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رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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...!!!

دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، با اهدای دکترای افتخاری 
ادبیات به بهرام بیضایی، از فعالیت های ادبی و نمایشی این 
نویسنده، پژوهشگر و کارگردان برجسته تئاتر و سینمای 

ایران تقدیر کرد.
گروه ادبیات فارسی دانشکده زبان های خارجه و موسسه 
ایرانشناسی دانشگاه سنت اندروز برنامه ویژه ای تدارک 
دیده  است که طی نخستین بخش این برنامه سه روزه، 
بهرام بیضایی به خاطر شش دهه فعالیت مستمر و خالقانه 
در حوزه های پژوهش نمایش و اساطیر، نمایشنامه نویسی 

و فیلمسازی، دکترای افتخاری ادبیات دریافت کرد.
این برنامه که به ابتکار دکتر سعید طالجوی )مدیر گروه 
)مدیر  انصاری  علی  پروفسور  همکاری  با  و  فارسی( 
مؤسسه ایرانشناسی( دانشگاه سنت اندروز برگزار شد، 
شامل چندین سخنرانی درباره آثار بهرام بیضایی، نمایش 
نسخه بازسازی شده اولین فیلم بلند او »رگبار« )١٣٥١( و 
اجرای انفرادی بخش نخست نمایش »شب هزار و یکم« 

)١٣٨٢( با هنرنمایی مژده شمسایی نیز بود.
مورد  در  بیضایی  سخنرانی  بر  عالوه  برنامه،  این  در 
»ضحاک و جمشید«، سعید طالجوی در مورد دیالوگ 
بیضایی با سینمای ایران در فیلم »رگبار«، پرویز جاهد در 
مور عناصر تریلر جنایی در آثار سینمایی بیضایی با تمرکز 

فیلم های »کالغ«، »شاید وقتی دیگر« و »سگ  بر روی 
کشی«، مریم قربان کریمی در مورد هویت زنانه در »رگبار«، 
سعید زیدآبادی نژاد در مورد چندزبانی در فیلم »باشو غریبه 
کوچک«، فرشاد زاهدی در مورد فضا، زمان، بدن ها و 
بازنمایی  نینا خامسی در مورد  آثار بیضایی،  حافظه در 
جوانان آواره در سینمای ایران، فرشید کاظمی در مورد 
جنبه های شاعرانه و اسطوره ای صدای زنانه در سینمای 
بیضایی، فاطمه خوانساالر در مورد خوانش بومگرایانه از 
»غریبه و مه«، »چریکه تارا« و »باشو غریبه کوچک«، حمید 

احیا در مورد زبان و شیوه های اجرایی در »طرب نامه« و 
نیلوفر بیضایی در مورد نبوغ بیضایی و تالش خستگی 

ناپذیر او در تئاتر و سینمای ایران سخنرانی کردند.
مراسم اهدای دکترای افتخاری به بهرام بیضایی با حضور 
اساتید برجسته دانشگاه سنت اندروز و به دست رئیس 
دانشگاه، پروفسور سالی ماپستون، در روز٢٢ جون ٢0١7 

)اول تیرماه( به انجام رسید.
بهرام بیضایی که در حال حاضر در دانشگاه استنفورد 

آمریکا به تحقیق و تدریس مشغول است.

هم زمان با روز استقالل آمریکا از هدیه 
ارزشمند ایرانیان به شهر لس آنجلس 
که تندیسی از منشور کوروش با نام 
در  است،   Freedom Sculpture
 Santa Monica تقاطع خیابان های
طی   Avenue of the Stars و 
بنیاد  از سوی  با شکوهی که  مراسم 
است،  شده  ریزی  برنامه  فرهنگ 

رونمایی خواهد شد.
ساعت ٥:٣0  از  که  مراسم  این  در 
دقیقه عصر تا ١0 شب به وقت غرب 
آمریکا ادامه خواهد داشت عالوه بر 
حضور مقامات مهم فدرال و ایالتی، ابی 
خوانده سرشناس ایرانی به همراه آرش 

روی استیج رفته و کنسرتی ویژه را اجرا 
خواهند کرد.

خبری  منابع  گفته  به  همچنین 
برنامه  اجرای  فرهنگ  بنیاد  در 
آزادی تندیس  از   رونمایی 
)Freedom Sculpture( را مکس 
امینی کمدین سرشناس ایرانی آمریکایی 

بر عهده خواهد داشت.
برپایی این مراسم در روز سه شنبه 
چهارم جوالی با محدودیت های ویژه 
ترافیکی در بلوار سانتامونیکا و محدوده 
سنچری سیتی همراه خواهد بود که بر 
ترافیک پرتردد غرب لس آنجلس در 

روز استقالل تاثیر می گذارد.

به گفته مسئوالن برپایی این مراسم با 
اینکه گمانه زنی ها از احتمال مشارکت 
بین ٣0 تا ٥0 هزار بازدید کننده اعم از 
ایرانیان مقیم و یا شهروندان غیر ایرانی 
مراسم خبر  این  در  تبار لس آنجلس 
از تندیس  اما ستاد رونمایی  می دهد 
از  میزبانی  برای  الزم  ظرفیت  آزادی 
١00 هزار بازدید کننده از مراسم چهارم 
جوالی را که با آتش بازی رزو استقالل 
به پایان خواهد رسید،فراهم کرده است.
ساختن  برای  است  ذکر  شایان 
این تندیس یک میلیون ایرانی تبار 
مشارکت  خود  مالی  کمک های  با 

داشته اند.

دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند از بهرام بیضایی تقدیر کرد

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
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آمادگی برای میزبانی از 100 هزار نفر
در رونمایی از تندیس منشور کوروش
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

1 4 1 9  w e s t w o o d  B l v d ,
L o s  a n g e l e s ,  C A   9 0 0 2 4 

Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8
f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
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دیوان عالی آمریکادر هفته گذشته تصمیم گرفت که 
تقاضای وکالی دولت دونالد ترامپ در پرونده موسوم 

به فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا را بررسی کند.
از  بخش هایی  که  است  آن  معنای  به  تصمیم  این 
محدودیت های اعمال شده از سوی دادگاه های پایین تر 

علیه فرمان اجرایی آقای ترامپ برداشته می شود.
آقای ترامپ در اولین ماه های ریاست جمهوری خود 
فرمانی را امضا کرد که ورود شهروندان شش کشور 
ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن را به مدت 
۹0 روز به آمریکا ممنوع می کرد. این فرمان همچنین 

ورود پناهجویان را به مدت ١٢0 روز معلق می کرد.
این حکم در چند دادگاه مورد اعتراض قرار گرفت و 

اجرای آن عمال متوقف شد.
اما با تصمیم اخیر دیوان عالی تا زمان رسیدگی این دیوان 
به پرونده در حدود چهار ماه دیگر، اجرای بخش هایی از 

حکم مهاجرتی آقای ترامپ دوباره آغاز شده است.
آقای ترامپ که هدف از فرمان مهاجرتی اش را بهبود 
امنیت در آمریکا عنوان کرده بود، تصمیم تازه دادگاه را 
»پیروزی آشکار« برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده 

است.
شایان ذکر است این ممنوعیت جدی  با وقفه ای 7٢ 
ساعته پس از تایید دیوان عالی،  از نخستین دقایق روز 

٢۹ جون ٢0١7 به اجرا گذاشته شده است.
تصمیم  عملی  معنای  می گوید  آمریکا  عالی  دیوان 
اخیرش این است که فرمان مهاجرتی نمی تواند علیه 
شهروندان خارجی اعمال شود که دارای »ارتباطی اصیل« 

با شخص یا شرکتی در ایاالت متحده هستند.
بقیه شهروندان شش کشور  به گفته دیوان عالی  اما 
مشمول بندهای فرمان مهاجرتی آقای ترامپ خواهند 

شد.
دادگاه همچنین اجازه داد ممنوعیت ١٢0 روزه ورود 
کلیه پناهجویان به آمریکا اجرا شود. به این ترتیب دولت 
از  دسته  آن  ورود  مانع  داشت  خواهد  اجازه  ترامپ 
متقاضیان پناهندگی شود که هیچ »ارتباط اصیلی« با افراد 

یا موسسات در آمریکا ندارد.
»ارتباط اصیل« شامل افرادی می شود که می خواهند وارد 

آمریکا شوند تا با عضو خانواده خود زندگی یا مالقات 
کارمند  باشند،  آمریکا  در  دانشگاهی  دانشجوی  کنند، 
شرکتی در آمریکا باشند، یا برای سخنرانی در جمعی در 

آمریکا دعوت شده باشند.
البته دیوان عالی متذکر شده است که »ارتباط اصیل« 
شامل »کسانی نمی شود که فقط برای پرهیز )از دستور 

اجرایی دولت( وارد یک رابطه می شوند.«
از  تاریخ ٢6 جون ٢0١7  تا  که  کسانی  این حال  با 
سارتخانه های آمریکا ویزا گرفته اند و نیز افرادی که برای 
دیدار با اقوام خود تقاضای سفر به آمریکا را خواهند کرد 

از محدودیت های جدید مستثنی هستند.
یادشده  از شش کشور  تابعیت هریک  با  افرادی که 
نیز که دارای گرین کارت ایاالت متحده هستند نیز در 

محدود این محدودیت ها طبقه بندی نمی شوند.
اعمال  نافی  محدودیت ها  این  اعمال  همچنین 
محدودیت هایی که در زمان رییس جمهور اوباما برای 
افرادی با اصالت ایرانی و تابعیت دیگر کشورها و یا 
بازدید از آن کشور در ٥ ساله گذشته، جهت ورود به 

امریکا به اجرا درآمد نیست. 
ترامپ  دونالد  اقدامات  اولین  از  یکی  است  گفتی 
پس از شروع دوره ریاست جمهوری، صدور فرمانی 
اجرایی بود که سفر اتباع هفت کشور -ایران، لیبی، 
سوریه، عراق، سودان، سومالی و یمن - را به مدت 

۹0روز به آمریکا متوقف می کرد.
این فرمان در دادگاه های ایالتی مورد اعتراض قرار 
جمهور  رئیس  این،  وجود  با  شد.  نقض  و  گرفت 
مارس  ماه  در  را  نظرشده ای  تجدید  دستور  آمریکا 

صادر کرد.
مشمول  کشورهای  تعداد  جدید،  دستور  در 
افرادی  ممنوعیت صدور ویزا به 6 کاهش یافت و 
هم که ویزای معتبر آمریکا داشتند از ممنوعیت ورود 

مستثنی  شدند.
اما در اواسط مارس )اواخر اسفند( گذشته، دریک 
هاوایی  ایالت  در  فدرال  دادگاهی  قاضی  واتسون 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  مهاجرتی  تازه  دستور 

آمریکا را نیز در سراسر این کشور معلق کرد.
به آرای  نهایت دولت آقای ترامپ در واکنش  در 
بررسی  خواهان  نظر،  تجدید  و  ایالتی  دادگاه های 
پرونده در دیوان عالی آمریکا شد که باالترین مرجع 

قضایی این کشور است.
دیوان عالی آمریکا نیز در آغاز هفته آخر ماه جون 
پرونده رسیدگی  این  به  اکتبر  ماه  اعالم کرد که در 
می کند ولی اجرای بخش هایی از این فرمان را از هم 

اینک بالمانع می داند.
این فرمان از ٢۹ جون ٢0١7 برای چهارماه اجرایی 

شده است.

ورود چه کسانی به آمریکا محدودتر شده است؟

روزنامه نیویورک تایمز در شماره ٢١ جون ٢0١7 
 THE خود در مقاله ای که تحقیق و نگارش آن را
ASSOCIATED PRESS بر عهده داشته است از 
ارتباط پنهانی فرهاد عظیما سرمایه دار ایرانی تبار ساکن 
با سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در دهه  کانزاس 
١۹٨0 میالدی پرده برداشته است. آقای عظیما اخیرا در 
پی چند فقره اتهامات فساد مالی در خارج از آمریکا 
و نقض تحریم های علیه ایران در صدر خبرها قرار 
امیر  با ترجمه  را  مقاله  این  از  گرفته بود. بخش هایی 

رنجبر بخوانید.
در  کوچکی  بانک   ٨0 دهه  اواسط  در  که  هنگامی 
کانزاس مورد تحقیق مقامات قضایی قرار گرفت، یکی 
تهران است مورد  متولد  آن که  از سهامداران اصلی 
این سرمایه دار  آیا  که  بود  این  بود. پرسش  سو ظن 

ایرانی تبار قانون شکنی کرده و مجرم است؟
زیرا  خورد  بن بست  به  تحقیقات  زود  خیلی  اما 
که  خدماتی  و  پنهانی  ارتباط  بدلیل  عظیما«  »فرهاد 
برای دولت ایاالت متحده انجام داده بود از پیگیری 
و تفحص معاف شد. آیا او یک قاچاقچی سالح بود 
که به سی آی ای )سازمان اطالعات مرکزی آمریکا( 
پیوسته بود؟ چه خدمات محرمانه ای انجام داده بود 
پیدا کرده  پیگرد قضایی  از  که مصونیت غیررسمی 

بود؟
فعالیت های  بدلیل  اکنون  هم  اما  عظیما  فرهاد 
بین المللی در  قانون شکنی و فساد مالی  به  مشکوک 
خارج از آمریکا توسط مقامات دادستانی فدرال مورد 
تحقیق قرار دارد؛ آقای عظیما 7٥ ساله متهم است که 
امارات  مقام رسمی سابق  به یک  پرداخت رشوه  با 
منافع فروش یک  برای بدست آوردن  متحده عربی 
هتل در تفلیس )پایتخت گرجستان(، قوانین آمریکا را 
زیر پا گذاشته است زیرا در طرف دیگر این معامله 
ایرانیانی درگیر بوده اند که از طرف وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده در فهرست سیاه تحریم های هسته ای 
سوداگری  این  و  داشته اند  قرار  اسالمی  جمهوری 

فرهاد عظیما نقض قوانین و دور زدن تحریم رژیم 
تهران بوده است.

