
محمدعلی طاهری در حال اغما 
به بیمارستان منتقل شد

پناهندگان ایرانی نائورو 
اظهارات نخست وزیر استرالیا 

را نادرست خواندند

جایزه بهترین مستند جشنواره 
فیلم لندن به یک ایرانی رسید

پذیرش دانشجوی ایرانی برای 
رشته های پزشکی در هند 

ممنوع شد

 تایید خبر پناهندگی یک
 کشتی گیر ایرانی در ایتالیا

برخی از مقامات ایران  اختالالت 
روانپزشکی دارند

از مقبره رضا شاه تا سنگ قبر 
سهراب سپهری
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شهروند  سه  شکایت  پرونده 
ایرانی آمریکایی از کمپانی پتکو پس 
از 14 ماه به نتیجه رسیده است. این 
ایرانی تباران شکایت کرده بودند که 
شرکت مذکور از فروش ماهی قرمز 
آنها  به  نوروز  ایام  در  )گلدفیش( 

خودداری کرده است.
تالین  و  مجابی  سمیرا  و  سام 
 2015 آگوست  در  سرداربگیانس، 
شکایتی را در برابر رفتار تبعیض آمیز 
خانگی  حیوانات  فروش  کمپانی 

پتکو، تنظیم و به دادگاه فرستادند.
مجابی ها در مارس 2015 با مراجعه 
به فروشگاه حیوانات خانگی پتکو در 
لس آنجلس(،  )غرب  کاماریلو  شهر 
قرمز  ماهی  خرید  درخواست 
نوروز  جشن  برای   )Goldfish(

داشتند اما پتکو به دلیل تصوری غلط 
مبنی بر اینکه ایرانیان در طول جشن 
می کشند،  را  قرمز  ماهی های  نوروز 
بود.  کرده  خودداری  آن  فروش  از 
مراجعه  با  نیز  سرداربگیانس  تالین 
نایز،  ون  شعبه  پتکو،  فروشگاه  به 
در همان بازه زمانی به همین مشکل 
از  بود و فروشگاه مذکور  برخورده 
فروش ماهی قرمز به وی امتناع کرده 

بود.
وکالی شاکیان این رفتار را مشابه 
به  فروش  یا  جنس  فروختن  عدم 
قیمت باالتر به افراد رنگین پوست، 
آفریقایی تباران و زنان و از مصادیق 

تبعیض نژادی دانسته بودند.
آمده  ایرانیان  این  دادخواست  در 
است که پتکو از مشتریانش پرسیده 

اگر  و  هستند  ایرانی  آنها  آیا  که 
فروخته  آنان  به  گلدفیش  باشند، 
نخواهد شد. همچنین شرکت پتکو 
و مدیرانش بصورت غیر رسمی به 
توصیه  فروشندگان شان  و  کارکنان 
کرده اند که از فروش ماهی قرمز به 

ایرانیان خودداری کنند.  
اوبراین  کالین  مقابل  طرف  در 
مالک  که   PETA کمپانی  معاون 
است  پتکو  زنجیره ای  فروشگاه های 
نیز با دفاع از عدم فروش ماهی قرمز 
در ایام نوروز به ایرانیان، گفته بود: 
»ماهی نیازمند نگهداری ویژه است. 
مراسم شان،  پایان  با  مردم  اغلب 
توالت  چاه  به  را  قرمز  ماهی های 
می ریزند و باعث مرگ آنها و آسیب 

به محیط زیست می شوند.«

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

شکایت سه ایرانی آمریکایی از پتکو 
به دلیل برخورد نژاد پرستانه

تبعیض نژادی در آمریکا - قربانی، سه شهروند ایرانی تبار:

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...!!!

تیمسار دریاساالر کمال الدین حبیب اللهی هفتمین و آخرین 
فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران درگذشت. 

شادروان حبیب اللهی در هنگام مرگ 86 سال داشت.
منابع نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی گزارش کرده اند که 
آخرین فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران، سی 
و هفت سال پس از ترک اجباری ایران، در آمریکا دیده از 

جهان فرو بسته است.
شاهزاده در پیام تسلیت کوتاه خود به یاد تیمسار حبیب 
اللهی نوشته است: »او که مشهور به دریاساالري ورزشکار، 
خوش سیما و آشنا به چهارزبان زنده دنیا بود. پس از رویداد 
1۳5۷ مجبور به ترک ایران شد و در این روزهای پاییزی 
به دور از وطن ما را ترک گفت.... نزدیک است آن روز 
که برای دریاساالر کمال الدین میرحبیب اللهی درآب های 
نیلگون خلیج فارس مراسم ادای بزرگداشت و احترام را 

برگزار کنیم.«
حبیب اللهی در سال 1۳08 در خانواده ای  در شهر آستارا 
زاده شد. دوره ابتدایی را در زادگاهش و دوره متوسطه را در 
تهران سپری کرد و در 1۳2۷ از دارالفنون فارغ التحصیل شد. 
سپس در کنکور دانشکده افسری پذیرفته شد و به نیروی 

دریایی پیوست.
او که در سال 1۹4۹ وارد نیروی دریایی شاهنشاهی شده 

نیروی دریایی را در 1۹5۳ در  ابتدایی  بود، آموزش های 
انگلستان دید. در سال 1۹61 از مدرسه عالی نیروی دریایی 
ایاالت متحده در مونتری کالیفرنیا فارغ التحصیل شد و در 
سال 1۹6۹ دوره فرماندهی نیروی دریایی را در دانشکده 
 Naval War( متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  جنگ 

College( در رودآیلند گذراند.
جرگه  به  سال 1۹۷0  از  ایران  به  بازگشت  از  پس  او 
فرماندهان ارشد نیروی دریایی پیوست و از سال 1۹۷4 تا 
وقوع انقالب در زمستان 1۹۷۹ فرمانده نیروی دریایی ارتش 

شاهنشاهی ایران بود. 

حبیب اللهی در سال 1۳5۷ و با تشدید اعتراضات تنها راه 
مقابله با انقالب را در مشورت با شاه سرکوبی معترضان 
می دانست ولی شاه به دلیل مغایرت این کار با قانون اساسی 
با آن موافقت نکرد. شادروان حبیب اللهی پیشتر گفته بود 
که در پاسخ به پیشنهاد او برای سرکوبی مردم معترض شاه 
وقت ایران به او گفته بود: »چنین واکنش خونین و مرگباری 
خالف قانون اساسی است و شاهان نمی توانند بدان تن در 

دهند.«
با وقوع انقالب دریادار حبیب اللهی نیز مجبور به ترک ایران 

و در نهایت مهاجرت به آمریکا گردید.

آخرین فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی درگذشت

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38514&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43714&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41890&Status=2
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در کانون خبر: کارتون هفته:                             اثر: ژاک فراست

در شصتمین دوره برگزاری جشنواره فیلم لندن، در 
 Starless(»صبح دم  »رویاهای  مستند،  فیلم  بخش 
Dreams( ساخته مهرداد اسکویی، مستندساز ایرانی 
تبار، جایزه بهترین فیلم مستند 2016 این رویداد مهم 

هنری را از آن خود کرد.
اسکویی،  آقای  ساخته  صبح  دم  رویاهای  مستند 
دردنامه واقعی دختران زیر 18 ساله بزهکار ایرانی را به 
تصویر می کشد که به دالیل گوناگون از جمله جرایم 
خرید، فروش و قاچاق مواد مخدر، جیب بری و حتی 
قتل نفس در دارالتدیب )زندان کودکان( به سر می برند.
چگونگی سقوط این کودکان در وادی خالفکاری و 
زمینه های آن در جامعه ایران، مراقبت و بازپروری آنها 
و وحشت از اینکه پس از آزادی از دارالتدیب چه بر 
سر آنان خواهد آمد و چه آینده ای خواهند داشت و 
اینکه حداقل سالی یکبار برای جشن نوروز در کنار 
دم  رویاهای  فیلمساز  دغدغه  باشند،  خانواده هایشان 

صبح است. 

مهرداد اسکویی عالوه بر کارگردانی این فیلم مستند، 
تهیه کنندگی و فیلمنامه نویسی آن را نیز بر عهده داشته 
است. رویاهای دم صبح پیش از این در جشنواره های 
فیلم بین المللی گوناگونی در سال 2016 شرکت کرده 
و عناوین و افتخارات زیادی بدست آورده است، از 
جمله جشنواره های فیلم سن پترزبورگ روسیه، برگن 
میسوری   True/False آلمان،   Berlinale نروژ، 
فیلم  جشنواره  و  سوئد  استکهلم   Tempo آمریکا، 
مستند حقوق بشر پراگ در جمهوری چک؛ رویاهای 
دم صبح مهرداد اسکویی، مستند ۷6 دقیقه ای، جایزه ها 
و عناوین دیگری را نیز در جشنواره های فیلم یونان، 

ایتالیا، پرتغال، مکزیک و کانادا از آن خود کرده است.
بریتانیا  فیلم  انستیتو  به  وابسته  لندن  فیلم  جشنواره 
)BFI( از سال 1۹5۳ به این سو همه ساله در نیمه 
دوم اکتبر برگزار می شود و حدود ۳00 فیلم سینمایی، 
مستند و فیلم کوتاه از 50 کشور دنیا در آن به رقابت 

می پردازند.

جایزه بهترین مستند جشنواره لندن به یک ایرانی رسید

صدها پناهجوی ایرانی ساکن نائورو می گویند ادعای 
نخست وزیر استرالیا در خصوص اینکه خبر شکنجه 
پناهجویان در کمپ نائورو را دروغ خوانده بود، توهین 
به انسانیت، وارونگی حقیقت و ژست تبلیغاتی است.

بیانیه پناهجویان ایرانی در کمپ نائورو تنها ساعتی 
پس از اظهار نظر نخست وزیر استرالیا برای برخی 
مراکز خبر رسانی فارسی زبان ارسال شده است، آقای 
به  اکتبر،   18 استرالیا(،  وزیر  ترنبال)نخست  مالکولم 
بین الملل«  »عفو  فرادولتی  از سازمان  تازه ای  گزارش 
واکنش نشان داده  و گفته بود اتهامات »شکنجه« آن ها 

در جزیره نائورو »کامال دروغ است«.
بود  گفته  این  از  پیش  روز  یک  بین الملل،  عفو 
پناهجویان قایق سواری که به اردوگاه نائورو فرستاده 
شده اند، به مرز ناامیدی کامل رسیده و خودآزاری به 
رویه معمولی در بینشان تبدیل شده است. به گفته این 
سازمان، با در نظر گرفتن نُرم ها و تعاریف بین المللی، 

وقوع »شکنجه« در مورد این افراد مصداق دارد.
نخست وزیر استرالیا اما این اتهام ها را رد کرده و گفته 
است سیاست سخت گیرانه دولت او در قبال پناهجویان 
و مهاجران قایق سوار، جلوی غرق شدنشان را گرفته و 

به نجات جان بسیاری از آن ها انجامیده است.
وکالی مدافع پناهجویان در جزیره نائورو که صدها 
تن از آنها ایرانی تبار هستند می گویند آنچه در اردوگاه 
بازداشت  کمپ های  به  شباهت  کم  می گذرد  نائورو 

دولت  آنها  ندارد.  هیتلری  آلمان  در  جنگی  اسرای 
استرالیا را متهم می کند که کمپ نائورو به عنوان یک 
زندان و جهت انجام اقدامات تنبیهی برای پناهجویان 

ترتیب داده است.

سرویس مستقیم حمل و نقل هوایی و دریایی به ایران
(ofac)تحت قوانین اداره خزانه داري دولت آمریکا

سرویس دریایی
- چمدان، جعبه

- وزن نامحدود
- 75 روزه
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Tel: (888) 325-4726

www.ShiptoIRAN.com
Email: info@ShiptoIran.com

A GLOBAL CONCEPTS GROUP COMPANY

پست پیشتاز
- 50 دالر براي پوند اول

- 5 روزه

22
”

20”

20”

GL   BAL
CONCEPT SHIPPING

SHIP TO IRAN

OCT 20, 2016 ارسال بعدي

$30

(Courier)

- هر پوند اضافه، 10 دالر 

A GLOBAL CONCEPTS GROUP COMPANY

SHIP TO IR
AN

هر چهارشنبه

قبل از 1/00

$50
Min.

