازی از نوشته خود آورده است: 
»..پدر و پسر با فروغ راهی زرده بند شدند گفتگوکنان. 
در همه راه گلستان بزرگ با فروغ سخن می گفت. تا 
ناگهان از این دو پرسید چرا ازدواج نمی کنید... مخاطبان 
به طبع لبخند می زدند و پاسخی در کار نبود. اما آقای 
پدر پیگیر بود و صالح نمی دید ارتباطی که همه از آن 
باخبر بودند، چنین بماند. ابراهیم گلستان سنگ انداخت 
و پرسید شما به فخری می گویید. و از پدر جواب شنید 
بله. فردایش وقتی آنان به دیدار آیت اهلل تقوی شیرازی 
رفتند، آقای گلستان پدر که برای فخری خانم گلستان 
عمو و بزرگتر و عزیز بود و عالقه سرشاری هم به وی 
داشت، پاسخ آورده است که گفته اند موافقم به هر چه 
صالح می دانید. و بدین گونه بود که روز نهم شهریور 
1342 آیت اهلل تقوی شیرازی، خطبه عقد شرعی فروغ 
فرخ زاد فرزند سرهنگ محمدباقر فرخ زاد را با سید 
ابراهیم گلستان فرزند سید تقی خواند. هم او بیست سال 
قبل دو برادرزاده خود فخری و سید ابراهیم را هم برای 

هم عقد کرده بود.«
با اینکه آقای بهنود هیچ سندی دال بر صحت ادعای 
خود ارائه نکرده اما می گوید در خصوص این موضوع 

به جز با ابراهیم گلستان و پرویز شاپور با همه کسانی که 
در جریان رابطه آن دو بوده اند سال ها پیش به صراحت 

سخن گفته است.
آقای بهنود در نوشته خود که در بخش هایی از آن 
به صورت رازگونه با اشاره به دو قطعه قبر خالی کنار 
آرامگاه فروغ در گورستان ظهیرالدوله  شمیران و خریدار 
مرموز آن و یا اشاراتی کور به فردی به نام حیدر از 
پرسنل استودیو گلستان، کوشیده نشان دهد در جریان 
موضوعاتی خاص است، می گوید نخست قصد داشته 
در سی امین سال درگذشت فروغ )بیست سال قبل - 
137۵ خورشیدی( در کتابی این راز را افشا کند اما حاال 

و با بیست سال تاخیر این نکته را مطرح کرده است.
در نوشته آقای بهنود اسامی زیادی مرتبط با موضوع و 
همچنین غیر مرتبط با آن مطرح شده است که متاسفانه 

اکثرا چهره در نقاب خاک کشیده اند.
با این حال پس از انتشار این نوشته، پوران فرخزاد 
)خواهر فروغ( هیچ واکنشی در تایید یا رد آن نشان نداده 

است.
آقای بهنود متولد 132۵ خورشیدی است و در زمان 
درگذشت فروغ فرخزاد 20 سال داشته است. او سال ها 
ابراهیم گلستان ترتیب  با  بعد مصاحبه ای اختصاصی 

داد و آرایی شنیدنی از وی را با مخاطبان خود مطرح 
کرد. ابراهیم گلستان از سال 13۵7 خورشیدی )همزمان 
انگلستان )ساکس(  ایران( در جنوب شرق  انقالب  با 

سکونت دارد.
با اینکه خبرگزاری ایرانشهر نمی تواند مستقال صحت 
ادعای مسعود بهنود را تایید یا تکذیب کند اما واکنش 
تند جامعه در خصوص این روایت در فیسبوک آقای 
بهنود ناشی از آن است که جامعه ایران از برخی مرزهای 

مذهب زدگی عبور کرده است.
شایان ذکر است که پدیده ازدواج سفید در سال های 
اخیر خصوصا در شهرهای بزرگ ایران رواج یافته و 
علی الرغم تبلیغات گسترده حکومتی مردم صیغه و عقد 
موقت را کاری زشت و نوعی فاحشگی مذهبی قلمداد 

می کنند.
پدیده ازدواج سفید به نوعی رابطه عاطفی و زندگی 
مشترک اطالق می شود که در آن زن و مرد برخالف 
سنن معمول در ایران نمی خواهند رابطه خود را با عقد 
شرعی یا ثبت در دفاتر رسمی شروع کنند و بدون این 

قیود زندگی مشترک خود را آغاز می کنند.
حکومت ایران از این پدیده خرسند نیست و برای 

مقابله با آن ازدواج آسان)صیغه( را تبلیغ می کند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44172&Status=2
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روز سه شنبه 29 نوامبر 2016 به مناسبت پایان دوره تحصیلی فصل پاییز کالج 
شهر گلندل )GCC(، با تالش جمعی از جوانان انجمن دانشجویان ایرانی این 
مجتمع آموزشی، جشنواره ای با هدف معرفی فرهنگ، آداب و رسوم ایرانیان 
برگزار شد. در این فستیوال، کارگاه های ارتباط با مخاطبین، دکورهای ایرانی، 
پخش موسیقی و رقص و سرو غذاهای سنتی ایران زمین برای حاضرین در نظر 

گرفته شده بود. 
در حاشیه برگزاری فستیوال پاییزی ایرانیان، گفتگوی کوتاهی با آقای »رضا 
ضرغام افشار« پرزیدنت انجمن دانشجویان ایرانی کالج شهر گلندل بعنوان بانی 

این جشنواره، انجام دادیم.
• درود بر شما. لطفا درباره برنامه امروز در گلندل کالج توضیحاتی بفرمایید.
امروز فستیوال آخر پاییز دانشجویان ایرانی گلندل کالج است که ما مثل هر 
سال این مراسم را جشن می گیریم البته در سال های گذشته، جشنواره را زودتر 
و همزمان با جشن مهرگان برگزار می کردیم ولی امسال بنا به دالیلی موعد 
جشنواره دیرتر شد و به همین خاطر، فورمت فستیوال تغییر کرد و با دعوت 
ایرانی لس آنجلس است، برای  از محبوبترین دی جی های  از دی جی آرین که 
پخش موسیقی های ایرانی اقدام کردیم. دکوریشن به همراه پرچم و نشانه های 
فرهنگی ایرانیان و بنرهایی برای معرفی تاریخ ایران زمین و بویژه شب یلدا که 
در پیش است و انواع غذاهای ایرانی و کال المان هایی از فرهنگ ایرانی را برای 

حاضرین تهیه کردیم.
• برنامه های آتی انجمن دانشجویان ایرانی گلندل کالج چیست؟

دیگر،  ماه  سه-چهار  حدود  برای  شد.  خواهیم  آماده  آینده  نوروز  برای  ما 
برگزاری مراسم بسیار بزرگی را در نظر داریم که قرار است توسط رسانه های 
ایرانی پخش شود. سال گذشته آقای مرتضی، خواننده مشهور ایرانی در اینجا 
برنامه اجرا کرد و برای جشن نوروز امسال هم در نظر داریم تا از هنرمندان 
معروف ایرانی دعوت بعمل آوریم. خواهش بنده از هموطنان عزیز این است که 
از زحمات بچه های انجمن دانشجویان گلندل کالج حمایت کنند و به انجمن ما 

بپیوندند تا بتوانیم بهتر و با قدرت بیشتر به این راه ادامه دهیم.
• برای عضو شدن در انجمن دانشجویان ایرانی گلندل کالج چه شرایطی 

الزم است؟
شرط اصلی، دانشجو بودن در گلندل کالج هست و بوسیله ارتباط با اعضای 
را  دوستان  شدن  عضو  پروسه  ما،  دوره ای  میتینگ های  در  شرکت  یا  انجمن 
کلوپ  مزایای  از  می توانند  و  بود  رایگان خواهد  کامال  که  داد  انجام خواهیم 
ایرانی گلندل کالج مانند شرکت در برنامه و اردوهای فرهنگی و  دانشجویان 
بیشتر  اطالعات  برای  گرامی  دانشجویان  و  هموطنان  شوند.  بهره مند  تفریحی 
درباره برنامه ها و فعالیت های انجمن می توانند به برگه فیس بوک و اینستاگرام 

ما مراجعه فرمایند. 
***

الزم به ذکر است که تعداد زیادی از ایرانیان به ویژه هموطنان ارمنی ایرانی در 
کالج شهر گلندل مشغول به فراگیری رشته های علمی و زبان انگلیسی هستند.

ایرانشهر این آمادگی را دارد تا در صورت برپایی مراسم های مشابه  و دیگر 
مراکز  در  ایرانی  دانشجویان  یا  و  دانش آموزان  از سوی  فرهنگی  فعالیت های 

تحصیلی جنوب کالیفرنیا، گزارش فعالیت این عزیزان را منتشر نماید. 

جشنوارهپاییزیانجمندانشجویانایرانیکالجگلندل

در کانون خبر:

که   )AIM(رسانه ها در  دقت  دولتی  غیر  سازمان 
دفتر مرکزی آن در پایتخت آمریکا قرار دارد، می گوید 
نسبت به آنچه انحراف افکار عمومی از طریق انتشار 
اهداف سیاسی یک  راستای  در  گزارش های جعلی 
به  ایران، خوانده،  به رژیم اسالمی در  نزدیک  البی 

روزنامه نیورویرک تایمز اعتراض کرده است.
برخورد  نحوه  درباره  شدید  انتقاد  هفته ها  از  پس 
غیرحرفه ای  خبری  پوشش  و  تایمز  نیویورک 
کمپین  اخبار  دقیق  انعکاس  عدم  و  نادرست  و 
رییس جمهور منتخب دونالد ترامپ در این روزنامه 
با  آن  گردانندگان  حاال  آمریکایی،  شده  شناخته 
اعتراض جدی یک سازمان غیر دولتی درباره انتشار 
گزارشی جعلی پیرامون معامله هسته ای با جمهوری 

اسالمی، قرار گرفته اند.
 )AIM(رسانه ها در  دقت  دولتی  غیر  سازمان 
تایمز  »نیویورک  می گوید:  خود  خبری  پایگاه  در 
با  نوامبر  چهاردهم  تاریخ  در  که  مقاله ای  انتشار  با 
اتمی  معامله  حفظ  خواستار  کارشناس   76« عنوان 
دیگر  بار  شده اند«،  ترامپ  دونالد  سوی  از  ایران  با 
برد.  سئوال  زیر  را  خود  رسانه ای  حرفه ای  اخالق 
در پاراگراف دوم این مقاله ادعا شده است که این 
پیشین  رسمی  مقامات  از  تعدادی  توسط  گزارش 
آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه 
تایید و امضا شده است و اما در ششمین پاراگراف 
نایاک  اخیر  مواضع  از  بندهایی  گزیده   گزارش، 
بهبود  حامی  که  آمریکایی(  ایرانیان  ملی  )شورای 
توصیه هایی  بعنوان  است،  واشنگتن  و  تهران  روابط 
به دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب، منتشر شده 

است.«
ایرانیان  ملی  شورای  معرفی  در   AIM گزارش 
از  یکی  بعنوان  »نایاک  می کند:  تاکید  آمریکایی 
البی های اصلی حامی جمهوری اسالمی در آمریکا، 
زیادی  تالش  )برجام(  هسته ای  معامله  انعقاد  برای 
قرارداد  این  با فسخ  را  بارها مخالفت خود  کرده و 

که  شدیدی  انتقادات  وعلیرغم  است  کرده  اعالم 
نسبت به رژیم اسالمی ایران بویژه در بحث نقض 

حقوق بشر وجود دارد، از آنها حمایت می کند.«
در مقاله نیویورک تایمز که شبیه متنی است که در 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی تهیه شده باشد، از 
قول نایاک گفته شده: »برای نگهداری از معامله اتمی 
با جمهوری اسالمی، ایاالت متحده باید آزمایش های 
موشکی بالستیک حکومت اسالمی را نادیده بگیرد 
و خواستار همکاری نزدیک آمریکا با رژیم اسالمی 

ایران در عراق، سوریه و افغانستان شده است.«
به گفته نیویورک تایمز، گزارش منتسب به نایاک 
چامسکی«،  »نوام  همچون  مشهوری  افراد  توسط 
»جوزف کرینکوین«، »جان اسپوزیتو« و چند چهره 
امضا و حمایت شده  دنیای سیاست  دیگر  معروف 

است. اما اسناد این حمایت منتشر نشده است.
به  نایاک  تایمز،  نیویورک  گزارش  این  در 
رییس جمهور منتخب دونالد ترامپ توصیه کرده که 

معامله اتمی با جمهوری اسالمی را بر هم نزند. 
روزنامه های امریکا این حق را برای خود محفوظ 

انتشار  به  نسبت  پول  دریافت  قبال  در  تا  می دارند 
به  وابسته   فکر  اتاق های  سوی  از  رسیده  مقاالت 
برای  روند  این  و  نماید  اقدام  مشخص  البی های 
وظایف  از  بخشی  افکار عمومی،  روی  تاثیرگذاری 

البی های رسمی در آمریکا محسوب می شود.
مرکز البی  عنوان یک  به  نایاک هرگز  این همه  با 
گری در آمریکا به ثبت نرسیده است و همواره رابطه 
خود با مقامات تهران را که بسیاری از آنها زیر تحریم 
های آمریکا هستند، انکار می کند. افشای این روابط 
ایران،  در  اسالمی  حکومت  با  مالی  مبادالت  یا  و 

می تواند تبعات سنگینی برای نایاک داشته باشد.
انتفاعی  غیر  و  دولتی  غیر  موسسه  یک   AIM
وظیفه  کنون  تا   1969 سال  از  که  است  آمریکایی 
دیده بانی در رسانه های گروهی آمریکا برای کشف 
و افشای آنچه در اساسنامه خود »تالش سازمان یافته 
برای انحراف افکار عمومی« خوانده است را به عهده 
با پیشنهاد  دارد. این سازمان بیش از 40 سال قبل  
»رید جان ایروان« اقتصاددان مشهور اهل یوتا تاسیس 

شد.

