
آتش، پشت دروازه هاى 
لس آنجلس  :

 روايت جدال با قهر طبيعت

دختر پناهجوى ايرانى در آستانه 
اخراج از استراليا

هويت جسد مشكوك فاش شد: 
ايرانى تبار، 28 ساله، پناهجو

«ممل آمريكايى 2» به زودى 
كليد مى خورد

آيفون، ورايزن و ياهو!
 در بازار چه خبر است؟

طرح درمانى كانادا  براى كاليفرنيا

بيتا ميالنيان، الگويى موفق  براى 
ميليون ها دختر ايرانى

فريد زالند به سوك مادر نشست
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رايگان
FREE

يك وب سايت خبرى معتبر نزديك 
به سينماى ايران به نقل از منابع خبرى 
خود در تهران و نيز شاهدان محلى 
متحده  امارات  (پايتخت  ابوظبى  در 
عربى) گزارش كرده شهاب حسينى 
برنده ايرانى تبار جايزه نخل طاليى كن 
براى اخذ گرين كارت آمريكا، ايران را 
ترك كرده و هم اكنون در شهر دوبى 

سكونت موقت دارد.
قوانين مهاجرت اياالت متحده آمريكا 
پرزيدنت  دولت  كار  به  آغاز  از  پس 
سينماگران  به  را  اجازه  اين  اوباما، 
ايرانى تبار كه برنده جوايز جشنواره هاى 
بين المللى  از جمله جشنواره فجر در 
داخل ايران هستند، مى دهد تا به عنوان 

«فرد نخبه هنرى» براى اخذ گرين كارت 
آمريكا اقدام نمايند.

ژورنال»  «سينما  خبرى  سايت  وب 
كه در ايران منتشر مى شود، با انتشار 
خبر خروج خانوادگى آقاى حسينى 
يك  در  عينى  شاهدان  گفته  ايران  از 
آژانس مسافرتى در تهران و نماينده 
آنها در دوبى به اين وب سايت گفته 
براى آقاى حسينى و خانواده اش وقت 
سفارت آمريكا گرفته و فرم هاى الزم 
اساس  بر  گرين كارت  اخذ  جهت 
قانون از پيش گفته را براى آنها فايل 

كرده است.
با اين حال آقاى حسينى نخواسته در 

اين زمينه اظهار نظر كند.

دريافت  از  پس  ايرانى  بازيگر  اين 
كن  جشنواره  بازيگر  بهترين  جايزه 
پيش  از  بيش  ميالدى  سال جارى  در 
او  گرفت.  قرار  همگان  توجه   مورد 
در زمان دريافت جايزه اش در فرانسه، 
اين جايزه را به مردم ايران اهدا كرد 
يك  طى  بعد،  هفته  يك  از  كمتر  اما 
كنفرانس خبرى در تهران، همان جايزه 
را به امام دوازدهم شيعيان تقديم نمود.

تاكنون چهره هاى سرشناس متعددى 
از  استفاده  با  ايران  سينماگران  از 
قوانين مهاجرتى آمريكا، به اين كشور 
حفظ  براى  يا  و  كرده اند  مهاجرت 
گرين كارت خود بين ايران و آمريكا 

در رفت و آمد هستند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

شهاب حسينى براى اخذ گرين 
كارت آمريكا، ايران را ترك كرد

شاهدان عينى از سفارت آمريكا در ابوظبى گزارش كردند:

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، 
زيرا كه مى دانم خواهى آمد. من كوروش 
پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را براى 
پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه 

پيكر مرا در بر گرفته است رشك مبر...!!!

 27 تاريخ  به  مقاله اى  در  تايمز  نيويورك  روزنامه 
جوالى 2016 مى نويسد:

كه  هستند  روبرو  تازه اى  سوال  با  آمريكا  مردم 
جمهوريخواهان به آن دامن مى زنند. آنها نمى دانند آيا 
بيضى  اتاق  در  هيالرى  بدهند،  راى  كلينتون  به  اگر 
تصميماتى را اتخاذ مى كند كه همسرش به او توصيه 

كرده است يا مستقل عمل خواهد كرد؟
نيويورك تايمز در ادامه مى افزايد:

رياست  به  كلينتون  هيالرى  انتخاب  صورت  «در 
رئيس  و  همسرش  كلينتون،  بيل  آمريكا،  جمهورى 
جمهور اسبق نخواهد توانست در جلسات كاخ سفيد 
شركت كرده و از هرگونه امكان تأثيرگزارى بر تصميم 

گيرى هاى هيالرى محروم خواهد بود.»
مطلب  اين  اعالم  ضمن  تايمز»  «نيويورك  روزنامه 
به نقل از نزديكان خانم كلينتون، اضافه كرده كه بيل 
كلينتون همچنين داراى اتاق كار مجزا در كاخ سفيد 

نخواهد بود.
چند  مشاور  جرگن،  ديويد  سخنان  تايمز  نيويورك 
نقل  را  كلينتون  بيل  جمله  از  امريكا  جمهور  رئيس 
و  فعلى  جمهور  رئيس  «روابط  گفت:  كه  مى كند 
اسبق مسئله فوق العاده حساسى خواهد بود. آنها بايد 

اين  تا  كنند  بررسى  دقت  با  را  خود  روابط  مقررات 
روابط به نفع هر دو باشد. در رابطه با دوره رياست 
نظرطلبى  تجديد  نوعى  ايده  كلينتون  بيل  جمهورى 
تاريخ  بازنويسى  خواستار  وى  احتماال  دارد.  وجود 
راستا   اين  در  و  بود  خواهد  خود  جمهورى  رياست 
به تأثيرگذارى بر خط مشى سياسى هيالرى در سمت 

رياست جمهورى خواهد پرداخت».
اين اظهار نظر شايد يك زنگ خطر جدى باشد با 

با  را  كلينتون  پرزيدنت  آمريكايى ها  از  بسيارى  اينكه 
سياست هاى اقتصادى خوب و رفاه عمومى در آمريكا 
تصميمات  بر  او  ندارند  دوست  اما  مى آورند،  ياد  به 

همسرش تاثير داشته باشد.
با اين حال خود بيل هنوز نگفته به نقش پدر بزرگى 
خانواده  از  حمايت  سمبل  بايد  كه  مردى  و  عاشق 
«همسر  مقام  در  اينكه  يا  داد  خواهد  رضايت  باشد، 

اول» احتمالى، تاثير بيشترى بر قوه مجريه مى گذارد.

نيويورك تايمز: پيروزى هيالرى و موقعيت آينده بيل

اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

زرنيقيان مهين  خانم  سركار  گرامى  همكار 
با كمال تاثر و تاسف با خبر شديم كه خانواده محترم 
تسليت  شما  به  را  ضايعه  اين  است.  نشسته  سوك  به  شما 
شكيبايى  كرده  سفر  عزيز  آن  بازماندگان  براى  و  گفته 

آرزومنديم
ايرانشهر خبرگزارى  تحريريه  و  سردبيرى  مديريت، 
پرسنل شركت كتاب و 08 ايرانيان
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

و  دموكرات  حزب  دو  انتخاباتى  ملى  مجامع  همه  اكنون  به  تا  سال 2004  از 
ميان  در  مى شود،  برگزار  يكبار  سال  چهار  هر  كه  متحده  اياالت  جمهورى خواه 
فهرست  در  را  ايرانى  نام  يك  تحليل گر  و  روزنامه نگار  حزبى،  نماينده  هزاران 

مدعويين رسانه اى خود، به صورت ثابت داشته است.
رضا گوهرزاد، روزنامه نگار مستقل و برنامه ساز راديو و تلويزيونى ايرانى تبار 
متحده  اياالت  انتخاباتى  رويدادهاى  در  ايرانيان  رسانه اى  حضور  پيشگامان  از 

آمريكاست.
 آقاى گوهرزاد در هر 4 دوره برپايى مجامع انتخاباتى اياالت متحده آمريكا از 
سال 2004 به اين سو يعنى در سال هاى 2004 ،  2008 ، 2012 و 2016 در 
اين رويدادهاى مهم شركت مداوم داشته است و خبر رسانى براى جامعه ايرانى 
موجب تشويق و ترغيب نسل تازه اى از ايرانيان براى مشاركت در فعاليت هاى 

انتخاباتى را فراهم آورده است.
بيش از چهار دهه فعاليت روزنامه نگارى و نيز نزديك به دو دهه گزارش مستقل 
با  نزديك  دوستى  نيز  و  آمريكا  متحده  اياالت  انتخاباتى  سياسى -   رويدادهاى 
برجسته ترين روزنامه نگاران نزديك به هر دو حزب كه دست كم هر چهار سال 
يكبار تجديد ديدار مى شود، از رضا گوهر زاد، چهره قابل اعتماد و يك راوى 

نزديك به قلب حوادث انتخاباتى اياالت متحده آمريكا ساخته است.
دو  انتخاباتى  مجمع هاى  برگزارى  اخير  دوره  در  گوهرزاد  آقاى  كوشش هاى 
حزب جمهورى خواه و دموكرات كه به ترتيب در دو شهر كليولند در اوهايو و 
فيالدلفيا در پنسيلوانيا برگزار شد، به گزارش هاى متعدد و مكررى منجر گشت كه 
در بخش هاى گوناگون خبرى و برنامه هاى پخش زنده از راديو 670 اى ام و نيز 

تلويزيون انديشه به سمع و نظر مخاطبان اين رسانه ها رسيد.
برگزارى  از  دوره  اين  طول  در  متعددى  زنده  گزارش هاى  همچنين  گوهرزاد 
مجامع انتخاباتى دو حزب از طريق شبكه هاى مجازى به مخاطبان خود ارائه كرد 
و نيز به عنوان يك كارشناس ايرانى طرف مصاحبه خبرگزارى هاى متعدد قرار 
گرفت. او همچنين كليه سواالت شهروندان ايرانى كه از طريق 08 ايرانيان در 

مدت 16 سال گذشته با او تماس برقرار مى كردند را پاسخگو بوده است.

رضا گوهرزاد تجربه چهار 
دوره گزارش مستقل مجامع 

انتخاباتى در آمريكا

حادثه وحشتناك آتش سوزى در مناطق گسترده اى 
از سانتاكالريتا در حومه شمالى لس آنجلس و گسترش 
سريع اين آتش سوزى كه بخش وسيعى را در برگرفت 
و حتى به دروازه هاى شمالى لس آنجلس رسيد، يك 

حكايت تلخ اما آموزنده است.
جمعه 22  عصر  ساعت 2  از  كه  سوزى  آتش  اين 
گسترش  انگيز  شگفت  سرعتى  با  شد،  آغاز  جوالى 
يافت و تالش هاى ماموران آتش نشانى براى مهار آن 
تا پايان روز يكشنبه تنها به مهار كمتر از 10 درصد 

آتش انجاميد.
از  بسيارى  جمعه  شامگاه  كه  بود  حالى  در  اين 
شهروندان لس آنجلس كه در بزرگراه 405 به سمت 
پل  منطقه  از  عبور  از  پس  بودند،  حركت  در  شمال 

مال هلند مى توانستند نور سرخ رنگ ناشى از شعله هاى 
سن  دره  شمال  كوهسارهاى  پشت  در  را  آتش  بلند 

فرناندو ببينند.
با فرارسيدن ساعات نخستين بامداد روز شنبه بارش 
لس آنجلس  از  وسيعى  مناطق  در  خاكستر  گسترده 
شهر  اين  بهداشت  اداره  و  شهردارى  تا  شد  موجب 
هشدارهايى در خصوص محدوديت تردد شهروندان 

در معابر عمومى صادر كنند .
 تنها ساعاتى بعد درعصرگاه شنبه توده عظيمى از 
خاكستر، بخار آب و ابر ناشى از دود حاصل از آتش 
سوزى، سايه زرد رنگى را در آسمان مناطقى در شهرهاى 
پانوراماسيتى،  هيلز،  گرانادا  نايز،  ون  شرمن اوكس، 
از  رسيدا، بخش هايى  تارزانا،  انسينو،  سيتى،  استوديو 

وودلند هيلز و همچنين مركز شهر لس آنجلس رويت 
شد كه نشان از وخامت اوضاع داشت.

روز يكشنبه و با شكست مكرر تالش آتش نشانان در 
مهار آتش و سرايت شعله هاى آن به مناطق مسكونى در 
سانتا كالريتا، مقامات شهرى دستور تخليه اجبارى بيش 

از 1800 واحد مسكونى در اين منطقه را صادر كردند.
كوشش آتش نشانان تا روز 5 شنبه 28 جوالى تنها 
موفق به مهار 50 درصد از آتش سوزى شد ولى به 
از  لس آنجلس  نشانى  آتش  سازمان  فرماندهى  گفته 

گسترش آتش جلوگيرى شده است.
آتش سوزى هاى اخير در كاليفرنيا، پيامد خشكسالى 
و بحران ناشى از آن است كه مقامات ايالتى در سال 

گذشته نسبت به آن هشدار داده بودند.

آثار  كه  برجسته  موسيقى دان  و  هنرمند  زالند  فريد 
تاثيرگذار بسيارى از او در موسيقى پاپ ايرانيان ماندگار 

شده است، اين هفته به سوك مادر نشست.
آقاى زالند خبر درگذشت مادر خود را چنين اعالم 

كرد:
شب جمعه 21 جوالى با نهايت تاسف و تاثر مادر 
پر  ميانمان  از  آنجلس  لس  در  زالند»  «سارا  عزيزمان 
كشيد. مادرى كه همواره عاشق فرزندانش بود، مادرى 
كه عاشقانه و به خوشى در كنار پدرم جليل زالند زندگى 
كرد و بهشت تربيت و محبتش تمام عشق و روشنى 
و محبت آينده فرزندانش شد. مادرم سارا زالند بسيار 
صداى خوشى داشت و در زمانى كه آوازخوانى زنان در 
افغانستان دور از ذهن بود با شجاعت و با عشق به هنر 
پيشگام در خواندن شد، زنى روشنفكر و آزادى خواه در 
زمانه تعصب و كشف حجاب...هميشه روى تحصيل ما 
فرزندانش حساس بود و اگر نمره كم مى گرفتيم اخبار 

نمره ما اولين حرفش به پدر به محض ورود به خانه بود... 
مادرم چون عاشق بود طريق عشق را به ما فرزندانش 
آموخت... تن ندادن به ظلم و زور را به ما آموخت... 
از دست دادنش براى ما فرزندانش غم بزرگيست كه 

هيچگاه از قلبمان بيرون نخواهد رفت. براى روحش 
آرزوى آرامش دارم.