پناهندگان ایرانی نائورو اظهارات نخست وزیر 
استرالیا را نادرست خواندند

به مناسبت دیدار »منشه امیر«
از لس آنجلس

در نیمه دوم اکتبر ٢٠١٦ 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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قاضی فدرالی در ایاالت متحده درخواست ها برای 
توقف محاکمه و مختومه شدن پرونده رضا ضراب، 
آمریکا  در  شده  بازداشت  ایرانی ترکیه ای  بازرگان 
کرده است.  رد  را  تهران،  تحریم های  نقض  اتهام  به 
امتناع دادگاه فدرال به معنی ادامه روند محاکمه این 

بازرگان در خاک ایاالت متحده است.
ماه،  مهر  میانه  در  آقای ضراب،  محاکمه  آغاز  در 
مختومه  پرونده  این  تا  بودند  خواسته  او  وکیالن 
اعالم شود. پاول کلمانت، یکی از وکیالن ضراب، 

پایه  بر  بود که  این زمینه مطرح کرده  دفاعیه ای در 
خارجی  یک  عنوان  »به  ساله   ۳۳ بازرگان  این  آن 
که ساکن ترکیه است، قانون جنایی آمریکا را نقض 

نکرده... و در حوزه قضایی آمریکا قرار ندارد«.
زدن  دور  برای  برنامه ریزی  به  متهم  ضراب 
و  آمریکایی،  بانک های  فریب  ایران،  تحریم های 
پولشویی از طریق کمک به شرکت های ایرانی برای 
انتقال پول از طریق موسسات آمریکایی است. گروه 
یا  زدن  دور  به  مربوط  قوانین  می گویند  او  وکیالن 

آن ها  پیرامون  اتهام ها  که  ایران،  تحریم های  نقض 
این  از  خارج  که  غیرآمریکایی  افراد  شامل  است، 

کشور زندگی می کنند نمی شود.
قاضی ریچار برمان، از دادگاه فدرالی در نیویورک، 
گفته  پرونده  این  شدن  مختومه  درخواست  رد  در 
بر  در  را  الزم  مندرجات  مطرح شده،  کیفرخواست 
می گیرد و رد آن فقط در شرایط »فوق العاده« کاربرد 
دارد؛ »در موارد بسیار بسیار محدود که فقط مشمول 

حقوق بینادین می شود«.
محاکمه رضا ضراب در آمریکا در شرایطی صورت 
می گیرد که به نظر می رسد مقام های آنکارا نیز آن را 

از نزدیک دنبال می کنند.
دادستان  دفتر  نیویورک تایمز،  روزنامه  گزارش  به 
»دامنه،  است  بی سابقه  آنچه  گفته  ضراب  پرونده 
اقدامات  اجرای  در  متهم  امکانات  و  پچیدگی ها 
ارتباط  او برای  غیرقانونی اش است؛ و ظرفیت های 
با مقام های رسمی در هر دو دولت ایران و ترکیه، و 
نیز بانک ها، برای طرح ریزی و اجرای این اقدامات«.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال در صورتی 
ایرانی ترکیه ای  بازرگان  این  به  وارده  اتهام های  که 
انتظارش خواهد  در  زندان  سال   ۷5 تا  ثابت شود، 

بود. آنچه عمال به معنی حبس ابد است.

یک هفته پس از درگذشت صفا حائری خبرنگار و 
نویسنده ایرانی فرانسوی ساکن فرانسه، اداره مشاهیر 
و فرهنگ فرانسه می گوید مراسم تدفین او اگرچه با 
تاخیر اما در کاخ مشاهیر فرانسه انجام خواهد شد. صفا 
حائری ۹ اکتبر 2016 در جنوب فرانسه درگذشته بود.

یک مقام مسئول در اداره مشاهیر و فرهنگ فرانسه 
ایرانی  نگار  روزنامه  این  تدفین  درخواست  گفته 
دلیل  به  اما  معمول  موعد  از  دیرتر  اگرچه  فرانسوی 
تالش های انجام شده از سوی او در خالل سال های 
1۹6۳ تا 1۹۷۹ به عنوان خبرنگار فرانس پرس تحویل 

این اداره شده است.
و 1۹۷0  سال های 1۹60  در  حائری  صفا  شادروان 
و  ایرانی  نشریات  برای  جهان  بزرگ  رویدادهای  از 
خارجی به ویژه رسانه های فرانسوی خبر و گزارش 
تهیه می کرد که جنگ ویتنام، درگیری های اعراب و 
پر  کنفرانس های  در  سران  گردهمایی های  اسرائیل، 
اهمیت بین المللی و وقایع مربوط به انقالب ایران از 

آن جمله اند.

شادروان حائری بعد از انقالب نیز برای روزنامه کیهان 
چاپ لندن و روزنامه نیمروز خبر و مطلب می نوشت. 
وی پس از چند سال وب سایت »ایران پرس سرویس« 

را بنیان گذاشت که خیلی زود به عنوان یک منبع قابل 
اطمینان و خواندنی اخبار مربوط به ایران جای خود را 

در بین ایرانیان داخل و خارج باز کرد.

کشور  هندوستان  در  ایرانی  دانشجویان  اتحادیه 
هندوستان می گوید با رای دیوان عالی این کشور، 
پذیرش دانشجوی ایرانی برای رشته های پزشکی و 
دندانپزشکی در هند ممنوع شده است. این ممنوعیت 
عالوه بر ایرانیان شامل همه دانشجویان غیر هندی در 

دانشگاه های آن کشور خواهد بود.
اتحادیه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند 
که  گوید  می  است  واقع  پونا  شهر  در  آن  مرکز  که 
با رای دیوان عالی هند، همه فرصت های تحصیلی 
رشته های پزشکی و دندانپزشکی باید از طریق آزمون 

»نیت« تکمیل شود و این آزمون فقط به دانشجویان 
هندی اختصاص یافته است که بر اساس این حکم، 
عالوه بر ممنوعیت پذیرش دانشجویان ایرانی در سال 
ادامه  نیز در  آتی تحصیلی در هندوستان، مشکالتی 
ایجاد شده  دانشجویان ورودی سال 2016  تحصیل 

است.
این رویداد را یک مقام مسئول در سفارت جمهوری 
اسالمی در دهلی نو نیز تایید کرده  و به رسانه های 
داخل ایران گفته است که اکنون براساس این حکم، 
دانشجویان باید نام نویسی خود را لغو کنند و شهریه 

پرداختی خود را پس بگیرند. رایزن علمی سفارت 
جمهوری اسالمی گفته نمی تواند به رای دادگاه عالی 
دانشجویان  از  و  باشد  داشته  اعتراض  هندوستان 

خواسته قانون را بپذیرند.
در سالهای اخیر و خصوصا پس از سال 1۳88 در 
ایران بسیاری از جوانان و دانشجویان ایرانی ترجیح 
می دهند به دلیل فضای بسته و خفقان سیاسی حاکم 
در ایران، برای ادامه تحصیل و زندگی شانس خود را 
در خارج از ایران بیازمایند و هند پس از مالزی یکی 

از مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی بوده است.

ماه  از  ایرانی  کشتی گیر  بی نیاز،  مهدی  محمد 
جوالی 2016 در ایتالیا پناهنده شده است، به گفته 
در  او  است  قرار  نیاز  بی  آقای  مهاجرت  وکالی 
مسابقات  میدان  به  ایتالیا  پیراهن  با   2020 المپیک 

برود.
ایران  در  آزاد  کشتی  رشته  در  که  نیاز  بی  آقای 
فعالیت می کرد و به رقابت های انتخابی تیم ملی 
در جنوب  در حال حاضر   نیز دعوت شد  ایران  

غرب ایتالیا اقامت کرده و زندگی می کند.
بی نیاز پیشتر و در ایران به دلیل اصلت کردی اش 
مورد بی مهری مسئوالن فدراسیون کشتی و وزارت 
مسئولین  حال  این  با  بود.  گرفته  قرار  ورزش 
فدراسیون کشتی ایران پس از انتشار اخبار اولیه از 

درخواست پناهندگی او، گفته بودند این کشتی گیر 
و  کرده  گیری  کناره  حرفه  ورزش  از  خود  میل  به 
اصوال در اندازه های تیم ملی ایران قرار نداشته است.
محمد مهدی بی نیاز به سایت  ایتالیایی»گرین می« 
می کنند،  به من کمک  زیادی  مردم  ایتالیا  در  گفته: 
من  شوق  و  شور  بین  این  در  که  هست  کسی  اما 
دارد.  باور  را  گرفتن  کشتی  و  کردن  مبارزه  برای 
را  بودم. من  تنها  ایتالیا شدم، کمی  وارد  زمانی که 
در ابتدا به شهر المزیا ترمه فرستادند، اما هدفم که 
همان کشتی گرفتن و گرفتن نتایج تأثیرگذار بود را 

فراموش نکردم.
در  پیش  ماه  چند  از  که  ایرانی  کشتی گیر  این 
را  تمریناتش  سکونتش  محل  شهر  در  باشگاهی 

داد:  ادامه  اینگونه  را  کرده، صحبت های خود  آغاز 
کشتی  به  شروع  نبودم،  بیش  کودکی  که  زمانی  از 
که  است  طوری  ایتالیایی ها  فرهنگ  کردم.  گرفتن 
روزی چند ساعتی را روی تشک کشتی صرف و 

سخت کار می کنند.
که  باری  اولین  گفت:  او  مورد  در  بی نیاز  مربی 
یک  که  متوجه شدم  گذاشت،  باشگاه  به  پا  محمد 
بنابراین  است.  ایستاده  روبه رویم  واقعی  ورزشکار 

به او اجازه دادم که با ما تمرین کند.
یک  که  هستم  خوش شانس  گفته:  نیاز  بی  آقای 
شانس دیگر به من روی آورده است. زندگی من در 
ایران مربوط به گذشته می شود و حاال می خواهم که 

تنها به آینده فکر کنم.

دادگاه فدرال درخواست مختومه شدن پرونده ضراب را رد کرد

تدفین روزنامه نگار ایرانی فرانسوی در کاخ مشاهیر

پذیرش دانشجوی ایرانی برای رشته های پزشکی در هند ممنوع شد

تایید خبر پناهندگی یک کشتی گیر ایرانی در ایتالیا

در کانون خبر:

روز چهارشنبه 1۹ اکتبر 2016 خانواده محمدعلی 
در  عقیدتی  زندانی  این  می گویند  کانادا  در  طاهری 
ایران در بیست و دومین روز اعتصاب غذای مجدد 
خود با حال اغما و بی هوشی کامل از زندان اوین به 
بیمارستان بقیه اهلل در تهران منتقل شده است. طاهری 
در اعتراض به ادامه بازداشت خود پس از صدور قرار 

منع تعقیب در اعتصاب غذا بود.
به  طاهری  محمدعلی  خواهر  طاهری  آذردخت 
روز  اتفاق  این  اینکه  با  گفته  ایرانشهر  خبرگزاری 
سه شنبه 18 اکتبر )2۷ مهرماه( رخ داده، اما خانواده 
این زندانی عقیدتی با توجه به زمان مالقات هفتگی 
چهارشنبه  روزهای  که  محمدیان(  همسرش)زیبا 
صورت می گیرد، با یک روز تاخیر از موضوع مطلع 

شده اند. 
روز  طاهری(  محمدعلی  )همسر  محمدیان  خانم 
چهارشنبه مطابق روال معمول برای مالقات به زندان 
برگزاری  از  ممانعت  با  که  بود  کرده  مراجعه  اوین 
مالقات روبرو شده و در پاسخ به اعتراض وی گفته 
به  اغما  از شب گذشته در  شده محمدعلی طاهری 

سر می برد.

خانواده طاهری می گویند این در حالی است که تا 
ساعات پایانی روز چهارشنبه در ایران همچنان همسر 
و دیگر اعضای خانواده محمدعلی طاهری در ایران، 
نمی دانسته اند که وی در بهداری زندان بستری است 

یا به بیمارستان منتقل شده است.
خبرگزاری  به  نیز  حلقه  عرفان  شاگردان  از  یکی 
نمی تواند  که  اطالعاتی  اساس  بر  گفت:  ایرانشهر 
نیروهای  است  شده  متوجه   کند،  افشا  آنرا  منبع 
امنیتی سه شنبه شب وکیل پرونده آقای طاهری را در 

خصوص هرگونه مصاحبه درباره وضعیت جسمی او 
با رسانه ها تهدید کرده اند.

برنامه  پیش  ماه ها  از  تورنتو  در  طاهری  خانواده 
را  طاهری  آقای  حبس  ادامه  به  اعتراضی  تجمعات 
در شهر های مختلف کانادا)خصوصا تورنتو( برگزار 
می کند و از شهروندان ایرانی و غیر ایرانی خواسته اند 
در تالش برای جمع آوری امضا در ثبت درخواست 
سازمان عفو بین الملل برای آزادی محمدعلی طاهری 

یاری رسان این خانواده باشند.