ال  تی  آر  تلویزیونی  شبکه  در  سنجی  نظر  یک 
این  بیننده  ها  میلیون  که  دهد  می  نشان  آلمان 
و  مطرح  چهره  ها  ده  بین  در  تلویزیونی  شبکه 
به  بیشتری  اعتماد  تلویزیون  این  متعدد  مجریان 
رسانه  این  تبار  ایرانی  مجری  مقدم  نینا  اجرای 
دارند. خانم مقدم بیش از 7 سال است که در این 

شبکه تلویزیونی روی آنتن می رود.
نینا مقدم که اکنون مجری محبوب شبکه آرتی ال 
سال  در  و  دارد  سال  شش  و  سی  است  آلمان 
1980 در شهر مادرید، اسپانسا به دنیا آمد و او در 
شهر کلن، آلمان بزرگ شده است. با این حال می 
را  خود  و  است  تبار  ایرانی  آلمانی  یک  او  گوید 

الرغم زادگاهش اسپانیایی نمی داند. علی 
بوده و  اتفاقی  اسپانیا  او معتقد است تولدش در 
می گوید: در حالی که پدر و مادرم در تعطیالت 

در مادرید، بسر می بردند سریع تر از زمان طبیعی، 
بیمارستانی  در  مادرم  بارداری  ماهگی   7 در  یعنی 

در همان شهر مرا به دنیا آورد.
پدر و مادر نینا مقدم هر دو اهل ایران هستند و 
در آلمان زندگی می کنند. پس از به دنیا آمدن نینا، 
مدرسه  دوران  نینا  و  بازمی گردند  آلمان  به  آن ها 

و دبیرستان خود را در آلمان به پایان می رساند.
 خانم مقدم به ۵ زبان فارسی، آلمانی، انگلیسی، 
اسپانیایی  با زبان  فرانسوی و چینی تسلط دارد و 

تا حدودی آشنایی دارد. 
اما  داشت  عالقه  خوانندگی  به  کودکی  از  او 
عالقه  مجری گری  حرفه  به  نوجوانی  سنین  در 
از  یکی  در  توانست   2002 سال  در  و  کرد  پیدا 
نام  به  آلمان  آرتی ال  شبکه  تلوزیونی  برنامه های 
به  او   2006 سال  شود.از  مجری   »TOGGO«

استعدادیابی  مختلف  برنامه های  در  داور  عنوان 
دارای مدرک  فعالیت می کند.او  نیز  آرتی ال  شبکه 

کارشناسی زبان چینی است.
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... ننه خانم چفت در را باز کرد. دخمه تاریکی پیدا شد.
هردو پیرزن چند ثانیه ایستادند و تاریکی را تماشا کردند...

غالمحسین ساعدی )عزاداران بَیَل(
***

تاریکی را تماشا کردن کار سختی است. هم نوعی انتظار است، هم خودفریبی، 
هم تالش برای اینکه به خودت ثابت کنی اوضاع تحت کنترل است و هم این 

هراس مکتوم که دیدن یک چیز نامربوط و شوم چندان دور نیست. 
اولش خواستم بگویم هر ایرانی اما واقعیتش این است که هر آدمی، خوب که 
به خودش نگاه کند و خوب به پیرامونش،  به آرزوها و راه بی ربطی که برای 
دست یافتنش رفته و نرفته، می بیند که از زندگی آنچه گذشته همه اش تقالی باز 
کردن چفت بوده و آنچه حاصل آمده ، چه خوب و چه بد مثل همان تماشای 
تاریکی است. تماشای تاریکی یک توصیف مایوس کننده نیست، تعلیقی است 
که بر زندگی غیرقابل پیش بینی آدم ها، سایه انداخته. خیلی حرف ها دارم برای 
این چند کلمه که مثل مابقی کلمات ساعدی یک دنیا حرف را بارگرفته و مثل 

زائوی پا به ماه مردد است که زمینش بگذارد یا نه .
***

2 آذر با اینکه گذشت اما بهانه خوبی است نه برای حرف زدن از سحر قلم 
ساعدی یا چگالی رنج درون کلماتش، برای اینکه بگوییم:

یکی  در این فالت حیرانی، در ملک ایران بود به اسم ساعدی که فقط نویسنده 
بود، فقط راوی دردهایی که یک طبیب پناه گرفته به قلم که یک ترک فارسی 
دوست که یک انسان؛ ممکن است تجربه اش کند و بعد بی نظیر و صریح و 
استادانه روایتش. اما همین »یکی«، دست آخر دو چیز بختک روزانه اش، پیش از 

عزیمت به گورستان پرالشز؛ می شود: خوابیدن و بیدار شدن!
این، آن اتفاق شومی است که نه فقط در تقدیر »ننه خانم« عزاداران بیل که 
در تقدیر هر کس دیگری که به تماشای تاریکی بنشیند، محتوم است. تماشای 

تاریکی. عبارت دهشتناک و تناقض نمایی است.
دهشتناکی اش توضیح نمی خواهد اما تناقضش آنجاست که تماشاچیانش نه از 
تبار چشم های خمار و تراخم که از روان های روشنی هستند که جبر مستمر 
ظلمت و درد جانکاه هستی چنان بر شاخک قلمشان حس می شود که گویی 
اینان چله نشسته است،  برای  را  تاریکی  تماشای  عروس هزارداماد روزگار،  

وگرنه چشم های مست و روان های خاموش که چیزی نمی بینند و آنکه در روز، 
کورمال کورمال راه می رود را چه کار به تماشای تاریکی و روایت ابهامات آن.
حال این مفهوم منتسب به تاریکي را مي توان تا حدودي به »مرگ« هم تعمیم 

داد.
مرگ این روزها یا بوی نفرت می دهد یا غفلت، از آن مرگ ها که علی حاتمی 

در »مادر« روایتش می کرد هم این روزها جزو نوستالژی است:
مرگ آیینی، مرگ به موقع، مرگ همه برای همه چیز مهیا.

مرگ اصیل، مرگ موقع غروب، مرگ ارگانیک که با وقوعش طبیعت به سنت 
خودش عمل کرده.

مرگ بدن نحیف و فرتوت بعد عمری تنفس، عشق و بقاء.
بدون  مرگ  رگی،  رد  و  تیغی  تیزی  بدون  مرگ  چیزی،  انفجار  بدون  مرگ 

حادثه ای که همه را سرجایشان میخکوب می کند.
 کم شده...

دیگر انگار نیست آن مرگ متصل به زندگی. آن مرگ ادامه زندگی. مرگ همه 
را جمع کنی و بعد بروی.

سکوت.  و  سکون  بعد  و  اشهد  و  قبله  سمت  ببری  را  خودت  خسته  مرگ 
مثل زمان ساعدي، مثل زمان حاتمي؛ مرگ ناب با بوی حلوا و آهنگ قرائت 

عبدالباسط.
***

این مضمون هم همانند تاریکي متناقض است، مثل این روزها که شنیدیم دو 
قطار، هر کدام از سویی، دل کنده ها را به دیگر سو می برد.

رسیدن این دو قطار به هم اما از جنس دیگر رسیدن ها نبود از جنس »نرسیدن« 
بود از جنس مرگ، از جنس واقعه، از جنس آتش و دود و...

آري ، پر از تناقض است، در عین ظلمات پر از روشني ست و در حال تابیدن، 
سرشار از تاریکي است. هر چه هست حجتي مطلق است بي کم و زیاد، بي چون 

و چرا.
مرگ، همیشه موضوع سخن آنانی است که باورش ندارند.

آنکه باورش دارد آنقدر برای زندگی، انگیزه دارد که برای سخن از مرگ، زمان 
ندارد و آنکه واقعا انگیزه  زندگي ندارد هم که خود مبدع مرگ است و تفسیر 

مرگ به کارش نمی آید.

یک موضوع مکرر در ژانر فیلم های وسترن بررسی طبیعت رابطۀ میان قهرمان، که 
روی عدالت اثر می گذارد –ویا حداقل در راه آن تالش می کند- و سازمان قانونی 
و اجتماعی است. بیشتر اوقات عدالت زمانی محّقق می شود که اجرای آن به عهدۀ 
بیگانگان، یعنی کسانی که خارج از حدود رسمی جامعۀ مدنی عمل می کنند، قرار 
می گیرد. این »بیگانگان قانونی« نقش مهمی در روایت های عدالت در فیلم های 
وسترن آمریکایی بازی کرده اند. منظور من از بیگانگان قانونی، کاراکترهایی است 
که حوداث  هستند  سرگردانی  افراد  آنان  نمی کنند.  عمل  قانون  لوای  تحت  که 
پرفرازونشیبی را با سازمان جامعه و قانون تجربه کرده اند و همچنان یک حس 
شخصی عمیق و پایدار نسبت به عدالت و انصاف دارند. در مقابل، کاراکترهایی 
که در فیلم های وسترن نهادهای مستقر قانونی جامعۀ مدنی را نمایندگی می کنند 
آن ها فساد،  ندارند.  با عدالت  نشان می دهند که هیچ کاری  تغییری  بدون هیچ 
بزدلی، انحطاط، مواضع دوگانۀ اخالقی، ناتوانی جسمی و ضعف روحی را در 

خود جمع کرده اند.
بلکه  نیست  یا شهردار  قاضی  کالنتر،  وسترن  فیلم های  از  بسیاری  در  قهرمان 
درعوض کاراکتری آرام، تنها و تاحدودی در سایه است که در حاشیه زندگی 
می کند؛ از بُعد ادبی، در حاشیه شهر و از بُعد اِستِعاری به گونه ای فیلسوفانه مخالف 
سازمان جامعه است. اگر قرار است که عدالتی به وجود بیاید این کاراکتر می تواند 
آن را محقق کند. شخصیت هایی که در طلب عدالت به نمایندگان و عوامل نهادهای 
سازمان یافته تکیه می کنند افرادی احمق هستند که به دلیل ساده لوح بودن چیزی 
نیستند. در فیلم های وسترن آمریکایی  نصیبشان می شود که بیش از آن الیقش 
بیگانگان قانونی رابطه نزدیک تری با قانون دارند تا مقامات قانونی سازمان جامعه. 
ما با مشاهدۀ این فیلم ها، همانند بسیاری از شخصیت های   همان فیلم ها، در پایان 
با خود می گوییم: »اگر این افراد )کالنتر، وکیل، شهردار( نمی توانند برای ما عدالت 

به ارمغان بیاورند پس به چه دلیل افراد خوبی به حساب می آیند؟«
بر فرض شیوع چنین پیامی طرح این سوال ناروا نخواهد بود که آیا آرمان عدالت 
اصاًل قابل دستیابی است. قطعاً این سوال بزرگ در مرکز هر نوع نقد قانع کننده ای 
از ساختارهای قانونِی نهادینه شده دربرابر مفاهیم عام عدالت قرار می گیرد. فلسفه 
قاره ای جدید به این نوع پرسشگری پرداخته و به ویژه ایده های سنتی عدالت را 
با مشکل مواجه کرده است. به طور خاص می توان به کار فیلسوف فقید فرانسوی 
مواجه ای  تا  کرد  تالش  آن  در  که  کرد  اشاره  دریدا«   »ژاک  اجتماعی  منتقد  و 
متمایز، جدید و شیوه ای جایگزین در برخورد با مسئله عدالت داشته باشد.  من 
این مفهوم سازی جایگزین را مرور می کنم و آن را در مقابل این پیش فرض قرار 
سنجش  »ابزار  هرگونه  به  دستیابی  از  سیاسی  و  اجتماعی  نهادهای  که  می دهم 

