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فروردين)   18) آپريل   6 چهارشنبه 
كاخ سفيد ميزبان بيش از 250 نفر از 
چهره هاى موفق جامعه ايرانيان آمريكا 
بود كه به مناسبت نوروز به كاخ سفيد 
از  نهار  ضيافت  اين  شدند.  دعوت 
وقت  به  ظهر  از  بعد   12:30 ساعت 
محلى در شرق آمريكا آغاز و تا ساعت 

4 بعد از ظهر ادامه داشت.
در اين مراسم كه به ميزبانى ميشل اوباما 
بانوى اول آمريكا برگزار شد، چهره هاى 
موفق هنرى، فرهنگى، برخى كوشندگان 
سياسى، تنى چند از چهره هاى علمى، 
سرمايگذاران  و  كارآفرينان  برخى 
ايرانى آمريكايى و همچنين تنى چند از 

روزنامه نگاران دعوت شده بودند.
يكى از چهره هاى اصلى ميهمانى امروز 
در كاخ سفيد جيسون رضاييان خبرنگار 
پيشين روزنامه واشنتگتن پست بود كه 

به تازگى و پس از توافق هسته اى بين 
ايران و قدرت هاى جهانى از زندان اوين 

در ايران آزاد شد.
پس  سفيد  كاخ  ايرانى تبار  ميهمانان 
از پذيرايى با مجموعه اى كم نظير از 
غذاهاى اصيل ايرانى از جمله آش رشته، 
سبزى پلو با ماهى، كباب ششليك و... 
كه همگى در آشپرخانه كاخ سفيد تهيه 
شده بود، به سالن مجاور براى استقبال از 

سخنرانى بانوى اول هدايت شدند.
مراسم رسمى با صحبت هايى از ماز 
جبرانى آغاز شد و سپس اين كمدين 
ايرانى خانم اوباما را يك بانوى الهام 
خوانده  مردم  از  بسيارى  براى  بخش 
واز او براى حضور در جايگاه سخنران 
دعوت كرد. ميشل اوباما در بدو ورود 
آقاى جبرانى را در آغوش گرفت و به 
ايرانيان به فارسى نوروز را تبريك گفت.

خانم اوباما در ساعت 3:30 به وقت 
كه  حالى  در  آمريكا  شرق  در  محلى 
لباسى سبز رنگ به تن داشت با استقبال 
حاضرين به ميان ايرانيان آمد و خيلى 
در  اوباما  ميشل  گفت.  سخن  كوتاه 
سخنرانى خود از حافظ شعرى خواند 
و همچنين از سمبل هاى هفت سين 
سخن گفت. خانم اوباما در بخشى از 
صحبت هايش گفت: ما فكر مى كنيم 
آمريكا زمانى كه گوناگونى و تنوع را 
جشن مى گيرد قوى تر است. و با اشاره 
به تنوع مليت ها در آمريكا اضافه كرد: «ما 

كشور مهاجران هستيم».
گروه  اوباما  خانم  سخنرانى  از  پس 
برنامه  اجراى  به  محلى  رقص هاى 
از  گروهى  نيز  سپس  و  پرداخت 
موسيقى  آمريكايى،  ايرانى  نوجوانان 

اصيل سنتى اجرا كردند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

به تازگى مستندى ديدنى در تجليل از استاد محمدرضا 
از  بسيارى  توجه  كه  شد  پخش  و  توليد  شجريان 
دست اندركاران رسانه هاى فارسى زبان را به خود جلب 

كرده است.
اين مستند كه با تحقيق و روايت «مهدى آقازمانى» و 
به كارگردانى «سحر امانى» ساخته شده است را «نادر 
دورمانى» مالك و بنيانگذار تلويزيون انديشه تهيه كرده و 
مديريت پروژه توليد آن را هنرمند پيشكسوت سينما و 

تلويزيون «پرويز كاردان» به عهده داشته است.
مستند «سرود سكوت» روايتى از زندگى استاد شجريان 
است كه از وقايع انتخاباتى سال 1388 آغاز مى شود. در 
آن سال و پس از آنكه احمدى نژاد مردم ايران را «خس 
و خاشاك» خواند، استاد شجريان اعالم كرد كه صداى 
خس و خاشاك است و در حمايت از مردم رو در روى 

حكومت ايستاد.
نقطه  همين  از  سكوت»  «سرود  مستند  سازندگان 
به  و  مى شوند  وارد  استاد  زندگى  به  تاريخى  عطف 
دنبال روز شمار زندگى او، از مهرماه 1319 در مشهد، تا 
فروردين 1395 در ساكرامنتو، زندگى هنرى محمدرضا 

شجريان را دنبال مى كنند.
مستند سرود سكوت كوشيده تا با رعايت استانداردهاى 

و  آثار  از  حداكثرى  بهره گيرى  و  تلويزيونى  مستند 
مصاحبه هاى شخص استاد، روايتى عينى تر از زندگى اين 

هنرمند بى همتاى موسيقى ايرانى را عرضه كند.
تلويزيون  مشترك  محصول  سكوت  سرود  مستند 
جهانى انديشه و رسانه افق ايران است و در هفته گذشته 

براى نخستين بار به نمايش گذاشته شد.

پس از نخستين پخش تلويزيونى اين مستند در دوشنبه 
گذشته، نسخه هايى از آن از سوى رسانه افق ايران، شوراى 
ملى ايران،تلويزيون انديشه، سايت مردم ريپورت، گويا 
نيوز و... در اينترنت نيز براى بازديد عموم قرار گرفت 
كه در كمتر از يك هفته گذشته ده هاهزار بار مورد بازديد 

مردم و عالقمندان قرار گرفته است.

هما سرشار، شهره آغداشلو، نازنين بنيادى، 
ماز جبرانى، اندى و  ... 

 نمايندگانى    ازلس  آنجلس

تجليل از استاد شجريان در مستند «سرود سكوت»

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

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...!!!
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facebook.com/Iranshahrnewsagancy

ضيافت ناهار نوروزى در كاخ سفيد برگزار شد
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سردبير وب سايت صداى آمريكا در جوابيه اى كه براى 
خبرگزارى ايرانشهر ارسال كرده است، يادآور شده لينك 
خبر مربوط به انتشار نتايج نظر سنجى دانشگاه مريلند از 
وب سايت اين رسانه فارسى زبان حذف نشده، بلكه تنها 

به دليل اشتباه لغوى اصالح شده است.
در پى انتشار خبرى  مبنى بر حذف لينك خبر مربوط 
به برگزارى نشستى براى بررسى نتايج يك نظر سنجى 
تلفنى از سوى مركز مطالعات بين المللى و امنيتى دانشگاه 
سيگارچى  آرش  آمريكا،  صداى  سايت  وب  از  مريلند، 
سردبير وب سايت صداى آمريكا با ارسال جوابيه اى به 
خبرگزارى ايرانشهر مى گويد مطلب فوق حذف نشده و 

همچنان روى خروجى اين وب سايت قرار دارد.
آقاى سيگارچى در جوابيه خود كه به دفتر سردبيرى 
خبرگزارى ايرانشهر ارسال شده است مى نويسد: «يكى از 
خبرنگاران ما بعد از پوشش نشست خبرى نظرسنجى، آن 
را در تلويزيون و سايت گزارش كرد. متاسفانه يك نكته از 
گزارش او با عنوان «اكثريت ايرانى ها به پايبندى آمريكا به 
توافق اطمينان ندارند» به اشتباه «اطمينان دارند» آمده بود. 
به محض اطالع از اين اشتباه، نسخه تلويزيونى گزارش 
حذف شد، چون امكان اصالح آن وجود نداشت. با اين 
حال، نسخه وبسايت تنها با يك اديت ساده همچنان روى 