محمدعلی طاهری در حال اغما به بیمارستان منتقل شد

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI
Senior Editor-in-Chief:
MEHDI  AGHAZAMANI  Ph.D

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2016 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

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(

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

w w w. 0 8 . n e t

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=1878&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:37  - OCT, 21 , 2016 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و یکم- شماره 37  - جمعه  21  اکتبر 2016

روی میز تحریریه:

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

 اجازه دهید من خم شوم و روی زمین زانو بزنم 
در کنار شما و بند کفش عشق ممنوع را ببوسم

خانم فرخزاد!
به  این عکس،  به  خیره شدم 
دارید،  لب  بر  که  خندي  زهر 
به نگاهي که به عکاس)ابراهیم 

گلستان( مي کنید؛ 
کرده،  منتشر  را  گلستان  ابراهیم  با  شما  نامه هاي  میالني  فرزانه  که  زماني  از 

جماعت خشمگیِن نیامده به قاضي رفته، چادر به کمر بسته اند.
یک عده معتقدند نباید نامه منتشر می شد چون باعث وهن شماست که مثال 
چرا نوشته اید قربان بند کفش هایت بروم. عده ای دیگر معتقدند وهن است چون 
خانواد محترم گلستان ممکن است برنجند. عده ای دیگر می گویند شرم آور است 
چون اصال چه معنی دارد آدم برای مردی که با زنی دیگر ازدواج کرده، عاشقانه 

بنویسد.
شما بگویید؟

تیشه  باز  مي توانیم  گرفت، چطور  نادیده  را  کلمات  آن  مي توان شور  چطور 
بکشیم بر این اصل مطلق که با تیزي آن را به فرعیات بکشانیم؟

فروغ جان
ما در تمامي این پنجاه سال با شما چه کردیم؟ چقدر شما را خواندیم؟ مي داني 
هزار بار خواندیم و ندانستیم که شما همان هسِت نهاني، که در نیست ما آشکار 

مي شوي.
از همه کیف دار تر اما می دانید چه؟

شما نه فقط در بودنتان با کلمات خواب زمستانی مردمان زمانه  تان را آشفته 
مي کنید، بلکه حاال حتی سال ها پس از رفتن هم انتشار یک نامه از شما می تواند 

در جماعت قاضیان و محتسبین، این چنین ولوله افکند. 
فروغ خانم جان

می دانی  این روزها همه دارند از »عشق« شما دو نفر به هم حرف می زنند... 
دارند از عشق حرف می زنند،)از عشق( این واژه ی آلوده به هزار بیماری. من 
هم نامه ها را خوانده ام، که ای کاش نمی خواندم. اي کاش در خواب خرگوشي 

ُمرده بودم و نمي دیدم آن شور را، آن خرابات را که ما  تنها چند دهه بعد به 
لجن کشاندیم.
خانم فرخزاد

آسوده بخواب، که قضات زمان هنوز زنده اند، ما کتاب به دستان نسل هاي بعد 
از شما، نه هیچ آموخته ایم، نه هیچ پرورانده ایم. از رنج هاي پاک و ناپاک رها 
شدي و نمي بیني که معشوقت با همه فریاد هاي نا متجانس و با تمام غرولندها 
و فتواهاي افشاگرانه، همچنان گلستان و بوستاِن نسل بعد از شماست. از همین 
روست که مي گویم شما آِن پنهان ما هستي، ترک مان هم کنند، ریشه مان را هم 
بزنند، باز به فداي بند کفش یار خواهیم بود، حتي امروز اینجا، پنجاه سال پس 

از آن واژه هاي لرزان .
فروغ خانم

 در جامعه ای که از بی تفاوتی فکرها و حرف ها و صداها به النه  ماران  ماند 
است...

و در آسماِن هر روزش، طوفان دروغ می وزد...
دار  در ذهن خود طناب  بوسه،  با هر  که  مردمانش  پاهای  و صدای حرکت 

دیگران را می بافند، گوش جهان را کر کرده...
در جامعه ای که شالق توحش و اسباب تجاوز به دست آزاده و معلم قرآن 

افتاده و داروغه اش گرده  مادران و بي پناهان را کبود کرده...
خانم فروغ

 اجازه دهید من خم شوم و روی زمین زانو بزنم در کنار شما و بند کفش عشق 
ممنوع را ببوسم، و همراه با شما آن قدر دوستت دارم را فریاد بزنم که صدای 
حرکت پاهای مردمان را نشنوم؛ پیش از آن که مثل مردگان هزاران هزارساله، 

حتی خورشید هم نخواهد که بر تباهی اجساد ما قضاوت کند.

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

نگاهی به جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم:
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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کنترل  »اداره  راهنمای  سند  شده  به روز  متن 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  خارجی«  دارایی های 
موسسات  و  شرکت ها  همکاری  زمینه  در  )اوفک( 
جمعه  که  ایران،  با  آمریکایی  غیر  و  آمریکایی 
شانزدهم مهر ماه )هفتم اکتبر( منتشر شد، در مقایسه 
تسهیالت   ،)2016 ژانویه  )شانزدهم  پیشین  متن  با 
با  بانکی  و  مالی  روابط  در  را  مشروطی  و  محدود 

جمهوری اسالمی ایجاد می کند.
»اوفک« زیر عنوان  بخش سی )C( سند راهنمای 
»اقدامات مالی و بانکی«، شانزده پرسش و پاسخ را 
دربر می گیرد که هفتمین آن، با متنی متفاوت نسبت 
جلب  همه  از  بیش  بود،  شده  منتشر  قباًل  آنچه  به 
توجه می کند. پرسش این است که آیا، بعد از شروع 
نیز  نهادهای مالی غیر آمریکایی و  اجرای »برجام«، 
شرکت های تابع نهادهای مالی آمریکایی که در خارج 
برای  باشند، می توانند  ثبت رسیده  به  این کشور  از 
دولت ایران و مؤسسات تابعه آن، مثاًل بانک مرکزی 
معامالت  اسالمی،  جمهوری  نفت  ملی  شرکت  و 
دالری انجام دهند و یا برای آنها حساب های دالری 

افتتاح و نگهداری کنند؟
به  می دهد،  مثبت  پاسخ  پرسش  این  به  »اوفک« 
این معنا که از دیدگاه این اداره، نهادهای مالی غیر 
نهادهای  زیرمجموعه  شرکت های  نیز  و  آمریکایی 
غیر  حقوقی  شخصیت  دارای  که  آمریکایی  مالی 
و  حقیقی  اشخاص  به  می توانند  باشند،  آمریکایی 
شرط  به  دهند،  ارائه  دالری  خدمات  ایران  حقوقی 
غیر  یا  مستقیم  ارتباط  هیچ  این خدمات  ارائه  آنکه 
مستقیمی با نظام مالی آمریکا و اشخاص حقیقی و 

حقوقی آمریکایی نداشته باشد.
چگونه  که  می آید  پیش  پرسش  این  جا  این  در 
ایران  به  می توانند  آمریکایی  غیر  مالی  نهادهای 
این  ارائه  آنکه  بدون  دهند،  ارائه  دالری  تسهیالت 

خدمات از کانال نظام مالی آمریکا بگذرد؟

پولی  نظام  در  دالر  نقش  به  توجه  با  پرسش  این 
بین المللی، و تابعیت ذاتی آن از مقررات نظام بانکی 
آمریکا، مطرح می شود. فرض بر این است که اصوالً 
استفاده از اسکناس سبز آمریکا، در هر کجای دنیا که 
انجام بگیرد، مستلزم تسویه نهایی در بانک مرکزی 
ایاالت متحده است. پس چرا »اوفک« ارائه خدمات 
دالری به نهادهای حقیقی و حقوقی ایرانی را مجاز 
می داند، به شرط آنکه پای نظام بانکی آمریکا به میان 

کشانده نشود؟
پاسخ این پرسش را باید در آن بخش از دالرهای 
آمریکایی جستجو کرد که از نوعی خودمختاری در 
بر سر  برخوردارند. سخن  آمریکا  بانکی  نظام  برابر 
سپرده های دالری در بانک های غیر آمریکایی است. 
در دوران جنگ سرد، اتحاد شوروی سابق دالرهای 
خود را در بانک های اروپایی سپرده گذاری می کرد تا 
از توقیف احتمالی آنها از سوی واشینگتن جلوگیری 
کند. این سپرده های دالری، از سوی شوروی و دیگر 
دالر«  »یورو  به  بین المللی  پولی  نظام  در  قدرت ها، 
یا دالرهای اروپایی شهرت یافتند. بعدها سپرده های 
دالری موجود در بانک های آسیایی نیز به همین اسم 
خوانده شدند و بازار »یورو دالر«، مستقل از قوانین 

بهره،  نرخ  زمینه  در  جمله  از  آمریکا  مرکزی  بانک 
گسترش یافت.

به نظر می رسد که انجام معامالت دالری با ایران و 
یا گشایش و حفظ حساب های دالری برای ایران با 
استفاده از بازار »یورو دالر« مجاز شمرده شده، بدون 
و  اشخاص حقیقی  و  آمریکا  بانکی  نظام  پای  آنکه 

حقوقی این کشور به میان کشیده بشود.
عامل  دو  تأثیر  زیر  فراوان  احتمال  به  انعطاف  این 
عمده در سند تازه »اوفک« گنجانده شده است. عامل 
نخست اعتراض های شدید دولت حسن روحانی به 
موانعی است که در بسیاری زمینه ها راه را بر اجرای 
واقعی برجام بسته اند. عدم امکان انجام تراکنش های 
دادوستدهای  از  زیادی  شمار  ایران،  با  دالری 
بازرگانی و نیز سرمایه گذاری های خارجی با ایران را 
غیرممکن می کند. دستگاه اجرایی ایاالت متحده )از 
جمله وزارت خزانه داری آمریکا( به خوبی می داند 
که این بن بست دولت آقای روحانی را در موقعیتی 
بسیار شکننده قرار می دهد و زمینه تضعیف شدید آن 

را در برابر رقیبانش فراهم می آورد.
دلیل  به  که  است  نامساعدی  فضای  دوم  عامل 
با  قدرت  این  روابط  در  آمریکا  حقوقی  مقررات 
آمده است.  به وجود  اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو 
با  مرتبط  تحریم های  رفع  به  تنها  »برجام«  واقع  در 
اولیه«  پرونده هسته ای مربوط می شود. »تحریم های 
در  و  پرونده  این  از  مستقل  که  ایران،  علیه  آمریکا 
از  تروریسم  یا  بشر  حقوق  چون  مسایلی  با  رابطه 
سوی واشنگتن وضع شده بودند، همچنان به قوت 
اقتصادی  روابط  در  همین ها  و  هستند  باقی  خود 
میان اروپا و ایران نیز مشکالت زیادی را به وجود 

آورده است.
که  اروپایی،  سرمایه گذاران  و  بانک ها  که  می دانیم 
شور  ایران  با  معامله  برای  »برجام«  امضای  از  پس 
و شوق زیادی از خود نشان دادند، زیر فشار همین 
شرایط  این  در  نشسته اند.  عقب  اولیه«  »تحریم های 
کشورهای  از  شماری  اقتصادی  و  سیاسی  نهادهای 
و  ابهام  از  ایتالیا(  و  آلمان  فرانسه،  )به ویژه  اروپایی 
تردیدهای موجود در زمینه روابط با ایران به شدت 
عصبانی هستند و از ایاالت متحده می خواهند به این 

سرگردانی پایان دهد.
هدف از انتشار سند به روز شده راهنمای »اوفک«، 

و انعطافی که به ویژه برای انجام مبادالت دالری با 
ایران در آن گنجانده شده، کاهش همین گونه تنش ها 
است؛ ولی ایا این انعطاف می تواند موانع موجود در 
راه معامالت شرکت ها و بانک های اروپایی با ایران 

را از میان بردارد؟
نگاهی به سند راهنمای 45 صفحه ای »اوفک« نشان 
در  آمریکا  خزانه داری  وزارت  انعطاف  که  می دهد 
همراه  فراوان  شروط  و  محدودیت ها  با  ایران  قبال 
استفاده  باید  نیز  تنفس  روزنه  همین  از  البته  است. 
به  دستیابی  تا  که  داشت  نمی توان  تردید  ولی  کرد، 
آمریکا هنوز راه  اولیه«  بر سر »تحریم های  گشایش 
و  اماها  مجموعه  واقع  در  است.  پیش  در  درازی 
چراها و دست اندازهای سند راهنمای »اوفک« کالف 
بسیار پیچیده ای است که حل آن به بسیج سپاهی از 

حقوقدانان نیاز دارد.
شرکت هایی که به بازار ایران و چشم اندازهای آن 
همین  از  کرد  خواهند  تالش  بسته اند  فراوان  امید 
از  بعضی  انجام  و  دشواری ها  حل  برای  روزنه 
در  کنند.  استفاده  ایران  با  دالری  الزام آور  معامالت 
عوض شمار بیشتری از شرکت ها و بانک ها ترجیح 
تا  بنشینند  انتظار روشن شدن وضع  به  خواهند داد 
زیر  »اوفک«،  راهنمای  سند  پیچیدگی های  دلیل  به 
تیغ دستگاه قضایی آمریکا و جریمه های سنگین آن 

نروند.
دستگاه  که  گرفت  نظر  در  باید  هم  را  نکته  این 
تحریمی  قوانین  تفسیر  زمینه  در  آمریکا  اجرایی 
محدودی  بسیار  مانور  دامنه  ایران  علیه  کشور  این 
دارد. تردیدی نیست که رئیس جمهوری آمریکا نیز 
است،  روحانی  دولت  علیه  فشار  کاهش  خواستار 
کار  کنگره  مصوب  حقوقی  متون  به  توجه  با  ولی 
زیادی از دستش ساخته نیست، به ویژه در شرایطی 

که کاخ سفید در انتظار میهمان دیگری است.
قریب الوقوع  جابه جایی  که  پیداست  گفته  نا 
آتی  انتخابات  نیز  و  آمریکا  در  اجرایی  قدرت 
میان  مناسبات  آینده  بر  ایران  در  ریاست جمهوری 
روابط  و  داشت  خواهد  فراوان  تأثیر  کشور  دو 
بر  تأثیر  این  از  طبعًا  نیز  ایران  اقتصادی  بین المللی 
دو  هر  در  بهبود محسوس  ولی  ماند؛  نخواهد  کنار 
پایه  بر  قدرت  دو  میان  تنش  کاهش  گرو  در  زمینه 

انجام گفت وگوهای دوجانبه میان آنها است.