عدالت« راستین ناتوان هستند. به عنوان بخشی از این تحلیل فیلم »مردی که به 
لیبرتی ولنس شلیک کرد«  )»جان فورد« ، 1962( را بررسی می کنم تا معضلی را 
نشان دهم که عموماً گریبان گیر به کار بردن قانون برای کسب عدالت است. سپس، 
با استفاده از مفهوم عدالت در نظر »دریدا«، خوانشی جایگزین از این فیلم ارائه 
می دهم و این سوال را مطرح می کنم که آیا با استفاده از این جایگزین می توان از 
ذهنیت رایج درباره امکان برقراری عدالت به واسطه نهادهای اجتماعی و سیاسی، 
یا در خود آن نهاد ها، به ویژه سیستم قضایی، تفسیری معقول تر و قانع کننده تر 

ارائه داد.
آیا امکان دستیابی به عدالت در  به این سوال مرتبط می پردازم که  از آن  پس 
ساختارهای نهادمند جامعه مدنی وجود دارد: اگر قانون نمی تواند بر عدالت اثر 
با  این سوال  اقدام کنند؟  برای تحقق آن  باید  قانون  از  افراد خارج  آیا  بگذارد، 
مقولۀ »اجرای خودسرانه قانون« )یا حتی مقوله »عدالت عامیانه« ( مربوط می شود. 
این پیامد مستقیم و طبیعی اسطوره ای است که در باال مورد بحث قرار گرفت. 
به عبارت دیگر از آنجا که قانون در تحقق عدالت ناتوان است، فردی خارج از 
این روایت ها یک »مجری  در  قهرمان  این  کند.  اقدام  نام عدالت  به  باید  قانون 
خودسر قانون« سودمند است. آیا این به معنای این است که عدالت قلمرو کسانی 
است که در خارج از نظم قانونِی استقراریافته ایستاده اند؟ من مختصراً در مورد 
مفهوم سازی عدالت عامیانه که »میشل فوکو«  و سایرین آن را توسعه داده اند بحث 
خواهم کرد تا ایدۀ عدالت عامیانه را تکمیل کنم؛  این همچنین چارچوبی برای 
ارزیابی فیلم »او را باال تر دار بزنید«  محصول سال 1968 فراهم می کند. این فیلم 
که »کلینت ایستوود«  ستاره آن است، زندگی یک مجری خودسر قانون را با قرار 
دادن قهرمان اصلی در نقش نماینده نهاد قانونی، سازمان قضایی، )علی رغم تمایل 
او که می خواهد مجری خودسر قانون باشد تا عدالت واقعاً اجرا شود( با چالش 

مواجه می کند.
هر  به  عدالت–  به  دستیابی  تالقی  نقطه  درمورد  کردن  بحث  با  من  در  نهایت 
دو صورت نهادی و عامیانه- و نقش بازیگر )رسمی، نهادی و شخصیت سازی 
سینمایی( در برجسته سازی این معیار مهم فرهنگی به نتیجه گیری می پردازم. در 
پایان مشاهده فیلم هایی که اعالم می کنند عدم امکان دسترسی به عدالت از طریق 
مکانیسم های نهادمند ممکن نیست شاید به این پرسش ها که عدالت چیست یا 
چگونه می توان آن را کسب کرد، نتواند پاسخ دهد اما حتماً در مورد اینکه این 
فیلم ها چگونه نقش نهادهای مدنی را در فرهنگ ما مفهوم سازی می کنند چیزهایی 
خواهند گفت؛  همچنین ممکن است درمورد قهرمانانمان و رابطه دقیق میان آن ها 

و جامعه مدنی چیزهایی به ما بگویند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42187&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20283&Status=2
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چرادالرترامپازدالراوباما
درتهرانگرانتراست؟

نرخ دالر در بازار آزاد ارز ایران، که ماه های پی 
می کرد،  نوسان  تومان   3۵00 محدوده  در  پی  در 
انتخابات  در  دونالدترامپ  پیروزی  با  همزملن 
افزایش  به  رو  مالیم  نسبتا  آهنگی  با  آمریکا، 
با شتاب گرفتن  گذاشت و طی چند روز گذشته، 

روند صعودی اش، از مرز 3800 تومان گذشت.
افزایش  به  رو  نوسان های  توجیه  برای  آغاز  در 
بازار ارز تهران عمدتا بر شمار عظیم زائران راهی 
اربعین  مراسم  در  شرکت  برای  عراق  در  عتبات 
به  زدن  دامن  با  طبعا  که  شد  می  تاکید  حسینی 
درهم  تاثیر  بردند.  باال  آنرا  قیمت  ارز،  تقاضای 
قیمت  زیرا  گرفت،  قرار  توجه  مورد  نیز  امارات 
اقتصادی  فعالیت های  در  مهمی  نقش  که  ارز،  این 
پایانی سال  ایفا می کند، معموال در هفته های  ایران 
تهران  بازار  در  این گرایش  و  باال می رود  مسیحی 

بر دیگر ارز ها تاثیر می گذارد.
بازار  نوسان های  در  را  متغیر ها  گونه  این  نقش 
مسلما  اخیر،  هفته  چند  طی  جمله  از  ایران،  ارز 
به  و  تداوم  حال  این  با  گرفت.  نادیده  توان  نمی 
چند  طی  دالر  نرخ  اوجگیری  گرفتن  شتاب  ویژه 
روز گذشته نشان داد که عوامل نیرومند تری دست 
اندر کارند که در فاصله ای کوتاه، میان نرخ رسمی 
دالر )3210 تومان( و نرخ آن در بازار آزاد ششصد 
تاثیر  عوامل  تازه ترین  انداخته اند.  فاصله  تومان 
را می توان چنین خالصه  تهران  ارز  بازار  بر  گذار 

کرد :
یک( اوجگیری بهای دالر در بازار آزاد ارز تهران 
چشمگیر تر از سایر ارز ها بوده و این کامال طبیعی 
است. این فرآیند از تحوالت بازار جهانی ارز منشا 
به  نسبت  آمریکا  دالر  تقویت  واقع  در  می گیرد. 
سایر ارز ها ادامه دارد و، دستکم به دو دلیل، ممکن 

است طی ماه های آینده شدت بگیرد.
دلیل نخست آنکه این بار به صورت خیلی جدی 
از  بعد  آمریکا  مرکزی  بانک  می شود  بینی  پیش 
ماه ها تردید نرخ بهره پایه را باال ببرد، ابتکاری که، 
بیشتر ارزش  باز هم  افزایش  به  بپذیرد،  اگر تحقق 

دالر در برابر سایر ارز ها منجر خواهد شد.
دلیل دوم واکنش مثبت بازار های مالی به پیروزی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترامپ  دونالد 

سبز  اسکناس  تقویت  به  طبعا  که  است  آمریکا 
منجر شده است. به احتمال فراوان شخص رییس 
جمهوری منتخب آمریکا هم تمایل دارد، در سال 
باال  را  دالر  نرخ  اش،  جمهوری  ریاست  نخست 
نشان دهد که موفق شده است فضای  تا  نگهدارد 
به  آمریکا  ملی  پول  و  اقتصاد  برای  را  اطمینانی 

وجود بیآورد.
مجموعه این عوامل عمال ارزش دالر را به سطحی 
معادل یورو نزدیک کرده و حتی این امکان وجود 
نزدیک ضعیف  آینده  اروپا در  دارد که پول واحد 
این  از  طبعا  نیز  تهران  ارز  بازار  بشود.  دالر  از  تر 
نوسان ها در امان نمی ماند و سلسله مراتب ارز های 
به  نسبت  برابری شان  نرخ  لحاظ  از  جهان،  مهم 

ریال، در این بازار دچار تحول میشود.
سیاست  صحنه  در  ترامپ  دونالد  عروج  دو( 
ایران  ملی  پول  بر  نیز  دیگر  جنبه  یک  از  آمریکا 
تاثیر منفی دارد. توضیح این که در پی حل و فصل 
قوت  امید  این  »برجام«،  امضای  و  هسته ای  برنامه 
به  خارجی  ارز های  به  ایران  دستیابی  که  گرفت 
در  یابد.  افزایش  چشمگیر  گونه ای  به  دالر  ویژه 
تا  حتی  نفت  تولید  افزایش  به  ایران  دولت  واقع 
سطح شش میلیون بشکه در روز، و نیز ورود انبوه 
بسته  امید  ایران  به  خارجی  گذاری های  سرمایه 
پول  تثبیت  به  توانست  می  که  هایی  رویداد  بود، 

ملی ایران کمک کند.
جمهوری  رییس  شدید  انتقاد های  به  توجه  با 
منتخب آمریکا علیه »برجام«، بیم از تغییر سیاست 
برابر این موافقتنامه باال گرفته و  آتی واشنگتن در 
متزلزل  را  ایران  ملی  پول  موقعیت  بیم طبعا  همین 
استراتژی  ایران طبعا  ارز  بازار  بازیگران  تر میکند. 
و  تهران  روابط  انداز های  چشم  پایه  بر  را  خود 
واشنگتن تنظیم میکنند که، در حال حاضر، چندان 

امیدوار کننده به نظر نمی رسد.
سه( وضعیت بد بازار جهانی نفت و چشم انداز 
نه چندان مساعد آن نیز طبعا به سود پول ملی ایران 

نفت  کننده  تولید  کشور های  همه  واقع  در  نیست. 
الجزایر  و  نیجریه  از  هستند،  روبرو  دالر  کمبود  با 
گرفته تا ونزوئال و ایران. با توجه به همین کمبود، 
ترس از گسترش بازار سیاه ارز درهمه این کشور ها 
مثبتی  تکان های  آنکه  مگر  است،  اوجگیری  به  رو 
در بازار جهانی نفت به وجود بیآید. بازار ارز ایران 
نیز به سهم خود شوک حاصل از وضعیت نامساعد 

بازار نفت را به نمایش میگذارد.
جدی  ایران  ارز  بازار  ناظران  از  شماری  چهار( 
عوامل  از  یکی  نیز  را  پولشویی  با  مبارزه  تر شدن 
این  توضیح  میدانند.  ایران  در  دالر  بهای  افزایش 
با  را  روابطش  بخواهد  اگر  اسالمی،  جمهوری  که 
به  مجبور  بخشد،  بهبود  المللی  بین  بانکی  نظام 
و  پولشویی  با  مبارزه  راستای  در  انجام اصالحاتی 
بیشتر  ولی سختگیری  است.  تروریسم  مالی  تامین 
در مبارزه با پولشویی، از نگاه همان ناظران، بخش 
مهمی از منبع تغذیه بازار ارز ایران را می خشکاند 
و با کم شدن عرضه »پول کثیف« به این بازار، از 
جمله از امارات، قیمت ارز در این بازار باال میرود.
در توضیح نوسان های اخیر بازار ارز تهران، طبعا 
باید همه این عوامل را در نظر گرفت. ولی در این 

میان عامل اصلی و همیشگی تاثیر گذار بر نرخ ارز 
را را نباید از یاد برد و آن سطح نرخ تورم در ایران 
و تفاوت آن با میانگین نرخ تورم در مناطق طرف 

معامله با ایران است.
سوی  از  که  آنگونه  ایران،  در  تورم  رسمی  نرخ 
مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی اعالم 
باال  صد  در  چهل  تا   1390 سال های  در  میشود، 
تا جایی که هم  آمد،  پایین  تدریج  به  بعد  و  رفت 
اکنون پیرامون هشت تا نه در صد در سال نوسان 
میکند. در عوض نرخ تورم در منطقه یورو، منطقه 
دالر و منطقه ین طی همین دوره زیر دو در صد 
ایران  در  تورم  نرخ  میان  تفاوت  این  است..  بوده 
بر  تواند  نمی  جهان،  ارزی  مناطق  مهم ترین  در  و 

ارزش پول ملی ایران تاثیر نگذارد.
بازار،  نفعاالت  و  فعل  بر  مبتنی  ارزی  نظام  یک 

نمیگیرد.  را  تورم  پایه  بر  ارز  نرخ  تعدیل  جلوی 
این  ارزی،  شناور  نظام  به  مجهز  کشور های  در 
ارز  پایه عرضه و تقاضای  بر  تعدیل خود به خود 
مدیریت  »شناور  ایران،  ارزی  نظام  میگیرد.  انجام 
شده« توصیف شده است. اشکالی نداشت که این 
پایه  بر  را  ارز  نرخ  عقالیی  گونه ای  به  »مدیریت« 