اخیرا فرهاد عظیما در برنامه ای در کویت نیز درگیر 
بوده است که اعتراضات گسترده در آن کشور باعث 
لغو همکاری دولت کویت با وی شد. در این مورد 
معامله  وارد  کویت  حاکم  خاندان  اعضای  با  عظیما 

شده بود.
معاونت  که  تحقیقاتی  تایمز،  نیویورک  گزارش  به 
مصاحبه ها،  بوسیله  آسوشیتدپرس  مطبوعاتی 
پرونده های دادگاهی و حتی ایمیل های هک شده از 
دالر  میلیون ها  نشاندهنده  است،  کرده  عظیما  فرهاد 
سرمایه دار  این  توسط  فدرال  قراردادهای  از  سود 
آسوشیتدپرس  تفحص  نتایج  در  است.  ایرانی تبار 
تحت  کمپانی  سابق  کارشناسان  از  یکی  که  آمده 
با  وی  شرکت  که  شده  مدعی  عظیما  آقای  تملک 

شاید  و  است  داشته  نزدیکی  همکاری  ای  آی  سی 
قانونی  پیگرد  عدم  درباره  او  آهنین  مصونیت  این 
که  کرده  اعالم  آسوشیتدپرس  باشد.  دلیل  همین  به 
فرهاد عظیما بارها درخواست مصاحبه با آنها را رد 
با  کرده است ولی چندی پیش عظیما در گفتگویی 
نشریه محلی کانزاس سیتی استار هرگونه ارتباطی با 
سی آی ای را مردود دانست و گفت: »شاید بطور غیر 
مستقیم قراردادهایی با آنها داشته ام. به هرحال برای 
کی جی بی )سرویس اطالعات روسیه( و یا کشور 

بیگانه دیگری کار نکرده ام.«
عظیما،  فرهاد  نزدیک  و  دور  سوابق  به  نگاهی 
ماجرای او را پیچیده تر می کند. ابتدا در اواسط دهه 
هشتاد هنگامی که یک بانک کوچک در کانزاس دچار 
فروپاشی شد، او مورد تحقیق بود زیرا در آن هنگام 
آقای عظیما مدیر و سهامدار اصلی بانک بود و با گرو 
گذاشتن بانک، صدها هزار دالر وام گرفت تا بتواند 
خرج شرکت هواپیمایی اش کند. در آن زمان دادستان 
بخش جرم و جنایت سازمان یافته کانزاس سیتی که 
به فرهاد عظیما و ارتباط او با مافیا مشکوک بود، به 
درباره  تحقیق  پیگیر  نتوانست  شگفت انگیزی  شکل 

اتهامات وی شود. 
در حال حاضر نیز مقامات قضایی اماراتی و آمریکایی 
درباره ماجرای خرید یک هتل در تفلیس گرجستان 
تحقیق می کنند که فرهاد عظیما در آن درگیر است. 
او متهم است که با مالک اماراتی هتل که از خانواده 
آن  تا  شده  مذاکره  وارد  است،  راس الخیمه  امیران 
ایرانی که مشمول تحریم های  برای سه  مجموعه را 
هسته ای آمریکا بوده اند خریداری کند و در قبال انجام 

این معامله، ده درصد سهام هتل را در اختیار بگیرد.
به هرحال با توجه به هزار توی پیچ در پیچ ارتباط 
مرکزی  اطالعات  سازمان  با  عظیما  فرهاد  احتمالی 
آمریکا )سی آی ای(، باید دید که آیا این تحقیقات به 
ثمر می رسد یا مانند گذشته به بوته فراموشی سپرده 

خواهد شد.

شورای هماهنگی بین المللی برنامه جامع زیست کره 
دانشمند  یک  یونسکو،   )MAB( انسان  و  )بایوسفر( 
ایرانی را در میان دریافت کنندگان جوایز سال ٢0١7 این 

نهاد سازمان ملل متحد انتخاب کرده است.
مقیم  تبار  ایرانی   دانشمند  موسوی«  »امیرحسین 
مجارستان به دلیل تحقیق در زمینه نظارت و ارزیابی 
پایداری ذخایر زیست کره )بایوسفر( با استفاده از مدل  های 
بازرگانی پایدار، موفق به دریافت جایزه دانشمندان جوان 
برنامه MAB )برنامه جامع ارتباط زیست کره و انسان( 

سازمان یونسکو در سال ٢0١7 شده است.
برنامه  بین المللی  هماهنگی  شورای   ،١۹٨۹ سال  از 
MAB بطور ساالنه جایزه ا ی پنج  هزار دالری برای 
تشویق دانشمندان جوان به پژوهش بر روی زیست بوم  ها 
)اکوسیستم  ها(، منابع طبیعی و تنوع زیستی در نظر گرفته 

است. جایزه MAB یونسکو هر ساله به چهار تا هفت 
نفر از پژوهشگران جوان از سراسر جهان اعطا می  شود 
و امسال امیرحسین موسوی در بین هفت دانشمند جوان 

انتخاب شده سال ٢0١7 است.
 MAB آقای موسوی در سال جاری عالوه بر جایزه
یونسکو موفق به کسب جوایز علمی دیگری شده است. 
از جمله افتخارات بدست آمده توسط این دانشمند جوان 
TU- ایرانی  تبار می  توان از جایزه استعدادهای آینده

Darmstadt آلمان، جایزه Go Styria دانشگاه گراتز 
Bauhaus- اتریش و جایزه بورس تحصیلی دانشگاه
برای  که  برد  نام  آلمان    Universität Weimar

موفقیت در کارهای تحقیقاتی به وی اعطا شده  اند.
مبنای اصلی پژوهش  های امیرحسین موسوی بر پایه 
نیاز بشریت به ابزار دقیق پیش بینی و تصمیم گیری برای 

کاهش تغییرات آب و هوایی کره زمین استوار است. 
او متخصص دانش جمع  آوری داده  ها و علم تحلیل 
و نتیجه گیری از آنهاست. آقای موسوی با ارایه مدل 
پیش  بینی – تصمیم  گیری، معتقد است که انسان می 
 تواند با در اختیار داشتن فناوری های پیشرفته و آخرین 
اکتشافات، آنها را تبدیل به نوآوری  هایی در زمینه پیش  
بینی و تصمیم  گیری برای کاهش تغییرات آب و هوایی 

کند.

دکتر نصرت اهلل ضیایی ادیب، مترجم و استاد ایرانی تبار 
پیشین تاریخ در دانشگاه استانبول ترکیه در لس  آنجلس 

دیده از جهان فروبست.
دکتر ضیایی عالوه بر تسلط به زبان ترکی و ترجمه 
آثاری از این زبان به فارسی در تدوین و معرفی آثار 

فاخر ادب فارسی به جامعه ترک زبانان جهان نیز کوشا 
بود و بسیاری از متون فاخر ادب فارسی را برای مطالعه 
در اختیار عالمندان ترک زبان به ادبیات فارسی قرار داد.

آخرین اثر منتشر شده از وی ترجمه کتاب تاریخ منجم 
باشی است که تاریخ امپراتوری عثمانی تا دوره سلطنت 

سلیمان قانونی را در بر میگیرد.
 آقای ضیایی این کتاب را به سفارش شادروان ایرج 

افشار به فارسی برگردانده بود.
ایرانشهر این ضایعه را به خانواده وفرزند برومند و عروس 
دکتر ضیایی که در عالم موسیقی فعالند تسلیت می گوید. 

نیویورک تایمز از ارتباط CIA با یک سرمایه دار ایرانی پرده برداشت

دانشمند ایرانی تبار برنده جایزه »یونسکو 2017«

دکتر نصرت اهلل ضیایی درکذشت

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

کانتی  لس آنجلس در جلسه هیئت مدیره ناظران، بودجه ٣0/١ میلیارد دالری خود 
را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

بودجه تصویب شده، ١٣7 میلیون دالر بیش از بودجه سال جاری است و ٢٥۹ 
میلیون دالر آن از محل مالیات های بیش بینی شده از محل الیحه H است که در 
نوامبر ٢0١6 تصویب شده است و از آن برای حل مشکل مسکن و خدمات به 

بی خانمان ها استفاده خواهد شد.
در این بودجه ٢ میلیارد دالر برای اداره شریف  لس آنجلس کانتی در نظر گرفته 

شده است.
 ۹6 میلیون دالر از محل الیحه A برای پاکسازی پارک ها و محله ها و ساحل های 

 لس آنجلس اختصاص داده شده است.
4٥ میلیون دالر نیز برای استخدام ٢٢0 مددکار اجتماعی جدید و ١07 کارمند اداری 

برای بخش خدمات اجتماعی دپارتمان کودکان و خانواده هزینه خواهد شد.
 Foster( ٢٥ میلیون دالر برای خانواده های سرپرستی نیابتی و جایگزین خانواده 

Home( در بودجه گنجانده شده است
٨ میلیون دالر نیز بخش روانی بیمارستان  UCLA را برای بستری کردن بیماران 

روانی توسعه می دهد.
 ٣ میلیون دالر نیز برای خدمات حقوقی مهاجران غیرقانونی خواهد بود.

آژانس نظارت بر ماهیگیری دولت فدرال و اداره خدمات ملی موجودات آبزی 
آمریکا بررسی پروژه دو تونل آبرسانی از شمال کالیفرنیا به جنوب کالیفرنیا را به 
پایان برده و در گزارش و نامه رسمی خود، چراغ سبز به جری براون فرماندار 

کالیفرنیا برای پروژه دلتای سن واکین دادند.
در این گزارش به روشنی آمده است که این دو تونل آبرسانی و تغییر مسیر 
رودخانه ساکرامنتو و دلتای سن  واکین، به هیچ روی آسیبی از نظر زندگی آبزیان، 

رشد ، توسعه و تکثیر طبیعی این ماهیان نخواهد داشت.
این دو تونل ٣٥ مایلی که به سیستم آبرسانی کنونی دولت فدرال اتصال می یابد، 
یک پروژه ١7 میلیارد دالری است. بی تردید گرچه این گزارش چراغ سبز برای 
جری براون تلقی می شود ولی پاسخ نهایی نیست زیرا هنوز مخالفان زیادی در 
منطقه دارد و کشاورزان و باغداران منطقه و وکالی آنان ابراز می دارند که نخست 

باید نیاز شمال کالیفرنیا و منطقه رقع شود و سپس آب ها به تامین نیازهای  جنوب 
کالیفرنیا بپردازد.

تنها ١4 کانتی کالیفرنیا در انتخابات سال ٢0١٨ اوراق رای گیری را برای همگان 
بر اساس قانون جدید پست خواهند کرد و تالش خواهد شد تا سال ٢0٢0 تمامی 

کانتی های کالیفرنیا به این سیستم تغییر پیوند پیدا کند.
ایالت کالیفرنیا، می گوید  انتخابات  اداره نظارت و اجرای  پادیا ، مسئول  الکس 
هدف سیستم جدید این است که تا جای ممکن از شمار حوزه های انتخاباتی 
محلی بکاهد و بیشتر رای گیری از راه ارسال اوراق را گسترش دهد و این زمان 
می خواهد برای نمونه ارنج کانتی به طور کلی این سیستم جدید را رد کرده و 
اعالم نموده است که به آن روی نخواهد آورد و تنها برای کسانی که درخواست 
می کنند اوراق رای خواهد فرستاد و رای گیری همانند گذشته، بیشتر با حوزه های 

محلی خواهد بود که مشارکت داوطلبانه مردم را گسترش می دهد.

انتخابی از منطقه ٣4  لس آنجلس برای جایگزینی حاویر  جیمی گومز نماینده 
و  است  نکرده  یاد  کنگره سوگند  نمایندگی  برای  هنوز  آمریکا  کنگره  در  بسرا 
ممکن است تا ١0 جوالی نیز این مراسم سوگند در دان تاون  لس آنجلس برگزار 
نشود و از سویی دیگر او از این دیر کرد استقبال می نماید زیرا هنوز استعفای 
خود را خانه نمایندگان کالیفرنیا امضا نکرده است و از این روی می تواند هنوز 
به عنوان عضو خانه نمایندگان در مجلس ایالتی شرکت نماید و رای بدهد ، این 
دیر کرد کمک کرده است تا در رای گیری برای الیحه Cap & Trade به عنوان 
یک دموکرات رای بدهد زیرا در خانه نمایندگان دموکرات ها ٨0 نماینده دارند 
و جمهوری خواهان ٥٥ نماینده ، از این روی برای داشتن اکثریت 66 درصد رای 

برای تصویب، رای جیمی گومز در هفته آخر ماه جون بسیار موثر است.
جیمی گومز گفت به نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در کنگره آمریکا قول 

داده است که در فاصله ١0 تا ١٥ جوالی سوگند یاد کند و به واشتنگتن برود. 
جالب این که جیمی گومز پس از دوران طوالنی حضور در اکثریت دموکرات های 

کالیفرنیا در خانه نمایندگان، به زودی به اقلیت دموکرات های کنگره می پیوندد.