ایران،  بهداشت  وزیر  هاشمی،  قاضی زاده  حسن 
از  شده  اتخاذ  تصمیمات  برخی  که  می گوید 
او   آنچه  با  ایران  در  مسئول  مقامات  برخی  سوی 

»اختالالت روانپزشکی« دانسته مربوطند.
جلسه  »در  که  است  افزوده  هاشمی  قاضی زاده 
هیات وزیران، آمار اختالالت خلقی را در حضور 
هم  روحانی  حسن  و  کرده  بیان  جمهوری  رییس 
گفته که »در این هیات هم جمعی دچار این مشکل 

هستند«.
دولت  رییس  گفته  این  نیست  مشخص  البته 
رییس  گالیه  نوعی  به  یا  داشته  طنز  جنبه  اسالمی 
او  خود  وزرای  عقالیی  غیر  تصمیمات  از  دولت 

بوده است؟
 وزیر بهداشت جمهوری اسالمی که خود پزشک 
سی وسومین  در  اکتبر    18 سه شنبه  روز  است 
که  گفته  ایران،  روانپزشکی  علمی  انجمن  کنگره 
بد تر  بسیار  شود  اختالل  دچار  تصمیم گیرنده  »اگر 
کشور  در  که  نکند  »خدا  است:  افزوده  و  است« 
رییس جمهوری، وزیر، وکیل و یا هر مدیری دچار 

اختالالت روانپزشکی یا خلقی شود«.
آقای هاشمی همچنین از »خودشیفتگی« به عنوان 
برده  نام  ایران  در  »مشکالت جدی«  از  دیگر  یکی 
مسئولین  به  که خودشیفتگی  »زمانی  است:  گفته  و 
این  که  چرا  است  بد تر  وضعیت  شود  ختم  کشور 
مسئله عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه 

دارد«.
وزیر بهداشت ایران به طور مشخص اشاره نکرده 
با  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  از  یک  کدام  که 
اما  است،  درگیر  خودشیفتگی  یا  روانی  مشکالت 
مردم  دست  کار  مسئوالن  »خودشیفتگی  که  گفته 
کسی  هر  ما  کشور  در  است  افزوده  و  می دهد. 
اظهارنظری دارد مثال  یکی سردار َعلم بوده، نوحه 
زیر  را  مسئوالن  و  رییس  جمهوری  و  می خواند 
در  و  حرم  سردار  می شود  دیگری  می برد،  سوال 
همه حوزه ها اظهارنظر می کند؛ یکی نیز سردار قلم 

بوده و در همه حوزه ها حرفی دارد«.

با اینکه این وزیر دولت اسمی از فرد خاصی نیاورده 
ولی مشخص است اشاره او به سردار َعلم مشخصا 
اشاره به منصور ارضی و دیگر مداحانی است که در 

بسیاری از موارد به اظهار نظرهای تند می پردازند.
نیز  را  حرم  سردار  به  اشاره  کارشناسان  برخی 
قاسم  خصوصا  سپاه  فرماندهان  برخی  به  کنایه ای 

با  امور سیاست خارجی  در  دانسته اند که  سلیمانی 
سوی  از  دارد.  و  داشته  مداخله  بیانیه هایی  صدور 
علم  به  اشاره  حرم  سردار  معتقدند  برخی  دیگر 
در  خود  برای  که  است  مشهد  جمعه  امام  الهدی 
استان خراسان قوانینی مانند عدم برگزاری کنسرت 
و موسیقی به دلیل مجاورت با محل دفن امام رضا 

را وضع کرده است. 
و  سیاسی  محافل  در  است  یادآوری  به  الزم 
شریعتمداری،  حسین  از  اصولگرایان،  رسانه ای 
قلم«  »سردار  عنوان  به  کیهان  روزنامه  مدیرمسئول 
نام برده می شود که مشخصا می تواند نمونه بارزی 
خود  اسالمی  جمهوری  بهداشت  وزیر  آنچه  از 

شیفتگی مقامات دانسته تلقی گردد.
از  دیگری  بخش  در  هاشمی  قاضی زاده  حسن 
جامعه  افراد  درصد   26 تا   25« که  گفته  سخنانش 
آمار  این  »افزایش«  از  و  دارند«  رفتاری  اختالل 

نسبت به گذشته خبر داده است.
سیاستگذاران،  »امیدوارم  است:  افزوده  هاشمی 
که  کسی  هر  و  جمعه  ائمه  خطبا،  مجلس،  دولت، 
روانپزشکان  شما  زحمات  دارد  تریبونی  کشور  در 
قرار  تأثیر  تحت  را  مردم  اعصاب  و  نکند  زیاد  را 

ندهد«.
خاصی  اشاره  اینکه  با  بهداشت  وزیر  جمله  این 
مقامات  از  طبقه گسترده ای  اما  ندارد  معینی  فرد  به 
مسئول در حکومت اسالمی را به عنوان افرادی که 
دانسته  روانپزشکی  اختالالت  نتیجه  تصمیماتشان 
شده، معرفی می کند. افرادی که تاوان تصمیمات غیر 

صحیح آنان را کشور ایران بازپس داده و می دهد.
از سویی دیگر نزدیک به ده سال است که شایعاتی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  روانی  سالمت  درباره 
خصوصی ترین  در  حاد  افسردگی  به  او  ابتالی  و 
می  دهان  به  دهان  اسالمی  رژیم  مدیریتی  سطوح 
چرخد و برخی می گویند علی خامنه ای به توصیه 
پزشکان چند ماه از سال را زیر رژیم دارویی ضد 
نزدیکی  در  جنگلی  استراحتگاهی  در  افسردگی، 

نوشهر در شمال ایران سپری مي کند.

در جهان سیاست و اقتصاد:                            فریدون خاوند

انعطاف دالری آمریکا در قبال ایران

وزیر بهداشت جمهوری اسالمی: 
برخی از مقامات ایران  اختالالت روانپزشکی دارند

www.iranshahrnewsagency.com

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

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36025
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44011&Status=2
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جمعه 30 مهر/21 اکتبر
١359 خورشیدی ) ١98٠ میالدی(

ممنوع االنتشار شدن »نامه ی مردم« ارگان حزب 
توده ایران 

١33٠ خورشیدی ) ١95١ میالدی(
دکتر محمد مصدق در جریان شرکت در جلسه 
شورای امنیت به اتفاق سفیرکبیرایران در آمریکا 
با رییس جمهور  )انتظام( و رییس سازمان ملل 

آمریکا )ترومن( دیدار و گفتگوکرد
١33١ خورشیدی ) ١95٢ میالدی(

تصویب قطع رابطه سیاسی ایران و انگلستان در 
جلسه فوق العاده هیأت وزیران

١34٢ خورشیدی ) ١9٦3 میالدی(
آغاز محاکمه مؤسسان و اعضای نهضت آزادی 
عزت  طالقانی،  سحابی،  یداهلل  )بازرگان،  ایران 
اهلل سحابی، شیبانی، بابایی، حکیمی، جعفری و 
عدالت منش( به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در 

دادگاه ویژه نظامی
ایرانی  ایران یک حزب سیاسی  آزادی  نهضت 
است که در سال 1۳40 پس از ایجاد اختالف بین 
اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و با تایید 
و حمایت محمد مصدق توسط مهدی بازرگان، 
با تاکید بر  یداهلل سحابی و سیدمحمود طالقانی 
هویت اسالمی و ایرانی و با هدف مبارزه برای 
ارزش های  بر  مبتنی  اساسی  آزادی های  کسب 
اخالقی و اسالمی تاسیس شد و چهره هایی چون 
احمد صدر حاج سید جوادی، سید محمدمهدی 
رادنیا،  عباس  عطایی،  محمدرحیم  جعفری، 
و  عزت اهلل سحابی  عطائی،  منصور  نزیه،  حسن 
عباس سمیعی از نخستین اعضای آن بودند. علی 
شریعتی، مصطفی چمران، ابراهیم یزدی و صادق 
قطب زاده پایه گذاران نهضت آزادی در خارج از 

کشور بودند.
دبیرکل  سمت  در  بازرگان  تاسیس،  هنگام  از 
بازرگان،  درگذشت  از  پس  بود.  آزادی  نهضت 
این مقام رسید. درحال حاضر  به  ابراهیم یزدی 
رسمیت  به  را  حزب  این  اسالمی  جمهوری 
نمی شناسد و فعالیت آن را در کشور غیرقانونی 

اعالم کرده است.
١357 خورشیدی ) ١978 میالدی(

دیدار مهندس مهدی بازرگان و دکتر میناچی با 
روح اهلل خمینی در پاریس

١384 خورشیدی ) ٢٠٠5 میالدی(
و  نویس  فیلمنامه  گله  فریدون  درگذشت 
سلمان  در  سالگی  در سن 6۳  ایرانی  کارگردان 

شهر مازنداران.
١385 خورشیدی ) ٢٠٠٦ میالدی(

درگذشت ملوک مهدآرا )آفت(، خواننده کوچه 
و بازار در سن ۷5 سالگی در تهران

شنبه 1 آبان/22 اکتبر
١3١١ خورشیدی ) ١93٢ میالدی(
نام شهر ناصری به اهواز تبدیل شد
1۳2۹ خورشیدی ) 1۹50 میالدی(

لقمان-   محمدحسین  دکتر  درگذشت 
لقمان الدوله، پزشک

١345 خورشیدی ) ١9٦٦ میالدی(
فرستنده تلویزیون ملی ایران کار خود را آغاز کرد

١357 خورشیدی ) ١978 میالدی(
۷26 زندانی سیاسی آزاد شدند

١38٦ خورشیدی ) ٢٠٠7 میالدی(
مقیم  شاعر  تربیتی،  ابراهیم  رسیدن  قتل  به 
لس آنجلس در داون تاون این شهر. وی سراینده 
شعرهای کتاب »عاقبت شعر مرا خواهد کشت« 

مي باشد.
١388 خورشیدی ) ٢٠٠9 میالدی(

یکی  منتظمی(  )رزا  بحرینی  فاطمه  درگذشت 
از نام آورترین معلمان آشپزی ایرانی و نویسنده 
کتاب پرفروش و معروف »هنرآشپزي«  در سن 
8۷ سالگی در تهران . وی نخستین بارکتاب خود 
را در سال 1۳4۳ با 600 دستور غذایی منتشر کرد. 

او متولد 1۳01 بود.
کتاب رزا منتظمی در چند دهه اخیر در منزل 
و  می شود  یافته  ایران  متوسط  طبقه  مردم  بیشتر 
از هدایای معمول به زوج های جوان است. این 
و  ایران  هشت ساله  جنگ  سال های  در  کتاب 
چاپ  مشکالت  و  کاغذ  کمبود  دوران  و  عراق 
به صورت  فروش  از  برای جلوگیری  ایران،  در 
فروخته  اقتصادی«  بسیج  »دفترچه  با  بازار سیاه، 
می شد. هنگام خرید کتاب این دفترچه ها ممهور 
می شد تا نشان دهنده آن باشد که خریدار سهمیه 

هنر آشپزی را دریافت کرده است.

یکشنبه 2 آبان/23 اکتبر
١353 خورشیدی ) ١974 میالدی(

درگذشت حسین پژمان بختیاری، ترانه سرا
١374 خورشیدی ) ١995 میالدی(

قتل احمد میرعالیی، نویسنده و مترجم، توسط 
قاتالن » قتل های زنجیره اي«

١384 خورشیدی ) ٢٠٠5 میالدی(
محقق،  مؤتمن،  العابدین  زین  استاد  درگذشت 
مشهور«عقاب  کتب  خالق  معلم.  و  نویسنده 
و  در شعر صائب«  تحقیق  و  »تفحص  الموت«، 

گلچین صائب - درتهران 
  

دوشنبه 3 آبان/24 اکتبر
١3١8 خورشیدی ) ١939 میالدی(

دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر شد.
و  اعتضادلشکر  به  ملقب  دفتری  متین  احمد 
متین الدوله )4بهمن 12۷5 تهران - 5 تیر 1۳50 
زمان  در  ایران  نخست وزیر  جوان ترین  تهران( 
مقام  این  به  سالگی   4۳ در  که  بود  رضاشاه 

رسید.
او از استادان حقوق بود و عالوه بر مقام استادی 
نیز  ایران  سیاست  عرصه  در  حقوق،  دانشکده 
مجلس  نمایندگی  مقام  به  و  داشت  حضور 
شورای ملی و مجلس سنا و وزارت دادگستری و 

نخست وزیری رسید.
١34٠ خورشیدی ) ١9٦١ میالدی(

سد کرج )سد امیرکبیر( افتتاح شد
١353 خورشیدی ) ١974 میالدی(

درگذشت منصور صارمی، نوازند ه سنتور
١379 خورشیدی ) ٢٠٠٠ میالدی(

درگذشت فریدون مشیری- شاعر معاصر
آثار این شاعر در شرکت کتاب موجود است

١384 خورشیدی ) ٢٠٠5 میالدی(
درگذشت مکرمه قنبری نقاش روستای مازندران 
که بدون سواد و آموزش هنری با هنر خودجوش 
خود مورد توجه هنردوستان قرارگرفت و توسط 

خانم معصومه سیحون کشف شد.