سايت قرار دارد.»
خبرگزارى  سردبير  و  شناس  جامعه  آقازمانى  مهدى 
ايرانشهر كه جوابيه صداى آمريكا را در اختيار تحريريه 
خبرگزارى ايرانشهر قرار داد، ضمن تاكيد بر انتشار فورى 
جوابيه صداى آمريكا گفت: «همكاران رسانه اى در صداى 
آمريكا بنا به وظيفه ذاتى خود نسبت به پوشش خبرى يك 
رويداد مربوط به سياست هاى جارى بين ايران و آمريكا 
از  بخشى  خبر  انتشار  است  طبيعى  و  كرده اند  مبادرت 
وظايف هر رسانه  است و دليل توجه خبرگزارى ايرانشهر 
به اين رويداد نيز نه خذف لينك ويدئوى خبرى آن از 
صداى آمريكا، بلكه توجه به افراد مشاركت كننده در آن 

نشست و نحوه فضا سازى موجود در اين امر است.»
صداى  پاسخ  به  اشاره  با  ايرانشهر  خبرگزارى  سردبير 
صداى  خبرنگاران  و  مديران  «عملكرد  افزود:  آمريكا 
كه  شد  مدعى  مى توان  و  است  برانگيز  احترام  آمريكا 
تغييرات مديريتى رخ داده در اين رسانه خبرى، با استفاده 
از نيروهاى كارآزموده و داراى تخصص، زمينه فعاليت 
حرفه اى و مبتنى بر اخالق حرفه اى را فراهم آورده است. 
شايد در برخى مواضع سياسى و يا توجه به اولويت هاى 
اما  باشد،  مختلف  رسانه هاى  بين  تفاوت هايى  خبرى، 
رعايت موازين اخالق حرفه اى فراى جريانات سياسى و 

پوشش خبرى براى آنها در رسانه ها است.»
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

از  يكى  سفيد،  كاخ  در  نوروزى  نهار  ضيافت  مهمانى  برگزارى  خالل  در 
محبوب ترين چهره ها كه همه به حضور او واكنش مثبت نشان دادند، جيسون 
رضاييان بود، خبرنگار ايرانى آمريكايى روزنامه واشنگتن پست كه در ايران با 
اتهام واهى جاسوسى دستگير شد و ماه ها از عمر خود را به جرم نكرده در زندان 

اوين و در شرايط دهشتناك سلول انفرادى و بازجويى هاى امنيتى سپرى كرد.
او پس از توافق هسته اى بين ايران و قدرت هاى جهانى آزاد شد و به آمريكا 

بازگشت.
در مهمانى چهارشنبه 6 آپريل روزنامه نگاران ايرانى تبار ديگرى هم به جز او 
مهمان بانوى اول آمريكا بودند، روزنامه نگارانى كه بى ترديد «هما سرشار» را 
مى توان نمونه جامع  آنها دانست كه عمر خويش را در اين حرفه صرف كرده است.
آنها مهمان كاخ سفيد بودند تا گرامى داشته شوند و در كنار هنرمندان، دانشمندان، 

نام آوران اقتصادى و... نمايندگان فرهنگ و جامعه شان باشند.
حال اجازه بدهيد چندهزار كيلومتر از پايتخت آمريكا و كاخ سفيد فاصله 
بگيريم، در ايران، سرزمين مادريمان چه بسيارند خبرنگارانى كه امروز با احكام 
ناعادالنه در حبس و زندان هستند. چه بسيار نام هاى بزرگى كه اگر امروز در 
آمريكا زندگى مى كردند قطعا آنها هم مهمان ضيافت نوروزى در كاخ سفيد بودند 

ولى حاال در زندان هستند.
اين است تفاوت دمكراسى و استبداد، خبرنگاران محكى خوب براى درك اين تفاوتند.

روزنامه نگارى
از تهران تا واشنگتن 

صداى آمريكا: 
خبرى حذف نشده، 

خبر را تصحيح 
كرديم

وب سايت  روى  از  خبرى  لينك  يك  سريع  حذف 
صداى آمريكا و انتشار چند خبر جايگزين و همچنين 
حذف ويدئوى خبرى مربوط به اعالم نتايج يك نظر 
صورت  مريلند  دانشگاه  در  مى شود  گفته  كه  سنجى 
گرفته است، به يك رسوايى براى دست اندركاران آن 

مبدل شده است.
از برنامه هاى  يكى  در  صداى آمريكا  فارسى  بخش 
خبرى پر بيننده خود، همزمان با روز جمهورى اسالمى 
در ايران (12 فروردين) خبر از برگزارى نشستى براى 
بررسى نتايج يك نظر سنجى تلفنى را منتشر كرده كه 
ابعاد مطرح شده در اين گزارش به صورت جانبدارانه اى 
مى كوشيد تا مشروعيت رژيم سياسى حاكم در ايران 
را به بينندگان برنامه القا كند. اما در كمتر از 24 ساعت 
بعد كليه لينك هاى مربوط به اين رويداد از وب سايت 
صداى امريكا حذف و اخبار و گزارش هاى جديدى در 

همين مورد جايگزين آن شد.
در اين نظر سنجى كه گفته شد از سوى مركز مطالعات 
بين المللى و امنيتى دانشگاه مريلند  با عنوان «تاثير نتايج 
انتخابات مجلس در ايران و توافق هسته اى بر تصميم 
گيران واشنگتن» اجرا شده است. ادعا شده بود از طريق 
تلفن با يك هزار شهروند ايرانى از كانادا تماس گرفته 
شده و سواالتى از آنها پرسيده شده است كه پاسخ ها 
نشان مى دهد مردم ايران به دولت و انتخابات در ايران 
خوش بين هستند و مشروعيت سياسى رژيم حاكم را 

پذيرفته اند.
حال آنكه مديريت اين پروژه نظر سنجى را يك استاد 
دانشگاه ايرانى آمريكايى به نام ابراهيم محسنى بر عهده 
داشته كه همزمان هم با دانشگاه تهران  در ايران و هم با 
دانشگاه مريلند فعاليت دارد. آقاى محسنى به همكارى 
با دولت جمهورى اسالمى در قالب فعاليت مستمر در 
مركزى به نام «مركز افكار سنجى دانشگاه تهران» متهم 

است كه پيش از اين بارها به نظر سازى در خصوص 
دفاع از سياست هاى دولتى در ايران مبادرت ورزيده بود.
از ديگر نكات مهم مطرح در خبرهاى منتشر شده از 
نشست  برگزارى  خصوص  در  آمريكا  صداى  سوى 
بررسى نتايج اين نظر سنجى كه با هزينه دانشگاه مريلند 
و در يكى از ساختمان هاى مجلس سنا آمريكا برگزار 
شد، اظهار نظر هاى سويه دار تريتا پارسى رييس ناياك 
(البى غير رسمى جمهورى اسالمى در آمريكا) بود. او 
كه در اين مراسم به عنوان كارشناس ايران دعوت شد، 
گفته بود اين نظر سنجى نشان مى دهد اعتماد مردم به 
رژيم اسالمى در ايران باالست و مردم ايران خواهان 
عراق  سوريه،  در  اسالمى  جمهورى  نظامى  مداخله 
و ديگر كشورهاى منطقه هستند و ترجيح مى دهند با 