تفاوت میان تورم داخلی و خارجی تغییر میداد.
در عمل کار به گونه ای دیگر پیش میرود. در واقع 
اصطالح »مدیریت شده« در ایران به گونه ای غلط 
به تثبیت مصنوعی نرخ ارز تعبیر شده است، به این 
معنا که دولت جمهوری اسالمی تا آنجا که بتواند 
دستکاری ها  دیگر  و  بازار  در  ارز  تزریق  راه  از 
جلوی کاهش نرخ برابری ریال بر اساس واقعیت 
را میگیرد و یا، به عبارت دیگر، ارز را به صورت 
با  میدارد.  نگه  ارزان  بتواند،  که  آنجا  تا  مصنوعی، 
جمهوری  دولت  هدف  ارز،  نرخ  مصنوعی  تثبیت 
به  وارداتی  کاال های  نگهداشتن  ارزان  اسالمی 

منظور جلوگیری از اوج گرفتن تورم است.
دولت  که  است  داده  نشان  اخیر  دهه  سه  تجربه 
در ایران، تا جایی که بتواند، از راه تزریق دالر در 
بازار، جلوی افزایش نرخ ارز را میگیرد. ولی اگر 
و  تحریم  چون  دالیلی  به  دولت  و  گردد  بر  ورق 
سقوط بهای نفت دیگر نتواند دالر به بازار بریزد، 
»فنر ارز« رها میشود، قیمت به صورت جهشی باال 
تکان های  گرفتار  ایران  نحیف  اقتصاد  و  رود  می 
بار ها  که  است  وضعیتی  این  میشود.  بار  مصیبت 

اتفاق افتاده است.
از  نیز  روحانی  حسن  دولت  که  میرسد  نظر  به 
مصنوعی  روش های  به  ارز  بازار  مدیریت  روش 
دست برنداشته است، روشی که واردات را ارزان 
صادراتی  کاال های  قیمت  مقابل،  در  و،  میکند 
کشور را باال می برد و توان رقابت را در بازار های 
زمره معدود  در  ایران  میگیرد.  آن ها  از  را  خارجی 
مصنوعی  حفظ  راه  از  که  است  جهان  کشور های 
بر  آن  تعدیل  از  پولی ملی اش و جلوگیری  ارزش 
وارداتی  کاال های  به  عمال  بازار،  واقعیت های  پایه 
را  بر عکس، صادر کنند گان  پردازد و،  یارانه می 
مجازات میکند. در عوض کشور هایی مانند چین، 
از طریق یک سیاست ارزی رقابتی به صادراتشان 

یارانه میدهند و جلوی واردات را میگیرند.
ریاست  انتخابات  بودن  نزدیک  به  توجه  با 
جمهوری، این خطر وجود دارد که دولت یازدهم 
را  ارز  نرخ  اوجگیری  جلوی  بتواند  که  آنجا  تا 
از  از قرار معلوم حسن روحانی و شماری  بگیرد. 
تضعیف  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  او  مشاوران 
جمهوری  رییس  موقعیت  به  تواند  می  ملی  پول 
در انتخابات آینده ضربه بزند. آیا بانک مرکزی در 
شرایط کنونی از اهرم ها و موانع الزم برای دفاع از 

پول ملی به هر قیمت، برخوردار است؟
گوش  به  دیگری  پیام  اقتصادی  واقعیت های  از 
افزایش  از  مطلق  طرفداری  نه  واقع  در  میرسد. 
ارزش پول ملی معنی میدهد و نه هواداری مطلق 
ملی  منافع  دیدگاه  از  آنچه  آن.  ارزش  کاهش  از 
ارزی  سیاست  یک  گرفتن  پیش  در  دارد،  اهمیت 

است که در خدمت توسعه کشور باشد.

خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه12آذر/2دسامبر
1284 خورشیدی ) 190۵ میالدی(

زادروز غالمحسین صدیقی، استاد دانشگاه تهران 
و وزیر پست، تلگراف و تلفن )در دولت اول( و 

وزیر کشور )در دولت دوم( دکتر مصدق
1340 خورشیدی ) 1961 میالدی(

منع ورود طال به کشور تصویب شد
134۵ خورشیدی ) 1966 میالدی(

و  میلیون  پنج  و  بیست  کشور،  کل  جمعیت 
هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد

1363 خورشیدی ) 1984 میالدی(
درگذشت بهرام صادقی، نویسنده

1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(
سری  )از  منتقد  شاعر،  مختاری،  محمد  قتل 

قتل های زنجیره ای(
1391 خورشیدی ) 2012 میالدی(

و  شناس  جامعه  نراقی،  احسان  درگذشت 
نویسنده ایرانی در سن 86 سالگی.

اکثر آثار احسان نراقی در شرکت کتاب موجود 
است

شنبه13آذر/3دسامبر
1293 خورشیدی ) 1914 میالدی(

احمدشاه  توسط  ملی  شورای  سوم  مجلس 
گشایش یافت.

1360 خورشیدی ) 1981 میالدی(
درگذشت جال ل الدین تاج اصفهانی، استاد آواز 

)متولد 1282 در اصفهان(

یکشنبه14آذر/4دسامبر
1304 خورشیدی ) 192۵ میالدی(

زادروز مارکو گریگوریان، نقاش، هنرشناس و 
بازیگر ایرانی - ارمنی

1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(
درگذشت میرزاطاهر تنکابنی - دانشمند معاصر

1333 خورشیدی ) 19۵4 میالدی(
به  تهران  دانشگاه  محوطه  در  مسجد  احداث 

دستور محمدرضاشاه پهلوی
1337 خورشیدی ) 19۵8 میالدی(
تظاهرات مخالف با ایران در بغداد

1339 خورشیدی ) 1960 میالدی(
سرلشکر نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی شد

1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(
امضای اسناد خط مرزی ایران و شوروی

13۵6 خورشیدی ) 1977 میالدی(
وزیر  نخست  اقبال،  منوچهر  دکتر  درگذشت 

دوره پهلوی دوم.

1369 میالدی ) 1990 میالدی(
درگذشت دکتر غالمحسین یوسفی - پژوهشگر، 

ادیب، مؤلف و شاعر
آثار زنده یاد یوسفی در شرکت کتاب موجودند

دوشنبه15آذر/5دسامبر
1340 خورشیدی) 1961 میالدی(

زادروز فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
13۵2 خورشیدی ) 1973 میالدی(

رجل   - فرخ  سیدمهدی  سناتور  درگذشت 
سیاسی

13۵7 خورشیدی ) 1978 میالدی(
اعلم(-  درگذشت دکتر عیسی صدیق )صدیق 

مؤلف و استاد ممتاز دانشگاه
1369 خورشیدی ) 1990 میالدی(

درگذشت دکتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشگر، 
نویسنده، نوازنده و موسیقیدان

137۵ خورشیدی ) 1996 میالدی(
فیلمنامه  و  کارگردان  حاتمی،  علی  درگذشت 

نویس
1384 خورشیدی ) 200۵ میالدی(

هوایی  خط   130 سی-  هواپیمای  سقوط 
حکومت،  لیاقتی  بی  بدلیل  اسالمی  جمهوری 
از فرودگاه مهرآباد، که  از برخاستن  اندکی پس 
در این حادثه، 94 نفرشامل نیروهای نظامی سپاه 
) سرکوبگر( و ارتش ایران و خبرنگاران، کشته 

شدند.
1389 خورشیدی ) 2010 میالدی(

درگذشت شمس الدین سادات آل احمد، فرزند 
سید احمد طالقانی. وی در تیرماه 1308 در محله 
پاچنار تهران متولد شد و در خانواد های روحانی 

پرورش یافت.
برادر جالل  نویسندگان معاصر و  از  وی یکی 
» گاهواره«،  به   او مي توان  آثار  از  بود.  آالحمد 
»عقیقه«، »مجموعه قصه قدمایي«، »سیروسلوک«، 

»ازچشم برادر« و »حدیث انقالب » اشاره کرد.

سهشنبه16آذر/6دسامبر
131۵ خورشیدی ) 1936 میالدی(

زادروز پرویز خائفی، شاعر
1332 خورشیدی ) 19۵3 میالدی(

کشته شدن سه دانشجو - مهدی شریعت رضوی، 
مجروح  و  گنیا-  بزر  مصطفی  قندچی،  احمد 
شدن عد های از آنان در تظاهرات اعتراض آمیز 
برقراری  مناسبت  به  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
به  بعدها  روز  )این  انگلیس  و  ایران  بین  روابط 

عنوان روز دانشجو شناخته شد(
1372 خورشیدی ) 1993 میالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان

آثار زنده یاد استاد جواد معروفی به صورت سی 
دی و کتاب موجود است

درگذشت منوچهر نوذری، برنامه ساز رادیو در 
ایران

چهارشنبه17آذر/7دسامبر
126۵ خورشیدی )1886 میالدي(

شاعر،  الشعرا(،  )ملک  بهار  محمدتقی  زادروز 
ادیب و سیاستمدار

آثار زنده یاد ملک الشعرا بهار در شرکت کتاب 
موجودند

1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(
زادروز داریوش مهرجویی، فیلمساز و مترجم

شرکت  در  جویی  مهر  داریوش  سینمایی  آثار 
کتاب موجود است

13۵1 خورشیدی ) 1972 میالدی(
درگذشت هوشنگ پزشک نیا - نقاش

13۵3 خورشیدی ) 1974 میالدی(
 - )منصورالملک(  منصور  علی  درگذشت 
سیاستمدار، وزیر، سفیرکبیر، استاندار و نخست 

وزیر
13۵7 خورشیدی ) 1978 میالدی(

علی اصغر حاج سیدجوادی به اتهام اهانت به 
ارتش بازداشت شد.

1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(
درگذشت گرشا رئوفی بازیگر پیشکسوت سینما 

در سن 74 سالگی بر اثر نارسایی کلیه درتهران
 

پنجشنبه18آذر/8دسامبر
1304 خورشیدی ) 192۵ میالدی(

مرضیه ضرابي، امتیاز روزنامه »نسوان شرق« را 
گرفت 

1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(
زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد
1332 خورشیدی ) 19۵3 میالدی(

آمریکا  جمهور  رئیس  معاون  نیکسون  ریچارد 
وارد تهران شد

1332 خورشیدی ) 19۵3 میالدی(
اعتراض عمومی علیه ورود نیکسون به تهران، 
ایجاد برخوردهای شدید بین پلیس و دانشجویان 

و بازداشت شدن صدها دانشجو
1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(

و  آموزش  وزارتخانه  دو  به  فرهنگ  وزارت 
پرورش و فرهنگ و هنر تفکیک شد وقانون آن 

به تصویب نهایی رسید
13۵2 خورشیدی ) 1973 میالدی(

تیم کشتی ایران در هفتمین دوره مسابقات کشتی 
آزاد جهان، با پنج مدال طال اول شد
1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(

قتل محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم
1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(

درگذشت جهانگیر ملک، استاد تنبک
138۵ خورشیدی ) 2006 میالدی(

درگذشت احمد قدکچیان، بازیگر سینما و تأتر 
و تلویزیون در سن 86 سالگی

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
نوازنده  و  آهنگساز  پایور،  فرامرز  درگذشت 

برجسته سنتور در یکی از بیمارستا نهای تهران.
پایور  استاد  یاد  زنده  صوتی  و  مکتوب  آثار 

درشرکت کتاب موجودند

روزشمارتاریخ،فرهنگوهنرایران
2تا1دسامبر)12تا18آذر(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

نسخهفارسیکتاب»ناانسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که 
با ورق زدن آن، نه فقط قربانیان را می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  
ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

نه انسان
نه حیوان
»یهودی«

»به ربایی که او را برای کار به یک تعمیرگاه برده بودند، گفتند: »تو انسان 
نیستی، یهودی هستی.« خدا می داند که نازی ها چند بار موفق شده اند این را به 

قربانیانشان بباورانند، فکرش هم وحشتناک است.«
رینگل بلوم می نویسد: در یکی از مراکز پناهندگان، کودک هشت ساله ای دیوانه 
شد. فریاد می زد: »می خواهم غارت کنم، می خواهم بدزدم، می خواهم بخورم، 

می خواهم آلمانی باشم.« او در اوج گرسنگی از یهودی بودنش بیزار شده بود.
»این آسیب شناسی قربانیان در زمان فروپاشی اخالقی است. برای برخی، نفرت 
از یهودیان و بدرفتاری با ایشان، به مثابه حذف بخش یهودی وجود خودشان 

بود.«
عقیده ام،  اختالف  ولی  جایشانند.  سر  کابوس هایم  و  دعواهایم  و  »خشمم 
سردرگمی ام، حیرتم با انسان ها است. نمی فهمم انسان ها چطور ممکن است 
چنین وحشیانه رفتار کنند. این را هم نمی فهمم که چطور این همه یهودی در 

دورن اردوگاه ها انسان ماندند. هرگز هم نخواهم فهمید.«

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10919&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
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10دانستنیاستثناییدرباره

خودروهایبرقی

اولین دوچرخه الکتریکی
در سال 1881 یک مخترع فرانسوی به نام گوستاو ترووه اولین سه چرخه برقی 
را ساخت و در خیابان های پاریس با آن حرکت کرد. اولین خودرو در جهان 
می توانست با سرعتی تا 12 کیلومتر در ساعت برسد و این سرعت در نمونه های 
بعدی از 12 تا 26 کیلومتر برساعت متغییر بود. یکی ازاین خودروها زیمنس 
بود که موتور آن بروی محور نصب شده و باتری 12 ولتی )سرب اسید( آن در 

پشت سر راننده قرار داشت.