سه شنبه 4 آبان/25 اکتبر
١٢98 خورشیدی ) ١9١9 میالدی(

زادروز محمدرضاشاه پهلوی
کتابهای نوشته شاه فقید و نیز کتابهایی درباره او 
به مانند نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میالنی 

در شرکت کتاب موجودند
١343 خورشیدی ) ١9٦4 میالدی(

درباره  قم  در  خمینی  اهلل  روح  نطق  ایراد 
کاپیتوالسیون

١34٦ خورشیدی ) ١9٦7 میالدی(
اجرای مراسم رسمِی تاجگذارِی محمدرضاشاه 
پهلوی، فرح پهلوی و رضا پهلوی در کاخ گلستان
به دلیل شرایط سیاسی در ایران اشغال شده در 
پهلوی  محمدرضا  اینکه  از  پس  و   1۳20 سال 
سوگند  ملی  شورای  مجلس  در  ایران  ولیعهد 
با خواست  ایران شد،  پادشاه  پادشاهی خورد و 
جشن  مراسم  پهلوی  شاه  محمدرضا  شخص 
تاجگذاری به زمانی محول شد که وی اطمینان 
رفاه  و  امنیت  در  ملتش  که  بود  یافته  خاطر 

اجتماعی و سیاسی به سر می برند.
١35٠ خورشیدی ) ١97١ میالدی(

اخراج هشت هزار ایرانی از خاک عراق
١387 خورشیدی ) ٢٠٠8 میالدی(

و  ومحقق  شاعر  صفارزاده،  طاهره  درگذشت 
تهران  در  بیماری  اثر  بر  قرآن  ومترجم  مترجم 
شهر  در   1۳15 متولد  وی  سالگی.   ۷2 سن  در 
سیرجان در استان کرمان بود. او رئیس دانشگاه 
شهید بهشتی و دانشکده ادبیات بود، دارای دکترا 

در رشته نقد تئوری و عملی ادبیات جهان.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

چهارشنبه 5 آبان/26 اکتبر
١3١4 خورشیدی ) ١935 میالدی(

درگذشت عبدالمحمد ایرانی »چهره نما« روزنامه 
نگار و مولف 

١35٦ خورشیدی ) ١977 میالدی(
سنندجی،  الزمانی  بدیع  عبدالحمید  درگذشت 

خوشنویس
١393 خورشیدی ) ٢٠١4 میالدی(

نوری،  به  معروف  خرازی  نوراله  درگذشت 
نویسنده و روزنامه نگار در سن نود و سه سالگی. 
وی متولد سال 1۳00 خورشیدی در شهر کاشان 
بود. از آثار او می توان به »شیدای بهبهان«، »قوس 

قزخ«، »انفیه دان«، »زمرد«، »خونبها« و.... نام برد.
 

پنجشنبه 6 آبان/27 اکتبر
١333 خورشیدی ) ١954 میالدی(

دادگاه تجدیدنظر نظامی، دکتر حسین فاطمی را 
به اعدام محکوم کرد

١347 خورشیدی ) ١954 میالدی(
درگذشت حسین یاحقی، موسیقیدان و نوازند 

هی ویولون.
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

درگذشت مصطفی اسکویی، هنرمند پیشکسوت 
تئاتر ایران و بنیانگذار تئاترآناهیتا.

١394 خورشیدی )٢٠١5 میالدی(
درگذشت مهدی مهدوی، شاعر و نویسنده در 
سوئد. از آثار او کتاب لوکاس و آینه های گرد و 

کوچک سیمین را می توان شمرد.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
21 تا 27  اکتبر  )30 مهر تا 6 آبان(

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

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

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

حق
در آشویتس قربانیان فقط یک حق داشتند، و آن هم 

نداشتن حق بود.
انتخاب

واقعیت این است که در اردوگاه روال »انتخاب« - سمت چپ برابر با زنده ماندن و 
سمت راست برابر با مرگ- بر اساس ظاهر و توان جسمانی قربانی و یک حس خاص که 
آیا او اهل وادادن است یا مقاومت پیش می رفت. به گفته یکی از بازماندگان آشویتس: 

پاک نگه داشتن بدن اهمیت حیاتی داشت.
در هنگام »انتخاب« همه باید برهنه می شدند و یک به یک از  برابر آن ها می گذشتند.

منگله با دستکش های سفید بی لک می ایستاد و گاهی با انگشت شست به راست و گاهی 
به چپ اشاره می کرد. هر کس بدنش زخمی داشت یا آن که از سختی و گرسنگی زار  
و نحیف شده بود به سمت راست هدایت می شد. آن سمت به معنای مرگ بود، سمت 

دیگر به این معنی بود که فرد اجازه داشت کمی بیش تر به پوسیدن ادامه دهد.«
اصطالح داروینی »انتخاب« نام خوش آب و رنگی بود که بر پاکسازیهای مرگبار و 
ادواری گتوها و اردوگاه ها گذاشته بودند. چنان که این واژه اقتضا می کرد اغلب این 
»انتخاب ها« را پزشکان انجام می دادند که نخبگانی بودند با آموزش عالی و شاید با 

فرهنگ ترین و به ظاهر انسان ترین جالدانی بودند که تاریخ می تواند نشان دهد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10919&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44270&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38346&Status=2
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رویدادهای هفته:

 از جمعه 21 اکتبر 2016

در جنوب کالیفرنیا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE پیش بینی هوا

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

کانون هنر ایران برگزار می کند

دومین عارف نامه با حضور هما سرشار 
پنجشنبه ۳ نوامبر ساعت ۷ شب 

بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 9 08 08 08
American Jewish 

University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

الهی  با دکتر صدرالدین  نشستی 

معرفی کتاب طفل صد ساله ای به نام شعر نو
الهی و هما  میبدی، عترت  علیرضا  سخنرانان: 

سرشار
شنبه 12 نوامبر از ساعت ۳ تا 6 بعد از ظهر

818 9 08 08 08
Morgan Wixon Theater 
2627 Pico Blvd.,
Santa Monica, CA 90405

قمیشی  سیاوش 

جمعه و شنبه 18 و 1۹ نوامبر 

818 395 1414

STARS ON BRAND,
 417 N Brand Blvd, 
Glendale, CA 91203

آخر هفته در کاباره تهران 

جمعه و شنبه 28 و 2۹ اکتبر 
همراه با کامیار

818 985 5800
کاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

امیری  کنسرت احسان خواجه 

یکشنبه 18 دسامبر 
ساعت 8/۳0 شب 

بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

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

عظیمی  علی  کنسرت 

یکشنبه 6 نوامبر 
ورودیه 44 دالر 

بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
310 909 3627
EL Rey Theatre
5515 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90036

امضای کتاب زندگی احمد کسروی

با حضور نویسنده محمد امینی 
بهرام مشیری و حسین مهری 

یکشنبه 16 اکتبر 
ورودیه 20 دالر 

949 551 9272
OC Plaza 
2575 McCabe Way,
Irvine, CA 92614

آموزش رقص و تندرستی

با الدن همایون صفت
سه شنبه ها ساعت ۷ تا 8/۳0 شب 

310 962 7010

11660 W. Olympic Blvd., 
Los Angeles, CA 90064

عشق از دیدگاه علم و عرفان 

سخنران: دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت ۷ تا ۹ شب

949 454 1555
بنیاد ابن سینا 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

کالسیک  موسیقی  کنسرت 

تبیانی  به رهبری مهران 
یکشنبه 6  نوامبر ساعت 8:00  شب 
بلیط در شرکت کتاب موجود است

424 666 99 66
Schoenberg Hall-UCLA 
445 Charles E Young,
Los Angeles, CA 90095

کنسرت شراب کهنه در ساغری نو 

علیرضا شاه محمدی به همراه آواسازان
شنبه ۳ دسامبر ساعت 8 شب  

بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

Wilshire Ebell Theater
4401 W 8th ST.,
Los Angeles, CA 90005

کالس های موسیقی
 

کوشادپور سوسن 
تمام روزهای هفته 

310 477 7477
310 277 4824

موسیقی سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

تصویرگری  کارگاه های 

نورالدین زرین کلک 
از یکشنبه 16 اکتبر ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر

949 872 7411

UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

امریکایی ایرانی  یهودیان  فدراسیون 

گرامیداشت منشه امیر
پنجشنبه 2۷ اکتبر  

323 654 4700

1317 N Crescent Heights 
Blvd., 
W. Hollywood, CA 90046

شب شعر در بت دیوید 

سه شنبه ها از ساعت ۷/۳0 تا 8/۳0 شب
 

818 344 8523

Beith David Educational 
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356

ابی  کنسرت 

شنبه 5 نوامبر ساعت ۹ شب 
ورودیه از 50 تا 250 دالر 

فروش بلیط از طریق وب سایت 
www.ebiconcert.com

Microsoft Theater 
777 Chick Hearn Court
Los Angeles, CA 90015

کنسرت اندی در شب شکرگذاری

چهارشنبه، 2۳ نوامبر ساعت 8 شب 
همراه شینی و دیجی ام دی

18 سال به باال با کارت شناسایی

Hotel Irvine
17900 Jamboree Rd.,
Irvine, CA 92614

بنیاد فرهنگ برگزار می کند

با حضور 25 بند و مکس امینی
شنبه 5 نوامبر ساعت 6 بعد از ظهر

310 666 1546

 
Beverly Wilshire
A FOUR SEASONS HOTEL

کنسرت همای و انریکو گروال

یکشنبه 2۷ نوامبر ساعت ۷ شب 

619 992 8059

Downtown Palace Theater
630 S. Broadway,
Los Angeles, CA 90014 

event@08.net تنظیم:  مژگان انوشیروانی

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

event@08.net

نمایش گوش کن 

شنبه 22 اکتبر ساعت ۷ شب 
تهیه کنندگان: سوسن و فریبرز یوسفی

با معرفی: آسیه ضیائی 
بلیط در شرکت کتاب موجود است

Morgan Wixon Theatre 
2627 Pico Blvd,
 Santa Monica, CA 90405
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مجید محمدی - نیویورک:

سیروان منهوبی-  نوازنده و باستان شناس:

خبرگزاری ایرانشهر

شما  هم می توانید رویدادهای محلی 
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید

از مقبره رضا شاه تا سنگ قبر سهراب سپهری
میراث خلخالی برای بسیجان دهه 1390

تناقض ایرانی
 از کربال تا آنتالیا ،  از تخت جمشید تا مکه

اگر در سال 56 به طرفداران نظامی با جوهره ی دینی در ایران می گفتند در نظام 
مورد نظر آنها نه تنها زندگان بلکه مردگان نمی توانند حرمت داشته باشند شاید 

شگفت زده می شدند و این سخن را نوعی اتهام زنی تلقی می کردند.
اما این اتفاق افتاده است. قبور غیر مسلمانان )بهاییان(، مسلمانان )اعضای مجاهدین 
خلق(، اعضای گروه های سیاسی )مثل اعضای گروه های کمونیستی(، هنرمندان 
و اهل فرهنگ )مثل شاملو به دفعات، بنان، سپانلو، فردین، ایرج افشار، سهراب 
سپهری( و ورزشکاران بنام کشور )مثل همایون بهزادی، غالمحسین مظلومی، بیوک 

جدیکار( تخریب شده است.
این تخریب در مواردی در حد شکسته شدن سنگ قبر و دزدیده شدن آن، و 
پاک کردن نوشته ها و عکس روی سنگ )مثل سنگ قبر سهراب سپهری( است، در 
مواردی تخریب عکس باالی قبر )مثل رنگ پاشی بدان( است و گاه نابودی کل قبر 

و قبرستان )مثل قبرستان خاوران(. چرا و چگونه چنین شده است؟

فرضیه های غیر قابل باور
دستگاه های تبلیغاتی دولتی یا اصوال این تخریب ها را گزارش نداده اند )باالخص 
زمانی که اینترنتی در کار نبود( یا برای مبرا کردن نیروهای حکومتی از اعمال فوق 
معموال بعد از هر واقعه به نظریه پردازی های غیر قابل قبول اقدام کرده اند. به عنوان 
مثال تخریب سنگ قبر ورزشکاران به دشمنی طرفداران تیم های رقیب آنها نسبت 
داده شد در حالی که هیچ شاهد و دلیلی برای آن وجود نداشته است. بهزادی و 
مظلومی به نسلی تعلق دارند که طرفداران آن روز آنها امروز مشتی پیرمرد از کار 

افتاده اند و انرژی تخریب قبر ندارند.
اما کسانی که قبرشان مورد بی احترامی واقع شده در دوران حیات خویش با هیچ 
کسی دشمنی نداشته اند. همچنین تخریب قبرها سال ها بعد از مرگ اتفاق افتاده است 

که کمتر با کینه و دشمنی شخصی قابل توجیه و تبیین است.
نحوه ی تخریب قبر این افراد نیز به گونه ای بوده که انجام آن )مثل دزدیده شدن 
مجسمه های چند تنی( توسط شهروندان عادی بسیار بعید به نظر می آید. سنگ قبر 
ایرج افشار 10 سانتیمتر قطر داشته و حتی چند نفر با هم نمی توانند آن را از محل 
قبر برداشته و به جایی دیگر یا وانتی منتقل کرده باشند بدون آن که کسی آنها را دیده 
باشد. فرض انگیزه های مالی نیز در دزدیدن سنگ قبر یا تخریب قبر کامال بی معنی 

است.