داعش در ديگر كشورها مبارزه شود تا در داخل ايران.
همين اظهارات موجب شد تا مقامات صداى آمريكا در 
واكنشى بحث انگيز ابتدا كليه لينك هاى خبرى مربوط 
به اين سخنان  از جمله ويدئوى خبرى پخش شده 
در بخش خبر را حذف كنند و سپس با برجسته كردن 
محسنى،  ابراهيم  صحبت هاى  از  ديگرى  بخش هاى 
تريتا پارسى و ديگر مدعوين اين مراسم كه بيشتر روى 
موضوعات اقتصادى تاكيد داشتند، لينك هاى اصالحى 

را جايگزين خبرهاى اوليه كنند.
صداى آمريكا پيش از اين و در جريان انتخابات پيشين 
مجلس (اسفند 1394) در ايران با انتشار اخبارى از يك 
نظرسنجى مشكوك كه حسين قاضيان آنرا سرپرستى 

مى كرد در كانون انتقادات قرار گرفته بود.
منابع نزديك به مركز «وودرو ويلسون» در واشنگتن به 
خبرگزارى ايرانشهر گفته اند كه محتواى سواالت تنظيم 
شده در اين نظر سنجى مطابق استانداردهاى متداول نظر 
سنجى نيست و پاسخ دهنده را در شرايطى قرار مى دهد 

كه مجبور به ارائه پاسخ مورد نظر پرسشگر مى شود.

حافظ آن روز طرب نامه ى عشق تو نوشت
كه قلم بر سر اسباب دِل خّرم زد

نوشتن درباره ى ( طرب نامه ) واپسين اثر نمايشِى بهرام 
بيضايى، نياز به مقدمه و شرح و تفصيلى دارد كه بى 

گمان در اين مجال نمى گنجد.
تنها به چند عنوان اشاره مى كنم:

يكم: طرب نامه در بزرگداشِت خيل مطربان است كه 
در طول تاريِخ ايران زمين، به ويژه پس از ورود اسالم، 
همواره تحقير شده و خوار شمرده شده اند، چه از سوى 
حاكمان و حكامِ دين، چه از سوى قشريون. اما تنها ُكنِش 
سر زده از آنان، ساختن اوقاتى شاد براى مردم غم زده 

بود.
دوم: همان گونه كه مى شد گمان برد، نمايش از يك 
جشن نامه ى تاريخى براى بزرگ داشِت صنِف مغمومِ 
از  قد  تمام  آينه اى  به  و  مى رود  فراتر  بسيار  مطربان، 
مناسبات و مراودات و اخالِق زيستِى جامعه ى صد سال 

اخير ايران زمين بدل مى شود.
سوم: و تو در وراى گفت آوازِ زن پوشان و جوان پوشان 
و پير پوشان و سياه و زن حاجى و دالل و حقه باز و كاله 
بردار و گزمه و گشتى، خود را و اجتماِع پيرامون ات را 
مى بينى، كه با ضرافت و شرافتى كه تنها مى توان از بهرام 
بيضايى سراغ گرفت، در سمفونِى نفس گير سه ساعت و 
نيمه اى، مات و مبهوتت مى كند، همچون همان حالى كه 

در بيست سال پيش در سالن چارسوى تاتر شهر پس از 
تماشاى بُندارِ بيَدخش داشتى.

چهارم و آخر: معدود كسانى كه طرب نامه را به تماشا 
نشستند، نمايشى كه تنها چهار بار در تاريخ تاتر ايران 
زمين به روى صحنه رفت، خوب مى دانند كه به جان و 
دل و شور و شعورِ خود، چه هديه ى گران بهايى داده اند.

***
آرين ريس باف دوبلور، بازيگر تئاتر سينما ايرانى آمريكايى 

است كه هم اكنون در لس آنجلس سكونت دارد. او در 
فيلم هاى سينمايى «اينك انسان»، «بعد از ظهر سگى» و 
«پوپك و مش ماشااهللا» بازى كرده است. وى روزنامه 
نگارى، نمايشنامه نويسى، كارگردانى يازده فيلم كوتاه و 
سه تئاتر و برنامه سازى راديو و تلويزيون را نيز در كارنامه 
دارد و در مدت حضور در آمريكا عالوه بر همكارى با 
صداى امريكا در چند كار نمايشى از جمله سوئيچ به 

ايفاى نقش پرداخته است.

دادگاه جرايم سنگين در شهر « وان » تركيه دو ايرانى را 
به اتهام تالش براى ربودن يك خلبان ايرانى كه اخيرا به 
تركيه پناهنده شده بود به شش سال و هشت ماه زندان 

محكوم كرد.
خبرگزارى دولتى تركيه، آناتولى نوشت كه اين دو نفر 
به نام عبدالسالم تاتارى و محمد محمديان تالش كرده اند 
يك خلبان ايرانى مخالف حكومت جمهورى اسالمى را 
از شهر وان ربوده و به ايران بازگردانند. در گزارش ها 
آمده است كه اين خلبان كه نام او به صورت اختصارى 
«اى ار ك» معرفى شده است به تركيه پناهنده شده است.

هرگونه  محمديان  محمد  كه  مى گويد  گزارش  اين 
تالش براى ربودن اين شهروند پناهنده ايرانى را منكر 

عبدالسالم  اما  است.  شده 
تاتارى در دادگاه گفته است 
كه از طرف يك ايرانى به نام 
اين  تا  شده  مامور  «حاجى» 

فرد را پيدا كند.
تركيه  در  مطلع  منابع 
مى گوييد شواهدى در دست 
است كه نشان مى دهد برنامه 
شده  پناهنده  خلبان  ربودن 
ايرانى تبار را يك اداره ويژه 

در وزارت اطالعات جمهورى اسالمى دنبال كرده است. 
پيش از اين نيز برخى از پناهجويان ايرانى در تركيه از 

عدم امنيت در اين كشور و تهديد از سوى نيروهاى 
وابسته به نهاد هاى اطالعاتى و امنيتى در ايران سخن گفته 

بودند.

حذف لينك خبرى از صداى آمريكا؛ 
پشت پرده نظر سنجى دانشگاه مريلند 
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سازمان عفو بين الملل پس از كارزار نورز كه به معرفى 
زندانيان سياسى مى پرداخت حاال خواستار آزادى فورى 
نرگس محمدى، فعال مدنى و حقوق بشر زندانى در 

ايران شد.
اين سازمان در بيانيه اى كه روز دوشنبه 16 فروردين 
منتشر كرد، با اعالم اين كه زمان برگزارى دادگاه خانم 
خواستار  است،  شده  اعالم  ارديبهشت   16 محمدى 

آزادى بدون قيد و شرط و فورى او شد.
به  اشاره  با  بشر،  حقوق  مدافع  المللى  بين  نهاد  اين 
خواستار  همچنين  محمدى،  نرگس  جسمى  وضعيت 
دسترسى او به مراقبت هاى پزشكى تخصصى خارج از 

زندان شده است.
را  بشر  حقوق  فعال  اين  اتهام  ايران  قضايى  دستگاه 
«اجتماع و تبانى عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام» اعالم 
كرده است، اما عفو بين الملل در بيانيه خود مى گويد 
اساسى و  اقدامات خانم محمدى در زمينه آزادى هاى 