بندرهای  پایانه  اروپایی،  شرکت های  کامپیوترهای  بر  سایبری  حمله های 
 لس آنجلس را در هفته گذشته تحت تاثیر قرار داد و این پایانه را تعطیل کرد.

سخنگوی شرکت کشتیرانی و حمل و نقل Moller _ Maersk در کپنهاگ 
دانمارک روز سه شنبه از حمله های سایبری به کامپیوترهای خود که بر شعبه هایشان 
در کشورهای دیگر نیز تاثیر گذاشته سخن می گفت به پایانه AMP که در بندر 
 لس آنجلس، محل بارگیری و تخلیه بارهای کشتی های این شرکت است، اشاره 
نمود که تحت تاثیر این حمله سایبری روز سه شنبه و چهارشنبه هیچگونه برنامه ای 
برای تخلیه و یا بارگیری نخواهد داشت واز این روی به شرکت های حمل و نقل 

زمینی نیز این آگاهی رسانده شده تا برای بارگیری راهی این پایانه نشوند.
این شرکت دانمارکی، بزرگترین شرکت  حمل و نقل و کشتیرانی بین المللی است.

به گزارش رسانه های محلی در شمال کالیفرنیا ، دو کودک خردسال در روز سه 
شنبه گذشته به دست پدرخود در شهر سانتارزا کشته شدند. این در حالی است که 

پدر سپس خود را نیز به هالکت رساند. 
کامرو نام مرد 40 ساله ای است که دو فرزند 4 ساله و ١٨ ماهه ی خود را کشته 

است. 
به گفته همسایگان این پدر و فرزندان روز را با هم سپری کرده بودند و قرار 
بود شب هنگام کاروز فرزندان را نزد مادر آنها که ششماه پیش تر از او جدا شده 

بود ببرد. 
پلیس در حالی جنازه کامرو را پیدا کرد گه او خود را در داخل اتاق خانه به دار 

آویخته بود. 
پلیس می گوید او پیش از این فرزندانش را به قتل رسانده بود. 

اختالفات  بارها  جدایی  از  پیش  همسرش  و  کامرو  محلی  تحقیقات  بر  بنا   
خانوادگی را به پلیس وجریانات خشونت بار کشانده بودند. در پرونده کامرو 

پیش از این یک خودکشی ناموفق نیز ثبت شده است. 

چارلی بک رئیس پلیس و فرمانده انتظامی  لس آنجلس بزرگ از دستگیری 4 
دانشجوی دیگر در رابطه با سرقت از ایستگاه پلیس شریف خبر داد. 

چارلی بک افزود این چهار جوان همچنین بارها سد معبر کرده و پیش تر هم 
مسبب ترافیک های خیابانی و نزاع های از این دست شده بودند. 

این نوجوانان ١٥ تا ١٨ ساله متهم هستند که دو دستگاه ون مربوط به ماموران 
پلیس و از اموال دولتی را دزدیده و حتی در عملیات تعقیب و گریز از ماموران 

گریخته اند. 
به دنبال این دستگیری والدین نوجوانان اظهار کرده اند که فرزندان آنها تبهکار 

نبوده و تنها از روی شیطنت با پلیس محل به شوخی پراخته اند. 
چارلی بک اما در واکنش گفته است رعایت قانون و اعمال نظم عمومی هیچ 
گونه شوخی را بر نمی تابد و نوجوانان بزهکار می بایست در این راستا با اعمال 

در  مجرمانه  وحرکات  بی نظمی  ایجاد  عواقب  به  نسبت  آموزشی  مجازات های 
جامعه هشیار شوند.  

چراغ سبز برای تونل آبرسانی از شمال به جنوب کالیفرنیا

سیستم جدید رای گیری در انتخابات 2020 سراسری می شود

آخرین رای جیمی گومر برای خانه نمایندگان کالیفرنیا

لس آنجلس هدف حمله سایبری جدید

پدری دو کودک خردسال خود را کشت 

 دستیگیری 4 دانشجو به جرم سرقت ایستگاه پلیس

بودجه 30بیلیون دالری شهرداری لس آنجلس تصویب شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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در کانون خبر:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

حالی  در  تصویب  برای  لس آنجلس   آموزش  اداره  دالری  میلیارد   7/٥ بودجة 
عرضه می شود که در آن ١٢0 نفر برکنار و ١٨0 نفر تغییر شعل و جابجایی خواهند 
داشت که موجب کاهش درآمد برای برخی و از دست دادن شغل برای شماری 
دیگر است. در این کاهش مشاغل ٣0 کمک کتابدار کتابخانه مدارس را ترک 
می کنند و 4٣ کتابخانه مدارس ابتدایی بدون کمک خواهد بود و این ٣0 نفر ۹ 

درصد نیروی کمک به کتابداران است.
١٥0 نفر دیگر از میان کمک آموزگاران، منشی مدارس و دیگر نیروهای کار 

اداری و دفتری مدارس هستند
اداره آموزش لس آنجلس اعالم نموده که این ١٨0 نفر تنها با تغییر شغل و یا 
اداره آموزش  لس آنجلس، دومین اداره آموزش بزرگ در آمریکاست.کاهش دستمزد روبرو می شوند و هیچ آموزگاری کار خود را از دست نخواهد داد.

مقامات رسمی کالیفرنیا گسل دیگری را به تازگی به خطرهای زمین لرزه احتمالی 
آینده افزوده اند و این منطقه در شمال شرقی لس آنجلس قرار دارد و می تواند در 

صورت زمین لرزه، منطقه وسیعی را آسیب بزند.
از  که  است  زمین لرزه  مراکز  از  یکی  می شود  خوانده  ریموند  که  گسل  این 
لس آنجلس تا سن گابریل ولی را می پوشاند و شهر پاسادنا یکی از نقاط اصلی آن 
است. گرچه زمین لرزه سال ١۹٨٨ پاسادنا که 4/۹ ریشتر قدرت داشت، هرگز به 
عنوان یک خطر بزرگ جدی گرفته نشده بود. لیکن مطالعات کنونی نشان می دهد 
که این گسل که از مسیر شمال شرقی لس آنجلس آغاز می شود و پاسادنای جنوبی، 
پاسادنا، سن مارینو، آرکِدیا، مونروویا و مناطق غیر شهری پیرامون را می تواند با 
زمین لرزه ای به قدرت 7 ریشتر آسیب بزند و حتی تا ایگل راک نیز گسترده شود.

اریک هولدر دادستان کل پیشین آمریکا و چارلی بک، رئیس پلیس لس آنجلس و 
کوین  دِ لیون، رئیس مجلس سنای کالیفرنیا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در 
دان تان لس آنجلس از قوانینی سخن گفتند که نیروی های پلیس شهرهای کالیفرنیا 

را در همکاری برای دستگیری و اخراج مهاجران محدود می نماید.
و  است  شده  تصویب  آپریل  ماه  در  که  کالیفرنیا  سنای   ٥4 الیحه  موجب  به 
California Value Act نام دارد و بر ازرش های مهاجر پذیر کالیفرنیا تاکید 
دارد، نیروهای پلیس مجبور نخواهند بود در زمینه دستگیری ها با نیروهای فدرال 
همکاری نمایند. گرچه پس از تصویب این الیحه، دولت فدرال از قطع بودجه 
فدرال به این ایالت سخن گفته است، لیکن ایالت کالیفرنیا با استخدام اریک هولدر 
و دفتر حقوقی او در پی یافتن راه حل های قانونی است. کوین د لیون گفت در 
سال جاری شمار گزارش های خشونت های خانوادگی پایین آمده زیرا خانواده ها 
دیگر اداره شریف دپارتمان لس آنجلس مخالف این الیحه است.از ترس دستگیری و اخراج ،خشونت خانوادگی را گزارش نمی کنند. از سوی 

 Jon( برگزاری انتخابات ویژه در جورجیا که  ٢0 ماه جون، بین جان اُوسوف
حزب  از   )Karen Handel( هندل  کِِرن  و  دموکرات  حزب  از   )Ossoff
جمهوریخواه برگزار  شد تا کرسی خالی دکتر پرایس را که به وزارت بهداری 
کابینه دانالد ترامپ برگزیده شده ، پر کند، بیش از همه، کالیفرنیا یی ها و پول آن ها 

را جذب کرده است.
نفود  منطقه  همواره  دارد،  تعلق  آن  به  کرسی  این  که  جورجیا   6 منطقه 
جمهوری خواهان بوده است و در دهه ۹0، نوت گینگریچ نماینده آن منطقه در 
کنگره بود که به ریاست کنگره رسید و سد محکمی را در برابر بیل کلینتون و طرح 
بیمه او ایجاد کرد و همه از آن به عنوان انقالب جمهوری خواهان یاد می کنند، 
اوسوف  جان  نخست  دور  در  تا  شد  موجب  ترامپ  دانالد  سیاست های  اکنون 
دموکرات به 4٨ درصد آرا برسد و ا در دور دوم با نزدیک به بیش از یک میلیون 
دالری که از سوی  ١١600 نفر دموکرات کالیفرنیا روانة کمپین او در جورجیا شده 
است، تالش کرد تا بر رقیب خود در منطقه جمهوری خواهان پیروز شود ، البته 
حساب پول های بزرگ تر هنرمندان  هالیوود که نزدیک به ٢0 میلیون دالر برای 

این کمپین روانه جورجیا کردند را از آن یک میلیون دالر دموکرات های عادی 
جدا دانست.

در پایان شمارش آرا ، خانم کرن هندل با ١٣4.٥۹٥ رای )٥١.۹درصد( بر جان 
اُوسوف با ١٢4.٨۹٣ رای )4٨.١ درصد( پیروز شد.

دادگاه مدنی شهر  لس آنجلس در تاریخ سه شنبه ٢0 جون علیه صاحبان یک 
ملک چند واحدی در »های لند پارک« ادعا کرد که این محل برای فروش کوکائین 

و تجارت غیر قانونی مراقبت از کودکان تعبیه شده است. 
طبق گفته دفتر دادستانی، در ماه گذشته بیش از ٢0 کیلوگرم کوکائین با ارزش 

تخمین زده شده عمده فروشی 4٣0،000 دالر در این اموال کشفه و ضبط شد. 
بنا بر این خبر ، در طول دو سال گذشته، این امالک به عنوان سایت برای توزیع 
مواد مخدر مشکوک استفاده شده و اغلب توسط مصرف کنندگان و خریداران 
برای کودکان  مراقبت روزانه  اسم  به  این مرکز  مواد مخدر تصرف شده است. 
کودکان بین ٢ تا 7 ساله از برخی کودکان و امثالهم برای جابه جایی مواد مخدر و 

سو استفاده های مالی بهره می برد. 
در بخشی از این گزارش آمده حتی گاهی که تعدادی از کودکان به صورت 

غیرقانونی مشغول بازی در پاسیو بوده اند ، موارد مجرمانه بسته بندی و توزیع مواد 
مخدر د رداخل مرکز انجام می شده است. 

این مرکز فعال در اختیار دستگاه قضائی است و پلمب شده است. 

یک منزل مسکونی در شهر وودلند هیلز در ساعات آخر شب سه شنبه ٢0 جون 
به دلیل انشعاب و انفجار لوله های گاز در آتش سوخت. 

به گفته آتش نشانی منطقه ، شعله های آتش به طور وسیع و دامنه داری هر دو 
طبقه این منزل شخصی را در برگرفته بود. 

به طوری که مهار آتش تا قسمتی از کنترل خارج شد. 
بنا بر این خبر ، یک عامل انسانی موجب ایجاد نخستین جرقه آتش شد. 

آتش نشانان می گویند کارگری که داخل منزل مذکور در حال تعمیرات اتصال 
لوله های گاز بوده موجب این اتفاق شده است. 

اداره گاز جنوب کالیفرنیا نیز بالفاصله پس از دریافت خطای انسانی در این 
منطقه نسبت به احتمال وقوع یک حادثه آگاه شده بود. 

اند که صاحبین منزل که یک زوج  سالمند هستند را به سالمت از میان شعله های آتش بیرون بکشند. ماموران آتش نشانی همچنین موفق شده 

نماینده دموکرات خانه نمایندگان کالیفرنیا اِد چاو  )Ed Chau( الیحه ای را به 
مجلس ارائه نموده است که در صورت تصویب بار دیگر مقررات ویژه محدودیت 

موسسات ارائه کننده تلفن را به دوران پیش از دانالد ترامپ باز می گرداند.
 FCC در دوران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا، مقررات ویژه ای برای
چون  هایی  شرکت  برای  که  درآوردند  اجرا  به  فدرال(  ارتباطات  )کمیسیون 
Comcast - Verizon - A T & T و دیگر ارائه کنندگان  خطوط تلفن 
محدودیت ایجاد می نمود تا نتوانند اطالعات مشتریان در مورد جستجو بر اینترنت 

را در اختیار خریداران تبلیغاتی قرار دهند.
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آغاز کار این مقررات باراک اوباما را 
برداشت و با رد آن، کنگره نیز مقررات را لغو کرد. اکنون الیحه AB ٣7٥، در 
صورت تصویب در مجلس، کالیفرنیا را به مقررات دوران اوباما باز می گرداند و 
شرکت های ارتباطی نخواهند توانست اطالعات جستجوگری مشتریان کالیفرنیا را 

در اختیار دیگر سازمان ها قرار دهند. کالیفرنیا در این زمینه ایالت ٢١ خواهد بود 
که قوانین خودرا خواهد داشت.