اولین استفاده از سیم های الکتریکی
اولین پیشگام در این صنعت به سال 1882 برمی گردد. ورنر زیمنس  قدمت 
رونمایی اولین کالسکه الکتریکی یا همان تراموا امروزی "Elektromote" را 
در مکانی به نام هالنزه در نزدیکی برلین که کوفورشتندام امروز است، در یک 
مسیر۵40 کیلومتری آزمایش کرد. این کالسکه با سیم های برقی هوایی که دو 

قطب داشت تغذیه می شد.

اولین خودروی الکتریکی
آلمانی  مخترع  و  کارآفرین  توسط  احتماال  جهان  الکتریکی  خودروی  اولین 
آندریاس فلوکن در سال 1888 ساخته شد. این خودرو شامل یک بدنه شبیه به 
کالسکه و یک موتور الکتریکی بود، که ظرفیت تولید 7/0 کیلو وات را داشت. 

این نیرو به محور عقب با کمک یک بند چرمی منتقل می شد.

رکورد سرعت خودروی الکتریکی
"La Jamais Contente " اولین وسیله نقلیه جاده ای بود که سرعتی بیش از 
100 کیلومتر در ساعت داشت. این رکورد سرعت در سال 1899 توسط مهندس 
بلژیکی و راننده مسابقه Camille Jenatzy بدست آمد. این خودرو مانند یک 

اژدر طراحی شده و مجهز به دو موتور 2۵ کیلو واتی بود.

سیر موفقیت اتومبیل های برقی
در سال 1899، 90 درصد از تاکسی های نیویورک بوسیله موتورهای الکتریکی 
حرکت می کردند. در همان سال، لودویگ لونر و فردیناند پورشه ماشین الکتریکی 
خودشان به نام لونر پورشه را ساختند. پورشه برای گسترش این طرح اولین 
 "MIXTE خودروی هیبریدی جهان را در سال 1902 طراحی کرد. "اتومبیل
مجهز به یک موتور احتراق داخلی با افزایش باتری بود. در سال 1912 بیست 

تولید کننده رکورد ساخت 33.842 اتومبیل برقی را به دست آوردند.

فراموش شدن خودروهای برقی
و  شد  اختراع  بنزینی  موتورهای  برای  الکتریکی  استارت   ،1911 سال  در 
تولید  بنزینی  این موتور  از  پایین بودن قیمت نفت مدلهای گوناگونی  بدلیل 
متوقف   1920 سال  در  تقریبا  الکتریکی  خودروهای  تولید  اینرو  از  شد، 
داد،  ادامه  را  خود  کار  خاصی  بازار  در  فقط  الکتریکی  خودروهای  گردید. 
به کار  به عنوان ماشین حمل و نقل محلی شیر  ایاالت متحده  بریتانیا و  در 

می شد. گرفته 

بحران نفت جرقه رنسانس
در دهه 1990 بحران نفت، جنگ خلیج فارس و همچنین نگرانی های زیست 
محیطی به یک رنسانس در صنعت ماشین الکتریکی منجر شد. تنظیم فاکتورهای 
گازهای  تولید  بدون  اتومبیل  ارائه  به  ملزم  را  خودروسازان  کالیفرنیا  هوای 
جنرال  الکتریک شد.  دوباره صنعت خودروهای  این شروع  و  کرد  گلخانه ای 

موتورز در سالهای 1996 تا 1999 توانست موتور الکتریکی EV1 را بسازد.

گامی در راه حفظ محیط زیست
در ابتدای هزاره سوم، با عرضه و رواج خودروهای برقی ازنگرانی کارشناسان محیط 
زیست کاسته شد. از سال 2003 شرکت هایی که عمدتا کوچک بودند هم خودروهایی 
مجهزبه موتورهای الکتریکی تولید کردند مانند "STROMOS" خودرو برقی که توسط 
.B شرکت آلمانی که از سال 2010 ساخته شد، استفاده سوزوکی از اسپلش یا اوپل آگیال

تسال، تغییر تصویر
در سال 2006، شرکت آمریکایی تسال یک ماشین برقی اسپرت به نام تسال روداستر را معرفی 
کرد. این ماشین از جایگاه خاصی برخوردارشد. مدل های بعدی در 3/ 7 ثانیه به سرعتی تا 100 
کیلومتر در ساعت می رسید. با محدوده سرعتی معادل3۵0 کیلومتر و حداکثر سرعتی در حدود 

201 کیلومتر در ساعت، این اولین خودرو الکتریکی مناسب برای سفرهای دور بود.

دومین مدل الکتریکی پورشه پس از ۱2۱ سال
خودروسازان معتقدند که آینده متعلق به خودروهای الکتریکی است. تا سال 
به  را  محصوالتش  فروش  چهارم  یک  می خواهد  فولکس واگن  شرکت   ،202۵
خودروهای الکتریکی اختصاص دهد. فولکس واگن، دایملر می خواهند تسال را 
به چالش بیاندازند و از آن پیشی بگیرند. انتظار می رود که دومین مدل الکتریکی 
پورشه تا سال 2020 به بازارعرضه شود، یعنی 121 سال پس از ساخت اولین 

پورشه الکتریکی.

خبرگزاریایرانشهر

خبرهایایرانیانخارجازایرانرا
منعکسومنتشرمیکند

نقد و نظر:                                           سیاوش لشگری:
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شماهممیتوانیدرویدادهایمحلی
خودراباهموطنانتاندرمیانبگذارید

جهانبهمرگکاستروعادتکردهبود

بنا به اعالم تلویزیون دولتی کوبا، فیدل کاسترو در 
بر  خاتمه  ُمهر  به این ترتیب  و  سپرد  جان  نودسالگی 

فصلی از تاریخ این کشور و آمریکای التین خورد.
این نماد انقالبی و یکی از مشهورترین و جنجالی ترین 
رهبران دنیا از بی شمار سوءقصد های به گفته هوادارانش 
و اعالمیه های فوت زودهنگام جان سالم به در بُرد، اما 
باالخره پس از مبارزۀ طوالنی مدت با بیماری تسلیم 

مرگ شد.
سابق،  رئیس جمهور  و وضع سالمت  به خاطر سن 
می رفت.  اعالمیه  این  صدور  انتظار  که  بود  مدت ها 
بااین حال، خبر فوت او شوکه کننده بود: »فرمانده«، آن 
نماد منازعۀ مسلحانه در سراسر جهاِن درحال توسعه، 
دیگر نیست. دوستان و دشمنان مدت ها بود که هول و 

اشتیاق این خبر را داشتند.
 2006 سال  در  که  کاسترو،  کوچک  برادر  رائول، 
رئیس جمهور کوبا شد، خبر فوت رهبر را در تلویزیون 
ساعت  کوبا  انقالب  قوای  کل  »فرمانده  کرد:  اعالم 

10:29 امشب درگذشت.«
شاهد   2014 دسامبر  در  که  کرد  عمر  آن قدر  او   
مذاکرۀ رائول برای فتح باب روابط با باراک اوباما در 
خاتمۀ دوران ریاست جمهوری اش باشد: در آن زمان، 
واشنگتن و هاوانا اعالم کردند که، برای اولین بار پس 
از قطع روابط در سال 1961، قصد ازسرگیری روابط 

دیپلماتیک را دارند.
او که ورود و خروج نُه زمام دار کاخ سفید را دیده 
بود، در نامه ای که پس از یک ماه سکوت منتشر شد، 
محتاطانه این توافق تاریخی با دشمن قدیمی را مبارک 
دانست. اوج بهبود روابط زمانی بود که اوباما اوایل سال 

جاری میالدی از این جزیره دیدار کرد.
کاسترو با اوباما مالقات نکرد و، چند روز بعد، ستونی 
گزنده در نکوهش کلمات »عسل اندود« رئیس جمهور 
ایاالت متحده نوشت و تالش های متعدد آمریکا برای 
براندازی و تضعیف حکومت کمونیستی را به کوبایی ها 

یادآور شد.
کاسترو در مرگ خود، مانند حیاتش، تفرقه  انداز شد. 
»دیکتاتور  نکوهش  و  جشن  با  وب  در  نفر  هزاران 
ستمگر« و رژیم سرکوبگرش به استقبال مرگ او رفتند. 
امپریالیسم  علیه  »مبارزی  درگذشت  برای  دیگران، 

ایاالت متحده« و »نمادی کاریزماتیک«، سوگوار شدند.
کوبایی های  از  بزرگی  جمع  اقامتگاه  که  میامی  در 
تکان دادن  و  رقص  و  آواز  با  مردم  است  تبعیدی 
پرچم های کوبا به خیابان ها ریختند تا مرگ او را جشن 

بگیرند.
حزب کمونیست و تشکیالت دولتی از جوالی 2006 
آمادۀ این لحظه بود. در آن سال کاسترو زیر تیغ جراحی 
فوری روده رفت و قدرت را به برادرش رائول واگذار 

کرد که هنوز هم در قدرت است.
فیدل هرازگاهی برای گرنما، روزنامۀ حزب، ستونی 
می نوشت. چند باری هم در محافل عمومی ظاهر شد 
که آخرین دفعه در کنگرۀ حزب کمونیست در سال 

2016 بود، ولی جز این موارد دیده نمی شد.
با وجود واکنش های مختلف به مرگ او، همه با یک 
نکته موافق اند: اثر این چهرۀ فوق العاده بر صفحۀ تاریخ 

ماندگار شد.
بیش از نیم قرن قبل، ارتش چریک های »ریش دارِ« 
او، دیکتاتوری فاسد فولخنسیو باتیستا را برانداخت و 
حکومتی کمونیستی روی کار آورد که ایاالت متحده 
را به چالش کشید و آن جزیره را به یکی از میدان های 

جنگ سرد تبدیل کرد.
او در سال 1961 حمله ای با پشتیبانی سیا به خلیج 
خوک ها را ناکام گذاشت و بعدها از چندین سوءقصد 
جان سالم به در برد. اتحاد او با مسکو جرقۀ بحران 
موشکی کوبا در سال 1962 را زد: مقابله ای سیزده روزه 
با ایاالت متحده که دنیا را تا آستانۀ جنگ هسته ای پیش 

رانده و پیش و پس ازآن سابقه نداشته است.
ایاالت متحده از قدیم روی مرگ کاسترو به  عنوان 
»راه حلی بیولوژیک« برای کمونیسم در منطقۀ کارائیب 
حساب می کرد ولی رائول، که از 2008 رسماً جانشین 
برادرش شد، پایه های اقتدار خود را تحکیم کرد. او 
درعین حال سکان اصالحات اقتصادی محتاطانه را به 
دست گرفت و در اواخر سال 2014، برای ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک میان کوبا و ایاالت متحده، توافقی 
تاریخ ساز را پذیرفت که به بیش از پنج دهه خصومت 

خاتمه می داد.
ولی حتی خود رائول هم گفته است که جای فیدل 
پر نمی شود. وکیلی که در چرخش روزگار به قامت 

زیرکی  و  تفکر  کاریزما،  قدرت  با  درآمد،  چریک 
مدت ها  کوبایی ها  اما  شد.  انقالب  تجسم  سیاسی، 
پیش از درگذشت او، با افزایش مهاجرت به آمریکا و 
گسترش انفجارِی کسب وکارهای خصوصِی کوچک، 

گذر از او آغاز کرده بودند.
کوبا  مردم  برای  او  اعتنای  قابل  میراث  تنها  شاید 
بهداشت و آموزش رایگان است. ولی او مسئول برخی 
خطاها در برنامه ریزی مرکزی امور کشور و نظارت های 
حکومتی خفقان آور نیز هست که، در کنار تحریم ها، 
چنگ به گلوی اقتصاد این کشور انداخته اند، چنان که 
اکثر کوبایی ها برای به دست آوردن غذای مناسب تقال 

می کنند و نومیدانه به فکر وضع بهتر زندگی اند.
مردی که در آن بیان مشهورِ خود گفته بود »تاریخ 
مرا تبرئه خواهد کرد« میراثی دوپاره بر جای گذاشته 
است. کوبایی های مسن تر، که دوران بی رحم باتیستا را 
به یاد دارند، البد بر دستاوردهای انقالب تأکید می کنند، 
اما کوبایی های جوان تر احتماالً از حکومت پیرمردها، 
می کنند.  شکوه  ازدست رفته  فرصت های  و  سرکوب 
البته حتی آن ها نیز برای اشاره به کاسترو، نام کوچکش 

»فیدل« را به زبان می آورند.
حضورش  رفت،  کنار  عموم  دید  از  که  زمانی  از 
گرم کن  همان  با  هرازگاهی  است؛  بوده  شبح گون 
مخصوصش ظاهر می شد تا مشوق ایمان به انقالب 
شود. دوران غیبت او خداحافظی طوالنی مدتی بود که 

کوبایی ها را به مرگ او عادت داد.
طبیعی است که تبعیدیان کوبایی در فلوریدا جشن 
بگیرند. آنجا مرکز کوبایی های دورافتاده از خانه است 
که از سیطرۀ حکومت کمونیستی گریخته اند. با خبرهای 
نادرسِت پیشین از مرگ کاسترو، جماعت خوش حال و 
پرچم به دسْت کارناوال های شادی به راه انداخته بودند.