گروه رسانه هاى ايرانشهر، شركت كتاب و مركز اطالعات 
08 ايرانيان اين ضايعه به خانواده زالند تسليت مى گويد.

فريد زالند به سوك مادر نشست

آتش پشت دروازه هاى لس آنجلس:

 روايت جدال با قهر طبيعت
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فيلم سالم مومباى محصول مشترك ايران و هند در ماه 
اكتبر با نقش آفرينى ديا ميرزا و محمدرضا گلزار بر روى 

پرده خواهدرفت.
ديا ميرزا بازيگر مشهور هندى كه بعد از 4 سال با فيلم 
سالم مومباى به عرصه هنر بازگشته است، اعالم كرد كه 
اين فيلم در ماه اكتبر در سه زبان فارسى، انگليسى و هندى 

اكران خواهدشد.
ديا ميرزا گفت كه براى اين كار هيجان فراوانى داشته 
و اين اولين پروژه بين المللى وى در سينما است و از 
اينكه با سوپر استار ايرانى محمدرضا گلزار همكارى داشته 
است بسيار خوشحال است. وى همچنين بيان كرد كه 
بازخوردهاى بسيار خوبى از ايرانيان دريافت كرده است.

ديا ميرزا در اين فيلم نقش يك دانشجوى پزشكى را بازى 
مى كند.

در اين فيلم كه در شهر مومباى فيلمبردارى شده است، 
محمدرضا گلزار در صحنه هايى به همراه هنرپيشه هاى 
هندى به اجراى رقص هندى مشغول است. صحنه هايى 
كه قطعا براى اكران اين فيلم در داخل ايران مشكالت 

جدى به همراه خواهد داشت.
كارگردان ايرانى تبار و سرمايگذاران اين فيلم مى گويند از 
برخى نمايندگان مجلس ايران براى اكرانى خصوصى از 

اين فيلم دعوت كرده اند.

مالزى يك متهم ايرانى تبار به نام سيد رامين پاك نژاد 
را كه از سوى كشور تايلند محكوم شده بود. براى 
تايلند  به  محكوميتش  دوران  گذراندن  و  محاكمه 

بازگرداند.
تايلند براى اولين بار از سال 2008 تاكنون كه قانون 
زندانى  يك  است،  كرده  تصويب  را  زندانى  تبادل 

ايرانى را از كشور مالزى تحويل گرفت.
اساس  بر  كه  ايرانى تبار  متهم  پاك نژاد  رامين  سيد 

اطالعات پليس تايلند يكى از مهره هاى كليدى باند 
خالفكارى در تايلند بوده است در سال 2012 در اين 
كشور دستگير شده و پس از آن با قيد وثيقه آزاد و به 
مالزى گريخته بود، يك سال بعد آن حوادث توسط 

پليس مالزى نيز دستگير شده است.
بر اساس اطالعاتى كه در گزارش پليس آمده آقاى 
پاك نژاد به جرم جعل پاسپورت و اسناد در شهر پاتايا 
مالزى  پليس  توسط  اكنون  هم  و  شده است  دستگير شده و به تايلند بازگردانده شده است.محكوم 

يك هفته پس از آنكه جسد مرد جوانى در بخشى 
از جنگل هاى پيرامون خط مرزى تركيه و بلغارستان 
كشف شد، پليس اين كشور مى گويد اين جسد متعلق 
علت  است كه به  جسانى  رضا  نام  ايرانى به  به يك 

گرسنگى جان خود را از دست داده است.
همزمان با وقوع كودتاى نافرجام در تركيه پليس مرزى 

اين كشور جسد مرد جوانى را از مامورين اداره حفاظت 
از جنگل هاى تركيه در منطقه كاراجاداغ (كركالرالى) 
در نزديكى مرز بلغارستان تحويل گرفت كه به يك 
شهروند ايرانى تبار تعلق دارد كه قصد داشته به صورت 

غير قانونى از اين منطقه وارد خاك بلغارستان شود.
اين پناهجوى ايرانى به دليل تحمل بيش از 5 روز 

گرسنگى جان سپرده است اما به گفته روزنامه ترك 
زبان حريت احتماال در مكان ديگرى جان سپرده و پس 

از آن جنازه او به اين منطقه جنگلى منتقل شده است.
خبر مرگ اين جوان ايرانى در هفته پيش، در طوفان 
خبرى كوتادى رخ داده در تركيه و عواقب آن از ديد 

رسانه هاى اين كشور دور مانده بود.

محمدرضا مير ابراهيمى نويسنده و كارگردان ايرانى 
ساكن آمريكا مى گويد به زودى و به مناسبت چهل 
سالگى فيلم ممل آمريكايى، نسخه جديد از اين فيلم 

را جلوى دوربين مى برد.
مير ابراهيمى كه پيشتر با فيلم هايى مانند «بلندى هاى 
بادگير» و «قفسى براى پرستوها» خود را به سينماى 
ايران معرفى كرده است به تازگى اعالم كرده در صدد 
آمريكايى»  «ممل  اجتماعى  كمدى  شاهكار  تا  است 
ساخته «شاپور قريب» را كه با بازى منحصر به فرد 
«بهروز وثوقى» در سينماى قبل از انقالب ايران گل 

كرد، به روايتى تازه باز آفرينى كند.
ايالت  در  گلندل  شهر  در  كه  ابراهيمى  مير  آقاى 
كاليفرنيا ساكن است گفته داستان اين فيلم 90 دقيقه 
اى از وقتى آغاز مى شود كه ممل به آمريكا مى رسد 
سمت  اين  كه  هايى  داستان  خالل  در  او  زندگى  و 
دنيا برايش اتفاق مى افتد، خنده را بر لب تماشاچى 

خواهد نشاند.
از عوامل توليد اين فيلم اطالعاتى منتشر نشده است، 
اما محمدرضا مير ابراهيمى از عالقمندان به بازيگرى 
و نقش آفرينى در اين فيلم درخواست كرده تا براى 
از  تماس  اين  بگيرند.  تماس  او  با  بازيگرى  تست 
طريق صفحه فيسبوك اين كارگردان ايرانى آمريكايى 

قابل برقرارى است.
كارگردانى  به  ايرانى  فيلمى  عنوان  آمريكايى  ممل 
خورشيدى   1354 سال  در  كه  است  قريب  شاپور 
به  مشهور  جوانى  فيلم  آن  در  رفت.  دوربين  جلوى 

ممل  است.  آمريكا  به  سفر  هدفش  آمريكايى  ممل 
مى نويسد  نامه  برايش  آمريكا  از  كه  دارد  دوستى 
با  ممل  مى كند.  تشويق  آمريكا  به  رفتن  به  را  او  و 
دزديدن قالپاق اتومبيل و فروش آنها به يك ارمنى به 
نام سركيس روزگار مى گذراند. او به كمك سركيس 
گذرنامه مى گيرد؛ اما چون ضامن معتبرى ندارد به او 
ويزا نمى دهند. روزى ممل اتومبيل زنى به نام نسرين 
را مى دزد و در آن نامه اى مى يابد كه از نسرين دعوت 
شده به آمريكا سفر كند. ممل اتومبيل را به نسرين 
نسرين  مادر  مى شود.  دوست  او  با  و  مى دهد  پس 
و  ممل  ميان  دوستى  وقتى  اما  مى شود؛  ممل  ضامن 

نسرين عميق مى شود نسرين به ممل مى گويد كه آن 
زن مادرش نيست، بلكه زن ثروتمند و خوش گذرانى 
است كه چشمش در پى مردها است. ممل از نسرين 
مى رنجد و به او پرخاش مى كند. ممل وقتى مى بيند 
نسرين سرپناهى ندارد او را به خانه پدرى اش مى برد 
بعد  روز  صبح  مى كند.  معرفى  نامزدش  عنوان  به  و 
وقتى ممل از خواب بيدار مى شود مى بيند كه نسرين 
تصميم  ممل  بعد  چندى  است.  كرده  ترك  را  خانه 
مى گيرد همراه زن خوش گذران به آمريكا برود؛ اما 
در فرودگاه دستگير مى شود، سپس در كالنترى توسط 

نسرين آزاد مى شود و..

فيلم «سالم مومباى» در ماه اكتبر اكران مى شود

استرداد متهم ايرانى تبار از مالزى به تايلند

هويت جسد مشكوك فاش شد: ايرانى تبار، 28 ساله، پناهجو

«ممل آمريكايى 2» به زودى كليد مى خورد

در كانون خبر:

در  كانادايى  ايرانى  سياسى  كوشندگان  از  گروهى 
مونترال طى روزهاى شنبه و يكشنبه 23 و 24 جوالى 
2016، در حمايت زندانيان در ايران براى 48 ساعت 
اعتصاب غذا كردند. اين گروه همچنين درخواست 
در  كه  كونكورديا  دانشگاه  استاد  هودفر  هما  آزادى 
ماه ژوئن در طى سفرش به ايران دستگير شده بود 

را داشتند.
خانم هودفر درباره مسائلى چون سنگسار زنان و و 
پوشيه زدن زنان قلم فرسايى مى كرد. امير خدير يكى 
از اعضاى اين گروه به شبكه CTVگفت كه دولت 
كانادا وظيفه دارد كه تمام تالشش را براى آزادى خانم 
هودفر بكند. آقاى خدير اضافه كرد كه خانواده خانم 
هودفر كه خود نيز فعاالن حقوق بشر هستند، براى 

آزادى خانم هودفر تالش فراوانى مى كنند.
به  ايشان  كه  كرده اند  اعالم  هودفر  خانم  خانواده 
جرم حمايت و پشتيبانى از فمينيسم در ايران زندانى 

شده است و نگران اين موضوع هستند كه خانم هودفر 
داروهاى مورد نيازش را در دسترس ندارد.

تعدادى از زندانيان ايران مانند خانم نرگس محمدى 
به اعتصاب غذا دست زده اند كه دليل خانم محمدى 

با  وى  ديدار  از  زندانبانان  ممانعت  كار  اين  براى 
فرزندانش بوده است.  در اين ميان عده اى از ايرانيان 
هدف  نبودند  موافق  هسته اى  توافق  با  كه  مليتى  دو 

حمالت ايران قرار گرفته اند.

رئيس دولت محلى ايالت كويينزلند در استراليا از 
است  كرده  درخواست  كشور  اين  مهاجرت  وزير 
بهايى،  شهروند  عليپور،  شمس  مژگان  پرونده  در 

تجديدنظر كند.
در  عليپور  شمس  مژگان  مى گويد:  بيلى  مارك 
صورت بازگشت به ايران با موقعيت خطرناكى روبرو 

خواهد بود.
مژگان شمس عليپور پناهجوى 22 ساله ايرانى است 
كه با درخواست پناهندگى اش موافقت نشده  و پيتر 
از  گذشته  هفته  نيز  استراليا  مهاجرت  وزير  داتون، 

دخالت در پرونده اش خوددارى كرد.

پدر  توسط  عليپور  شمس  مژگان  گزارش ها،  به  بنا 
ناتنى اش مورد تجاوز جنسى قرار گرفته و زير فشار 

به ازدواج با مردى شصت ساله مجبور شده است.
يك سخنگوى وزارت مهاجرت استراليا تاكيد كرد 
عليپور  شمس  خانم  پناهندگى  درخواست  رد  حكم 
توسط دادگاه پناهجويان را، يك دادگاه فدرال استراليا 

تاييد كرده است.
اين در حالى است كه وى به دليل بهايى بودن در 
از  و  است  محروم  شهروندى  اوليه  حقوق  از  ايران 
سوى ديگر نابسامانى خانوادگى نيز وضعيت او را به 
شدت بغرنج مى كند. با اين حال، وزارت مهاجرت 

استراليا مى گويد، نمى تواند با پناهندگى او موافقت 
كند. اين راى اعتراض شديد نهادهاى مقوق بشرى را 

به همراه داشته است. 

دختر پناهجوى ايرانى در آستانه اخراج از استراليا

اعتصاب غذا در مونترال كانادا براى حمايت از زندانيان در ايران
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

نيويوركر و بازخوانى يك قصه در 
حاشيه يك عكس از بانوى اولى كه 

حاال دارد چمدان مى بندد

 همه چيز از آن دستمال شروع شد، افتاده بود كف 
آشپزخانه و تجسم راهبه اى خندان بود، به اندازه يك 
سوم يك بند انگشت. گذاشتمش در قاب و نشستم 
و  نوشته  بار  سه  حال  به  تا  كه  يادداشتى  نوشتن  به 

دورانداخته شده.
بيست سطر مى نويسم، نه نمى شود، اين، آن نوشته 
حق  كيارستمى  عباس  وصف  در  كه  نيست  بايسته 

مطلب را ادا كند.
در جواِب پرسش هاى آخر شبى كه: «چه كنم؟»

تنها يك پاسخ وجود دارد: «سينما».
بليط را آنالين مى خرم، پس از پرداخت تازه متوجه 

مى شوم براى فردا شب بليط خريده ام.
مى گردم و تنها فيلمى كه نديده ام قسمت دوم فيلم 
ترسناكى است كه اولى را در ايران ديده بودم، بليط 
مى خرم و پسر كنترل چى كه ديگر هفته اى دو بار به 

ديدن من عادت كرده مى پرسد: «چه خبر رفيق؟»
زير لبى مى گويم : كف آشپزخانه يك راهبه پيدا كردم!
آنكه  بى  و  مى ماسد  لب  روى  هميشگى اش  خنده 
تكرار  برايم  را  رديف  و  نمايش  سالن  كند،  نگاهم 

مى كند!
چس فيل به دست مى نشينم كه پنج اتفاق بد پشت 
سر هم وارد سالن مى شوند، با جيغ و قهقهه و انبوهى 

از چس فيل و كوكاكوال!
و هر پنج دختر هـفده هجده ساله يك راست مى آيند 
و مى نشينند پشت سرم. خب، ظاهرا اين فيلم زهرمارم 

مى شود، كه شد!
در هر سكانس كه وحشت به اوج مى رسيد، پس از 

ضربه نهايى، هر پنج تا با هم مى گفتند: ف...!
و چهار تاى شان خطاب به استيسى كه ظاهرن زورشان 
كرده بود به تماشاى فيلم، كلمات و تركيب هاى تازه 

استعمال مى كردند!
و در نيمه فيلم نيروى اهريمنى در غالب راهبه اى رخ 
نمود! اين بار من هم يكصدا با خيل دختركان فرياد 

زدم: ف...!
و خودم را تصور مى كردم كه نيمه شب كليد را در 
قفل   مى چرخانم و راهبه دستمالى ام روى مبل به من 

لبخند مى زند!
ساعت يك بامداد است و در خروجى سينما پسر 
قهوه  بوى  كه  پوست  سياه  سيماى  خوش  و  جوان 

مى دهد راهم را مى بندد و بى مقدمه قصه اش را شروع 
مى كند، طبق عادت مى خواهم بگويم كه پول نقد همراه 

ندارم كه متوجه مى شوم ماجرا چيز ديگرى است:
- «مى دونى رفيق، دوست دخترم مُن جا گذاش َرف! 
باورت مى شه؟! تو اين ماه با سه نفر از دوستام خوابيده! 