بودجه آمورشی لس آنجلس ارائه شد:  7.5 میلیارد دالر

گسل ریموند در استیج خطرناک طبقه بندی شد

قوانین تازه برای همکاری پلیس با ماموران مهاجرتی

پول کالیفرنیایی ها در انتخابات جورجیا

 انهدام باند قاچاق کوکایین با استفاده از کودکان  

آتش سوزی در منطقه مسکونی وودلندهیلز 

الیحه جلوگیری از فروش اطالعات جستجوگرها در سنای کالیفرنیا

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 9 تیر/30 جون

١٣0۹ خورشیدی )١۹٣0میالدی(
شاعر،   - پیشاوری  ادیب  سیداحمد  درگذشت 

دانشمند و ادیب
١٣0۹ خورشیدی )١۹٣0 میالدی(

زادروز امیر همایون خرم، نوازنده  ویلون

١٣٢4 خورشیدی )١۹4٥میالدی(
درگذشت علی محمد آزاد -ادیب و شاعر

شنبه 10 تیر/1 جوالی

١٣0٣ خورشیدی )١۹٢4میالدی(
نخستین  ایجاد  با  ایران  هوایی  نیروی  شالوده  

واحد هواپیمایی نظامی ریخته شد.
١٣٥۹ خورشیدی )١۹٨0 میالدی(

تغییر نام شیر و خورشید سرخ به هالل احمر 
توسط آخوند روح اهلل خمینی و جمهوری اسالمی 

یکشنبه 11 تیر/2 جوالی

١٣0٢ خورشیدی )١۹٢٣ میالدی(
زادروز عباس کاتوزیان، نقاش معاصر ایرانی

١٣١۹ خورشیدی )١۹40 میالدی(
جامعه  نماینده  شاهرخ،  کیخسرو  درگذشت 

زرتشتیان در مجلس
١٣٢6 خورشیدی )١۹47 میالدی(

زادروز میهن بهرامی، قصه نویس، در تهران
١٣6۹ خورشیدی)١۹۹0 میالدی(

نگارگر  و  نقاش  زاویه،  محمدعلی  درگذشت 
ایرانی

گذراندن  از  پس  زاویه  اسماعیل  محمدعلی 
هنرستان  به   ١٣0٨ سال  در  ابتدایی  تحصیالت 
هنرستان،  این  )بعدها  رفت  مستظرفه  صنایع 
و  مینیاتور  رشته   و  می شد(  کمال الملک خوانده 
تذهیب را برای آموزش برگزید. پس از چندی 
در سال ١٣١۹ در رشته  مینیاتور با درجه ی ممتاز 

فارغ التحصیل شد. 
وی دربین سال های ١٣٢7 -١٣٢6 ریاست موزه  
هنرهای ملی را بر عهده گرفت و در همین دوران 
به منظور برگزاری نمایشگاه های متعدد به خارج 
از کشور سفر کرد. وی در سال ١٣٣۹ بازنشسته 
گردید و در کارگاه شخصی خود به انجام کارهای 
می توان  او  برجسته ی  آثار  از  پرداخت.  هنری 

سلیمان«،  قصر  از  »نمایی  شیرین«،  و  »خسرو 
در  هنرمندان  »چوگان بازی  بهرام«،  گبند  »هفت 

دربار شاه عباس« را نام برد.
 آثار نقاشی محمد علی زاویه به صورت کارت 

تبریک در شرکت کتاب موجود است
١٣٨٨ خورشیدی )٢00۹ میالدی(

درگذشت جمشید شیبانی، خواننده معروف و از 
پیشکسوتان موسیقی جاز در ایران، در بیمارستان 
تارزانا در لوس آنجلس کالیفرنیا. وی متولد ١٣0٣ 

بود.

دوشنبه 12 تیر/3 جوالی

١٣0٣ خورشیدی )١۹٢4 میالدی(
میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه، 

به قتل رسید
محمدرضا  »سید  اصلیش  نام  عشقی  میرزاده 
سیدابوالقاسم  »حاج  فرزند  و  کردستانی« 
کردستانی« بود و در تاریخ دوازدهم جمادی اآلخر 
سال ١٣١٢ هجری قمری مطابق ٢0 آذرماه ١٢7٣ 

خورشیدی و سال ١٨۹4 میالدی زاده شد.
در آغاز زمزمه جمهوریت عشقی روزنامه »قرن 
بیستم« را با قطع کوچک درهشت صفحه منتشر 
اثر  وبر  نیافت  انتشار  بیشتر  که یک شماره  کرد 
مخالفت روزنامه اش بازداشت شد و خود شاعر 
ماه  تیر  بامداد دوازدهم  نفر در  به دست دو  نیز 
جنب  مسکونیش  درخانه  خورشیدی   ١٣0٣
قطب  کوچه  سپهساالر  راه  سه  دولت،  دروازه 

الدوله هدف گلوله قرارگرفت.
عشقی، زبانی آتشین و نیشدار داشت. او در روز 
١٢ تیر ماه ١٣0٣ شمسی، در تهران هدف گلوله 
افراد ناشناس قرار گرفت و در ٣١ سالگی، چشم 

از جهان فرو بست.
از اشعار معروف عشقی می توان از نوروزی نامه، 

سه تابلو مریم، احتیاج و رستاخیز نام برد.
 کلیات اشعار میرزاده عشقی از انتشارات شرکت 

کتاب منتشر شده است.
١٣٣0 خورشیدی )١۹٥١ میالدی(

زادروز بیژن بیجاری، قصه نویس، در اصفهان
١٣67 خورشیدی )١۹٨٨ میالدی(

سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو 
آمریکایی در خلیج فارس

١٣77 خورشیدی )١۹۹٨میالدی(
درگذشت سهراب شهیدثالث، فیلمساز برجسته.

سه شنبه 13 تیر/4 جوالی

١٣٥0 خورشیدی )١۹7١ میالدی(
دانشمند،  معین،  محمد  دکتر  استاد  درگذشت 
لغتنامه  سازمان  رئیس  و  پژوهشگر  نویسنده، 

دهخدا و پدید  آورنده فرهنگ معین
  دست آوردهای دکتر محمد معین در شرکت 

کتاب موجود هستند 

١٣77 خورشیدی )١۹۹٨ میالدی(
برکلی  در  نویسنده،  چوبک،  صادق  درگذشت 

کالیفرنیا
 شرکت کتاب ناشر کتاب های زنده یاد صادق 

چوبک است. 
١٣٨٥ خورشیدی )٢006 میالدی(

در  معروف  کمدین  تقدسی،  جواد  درگذشت 
سن ٨4 سالگی در تهران.

چهارشنبه 14 تیر/5 جوالی

١٢۹٥ خورشیدی)١۹١6 میالدی(
زادروز صادق چوبک، نویسنده  در بوشهر.

وی به همراه صادق هدایت از پیشگامان داستان 
وی  مشهور  آثار  از  است.  ایران  مدرن  نویسی 
مجموعه داستان انتری که لوطی اش مرده بود و 

رمان های سنگ صبور و تنگسیرنام برد.
  کلیه 6 جلد آثار صادق چوبک در زمان حیات 
کتاب  شرکت  توسط  مجوزایشان  با  و  نویسنده 

تجدید چاپ شدند. 
١٢٣0 خورشیدی)١٨٥١(

زادروز میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه 
و  ایران  فرهنگی  نهضت  ازپیشگامان  تبریز  در 
بنیانگذار مدرسه )دبستان( به سبک نوین در ایران 

)درگذشت ٢7 آذر ١٣٢٣ در قم(
١٣7۹ خورشید)٢000 میالدی(

درگذشت مهرانگیز منوچهریان، بانوی حقوقدان  
ایرانی

١٣۹١ خورشیدی )٢0١٢ میالدی(
متفکر  و  نویسنده  جمالی،  منوچهر  درگذشت 
ایرانی در سن ٨4 سالگی در شهر ماالگای اسپانیا

١٣۹٥ خورشیدی )٢0١6 میالدی(
نویس،  فیلمنامه  کیارستمی،  عباس  درگذشت 
تهیه کننده،کارگردان، تدوین گر، نقاش، شاعر و 
عکاس بین المللی در سن 76 سالگی به دلیل لخته 
شذن خون و سکته در پاریس. وی متولد ١ تیر 

ماه ١٣١۹ در تهران بود

پنجشنبه 15 تیر/6 جوالی

١٢٨7 خورشیدی )١۹0٨ میالدی(
وزیر  ناظم الدوله-  خان  میرزاملکم  درگذشت 

مختار ایران در ایتالیا و مدیر روزنامه  قانون

١٣١٣ خورشیدی )١۹٣4 میالدی(
زادروز صادق همایونی، محقق، شاعر، 

١٣4٢ خورشیدی )١۹6٣میالدی( 
دستگیری طیب حاج رضایی- رییس میدان های 
میوه و تره بار تهران به اتهام مشارکت در وقایع 

١٥ خرداد
١٣6۹ خورشیدی )١۹۹0 میالدی(

درگذشت مجید محسنی، کارگردان. نویسنده و 
بازیگر ایرانی.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
30جون تا 6 جوالی  )9 تا 15 تیرماه(

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

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر

خبر: شعر انتقادی از دولت روحانی در مراسم عید 
فطر تهران جنجالی شد!

و  اختیار  به  آتیش  دستور  آقا )!(  وقتی حضرت  از 
سوزوندن بی اختیار صادر فرمودند، عینهو یه سنگی 
که یه آدم خیلی عاقل! تو چاه بندازه و صدتا دیوونه 
نمیتونن درش بیارن، هر روز یه داستانی اتفاق میوفته 
و کل صغیر و کبیر جمهوری اسالمی و حتی خود 
آقا می خوان روی این چیزکاری ماله بکشن. از شعار 
دادن سازمان یافته علیه روحانی تو راهپیمایی حکومتی 
روز قدس تا مشاعره مراسم عید فطر، برادران ذوب 
سوزوندن  و  اختیار  به  آتیش  حال  در  والیت  در 
بی اختیارن. یکی نیست بگه آخه قربون شکلت بیکاری 
بی خودی شر راه میندازی؟ این حسن آقا که آزارش از 
رییس جمهورای قبلی برات کمتر بوده؛ نه مثه هاشمی 
رقیب قدرتمنده، نه مثه ممد خاتمی اهل اصالحات 
است و نه مثه احمدی نژاد بچه پررو. پس واسه چی هی 
چپ و راست میری و بهش گیر میدی؟ اصن به این 
مملکت آرامش نیومده و انگار همش باس یه سوژه ای 

برای ملتهب کردن اوضاع وجود داشته باشه. 
باالخره آن حضرت در خطبه های نماز عید فطر برای 
رفع و رجوع داستان آتیش به اختیار فرمودند: »آتش به 

اختیار به معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.« 
و صد البته که پیش از این سخنرانی نمونه کار فرهنگی 
خودجوش و تمیز رو هم به مردم پرزنت کردند؛ میثم 
مطیعی شاعر والیی با خوندن یه شعر علیه روحانی و 
دولتش، الگوی آتیش به اختیار رو نشون داد. شهروند 
ایرانشهر که به کارهای فرهنگی خودجوش و تمیز 
عالقمنده، گزیده هایی از این شاهکار عالم ادب و شعر 
رو که سعدی و حافظ رو شرمنده کرده و فردوسی و 

موالنا رو به چالش کشیده رو براتون منتشر می کنه:
ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم / پی اقدام تو 

هستند هنوز این مردم
چند روزی تو مقامی به امانت داری / منصبت را نکند 

طعمه خود پنداری
٢0٣0 چیست که تعلیم جهان، از دل ماست / هان که 

جمهوری اسالمی ایران اینجاست
باز تحریم جدیدی به ِسنا رفت که رفت / جسم 

برجام چو روحش به فنا رفت که رفت
ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا / تکیه بر عهد 

عموسام خطا بود خطا
هرچه می شد بََرد از کیسه ما بُرد که بُرد/  بُرد بُرد این 

بَُود آری همه را بُرد که بُرد

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

ناصر کرمی - کنشگر اجتماعی و محیط زیست:

*توجه: انتشار این مقاله لزوما نشانگر دیدگاه های 
ایرانشهر نیست و تنها بیانگر عقاید نویسنده است.