تجمع هاى مسالمت آميز بوده است.
عفو بين الملل همچنان پرونده ويژه اى براى آزادى بى 
خود  كار  ميز  روى  را  طاهرى  محمدعلى  شرط  و  قيد 

دارد.
پيشتر اين سازمان ناظر در زمينه حقوق بشر در خصوص 
وضعيت سالمتى هفت زندانى كه در قالب كارزار نوروز 
كرده  شديد  نگرانى  ابراز  بود  پرداخته  آنها  معرفى  به 
عبارتند  ايران  در  سياسى  و  عقيدتى  زندانيان  اين  بود. 
از: خانم ها مهوش ثابت، نرگس محمدى،بهاره هدايت 
طاهرى،مصطفى  محمدعلى  ملك پور،  سعيد  آقايان  و 

عزيزى و حسين رفيعى.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

از  پس  هفته  نخستين  در  تهران  چاپ  روزنامه هاى 
از  يكى  مى گويند  كشور  آن  در  نوروزى  تعطيالت 
ملى پوشان پيشين تيم ملى فوتبال ايران در انگلستان 
با استخدام وكيل مهاجرت، اقدام به پناهندگى كرده 

است.
مهرداد  شدن  پناهنده  خبر  حالى  در  روزنامه ها  اين 
پوالدى بازيكن سابق تيم ملى فوتبال ايران و هافبك 
نام  به  كه  كرده اند  منتشر  را  تهران  استقالل  باشگاه 

اشاره اى نشده است.
وابسته خبرى خبرگزارى ايرانشهر در لندن با تاييد 
اين خبر مى گويد: «آقاى پوالدى هم اينك در حومه 
ايران  به  بازگشت  به  عالقه اى  و  مى برد  سر  به  لندن 
ندارد و اين روزها مشغول انجام كارهاى قانونى براى 
پناهندگى در انگلستان است. او اخيرا وكيل مهاجرت 
زودتر  چه  هر  تا  است  تالش  در  و  كرده  استخدام 
كارهاى قانونى را انجام دهد و مطمئن شود كه مشكلى 

براى حضور در اين كشور ندارد.»
دليل  از  «اطالعى  افزايد:  مى  خبرى  وابسته  اين 
پناهندگى آقاى پوالدى در دست نداريم اما او نخستين 

پناهنده  انگلستان  به  كه  نيست  ايرانى تبار  فوتباليست 
مى شود و هم اينك تنى چند از ديگران ملى پوشان 
پيشين فوتبال ايران در انگلستان كار و زندگى مى كنند.»
پوالدى در بازى هاى آسيايى 2006، عضو تيم ملى 
فوتبال زير 21 سال ايران بود. حضور مستمر او در 
تيم ملى ايران از بازى هاى مقدماتى جام جهانى 2014 
شروع شد و سرمربى تيم ملى ايران - كارلوس كروش 
- اعتقاد خاصى به وى داشت و تا قبل مصدوميت هاى 
پى درپى او از جمله اعضاى ثابت تيم ملى بود. سرانجام 

در آستانه جام جهانى 2014، در حالى كه پوالدى تازه 
از بند مصدوميت رها شده بود، بار ديگر كروش به او 
اعتماد كرد و او در هر سه بازى تيم ملى ايران در جام 
جهانى 2014 برزيل به طور ثابت حضور يافت و از 
جمله بازيكنان شايسته تيم ملى ايران در اين روى داد 

لقب گرفت.
مهرداد پوالدى سابقه بازى در تيم هاى پيكان، استقالل 
تهران، تراكتورسازى تبريز، مس كرمان و الشحانيه قطر 

را دارد.

مقام هاى نيروى دريايى سرى النكا مى گويند طى 
عملياتى، يك محموله بزرگ از هروئين را كشف و 

طى آن ده ايرانى را بازداشت كرده اند.
النكا  سرى  دريايى  نيروى  سخنگوى  علوى،  اكرم 
كه  است  كرده  تاييد  سى  بى  بى  با  گو  و  گفت  در 
101 كيلوگرم هروئين را از 11 نفر كه 10 تن از آنان 

ايرانى و يك پاكستانى است توقيف كرده اند.
دالر  ميليون  ها  ده  شده  توقيف  محموله  ارزش 
دريا  ميان  در  محموله  اين  شود.  مى  زده  تخمين 
كشف شد و توسط ماموران نيروى دريايى به ساحل 
آورده شد. عمليات حمله به محموله مواد مخدر پس 

به  خبرى  چهارشنبه  روز  كه  گرفت  صورت  آن  از 
بر  مبنى  النكا  سرى  دريايى  نيروى  اطالعات  واحد 
سفر يك كشتى حامل مواد در آبهاى جنوب اقيانوس 

هند رسيد.
ترانزيت  محل  به  النكا  سرى  اخير  هاى  سال  در 
قاچاق مواد مخدر تبديل شده، و نگرانى ميان مقام 
هاى اين كشور در اين خصوص رو به افزايش است. 
در گذشته محموله هاى كوچكترى از مواد مخدر در 
سرى النكا كشف و ضبط شده بود ولى گفته مى شود 
اين بزرگ ترين محموله مواد مخدر بوده است كه در 

آبهاى جنوب اقيانوس هند كشف شده است.

يك روزنامه اتريشى گزارش داده كه دليل لغو سفر 
اين  به  اسالمى  جمهورى  رييس  روحانى،  حسن 
كشور، مخالفت دولت اتريش با ممانعت از برگزارى 

يك تظاهرات ضد جمهورى اسالمى بوده است.
 11 چهارشنبه  روز  شماره  در  «دى پرس»  روزنامه 
فروردين خود و به نقل از منابع ديپلماتيك گزارش 
داده كه دولت ايران از دولت اتريش خواسته بود تا 
اسالمى  جمهورى  عليه  تظاهرات  يك  برگزارى  از 

همزمان با سفر آقاى روحانى به وين ممانعت كند.
اما دولت اتريش اعالم كرده كه نمى تواند مانع حق 
تجمع  و  تظاهرات  برپايى  براى  گروه ها  و  اشخاص 
كرده  مخالفت  درخواست  اين  با  و  شود  صلح آميز 

است.
هاينس فيشر، رئيس جمهور اتريش هم به تلويزيون 
ملى اين كشور گفته كه سفر همتاى ايرانيش ديگر در 

دوران رياست جمهورى او انجام نخواهد شد.

آقاى فيشر تاكيد كرده كه «مخاطرات امنيتى» درباره 
اين سفر وجود نداشت.

دولت ايران يك روز پيش از اين سفر اعالم كرد كه 
آقاى روحانى سفرش را «به داليل امنيتى» لغو و به 

زمان ديگرى موكول كرده است.
رييس جمهورى ايران زمستان امسال سفرى به دو 
كه  حالى  در  داشت.  فرانسه  و  ايتاليا  اروپايى  كشور 
از  خاصى  تحرك  بدون  ايتاليا  به  روحانى  آقاى  سفر 
سوى مخالفان جمهورى اسالمى در اين كشور انجام 
شد، پاريس، پايتخت فرانسه، شاهد برگزاريتجمع و 
تظاهراتى با حضور صدها مخالف جمهورى اسالمى 

همزمان با سفر وى بود.
سفر  لغو  دليل  عنوان  به  حالى  در  امنيتى»  «داليل 
حسن روحانى به اتريش اعالم شد كه مقام هاى دولت 
سفر  اين  امنيت  حفظ  درباره  دارند  تاكيد  كشور  اين 

تضمين هاى الزم ارائه شده بود.