باورت مى شه؟! مُن جا گذاش َرف!»
- از من چه كمكى برمياد؟

- مى تونى مُن برسونى خونه؟
حسم مى گويد اين كار را نكنم و از آنجا كه تصميم 
باشم،  داشته  احساساتم  با  را  مواجه  بهترين  گرفته ام 

مى گويم: حتما! خونه ات كجاس؟
كه  بى آن  و  مقدمه  بى  مى كنم  روشن  كه  را  ماشين 

سوالى بپرسم روايت اش را ادامه مى دهد؛
- روز سختى داشتم، تو يه استارباكس كار مى كنم، 
بورلى هيلز! بعِد يه روز خر كارى اومديم فيلم ببينيم، 
فيلم  هم  تو  گذاش!...  جا  مُن  مى شه؟  باورت  برادر 

ديدى امشب؟
- آره يه فيلم ترسناك

- دوسش داشتى؟
- اى

- كارِ تو چيه؟
-  صداپيشه ام

- واقعن؟!!!! اين كه عاليه!
- آره مى دونم، عاشق كارمم
- اين كه مى خونه ايرونيه؟

- آره، يه اسطوره افسانه اى تو موسيقى ايرونى! اسمش 
شجرياِن

- هم اسمش عجيبه هم خوندنش
- كليسا مى رى؟
- آره مرد، هميشه

- لطفا براش دعا كن
- اتفاقى براش افتاده؟

- سرطان
- لعنت! توى كليسا براش دعا مى كنيم، اسمش رو 

دوباره بگو
- َش َج رى يان

- ِشجوريِآم!
- اسمش مهم نيست، مسيح خوب مى شناسدش

- واقعن؟!

- بله مطمئنم
( مى رسيم به يك رستوران ايرانى  )
- غذاهاى ايرونى رو امتحان كردى؟

- بَه پسر عاشقشم، فقط يه بار خوردم، خونه دوستم، 
مادرش درست كرده بود.

- مى دونى اون رستوران ايرونيه؟ بهش سر بزن
خونه ماس! نمى دونّسم،  - راس راسى؟ اين كه َدرِ 

قيمتاش چطوره؟
- بد نيست

- حتمن مى رم، مرسى بهم گفتى مرد!
- مى دونستى منم تو همين خيابون زندگى مى كنم؟

( جا مى خورد و معذب مى شود و به وضوح خودش 
در  ام!  گفته  چه  شدم  متوجه  تازه  مى كند،  جمع  را 
فرهنگ امريكايي وقتى مى گويى «منم تو همين خيابون 
زندگى مى كنم» يعنى دارى طرف را به خانه ات دعوت 

مى كنى.)
و سكوت سنگين برقرار مى شود!

- همين چاّرا بپيچ راست
( خيابانى تاريك، بى جنبنده!)

-همين جاس! بعِد اون عالمت ايست، مرسى واسه 
اين كه منو رسوندى.
- بهش محبت كن!

- چى؟!!!!!!!
- به دوست دخترت! بهش بيشتر محبت كن، شايد 

توجه و عشق بيشترى از جانب تو مى خواد
- واقعن؟! تو اينجورى فكر مى كنى؟

- آره مرد! همه ماها دنبال عشقيم!
- واسه همين به من خيانت مى كنه؟

- مى دونى دنيا چرا به فنا رفته؟
- نه!

- چون روز به روز عشق كمتر مى شه
- تو فكر مى كنى جواب مى ده؟

- شك نكن
- مرسى مرد

- شب خوش برادر
و مى رود، خسته و كوفته و حسى در من مى گويد؛ 

ديگر دختر را نخواهد ديد...
مى رسم خانه و روى تخت ناراحت ام دراز مى كشم.

كاش دعا كند، قلب شريفى داشت ...

سال 1996 ماريانا كوك عكاس براى پروژه اى از زوج ها عكاسى 
مى كرد و قصه  آن ها را از زبان خودشان روايت مى كرد.

يكى از اين زوج ها، زن  و شوهر جوانى ساكن شيكاگو بودند كه آن 
موقع كسى آن ها را نمى شناخت:  باراك و ميشل اوباما.

ميشل به عكاس گفت كه باراك دوست دارد به شكل جدى وارد 
دنياى سياست شود و او نگران است. فكر مى كند باراك براى سياست 
«زيادى خوب و مهربان» است. ميشل مى گويد خودش آدمى است با 
حوزه  خصوصى گسترده و دور از چشم مردم و دوست ندارد زندگى 

خصوصى اش، امر عمومى و جلوى چشم مردم باشد.
 مى گويد در رابطه  آن ها بى شك او نماينده «سنتى تر و محافظه كارتر» 
است كه اهل ريسك نيست و برعكس باراك آدم بى باك و ماجراجوى 
رابطه است كه دوست دارد خطر كند و او را هم تشويق كرد كه كمى 

بى خيال تر باشد و گاهى به دل ناشناخته بزند.
باراك اوباما مى گويد برعكس او، ميشل از يك خانواده ى قرص  و 
محكم آمده است، خانواده اى با پدر و مادر و يك برادر، سگ، كودكى  
و نوجوانى اى كه در يك خانه مشخص با برنامه هاى معلوم گذشت.

را  وضعيت اش  و  خودش  كه  است  قوى  بسيار  زن  اين كه  با  ميشل  به نظرش 
به خوبى مى شناسد و بلد است، در چشم هايش يك آسيب پذيرى دارد كه كمتر 

كسى مى بيند و مى فهمد و اين جذاب ترش مى كند.
باراك مى گويد گاهى فكر مى كند با اين كه به ميشل از همه دنيا بيشتر اعتماد دارد 
و مى داند او را به خوبى مى شناسد، ناگهان او با آن آسيب پذيرى چشم هايش يك 
راز ناشناخته مى شود، گاهى وقتى در تخت كنار هم دراز كشيدند به او نگاه مى كند 

و انگار ميشل يك آدم تازه مى شود كه بايد از نو او را كشف كند.
اين تنش و تعليق بين آشنايى و امنيت كامل و ناشناخته و كشف آدم تازه و 

متعجب شدن از رفتار تازه است كه رابطه اى عميق و محكم بين آن ها ايجاد كرده 
است.

***
و امروز ميشل پس از سالها در سمت بانوي اول امريكا نشان داد كه هنوز همان 

تماميت را دارد ولي از هميشه قوي تر است.
زندگي و گذران فراز و نشيب ها در كاخ سفيد به او فرصت خطر كردن داد، 

آموزه هايي كه به گفته خود او سال ها در هاروارد هم نتوانست  كسب كند.
ميشل براي همه جويندگان عدالت و برابري تصويري از آزادگي و تعبير روياي 

انساني و اخالقي است كه در همان چشمان آسيب پذير به وقوع مي پيوندد.
بر گرفته از روزنامه نيويوركر

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

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

يك عكس قديمى و روايتى كه هنوز جاريست:

آن شرح شست وشوى لباس ها كه به سان فتح اورست بود
با خودم هي غر مي زنم كه نمي خوام رخت ها رو بشورم، يه 

اهريمن درون وجود داره كه مانع انجام اين كار ميشه..م
رختشوري يه پروژه عظيمه كه حتي از تعويض چراغ سمت 

چپ فورد هم سخت تَره و ربطي به بي شوهري نداره!
خالصه در طي يه عمليات انتحاري، هر وسيله پارچه اي كه 
توى خونه هست رو ميارم و مي ريزم وسط خونه. از بالش و 

پتو و حوله گرفته تا ملحفه و رو كوسني و پادري و لباس...
كه آسيه به كمكم مياد و كل ماشين پر ميشه از رخت و لباس.

مي ريم رخت شور خونه سر RESEDA و شروع مي كنيم رخت ها رو به الندري 
بردن، چار تا اسكناس ده دالري رو تو دستگاه ميذارم و همه اش به 25 سنتي تبديل مي 

شه و سكه ها رو مي ريزم تو جيبايي كه ديگه شبيه خورجين شده.
 حاال هفت تا ماشين رو غرق كرديم و شروع مي كنم سكه ريختن تو ماشين ها، ياد 

اسب هاي سكه اي زمان بچگي مي افتم...
بعد به مقادير زياد بليچ براى لباس هاي سفيد و رنگي مي ريزم و در آخر هم مايع 
رختشويي رو اضافه مي كنم. با بليچ زياد، قشنگ ميشه شاهد پوسيدگي زودرس ملحفه 

و حوله ها بود، به هر حال هر آدمي يه مرضي داره ديگه!

حاال يه نيم ساعت وقت داريم كه مي ريم قدم مي زنيم و بعد پروژه انتقال رخت ها به 
خشك كن، هر چقد هم دقت كني تو اين جا به جايي ها آخر بازم يكي دو تا لباس رو 

زمين مي افته كه هيچ كاريش نمي شه كرد و بايد به بي خيالي طي كرد.
رخت ها كه خشك ميشن بايد همون جا تا كنيم و به خونه بياريم.

***
در انتهاي شب، در حالي كه به اندازه فتح قله اورست احساس فرح و شادي به همراه 
درد عضالني در تمام نواحي دارم، خونه ميام و از هزار تا فكر و خيال و خستگي تا خود 

صبح بيدارم و با بيل هم نمي تونم مغزم رو از كار بندازم كه خوابم ببره.
صبح با يه سري موسيقي وجد آورنده جسد زنده ام رو مي كشم تا سر كار برم و موهام 
رو سريع مي بافم، دست و رويي مي شورم، مسواك مي زنم و با دو تا سيب كه از ته 

يخچال كشف كردم، راهي مي شم.
سر خيابون رو براي عمليات شهرداري بستن و راه رو دور مي كنم و به دفتر كارم 

مي رسم كه مي بينم دو تا آسانسور ساختمون خرابه و بايد پنج طبقه رو پياده برم.
نفس نفس زنان تا دفتر ميرسم و كليد رو كه تو قفل مي ندازم، دو تا سيب سرخ از ته 

كيسه سوراخ ميافتن و قل ميخورن رو زمين و روز كاري شروع ميشه.

انديشه تدين - كنشگر اجتماعى(بنياد كودك) :

يادداشت هاى فيسبوكى:

خبرگزارى ايرانشهر
 خبرگزارى بدون سانسور
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در  بگيران»  نجومى  «حقوق  فهرست  انتشار 
جمهورى اسالمى، كه با عناوين گوناگون از جمله 
با  ترديد  بدون  مى شود،  ياد  آن  از  گيت»  «فيش 
«جنگ جناح ها» بى ارتباط نيست و صادق زيبا كالم، 
برخى  تالش  به  را  آن  دارد  حق  سياسى،  تحليلگر 
روحانى  حسن  دولت  زدن»  «زمين  براى  جريان ها 
نيست:  پاك شدنى  قضيه  اصل  ولى  بدهد.  نسبت 
كل فيش هايى كه منتشر شده اند، در وراى اغراق ها 
آنجا  و  اينجا  در  است  ممكن  كه  دستكارى هايى  و 
انجام گرفته باشد، واقعيت يك تبعيض بسيار بزرگ 
كه  را،  اسالمى  جمهورى  دولتى  دستگاه  درون  در 
به  كرد،  توصيف  نيز  غارت  و  فساد  را  آن  مى توان 
البته  تبعيض-فساد-غارت  اين  مى گذارند.  نمايش 
پنهان نبود، ولى افكار عمومى ايران تا پيش از اين 

افشاگرى ابعاد تكان دهنده آن را نمى شناخت.