 ناب ترین اسطوره آمریکایی سوارانی هستند که رو به 
سمت غرب می تازند و به تعبیر بورخس طلوع را پیش تر 
»راه  ماجراهای  گرداگرد  عمدتا  اسطوره  این  می برند. 
اورگان« تنیده شده است. به واقع داستان مهاجرانی است 
که در حد فاصل اوایل قرن هجدهم تا نیمه آن از میسوری 
در مرکز آمریکا در مسیری افزون بر سه هزار کیلومتر به 
نبراسکا و ارگان در شمال غرب آمریکا می رفتند. اسطوره 
امریکایی حماسه پیشتازی است. اولین ها که عزم رفتن 
می کنند و اولین ها که می رسند. اما هر پیشتازی سرانجام 
پایانی دارد. تا ابد نمی توان به پیش تاخت. همچنان که 
پیشتازان اسطوره آمریکایی سرانجام در سواحل شرقی 
اقیانوس آرام، در کالیفرنیا و نبراسکا و اورگان و جز آن 
آرام گرفتند و رحل اقامت فرو افکندند. اما تاریخ قرن 
بیستم می گوید پایان پیشتازی گاوچرانانی که به سمت 
غرب می رقتند آغاز پیشتازی آمریکا در عرصه جهان بود. 
آمریکا به تدریج به مهم ترین کشور، بزرگ ترین اقتصاد 
و زورمندترین جنگ ساالر جهان تبدیل شد. حتی فراتر، 
به عنوان پیشتاز لیبرالیسم و دموکراسی، آمریکا حتی به 
سرزمین موعود و معبد پیشرونده ترین مذهب عصر مدرن 
تبدیل شد. آمریکا و دموکراسی چنان در هم تنیدند که هر 
کدام آن دیگری را تداعی می کرد و با تقدیس روزافزون 
دموکراسی در دوران زوال خودکامگان، آمریکا به عزت 
و کرامتی دست یافت که هیچ کدام از جهانگشایان و 
فاتحان تاریح به آن نرسیده بودند. جای سوارانی را که از 
میسوری به سمت اورگان می تاختند مردمانی از سراسر 
جهان گرفتند که می خواستند به آمریکا برسند. نامدارترین 
دانشمندان، بازرگانان، صنعتگران، هنرمندان، روشنفکران 
و شگفتا حتی کمونیست هایی که می خواستند در جایی 
امن تر، آزادتر و آسوده خاطر با نظام سرمایه داری بجنگند 
می کوشیدند )و همچنان می کوشند( به آمریکا برسند. راه 
اورگان به شبکه ای از همه راه های جهان تبدیل شد که 

تمامی یک مقصد داشتند )و دارند(: آمریکا. 
اما نهایت کجاست؟ تب و تاب راه اورگان در آغاز قرن 
نوزدهم به تدریج فروخفت. هم راه های تازه و مقاصد 
تازه به سمت اقیانوس آرام پدید آمدند و هم اینکه غرب 
دیگر آن شور و اشتیاق گذشته را برنمی انگیخت. کالیفرنیا 
خاک حاصلخیزی داشت، اما برخالف پندار پیشتازان، 
معدن طال نبود. کشاورزان دیرتر آمدند. کار این اورگان 
نو، این اورگان عالم گیر، به کجا می رسد؟ آیا می توان 
پنداشت روزگار برای آمریکا رو به دگرگونی است و اگر 
هم نه اینکه فراز و فرودی در کار باشد، دست کم همه 
چیز دیگر آن  گونه نخواهد بود که در صد سال گذشته 
بوده است؟ چرا بر این پندار باید پا سفت کرد که »رؤیای 
آمریکایی« همچون هر پدیده دیگر عالم هستی بدایت و 
نهایتی دارد و اکنون به نهایت رسیده است؟ بر پایه یافته ها 
و الگوهای تاریخی، سیاسی و اقتصادی می توان در این 
برکشید.  دقیق  بر چندینگی های  مبتنی  باره روندهای 
روندهایی که قاعدتا هم شکل نیستند. در یکی شاید فراز 
باشد و در آن یکی فرود. اما از نگاه سبزگرایان روندها 
کامال دیگرگونگی و نو شدن روزگار را برای آمریکا 
نشان می دهند. چند انگاره را در همین باره پی می گیریم:
آنچه که دوران معاصر یا دوران پساانقالب صنعتی 
نامیده می شود اساسا دوره ای نفت سوز در تاریخ چند 
هزار ساله استقرار و بسط مدنیت بشری در کره زمین 
شناخته شده است. این مدنیتی نفت سوز بوده، با نفت 
آغاز کرده و با نفت دامن گسترانده است. همه آنچه که 
بحران گرمایش جهانی نامیده می شود به واقع مسئله 
قالب  در  که  آنچه  همه  و  است  نفت  مصرف  اشباع 
و  گرمایش جهانی  کاهش  برای  بین المللی  معاهدات 
کنترل تغییر اقلیم پیگیری می شود در اصل تالش برای 
انطباق با دوران پسانفت و روزگار تازه ای است که در آن 
دیگر نفت پیشرانه اصلی حیات بشر نیست. این گذار 
البته دشوار است. نفت سوخت محرک نظام سرمایه 
داری و خون این نظام است. مقاومت در برابر معاهدات 
اقلیمی مهم )کیوتو ١۹۹7، کپنهاگ ٢00۹، پاریس ٢0١٥ 
و مراکش ٢0١6( از این جهت صورت می گیرد که گذار 
به دوران پسانفت برای جهان سرمایه داری به مثابه دیالیز 
دردناکی است که چاره ای جز آن نیست، اما لزوما هم 
بیمار )همه ارکان نظام سرمایه داری( را شفا نمی بخشد. 
که  دورانی  است.  آمده  به سر  نفت سوز  تمدن  دوران 
سرآمد و طالیه دار آن آمریکا، رأس نظام سرمایه داری 
بوده است. در دوران تازه، پسانرمال اقلیمی جهان، جایگاه 
آمریکا چه تغییری خواهد کرد؟ البته برگ برنده نظام 
سرمایه داری )در مقایسه با اردوگاه رقییبان شرقی( همواره 
انعطاف، تغییرپذیری و توانایی انطباق بوده است. در این 
تغییر ناگزیر، آمریکا تا کجا انطباق می یابد و تا کجا به 
ناچار در برابر اقتضائات روزگار نو واپس می نشیند؟ 

پرسشی بس دشوار است.
جهانی سازی بر پایه لیبرالیسم اقتصادی شکل گرفته 
است. اما جهانی سازی همان لیبرالیسم نیست و فقط 
اقتصاد نیست. پیش تر می رود و به مثابه یک ایدئولوژی 
تمام، آرمان شهری رؤیایی را پیش روی همگان می گذارد: 
جهان با لیبرالیسم به تدریج اصالح می شود و پیش می رود 
و همچنان که کشورهای حوزه شمال پیش تر این راه را 
طی کرده اند، دیر یا زود کشورهای حوزه جنوب نیز از 
شر موانع جهانی سازی )عمدتا حکومت های ایدئولوژیک 

و غیر دموکراتیک و غیر لیبرال و فاقد برنامه جامع برای 
پیوستن به اقتصاد آزاد( رها شده و در مسیر توسعه وارد 
رقابت با دیگر کشورهای لیبرال جهان خواهند شد. راه 
باز است و رقابت آزاد و منصفانه؛فرصت های رقابت هم 
برابر است. در اینکه راه باز است و همگان فرصت رقابت 
دارند البته تردیدی نیست. اما تجربه می گوید هر فرصت 
لزوما یک فرصت موفقیت نیست. در رقابت  رقابتی 
جهانی سازی، همه می توانند بدوند. اما لزوما همه به خط 
پایان نمی رسند، یا دست کم اینکه قطعا تنها کشورهای 
پیشرفته سابق، همچنان دست باال را در رقابت و پیشرفت 
دارند. مثال مشهور و مکرری در این باره وجود دارد با 
این مضمون: روی خط آغاز مسابقه، شاید فرصت رقابت 
واقعا برابر بوده است. اما نکته این است که کسانی که 
زودتر به نقطه هزار متری این ماراتن طوالنی رسیده اند 
این فرصت را یافته اند که بقیه مسیر را با دوچرخه طی 
کنند. نامنصفانه تر این است که تعدادی خودرو هم روی 
خط دو هزار متر در انتظار همین پیش گامان هستند. آنان 
که با دوچرخه هاشان زودتر به این خط رسیده اند حاال 
می توانند سوار بر خودروهای رهوار و سریع و راحت 
بقیه مسیر ماراتن را طی کنند. و دیگران همچنان روی خط 
رقابت جهانی سازی خسته و تشنه و با زانوهایی رنجور 
و پاهایی تاول زده، امیدوارانه دارند می دوند. راه همان 
است که پیش گامان طی کرده اند. اما آنها دوچرخه ها و 
خودروها را برداشته و رفته اند. شاید کم شمار کشورهای 
سخت جانی خود را به کشورهای حوزه شمال نزدیک 
کنند. اما بعید است از انبوه کشورهای جنوب شمار قابل 
توجهی بتوانند از کشورهای پیش افتاده حوزه شمال 
سبقت بگیرند. مدعیان اقتصاد بازار کمتر به این تناقض 
واقع بینانه جهانی سازی اشاره می کنند. دل بریدن از رؤیای 
رقابت برابر در اقتصاد جهانی به معنای نومیدی از رؤیای 
آمریکایی نیز هست. دست شستن اردوگاه جنوب از این 
رؤیا آمریکا را، کشوری که هرگز به تنهایی عادت نداشته، 

از همیشه تنهاتر می کند.
لیبرال  انگاره  از  یا  شاید هم از جهانی سازی می آمد 
دموکراسی، اما بیشتر به نظر می رسد این آرمان با هالیوود 
بر همه جهان دامن گستراند: هر انسانی حق دارد که به 
سبک شهروند متوسط آمریکایی زندگی کند. اکنون این 
سبک زندگی را همه سیاست مداران جهان به شهروندان 
وعده داده می دهند. به لفظ نمی گویند، اما در معنا همین 
را وعده می دهند: از جنگل های جاوه تا کوهستان های 
پامیر و تبت، از ریگزارهای صحرا تا جزایر دوردست 
اقیانوس آرام سیاستمداران عکس خود را به دیوارها 
می آویزند و به مردم می گویند به ما رأی دهید تا برایتان 
زندگی به سبک شهروند متوسط آمریکایی را ایجاد کنیم. 
این سبک زندگی البته چندان هم دشوار و دیریاب به نظر 
نمی رسد: آپارتمانی دوخوابه در حدود صدمتر مربع، با 
وسایل معمول زندگی مثل تلویزیون و یخچال و کامپیوتر 
و غیره، دست کم یک خودرو در پارکینگ خانه، یک میز 
غذاخوری که بهانه ای است تا اعضای خانواده دست کم 
یک بار در روز دور هم غذای گرم بخورند، دو یا سه تا 
فرزند، سالی یکی دو بار مسافرت به خارج. همه فرزندان 
هم فرصت تحصیل دارند و هم امکان برخورداری از 
تغذیه و بهداشت مناسب. فرزندان غالبا اهل نواختن یک 
سازند و طرفدار یک تیم ورزشی که برخی آخر هفته ها 
با والدین برای تماشای مسابقه تیم محبوبشان به استادیوم 
می روند. هر فرزند معموال اتاقی جدا دارد و هیچ فرزندی 
برای تأمین معاش کار نمی کند. ظاهرا این سبک زندگی 
حداقلی از حقوق طبیعی هر شهروند را شامل می شود. 
پس چرا نه؟ چرا باید سیاست مداران برای وعده دادن 

این سبک زندگی به رأی دهندگان نکوهید؟ 
نکته این است که این سبک زندگی آمریکایی فقط با 
اقتصاد آمریکایی امکان تحقق دارد و تجویز آن برای بقیه 
جهان مانند تزریق سم است در رگ های یک محکوم 
به اعدام. منابع زمین هرگز آن قدر نیست که امکانات 
آمریکاییان را برای هفت میلیارد نفر فراهم آورد. اگر قرار 
باشد چینیان و هندیان، بنگالدشی ها و پاکستانی ها و اهالی 
نیجریه واندونزی هم مثل آمریکایی ها )آمریکایی های 
متوسط رو به پایین، یعنی اکثریت جامعه آمریکایی و 
نه آمریکایی های مرفه( زندگی کنند به معنای افزایش 
چند ده برابری مصرف انرژی و تولید چند ده برابری 
زباله در جهان است. آیا زمین چنین ظرفیتی دارد؟ یک 
شهروند متوسط آمریکایی صد برابر یک روستایی چینی 
زباله تولید و هفتاد برابر او انرژی مصرف می کند. چگونه 
می توان صدها میلیون روستایی چینی را قانع کرد که 
از رؤیای آمریکایی دست بردارند و زمین را به نابودی 
نکشانند؟ اتفاقا یکی از موانع اجرای توافقنامه پاریس و 
دیگر معاهدات مهم اقلیمی همین است: چین و هند باید 
قانع شوند از رشد شتابناک برای دستیابی به الگوی رفاه 
غربی دست بردارند؛ اما دولت های این دو کشور هرگز 
نمی توانند شهروندان خود را مجاب کنند که هدف نهایی 
آنها برای زندگی باید الگویی کامال متفاوت با آنچه در 
نیومالتوسیست ها  باشد.  دیده اند،  هالیوودی  فیلم های 
بازگشته اند و می گویند باید با الگوی زندگی به سبک 
شهروند متوسط آمریکایی مبارزه کرد. این تناقض پیچیده 
است: چین به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین 
منتشر کننده دی اکسیدکربن در جهان است. برای مهار 
گرمایش جهانی چین باید سرعت رشد خود را بکاهد. 
چین اما می گوید چرا تنها آن کشور هزینه تغییر اقلیم را 

دهد؟ االن شهروند چینی به طور میانگین یک چهارم 
شهروند آمریکایی دی اکسیدکربن منتشر می کند. تا دو 
برابر افزایش سرانه انتشار دی اکسیدکربن حق طبیعی 
شهروندان چین است. از آن به بعد را فقط به شرطی 
می پذیرم که آمریکایی ها هم سرانه مصرف خود را نصف 
کنند. نکته این است که اصال اقلیم زمین توان دو برابر 
شدن انتشار دی اکسیدکربن توسط چینی ها را ندارد و 
از سوی دیگر دست کم در کوتاه مدت آمریکایی ها 
نمی توانند از نیمی از رفاه و تنعم خود دست کشند. ده 
سال است که شصت هزار کارشناس در پانل بین دولتی 
این  برای حل  اقلیم )IPCC( می کوشند راهی  تغییر 