رهبران چپ گرای آمریکای التین، در مقابل، سوگوار 
نمادی  کمتر  که  شد  خواهند  چهره ای  درگذشت 
کمونیستی و بیشتر نمادی ملی گرا از غرور و سرکشی 
علیه ابرقدرت بزرگ در آن منطقه بود. انتظار می رود 
که انبوهی از رهبران دولت های خارجی، روشن فکران 
چپگرا و البته هنرمندان در مراسم تدفین او شرکت کنند.
به هر حال حاال فیدل رفته است و کمونیسم فرمانده 

ندارد.

راستآلترناتیوشبحیکهواقعیمیشود
دشمن  آمریکا  انتخابات  در  و چپ ها  محافظه کاران 
طنز   آلترناتیو«.  »راست  کرده اند:  کشف  را  مشترکی 
متفکران  از  گوتفرید،  پل  که  باشد  این  شاید  روزگار 
محافظه کار و از مخالفان شدید نئوکان ها، برای اولین 
بار از این واژه )Alternative Right( استفاده کرد 
و هیالری کلینتون، کاندیدای حزب دمکرات، در نبرد 
انتخاباتی خود آن را بر سر زبان ها انداخت و توجه رسانه 

ها را به این جنبش جلب کرد.
برخی از چهره های »راست آلترناتیو« )آلت-رایت( 
روز  این  برای  کلینتون  هیالری  از  طنزآمیزی  تشکر 

به یادماندنی کردند.
در این روز یعنی 2۵ اوت، خانم کلینتون در ایالت نوادا 
ترامپ را متهم به دامن زدن به شعله های نژادپرستی 

»راست آلترناتیو« کرد.
رئیس  ترامپ،  دونالد  مخالفانش،  انتقادهای  به رغم 
از این جنبش فاصله  جمهور منتخب آمریکا اما علناً 
گرفته و اخیراً پس از آنکه گروهی از افراد این جنبش 
در واشینگتن »هایل ترامپ« سردادند، گفت که این گروه 
را قبول ندارد و نمی خواهد شور و شوق در این گروه 

ایجاد کند.
بسیاری از کسانی که خود را »راست آلترناتیو« می دانند 
با اینکه از تمام برنامه های ترامپ پشتیبانی نمی کنند ولی 
سیاست سختگیرانه وی در مورد مهاجرت و جهان بینی 
او مبنی بر شعار »اول آمریکا« را قدمی در مسیر درست 

می دانند.
ترامپ همچنین برای انتخاب استیو بَنن، مدیر پیشین 
ریاست  ارشد  مشاور  عنوان  به  »برایت بارت«  سایت 

جمهوری، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
استیو بنن که سایت او »تریبونی برای راست آلترناتیو« 
و  یهودی ستیزانه  مطالب  انتشار  به  متهم  بود،  شده 

نژادپرستانه است.
در  دموکرات  نماینده  از 1۵0  بیش  راستا،  در همین 
خواستار  نامه ای  نوشتن  با  آمریکا  نمایندگان  مجلس 

تجدید نظر ترامپ در مورد استیو بنن شده اند.
اسیتو بنن خود در واکنش به این موضوع گفته است که 
مطالب مناقشه برانگیز مورد اشاره مخالفان، تنها بخشی از 
کل آن  چیزی بود که در سایت برایت بارت ارائه می شد.

او اتهام های دیگر در مورد عقاید ضدیهودی را نیز رد 
کرده است. ترامپ نیز اعالم کرده که بنن را مدت زیادی 

است می شناسد و اگر وی »راست آلترناتیو« یا نژادپرست 
بود حتی به فکر استخدام وی نمی افتاد.

در همین رابطه، جورج هاولی که کتاب ها و مقاالت 
متعددی در مورد محافظه کاران در آمریکا نوشته و در 
دانشگاه آالباما تدریس می کند به رادیو فردا می گوید: 
»من شک دارم راست آلترناتیو تاثیر چندانی در انتخابات 
آمریکا داشته ولی پیروزی ترامپ در میان آنها شور و 

شوق ایجاد کرده است.«
او می افزاید: »اگرچه اکثر آنها ترامپ را از خود نمی دانند 
ولی پیروزی وی، راست آلترناتیو را وارد صحنه سیاسی 
دیگر  کاندیدای  هیچ  با  امر  این  است.  کرده  کشور 

جمهوری خواهی امکان پذیر نبود.«
پرسشی که رسانه های آمریکا پس از سخنرانی کلینتون 
درصدد پاسخش برآمدند این بود که »راست آلترناتیو« 

چیست و هوادارانش چه کسانی هستند؟
و  منشور  با  گروهی  یا  حزب  آلترناتیو«،  »راست 
چارچوب خاصی نیست ولی جنبشی است که تا چند 
ماه پیش بیشترین حضورش در اینترنت بود. به نوشته وال 
استریت جورنال، این جنبش، جریان اصلی محافظه کاران 
را قبول ندارد، ملی گرایی را ترویج می دهد و چندفرهنگی 
و مهاجرت را تهدیدی برای هویت سفیدپوستان می داند.
در  کار  که  هاروارد  دانشگاه  تحصلکرده  بنن،  استیو 
بانک گلدمن ساکز و فیلمسازی در هالیوود را در کارنامه 
می داند  جوانی  جماعت  را  »آلت-رایت«  دارد،  خود 
که به شدت ضد جهانی شدن، مخالف جریان اصلی 
محافظه کاران و ضد نظام حاکم و به شدت ناسیونالیست 

است. استیو بنن نیز خود را ملی گرای اقتصادی می خواند.
جورج هاولی می گوید هویت )چه فرهنگی و چه 
نظر  به  و  »آلت-رایت«است  اصلی  مسائل  از  نژادی( 
وی  کنند.  توجه  اقتصادی  مسائل  به  زیاد  نمی رسد 
می افزاید اختالفات زیادی سر موضوعات اصلی در این 
جنبش وجود دارد ولی موضوع نژاد، همه آنها را متحد 

می کند.
ریچارد اسپنسر، که واژه »آلت-رایت« را بر سر زبان ها 
انداخت و در رأس یک اتاق فکر در آمریکا است، معتقد 

به پاکسازی »صلح آمیز قومی« است.
موضوعات مهاجرت و موقعیت آمریکا در جهان که هم 
در کمپین ترامپ و هم در بسیاری از نوشته های راست 
آلترناتیو مطرح شده، سال های طوالنی است که توسط 
سیاستمداران و متفکران آمریکایی به بحث گذاشته شده 

است.
متوقف  ناگهان  مکزیکی ها  مهاجرت  کنید  »فرض 
شود...حقوق آمریکایی های کم درآمد افزایش می یابد...
مهارت و میزان تحصیالت متوسط مهاجران به آمریکا 
تا حدی افزایش می باید که در تاریخ آمریکا بی سابقه 
بوده...احتمال بالقوه جدایی بین آمریکای اسپانیایی زبان 
و آمریکای انگلیسی زبان از بین می رود و همچنین خطر 

احتمالی که تمامیت سیاسی آمریکا را تهدید می کند.«
کسی که از خطر مهاجران مکزیکی سخن میگوید، 
دیوار در مرز  نیست که وعده ساخت  ترامپ  دونالد 
هانتینگتون،  سموئل  بلکه  داده،  را  مکزیک  با  آمریکا 
هانتیگتون  است.  آمریکا  سیاسی  معروف  نظربه پرداز 
دوازده سال پیش از آنکه ترامپ در مورد مکزیکی هایی 
که »کار آمریکایی را از آن خود می کنند« سخنرانی کند، 
در کتاب »ما که هستیم؟« در مورد »خطر بالقوه« مهاجران 

مکزیکی نوشته است.
نگرانی هانتیگتون براین اساس بود که مهاجران آمریکای 
التین، به ویژه مکزیکی ها که گروه بزرگی از آنها را 
تشکیل می دهند، ازجمله به این خاطر که جمعیتشان در 
برخی مناطق بسیار متمرکز است، جذب جامعه آمریکا 

نمی شوند.
وی همچنین معتقد است که آمریکا کشور مهاجران 
که  اولیه(  )ساکنان  مستعمره نشینان  بلکه  نیست، 
کشور  این  برای  را  چارچوبی  بودند  آنگلوساکسون 

ساختند که دیگر مهاجران در آن قرار گرفته اند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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مریم کوهستان گزارش:             

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- برودت - ملکه انگلیس

2- دانش - رب النوع دریا - کرم ابریشم
3- یک عامیانه - ارتباط تلفني - کاال - طمع

4- درخشان - مرکز استان مرکزي - ابتدا و آغاز
5- مجموعه تلویزیوني - ماه بزرگ وتمام - درنگ کردن

6- سربرگ کامپیوتري - اعالن - عقیم
7- درخت تسبیح - میوه - جیره

8- اثر چربي - باربر شهري - پارچه تبلیغاتي - شیره خرما
9- از خورش ها - از اعضای آلفابت - مرزبان

10- نوعي ترشي - ضروري - سوار
11- اثر امیل زوال - جایگاه - نژاد اروپایي

12- به جا آوردن - آشیانه - الگو
13- عدد منفي - رهرو - یگانه - اصفهان قدیم

14- هواي گرفته - گل به سر جالیز - حیوان غارنشین
15- اثر سرآرتور کونان دویل - خنده رو

عمودي:
1- کارگردان ایرانی سازنده  فیلم مردی در باران - بار درخت

2- تقویت رادیویي - خطر کردن - سگ ماده
3- نفس - رهبر حزب - فدراسیون شنا - خاندان

4- فراهم - الهه آتش - کوزه
5- آرزوها - شهري در کردستان - از جزایر خلیج فارس

6- خر ماده - بخش میاني دست - دارایي سابق
7- ننر - تخم مرغ انگلیسي - شلیل

8- زمین ترکي - سنگ تابان - ظرف گل کشي - خاکستر
9- هنرپیشه - تولد - ترس

10- درک کردن - خانه هاي ریز عکس - نسیم دریا
11- عروس - سخن چین - همسر خشایارشاه

12- تیر و کمان رستم - فرق سر - بي آبرو
13- عدد روستا - لعب، لهو - فتیله پنبه - خار و خاشاک

14- تمدني در ایالت ایندیانا مربوط به 4500 سال قبل - از 
کانیها - رقیب تام

15- گوشه گیر - سازندگي

ناصر کرمی استاد ایرانی تبار دانشگاه نروژ و یکی 
از شناخته شده ترین فعاالن محیط زیست ایران که 
اعتدال  همیشه کوشیده است در نظرات خود جانب 
را رعایت کند، همین هفته در فیسبوک اش با اشاره به 

توئیتی از علی علیزاده نوشت: 
است.  درگذشته  تازگی  به  که  داشتم  »دوستی 
)احتماال  قدوباال.  خوش  و  بود  نامداری  سلبریتی 