حقوق هاى افسانه اى
جمله  از  ايرانى،  جوان  ميليون ها  كه  شرايطى  در 
ناله  با  كه  ندارند  آه  دانشگاه ها،  فارغ التحصيالن 
آنها  روى  پيش  نيز  چشم اندازى  هيچ  و  كنند  سودا 
حتى  و  ده  چند  حقوقى  فيش هاى  انتشار  نيست، 
از  شمارى  مديران  براى  تومانى  ميليون  صد  چند 
نهاد ها و واحد هاى دولتى موجى از حيرت و خشم 
جمله  از  آورده،  پديد  عمومى  افكار  در  را  نفرت  و 
به اين دليل كه در توجيه اين دست و دلبازى براى 
صاحب امتيازان نظام از بهانه هايى چون تامين «هزينه 
«كمك هزينه  لباس»،  خريد  «كمك هزينه  ورزش»، 
خريد  «كمك هزينه  يا  و  فرزندان»  فراغت  اوقات 
كتاب» استفاده شده است. شمارى از   همان مديران، 
چند  وام هاى  از  نجومى شان،  حقوق هاى  كنار  در 
صد ميليون تومانى با نرخ بهره هاى زير پنج درصد 
اغلب  عادى  مردم  كه  حالى  در  شده اند،  برخوردار 
براى دريافت وام هاى ده ميليون تومانى آن هم با نرخ 
بهره هاى بيست درصد و باال تر به گذشتن از هفت 

خان رستم نياز دارند.
بسيار  شمار  دستيابى  كه  بگويند  كسانى  شايد 
نجومى  درآمد هاى  به  شهروندان  از  معدودى 
غرب  دنياى  در  آنكه  نه  مگر  نيست.  ايران  مختص 
فوتباليست هاى معروف، هنرپيشه هاى سر شناس و يا 
آمد هايى  در  توليدى  واحد هاى  از  تعدادى  مديران 
افسانه اى دارند كه مقايسه آنها با حقوق مردمان عادى 
مى تواند تكان دهنده و حتى تهوع آور باشد؟ احساس 
وجود  به  اذهان  در  مى تواند  مقايسه  اين  كه  تلخى 
ميليون  هشتاد  درآمد  است.  درك  قابل  كامال  آورد 
دالرى هنرپيشه آمريكايى رابرت داونى جونيور در 
پرتغالى  يا 79 ميليون دالر براى فوتباليست   ،2015
دستمزد  يا  و  سال،  همان  طى    رونالدو  كريستيانو 
آپل  عامل  مدير  كوك  تيم  دالرى  ميليون  ده  ساالنه 

مسلما سرگيجه آور است.
و  دولت  اينان  كه  است  آن  واقعيت  ولى 
يا  و  هنرپيشه  نمى كنند.  غارت  را  ماليات دهندگان 
فوتباليست مشهور ثروتشان را مديون استعداد هايى 
استثنايى هستند كه ميليون ها نفر را در سراسر جهان 
آنها  ساعتى  چند  و  مى برند  فرو  مستى  و  رويا  در 
را از گرفتارى هاى اين جهان بيرون مى كشند. مدير 
ماليات دهندگان  از  نه  را  دستمزدش  نيز  آپل  عامل 
توليدى  بنگاه  يك  سهامداران  از  بلكه  آمريكايى، 
جادويى دريافت مى كند كه با ابداعات و توليداتش 

دنيايى را دگرگون كرده است.
در عوض «حقوق نجومى بگيران» ايرانى چه گلى 
توليدى  واحد  هزاران  زده اند؟  كشورشان  سر  بر 
دولتى وشبه دولتى، كه در چنگ آنها است، چه تعداد 
فرصت شغلى به وجود آورده اند؟ چه نوآورى هايى 
چقدر  آنها  بهره ورى  است؟  شده  اعمال  آنها  در 
افزايش يافته است؟ چه مقدار كاال صادر كرده اند؟ 
بسته  يا  كه  است  كارخانه هايى  مى بينند،  مردم  آنچه 
مى شوند و يا با كمتر از چهل درصد ظرفيت خود 
برند هاى  مى بينند،  مردم  آنچه  باز  و  مى كنند.  توليد 
بعد  يكى  كه  است  «ارج»  همچون  ايران  اسطوره اى 
افسانه اى،  حقوق هاى  مى افتند.  خاك  به  ديگرى  از 

طرح  صد ها  كردن  فدا  با  و  دولت  خزانه  از  هم  آن 
اين  به  «معجزه»  كدامين  انجام  ازاى  در  عمرانى، 

مديران پرداخت مى شود؟
از  شمارى  تلخ،  واقعيت هاى  اين  به  توجه  با 
رعايت  با  البته  ايران،  رسانه هاى  در  صاحبنظران 
كه  مى كنند  مطرح  را  پرسش  اين  قرمز»،  «خطوط 
اصوال نظام اجتماعى- اقتصادى ايران، با اين درجه 
از بى عدالتى و اجحاف، چه ويژگى هايى دارد و، در 

طيف نظام هاى معاصر جهان، كجا قرار مى گيرد؟
على ميرزا خانى، صاحبنظر اقتصادى، در سر مقاله 
اقتصاد» چاپ تهران،  هشتم تير ماه روزنامه «دنياى 
همين پرسش را مطرح مى كند: «براى مردم اين سوال 
اداره  محل  از  مى شود  چگونه  كه  است  شده  مطرح 
بنگاه هاى دولتى كه اكثرا وضعيتى مشابه «ارج» دارند، 
و  نيمه دولتى  دولتى،  مديران  به  كالن  پرداخت هاى 
افزوده اى  ارزش  هيچ  اما  پذيرد؛  صورت  شبه دولتى 
اين  نخورد؟  چشم  به  جامعه  در  بنگاه ها  اين  از 
چنين  خروجى  كه  است  اقتصادى  سيستم  نوع  چه 
از  نشان  نه  و  است  آورده  بار  به  را  متناقض نمايى 
در  كه  چرا  سرمايه دارى؟  نه  و  دارد  دولتى  اقتصاد 
و  رايج  اقتصادى  سيستم  نوع  دو  اين  از  كدام  هيچ 
با  اشرافيت مآبانه اى  دولتمردساالرى  چنين  مرسوم، 
قابل مشاهده  عمومى  اموال  از  نجومى  دريافتى هاى 

نيست.»

«نومانكالتورا»
در پاسخ پرسش مطرح شده از سوى سرمقاله نويس 
توصيف  براى  بتوان  شايد  اقتصاد»،  «دنياى 
صاحب امتيازان جمهورى اسالمى به نمونه هايى مشابه 
در تاريخ يكصد سال گذشته كشور هاى كمونيستى 
مراجعه كرد، و به «طبقه جديد» صاحب امتيازانى كه 
در  لنينستى   - ماركسيستى  احزاب  استقرار  از  پس 

همه اين كشور ها به وجود آمدند.
بررسى  به  منسجم  به گونه اى  كه  كسى  نخستين 
صاحب امتيازان تازه در نظام هاى كمونيستى پرداخت، 
كمونيست  حزب  بلندپايه  عضو  جيالس  ميلوان 
انتشار  با   1957 سال  در  كه  است  يوگسالوى 
كتاب «طبقه جديد» به شهرت رسيد. جيالس همه 
يوگسالوى  كمونيست  حزب  در  را  قدرت  مراحل 
در  «مديران»  پديده  دقيق  بررسى  براى  و  كرده  طى 
جامعه سوسياليستى از تجربه و اهرم هاى الزم فكرى 
برخوردار بود. نظريه او را در اين زمينه مى توان چنين 
سوسياليستى،  انقالب  پيروزى  پى  در  كرد:  خالصه 
دستگاه رهبرى حزب كمونيست به يك طبقه جديد 
رهبرى بدل مى شود، ديوانساالرى دولتى را تصاحب 
مى كند و از راه ملى كردن، كنترل همه دستگاه هاى 

توليدى را در دست مى گيرد.
با الهام گرفتن از نوشته جيالس، ميكاييل وسلنسكى، 
تاريخ نگار و ديپلمات شوروى، در اوخر دهه 1970 
عنوان  زير  كرد  منتشر  را  وصدايى  سر  پر  كتاب 
ترجمه  شوروى».  در  صاحب امتيازان  «نومانكالتورا: 
روسى  زبان  به  التين  از  كه  «نومانكالتورا»،  كلمه 
منتقل شده، كار آسانى نيست. به منظور ساده كردن 
دولتى  ديوانساالرى  زبان  در  را  آن  مى توان  مطلب، 
مقامات  مهم ترين  «فهرست  سابق  شوروى  حزبى  و 
يا پست هاى كليدى» ترجمه كرد. كسانى كه اسامى 
از  مى بايست  مى گرفت،  جاى  فهرست  اين  در  آنها 

صافى هاى گوناگون بگذرند.
دل  از  صاحب امتياز  مديران  اين  نسل  نخستين 
تشكيالت  در  كه  آمدند  بيرون  حرفه اى»  «انقالبيون 
اكتبر  انقالب  رهبر  لنين،  ايليچ  والديمير  بلشويكى 
روسيه، نقش درجه اول را ايفا مى كردند. بعد ها، در 
پى اوجگيرى و تحكيم نظام شوروى، «نومانكالتورا» 
نظام  قدرت  پر  و  مرفه  مديران  از  بزرگى  مجموعه 
در  شدن  مستقر  با  كه  برگرفت  در  را  كمونيستى 
ويال هاى مجلل، دستيابى به مغازه هاى ويژه با بهترين 
جاذبه ترين  پر  از  استفاده  غرب،  ساخته  كاال هاى 
حق  نيز  و  مجهز  بيمارستان هاى  و  تفريحى  مراكز 
مسافرت به خارج، از يك زندگى افسانه اى، به دور 
برخوردار  عادى،  مردمان  روزمره  مصيبت هاى  از 
خود،  ويژه  اشكال  با  «نومانكالتورا»،  همين  بودند. 
در ديگر نظام هاى كمونيستى، از چين گرفته تا كوبا، 
به وجود آمدند. همين امروز در كره شمالى، در ميان 
انبوه مردمى مصيبت زده و از هستى ساقط شده، قشر 
در  سونگ  ايل  كيم  از  مانده  جاى  بر  نظام  مديران 
مغازه هاى ويژه خود به بهترين مارك هاى مشروبات 
دسترسى  ارزان  بسيار  قيمت هايى  با  غربى  الكلى 

دارند.
«حقوق  فهرست  بگوييم  كه  نيست  آن  ما  منظور 
شبيه  درست  اسالمى  جمهورى  در  بگيران»  نجومى 
«نومانكالتورا» در كشور هاى كمونيستى است. ايران 
ويژگى هاى خود را دارد، نظام آن از بسيارى جهات 
قرن  دنياى  و  مى كند  فرق  كمونيستى  نظام هاى  با 
گذشت  بيستم  قرن  در  آنچه  به  نيز  يكم  و  بيست 
نيز  اين  همه  اين  با  نمى دهد.  تكرار  مجال  چندان 
جمهورى  صاحب امتياز  مديران  كه  است  واقعيتى 
اين  عمر  سال  هفت  و  سى  گذشت  پى  در  اسالمى 
نظام بيش از بيش به يك طبقه بدل شده اند كه همانند 
سخن  نوع  حتى  و  مصالح  و  منافع  «نومانكالتورا» 
نزديك  هم  به  آن  اعضاى  پوشيدن  لباس  و  گفتن 
تصفيه  و  كشمكش ها  از  حال  همان  در    ولى  است، 

حساب هاى درونى نيز در امان نمى مانند.
ديگر  اسالمى  جمهورى  در  جديد»  «طبقه  اعضاى 
استقرار  راستاى  در  را   1357 انقالب  وعده هاى 
«حكومت مستضعفان» از ياد برده اند و وقتى با لذت 
به فيش هاى حقوقى هفتاد و نود و صد ميليون تومانى 
خود و رديف هاى گوناگون بسيار سخاوتمندانه آن 
فوق العاده  عائله مندى،  هزينه  كمك  پايه،  (حقوق 
ويژه، طلب قبلى، پاداش، معوقه رفاه و غيره...) نگاه 
اساسى  قانون  ندارند  دوست  هيچوجه  به  مى كنند، 
جايگاه  اين  به  را  آنها  كه  بيآورند  ياد  به  را  نظامى 
نيز  سابق  شوروى  ى  «نومانكالتورا»  است.  رسانده 

چندان عالقه نداشت به «زحمتكشان» بينديشد.
جمهورى  اساسى  قانون  مقدمه  در  همه  اين  با 
آن  يادآورى  شايد  كه  است  جمله اى  اسالمى، 
نجومى  حقوق  از  برخوردار  مديران  لذت  بتواند 
هم  با  را  جمله  اين  كند.  خدشه دار  اندازه اى  تا  را 
مى خوانيم: «در ايجاد نهاد ها و بنياد هاى سياسى كه 
خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقى مكتبى، 
صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مى گردند 
و قانونگذارى كه مبين ضابطه هاى مديريت اجتماعى 

است، بر مدار قران و سنت جريان مى يابد.»
گفتيد «صالحان»؟

برگرفته از راديو فرا

بازار غول هاى «هاى تك« در آمريكا چند شوك پياپى 
را تجربه مى كند.

فروش آيفون هاى اپل از آنچه تحليلگران بازار براى سه 
ماهه دوم سال جارى ميالدى پيش بينى كرده بودند فراتر 

رفته است.
بهبود فروش آيفون اما به معنى بهبود ميزان فروش 
محبوب ترين محصول شركت اپل تلقى نمى شود. اپل 
مى گويد در سه ماهه سوم، چهل ميليون و چهارصد هزار 
آيفون فروخته است با اينحال سير نزولى ميزان فروش 
آيفون هاى اپل، درآمد شركت را به ميزان 14/6 درصد در 

سه ماهه دوم امسال كاهش داده است.
نگرانى هاى اقتصادى سبب شده تا فروش آيفون هاى 
اپل در چين و ديگر بازارهاى بزرگ جهان كاهش پيدا 
كند. اين مهم وقتى تاثير وحشتناك خود را نشان مى دهد 
كه به ياد داشته باشيم اپل دو سوم درآمد كل خود را 

مديون فروش آيفون است.
اما از سوى ديگر غول مخابراتى «ورايزون» آمريكا، كه 
مهمترين خريدار داخلى گوشى هاى آيفون از شركت اپل 
محسوب مى شود، با پرداخت 4 ميليارد و 830 ميليون 
دالر شركت خدمات اينترنتى «ياهو» را به مالكيت خود 

در آورد.

ياهو دومين ستاره در حال افول جهان اينترنت است 
كه ورايزون آن را خريده است. اين شركت سال گذشته 
اى.او.ال (AOL) را نيز به مبلغ 4 ميليارد و 400 ميليون 

دالر خريده بود.
اين اقدام ورايزون، كه از آن به عنوان بزرگترين شركت 
ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در آمريكا ياد مى شود، 
در راستاى برنامه آن شركت در توسعه خدمات ديجيتال 

است.
به  ياهو  فروش  كه  هستند  باور  اين  بر  تحليلگران 

ورايزون، پايان تالش چهار ساله خانم ماريسا ميئر مدير 
اجرايى ياهو براى نجات آن شركت، كه زمانى رقيب 

سرسخت گوگل به حساب مى آمد، خواهد بود.
با اين حال به گزارش آسوشيتدپرس، وى در ايميلى به 
كاركنان ياهو گفت در اين شركت خواهد ماند؛ هر چند 
مشخص نكرد كه براى چه مدت در ياهو باقى خواهد ماند.