تناقض پیدا کنند اما نتوانسته اند.
آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است و همچنان که 
و  پیشروترین  نیز  آمریکایی  زندگی  شد  گفته  پیشتر 
چیره ترین هژمونی فرهنگی جهان به شمار می رود. اما 
این همه موجب نمی شود که فراموش کنیم آمریکا در 
وهله اول زورمندترین ارتش جهان را دارد و هژمونی 
آمریکا در بهره نخست بر پایه توان نظامی  جهان گیر شده 
است. البته این جهان گیری تنها فقط با توپ و تانک به 
دست نیامده است. بخشی از اقتضائاتی ژئوپلتیک می آید 
که پس از جنگ جهانی دوم در جهان چیره شده بود. 
آنچه که باعث می شد بزرگ ترین دشمن آمریکا )شوروی 
سابق( دوردست ها گرفتار بدترین اقالیم و همچنین در 
محاصره هم پیمانان آمریکا باشد و از سوی دیگر همواره 
کمترین خطرپذیری  جهان  در  آمریکا  جنگی  هر  در 
امکان آسان ترین دخالت و کم  بر عکس  را داشته و 
هزینه ترین بهره گیری را داشته باشد. این نظم ژئوپلتیک 
اکنون در جاهایی فروریخته و در جاهایی ترک برداشته 
است. امنیت اکنون همسنگ جنگ افزارهای کالسیک 
وابسته به میزان آسیب پذیری در برابر تروریسم بین الملل 
شده که برای این دومی تاکنون هیمنه خوفناک ارتش 
آمریکا کارایی چندانی نداشته است. در شرق اروپا مرزها 
به کلی فروریخته اند. خاورمیانه نیز در حال پوست اندازی 
است و بعید نیست که در این منطقه حساس شماری از 
مرزها تغییر کنند. در شرق دور چین به تدریج در حال 
تبدیل شدن به بزرگ ترین ابرقدرت جهان است. روسیه 
از ویرانه های شوروی سر برآورده و گسترش بنیادگرایی 
مذهبی در جهان روز به روز برای متولیان امنیت ملی در 
آمریکا مسئله ای پیچیده تر می شود. آمریکا اندک اندک 
نتیجه می رسد که سیاست کم هزینه تر و  این  به  دارد 
امن تر نه گسیل جنگ افزار به هر گوشه جهان، بلکه دامن 
از جهان برچیدن و اکتفا به مرزهای ملی است. تغییر 
هژمونی امنیت بین الملل آمریکا را در وضعیت تازه ای 
قرار داده است. البته که هیچ دشمنی پشت مرزها نیست. 
اما در روزگار نو دشمن با تانک پشت مرز نمی آید، 
مگر اینکه تانک را این سو در داخل مرزها به دست 
آورده باشد. امنیت آمریکایی بر مبنای ژئوپلتیک مکیندری 
تعریف شده است و حاال دیگر سال هاست که ژئوپلتیک 

به آن مفهوم نیازمند بازنگری شده است.
دوگانه  اساس  بر  زیادی  حدود  تا  آمریکا  هژمونی 
چپ- راست یا سرمایه داری- سوسیالیسم شکل گرفته 
است. مسئله این دوگانه نحوه توزیع ثروت است؛ اینکه 
ابزار تولید ثروت در اختیار چه کسانی باشد، همچنین 
محصول و سود به دست آمده چگونه و با چه سهمی 
میان مؤلفه های دخیل )و بعضا نه چندان دخیل( تقسیم 
شود. مسئله ای پیچیده که اگرچه به نظر می رسد در جنگ 
بزرگ آن )جنگ سرد( آمریکا پیروز شده، در قالب مطالبه 
روزافزون برای گسترش تأمین اجتماعی کماکان این سو و 
آن سو شعله هایی فروزان دارد. اما در روزگار نو گسترش 
روزافزون بحران محیط زیست و تغییر اقلیم باعث شده 
که مسئله اصلی نه نحوه توزیع و بلکه چگونگی تولید 
کاالها و خدمات باشد. لشگر طرفداران محیط زیست 
اصلی  نشانگان های  رودرروی  افزون تر  روز  به  روز 
ملیتی،  چند  شرکت های  همچون  سرمایه داری  نظام 
مصرف گرایی، گسترش بازار، سیستم های تولید انبوه قرار 
می گیرند. اگر بگوییم تولید بیشتر، با کار کمتر، با مواد 
خام ارزان تر و با هدف مصرف افزون تر جانمایه رفتار 
کاپیتالیستی است، درست در نقطه مقابل اندیشه سبزها 
قرار می گیرد که تولید کمتر، با کار بیشتر با مواد خام کمتر 
و با هدف مصرف کمتر را پی می گیرند. سبزها مردم 
جهان را به بومی تر شدن به اجتناب از مظاهر سرمایه داری 
تشویق می کنند. خودبسندگی افزون تر و مصرف کمتر 
مهم ترین نشانگان یک آرمان شهر زیست محیطی است. 
درست در نقطه مقابل آرمان شهر نظام سرمایه داری که 
غول بی شاخ و دمی است که دمادم و فزاینده مصرف 
می کند و منابع محدود زمین را می بلعد. این جنگ سردی 
تازه است. اما نه در دوردست ها پشت کوهستان آرال، 
در کوچه به کوچه و خانه به خانه واشنگتن و شیکاگو 
گسترش  به  رو  و  شده  آغاز  جنگ  این  نیویورک.  و 
است. تغییر رفتار کاپیتالیستم و انطباق آن با اقتضائات 
زیست محیطی روزگار نو بدون تردید نه آسان است و نه 
کم هزینه. در گذار از این جنگ شاید اساسا دیگر نظام 
سرمایه داری آن نباشد که می شناسیم. همچنان که آمریکا 
هم شاید آن نباشد که اکنون هست. همه شاخص های 
زیست محیطی می گویند که سوارانی که رو به سوی 
غرب می تاختند اکنون به ساحل اقیانوس رسیده اند و 

پیش تر مقصدی تازه تر وجود ندارد.

محیط زیست و بن بست آمریکایی

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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شما  هم می توانید رویدادهای محلی خود را با 
هموطنانتان درمیان بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

میراث منحوس »انقالبِی 57«

جنبش ادبی بوم در ایاالت متحده

در  پدری.  خانه  به  رفته ام  که  دیده ام  خواب  در 
پشت بام، فرش انداخته ایم و داریم شام می خوریم. 
روبروی خانه مان ، برجی است. آنقدر بلند که طبقات 
فوقانی اش خم شده روی پشت بام و از پنجره اش، 
چهره های زشت و مشمئز کننده ای پیداست. هرچه 
فریاد می کشم تا نگاه مابقی افراد، گرداگردِ سفره را 
به آنها جلب کنم، موفق نمی شوم. آن آدم های کریه، 

به تالِش بی فایدهِ من می خندند. 
را  سبابه ام  انگشت  مسیر  نزدیکانم،  از  نفری  چند 
می کنند،  دنبال  گرفته ام؛  برج  ساکنین  سمت  به  که 
همه اما متفق، که چیزی نمی بینند . من از وحشت آن 
می شود،   بیشتر  که  فریادم  می زنم.  فریاد  موجودات 
به  دست  می آید.  سراغم  به  زیبایی  ابلق  اسب  
یالش می کشم. آرام می شوم. می خواهم که با او از 
آن معرکه بگریزم اما اسب مثل قطرات باران بخار 

می شود. از ُهرم آن بخار، از خواب بر می خیزم. 
مستمر.  و  محکم  دارم،  قلب  تپش  من  اما  حاال 
تکانه های قلبم و بازو بسته شدن آئورت شاید، شبیه 
تکاپوی مرغابیانی است که می خواهند از زمین کنده 
که  جایی  از  اضطراب  شده.  خشک  دهانم  شوند. 
کاش  می گیرد.  را  وجودم  همه  کجاست؟  نمی دانم 
پسري داشتم که در کنارم خوابیده بود؛ آرام. سرم را 
هل می دهم در آغوش کوچکش و دستانش را حلقه 
گردنم می کنم تا به قواعد دنیای وارونه ای که خود 
ساخته ام، بیشتر تن داده باشم. به او پناه می بردم. مثل 

خرگوش، سرم را به سینه اش می چسباندم.
ترفندم نتیجه داد. باز با فریبي دیگر قلبم آرام گرفته 

است. 
یک ساعتی می گذرد. خواب مثل آن اسب کابوسم، 
و  شهود  شب،  دل  در  بیداری  بیدارم.  شده.  بخار 
دارند:  عجیبی  واژه  عرب ها  است.  عجیبی  مکاشفه 

»ُمسامره«.
مسامره، همان نجوای پنهانی آدمی است با دیگری 
ذهنم  به  فکرها  اقسام  و  انوع  خودش.  با  بیشتر  و 
احواالت  و  روزمره  اشتغاالت  از  می آورد.  هجوم 
شخصی تا ابتالئات جوامعي که معلوم نیست رو به 

کدام سو دارند؟
و  من  40سال  این  در  40ساله ام.  دیگر  دوسال   
هم نسالنم بازنده بوده ایم یا برنده؟ اگر برنده ایم این 

اضطراب لعنتی مزمن که به قول »خالد حسینی« در 
بادباک باز از پس هر شادی، قاصد اخبار تلخ است، 
چیست؟ اگر بازنده ایم، این شعله امید که در سینه 

مشتعل است، از کجا می آید؟
 تقالی نسل من برای »زندگی« از دو نسل پیش از 
خودش بیشتر بوده است.  نسل من جوانی اش، در 
دورانی بوده است که باید از هیجان کناره می گرفته، 
تفنگ،  عکس  و  دژخیم  و  شور  و  اسلحه  بی خیال 
کردن  حمایل  لذت  و  بند  پیشانی  هالل ،  داس ، 
کالشنیکف و هجوم به دشمنی که همه تقصیرها را 

بیاندازد گردن او.
نسل من به جای این همه چیز وسوسه انگیز که 
جان می دهد برای پوستر شدن بر دیوار جوان های 
به  مدنیت،  به  مشارکت،  به  گفت و گو،  به  بالغ  تازه 

مدارا و به سخن نرم رو آورده است. 
به این مدنیت که یحتمل اسباب تحقیر و ریشخند 
وقتی  باالخص  دوزش  مامان  ظاهر  خاطر  به  است 
انداز  بمب  حیدر  که  سالحی  با  کنی  مقایسه اش 
گلسرخی ،  خسرو  صفوی ،  نواب  عمواوغلی، 
دردست  و...  آرا  بیژن جزنی ، جهان  سعید محسن ، 

می گرفتند.
حماسی،  آهنگ  همه  آن  جای  به  باید  من  نسل 
در  که  آدرنالین  و  درهم  موهای  و  چریکی  فضای 
به  پیدا می کرد،  بروز  مبارزه مجال  آتش و خون و 
جای چهره مصمم و درون آرام مبارزینی که مرگ 
تصور  سینه اش  بر  ریز  سینه  رد  با  دوشیزه ای  را 
می کردند، به جای همه این تعابیر عارفانه و عاشقانه، 
و  سود  عقالنی  محاسبه  بانک ،  کارپردازهای  مثل 
زیان جامعه اش را می کرد و تئوری بقا را بر تنازع 

ترجیح می داد. 
نسل من ترجیح داد، جوانی نکند و به جای ویکتور 
خارا و چه گوارا، کتاب های خواب آور پوپر را در 
از  بخواند. نسل من  باز و دشمنانش«  باب »جامعه 
آن همه شور که موافق طبع جوانی است به چنین 
چیزی تن داد که اشتباه عقبه خود را تکرار نکند و 
اینچنین شد که اگر نصیب نسل قبل از ما چهره های 
آماده  تفنگ های  روبروی  بسته  دست های  مصمم، 
نسل  نصیب  بود،  پارتیزانی  کج  کاله های  یا  آتش 
و  دار  رعشه  دست های  و  نحیف  صورت های  من 

تپش های ممتد قلب است. 
در مقام قیاس، آنها حماسی اند و ما بزدل. عکس 
آنها به درد این می خورد که به سبک اندی وارهول 
روی  اسپری  شابلون،  شکل  به  یا  بشود  پوستر 
عکس های  شبیه  بیشتر  من  نسل  عکس  و  دیوارها 
بایگانی های خاک خورده. در مقام مرارت  پرسنلی 
نسل  ازآن  یک  کدام  اما  رنج  و  خویشتنداری  و 
نام آور را توان تواضع و یارای صبوری و  تحمل و 
از  دوراندیشی نسل من است؟ کدام یک می توانند 
بیابان تموزی و خار مغیالن مدنیت و گفتگو و تکثر 

به چابکی نسل من عبور کنند؟
نسل من مظلوم ترین نسل از آدمیان تاریخ فالتی 
است که در روزهایی که شایسته تنعم و خوشه چینی 
از پیروزی خود بود هم نصیبی جز نِشتر طعنه پیران 
نگران تر  روزها  این  من  نسل  نبرد.  زمانه ،  َزقّوم  و 
از خود  امروز  نسل من  است.  زمان دیگری  از هر 
از جوانی خویش  ما  اینکه  با وجود  می پرسد، چرا 
لذت  از  ما   اینکه  وجود  با  چرا  شستیم،  دست 
و  مائسترا   سیرا  جنگل های  و  حماسی  آهنگ های 
همه صرف  از  تراشیدن  دشمن  و  هیجان  و  نفرت 
نظر کردیم تا زندگی را، کنار هم بودن را، مدنیت را، 
مدارا را و تکثر را جایگزین آن دنیای سیاه و سفید 
و بوی باروت و خط پرررنگ مرزکشی کنیم،   پیران 
این سرزمین، پیری نکردند و در عوض، به وسوسه 
افتاده اند؟! چرا باید آنها از حماسه و  جوانی کردن 
تفنگ و دشمن بگویند و ما به جای آنها فریاد بزنیم 
که » مدارا « ، که »دوری از هیجان«، که »آرامش «که 