تنديس حكيم عمر خيام، شاعر و دانشمند نامدار 
ايرانى قرن پنجم هجرى، طى مراسمى در دانشگاه 
آمريكايى اوكالهما با حضور حضور رئيس و ديگر 

مقام هاى آن دانشگاه رونمايى شد.
اين  از  گزارشى  در  اوكالهما  دانشگاه  وبسايت 

مراسم كه روز 30 مارچ 2016 برگزار شد مى نويسد، 
و  ستاره شناس،  فيلسوف،  شاعر،  اين  تنديس 
مقابل  در  ميالدى  يازدهم  قرن  ايرانى  رياضى دان 

«تاالر هستر» دانشگاه نصب شده است.
دانشگاه  الملل  بين  مطالعات  دانشكده  رئيس 

اوكالهما در مراسم رونمايى از تنديس عمر خيام، 
از نقش يك خانواده ايرانى با نام فرزانه، در حمل 
مجسمه به دانشگاه و همچنين ارائه كمك مالى به 

اين دانشكده تقدير كرد.
سوزت گريلو، تنديس عمر خيام را نشانه روحيه 
فرهنگ هاى  و  كشورها  متقابل  درك  و  دوستى 
مجسمه  اين  گفت  و  كرد  توصيف  مختلف 
و  جوامع  بين  ارتباطى  پل  ساخت  از  است  «نمادى 

فرهنگ  هاى (جهان) ما.»
آشنايى  براى  را  اقدام هايى  چنين  گريلو  خانم 
نقاط  ديگر  مردم  با  آمريكا  جامعه  آينده  نسل هاى 
از  آمريكايى  جوانان  بهتر  درك  همچنين  و  جهان 
مهم  كشورها  ديگر  تمدنى  و  فرهنگى  پيشينه هاى 

دانست.
مراسم  اين  در  نيز  دانشگاه  رئيس  بورِن  ديويد 
گفت، «اين تنديس براى سال ها، دهه ها و اميدوارم 
يادآورى  به  تا  ماند  خواهند  ما  دانشگاه  در  قرن ها 
جوامع  در  نقشى  چه  دانشگاهيان  و  دانشگاه  كند 

ايفا مى كنند.»

ملى پوش پيشين ايرانى در بريتانيا پناهنده مى شود

رونمايى از تنديس عمر خيام در دانشگاه ايالتى 
اوكالهما

دستگيرى ده ايرانى تبار در 
سرى النكا به جرم قاچاق مواد مخدر

عفو بين الملل 
خواستار آزادى 

فورى نرگس محمدى
لغو سفر روحانى به خاطر تظاهرات مخالفان 

جمهورى اسالمى

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=44aa150a-238c-4122-aa09-92443ca5289e
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پيش از آنكه بانك ها دارايى شما را تصاحب كنند
 با ما تماس بگيريد

PROPERTY SOLUTIONSPROPERTY SOLUTIONS
اين موسسه معتبر در لس آنجلس با اختيارات قانونى براى پيدا كردن 
راهكارهاى ممكن در حل مشكالت حقوقى و مالى امالك شما آماده 

ارائه خدمات و راهنمايى به جامعه ايرانيان شده است.
اگر قادر به پرداخت اقساط خود نيستيد ديگر نگران نباشيد

خود  امالك  نقدى  مبلغ  كشيدن  بيرون  با  تا  مى كنيم  كمك  شما  به  ما 
حتى اگر ملك شما در بدترين شرايط ظاهرى و ساختمانى باشد، يك 

شروع تازه را براى خود رقم بزنيد.
Mr. Damon Kubiak                        :مدير پروژه
562 441 4944

مشاوران فارسى زبان: 
562 243 0020
310 853 0453  

پگاه  ندا زاده:
بابك روديان:     

موضع گيرى كيم كارداشيان، چهره شناخته شده دنياى 
سرگرمى و مد درباره درگيرى هاى اخير نيروهاى ارمنى 
و جمهورى آذربايجان در منطقه قره باغ عليا، واكنش 

سفير جمهورى آذربايجان در آمريكا را در پى داشت.
كيم كارداشيان كه پدرش رابرت كارداشيان، از تجار و 
حقوقدانان ارمنى تبار آمريكايى بود 66 ميليون طرفدار در 

شبكه اجتماعى اينستاگرام دارد.
سفير جمهورى آذربايجان در آمريكا، طى مصاحبه اى 
با مجله «فارن پاليسى» يا «سياست خارجى» گفته است 
كه اين همه طرفدار كيم كارداشيان او را به يك كارشناس 

درگيرى ها در منطقه قره باغ عليا تبديل نمى كند.
 كيم كارداشيان حمايت خود را از اقليت ارامنه كه براى 
حفظ كنترل قره باغ عليا با نيروهاى جمهورى آذربايجان 

جنگيده اند، اعالم كرده است.
الين سليمان اف، سفير جمهورى آذربايجان در آمريكا 

گفته است: «او (كيم كارداشيان) خيلى معروف و محبوب 
طرفدارانش است، اما امور جنگ و صلح براى كسى 
 Reality) كه ستاره برنامه هاى واقع نماى تلويزيونى

Show) است، بيش از حد جدى است.»
نماى  واقع  هاى  برنامه  در  شخصا  «من  گفت:  او 
تلويزيونى ستاره بدى خواهم بود پس سعى مى كنم 

وارد حوزه هايى كه با آنها آشنايى ندارم نشوم.»
كيم كارداشيان در اينستگرام تصويرى را از نيروهاى 
نظامى ارمنى در روز دوشنبه منتشر كرد كه پرچم هاى 
ارمنستان را داشتند و زير آن نوشت كه براى همه در 

ارمنستان و ديگر نقاط جهان دعا مى كند.
ارامنه  از  را  خود  حمايت  نيز  پيشتر  كارداشيان  كيم 
اعالم كرده بود و درباره موضوع مورد اختالفات تركيه 
و ارمنستان گفته بود كه قربانيان نسل كشى ارامنه نبايد 

فراموش شوند.

كميته  رييس  رويس،  اد  يادداشت  از  اى  خالصه 
امور خارجى مجلس نمايندگان آمريكا، در روزنامه 

واشنگتن پست:
توافق  از  نظرش  مورد  اقتصادى  رشد  هنوز  ايران 
هسته اى با باراك اوباما، رييس جمهورى آمريكا را 
برجام  از  فراتر  بيشترى  امتيازهاى  خواهان  نديده، 
است. مشخصا، على خامنه اى از آمريكا مى خواهد 
از  ايران  مالى  هاى  حمايت  به  مربوط  هاى  تحريم 

را  اش  غيرقانونى  نظامى  هاى  برنامه  و  تروريسم 
پايان بدهد تا ايران بتواند به نظام مالى آمريكا، جايى 
كه بخش عمده تجارت بين المللى انجام مى گيرد، 

دسترسى پيدا كند.
خبرى  كنفرانس  يك  در  جمعه  اوباما،  باراك 
گزارش هاى حاكى از امكان دسترسى ايران به دالر 
راه  منحصرا  او  اما  كرد.  رد  را  آمريكا  مالى  بازار  و 
امكان  اسالمى  جمهورى  رژيم  به  كه  ديگرى  هاى 
در  تهاترى  موسسات  طريق  از  دالر  به  دسترسى 
خارج از آمريكا را مى دهد نبست. به عبارت ديگر 
ايران اجازه خواهد داشت در حالى كه دولت آمريكا 

رويش را برگردانده است دالرشويى كند.
توافق  حفظ  براى  اوباما  كه  است  ديده  ايران 
اين  از  و  زند  مى  دست  كارهايى  چه  به  هسته اى 
رو حداكثر سوء استفاده را مى كند. اياالت متحده 
روشن  بايد  كنگره  بكشد.  عقب  دوباره  تواند  نمى 
موشكى  برنامه  از  ايران  رژيم  كه  زمانى  تا  كند 
غيرقانونى اش و تامين مالى تروريسم دست نكشد 
حتى ده سنت ديگر از تخفيف تحريم ها نصيب اش 

نخواهد شد.