به دنبال انتشار خبر فروش ياهو به ورايزون، ارزش 
سهام ياهو در معامالت ابتداى هفته با 92 سنت كاهش، 

به مبلغ 38 دالر و 47 سنت معامله شد.

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

«طبقه جديد» در جمهورى اسالمى

آيفون، ورايزن و ياهو در بازار چه خبر است

www.iranshahrnewsagency.com

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

ايرانيان تماس بگيريد
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خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند
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جمعه 8 مرداد/29 جوالى
1329 خورشيدى ( 1950 ميالدى)

زادروز رضا جواليى، نويسنده، در تهران
1358 خورشيدى ( 1979 ميالدى)

زادروز محسن چاووشى، خواننده، آهنگساز، 
ترانه سرا، نوازنده و تنظيم كننده

1380 خورشيدى ( 2001 ميالدى)
نويسنده،  آريانپور،  اميرحسين  درگذشت 

فرهنگ نويس، مترجم. (زاده 8 اسفند1303)
1385 خورشيدى ( 2006 ميالدى)

درگذشت مشكوك اكبر محمدى دانشجويى 
كه در جريان جنبش دانشجويى سال 1378 
دستگير شد، و بعد از 8 روز اعتصاب غذا در 

زندان اوين درگذشت.
تازيانه  و  انديشه  كتاب  كتاب،  شركت 
به  را  زندان)  از  محمدى  اكبر  (خاطرات 
سفارش تلفنى خود او كه با بيژن خليلى مدير 
شركت كتاب گفتگو كرد و با همكارى خانم 
با  و  روانشاد)  آن  (خواهر  محمدى  نسرين 
همكارى مراد معلم در سال 2006 در سالگرد 

درگذشت او منتشر كرد.
خانم نسرين محمدى اين كتاب را به زبان 
انگليسى در اوائل  سال 2013 منتشر كرد كه 

در شركت كتاب موجود است
1387 خورشيدى ( 2008 ميالدى)

درگذشت نامى پتگر، نقاش معروف ايرانى و 
فرزندعلى اصغر پتگر، نقاش و استاد نقاشى 
بر اثر سكته قلبى در آتليه شخصى خود. وى 

متولد سال 1324 در شهر نوشهربود.
1390 خورشيدى ( 2011 ميالدى)

روزنامه  وى  سيدحسينى،  مهدى  درگذشت 
نگار مجله جوانان و روزنامه اطالعات بود و 
چند سالى نيز با مجله جوانان لوس آنجلس 
همكارى مى كرد. وى به دنبال يك بيمارى 
طوالنى دربيمارستانى در شهر لوس آنجلس 

كاليفرنيا درگذشت
     شنبه 9 مرداد/30 جوالى

1288 خورشيدى ( 1909 ميالدى)
و  مخالفت  جرم  به  نورى،  اهللا  فضل  شيخ 
ميدان  در  مشروطيت،  انقالب  در  كارشكنى 

توپخانه تهران اعدام شد 
1381 خورشيدى ( 2002 ميالدى)

حقوقدان،  رحيمى،  مصطفى  درگذشت 
پژوهشگر و مترجم

1389 خورشيدى ( 2010 ميالدى)
درگذشت محمد نورى خواننده پيشكسوت 
به دليل بيمارى و وخامت وضعيت جسمانى 
خواننده  اين  تهران.  در  دربيمارستانى 
از  فارغ التحصيل  و  متولد 1308  پيشكسوت 
از  انگليسى  ادبيات  و  زبان  تئاتر،  هنرستان 
دانشگاه تهران ومبانى تئاتر از دانشكده علوم 
آوازى  قطعه  از 300  بيش  او  بود.  اجتماعى 
اجرا كرده است  وبا ترانه « گل مريم چشماتو 
شكوفه  در  شكوفه   »  ،  » كن  نگاه  منو  واكن 
و  ماندگار»  ماه  در   »  ،» افق  در  چراغى   »  ،»
« وطن».... به خوبى او را ميشناسيم و  تنها 

خواننده ايرانى است كه كار ترجمه و داستان 
نويسى هم داشته است و به گفته خودش در 
نگين،سخن، تكاپو، آدينه، دنياى سخن، سپيد 
كه  است  داشته  حرفهايى  و  ترجمه  سياه  و 

مطرح كرده است.
آثار شادروان محمد نورى در شركت كتاب 

موجود هستند
 يكشنبه 10 مرداد/31 جوالى

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
و  ساخت  استاد  مهر،  قنبرى  ابراهيم  زادروز 

مرمت ساز 
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

نويس،  قصه  آبادى،  دولت  محمود  زادروز 
متولد شهرستان سبزوار. برخى آثار او به اين 
شرح هستند: اليه هاى بيابانى، كارنامه سپنج، 
جاى  گاواره بان،  سبحان،  بابا  آوسنه  سفر، 
شده  سپرى  روزگار  كليدر،  سلوچ،   خالى 
مردم سالخورده، اتوبوس، سلوك، زواِل كلنل 
 1980 دهه  ابتدايى  سال هاى  در  (نوشته شده 
ميالدى- به زبان فارسى منتشر نشده است)، 
تنگنا، باشبيرو، ققنوس،  گفت و گزار سپنج، 

نون نوشتن من و آن ِديگران
در  آبادى  دولت  محمود  آثار  از  شمارى   

شركت كتاب موجودند 
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

شاگرد  و  آهنگساز،  سرير،  محمد  زادروز 
حشمت سنجرى

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
زادروز محمود نيكبخت، منتقد و پژوهشگر

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
و  نگار  روزنامه  لواسانى  مسعود  زادروز   

وبالگ نويس 
1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

روزنامه نگار،  خطيبى،  پرويز  درگذشت 
و  وتلويزيون،  راديو  برنامه ساز  طنزپرداز، 

نمايشنامه نويس
خاطرات  نسخه  كامل ترين  كتاب  شركت    
او را با عنوان «خاطراتى از هنرمندان» منتشر 

كرده است. 
دوشنبه 11 مرداد/1 آگوست

1305 خورشيدى (1926 ميالدى)
زادروز محمد زهرى، شاعر

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت هوشنگ شهابى، شاعر، آهنگ ساز، 
ترانه سرا و مترجم و همسر خانم مهين شهابى، 

هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما در لندن.
پنجشنبه 14 مرداد/4 آگوست

1285 خورشيدى (1906ميالدى)
سالگرد انقالب مشروطيت 

 كتابچه قانون اساسى مشروطيت در شركت 
كتاب موجود است 

1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
زادروز  جالل ستارى، مترجم

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
پيشين  حاكمان  از  خزعل،  شيخ  درگذشت 

خوزستان (زاده 1242)

1338 خورشيدى (1959 ميالدى)
هنرمندآوازه  وزيرى  قمرالملوك  درگذشت 

خوان 
شد.  زاده  قزوين  تاكستان  در  قمرالملوك 
ماهگى   18 در  و  نداشت  پدر  تولد  هنگام 
تحت  زمان  اين  از  و  مرد  هم  مادرش 
زنانه  روضه خوان  كه  مادربزرگش  سرپرستى 
در  او  گرفت.  قرار  بود  شاه  ناصرالدين  حرم 
اوليه  تربيت  مديون  «من  گفته است:  جايى 
خودم هستم. چرا كه همان پامنبرى كردن ها 

به من جرأت خوانندگى داد.»
 در جوانى پس از آشنائـى با استاد مرتضى 
و  شد  آشنا  ملى  موسيقى  رديف  با  نى داود 
استادان  از  تجربيات  كسب  براى  را  راهش 
در  قمر  پيشرفت  كار  ساخت.  هموار  ديگر 
«هيز  كمپانى  كه  رسيد  آنجا  به  كوتاه  مدتى 
او  صداى  ضبط  خاطر  به  ويس»  ماسترز 
دستگاه صفحه پر كنى به تهران آورد. بعد از 
آن كمپانى «پوليفون» هم آمد. به گفته ساسان 

سپنتا 200 صفحه از قمر ضبط شده است.
 قمر نخستين كنسرت خود را در سال 1303 
برگزار كرد. روز بعد نظميه از او تعهد گرفت 
عوايد  قمر  ندهد.  كنسرت  بى حجاب  كه 
كنسرت را به امورخيريه اختصاص داد. قمر 
و  داد  كنسرت  مشهد  در  خراسان  سفر  در 
عوايد آن را صرف آرامگاه فردوسى نمود. در 
همدان در سال 1310 كنسرت داد و ترانه هايى 
از عارف خواند. وقتى نيرالدوله والى خراسان 
چند گلدان نقره به او هديه كرد آن را به عارف 
پيشكش نمود. با اين كه عارف مورد غضب 
والى و دستگاه رضاشاه بود. در سال 1308 به 
نفع شير و خورشيد سرخ كنسرت داد و عوايد 

آن به بچه هاى يتيم اختصاص داده شد.
 گشايش راديو ايران در سال 1319 صداى 
قمر را به عموم مردم رساند. عارف قزوينى 
و ايرج ميرزا و تيمورتاش وزير دربار، شيفته 
او شده بودند. با اينهمه قمر از گردآورى زر 
و  بزرگ  درآمدهاى  و  مى كرد  پرهيز  سيم  و 

هداياى گران را به فقرا و محتاجان مى داد.
 قمرالملوك وزيرى در تاريخ 14 مرداد 1338 
در شميران، در فقر و تنگدستى مطلق به سكته 
مغزى درگذشت. وى در گورستان ظهيرالدوله 

به خاك سپرده شده است.
 آثار قمرالملوك وزيرى در مركزموسيقى و 
فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 

1359خورشيدى (1980ميالدى)
زادروز ترانه مكرم، ترانه سرا 

1362خورشيدى (1983ميالدى)
زادروزليال اوتادى، بازيگر سينما و تلويزيون

1378خورشيدى (1999ميالدى)
درگذشت پرويز شاپور، طنزپرداز

1378 خورشيدى (1999ميالدى)
كل   دبير  كيانورى،  نورالدين  درگذشت  

حزب توده ايران از سال 1357تا سال 1362
در  كيانورى  نورالدين  خاطرات  كتاب    

شركت كتاب موجود است.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
29جوالى  تا 4 آگوست  (8 تا 14 مرداد)

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

نسخه فارسى كتاب «نا انسانيت»
دكتر اردشير بابك نيا هولناكترين فاجعه اى كه بشر بر بشر وارد كرده است را همراه با كاريكاتورهاى اردشير محصص براى ما به صورت كتابى تدوين 
كرده است كه با ورق زدن آن، نه فقط قربانيان را مى بينيم، نه فقط ناله هاى دلخراش شان را مى شنويم، نه فقط باقيمانده هاى آن ها را لمس مى كنيم، نه فقط 

مى توانيم غذاهايى را كه آن مفلوكان مى خورده اند بچشيم، بلكه بوى سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس مى كنيم.  

ايرانشهر  هر هفته يك صفحه از اين «نا انسانيت» هولناك را براى آن كه نه فراموش شود و نه تكرار به چاپ مى رساند.
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 29 جوالى 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE پيش بينى هوا

هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در  
                                          

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

شب شعر در بت ديويد

سه شنبه ها از ساعت 7/30 تا 8/30 شب 

818 344 8523 

Beith David Educational 
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA91356

بخوان من  با  آلبوم  رونمايى 

با صداى الهام 
يكشنبه 18 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر 

وروديه 40 و 70 دالر 
بليط در شركت كتاب موجود است

818 966 2322
خانه فرهنگ و هنر ايران 

20215 Saticoy St., 
Canoga Park, 91306

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 11 سپتامبر 

Gaslamp Long Beach 
562 596 4718

6251 E.Pacific Coast Hwy.,
Long Beach, CA 90803

كيوسك  گروه 

همراه با  ميهمان ويژه اردشير فرح 
شنبه 20 آگوست ساعت 8 شب 

Grand Performances
350 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90071

كتاب  امضاى  و  معرفى 

به دنبال رد پاى من 
توسط سارا سفرى 

پنجشنبه 29 سپتامبر ساعت 7 تا 9 شب 
310 477 7477

شركت كتاب 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

شب شعر و موسيقى با گروه «دلكش»

پنجشنبه 4 آگوست ساعت 8 تا 12 شب 

818 249 4687
818 645 9577

20215 Saticoy St.,
Canoga Park, CA 91306

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

مانكن ساسى  با  همراه 
جمعه و شنبه 29 و 30 جوالى 

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

موسيقى هاى  كالس 
 

هفته  روزهاى  كوشادپور-تمام  سوسن 

310 477 7477
310 277 4824

موسيقى سرا شركت كتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 27 آگوست
وروديه75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

818 9 08 08 08
6215 W. Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90028

اميرى  خواجه  احسان  كنسرت 

شنبه 6 آگوست ساعت 8/30 شب 
وروديه از 50 تا 125 دالر

بليط در شركت كتاب موجود است.
818 222 9779

Microsoft Theatre 
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

پارتى در پنت هاوس نايت كالب 

شنبه 13 آگوست ساعت 10 شب 

3103630311

 661 North Robertson 
Blvd.,
W. Hollywood, CA 90069

پهلوى  شاهان  يادواره 

يكشنبه 31 جوالى از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر 

هتل هيلتون كانوگا پارك 

6360 Canoga Ave., 
Woodland Hills, CA 91367

فرهنگ بنياد  ايران  سينماى  بزرگداشت 

جمعه و شنبه 5 و 6 آگوست از ساعت 7 بعد 
از ظهر 

Crystal Cove Auditorium 
UC Irvine
215 Aldrich Hall, 
Irvine, CA 92617

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

جهت درج در اين صفحه و ثبت در سايت 
رويدادهاى ايرانيان ارسال فرماييد. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رويداد با برگزار كننده رويداد تماس داشته 

باشيد. ايرانشهر در قبال محتوى و نحوه 
برگزارى رويدادها مسئوليتى ندارد.

event@08.net

آمريكا سالم  موزيكال  كمدى  نمايش 
 

در كاباره تهران 
يكشنبه 21 آگوست

818 985 5800
كاباره تهران

Ventura Blvd.#160 16101
 Encino , CA 91436

تنظيم: افشين زندى Email: info@astro72.comطالع بينى هفته:
Leo هفته دوم ماه مرداد 

مشكالت عاطفى و خانوادگى كه در ماه پيش با آن دست و پنجه نرم مى كرديد، در اين هفته در اولويت قرار خواهند گرفت و با پذيرش مسئوليت 
و نيت پاك به اهداف خود خواهيد رسيد.