»زندگی«؟ 
نسل من نسل زمانه  وارونه است، نسل شب بیداری 
بد  شب ها  این  من  نسل  پیران.  خرناسه  از  جوانان 
می خوابد نسل من این روزها »منزوی« را مدام تورق 
می کند و با چشمان خسته اش، سرنوشت آزادی را 

و انتخاب را، چونان عشق بی گناهی، دنبال می کند :

در این کشاکش توفانی بهار و خزان
 گلی که می شکند
 عشق بی گناه من است
»حسین منزوی«

در میانة سال های ١۹60 تا ١۹70، هنگامی که خولیو 
کورتاسار، ماریو بارگاس یوسا، کارلوس فوئنتس و 
گابریل گارسیا مارکز به بدنة ادبیات جهانی پیوستند، 
سیاست های دوران جنگ سرد کمک شایان توجهی 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  در سطح  آن ها  آثار  انتشار  به 

کرد.
می کند  بیان  مستنداتی  ارایة  با  کوهن  دبورا 
مجله،  و  کتاب  ناشران  دانشگاه ها،  چگونه  که 
نویسندگان  و  فرهنگی  مراکز  خیریه،  سازمان های 
التین  امریکای  ادبیات  با تالش های خود  توانستند 
اوج گرفتن  با  کنند.  امریکایی معرفی  به مخاطب  را 
از  بعد  کوبا  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  بین  تنش ها 
منطقة  به  توجه ها  کشور،  آن  در  انقالب  پیروزی 
امریکای التین در داخل خاک ایاالت متحده افزایش 
ادبیات  بیشتر  به محبوبیت هرچه  این مسئله  یافت. 
کرد.  متحده کمک  ایاالت  در  التین  امریکای  خطة 
سازمان های خصوصی  نقش  همچنین  کوهن  خانم 
را در تحقق اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده 

بررسی می کند. 
التین،  امریکای  نویسندگان  به  فزاینده  توجه 
به صورتی مشکل زا و تناقض آمیز، باعث شد دولت 
ایاالت متحده با حضور فیزیکِی آنان در خاک امریکا 
التین  امریکای  نویسندگان  دولت  کند.  مخالفت 
مک کارن والتر مهاجرت  قانون  سیاه  لیست  در   را 
 McCarran-Walter Act: immigration(
زمانی صورت  در  عمل  این  داد.  قرار   )blacklist
این  با  متحده  ایاالت  در  سازمان هایی  که  گرفت 
نویسندگان در ارتباط بودند و به تبادل ایده و نظر 
می پرداختند؛  مختلف  موضوعات  زمینة  در  آن ها  با 

ازجمله کیفیت ترجمة آثار آن ها. 
واریک  دانشگاه  از   )John King(کینگ جان 

»کتابی است جذاب که  این کتاب می گوید:  دربارۀ 
به خوبی نوشته شده و بر اساس منابعی است که تا 
کنون مورد توجه قرار نگرفته اند. کتاب نشان می دهد 
التین  امریکای  ادبی  آثار  پخش  و  نشر  مسئلة  که 
چطور درگیر تناقضی بنیادین شده بود و در گیرودار 
سیاسی بازی های جنگ سرد به دام افتاده بود. ازسویی 
میل به پشتیبانی و انتشار آثار ادبی جنبش بوم و از 
انقالبی  ایده های  گسترش  از  وحشت  دیگر  سوی 
آن  خواندن  که  است  کتابی  اثر،  این  داشت.  وجود 

برای تمام پژوهشگران حوزۀ امریکا الزم است.«
اثر  دربارۀ  کالیفرنیا  دانشگاه  از  گیلیام  سوزان 

است  مطالعه ای  کتاب  »این  است:  داده  نظر  چنین 
ایاالت  به  بوم  معرفی  و  ترجمه  روند  دربارۀ  مهیج 
متحده. این کتاب اثری است تجربی و چندصدایی 
دربارۀ این که چطور ادبیات امریکای التین در زمان 
به  سرد  جنگ  زمان  در  امریکایی  ملی گرایی  اوج 
این کشور معرفی شد. پژوهش سیاسی ادبی کوهن 
خاک  درون  جریاناتی  چگونه  که  می دهد  نشان 
ایاالت متحدۀ امریکا به نشو و نما و انتشار هرچه 
را  بوم  وضعیت  همچنین  کردند.  کمک  بوم  بیشتر 
توضیح می دهد و شرح می دهد که این نهضت ادبی 
به خاطر رابطه اش با مسائل سیاسی، هم از این جانب 
روزها  این  می گیرد.  خوراک  هم  و  می شود  تهدید 
و  شده اند  بسته  متحده  ایاالت  جنوبی  مرزهای  که 
متحده  ایاالت  خاک  داخل  التین امریکایی  جمعیت 
گذشته  به  نگاهی  کوهن  است،  افزایش  حال  در 
مهاجرت  از  دیگر  نوعی  که  دورانی  می دهد؛  ارائه 
ادبیات  اشاعة  و  مهار  پارادوکس  و  بود  جریان  در 
امریکای التین در دهه های ١۹60 و ١۹70 در اوج 

خود قرار داشت.« 
گزیده ای از معرفی نویسنده به قلم خودش:

ادبی  روابط  من،  مطالعاتی  نخست  حیطة 
درون امریکایی است. من از طرق مختلف به این نقطه 
رسیده ام. در زمینة ویلیام فاکنر و همچنین نویسندگان 
امریکای التین نظیر روساریو فره، کارلوس فوئنتس، 
خوان  یوسا،  بارگاس  ماریو  مارکز،  گارسیا  گابریل 
باعث  مسئله  این  دارم.  تخصص  دیگران  و  رولفو 
کنم.  طرح  جنوب  دربارۀ  سؤاالتی  که  است  شده 
این ها کسانی هستند که دیدگاهشان آن ها را محدود 
آنان  پاسخ های  به مرزهای ملی و قومی نمی کند و 
منتج به این شده است که بتوانم وضعیت این منطقه 

را بررسی کنم.

نگاهی به کتاب »جنبش ادبی آمریکای التین و ملی  گرایی ایاالت متحده در طول جنگ سرد« نوشتۀ دبورا کوهن:

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=41751&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4033&Status=2
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روی میز تحریریه:            

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

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- همراه جارو - رب

2- سوراخ روباه - راه آذري - لقب آرش
3- نهاد فرهنگي سازمان ملل - گیاه هندبا - صداي زنبور

4- ذره باردار - خالص - جوهر انسان
5- تولد - چتر نجات - باالي خانه

6- وجود دارد - باران فصلي - صندلي اسب
7- پیرامون دهان - بعید - طایفه - ضمیر غائب

8- زبر دست - ویار
9- حیوان وحشي - رفیق - غم و غصه - فوت

10- ني میان تهي - یک ایرانی در اطرافیان پیامبر مسلمانان 
- روشنایي

11- گونه - مرکز استان لرستان - یادداشت
12- الفت - فرزند پسر - خروس

13- آب آذري - از رودهاي ایران - از شهرهاي سمنان
14- دماسنج - سالح کاشتني - پدر ترکي

15- میانه روي - مدد

عمودی:
1- دهن دره - نوعي قابلمه - الهه آتش

2- بازگشت صدا - مخترع سیمان - پرهیزگاري
3- سنگ معدني - ابزار صیادي - پرچم - شیره خرما

4- آش فرنگي - دریغ از - خوشه انگور
5- خوش اسم - رتبه بندي کاراته - ره آورد زمستان

 - گیالن  از شهرهاي   - لوازم خانگی  کره ای  مارک   -6
مسافرخانه مدرن

7- خاندان - عالم طبیعي - از اول تا آخر
8- از شهرهاي خراسان - پایتخت سریالنکا

9- گاو باز آمریکایي - آرزوي بزرگ - ضمیر جمع
10- یک پنجم - سرپرست رعایا - از انواع ماهي

11- آش هفت دانه - همچنین - جهل
12- دندان نیش - مالمت - خون بها

13- دوستي و عالقه - اثر دانیل استیل - زمین - حمله 
کننده

14- کشتي جنگي - معدل و متوسط - میخ
15- سوزن - نسل سوم - منقل و اجاق

زمان و شخصیت هایی که ساخته می شوند

را  انسان  یک  زندگی  سرگذشت  چگونه  شما 
می فهمید؟

از  که  است  این  زندگی نامه  به  رویکرد  ساده ترین 
زمان تولد فرد شروع کنیم، به نقطه مرگ وی برسیم 
و هرچه را هم بین این دو رویداد هست ثبت و ضبط 
کنیم. توجیه این رویکرد هم این است که طول زندگی 
یک ماجرای خطی است. اگر این گونه زندگی نامه به 
بهترین نحو نوشته شود، عالوه  بر جامع و کامل بودن، 

بصیرت بخش و آگاه کننده هم خواهد بود.
نیستند.  برابر  یکدیگر  با  زندگی  لحظات  همه  اما 
لحظه هایی وجود دارند که ما در آن ها متحول می شویم، 
همین طور اتفاقاتی احساسی می افتند که نه تنها مهم اند، 

بلکه ما را به کلی تغییر می دهند.
سمت  در  بار،  آخرین  برای  اوباما  باراک  زمانی که 
ریاست جمهوری، کاخ سفید را ترک کرد، محال بود 
سخنرانی سیزده سال پیشش را به یاد نیاورد؛ سخنرانی 
هیجان انگیزی که توجه مردم را به وی جلب کرد. در 
آن موقع، جوانکی بیش نبود و به قول خودش: »طفلی 
الغرمردنی بود که اسمی خنده دار داشت و ایمانش بر 
این بود که امریکا برای او هم جای مناسبی دارد«. اما 
وی خیال یک ملت را اسیر خود کرد و آن لحظه نه فقط 

زندگی او را که حیات ما را نیز تغییر داد.
بین  نیست  کار  در  پیوندی  هیچ  لزوماً  نظرم،  به 
رویدادهای آشکاری که به چشم می آیند و غرایز و 
محرک های درونی شخصی، مخصوصا در یک زندگی 
غیرعادی که به تنهایی هریک از ما را تعریف می کنند. 
رویدادها شخصیت انسان را تعیین نمی کنند، بلکه آن 

را برمال می کنند.
بنابراین، هدف من در جهت فهم بهتر سوژه ام این 
است که روی آن لحظات خاصی دست بگذارم که 
روشن ترین دید به درون موضوع را به من خواهد داد.

یا رسوایی  پیروزی  از لحظات  چیزی که مرا بیش 
و  دردسر  نمونه های  برمی انگیزد،  اجتماعی 
امکان  فرد  که  است  بی سروصدایی  کشمکش های 

بیماری ها و  مثل  ندارد:  را  پنهان کردن ضعف هایش 
بیچارگی ها و ترس ها و درماندگی ها که اغلب شاید 
در آشوب نوسانات زندگی گم شوند، اما آن ها، بیش از 
هر چیز دیگری، می توانند به ما کمک کنند تا ژرفنای 

شخصیت حقیقی یک فرد را کشف کنیم.
اینگونه لحظات برای ما پلی بسیار واقعی می سازند 
به سمت شخصیت هایی که اگر فهم این لحظات نبود، 
شاید تنها از دور می بایست آن شخصیت ها را نظاره 

می کردیم.
تنها چندتای ما ممکن است یک ارتش را فرماندهی 
باالترین  برای  یا  سازیم،  جابه جا  را  علم  مرز  کنیم، 
اما  شویم.  پیروز  انتخابات  در  دولتی  مسئولیت های 
زندگی،  از  دمی  در  رنج،  و  تردید  لحظات  درک 
خصیصه مشترک تمام زندگی هاست که می توانیم، در 
آن لحظات بخصوص، انسانیت ذاتی افراد تاریخی را 
بشناسیم: افرادی که آن قدر سرشناس شده اند که اگر 
این لحظات خاص نبود، شاید همچون اسطوره بدان ها 

می نگریستیم.
کرد  میخکوب  مرا  وقتی  اولین بار  تازه  درک  این 
)داستان  شک  رودخانه  کتاب  مطالعه  مشغول  که 
سفر تئودور روزولت، در سال ١۹١4، در مسیر رود 
ناشناخته ای در میان جنگل آمازون( بودم. رودخانه ای 

که امروزه در کشور برزیلبا نام او شناخته می شود.
کشیدن  فقط  سفرش  موضوع  روزولت،  نظر  در 
نقشه یک رودخانه ناشناخته نبود؛ بهبودیافتن غرورش 
به  رسیدن  دوباره  برای  وی  ناکام  کوشش  از  پس 
ریاست جمهوری یا حتی نجات دادن زندگی خودش 
هم نبود. موضوع نجات دادن جان پسرش، کرمیت، 
بود. سه مرد طی این سفر مردند: یکی شان غرق شد، 
یکی هم توسط دیگری کشته شد و آن دیگری هم، 
در جنگل آمازون، به دستان مرگی محتوم سپرده شد. 
کسانی که نجات یافتند، ازجمله کرمیت، قایقشان را در 
تنداب ها از دست دادند، مورد حمله بومیان آن منطقه 
قرار گرفتند، و نزدیک بود که از گرسنگی جان بدهند. 
در نهایت، تمام هّم و غم روزولت این بود که پسرش 

را زنده از آن مخمصه بیرون بکشد.
وقتی که نهایتاً درک کردم این سفر چه معنایی برای 
فهمیدم.  خودم  سوژه  به  را  ربطش  داشته،  روزولت 
ربطی که در سال هایی که سعی می کردم وی را درک 