اتهام  به  را  نفر   21 آمريكا  مهاجرت  امور  مقامات 
جعل اسناد مربوط به ويزاهاى دانشجويى، بازداشت 
كردند. آنها با ايجاد يك دانشگاه تقلبى، توانستند اين 

افراد را شناسايى كنند.
افراد بازداشت شده به «دانشجويانى» از كشورهاى 
عمدتا چين و هند كمك مى كردند با مدارك صورى 
ويزاى دانشجويى بگيرند. آنها به توطئه براى تقلب در 

صدور ويزا و چند مورد ديگر متهم شده اند.
وزارت امنيت داخلى آمريكا دانشگاهى جعلى تحت 
عنوان «دانشگاه شمالى نيوجرسى» ايجاد كرد و از آن 
به عنوان طعمه براى به دام انداختن متهمان استفاده 
فيسبوك  صفحه  و  سايت  جعلى  دانشگاه  اين  كرد. 
خودش را داشت و شعارش نيز «يك تجربه آموزشى 

استثنايى» بود.
اقدام  اين  با  توانست  آمريكا  داخلى  امنيت  وزارت 

روش هايى را كه متهمان از آنها استفاده مى كردند، 
تأسيس  سال 2012  در  دانشگاه  اين  كنند.  شناسايى 
استادى  و  كرد  نمى  صادر  مدركى  هيچ  و  بود  شده 

نيز نداشت.
بيش  براى  دالالنى  عنوان  به  شدگان  بازداشت 
با  آنها  تا  كردند  مى  كار  خارجى  شهروند  از 1076 
بگيرند.  كارى  و  دانشجويى  ويزاى  جعلى،  مدارك 
برخى از بازداشت شدگان افرادى هستند كه از طريق 
اقامت دائم (گرين كارت) شهروندى آمريكا را كسب 

كرده اند و برخى ديگر نيز صرفا اقامت دائم دارند.
گرفته  ويزا  كه  افرادى  اند  گفته  آمريكايى  مقامات 
اند را احضار و رواديدشان را كه برخى از آنها حتى 
توانسته اند در شركت هاى مطرحى كار بيابند، باطل 
درسى  كالس  در  كه  دانستند  مى  آنها  كرد.  خواهند 

شركت نخواهند كرد.

تا 2000  دالر  بين 1200  مبالغى  شدگان  بازداشت 
دالر براى جذب هر به ظاهر «دانشجو» دريافت مى 

كردند.

مقام هاى نظامى آمريكا از ايران به عنوان يكى از 
كشورهاى تهديد امنيت سايبرى نام مى برند.

گويد  مى  آمريكا  ارتش  سايبرى  يگان  فرمانده 
روسيه و چين بزرگترين تهديدهاى امنيت سايبرى 
درحالى  اين  و  شوند  مى  تلقى  متحده  ايالت  عليه 
است كه ايران تالش مى كند با صرف هزينه  بيشتر 

توانائى خود را  در اين ميدان تقويت كند.
درياساالر مايكل راجرز سه شنبه 17 فروردين (5 
آوريل)، به كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا گفت 
ايالت متحده با وجودى كه از قدرت نظامى بيشترى 
اما  است  برخوردار  ايران  و  چين  روسيه،  به  نسبت 
محدود  نسبتا  سايبرى   جنگ  حوزه  در  برترى  اين 

است.
اظهارات اين مقام نظامى در حالى است كه اشتون 
هاى  ظرفيت  افزايش  آمريكا  دفاع  وزير  كارتر، 
سايبرى ارتش اياالت متحده را يكى از الويت هاى 
مركز  يك  ايجاد  راستا  همين  در  و  داند   مى  مهم  

فرماندهى سايبرى مستقل در ارتش را سبك سنگين 
مى كند. 

در صورتى كه وزير دفاع آمريكا بخواهد اين مركز 
را ايجاد كند، چنين اقدامى به تاييد كنگره نياز دارد.

اعتراف تكان دهنده اعتراض سفير آذربايجان به كيم كارداشيان
يك قاتل زير حكم 
اعدام در تگزاس

طرح جلوگيرى از 
معامله دالرى با 

ايران 

در آمريكا 21 نفر به اتهام جعل اسناد ويزاى 
دانشجويى بازداشت شدند

درياساالر راجرز: ايران يكى از سه تهديد بزرگ 
سايبرى عليه آمريكا است

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

يك جوان آمريكايى كه به اتهام قتل يك پسر 12 ساله در 
سال 1998 ميالدى با حكم اعدام روبرو شده است، اخيرأ 

اعتراف كرده كه خون قربانى را پس از قتل نوشيده است.
خبرگزارى  از  نقل  به  سى.بى.اس  شبكه  گزارش  به 
آسوشيتدپرس، پابلو لوسيو واسكوئز به پليس گفته است كه 
در روز حادثه، در حالى كه مست بود، صدايى به او گفت 

«ديويد كاردناس را با لوله بزن و سپس گلوى او را ببر.»
وى كه اهل تگزاس است و اكنون 38 سال دارد، در ادامه 
اعترافات خود كه بر روى نوار ويدئو ضبط شده است، 
گفت سپس جسد مقتول را بلند كرده تا خون او بر روى 

صورتش بريزد تا بتواند آن را بنوشد.
وكيل آقاى واسكوئز از ديوان عالى آمريكا خواسته است 
غيبت غيرموجه برخى  دليل  را به  اعدام موكلش  حكم 
اعضاى هيئت منصفه در جلسه دادگاه به تعويق بياندازد؛ 

چرا كه به گفته او، آنها مخالف حكم اعدام هستند.
تعويق  به  براى  كيگان  جيمز  درخواست  حال  اين  با 
انداختن اجراى حكم پابلو واسكوئز، با مخالفت وكالى 
ايالتى روبرو شده است؛ آنها مى گويند غيبت اعضاى مورد 

اشاره هئيت منصفه، موجه بوده است.
حكم اعدام آقاى واسكوئز از طريق تزريق مواد سمى 
به بدن او، قرار است امروز -چهارشنبه- اجرا شود.  در 
صورت اجرا، اين  يازدهمين مورد اعدام در سطح كشور و 

ششمين مورد در ايالت تگزاس خواهد بود.

دو سناتور جمهوريخواه آمريكايى روز چهارشنبه طرحى 
را براى جلوگيرى از تجارت ايران با دالر آمريكا و دسترسى 

ايران به نظام مالى آمريكا ارائه كرده اند.
اين طرح كه «قانون 2016 جلوگيرى از دسترسى ايران به 
دالر اياالت متحده» نام دارد، را دو سناتور جمهوريخواه، 

ماركو روبيو و مارك كرك تهيه كرده اند.
دفتر ماركو روبيو، سناتو جمهوريخواه ايالت فلوريدا روز 
چهارشنبه اعالم كرد كه اين دو سناتور، طرح خود را در 

كنگره آمريكا ارائه كردند.
آنها مخالفان توافق هسته اى با ايران هستند.