می دانید چه کسی را می گویم(.
 تا دلتان بخواهد پشت سرش حرف بود از رابطه با 
این زن و آن دختر. یک بار داشتیم طبق معمول در 
با او شوخی می کردیم، خیلی جدی گفت  باره  این 
است  دروغ  می کنند  منتسب  من  به  که  اینها  نصف 
راه  خودشان  را  شایعات  این  فهمیده ام  تازگی  به  و 

انداحته اند.
 متعجب گفتم: خودشان؟ مگر می شود؟

گفت: بله، جدیدا نسلی پیدا شده که بدنامی را به 
گمنامی ترجیح می دهد. حاضر است به هر ننگی تن 
ننگ  ولو  باشد.  توجه  مورد  اینکه  برای  فقط  بدهد 

فاحشگی.
 البد سرسلسله این گونه نو، همان شاعره مشهور 

هدایتی است.
)علی  ایشان  همین  می شود  هم  شیک ترشان  نوع 
از  مطمئنم  می بینید.  را  لحیه اش  اظهار  که  علیزاده( 
واکنش ها و دشنام ها و برافروختگی های ملت درباره 
این نوع اظهار نظرهایش دلش غنج می رود و خیلی 

هم خوش خوشانش می شود.
تکامل  حاصل  که  ...]فاحشگان[   نو  گونه  این 
اینها  هستند.  مقدس  نظام  اکوسیستم  در  معکوس 
و  کتک  زحمت  که  هستند  جیمی جامپ هایی  همان 
اما می پرند  به جان می خرند  را  زندان و محرومیت 

وسط زمین فوتبال تا یک لحظه دیده شوند.
جدیدا برای تنبیه جیمی جامپ ها قرار شده تلویزیون 

نشان شان ندهد اصال.
برای اینجور جیمی جامپ های رسانه ای هم بهترین 
تنبیه بی توجهی است. شاید باالخره راه شرافتمندانه تر 

و عاقالنه تری برای جلب توجه پیدا کنند.«
***

ناصر  استاد  نصیحت  به  آنکه  از  قبل  نیست  بد  اما 
کرمی درباره علیزاده این جیمی جامپر رسانه ای جامه 
عمل بپوشانیم، یک بار و تنها یک بار با هم مرور کنیم 

که او کیست؟
خانم  غنچه  نزدیک  دوستان  از  گویا  علیزاده  علی 
قوامی و به روایتی نامزدشان بود که بعد از رای دادن 

به حسن روحانی در لندن، طی پروسه ا ی که آخرش 
ایران  به  انگلستان  از  بود،  دقیقا چگونه  نشد  معلوم 
سفر کرده و بازداشت شد و بعد هم بی سر و صدا 
آزاد گردید و به انگلستان بازگشت؛ اما در همین اثنا 
دو  در  علیزاده  علی  ثابت  صندلی  شد  تثبیت  آنچه 

رسانه صدای امریکا و بی بی سی فارسی بود.
یافت که شاهین سرتیپی  ادامه  تا جایی  این ماجرا 
در انتقاد از او نوشت: »علی زاده که به پشتوانه صحنه 
سازی های اصالح طلباِن حکومتی، به عنوان تحلیلگر 
در بی بی سی و صدای امریکا ظاهر می شود، جوری 
می زند  سینه  به  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  سنگ 
رژیمی  سنگ  اینجور  هم  خامنه ای  علی  خود  که 
انگشت  و  نمی زند؛  دارد  بر عهده  را  آن  که رهبری 
تحیر البته دست چپ والیت مطلقه وقیح و نایب بر 
حق امام زمان و پیشوای مسلمین از نوع شیعه را به 

صورت شق و رق گزیده بر دهان نگاه داشته اند.«
سرتیپی در ادامه انتقادش به اظهارات عجیب علیزاده 
در برنامه افق صدای امریکا، در سایت تحلیل روز و 

در جریان ماجرای توافق هسته ای می نویسد:
»آقای علی زاده اخیرا در برنامه ای از صدای امریکا 
معرِف  آن  طلبانه  اصالح  تمایالت  –که  افق  نام  به 
و  رفت،  صحنه  روی  به   – هست  همگان  حضور 
برنامه  به قدری گزافه گویی و غلو کرد که مجری 
هم شرمسار این همه دروغ و اراجیف شد و بارها 
جان  »بابا  که  رساند  علی زاده  جناب  به  زیرپوستی 
دروغ بگو، ولی در حد استانداردهای تلویزیونی که 
بودجه آن را امریکا می پردازد، نه در حد امام جمعه  

علی آباد کتول!«.«
علی علیزده که نیک آهنگ کوثر در سایت خودنویس 
از او با کاریکاتورهایی تحت عنوان »طوطی بنفش« 
و »جوجه اردک زشت اصالحات« نام می برد اما به 
روایت صفحات اجتماعی اش در فیسبوک و توئیتر 

شکرگویی های بسیاری دارد از آنجمله:
- مرضیه دباغ، چریک و مبارزی کالسیک بود. از 

هشت  که  تفاوت  این  با  خالد.  لیال  و  چمران  نسل 
فرزند هم داشت و تا به آخر اسالمگرا باقی ماند.

- در حالیکه از رای امریکا به ترامپ باید وحشت 
زده شد از آرای ایرانیان به احمدی نژاد در سال 84 
میتوان و باید تمام قد دفاع کرد. احمدی نژاد از طریق 
حمله به اقلیتهاي سني و کرد و بلوچ و بهایی رای 

جمع نکرد.
و یا این نمونه که در ایام انتخابات مجلس در اسفند 

ماه سال قبل نوشته بود:
امریکا  جامعه  از  بخشی  روزها  این  حالیکه  -در 
انتخاب  حال  در  دموکراسی  امکانات  از  استفاده  با 
میان فاشیست های دشمن دموکراسی است، در ایران 
بخشی از مردم با استفاده از تفاوت بین دو اقتدارگرا، 
ساختن  و  دفاع  مشغول  انتخاب«  »اصل  انتخاب  با 

نوعی جدید از دموکراسی است.
***

مشخص  نمونه  این  به  چرا  بپرسید  شاید  حاال 
پرداخته ایم؟

و  تبلیغات  سیستم  چرخ  است.  ساده  جواب 
مغزشویی رژیم اسالمی بار دیگر راه افتاده تا کوچه 
برای  اتوبانی  عنوان  به  را   1396 انتخابات   بن بست 
ها  میلیون  مانده  معطل  به همه خواسته های  رسیدن 

ایرانی در داخل و خارج ایران، جا بزند.
انتخاب رییس دولت است و  آینده  انتخابات سال 
در  توانند  می  هم  نشین  خارج  ایرانی های  از  خیلی 
در  دست،  به  پاسپورت  که  کسانی  بدهند  رای  آن 
بروند  می افتند  راه  لس آنجلس  خودمان  شهر  همین 
سرشان  روسری  هتلی  در    LAX نزدیکی های 
بیندازند،رای بدهند، جلوی پرچم جمهوری اسالمی 
با انگشت رنگی عکس یادگاری بگیرند تا بگذارند 

در فیسبوکشان. 
اگر نخواهیم متهم شان کنیم که هم خدا را می خواهند 
و هم خرما را دست کم باید بگوییم خر طوطی های 

بنفش شده اند و بس....

بدنامیبهتراستیاگمنامی؟

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19855&Status=2
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خبرگزاریایرانشهر
درسراسرجهان،همهفارسیزبانانشمارا

میبینند

همگام با انتخابات:

نتایجپژوهشیجدید:سگهاصاحبحافظههستند

پایاینتلدرکفشبنزوبیامدبلیو

شکستدردرمانآلزایمر

سگ ها هم توانایی به  یاد آوردن حوادثی را دارند 
که هنگام وقوع به طور متمرکز به آن توجه نکرده اند. 
این موجودات چهار پا قادرند حرکاتی را که یک بار 

انجام داده اند، تا 24 ساعت بعد تکرار کنند.
طی  بوداپست  دانشگاه  دانشمندان  از  گروهی 
سگ ها  که  کرده اند  ثابت  درازمدت  پژوهشی 
بار  یک  که  آورند  یاد  به  را  حوادثی  می توانند  هم 
کنون  تا  تجربه  کرده اند.  شرایطی  تحت  را  آن ها 
آن   به  پژوهشگران  که  ویژگی  این  می رفت،  گمان 
»حافظه ی رویدادی« می گویند، خاص انسان است. 
ولی گزارشی که گروه دانشمندان دانشگاه بوداپست 
علمی  مجله ی  در  فوگازا  کلودیا  سرپرستی  به 
»کیورنت بایالوژی« منتشر ساخته، نشان می دهد که 
برخوردارند  توانایی  این  از  اندازه ای  تا  سگ  ها هم 
خود  حافظه ی  در  حوادث  حفظ  و  ثبت  به  وقادر 

هستند.
کلودیا فوگازا، برای دستیابی به این نتیجه از شیوه ای 
که به آن روش »از من تقلید کن« نام نهاده، استفاده 
»از حیوانات  این رابطه می گوید:  او در  کرده است. 
می آید  امروز  یادت  پرسید،  نمی توان  انسان ها  مثل 
صبح چه اتفاقی افتاده؟« به نظر فوگازا، واکنش سگ ها 
به روش ابداعی »از من تقلید کن« او،  پاسخی است 

که سگ ها با رفتار خود به این پرسش می دهند.
می شود:  تشکیل  مرحله  سه  از  یادشده  روش 
یعنی صاحب سگ  تقلید«،  »آموزش  اول  مرحله ی 
مثل  را  او  که حرکات  می کند  تربیت  را طوری  آن 
توی  کردن  به چتر، سر  زدن  پریدن، دست  هوا  به 
با جمله ی  امر  این  تقلید  کند.  این ها  مانند  سطل و 

امری »از من تقلید کن« آغاز می شود. مرحله ی دوم 
است.  حرکت ها  این  میان  زمانی  فاصله ی  ایجاد 
بار  این  ولی  اول،  مرحله ی  تکرار  سوم  مرحله ی 

بدون راهنمایی و هدایت صاحب سگ است.
در چارچوب پژوهش های گروه کلودیا فوگازا،  17 
سگ از نژادهای گوناگون تربیت شدند که پس از 
شنیدن جمله ی »از من تقلید کن«، حرکات صاحب 
به  افراد در یک آزمایش  این  خود را دنبال کردند. 
آن  و  سطلی  رفتند  طرف  به  اتاقی  در  مثال  عنوان 
آموختند  دوم سگ ها  مرحله ی  در  کردند.  لمس  را 
روی  بالفاصله  خود،  صاحبان  از  تقلید  از  پس  که 

زمین دراز بکشند و کارهای او را تکرار نکنند. در 
مرحله ی سوم سگ های آزمایشی بالفاصله با شنیدن 
انجام  جمله ی »از من تقلید کن« دوباره حرکتی را 
دادند که در مرحله ی اول به تقلید از صاحب خود 
آن را از خود نشان داده بودند. یعنی از جا بلند شدند 

و به طرف سطل رفتند.
گروه پژوهشگران دانشگاه بوداپست، بر اساس این 
آزمایش نتیجه می گیرند که سگ ها رویدادها را در 
را  آن ها  می توانند  و  می کنند  ضبط  خود  حافظه ی 
به یاد  بعد هم  تا 24 ساعت  تحت شرایط خاصی  

بیاورند و انجام  دهند.