کنم در فهمش ناکام مانده بودم. 
بعدها، زمانی که مطالعه »قهرمان امپراتوری« را شروع 

کرده بودم، شدیداً به یاد این ماجرا افتادم.
را  چرچیل  وینستون  شخصیت  امپراتوری  قهرمان 
در جنگ بوئر روایت می کرد. این کتاب کاماًل داستان 

شک  رودخانه  به  وقتی که  روزولت  داشت:  متفاوتی 
بود،  سیاسی اش  حیات  دوران  اواخر  نه تنها  رفت، 
بلکه کم کم داشت به پایان عمرش می رسید. اما وقتی 
آفریقای جنوبی  در  اکتبر ١٨۹۹،  هواپیمای چرچیل، 
نبود و عمری  بیشتر  بیست وچهار سالش  آمد،  فرود 
طوالنی در پیش روی خود داشت. تشابه این دو از 
یک سو در موقعیت های حادشان نهفته بود که در آن ها 
تام و  از سوی دیگر، در وضوح  یافتند،  خودشان را 
تمام در افشای شخصیتشان بود، آن هنگام که برای بقا 
دست وپا می زدند. چرچیل برای پوشش خبری قضایای 
جنگ، در کسوت روزنامه نگار، به کیپ تاون رفت. تنها 
دو هفته پس از اینکه وی به آنجا رسید، بوئرها به قطار 
زره پوشی که با آن سفر می کرد حمله کردند. دستگیر 
شد، به عنوان اسیر جنگی به زندان رفت و نهایتاً توانست 
دست تنها فرار کند. حدود سیصد مایل از قلمرو دشمن 
پیش روی او قرار داشت: قلمروی که از پرتوریا شروع 
می شد و تا آفریقای شرقی که مستعمره پرتغال بود، و 
حاال موزامبیک نام دارد، ادامه می یافت. او نه نقشه ای 
داشت، نه قطب نمایی، نه سالحی و نه غذایی. بوئرها 
نیز، با حالتی سرخورده و خشمگین، می خواستند او را 
گیر بیندازند و اگر این بار موفق می شدند، واقعاً این 

احتمال بود که او را بکشند.
از  تنها کورسویی  و  بود  مانده  بیچاره  که  چرچیل، 
امید داشت، هزاران مایل تا کشورش فاصله داشت. اما، 
در آن »لحظه« یأس و ناامیدی و ترس، همان جرات، 
قاطعیت، خودکامگی و تهوری را از خود نشان داد که 
چهل سال بعد جایگاه وی را از دیگران متمایز کرد؛ 
احتیاج  بسیار  به وی  بعدی که کشورش  چهل سال 

داشت.
و  طوالنی  غیرعادی،  زندگی  که  است  غیرممکن 
پیچیده چرچیل را در این رویداد خاص خالصه کنیم. 
او، پس از آن رویداد، 6٥ سال دیگر، از پرآشوب ترین 
سال های تاریخ انسانی، را زندگی کرد. البته به همان 
اندازه غیرممکن است که ماجرای نقش وی را در جنگ 
بوئرها بخوانیم و نفهمیم که او که بوده است، و نفهمیم 
که او چرا و چگونه آن مردی شد که ما امروزه در 
ذهن داریم. در آنجا شخصیت چرچیل را به روشنی 
بود:  نگرفته  شکل  کاماًل  هنوز  اگرچه  دید،  می توان 
آرامشی جسورانه با پس زمینه ای غبارآلود از مرغزارهای 

آفریقای جنوبی.
این فقط چرچیل و روزولت نیستد که دردهای ساده 
زندگی را تجربه کرده اند. همه ما همین دردها را از سر 
می گذرانیم و این درست نقطه اختالف ما با آنهاست. 

این دردها چه پیامدی برای شخصیت ما دارند؟

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

سکس در سالمندی باعث افزایش هوش می شود
سکس در سالمندی نه تنها باعث می شود که انسان 
تاثیرات  بلکه  کند،  را جوان تر و شاداب تر حس  خود 

مثبتی بر هوش انسان نیز دارد.

پژوهشگران دانشگاه های آکسفورد و کاونتری لندن در 
رابطه با تاثیر سکس بر مغز، آزمایش هایی بر روی 7٣ 
زن و مرد ٥0 تا ٨٣ ساله انجام داده اند. آنها شیوه زندگی 
و فعالیت جنسی داوطلبان در دوازده ماه گذشته را زیر 

نظر گرفته و به نتایج جالبی دست یافته اند.
در گزارشی که از این پژوهش منتشر شده آمده است 
ارضای  جنسی،  آمیزش  جنسی،  فعالیت  از  منظور  که 

جنسی بدون دخول و خودارضایی است. 

فعالیت های  شامل  گرفته  صورت  که  آزمایش هایی 
و   زبانی  تمرین های  التفات،  از جمله  گوناگون ذهنی، 
حافظه ای و همچنین درک عینی مکان بوده است. برای 
تمرین های زبانی، به عنوان مثال داوطلبان می بایست در 
یک دقیقه حیواناتی را که نام آنها با »ف« شروع می شود 
طرح های  می بایست  عینی  تمرین های  برای  بشمرند. 
پیچیده ای را که در اختیار آنها قرار گرفته بود، کپی کنند 
یا اینکه با کمک گرفتن از حافظه خود اشیایی را که به 

ذهنشان خطور می کرد بکشند.

نتیجه آزمایش ها نشان می دهد:
 افرادی که دست کم یک بار در هفته فعالیت جنسی 
داشته اند، در آزمایش هایی که به زبان یا فاصله مکانی 

مرتبط بودند موفقیت به مراتب بیشتری کسب کردند تا 
آنهایی که تنها یک بار در ماه فعالیت جنسی داشتند.

آزمایش  مورد  افراد  بین  فرقی  التفات،  با  رابطه  در 
مشاهده نشده است.

پژوهشگران،  رایت، سرپرست گروه  هیلی  اعتقاد  به 
این آزمایش ها مهر تاییدی زده اند بر آنچه که محققان 
پیش از این انجام داده بودند. او می گوید: »همین باعث 
شده که ما به نتایج پژوهش خود اعتقاد و اعتماد کامل 

داشته باشیم«.

رایت عالوه بر این تاکید می کند که پژوهش های انجام 
شده در باره سکس سالمندان بیانگر این واقعیت است 
که سالمندان نیز رابطه جنسی دارند و از آن لذت می برند 
خلل ناپذیر  اصل  یک  عنوان  به  جامعه  در  باید  این  و 

پذیرفته شود.
هیگ،  آندرو  کارگردانی  به  سال«   4٥« فیلم  نمایش 
سینماگر بریتانیایی یادآور این نکته است که سینما به 
ندرت به روابط عاشقانه و ارتباط جنسی میان سالمندان 
پرداخته است. در حقیقت دامن زدن به کلیشه ای قدیمی 
که عشق و سکس را در انحصار جوانان در آورده است.
شارلوت  قدیمی،  پرقدرت  بازیگر  دو  هنرنمایی 
رامپلینگ در نقش کیت و تام کورتنی در نقش جف، 
در آغاز سال جاری در آخرین دوره جشنواره سینمایی 

برلین مورد ستایش قرار گرفت.
فیلم  در  ارزشمند  و  برجسته  نکته  تنها  نکته  این  اما 
»4٥ سال« نیست. این فیلم که نمایش آن توجه زیادی 
موضوعی  بر  گذاشتن  انگشت  خاطر  به  برانگیخت 
اهمیت دارد که سینما کمتر به آن پرداخته است: عشق و 

سکس میان سالمندان.

در این فیلم به کارگردانی آندرو هیگ، زن و مردی که 
از 4٥ سال پیش با هم ازدواج کرده اند، بر اثر حادثه ای 
تراژیک، زندگی گذشته خود را پیش چشم می آورند 

و برای برگشتن به شور و هیجان گذشته، به راه حلی 
اساسی متوسل می شوند: عشق ورزی.

افزون بر این فیلم در نمایش تنهایی انسان ها در دنیای 
کنونی، به رغم همزیستی و همبستری تأکید می کند و با 
تصاویری مؤثر و تأمل انگیز وجه غم انگیز زندگی انسانی 

را در مرحله پایانی آن نشان می دهد.

فیلم های  در  سال،  شصت  باالی  افراد  میان  سکس 
سینمایی بسیار به ندرت به نمایش در آمده است. سکس 
البته  و  هیجان،  و  شور  آن  از  بی تردید  سالمندی  در 
زیبایی ظاهری که از سکس دو بدن جوان و سرزنده 
انتظار داریم، دور است، اما بخشی مهم از زندگی همه 

انسانهاست و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

سرگرم کننده  سینمای  در  که  زندگی  از  وجه  این 
بازتابی اندک داشته، در چند سال گذشته در چند فیلم 
سینمایی مطرح شده است: پیش از همه باید از فیلم 
»عشق« به کارگردانی میشائل هانکه، سینماگر سرشناس 
اتریشی نام برد. فیلم او که در سال ٢0١٢ هم جایزه 
برنده شد  را  اسکار  و هم جایزه  فستیوال کن  بزرگ 
تأکید  سالمندان  زندگی  در  عاشقانه  رابطه  اهمیت  بر 

داشت.
سینمای هالیوود نیز در سال های گذشته در چند فیلم 
رابطه میان سالمندان را به روی پرده آورده است. برای 
»یکی  فیلم  در  نیکلسون  جک  و  کیتون  دایان  نمونه 
باید کوتاه بیاد« )٢00٣( به کارگردانی نانسی مایرز در 
سال های نسبتا باالی زندگی با هم رابطه عاشقانه برقرار 

می کنند.
مریل ستریپ در سال های گذشته در دو فیلم در رابطه 
عاشقانه ظاهر شده که در هر دو سن نسبتا باالیی داشته 
است: یکی در فیلم »پیچیده است« )٢00۹( در کنار الک 
بالدوین و دیگری در فیلم کمدی »چشمه های امید« در 

کنار تامی لی جونز.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44983&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 30 جون  2017
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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

www.iranshahrnewsagency.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

رضا یثربی از کارکنان دایره قضات و اجرائیات دادسرای جرایم 
رایانه ای در ایران طی یک کامنت در ذیل پستی در اینستاگرام 
مسیح علی نژاد، او را تهدید به ترور کرده است. آقای یثربی معمم 
است و پیشتر تصاویری از حضور او در گروه مشاوران مذهبی 

پلیس فتا نیز منتشر شده بود.
اگرچه توهین و حتی افترا به مسیح علی نژاد در چهارچوب 
فعالیت های وی سابقه طوالنی بین دست اندرکاران داخل رژیم 
ایران دارد و حتی منجر به شکایت بی سرانجام او از تلویزیون 
دولتی ایران شد، اما این برای نخستین بار است که یک مقام 
رسمی شاغل در قوه قضاییه رژیم اسالمی علنا این چهره فعال 

رسانه ای ایرانی را  به ترور تهدید کرده است.
رضا یثربی که از مصادیق افسران جنگ نرم در گفته های علی 
خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی تلقی می شود در کامنت جنجالی 
خود که نمونه تمکین از فرمان آتش به اختیار است، ضمن انتقاد 
از تالش های خانم علی نژاد در رابطه با چهارشنبه های سفید 
می نویسد: »آیا فکر کرده اید پیدا کردن شما در انگلستان سخت 
است؟ آیا فکر می کنید حذف کردن شما از کره زمین برای 
ما مشکل است؟ شما دارید با طرح چهارشنبه های سفید همه 
زحمت ما را به خاک سیاه می نشانید. شما نباید از داشتن رسانه 
استفاده بر علیه اسالم بکنی، دقت کن کاری که با فرخزاد کردیم 

روزی با تو نکنیم.«

با اینکه خانم علی نژاد در انگلستان ساکن نیست اما نوع تهدید 
بیان شده می تواند نشانگر پیام پنهانی برای دست اندرکاران 

فضای رسانه های فارسی زبان خصوصا در اروپا باشد.
مصطفی عزیزی فعال سیاسی ایرانی کانادایی که برای نخستین 
بار هویت تهدید کننده را در فضای مجازی افشا کرد در واکنش 
به این کامنت می گوید: »این که آنها شخصی را تهدید به قتل 
می کنند و آشکارا از تروریسم دولتی حمایت می کنند البته چیز 
تازه یی نیست اما نکته جالب این جاست که »چهارشنبه های 
از  بسیاری  هنوز  اما  است.  گرفته  را حکومت جدی  سفید« 
اپوزیسیون خود درگیر تنها به دلیل دشمنی با مسیح علی نژاد 
پشت کمپین نمی روند بعضی ها با فرار به جلو و گفتن این که 
باید به زنان گفت روسری سر نکنند بعد ایشان می گوید رنگ 
روسری را عوض کنید!  یا فرار به عقب و این که نباید زنان را به 
خطرانداخت و نباید دولت روحانی را تضعیف کرد و جامعه را 
به آشوب کشید اصال حجاب موضوع مهمی نیست... این کمپین 

را نفی می کنند.«
آقای عزیزی در تذکری هوشمندانه ادامه می دهد: »فراموش 
نکنیم فریدون فرخزادها را هم اول منزوی کردند و بعد به قتل 
رساندند. مسیح علی نژاد را تنها نگذاریم که در صداوسیما تالش 
به ترور شخصیتی اش می کنند و حاال هم رسما تهدید به قتل 

شده است.«

تهدید به ترور مسیح علینژاد: مانند فرخزاد 
ساکتت می کنیم
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