سنت تخریب
تخریب سنگ قبر یا کل قبر از سال های اول تاسیس جمهوری اسالمی آغاز شد. 
صادق خلخالی با تخریب مقبره ی رضا شاه در شهر ری بنایی را گذاشت که حدود 
جهار دهه به رفتار معمول اسالمگرایان تبدیل شده است. در این زمینه البته حکومت 
رو به پنهانکاری آورده است. درست مثل قتل های زنجیره ای و حمالت به نهاده و 
افراد فرهنگی و سیاسی، روحانیون خاصی )همه نزدیک به نیروهای امنیتی و بیت( 
در این زمینه فتوا می دهند، نیروهای وفادار این فتوا را اجرا می کنند و نهادهای 
حکومتی نیز بر این رفتارها چشم می بندند. در مواردی مجری این فتواها خود 

نیروهای امنیتی و نظامی بوده اند.
موضوع همچنین فقط تخریب قبر و قبرستان نبوده است. حکومت به جد از برپایی 

مراسم بر سر قبر کسانی مثل مصدق، شاملو، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده 
)از مقتوالن قتل های زنجیره ای( یا برگزاری مراسم ختم و سالگرد برخی افراد )مثل 
داریوش و پرواده فروهر( جلوگیری می کرده است. طبعا نبود قبر و قبرستان از 
برگزاری چنین مراسمی پیش گیری و کار نیروهای امنیتی را آسان می ساخته است.

الگوی تخریب
همه ی کسانی که قبرشان مورد تخریب واقع شده در سه نکته مشترک هستند:

1( افکار و ایده ها و سبک زندگی شان با ایده ها و باورها و سبک زندگی روحانیت 
حاکم و وفاداران آن فاصله داشته است، گرچه بسیاری از آنها در بیان ایده هایشان 

سکوت پیشه کرده باشند؛
2( این افراد مورد توجه اقشاری از جامعه بوده اند که از منظر حکومت نباید مورد 

توجه قرار می گرفتند؛ و
۳( این افراد قبل از مرگ نیز مورد سرکوب حکومت )با ممنوعیت از کار، سانسور 
آثار، عدم مجوز برای فعالیت، زندان( واقع شده اند و حمله به قبر تنها یکی دیگر از 

مراحل سرکوب است.
از سوی دیگر قبر هیچ یک از کسانی که وفادار به حکومت و دارای سبک زندگی 

روحانیت بوده اند تخریب نشده است.

شیعیان وهابی؟
اسالمگرایان شیعه وهابیون عربستان را به انهدام قبور متهم می کنند و با این سخن 
آنها را افراطی و گاه غیر مسلمان می خوانند. بسیاری از شیعیان بر سر مقابری که 
ادعا می کنند تخریب شده اند )بدون بارگاه هستند یا بمب گذاری شده اند( اشک می 
ریزند. اما خود آنها در این رفتارها دست کمی از رقیب دینی خویش نداشته اند. از 
روز اول تاسیس جمهوری اسالمی تخریب قبور غیر خودی ها، حسینیه ی دراویش، 
خانه های بهاییان، و آثار هنری سیاست دائمی جمهوری اسالمی بوده است. البته اگر 
این تخریب قبور مقدسان آنها را هدف قرار دهد به کاری زشت تبدیل می شود اما 
اگر امور نامطلوب اسالمگرایان شیعه را هدف قرار دهد تحت امر به معروف و نهی 

از منکر قابل انجام است.

هویت بخشی معابد، قبور، مجسمه ها، ...
اسالمگرایان فضای عمومی را کامال از آن خود می خواهند. از همین جهت در 
مواردی که قانونا نمی توانستند عالئم و اشیای نامقبول برای خود را نابود سازند به 
شکل دزدکی آنها را جمع آوری و نابود کردند. صدها مجسمه در ۳۷ سال گذشته 
از فضای عمومی کشور از سوی نیروهای شریعتگرا جمع آوری و نابود شده است.
حاکمان جمهوری اسالمی رفتن افراد به سراغ قبور چهره های شناخته شده را 
مجرایی برای کسب هویت اجتماعی و فرهنگی می دانند. این هویت ها ممکن 
است با هویت »اسالمی« یا »مکتبی« مورد نظر روحانیت و حکومت فاصله داشته 
باشد. چنین فاصله ای توده وار بودن جامعه و ذره وار بودن فرد را در نظامی تمامیت 
خواه مخدوش می سازد. به همین علت از هر وسیله ای باید برای پاک کردن فضای 
عمومی از این نمادها و اشیای »پریشان کننده« استفاده شود. محبوبیت و وفاداری 

صرفا باید متجه به کسانی باشد که قبال وفاداری آنها به ولی فقیه اثبات شده باشد.

همیشه با رسیدن ایام محرم بیش از هر زمان دیگر شاهد 
عینیت یافتن پدیده ای هستیم که نامش را تناقض ایرانی 
با  نهاده ام. پدیده ای که به گونه ای جدا نشدنی آن چنان 
تنیده و در آب و  این سرزمین در هم  تاریخ و فرهنگ 
به  را  آن  باید  ناچار  به  که  است  دوانیده  ریشه  خاکش 

عنوان بخشی از هویت و فرهنگ ایرانی بپذیریم.
این چند روزه در فضای مجازی آنقدر پست های عجیب 
و غریب از دوستان گرامی به سمع و نظر رسید که ناچار 
به نوشتن این سطور شدم. اما همه چیز از پست بانویی به غایت انتلکتوال آغاز 

شد که عنان اختیار از کف ما ربود و البته مشتی است نمونه خروار.
در پست کذایی، این بانوی گرامی عکسی از خود را در نهایت آراستگی و 
پیراستگی در بک گراندی از علم محرم و پرچم های یا حسین با تیتر )یا اباعبداهلل 
الحسین( به اشتراک گذاشته بود. تا اینجای داستان هیچ پرسشی پیش نمی آید 
چرا که اسالم بر آراستگی و پیراستگی توصیه اکید نموده است و بعید می دانم 
در ایام محرم هم منعی داشته باشد. اما با نگاهی به پست های گذشته این دوست 

عزیر انگشت گزان ناگزیر شدم از بانگ وا حیرتا بر آوردن.
الزم می دانم توضیح کوتاهی در باب پست های منتشر شده از سوی این بانوی 

گرامی بدهم، تا علت فریاد وا حیرتای این جانب بر دوستان آشکار شود:
1- پست همراه با علم کربال و پرچم یاحسین 

2- پست جام شراب در دست همراه با مقادیر معتنابهی عشوه.
۳- پست لب استخر البته با البسه مناسب آبتنی  دست در گردن نامحرمان صد 

البته به میزان وافی و کافی.
اعتراف می کنم دچار سرگیجه عجیبی شدم. نه اینکه با هیچکدام از این موارد 
مخالفتی داشته باشم، خیر. بلکه از این جهت که چگونه می شود این موارد را 
باهم جمع کرد و این پرسش برایم پیش آمد اگر امام حسین زنده بود در مواجهه 

با این صحنه چه واکنشی از خود نشان می داد...
اما بعد از اندکی اندیشیدن دیدم تقصیری متوجه این دوست عزیز نیست زیرا 
پرورش یافته تربیتی است که مردمش عاشورا و تاسوعا در گل غلتیده و نوای 
وامصیبتا سر داده و بانگ زنجیر و طبلشان گوش فلک را کر می کند و آواز )بزن 
بر سینه و بر سر...(  کوک می کنند و خیمه آتش می زنند و چندماهی بعد در شب 
چهارشنبه سوری سری به خمره زده، مست و غزلخوان از روی آتش می پرند و 

نغمه سرخی تو از من و زردی من از تو سر می دهند.
عید نوروز به تخت جمشید می شتابند و تا آنجا که برایشان دست بدهد به 
ذبح  با  تا  برده  مکه هجوم  به  قربان  عید  و  می کنند  افتخار  ساله   2500 تاریخ 

گوسفند مهر تایید بَر َردِ همان تاریخ 2500 ساله افتخار آفرین بزنند.
مردمی که در ایام رمضان قران بر سر تا صبح بیدار می مانند و در اولین فرصت 
مناسب به سواحل آنتالیا و پاتایا می شتابند و باورشان این است با آب کشیدن 

دهان بعد از تا خرخره نوشیدن، دیگر نمازشان قبول واقع می شود.
همان فرهنگی که از یک طرف می گوید: )در دروازه را می شود بست اما در 
نگویند  نباشد چیزکی مردم  )تا  نه( و در جای دیگر می آورد:  را  دهان مردم 
چیزها( و چه بسیار است نمونه هایی از این ضرب المثل ها و اشعار نغز متناقض 
که حتی رد پای آن ها را در آثار بزرگان و مشاهیر این مرز و بوم نیز به وفور 

می توان یافت.
به  را  دوگانگی  و  تناقض  این  حکایت  می توان  که  جاهایی  بهترین  از  یکی 
بهترین شکل مشاهده نمود برخی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان هستند که 
در ۳60 روز سال در حال پخش و پراکنش همه آن چیزهایی هستند که اسالم 
آنها را منع و نهی نموده اما به این ایام که می رسند برنامه های خود را تعطیل 

کرده و سیاه پوش می شوند که این یکی دیگر واقعا نوبر است.
به راستی این همه تناقض و دوگانگی برخاسته از چیست؟؟

چه عواملی در به وجود آمدن این پدیده ی فرهنگی دخیل هستند؟؟؟
شریف  و  نجیب  ملت  که  طلبانه  منفعت  سویه  دو  رفتارهای  این  گمانم  به 
همزمان می خواهند هم حال دنیا را ببرند و هم کیف آخرتشان برقرار باشد فقط 

و فقط از یک چیز ناشی می شود آن هم فقدان اندیشه است.
***

همین فقدان آگاهی و فقر اندیشه است که باعث شده به چنان جامعه منفعلی 
بر  تنها صفحات سرافکندگی  تاریخی  بزنگاه های  در  همواره  که  تبدیل شویم 

تاریخ بی تاریخمان افزوده ایم و به قول آن شاعر ظریف:
گرچه آتش هدیه اسکندر یونانی است

هیزم این شعله پیشینه سوز ایرانی است
در تماشاخانه تاریخ تنها کار ما

واقعی ظاهر شدن در نقش یک قربانی است

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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مصاحبه اختصاصی:                       ندا امین

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:
١- اتیان - از جزایر خلیج فارس و زبان خودمان

٢- عدد عنقا - نمونه - موضوع و مورد - رود اروپایي
3- زبردست - کشور پدرتاریخ

4- باالپوش بلند - سارق - شیوا
5- میوه نورس - دستمزد - طعم و بو به غذا میدهد

٦- ورم بناگوش - نوعي یقه - باربر شهري
7- تابناک - سفید ترکي - نسل

8- فلز سکه زني - خاکستري
9- دلجویي - شعله آتش - اشاره

١٠- پشیمان - بیحال - قصه و حکایت
١١- جمع مرهم - سوار - آماده و فراهم

١٢- اثر ایوان تورگینف - از شهرهاي زنجان - درخت 
تسبیح

١3- بیباک - دیلم
١4- سبکي در آواز - برقرار - راغب - همراه شلوار

١5- شهر گدایان - فراموشي

عمودي :
١- سردار ایراني - مرطوب

٢- حرف ندا - مرکز ایالت دالویر - کلک - دنبال و عقب
3- ناموس - دوست داشتن

4- اهلي - اثري از عبید زاکاني - پشیماني
5- پول آمریکا - شهر آبي اروپا - صاحب اختیار

٦- دربان - چاشني آش - گسترده وسیع آبي
7- پر حرف - خاندان - از اول تا آخر

8- زین و برگ اسب - آب گل
9- پاس بلند - واحد سطح - آشیانه درندگان

١٠- مارکي بر اتومبیل - میان - خیو
١١- حیوان افسانه های چینی - پتوي کلفت - از شهرهاي 

آذربایجان شرقي
١٢- گرو - ثانویه - مردمي
١3- شیوه و منوال - سمک

١4- زمین ترکي - صدر - همدم - شهر جشنواره
١5- دوره پس از بیماري - فرشته مغضوب

در مورد حمله ایران به کشورهای دیگر قدرت نظامی 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