در صورت تصويب نهايى طرح آنان و تبديل شدن آن به 
قانون، وزارت خزانه دارى آمريكا نمى تواند به بانك هاى 
خارجى اجازه استفاده از دالر در معامله هايشان با ايران را 

بدهد.
مقام هاى دولت باراك اوباما مى گويند اجازه استفاده از 
سيستم مالى آمريكا را به ايران نخواهند داد اما در نظر دارند 
تا معامله بين ايران و نهادهاى مالى خارجى از طريق دالر 

را آسانتر كنند.

اد رويس: «اياالت متحده نبايد پولشويى 
توسط ايران را تشويق و ترغيب كند»

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=100458&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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اقتصاد و امور بين الملل:

مدارك  تسايتونگ  زوددويچه  آلمانى  روزنامه 
سران  از  برخى  عظيم  «پول شويى هاى»  از  تازه اى 
و  ورزشى  سرشناس  افراد  همين طور  و  كشورها 
از  گروهى  اختيار  در  كه  آورده  دست  به  را  سياسى 

خبرنگاران تحقيقى قرار داده است.
اين گروه بخشى از اين مدارك را منتشر كرده است 
كه مى تواند از بزرگ ترين افشاگرى ها در نوع خود 

در تاريخ به شمار بيايد.
از  خبر  گروه  اين  فرانسه،  خبرگزارى  نوشته  به 
بين المللى  حقوقى  شركت  يك  مالى  مدارك  افشاى 
مركزى  آمريكاى  در  پاناما،  در  آن  مقر  كه  مى دهد 

است.
از اين شركت حقوقى پانامايى كه موساك فونسكا 
(Mossack Fonseca) نام دارد يازده ميليون سند 

افشا شده است.
از  ثروتمندانى  به  شركت  اين  گزارش،  اين  بر  بنا 
سراسر جهان كمك مى كند تا براى پرداخت نكردن 
ذخيره  ديگر  كشورهاى  در  را  پول هايشان  ماليات، 

كنند.

شركت  اين  مدارك  از  شده  افشا  نام هاى  ميان  از 
روسيه،  جمهور  رئيس  پوتين،  والديمير  به  مى توان 
پاولو الزارنكف، نخست وزير سابق اوكراين، ليونل 
رئيس  پرشنكوف،  پترو  و  فوتبال،  بازيكن  مسى، 

جمهور فعلى اوكراين نام برد.
يكشنبه  روز  زايتونگ  زوددويچه  آلمانى  روزنامه 
پانزدهم فروردين نوشت كه در اسناد لو رفته پاناما 
داشتن  خاطر  به  كه  مى شود  ديده  هم  كسانى  نام 
يا  و  تروريستى  سازمان هاى  با  اقتصادى  ارتباطات 
مورد  سوريه  و  ايران  شمالى،  كره  مانند  دولت هايى 

تحريم آمريكا و كشورهاى اروپايى بوده اند. 
شركت  چند  نام  آلمانى  روزنامه  اين  گزارش  به 
كه  مى شود  ديده  اسناد  اين  در  هم  ايرانى  دولتى 
ظاهراً براى دورزدن تحريم هاى نفتى در سطح جهان 

فعاليت مى كرده اند.

به نوشته اين روزنامه، هنگامى كه يكى از كاركنان 
دفتر «موساك فونسك» از همكارش در لندن درباره 
صاحبان اين شركت ها مى پرسد، همكارش در يك 
محمود  شركت ها  اين  صاحب  كه  مى نويسد  ايميل 
جمهورى  زمان  آن  جمهوى  رئيس  احمدى نژاد 

اسالمى است.
كنسرسيوم  كه  اطالعات  اين  افشاكننده  گروه 
بين المللى روزنامه نگاران تحقيقى يا «آى سى آى جى» 
به  يافتن  دست  براى  كه  مى گويد  دارد  نام   (ICIJ)
اين اطالعات ايميل هاى مربوط به سال هاى گذشته 
و جزئيات گذرنامه هاى افراد زيادى را بررسى كرده 

است.
غيرانتفاعى  سازمان  يك  كه  «آى سى آى جى»  گروه 
است،  آمريكا  پايتخت  دى سى،  واشنگتن  در  مستقر 
«اسناد  نام  به  گزارشى  قالب  در  را  خود  يافته هاى 

پاناما» منتشر كرده است.
به گفته روزنامه آلمانى «زوددويچه زايتونگ» اين 
مدارك كه به «اسناد پاناما» معروف شده اند به رديابى 
پول شويى هاى افراد سرشناس از دهه 1970 تا بهار 

2016 مى پردازد.
روزنامه  اين  مدارك،  اين  به  دستيابى  زمان  از 
و  خبرى  مؤسسه  صد  با  را  آمده  بدست  اطالعات 
مختلف  كشور   80 از  روزنامه نگار   400 به  نزديك 

دنيا در ميان گذاشته است.

بنا بر گزارش ها، «اسناد پاناما» حاوى نام 72 نفر از 
سران سياسى كنونى يا سابق در سراسر جهان است. 
برخى از اين افراد شامل ديكتاتورهاى سرشناس هم 

مى شوند.

اين اطالعات شامل جزئيات شركت هايى است كه 
به خانواده هاى ديكتاتور سابق مصر، حسنى مبارك، 
معمر قذافى، ديكتاتور ليبى و همين طور بشار اسد، 

رئيس جمهورى فعلى سوريه مربوط اند.
اين  آزادى  آزاد/راديو  اروپاى  راديو  گزارش  به 
ميليارد  پول شويى  از  حكايت  همچنين  گزارش 
والديمير  به  وابسته  روسى  بانك  يك  توسط  دالرى 

پوتين، رئيس جمهورى روسيه، هم دارد. 
گروه «آى سى آى جى» مى گويد شبكه اى از نزديكان 
والديمير پوتين را كشف كرده است كه در پول شويى 

بيش از دو ميليارد دالر دست دارد.
كه  گفته اند  تحقيقى  گزارش  اين  دست اندركاران 
از دولت روسيه درخواست كرده اند موضع خود را 
منفى  پاسخ  با  اما  كند  اعالم  آنها  يافته هاى  درقبال 

كرملين مواجه شده اند.

با اين همه «ديميترى پسكوف»، سخنگوى كرملين 
او،  گفته  به  دنبال،  به  كه  كرد  متهم  را  خبرنگاران 

خدشه دار كردن چهره والديمير پوتين، هستند.
با  شركت هايى  به  اسناد  اين  از  ديگرى  بخش  در 
نخست وزيران  كه  شده  اشاره  مشابه  فعاليت هاى 
رئيس جمهورى  فرزندان  پاكستان،  و  ايسلند 
آذربايجان، پادشاه عربستان سعودى و برخى ديگر از 

شخصيت هاى جهانى آنها را اداره مى كنند.
اين گزارش تاكنون از سوى چندين مؤسسه خبرى 

به زبان هاى مختلف منتشر شده است.
سازمان  اسرار   2013 سال  در  كه  اسنودن،  ادوارد 
امنيت ملى آمريكا را در خصوص شنودهاى تلفنى از 
شهروندان آمريكاى برمال ساخته بود و از آن سال در 
كشور روسيه به سر مى برد، روز يك شنبه در توئيتى 
نوشت كه اين افشاگرى، كه در خصوص فساد مالى 
اطالعاتى  روزنامه نگارى  افشاگرى  بزرگترين  است، 

در تاريخ به حساب مى آيد.
جزئيات بيشتر از افرادى كه نامشان در اين اسناد 

برده شده است

تحقيقى  روزنامه نگاران  بين المللى  كنسرسيوم 
اطالعات  شامل  پاناما»  «اسناد  كرده  اعالم   (ICIJ)
و 153  هزار  و 14  شركت  و 488  هزار  مالى 214 
فونسكا»  «موساك  پانامايى  حقوقى  شركت  موكل 

است.
فهرست  زودى  به  افزوده  غيرانتفاعى  گروه  اين 
كامل شركت ها و افراد مرتبط با اين پرونده را منتشر 

مى كند.