28 جوالى
ماه در برج گاو Taurus(ارديبهشت يا ثور) قرار دارد كه زمان مناسبى براى برآورد جامعى از خود و زندگى تان است كه در كجاى زندگى متوقف 

شده ايد و در حال درجا زدن هستيد. 
29 و 30 جوالى

ماه وارد برج دوپيكرGemini  (خرداد يا جوزا) زمان مناسبى براى ارتباطات است از همه نوع، و حرف دلتان را بزنيد چون حرفهاى تان به قلب و 
دل مردم خواهد نشست. ضمنا از بدگويى و غيبت بپرهيزيد. زمان مساعدى براى تجارت بين المللى است.

31 جوالى و اول اگوست
در اين سه روز ماه در برج خرچنگCancer  (تير يا سرطان) قرار دارد، مسايل خانوادگى و امنيت مالى در اولويت است و مراقب زبان تند و تيزتان 

باشيد كه احساسات نزديكانتان جريحه دار نشود. 
دوم  و سوم اگوست

در اين دوروز خورشيد و ماه و نوس در برج شير Leo (مرداد يا اسد) قرار مى گيرند كه باعث تشديد خواسته هاى درونى ما براى دادن و گرفتن 
(تبادل) عشق مى شود. زمان مناسبى براى ديدار يار آشنا و مالقات معشوق و همچنين خريد آثارهنرى و ديگر مايحتاج شخصى مانند لباس و تغيير 

دكوراسيون است.

زندى: افشين  درباره 
درخالل سفر زندگى Astro-72 را پايه گذارى نمودم و در عرض 20 سال اخير نسبت به 
ستاره شناسى چينى، هندى و ژاپنى شناخت پيدا كردم و از طريق اين حكمت باستانى قادر به 
خواندن نمودار تولد شدم. اين را ماموريت خود مى دانم كه زندگى ام را صرف آموزش و آشنا 

نمودن مردم با اين حكمت نمايم و تا كنون نيز هزاران نفر را به اين مقصود رسانده ام.
نمودار تولد هر شخص نشانگر طول عمر و ميزان ثروت شخص نيست، بلكه نشانگر اين است 
كه با چه استعدادها و تواناييهاى نهفته اى متولد شده ايد  واين كه تصميم درست براى پرورش 
و بكارگيرى اين استعدادها و به انجام رساندن مأموريت كيهانى تان را در زندگى به شما نشان 
خواهد داد. هر شخص با مأموريت ويژه اى به اين دنيا پاى مى گذارد و ما هميشه قدرت انتخاب 
آزاد داريم. بر اين باوردم كه همگان بايد بتوانند نمودار تولدشان را بخوانند تا براى انتخاب مسير 
زندگى شان، استعدادهايشان را كشف و متبلور سازند، من در اين مسير سعى ميكنم تا با راهنمايى 

شما به اين توانايى برسيد. من براى خدمتگذارى حاضرم.
سوال ها و پيشنهاد هايتان را از طريق ايميل يا تلفن با من در ميان بگذاريد:

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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دنيا پر است از آنها كه دل در 
سرزمينى جا مى گذارند و پا در 

ديگر... ديارى 
و  من  مثل  كسانى  از  پر  دنيا 

تو است.
اين  كه  تو  و  من  آرى   
جايى  هردومان  خانه  روزها 
چه  كه  ما  است.  وطنمان  جز 
سر  از  چه  و  انتخاب  سر  از 
كرده ايم...  وطن  جالى  اجبار 
«اى  جاويدان  سرود  شنيدن  اما 

ايران» مو بر تن هايمان راست مى كند و ياد ايران، 
اشك در چشمانمان مى داوند.

فردا  ايرانيان  براى  ما  كه  اينجاست  سوال  حال 
(كودكان ايرانى) در اين سرزمين چه داريم؟

دو  از  پرستى  وطن  مقوله  پيرامون  گفتن  سخن 
منظر در حوزه علوم انسانى مورد بازشناخت قرار 
از  ديگر  و  سياسى  علوم  ديدگاه  از  يكى  مى گيرد. 

زاويه ديد علوم اجتماعى.
و  ملى  فردى،  توانايى هاى  همه  سياسى  نگاه  در 
داشته هاى فرا هويتى كه يك وطن پرست، بدست 
وطن  سربلندى  و  رونق  خدمت  در  آورده است 
درجه  به  را  مالوف  وطن  بتواند  تا  مى گيرد  قرار 

برسانند. بين المللى  اعتبار  از  قبولى  قابل 
پشتيبانى  و  موافقت  رهگذار  از  مسير  اين  گاه 
همانند  هم  گاه  مى كند.  عبور  حاكم  نظام  از 
اين  در  پرستان  وطن  براى  ايران  امروزه  وضعيت 
حاكم  سياسى  نظام  با  مقابله  مسير  از  جهان  سوى 

مى گذرد.
موضوعات  ديگر  بر  آنچه  ديدگاه  اين  در 
ملى  منافع  چگونه  كه  است  آن  مى گيرد  سبقت 
از  برخاسته  هژمونى  از  برآمده  قابليت هاى  و 
جهان  كجاى  هر  در  مملكت  يك  ملى  داشته هاى 
شناخته شده در بسيجى همگانى در راستاى رشد 

و توسعه سرزمين مادرى قرار گيرد.
گستره اين ديدگاه در اين بازشناسى تا آنجاست 
كه سياسيون «مليت» را به عنوان يكى از سه پايه 
نظام  بقاى  و  ارضى  تماميت  حفظ  براى  اصلى 

مى دانند. جامعه اى  هر  سياسى 
تا  ساله  هزار  تمدنى  با  ژاپن  مثل  كشورى  از 
كشورهاى تازه استقالل يافته، همه و همه از اين 
بهره  با  حكومت ها  و  مى كنند  پيروى  معين  قاعده 
بردارى از همين اصل اوليه جامعه شناسى سياسى 
سياسى،  نظام هاى  تشكيل  به  مليت،  مفهوم  در 
مبادرت  نظارتى  و  اجرايى  قواى  ديگر  و  ارتش ها 

مى كنند.
به  اجتماعى  علوم  منظر  در  پرستى  وطن  اما 
اجتماعيون  مى شود.  تعريف  ديگر  گونه اى 
دو  رابطه  نوعى  فرد»  و  وطن  «رابطه  كه  معتقدند 
طرفه است و بر خالف نگاه جامعه شناسى سياسى 
وابستگى  پرستى،   «وطن  است:  معتقد  كه  معاصر 
و  داراست  را  تابعيتش  كه  خاصى  كشور  به  فرد 
متعهد است كه به آن وفادار بماند»، وطن پرستى 
آن  تراوش  كه  مى دانند  ملى  احساس  يكنوع  را 
ازاى  در  اما  است  وطن  براى  اخالص  و  دوستى 
وطن  از  فرد  به  دريافتى  اخالص،  و  دوستى  اين 
بازگردانده مى شود كه در شكل گيرى هويت فردى، 
تاثير  او  فرهنگى  باور  نوع  و  اجتماعى  موقعيت 

مى گذارد.
به  را  پرستى  وطن  اجتماعى  علوم  حقيقت  در 
داليلى  و  دوستى» دانسته  صحيح تر «وطن  عبارت 
اساس   بر   كه  مى دهد  ارايه  دوستى  اين  براى  را 
تعريف موضوعى وطن مى توان آنها را طبقه بندى 

كرد.
«وطن»  پركاربرد  علمى واژه  تعريف  ببينيم  حال 

چيست:
وطن جايى است كه انسان در آن بدنيا مى آيد، از 
آب و هوايش استفاده مى كند و تابعيتش را دارد. 
تاجيك ها  همه  مشترك  كشور  تاجيكستان  مثًال 
است، برزيل كشور مشترك همه برزيلى هاست  و 

ايران كشور مشترك همه ما ايرانى ها.
است  نهفته  گمشده اى  حلقه  تعريف  اين  در 
و  است  بيشتر  تدبر  نيازمند  آن  صحيح  درك  كه 
هيچ  وطن  حقوقى  تعريف  كليت  در  اينكه  آن 

اشاره اى به هويت فرد نشده است.
در  يا  و  تولد  از  پس  فردى  اگر  مثال  عنوان  به 
كودكى از كشورى كه در آن متولد شده است به 
جديد  كشور  در  و  كند  مهاجرت  ديگر  كشورى 
از  بسيارى  مانند  درست   - يابد  نمو  و  رشد 
امروزه  كه  امريكايى  ايرانى  جوانان  و  نوجوانان 
تشكيل  را  آمريكا  ايرانيان  از  عمده اى  بخش 
كشور  را  او  وطن  بايد  همچنان  آيا   - مى دهند 

دانست؟ زادگاهش 
قانون  حوزه  در  كه  اجتماعى  علوم  از  بخشى 
علم  اما  آرى.  مى گويد  است(حقوق)  متمركز 
سئوال  اين  به  پاسخ  براى  مدرن  شناسى  جامعه 
همين  درست  و  نيست  قائل  قاطعيتى  چنين 
قالب  در  فرد،  براى  وطن  موضوع  كه  جاست 

خود  مى تواند  او  و  مى شود  مطرح  انتخاب  يك 
آمده  دنيا  به  آن  در  كه  سرزمينى  آيا  كه  برگزيند 
است را وطن خود بداند و يا سرزمينى كه در آن 

رشد پيدا كرده است.
اينكه فرد كدام يك از دو گزينه را انتخاب كند 
به  فرد  تمايل  حس  و  فرهنگى  روحى،  شرايط  به 
گذشته و شناخت و آگاهى اكتسابى او از داشته هاى 
اينكه  و  مى گردد  باز  اوليه  سرزمين  فرهنگى 
خانواده و مربيان او تا چه اندازه در تربيت او نقش 
نهايت  در  باشند.  كرده  حفظ  را  اصلى  سرزمين 
در  دوم  سرزمين  در  حاكم  اجتماعى  شرايط  هم 
اين انتخاب نقش بازى مى كند و اينكه در جامعه 
مقبول  دوگانه  تابعيت  داشتن  اندازه  چه  تا  ميزبان 
بوده و جامعه پيرامونى  پذيراى مهاجران باشد و 
اجتماعى  پذيرى  نقش  در  نژادى  رگه هاى  اصوال 
عواملى  ديگر  از  شود  ديده  موثر  اندازه  چه  تا 
است كه به پر رنگى و يا كم رنگى شرايط جامعه 

ميزبان در تصميم فرد منجر مى گردد.
تعريف  شد براى  كنون گفته  تا  با توجه به آنچه 
قلبى  شناخت  به  نياز  پرستى  وطن  از  درست تر 
براى  شايد  داريم.  آمده ايم  آن  از  كه  سرزمينى  از 
در  را  خود  زندگى  از  عمده اى  بخش  كه  كسانى 
ايران گذرانده باشند اين مهم اتفاق افتاده باشد و 

شهر  به  شهر  در  را  وطن  واژه  بتوانند  درستى  به 
نسل هاى  براى  اما  كنند.  معنا  كهن  سرزمين  آن 
جديدتر نياز مبرم به برقرارى اين ارتباط فرهنگى 
با  ايران  فعلى  حكومت  كه  شرايطى  در  هم  آن 
باعث  نابخردانه  رفتارهاى  و  غلط  سياست هاى 
عمومى جوامع  افكار  در  ايران  نام  تا  است  شده 
با  مترادف  هستند  هم  غربى  عموما  كه  ميزبان 
باشد، به يك ضرورت  سياسى  ناخوشايند  مفاهيم 

تبديل شده است.
كمتر  كه  شما  نوجوان  پسر  يا  دختر  كنيد  تصور 
است  گذرانده  ايران  در  را  خود  عمر  نيمى از  از 
سالگى   14-13 حدود  در  سنى  داشتن  با  حاال  و 
يا  و  لس آنجلس  مانند  شهرى  در  مدرسه اى  در 
مليت ها   و  فرهنگ ها  كمان  رنگين  به  كه  نيويورك 
شهرت دارند با اين تصور عمومى همكالسى هايش 
اسراييل  نابودى  معنى  به  ايران  كه  بروست  رو 
مترادف  هم  با  هسته اى  بمب  و  ايران  يا  است. 

است و يا مواردى از اين دست...
قبول كنيد كه كودك و يا نوجوان ايرانى االصل 
ساختن  حال  در  زندگى  از  مرحله  اين  در  كه 

ترجيح  بيشتر  است  خود  اجتماعى  شخصيت 
باشد  ايرانى  اهل  اينكه  تا  نباشد  ايرانى  مى دهد 
كه همكالسى هايش او را در منظر عضوى از يك 

كشور حامى تروريسم يا ... بدانند.
جامعه  براى  نقش  مهمترين  كه  اينجاست   
والدين ايرانى شكل مى گيرد. بد نيست به مدارس 
فرزندانتان برويد و در مراسم هايى با بهره گيرى از 
همكالسى هاى  ايرانى  سنتى  غذاهاى  و  شيرينى ها 
كودكان خود را با واقعيت هاى ايرانى آشنا كنيد.