از لحاظ مقایسه نظامی ایران با کشورهای منطقه و یا 
کشورهای قدرتمند جهان می توانم بگویم که ایران چنین 
قدرتی ندارد چرا که تجهیزات نظامی بسیار فرسوده ای 
دارد. نظام تنها قدرت خود را در زمینه دفاع باال می برد 
و در این خصوص می توانم به خرید پهبادهایی اشاره 
کنم که در سال 84 و برای جنگ های نامتقارن دست به 
خریداری آن زد که در صورت تهدید نظامی و حمله 
احتمالی جنگ را به داخل بکشانند و با طراحی جنگهای 
به سمت مکانهایی چون کویر و  مبارزه را  پارتیزانی، 
دشت بکشانند و در آن قسمت مقابله کنند که بوسیله 
این پهبادها می بایست انجام می شد و دوربین فدک 
که شلیک کننده لیزری بود و برای منفجر کردن چاشنی 
تله های انفجاری با بُرد 5 کیلوتر استفاده می شد. در 
مورد پروژه اولین سری پهبادها باید بگویم که قرار داد 
خرید آنها زمانی بسته شد که ایران در تحریم قرار داشت 
و مبلغ قرارداد اولیه در فاز اول 20 میلیون دالر بود که 
تحت عنوان بودجه دفاعی و به دستور شخص رهبر 
به حساب مجتبی خامنه ای در بانکهای اتریش ریخته 
شد و قرار بود تجهیزات آن از خارج وارد ایران شود 
که برای جنگهای نامتقارن، شناسایی، عملیات انتحاری 
و استفاده در صورت حمله احتمالی تعبیه شده بود. که 
مسئول اجرای پروازی آن سرهنگ مانی بودند که ایشان 
متخصص و بنیان گذار نهاد هواپیمایی بدون سرنشین 
ارتش بودند که پس از مدتی مفقود شدند و اطالعی از 
ایشان در دست نیست. و در این پروژه من در گروهی 

فعالیت می کردم که مسئول بخش الکترونیکی آن بودیم. 
و در پاسخ به این سوالتان باید بگویم که تنها قدرت 
نظامی که در حال حاضر جمهوری اسالمی می تواند بر 

آن مانور بدهد، ارتقای موشکهای بالستیک است.

آیا شما در حال حاضر به نظام جمهوری اسالمی و 
اسالم اعتقاد دارید؟

خیر، من در یک خانواده کامال نظامی بزرگ شدم و به 
واسطه عالقه به رشته خودم و "با هدف خدمت به وطنم" 
وارد نظام شدم اما وقتی رفتارهای رژیم علی الخصوص 
در جریانات 88 با مردم را دیدم با وجود عالقه ای که 
به کار در رشته ام داشتم و مدام تالش می کردم باالتر 
بروم و ترقی کنم، اما هرچه بیشتر پیش می رفتم دیدم که 
به واسطه کارم در این نظام دارم به مردمم خیانت میکنم. 
در جریان انتخابات 88 نظام به واسطه همین سیستم 
جاسوسی اش بسیاری از مردم را دستگیر کرد و حتا 
هیچ اهمیتی هم برایشان قائل نشد. در حالی که پسر آقای 
روح اهلل امینی کشته شد و رهبری برایش پیام تسلیت هم 
فرستاد و اگر پسر ایشان در کهریزک کشته نشده بود، 
شاید هیچکس از وجود آن مکان حتا مطلع هم نمی شد. 
و این مسئله برای من جای سوال داشت، که چطور پسر 
ایشان آدم بود و بقیه مردم آدم نبودند؟! این تبعیضی که 
بین مقامات و مردم قائل می شدند و آزارهایی که به مردم 
می رساندند مرا به شدت عذاب میداد و با خود می گفتم 
این چه اسالمی ست که اینگونه حقوق انسانها را نقض 
می کند؟ و من به مرور زمان از نظام و اسالم نفرت پیدا 

کردم و حال به هیچ یک از این دو اعتقاد ندارم.

آیا در زمان خدمت شما را مجبور به انجام فرایض 
دینی می کردند؟

بله، هر نظامی که در ایران خدمت می کند موظف به 
انجام فرایض دینی از جمله شرکت در مراسم نماز هست 
و من نیز از این جبر مبری نبودم. ولی این مسئله ای بود 

که من به شدت از انجام آن آزار می کشیدم.

 در نهایت هدف شما از این مصاحبه و ارائه این 
اطالعات چه است؟

هم آگاهی دادن به مردم از جنایاتی که رژیم جمهوری 
اسالمی انجام می دهد و آنها هم نمی دانند اوضاع از 
چه قرار است و هم به این جهت که آسیب هایی که 
این سیستم به من به عنوان یک نظامی رسانده است به 
گوش مردمم برسانم. این رژیم دیکتاتوری نه تنها به مردم 
رحم نمی کند، که با سوء استفاده از نظامیانش، هم به 
آنها آسیب میرساند و هم به مردم جامعه. و من به جهت 
همین ظلم ها بود که از این سیستم بیرون آمدم و الزم 
است بگویم به خاطر این کارم بسیار هم تاوان دادم. چرا 
که طی مخالفاتی که مکررا با پروژه های نظام داشتم از 
بسیاری از حقوقم که می بایست به واسطه سالها خدمتم 
دریافت می کردم، محروم میشدم تا حدی که این اواخر 
مرا به بخش هایی منتقل می کردند که اصال در حیطه 
تخصصی من نبود، فقط برای اینکه تحقیرم کنند و حتا 
در این راستا از پایین آوردن جایگاه و مدرک تحصیلی 
من نیز فروگذار نکردند، چرا که می خواستند با استفاده از 
هر روشی وادارم کنند تا به سمت تفکر آنها گرایش پیدا 
کنم و آنچه که آنها می خواهند انجام دهم.  شما نگاهی 
به فیش حقوق من بیاندازید، مدرک تحصیلی من فوق 
لیسانس آی تی است که در دانشگاه فارابی هم این رشته 
را خوانده ام، اما مسئولین نظام برای تحقیر، سرکوب و 
مجازات من، مقطع تحصیلی من را "دیپلم" نوشته اند و 
حقوقی کمتر از یک میلیون تومان برایم تعیین کردند که با 
توجه به آخرین فیشی که در اختیار شما گذاشتم با عیدی 
که در بهمن ماه آن سال دریافت کردم مبلغی بالغ بر یک 
میلیون و دویست هزار تومان بود...! و این هم بخشی 
از آزارهایی بود که من از رژیم دیکتاتوری جمهوری 

اسالمی دیدم.
حتا زمانی که من می گفتم دیگر نمی خواهم برای شما 
کار کنم، به من می گفتند: حتا شده یک صندلی در یک 
اتاق به تو بدهیم تا فقط یکجا بنشینی، نمی گذاریم از 
سیستم خارج شوی. و این به خاطر اطالعاتی بود که 
من داشتم و برای آنها موجبات عدم امنیتشان را فراهم 

می آورد.

تنها نقطه قوت توان نظامی جمهوری اسالمی موشک پراکنی است
شهرام سبزواری مقام امنیتی سابق ارتش که به اروپا پناهنده شده در گفتگو با ایرانشهر افشا کرد: 

)قسمت سوم - آخر(

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19855&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را 

می بینند

در دنیای علم و پزشکی:

افزایش کهکشان ها به »2 تریلیون«

کهکشان راه شیری چند ستاره دارد؟

برپایه یک تحقیق تازه، یافته های تلسکوپ فضایی 
از  بیش  برابر  ده  ما  جهان  که  می دهد  نشان  هابل 
به  دارد.  کهکشان  می شود،  تصور  تاکنون  که  آنچه 
به  ناسا،  آمریکا،  فضایی  سازمان  وبسایت  گزارش 
لطف هابل و دیگر مشاهده گران فضا، حاال گروهی 
دانشمندان متوجه می گویند که جهان بسیار شلوغ تر 

از آن چیزی که است که فکر می کردیم.
دیگر  و  هابل،  تلسکوپ  داده های  بررسی 
کریستوفر  تیم  توسط  که  فضایی،   تلسکوپ های 
کانسلیس از دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا انجام شده 
در  زمان شکل گیری جهان،  در  که  می دهد  نشان   ،
یک فضای مشخص ده برابر بیشتر از آنچه که اکنون 

شمارش می شود، کهشکان وجود داشته است.
بیشتر این کهکشان ها، به نسبت کوچک و کم نور 
بودند و جرمی به اندازه کهکشان های اقماری اطراف 
کهکشان های  این  وقتی  دارند.  شیری  راه  کهکشان 
اقماری با هم ادغام و کهکشان های بزرگتر را شکل 
دادند، شمار کهکشان ها در جهان کاهش پیدا کرده 
است. این به این معناست که در طول تاریخ تکوین 
به یک  پراکندگی کهکشان ها در فضا  میزان  جهان، 

اندازه نبوده است. این یافته  بسیار مهم به زودی در 
مجله علمی استروفیزیکال منتشر خواهد شد.

شاهد  یافته ها  این  که  می گوید  کانسلیس  دکتر 
قوی ای بر این است که تکامل کهکشان ها در طول 
نحو چشمگیری  به  و  پیوسته  به وقوع  تاریخ جهان 
باعث کاهش تعداد کهکشان ها شده است. »این به 
ما مدرکی دال بر درستی مدل شکل گیری از باال به 

پایین جهان هستی می دهد.«
یکی از پرسش های بنیادین در دانش ستاره شناسی 
موجودند.  جهان  در  که  است  کهکشان هایی  شمار 
این بود که 200 میلیارد کهکشان  بر  تاکنون تصور 
در عالم موجود است،  اما این یافته های تازه می گوید 
که این عدد را باید ضرب در ده کرد. کانسلیس و 
گروهش با برسی تصاویر هابل از عمق فضا، تطبیق 
این داده ها با یافته های تیم های دیگر و همینطور یک 
مدل تازه ریاضی که به آنها امکان تخمین زدن تعداد
رصد  قابل  حاضر  حال  در  که  را  کهکشان هایی 
نیستند به این نتیجه رسیده اند. آنها می گویند که برای 
اینکه شمار کهکشان هایی که االن می شناسیم با جرم 
آنها جور در بیاید، باید ۹0 درصد از کهشکان های 

دیگر در فضا )که یا بسیار کوچک و کم نور یا بسیار 
در  کهکشان ها  این  می داشتند.  وجود  هستند(  دور 
تبدیل  و  پیوسته اند  همدیگر  به  جهان  تاریخ  طول 
قابل  امروزه  که  شده اند  بزرگتری  کهکشان های  به 

رویت هستند.

بحران آتش و آینده عالقه مندی به سامسونگ

ا وجود اعالم توقف تولید گلکسی نوت ۷ و تحمیل 
ضرر مالی سنگین به شرکت سامسونگ، این شرکت 
به دنبال ترغیب مشتریان خود به خرید دیگر مدل های 
سامسونگ است تا جلوی زیان بیشتر را بگیرد و بازار را 

به رقیب خود اپل واگذار نکند.
۳5 گزارش رسیده به سامسونگ مبنی بر انفجار گوشی 
گلکسی نوت ۷ این شرکت کره ای را مجبور کرد پس 
باتری گوشی های گلکسی  تایید وجود مشکل در  از 
نوت ۷ اعالم کند که گوشی های نوت ۷ فروخته شده 
به مشتریان را تعویض می کند. با وجود اینکه سامسونگ 
محصوالتش  از  سری  این  باتری های  تمام  می گوید 
معیوب نیستند اما این را هم مشخص نکرده است که 
چه تعداد از حدود دو و نیم میلیون نوت ۷ فروخته شده 
در سراسر جهان ممکن است به دلیل مشکل باتری آتش 

بگیرند و یا منفجر شوند.
سامسونگ که تولید این مدل از گوشی های خود را 
از ضرر و زیان، گزینه  برای جلوگیری  متوقف کرده 
تعویض را در کنار پس گرفتن، پیش روی مشتریان 
خود گذاشته است. به این معنی که مشتریان می توانند 
گوشی نوت ۷ خود را با یکی از جدید ترین محصوالت 
سامسونگ یعنی گلکسی اس ۷، گلکسی اس ۷ اج و 
تعویض کنند و در ازای این کار ۹5 دالر هدیه بگیرند. 
با توجه به پایین بودن قیمت دو محصول مدل اس ۷ و 
اس ۷ اج نسبت به نوت ۷، مشتریان در صورت تعویض 
به اضافه ۹5 دالر، مابه ازای این گوشی ها را نیز دریافت 
خواهند کرد. به این ترتیب مشتریان در صورت معاوضه 
نوت ۷ با گلکسی اس ۷ اج بین 125 تا 155 دالر دریافت 
می کنند. و در شرایط نبود تقاضا از سوی مشتری برای 
داشتن مدلی دیگر از سامسونگ، مشتریان گلکسی نوت 
۷ را پس داده و کل پول خود را دریافت خواهند کرد. 
در این حالت هم برای اینکه مشتری راضی باشد یک بن 

خرید 24 یورویی به مشتری پرداخت می شود.
با این کار سامسونگ قصد دارد مشتریان خود را که به 

سختی بدست آورده است همچنان حفظ کند.