شرکت اینتل که از آن به عنوان »غول دنیای پردازنده« 
نام برده می شود و مغز اکثر رایانه های جهان را می سازد 

برای ساخت خودرو های خودران وارد میدان شد.
این شرکت برای تحقیقات اولیه قصد دارد 2۵0 میلیون 
دالر برای توسعه خودروهای خودران و توسعه هوش 

مصنوعی بکار رفته در این خودرو هاهزینه کند.
از جمله فناوری هایی که اینتل قصد گسترش آن را 
دارد می توان به ارتباطات بی سیم، آگاهی هوشمند از 

شرایط محیطی، هوش مصنوعی و امنیت اشاره کرد.
اینتل امیدوار است از این طریق خودروهایی تولید 
در  بتوانند  انسانی  دخالت  میزان  با حداقل  که  شوند 
جاده هاو خیابان ها حرکت کنند و امنیت عابران پیاده را 
به خطر نیندازند. همچنین این خودروها می توانند به 
طور آنی و سریع حجم زیادی از داده هارا برای افزایش 

امنیت و مسیریابی بهتر با یکدیگر رد وبدل کنند.
برای خودروهای خود ران اینتل قصد دارد در آینده 
پردازنده های قدرتمندی را تولید کند که بتوانند ارائه 
خدمات یاد شده را از طریق اتومبیل های خودران ممکن 
کنند. البته خودروهای امروزی به طیف گسترده ای از 
حسگرها، دوربین ها و سیستم های کنترلی مجهز هستند 
که اطالعات مختلف را خلق، جمع آوری، پردازش و 

منتقل می کنند.
برآوردها حاکیست هر یک از خودروهای خودران هر 
روز چهار ترابایت داده تولید خواهند کرد و صنعت 
خودروسازی باید زیرساخت های الزم برای تبادل این 

حجم از اطالعات را به وجود آورد.
شرکت  با  خودران  خودروهای  برای  اینتل  شرکت 
ب ام و آلمان متحد شده است. هدف نهایی این همکاری، 
تولید یک خودروی خودران صرف نیست؛ بلکه تولید 
خودرویی است که نیازی به توجه یک انسان هوشیار 
نداشته باشد. به عبارت دیگر این شرکت ها خودرویی 
خواهند ساخت تا حضور یا عدم حضور سرنشینان 
تاثیری بر عملکرد آنها نداشته باشد و به صورت مستقل 
به عملکرد خود ادامه دهند. بدین ترتیب حتی اگر انسان 
داخل خودرو نباشد، خودرو میتواند به هر جای مختلفی 
که به آن دستور داده شود برود؛ این خودروها که به 
اصطالح مستقل نامیده می شوند، اطالعات رانندگی را با 
یکدیگر به تبادل می گذارند، در سطح شهر حرکت کرده 

و مسافران را پیاده و سوار می کنند.
برای رسیدن به این دستاورد نقشه ی راهی تهیه شده 
است. بزودی اولین نمونه این خودروی هوشمند به 
نمایش درخواهد آمد و در سال 2017 مورد آزمایش قرار 
خواهد گرفت. هدف نهایی عبور و مرور خودروهای 

مستقل در جاده ها تا سال 2021 خواهد بود.
البته اینتل کمی  دیر به شرکت هایی پیوسته که در زمینه 

خودرو های خود ران کار می کنند.
های  شرکت  از  زیادی  تعداد  اخیر  های  سال  در 
خودروسازی در آمریکا، اروپا و شرق آسیا برنامه ریزی 
برای تولید انبوه اتومبیل های خودران را آغاز کرده اند 
و پیش بینی می شود استفاده از این خودروها ظرف پنج 

سال آینده همه گیر شود.
راننده  بدون  روی خودروهای  بر  کار  پیشگام  فعال 
با  گرفته  تصمیم  شرکت  این  است.  گوگل  شرکت 

همکاری فیات این طرح را به فاز تجاری نزدیک کند.
فیات و گوگل برای تولید خودرو بدون راننده توافق 
کرده اند. این فعالیت بیشتر متمرکز بر روی همکاری با 
شرکت کرایسلر زیر مجموعه شرکت فیات خواهد بود.
در پی بحران در گروه خودروسازی کرایسلر این گروه 
خودروسازی که شامل کرایسلر، جیپ و دوج می شود 
به مالکیت گروه فیات ایتالیا درآمده است. گروه فیات 
آلفا  ایویکو،  مازراتی،  فراری،  فیات،  برندهای  شامل 

رومئو و النچیا است.
برای شروع پروژه، کار روی 100 خودرو فیات آغاز 
خواهد شد و فیات 100 خودرو خود را به همراه یک 

تیم مهندسی در اختیار تیم فنی گوگل قرار می دهد.
اتومبیل هایی که قرار است در این طرح مورد استفاده 
قرار گیرند مدل پاسیفیکا است. این خودرو یک مینی ون 
به شمار می رود و نشان می دهد سرمایه گذاری گوگل 
خودروهای  از  راننده  بدون  خودروهای  تولید  برای 
کوچک به سمت خودروهای بزرگ تمایل پیدا کرده 

است.
البته هم اکنون به غیر از گوگل و فیات شرکت های 
مختلفی در حال کار بر خودروهای بدون راننده هستند.
تجاری  در  را  بزرگی  گام  توانسته  تسال  شرکت 
سازی خودروهای بدون راننده بر دارد. در کنار تسال 
هم  موتورز  جنرال  و  نیسان  مثل  دیگر  شرکت های 

سخت در حال کار بر روی خودروهای بدون راننده 
هستند.

را  تست  مراحل  که  نیسان  راننده  بدون  خودرو 
می گذراند با راداری در جلوی خودرو تا فاصله 200 
متری را اسکن می کند و سنسورهای مختلف لیزری 
خودرو  پشت  در  می پردازند.  اطراف  بررسی  به  هم 
هم راداری تعبیه شده که تا فاصله 70 متری جاده را 
خیابان  خطوط  می تواند  خودرو  این  می کند.  اسکن 
فرامین  به  و  کند  اسکن  را  راهنمایی  عالمت های  و 

چراغ های راهنمایی و رانندگی عمل کند.
در یک آزمایش در سرعت 60 کیلومتر به طور ناگهانی 
عروسکی در نقش عابر پیاده به جلوی خودرو انداخته 
می شود و خودرو با یک حرکت ناگهانی فرمان، مانع 
از تصادف با عابر پیاده می شود. این خودرو به راحتی 
پارک خودرو هم  می تواند در سخت ترین مکان های 

پارک کند.
گام بعدی در این تکنولوژی استفاده از هوش مصنوعی 
عمال  که  ایده ای  است.  راننده  بدون  خودروهای  در 
با شوفری باهوش و  اتومبیلی  به  خودرو را می تواند 
حرفه ای در رانندگی تبدیل کند. البته این ایده جذاب 
ممکن است خطراتی هم داشته باشد یکی از این خطرها 
طغیان ماشین های هوشمند علیه انسان است. خطر دیگر 
این است که اگر خودروها آنقدر قابلیت پیدا کنند هک 

شدن آنها هم دردسرساز خواهد شد.

به  رفت  می  زیادی  امید  که  »سولینزوماب«  داروی 
بیماران آلزایمر که فراموشی دارند برای فکر کردن و 
به یاد آوردن بهتر کمک کند، کارساز نشد و شرکت 
بازاریابی  آن  برای  که  کرد  اعالم  دارو  این  سازنده 

نخواهد کرد.
چهارشنبه،  روز  خبری  های  گزارش  اساس  بر 
داروی  که  کمپانی«  اند  لیلی  »الی  داروسازی  شرکت 
»سولینزوماب« را تولید کرده بود، تصمیم خود را در 

بیانیه ای اعالم کرد.
به گزارش شبکه ان بی سی، این دارو برای پاک کردن 

پروتئین هایی طراحی شده که در پالک های آمیلوئیدی 
فضای خارج مخ مبتالیان به آلزایمر یافت می شود.

وجود این پروتئین ها و مسدود شدن ارتباطات مغزی، یکی 
از عوامل عمده ای است که موجب بروز آلزایمر می شود.

بر اساس این گزارش، استفاده از این دارو در مرحله 
آزمایشی توسط بیمارانی که در مراحل اولیه این بیماری 

بودند، چندان سودبخش نبوده است.
برای بیماری آلزایمر هنوز درمانی پیدا نشده است و 
داروهای فعلی که مدت ها پیش تولید شده اند می 
توانند تا حدی باعث بهبود کیفیت زندگی افراد متبال 

به آلزایمر شود.
در بیماری آلزایمر ساختارهای پروتئینی کروی شکلی 
در خارج نورون های برخی مناطق مغز و ساختارهای 
پروتئینی رشته ای در جسم سلولی نورون ها، تشکیل 
می شود. این ساختارهای پروتئینی که به آنها اجسام 
در  تغییرات  برخی  اثر  در  می شود،  گفته  آمیلوئیدی 
و  تعادل  خوردن  وبهم  عصبی  سلول های  پروتئوم 
تغییر در میزان و یا ساختار پروتئین های پرسینیلین، 
آپولیپوپروتئینE، سینوکلئین، و پپتید آمیلوئیدبتا ایجاد 

می شود. 
یکی از مهم ترین پروتئین هایی که در ایجاد آلزایمر 
نقش دارد، پروتئین پیش ساز آمیلوئید )APP( نام دارد. 
این پروتئین در سلول های دستگاه عصبی بیان می شود 
و در اتصال سلول ها به هم، تماس سلول ها و اتصال به 
ماتریکس خارج سلولی و اسکلت سلولی نقش دارد. 
پروتئوالتیک  آنزیم  نوع  به وسیله سه   APP پروتئین
پردازش می شود. آنزیم های آلفا، بتا و گاما- سکرتاز، به 
ترتیب پروتئین APP را در اسیدهای آمینه 678، 671 

و 711برش می دهند. 
)تریزومی 21(  داون  سندروم  به  مبتال  بیماران  در   
میزان بیان پروتئین APP افزایش می یابد و عالئمی 
شبیه آلزایمر مشاهده می شود که ممکن است به علت 
ژن  زیرا  باشد؛  بتا42  آمیلوئید  پپتید  مقدار  افزایش 

پروتئین APP بر روی کروموزوم 21 قرار دارد.
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www.ketab.com 

(310) 477-7477
(818) 9-080808
1419 Westwood Blvd 

Los Angeles CA 90024 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

event@08.net رویدادهایهفته:

ازجمعه2دسامبر2016
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

event@08.net

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08tickets.com/tickets/new-year-s-eve-celebration-26395#buy
http://www.08tickets.com/tickets/painting-concert-26583#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=30577bad-a0c1-4c20-8483-a9c76b8adf50
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=813b93dc-5fdf-470a-aa6f-0e8a8bd23ab9
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=619efc5c-c4fb-46a4-a3c6-7b13be843cf1
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=f8b23c43-d2e8-4b97-9e5e-431b1e4b843c
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=9d7d8dfa-aa76-4a2e-ae96-6ed867de2b55
http://www.08tickets.com/tickets/alireza-shahmohammadi-and-avasaz-ensemble-present-old-wine-i-22118#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

بازیگران موزیک  از  با یکی  بریتنی اسپیرز  از  عکسی که 
ویدئوی جدید او در اینترنت منتشر شد و در آن، این دو نفر 
در حالتی سکسی و صمیمانه قرار داشتند، دنیای تشنه شنیدن 
خبرهای خصوصی از زندگی سلبریتی ها را بر آن داشت تا 
مشکوکانه حدس بزنند که چه رابه ای بین بریتنی و این مرد 
وجود دارد؟ حدس آنها بیشتر به یکجا ختم می شد... بریتنی 

حاال یک دوست پسر ایرانی دارد؟
 این مرد خوشتیپ و جوان، سام اصغری مدل ایرانی تبار 
مقیم آمریکا است که از قضا در فضای مجازی خصوصا در 

انیستاگرام هم خیلی فعال است.
این عکس دونفره را برای نخستین بار سام اصغری بر روی 
بر  مبنی  انتشار شایعاتی  از  اما پس  داد  قرار  اینستاگرامش 

رابطه عاشقانه اش با بریتنی اسپیرز آن را پاک کرد.
شرح عکس نشان می داد که این دو در یک رستوران ژاپنی 
مشغول صرف شام هستند. آنها هفته گذشته با هم قرار شامی 

دو نفره گذاشته بودند.
وارد  پیش  چندی  و  است  بدنسازی  مربی  اصغری،  سام 
عرصه بازیگری و مدلینگ هم شده است. او خود را پسری 

خجالتی توصیف می کند و می گوید که بازیگری اعتماد به 
نفسش را باال برده است. او که منطقه آگورا هیلز در شمال 
و  ایران  متولد  می کند  زندگی  لس آنجلس  کالنشهر  غرب 

بزرگ شده آمریکاست.
در ویدئوی Slumber Party او نقش یک مرد اسرارآمیز 

را بازی می کند که بریتنی سعی می کند اغوایش کند.
این ویدئو که هجدهم ماه نوامبر منتشر شد، در دو روز اول 
از مرز ده میلیون بیننده گذشت. در بخشی از ویدئو، الن دی 

جنرس، چهره مشهور تلویزیونی هم دیده می شود.
با اینکه طرفین وجود یک رابطه عاشقانه بین خود را رسما 
توجه  کوتاهی  مدت  اما ظرف  نکرده اند،  تایید  یا  و  اعالم 
بسیاری از جراید و البته سایت های خبری هالیوود به سام 
جوان جلب شده است. تا آنجا که در همین یک هفته، ده ها 
صفحه جعلی با اسم و تصاویری از او در فیسبوک ایجاد 

شده است. 
بریتنی اسپیرز که مدت کوتاهی است از همسر دومش جدا 
شده نگهداری از دو پسر 10 و 11 ساله اش را به عهده دارد 

و به همراه آنها زندگی می کند.

آیااینمدلجذابایرانی
دوستپسرجدیدبرتنیاسپیرزاست؟
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