در  و  بخوانيد  فرا  خانه  به  را  فرزندانتان  دوستان 
يك ميهمانى جذاب براى آنها به ايشان بياموزانيد 
اسالمى  جمهورى  و  ايران  بين  جدى  فرقى  كه 

 وجود دارد.
اگر  كه  كسانى  عنوان  به  شما  و  من  كه  را  فرقى 
سرود  صداى  هنوز  اما  هستيم  وطن  از  دور  چه 
«اى ايران» وجودمان را به خروش مى آورد؛ بايد 

به نسل هاى بعدى خود بياموزانيم.
پيوندهاى  همچنان  توانند  مى  شزط  اين  به  آنها 
خود را با جامعه مادرى به عنوان وطن حفظ كنند 
زمينه  يا  و  ها  تفاوت  همين  پناه  در  بتوانند  كه 
سازى مناسب احساس كند از آن سرزمين سهمى 
سياسى  ناخوشايند  خبرهاى  يك  تيتر  از  بيش 
دارند. سهمى كه در پيشينه تاريخى، آداب و سنن 
تاثير  نيز  و  باستانى  و  ملى  جشن هاى  و  فراگير 

مثبت در دنياى امروز مى تواند خودنمايى كند.
اگر والدين ايرانى آمريكايى و يا هر پدر و مادر 
داخل  در  را  بسترى  چنين  تا  نكوشد  مهاجرى 
رويكرد  دو  كند،  فراهم  خود  خانه  از  خارج  و 
نخست  مى گيرد.  قرار   او  فرزند  آينده  مقابل  در 
نسل  براى  پرستى  وطن  مفهوم  باختن  رنگ 
سرزمين  مورد  در  كم  دست  پرورش  حال  در 
و  اجتماعى  سرخوردگى  به  ابتال  يا  مادرى(ايران) 
افسردگى هاى روحى و برخى معظالت وزانى كه 
در  گذشته  هفته  همين  تلخى  تجربه  چنين  نمونه 
آلمانى  ايرانى  ساله   18 نوجوان  مسلحانه  تهاجم 
مونيخ  شهر  در  ساكن  شهروندان  از  گروهى  به 

كرد. جلوه 
حكمى  هيچ  اجتماعى  علوم  در  نكنيم  فراموش 
يك  غياب  در  كه  بپذيريم  بايد  اما  نيست  قطعى 
هستيم  شما  و  من  اين  مسئول،  حكومتى  ساختار 
كه بايد در مقابل سرنوشت نسل بعد مسئوليت را 
آنها  فردى  فرا  روابط  ماهيت  و  بكشيم  دوش  به 
عهده  به  را  پرستى  وطن  حس  انتقال  جمله  از 

بگيريم.

باخوانى نظريه بنيادين وطن پرستى براى نوجوانان مهاجر
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

حادثه تلخ حمله يك نوجوان ايرانى آلمانى در مونيخ و درسى براى ما

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد



9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21 - NO:25 - JUL, 29 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 25  - جمعه  29  جوالى 2016

: (www.ketab.com :تازه هاى نشر از شركت كتاب در لس آنجلس - سفارش آنالين) در دنياى نشر فارسى

مجله جدول ايرانشهر هر ماه منتشر مى شود. اين محصول شركت كتاب مجموعه اى از 
جدول هاى  گوناگون است كه براى عالقمندان به جدول و سرگرمى  مهيا و منتشر مى شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- توشه - از رودهاي مهم ايران

2- طرف چپ - اشاره
3- قدم يك پا - گروه به تكرار حرف آخر - ديكته - درخت 

جدول
4- گل نوميدي - پايتخت كنيا - مجلس اعيان

5- قاره زرد - پنهاني - نام خان زند
6- از شهرهاي مازندران - ملح - خواليگري

7- آتش باستاني - سنگ طلق
8- واحد پول ايران - خداي عقل وعدالت

9- چرم فروش - داراي شوق و عالقه
10- از شهرهاي خراسان - معلق - در حال ناليدن

11- از انواع ماهي - قباله - غذاي خرگوش
12- چاه آب - هتاكي - عقل و خرد

13- حرف نگفتني - قنداق - شرط بستن - شهر ريشه
14- دم بريده - پرسش

15- مرق - پشه خوار مرداب
عمودي:

1- شهر و تيم فوتبال ايتاليايي - اثر ادگارآلن پو
2- قانون مغولي - دستور

3- شلوار جين - چهره - ترشي - با
4- وجود دارد - بازستدن - فرزند پسر

5- نوعي طالق - روينده و رشد كننده - زبان مردم كشور 

افغانستان
6- آرزوي بزرگ - اهلي - مزيت

7- وطن - كم
8- خداي هندوان - زقاق

9- ريسمان آويزان كننده ميوه به سقف - پادشاه افشاري
10- آهوي كارتوني - ضال - از رودهاي ايران

11- هم داستان مجنون - از شهرهاي ايالم - همراه و ياريگر
12- مرغ سعادت - قراقوروت - خالص

13- عالمت مفعولي - قبراق - كليه - نت ششم
14- شهر آبي اروپا - صبرش در مثال ها آمده
15- علم حركت اجسام - از روزهاي هفته

ايران  پايتخت  تهران  در  آفتابى  مير  مرتضا  دكتر 
زاده شد. با نوشتن برنامه ها و نمايش هاى راديويى 

كار نويسندگى را در راديو ايران آغاز كرد.
نشريه   با  كوتاه  داستان هاى  انتشار  و  نوشتن 
همچنين  و  پهلوان  عباس  سردبيرى  به  فردوسى 
سفرى  محمدعلى  سردبيرى  به  كارگران  نشريه  
ادامه داد.از جمله آثار اين دوره وى بايد به رمان 
به  سال  دو  مدت  به  كرد  اشاره  ايستگاه،  آخرين 

صورت پاورقى در نشريه  كارگران ادامه داشت.
تهران  دانشگاه  در  چهل  دهه   در  مير آفتابى  آقاى 
براى  او  كرد.  دنبال  را  ادبيات  و  جامعه شناسى 
ادامه  تحصيل به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن 
از  بازگشت  در  و  گرفت  شناسى  جامعه  دكتراى 
تدريس  شناسى  جامعه  تهران  دانشگاه  در  فرانسه 

مى كرد.
ارتباطى  علوم  پژوهشكده  در  سال ها  همان  در 
«نامه ى  سردبير  و  پرداخت  پژوهش  كار  به 

شد. پژوهشكده» 
در  توسعه  و  فرهنگ  بررسى هاى  به  نشريه  اين 

ايران اختصاص داشت.

«چندر»  رمان   1357 سال  در  ميرآفتابى  آقاى  از 
منتشر شد. دو سال بعد «جامعه شناسى مطبوعات» 
پژوهشكده  نامه  نشريه   و  كتاب ها  اين  دوى  هر  و 
اسالمى  حكومت  بوسيله   ديكتاتورى  وضعيت  در 

آتش زده شد.
حكومت، او را از درس دادن در دانشگاه و نوشتن 
باز داشت و او تبعيد را پذيرفت و به امريكا آمد و 
به كار تدريِس ادبيات و داستان نويسى پرداخت.

تدريس  كنار  در  امريكا  در  آفتابى  مير  استاد 
ادبيات و داستان نويسى، نشريه  سيمرغ و نوع دگر 
بزرگان  ويژه   گوياى  نشريه   همچنين  و  خنديدن 

ايران را منتشر كرد.
در  پژوهش  تبعيد،  سال  سى  از  بيش  مدت  در 
ادامه  را  مشروطيت  از  بعد  و  قبل  ادبيات  موضوع 
و  حرف  ساعت  پنجاه  و  صد  آن  ماحصل  كه  داد 
سخن و داستان معاصر است و در مجوعه سيمرغ 

به مدت 25 سال منتشر شد. 
در  ميرآفتابى  مرتضا  ادبى  فعاليت هاى  ارزش 
حلقه جرايد فارسى زبان محصور نماند و از سال 
 «TRANSLATION» 1995 داستان هاى او در

شده  منتشر   «CHICAGO REVIEW» در  و 
است.

براى  تالش  سال ها  پاس  به  و   1995 سال  در 
حكومت  توسط  شده  خاموش  صداهاى  رساندن 
استبدادى در ايران به گوش  جهانيان جايزه  حقوق 
به   HUMAN RIGHTS WATCH بشر 

گرفت. تعلق  ايشان 
در ميان آثار متعدد و متفاوت اين مرد قلم و مبارزه 
براى برابرى و صلح مى توان كتاب «مردم روزگار ما» 
را يك استثنا تلقى كرد. كتابى كه او به روايتى متفاوت 
و در قالب داستان ها و نوشته هايى كوتاه به بازخوانى 
پرونده اى مبادرت ورزيده است كه روايتگر دردهاى 
براى  چشمگير  كوششى  و  ماست  تاريخى  مشترك 
ما  بر  كه  حقايقى  فهم  و  واقعيت ها  از  درست  درك 
رفته است در آن از نمودى برآمده از پيشينه جامعه 
شناسانه در تركيبى شگرف با قلم مردى كه ادبيات 
تجلى  مى شناسد،  آميز  سحر  گونه اى  به  را  معاصر 

يافته و به وسيله شركت كتاب منتشر شده است.
شركت  در  ميرآفتابى  مرتضا  آثار  ساير  و  اثر  اين 

كتاب موجود است.

روزگار «مردم روزگارما» با «مزه آفتاب»
درباره آثار دكتر مرتضا ميرآفتابى:
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درآستانه انتخابات:

آيا حيات تنها منشا وجود گاز متان در سياره سرخ است؟

«واقعيت افزوده» به سبك چينى

گشايش بانك خون حيوانات در تايوان

طرح درمانى كانادا براى كاليفرنيا

هيچ مأموريت اكتشافى درباره مريخ تا كنون اينچنين 
بلندپروازانه و پيچيده نبوده است. در سال 2016 اولين 
فضاپيما به سياره سرخ رسيد و فرودى آزمايشى روى 
سطح مريخ انجام داد و به دنبال چشمه هاى متان خواهد 

گشت. چند سال بعد مريخ نوردِ اگزومارس به مريخ 
خواهد رفت تا با حفارى سطح سياره به دنبال نشانه هاى 

حيات زير سطح مريخ بگردد.
در طول سال 2016، بطور مرتب از گروه مسئول اين 
پروژه در ناسا و آژانس فضايى اروپا اخبارى منتشر شده 
است و بدين ترتيب، ديده ايم كه اين گروه چگونه 
دوميين فضاپيمايشان را به فضا پرتاب خواهند كرد؛ 
خواهند  را  نورد)  (مريخ  تازه  گردى  مريخ  چگونه 
ساخت، و چطور آن را روى سطح سياره سرخ فرود 

خواهند آورد.
فضاپيماى اگزومارس اينك به سوى مريخ مى رود و 
مأموريتش جستجوى نشانه هاى حيات در اين سياره 
است. وقتى در ماه اكتبر به مقصد برسد، كاوشگرى را 
به سوى سطح سياره خواهد فرستاد. اين كاوشگر، اولين 
فرود كنترل شده ابزارى روى سطح سياره سرخ خواهد 

بود.
فضاپيما به سوى سياره سرخ مى رود و پس از رسيدن 
به مقصد، بدنبال گاز متان خواهد گشت، گازى كه نشانه 
حيات پنداشته مى شود. اما آيا منشأ ديگرى براى گاز 

متان وجود ندارد؟
نيك توماس، كه پژوهشگر اصلى ابزارى موسوم به 

CaSSIS از دانشگاه برن سوييس است به اين پرسش 
مدارگرد  پرتفكيك  دوربين  ابزار  اين  دهد.  مى  پاسخ 

اگزومارس براى تشخيص مقادير بسيار كم گاز است.
وى مى گويد: «اين ابزار براى جستجوى فرآيندهاى 
ديناميك روى سطح مريخ طراحى شده است. با اين 
دوربين تغييراتى كه روى سطح سياره رخ مى دهد را 
رصد مى كنيم. بعضى فرايندهاى آتشفشانى، گاز متان 
توليد مى كند كه هيچ ربطى به حيات ندارد. مى دانيم 
كه سنگ هاى آسمانى به سطح مريخ برخورد مى كنند و 
اين برخوردها، موادى را از زير سطح سياره روى سطح 
آن مى آورد. اين مواد مى تواند حاوى مقادير بسيار كم 

گازهاى مختلف، از جمله گاز متان باشد.»
نيك توماس مى گويد كه توليد گاز متان لزوما نشانه 
حيات روى سياره سرخ نيست: «شواهدى هم از بهمن 
روى سطح مريخ داريم. بر اثر اين پديده، گاز مى تواند 
زير سنگ ها به دام بيافتد و وارد جو مريخ شود و شايد 
مدارگرد بتواند اين مقادير كم گاز را شناسايى كند. توليد 
گاز متان لزوماً نشانه حيات نيست و فرايندهاى ديگرى 
هم هست كه متان توليد مى كند. بنابراين جستجوى 
نشانه هاى حيات كار ساده اى نيست و اثبات اين كه 

حيات وجود دارد، بسيار سخت است.»

نمايشگاه تكنولوژى شانگهاى، امسال شاهد توليدات 
عينكهاى «واقعيت  جمله  از  بود.  بسيارى  پسند  عامه 
سازهاى  شبيه  با  كه   (Virtual Reality) مجازى» 

پرواز همراه بودند.
براى نمونه، شبيه ساز پروازِ ساخته شركت پيمكس، 
يك صفحه نمايش فوق العاده دارد و مى تواند اتاقك 

مسافر خود تقريبا به حالت معكوس درآورد.
معاون بازاريابى اين شركت چينى مى گويد: «همه گير 
شدِن واقعيِت مجازى، نيازمند پيدا كردن جايى براى ارائه 
اين فناورى است. اما بايد گفت كه شركت ها و نشان هاى 
تجارى معروف دارند در اين زمينه سرمايه گذارى مى كنند 

و استراتژى جدى خودشان را هم اعالم كرده اند.»
«واقعيت افزوده» (Augmented reality) هم در 
اين نمايشگاه يكى ديگر از فناورى هاى ُمد روز بود. 
 (Shadow Creator) كريتور  َشدو  شركت  مدير 
كه به زودى عينك هوانوردى «واقعيت افزوده» خود 
را روانه بازارآمريكا مى كند، درباره برترى اين فناورى 
مى گويد: «واقعيت افزوده، بيشتر از واقعيت مجازى، به 
فرد امكان تجربه مى دهد. مى توان در صنايع بسيارى 
نظير آموزش، تعميرات و نگهدارى، تداراكات نظامى 

و پزشكى از آن استفاده كرد. اين فناورى كاربردهاى 
زيادى دارد، بسيار بيشتر از واقعيت مجازى.»