فبلت گلکسی نوت ۷ – ترکیب فون و تبلت – بطور 
ویژه با ویژگی کار کردن زیر آب حتی با قلم، مشتری های 
زیادی را جذب کرد. این مدل 5.۷ اینچی با 64 گیگا 
بایت حافظه داخلی و بهره گیری از اندروید 6.0.1 و 
دوربین 12 مگاپیکسلی گزینه مناسبی برای عالقمندان 
به گوشی های بزرگ در نوع نوت بود. اما کدام یک از 
گوشی های سامسونگ می توانند خصوصیاتی نزدیک به 

این پرچمدار ساموسونگ را داشته باشند؟
گلکسی اس ۷ اج با 5.5 اینچ اندازه صفحه و دو گزینه 
۳2 و 64 گیگا بایت حافظه داخلی از اندروید 6 بهره 
می برد ضمن اینکه توانایی کار کردن در آب و عملکردی 
همچون فیلمبرداری زیر آب را ندارد. اما باتری این مدل 
از سامسونگ ۳600 میلی آمپر است در حالیکه باتری 
نوت ۷، ۳500 میلی آمپر است. همچنین وزن اس ۷ 
اج 15۷ گرم است در حالی که وزن نوت ۷، 16۹ گرم 

است.
حال که مشتریان سامسونگ باید نوت ۷ را با مدل های 
سری گلکسی اس ۷ جایگزین کند اقداماتی برای بهبود 
شرایط این گوشی ها و جلب نظر مشتریان رخ داده است 
تا شاید از پس دادن گوشی خود و ترجیح برند دیگری به 
جای سامسونگ منصرف شوند. در این راستا سامسونگ 
بروزرسانی جدیدی برای گوشی های گلکسی اس ۷ و 
اس ۷ اج انجام داده است که بعد از دریافت این به 
روزرسانی، قابلیت های جدید به نمایشگر همیشه روشن 

دستگاه کاربر اضافه می شود.
همیشه روشن بودن نمایشگر گوشی این نگرانی را 
به وجود می آورد که شارژ دهی باتری کاهش یابد اما 
طبق آنچه از مشخصات این بروزرسانی مشخص است، 
برای هر یک ساعت روشن بودن نمایشگر، یک درصد 
مصرف باتری کاهش پیدا کرده تا این مشکل پیش نیاید.
اندیشیدن به راهکار تعویض نوت ۷ با مدل دیگری 
از سامسونگ، برای کاهش ضرر و زیان این شرکت 
است. زیرا این امکان وجود دارد که درصورت ناتوانی 
در خروج از بحران پیش آمده، سامسونگ دچار بحرانی 

جدی شده و توان جبران و بازگشت به دنیای رقابت را 
از دست بدهد.

از طرفی خبر رونمایی و فروش گلکسی اس 8 ممکن 
است، تعدادی از دارندگان نوت ۷ را بر آن دارد که پول 
گوشی خود را پس بگیرند و منتظر این مدل از سامسونگ 
به صورت  تاکنون  به گزارش هایی که  با توجه  باشند. 
است،  منتشر شده  از شرکت سامسونگ  غیر رسمی 
سامسونگ برخالف توقع بازار، محصول بعدی خود را 
طبق روال سال های گذشته در ماه فوریه 201۷ معرفی 
می کند. انتظار می رفت با توجه به توقف تولید و فروش 
گلکسی نوت ۷ رونمایی از مدل جدید سامسونگ پیش 
از سال نو میالدی انجام شود. اما زمان معرفی نسل بعدی 
گوشی های این شرکت کره ای یعنی گلکسی اس 8 روز 
26 فوریه )8 اسفند ماه( و در نمایشگاه  ام دبیلو سی در 
شهر بارسلونا اعالم شده است. همچنین عرضه ی این 
دستگاه نیز مثل سایر مدل های نوظهور این شرکت از ماه 

مارس آینده آغاز خواهد شد.
با توجه به ضرورت حفظ بازار برای سامسونگ و پاک 
کردن ذهنیت منفی مشتریان، تمرکز برای بی نقص بودن 
گلکسی اس 8 دغدغه جدی این شرکت است. ظاهرا دو 
مدل مختلف از این سری تولید می شود که یکی دارای 
نمایشگری 5.1 اینچی و دیگری دارای نمایشگری 5.5 

اینچی خواهد بود.
مجهز   8 اس  گلکسی  هوشمند  گوشی  طرفی  از 
 16 یکی  که  بود  خواهد  پشتی  دوگانه ی  دوربین  به 

مگاپیکسلی و دیگری 8 مگاپیکسلی است.
گفته می شود که پردازنده های این مدل قدرت بسیار 
زیادی نسبت به مدل های فعلی خواهد داشت و عالوه بر 
این در مصرف انرژی نیز بهینه تر عمل می کند. از طرفی 
برخی اخبار نیز از ضد آب بودن این گوشی حکایت 

دارد.
سامسونگ از شهریور ماه گذشته تا کنون دو بار در 
شوک ناشی از مشکل در باتری گلکسی نوت ۷ فرو 
رفت و هر بار ضرر میلیاردی را متحمل شد. اولین بار 
پس از چند گزارش ابتدایی درباره آتش سوزی نوت ۷ 
و تصمیم به اصالح مشکل باتری تصمیم به جمع آوری 
گوشی ها گرفت و برای جلوگیری از تکرار این اتفاق ها 
با شرکت باتری ساز دیگری وارد همکاری شد. دراین 
مرحله بنا بر اعالم سامسونگ، این شرکت یک میلیارد 
دالر ضرر کرد. اما فراخوان اخیر سامسونگ به منظور 
توقف کامل تولید این مدل و پس گرفتن دستگاه های 
فروخته شده، به احتمال زیاد به این شرکت زیان 1۷ 
میلیارد دالری را تحمیل خواهد کرد. قرار بود این رقم 
دریافتی شرکت سامسونگ از فروش 1۹ میلیون دستگاه 
گلکسی نوت در سراسر جهان باشد. در این بین شرکت 
اپل، یکی از جدی ترین رقبای مدل آیفون ۷ را از دور 
سهام  ارزش  کاهش  برخالف  و  می بیند  شده  خارج 

سامسونگ شاهد باال رفتن ارزش سهام خود است.

کهکشان راه شیری چند ستاره دارد؟ وب سایت ناسا 
در پستی که منتشر کرده تالش دارد به این پرسش 
پاسخ بدهد. اما ظاهراً پاسخ به این پرسش به سادگی 

شمردن ستاره های موجود در آسمان نیست.
یک  ستاره های  تک تک  شمردن  برای  راهی  هیچ 
و  حدس  با  باید  بنابراین  ندارد.  وجود  کهشکان 
گمان جلو رفت. اما چطور می شود تعداد ستاره های 

کهکشان را حدس زد؟
اینجاست که باید اول جرم کهکشان را محاسبه کرد 
و بعد مشخص کرد که چه میزان از این جرم، متعلق 
به ستارگان است. بعد باید دید که جرم متوسط یک 
ستاره چقدر است. سپس این میزان جرم تخمینی را 

تقسیم بر جرم تخمینی یک ستاره متوسط کرد.
در  متوسط  ستاره  یک  که  نمی دانیم  ما  حتی  اما 
کهکشان راه شیری چه اندازه است. مثاًل آیا خورشید 
کجا  از  است؟  متوسط  ستاره  یک  شمسی  منظومه 
بدانیم؟ از این روست که تخمین تعداد ستارگان اصاًل 

کار راحت یا حتی دقیقی نیست.
فرض کنید یک کیسه ده کیلوگرمی داشته باشید. اگر 
در کیسه را باز کنید تعدادی سکه می بینید، با مقادیری 
ریزهای  خورده  و  لوبیا  و  نخود  شکالت،  و  برنج 
دیگر. تازه اینها را در سر کیسه می بینید و ممکن است 
درون کیسه چیزهای دیگری هم وجود داشته باشد 
که شما اصاًل ندانید چه هستند. حاال فرض کنید که 

می خواهید تعداد سکه های درون این کیسه را حدس 
فقط  شما  چون  است.  سختی  کار  این  خب  بزنید. 
بشمارید.  می بینید  که  را  سکه هایی  تعداد  می توانید 
از طرفی نمی دانید که میزان پخش شدن سکه ها در 
تمام این کیسه آیا مانند همان بخشی است که شما با 
چشمانتان قادر به دیدنش هستید یا نه. اما بیاید فرض 
کنید که حدس شما این است که ده درصد وزن کیسه 
را سکه ها تشکیل می دهند. اما وزن و اندازه سکه های 
پنجاه تومانی با صدتومانی فرق می کند. شما باید یک 

وزن متوسطی را در نظر بگیرد.
تعمیم  راه شیری  به کهکشان  را  حاال همین کیسه 
ستاره های  شمردن  که  شد  خواهید  متوجه  بدهید. 

کهکشان اصاًل کار راحتی نیست. 
این حال ستاره شناسان حدس هایی می زنند.  با  اما 
آنها می گویند تعداد ستاره های کهکشان ما در کمترین 
حالت 100 میلیارد و در بیشترین حالت 400 میلیارد 
ستاره است. هر چند حتی تخمین هایی بیشتر از این هم 
وجود دارد. بله! کهکشان راه شیری واقعاً بزرگ است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39216&Status=2
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به روایت تصویر :

شهر دانمارکی ها در کالیفرنیا چه شکلی است؟
 Solvang  در ١3٠ مایلی شمال لس آنجلس، شهر کوچکی است که میعادگاه دوستداران روستاهای اروپایی در پاییز کمرنگ کالیفرنیا به شمار می رود.

شهر Solvang پر از سوغاتی فروشی هایی از فرهنگ دانمارکی آمریکایی است.

شهر Solvang به شکل روستاهای سنتی دانمارک ساخته شده است.

در Solvang خانه ها با دیوار و شیروانی های رنگی شما را در یک تابلوی نقاشی می گذارد. 

در سال قبل 200 برابر جمعیت 5 هزار نفری Solvang توریست از آن بازدید کرده.

در Solvang موزه ای برای آشنایی با کشور دانمارک پذیرای توریست هاست.

Solvang در زبان دانمارکی به معنای مزرعه آفتابی است و نام با مسمایی برای این شهر.

رژه دختران از مراسم سنتی شهر Solvang در پاییز است.

در Solvang با غذاها و شیرینی های دانمارکی از خود پذیرایی کنید

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44172&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=668
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

باستان شناسان ژاپنی می گویند که قطعه چوبی را کشف 
منطقه ای  باستان  ایام  در  ژاپن  می دهد  نشان  که  کرده اند 
»بین المللی« بود که در آن با »خارجی ها« رفتاری یکسان و 
برابر با خود ژاپنی ها می شده است. این قطعه کشف شده 
که بیش از هزار سال قدمت دارد، نشان می دهد که مردی 

ایرانی در حال یاد دادن درسی به ژاپنی ها است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت،  باستان شناسان با استفاده 
از فن آوری اشعه مادون قرمز موفق به تحلیل حکاکی های 
چوب  این  روی  تصویر  شده اند.  چوب  قطعه  این  روی 
نشان می دهد که فردی اهل ایران در حال آموزش در یک 

محوطه متعلق به دولت باستانی نارا در ژاپن است.
که  می داد  نشان  قبلی  یافته های  تایمز،  ژاپن  گزارش  به 
قدمت داد و ستدهای بازرگانی بین ایران و ژاپن به سال 
600 بعد از میالد مسیح باز می گردد. اما این اولین باری 
از  رسمی  مأمور  یک  حضور  بر  دال  مدرکی  که  است 

خاورمیانه در ژاپن در آن سال ها یافت می شود.
به گزارش وب سایت فیزیک دات اورگ، آکیرو واتانابه 

این  مسئولیت  که  نارا  فرهنگی  تحقیقات  مؤسسسه   از 
تحقیقات تازه را به عهده داشته می گوید احتماالً درسی که 
که توسط این فرد ایرانی به ژاپنی ها داده می شود ریاضیات 

است،  چرا که ایرانی ها در این علم استاد بودند.
به عقیده وی این تصویر نشان دهنده بین الملی بودن شهر 
می شده  عادالنه  رفتاری  بیگانگان  با  آن  در  که  است  نارا 

است.
با آنکه در سراسر قرن هفدهم، هزاران بازرگان ایرانی به 
شهر ناکازاکی رفت و آمد می کردند،  اما مدرکی مبتنی بر 
روابط بین حکومت های این دو کشور در قبل از آن وجود 
نداشت. نارا پایتخت کشور ژاپن در بین سال های ۷10 و 

۷84 میالدی بود.
مرکز  سده  چند  نزدیک  برای  طوالنی  دوره ای  در  ایران 
علمی جهان بود و قدمت برخی دانشگاه های تاریخی ایران 

به مانند گندی شاپور به عصر ساسانی باز می گردد.
اما  یونانیان نسبت داده شده  به  اینکه ریشه ریاضیات  با 

رواج این علم در ایران باستان غیر قابل انکار است.

باستانشناسان ژاپنی: معلم ریاضی هزار ساله 
ایرانی در ژاپن
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