«كاناليز»  موسسه  فناورِى  تحليلگر  ال،  جيسون  اما 
(Canalys) فكر مى كند كه هنوز زود است كه افراد 
عادى به سراغ اين فناورى بروند. او مى گويد: «در مورد 
«واقعيت مجازى» چالش هاى زيادى هست. اين فناورى، 
خيلى بر بازار مصرِف بازى هاى رايانه اى و ويدئويى 

متمركز است. درباره «واقعيت افزوده»، بايد گفت هنوز 
براى افراد عادى استفاده چندانى ندارد. مشترى عادى، 

نيازى به عينك دوربين دار ندارد.»
نمايشگاه فناورى شانگهاى همچنين چشم انداز بازار 
مصرف فناورى ُمدرن نيز هست. نوآورى هاى حاضر در 
اين نمايشگاه، پيش درآمد كاالهاى بازار آمريكا و پس 

از آن اروپاست.

نخستين بانك خون حيوانات هفته گذشته در شهر 
پينگ تونگ تايوان افتتاح شد.

افراد داوطلبانه سگ هايشان را براى دادن خون به 
مركز علوم و تكنولوژى بيمارستان حيوانات در اين 
شهر مى آورند تا در درمان سگ هاى زخمى بتوان در 

صورت لزوم از اين بانك خون گرفت.
از  بيش  كه  سال  هشت  تا  يك  بين  سگ هاى  تنها 
بيست كيلو وزن دارند و واكسن هايشان به روز است 

حق خون دادن دارند.
لين هويى چينگ دانشجوى دامپزشكى كه سگ اش 
را براى خون دادن آورده مى گويد: «هرچقدر بتوان 
خون  وقتى  است.  خوب  كرد،  كمك  سگ ها  به 
مى دهيم نمى دانيم چه كسى را نجات خواهد داد با 
براى  دهيم.  انجام  را  كار  اين  داريم  دوست  اينحال 
سگ ها نيز همينطور است. جمع آورى و نگهدارى 
خون آنها بسيار دشوار است. به نظرم ضمن اعتماد 
به اين موسسه بايد اين وظيفه دشوار را قبول كنيم. 
بدين شكل احتماال سگ ها نيز در نجات هم نوعان 

خود سهم خواهند داشت.»
در حال حاضر اغلب سگ هايى كه براى خونگيرى 
دامپزشكى  دانشجويان  به  متعلق  شده اند  نام  ثبت 

هستند.

را  برنامه  اين  كه  استاديارانى  از  يكى  الن  تسايى 
مديريت مى كند، ايده اصلى را از ابتكارى مشابه در 
بانكوك الهام گرفته است: «در صورت نياز به خون 
نمى توان تضمين داد كه راه حلى فورى برايش پيدا 
شود حتى اگر سگى كه خون داده در سالمت كامل 
كيفيت  بررسى  اوقات  گاهى  شرايط  اين  در  باشد. 
نظر  به  ممكن  غير  نياز،  زمان  در  شده  اهدا  خون 
مى رسد. زيرا تنها با انتقال خون نمى توان به درمان 

قطعى اميدوار بود. اين راه تنها مدت درمان را بيشتر 
مى كند.»

روز  پنج  و  سى  براى  شده  آورى  جمع  خون هاى 
به  را  قرمز  گلوبول هاى  بتوان  تا  مى شوند  ذخيره 
خون  پالسماى  اما  كرد  تغليظ  روز  بيست  مدت 

قابيلت نگهدارى در مدت يكسال را دارد.
مرحله آزمايشى اين طرح به پايان رسيده و حال 

نوبت آزمايش اين ابتكار بر روى گربه ها است.

در شرق كانادا پروژه اى در جريان است تا با دادن آموزش هاى تخصصى به پزشك 
خانواده، از زمان انتظار كسانى بكاهد كه از ناهنجارى هايى مثل آرتروز رنج مى برند.
دكتر ساموئل هيكاكس، پزشك خانواده در هاليفكس كاناداست. او بتازگى دوره 

آموزشى ويژه پزشكان عمومى را مى گذارند.
ايده اصلى اين طرح آن است كه متخصصان طب عمومى بتوانند براى بيمارانى 
كه از وضعيت پايدارى برخوردار هستند آزمايشهاى معمولى را انجام بدهند تا اين 
بيماران مجبور نباشند مدت ها در انتظار وقت براى ديدن متخصص روماتولوژى 

بمانند.
دكتر هيكاكس مى گويد: «اين دوره هاى آموزشى، غير رسمى است. كارآموزى ام 
را با متخصصان روماتولوژى مختلف كه در اين درمانگاه كار مى كنند گذراندم. آنها 
كسانى هستند كه روشهاى درمان رماتيسم مفصلى در درمانگاه را گسترش داده اند 
و من با استفاده از اين روشها مى توانم خودم به تنهايى (بدون نياز به متخصص) 

بيمارانم را ويزيت كنم.»
دكتر هيكاكس با گروهى از پرستاران و فيزيوتراپيست هاى ديگر كلينيك همكارى 
مى كند. او مى تواند بيمار را هر زمان كه الزم باشد ويزيت كند. وى مى افزايد: 
«بطور معمول وقتى يك بيمار مبتال به رماتيسم به درمانگاه مراجعه مى كند، ابتدا به 
سراغ متخصص روماتولوژى و يك پرستار مى رود. شش ماه بعد از آن مى تواند 
يك فيزوتراپيست، يك پرستار و خود من را ببينيد. بايد بطورمتناوب از اين دو نوع 

مشاوره پزشكى برخوردار شود.»
راه حلى محلى براى مشكلى محلى؟

اين طرح كه در شهر هاليكفِس استان نوا اسكوشيا در كانادا اجرا شده، شايد راه 
حلى محلى براى مشكلى محلى به نظر آيد. در اينجا متخصص رماتولوژى كافى 

در كار نيست و پزشكان خانواده براى كمك به بيماران دست به كار به مى شوند.
اما در واقع، اين مشكل در كشورهاى ديگر دنيا هم هست: كمبود پزشك متخصص، 

كه باعث شده بيماران زمان طوالنى منتظر وقت مالقات بمانند. راندى مونورو، يكى 
از مديران نظام خدمات درمانى در هاليفكس معتقد است كه اين رويكرد مى تواند 
تبديل به يك راه حل شود. وى مى گويد: «سازمان جهانى بهداشت اغلب مى گويد 
”آينده ما در همكارى است“. ما به سوى دورانى مى رويم كه به ”سونامى خاكسترى“ 
معروف شده، يعنى دورانى كه تعداد افراد مسِن نيازمنِد مراقبت به شدت در آن زياد 

است.»
سوزان تيلى راسل، مدير انجمن بيماران مبتال به آرتروز مى گويد: «ما در حال 
مسابقه با زمان هستيم. از زمان بروزِ نخستين عالئم، پيش از آنكه آسيبهاى دائمى 
مفصل شروع بشوند، سه تا شش ماه فاصله هست. با كمك اين طرح آموزش، 
متخصص روماتولوژى مى تواند براى تشخيص اوليه وارد عمل شود. سپس پزشك 
عمومى بيمارانى را كه وضعيت پايدار دارند، ويزيت مى كند و متخصص هم وقت 

آزاد بيشترى خواهد داشت.»
دو سال برنامه ريزى نياز بود تا خدمات درمانى درمانگاه با مهارتهاى جديِد دكتر 
هيكاكس تطابق پيدا كند. اما او اكنون از موثر بودن اين روش مطمئن است و مى 
گويد: «يك پزشك خانواده درك روشنى از وضعيت بيمار و بيماريهاى مزمن او دارد 
و مى داند چطور با ديگر پزشكان خانواده ارتباط برقرار كند تا بتواند همكارى را به 
جريان بياندازد. ادعاى ما اين است كه اين شيوه مراقبت هاى بهداشتى، بهتراز ديگر 

الگوها است.»
طرحى مشابه اين، در يكى ديگر از درمانگاه هاى نوا اسكوشيا در جريان است و 

قرار است در استانه اى ديگر كانادا هم اجرا شود.
اين مقامات بهداشتى مى گويند اگر طرح آنها با داده هاى آمارى قابل قبول به موفقيت 
برسد به زودى گامى بسيار برگ برخواهند داشت و به ايالت كاليفرنيا در آمريكا اين 
طرح را صادر خواهند كرد. آنها مى گويند تفاوت هاى بيادين در نظام درمانى دو كشور 

مانع ماست اما مهمترين عامل هم براى پذيرش اين چالش همين تفاوت است.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند



11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21 - NO:25 - JUL, 29 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 25  - جمعه  29  جوالى 2016

در جهان گردشگرى:

شكار پوكمان با مجازات اعدام، شالق و جريمه
بازى  ماجراى  اما  نشود  باورتان  شايد 
ديگر  حاال   Pokemon Go جديد 

خيلى جدى شده.
برخى مقامات مذهبى در جهان آن را 
مذموم شمرده اند. مفتى اعظم مكه گفته 
اين بازى در حد ارتباط با شياطين است و 

حكم آن در شهر مكه اعدام.
معاون مفتى بزرگ االزهر در مصر هم 
گفته اين عمل مشابه مصرف مشروبات 
الكلى است و براى كسى كه اين بازى را 
مى كند بايد حد شرب مسكرات صادر 

كرد. چيزى درحدود 70 ضربه شالق.
هم  اسرائيل  در  ندبه  ديوار  مقامات 
مى گويند پوكمان بازى آرامش نمازگزاران 
يهودى را در اين محل گرفته و بايد دست 

كم در محل هاى مقدس ممنوع شود.
در ايران هم پاى پوكمان به حرم امام 
رضا باز شده و ايستاده كنار خادمان آن 

حرم.
اما از همه خطرناك تر ظهور پوكمان ها در 
داخل اتومبيل هايى است كه رانندگان شان 
هم مى خواهند پوكمان شكار كنند و هم 

به رانندگى خود ادامه دهند. 

ايران 

حومه واشنگتن

آلمان هاليوود بلوار

كاليفرنيا

عربستان

اسرائيل

مقبره امام رضا  در مشهد

گورستان ملى آرلينگتن

بازار داغ شكار پوكمان در محل هاى تاريخى شكار پوكمان در محل هاى تاريخى

بازى پوكمان در حال رانندگى

دو جوان سعودى در شهر جده

محوطه ديوار ندبه در اورشليم
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

و  فيلمساز  دو  ساخته  تكاپو»  در  «زنان  بيننده  پر  برنامه 
تهيه كننده مطرح تلويزيونى در جامعه ايرانيان آمريكا، آقايان 
«آرش راد» و «حميد مظفرى» در اين هفته به شخصيت «بيتا 

ميالنيان» پرداخته است.
خانم ميالنيان كه به دليل فعاليت هاى ارزشمند و پيش رويى 
كه پيش از اين در مقام مدير اجرايى سابق بنياد فرهنگ داشت، 
براى گروه بزرگى از خانواده چند ميليونى ايرانيان خارج از 
كشور، خصوصا ايرانيان آمريكا، شناخته شده است، در اين 
برنامه براى نخستين بار در يك گفتگوى بسيار صميمى و 
با  را  خود  موفقيت  سراسر  زندگى  از  تازه اى  ابعاد  دلنشين 
ميليون ها بيننده برنامه «زنان در تكاپو» خصوصا در داخل ايران 

به اشتراك گذاشته است.
خانم ميالنيان كه امروزه يكى از مديران برجسته ارتباطات 
در رشته «هاى تك» است و در دو سال گذشته كه از بنياد 
توسعه  برندهاى  ترين  مطرح  از  يكى  با  شده  جدا  فرهنگ 
 (GENBAND)فناورى هاى «هاى تك» در عرصه بين المللى
شهرتى جهانى يافته است، بار ديگر در مقابل دوربين آرش 
را  خود  كوشش  و  موفقيت  سراسر  زندگى  از  وجوهى  راد 
به نمايش گذاشته است كه نشان مى دهد چگونه همواره از 
مشكالت و اتفاقات پيش بينى نشده فرصتى براى پرورش 

توانايى ها ساخته است.
فرانسه  انگليسى،  (فارسى،  دنيا  زنده  زبان  چهار  به  كه  او 
و آلمانى) تسلط كامل دارد، در بخشى از گفتگوى خود با 
حميد مظفرى و آرش راد با اشاره به حادثه تلخ زلزله بزرگ 
«نورت ريج» كاليفرنيا، در سال 1994 كه به تخريب خانه محل 
سكونت او و خانواده اش انجاميد، مى گويد: «آن حادثه باعث 
شد وابستگى ام به موضوعات مادى در زندگى را قطع كنم و به 
عنوان بخشى از دى ان اى شخصيتى ام سخت كوشى و قابليت 

مواجهه با شرايط سخت را جايگزين آن  نمايم.»
خانم ميالنيان كه در بسيارى از فعاليت هاى عام المنفعه در 

جامعه ايرانى پيشگام است متذكر مى شود كه همان حادثه او 
را به سهم پذيرى در مسئوليت هايى اجتماعى براى رسيدن به 

جامعه اى موفق تر، ترغيب كرده است.
موفق  مديران  ممتازترين  از  يكى  عنوان  به  ميالنيان  خانم 
بين المللى ايرانى تبار امروزه الگوى ميليون ها دختر ايرانى است 

كه برنامه زنان براى تكاپو را در چهار گوشه جهان مى بينند. 
در دوسال گذشته يك بالگ ويژه توسط خانم ميالنيان به اسم 
(B the change) به معناى متفاوت بودن (بر اساس ايده اى از 
ماهتما گاندى) راه اندازى شده است كه توانسته در معرفى كسانى 

كه فعاليت هاى متفاوت و سازنده كرده اند بسيار موثر باشد.
موسسه  تكاپور»توسط  در  «زنان  برنامه  است،  ذكر  شايان 
رسانه پارسى به سرپرستى «الدن دور انديش» تهيه، توليد و 

پخش مى شود.

زنان در تكاپو :
بيتا ميالنيان الگويى موفق
 براى ميليون ها دختر ايرانى