بر اساس اين اسناد، خانواده شى جين پينگ، رئيس 
وزير  نخست  كامرون،  ديويد  پدر  چين،  جمهورى 
نخست  گونالگسون،  زيگموندور  و  بريتانيا  فعلى 
در  جهانى  اقتصادى  بحران  هنگام  ايسلند  وزير 
سرمايه گذارى  مخفيانه  صورت  به  پاناما  بانك هاى 

كرده اند.
«اسناد پاناما» همچنين ابعاد تازه اى از پرونده فساد 
مالى در فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) را روشن 

مى كند.
خوان  كه  مى كند  تأييد  منتشرشده  اسناد  از  بخشى 
داميانى، عضو كميته اخالق فيفا با سه مردى  پدرو 
كه به اتهام داد و ستد غيرقانونى با آنها تحت تعقيب 

قرار داشت، معامله داشته است.

بر اساس اين اوراق، يك شركت پوششى پانامايى 
نيز به اختفاى ميليون ها دالر حاصل از سرقت شمش 

طال در بريتانيا كمك كرده است.
 16 دوشنبه  روز  هم  آسوشيتدپرس  خبرگزارى 
فروردين گزارش كرده كه فعاليت مالى بيش از 800 
نفر از ثروتمندان استراليايى به دليل ارتباط احتمالى 
با اين اسناد منتشرشده و از سوى اداره ماليات اين 

كشور در دست بررسى قرار گرفته است.
چان،  جكى  و  باليوود  سينماى  ستاره  باچان،  آميتا 
دنياى  مشهور  افراد  ميان  در  نيز  هنگ كنگى  ستاره 
از  اسنادى  كه  هستند  چهره هايى  جمله  از  سرگرمى 

فرار مالياتى آنها منتشر شده است.
آن طور كه «اسناد پاناما» مدعى شده اند آميتا باچان 
نقل  و  حمل  شركت  چهار  دست كم  مدير  هندى، 
است كه 23 سال پيش از اين به منظور فرار مالياتى 

ثبت و راه اندازى شده اند.
اين  مجاز  سرمايه  نوشته  اكسپرس  هندى  روزنامه 
شركت ها بين پنج تا پنجاه هزار دالر است، اما ميزان 
دالر  ميليون ها  نقل  و  حمل  حوزه  در  آنها  تجارت 

بوده است.

عروس  راى،  آيشواريا  گزارش ها،  اين  نوشته  به 
آميتا باچان كه سهامدار و مدير يكى از شركت هاى 
اعضاى  همراه  به  نيز  بوده  پول شويى  ثبت شده 
مالياتى،  پناهگاه هاى  از  سوءاستفاده  با  خانواده اش 

داشته است. مالياتى  فرار 
اين اسناد با اشاره به نام 500 فرد هندى از جمله 
در  كه  كشور  اين  مستغالت  و  امالك  غول هاى 
دارند،  قرار  فونسكا»  «موساك  شركت  فهرست 
را  پول شويى  و  مالياتى  فرار  نظر  از  دهلى  شرايط 

كرده است. ويژه 
هنك گنگ  سينماى  دنياى  ستاره  چان،  جكى 
شركت  نمايندگى  به  شركت  شش  دست كم  نيز 
تجارت  براى  است  ممكن  البته  كه  داشته  فونسكا 

مشروع و نه فرار مالياتى ثبت شده باشند.
پاكستان  وزير  نخست  شريف،  نواز  خانواده 
قرار  منتشرشده  اسناد  فهرست  در  آنها  نام  كه  نيز 
دارد، از مالكيت خود بر پناهگاه هاى مالياتى دفاع 

كرده اند.
از چهار فرزند آقاى شريف، به نام سه تن از آنها 
كه  مريم  دخترش  است؛  شده  اشاره  اسناد  اين  در 
به عنوان ادامه دهنده راه پدرش در سياست از وى 
كه  حسين  و  حسن  پسرانش  و  مى شود  برده  نام 
پناهگاه هاى  با  لندن  در  آنها  ثبت شده  شركت هاى 

بوده اند. مرتبط  پانامايى  مالياتى 

اسناد پاناما: «پول شويى عظيم» برخى 
سران كشورها از جمله احمدى نژاد
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گوشه هايى از كتاب جنجال برانگيز كامًال 
Totally Private خصوصى

از كجا آغاز شد؟
همچون  سپردن،  خاطرات  روايت  به  را  قلم 
تراشيدن تنديسى است كه از دل صخره اى سخت 
و ناهموار بيرون آيد. گاه شكيل و برازنده و گاه 
بدقواره و زشت، به ويژه آنكه «سنگ تراش» هم 

ناشى باشد!
به  سركشيدن  و  نوشتن  ادبيات،  تاريخ  طول  در 
با  همواره  آشنا،  «آدم ها»ى  زندگى نامه  و  زندگى 
باورها و ناباورى هايى روبروست كه جامعه به خود 
حق مى دهد در صحت و ُسقم آن شك و ترديد يا 
با مراجعه به شواهد، بازنگرى كند. چرا كه وقتى 
«آدمِ سرگذشت» كوله بارى از شنيده ها و خوانده ها 
را در ذهن ديگران به يادگار گذاشته است، هرگونه 
زندگى  اصالت  الپوشانى،  و  ظاهرسازى  رتوش، 
نگارنده  تخيل  گروى  به  را  خاطرات  قهرمان 

مى سپارد و ايضاء به ناباورى خواننده. 
از سوى ديگر، جذابيت سفر مشترك قلم و ذهِن، 
چاشنى  نگارنده،  تخيل  كه  مى نمايد  خود  وقتى 

واقعيِت حوادث شود !
***

«محمود قربانى» نه چهره ايست سياسى و نه دستى 
دراقتصاد جهانى دارد. نه وزير بود و نه وكيل. هرگز 
شغل دولتى و سازمانى نداشته و عضو هيچ حزب 

و گروهى هم نبوده است اما...
كمترايرانى است كه نامى از او نشنيده باشد.

زندگى «قربانى»كاباره دار معروف، بعد از ازدواجش 
با فائقه آتشين «گوگوش» براى او شهرتى پردردسر 
ساخت تا جائى كه حضورش هم در صحنه سياسى 

مملكت نقش ساز شد و هم در صحنه هنر!
***

سابقه  به  «محمود»  ميالدى   2006 سال  اواسط 

سال ها شناخت از نگارنده، يادداشت هايى (بالغ بر 
سه هزارصفحه) كه بيشتر آن در روزهاى فراغت 
زندان! (داخل و خارج از كشور) نوشته شده است 
را در اختيار نويسنده قرار داد. با مرورى گذرا بر 
يادداشت ها و مسائل بى پرده اى كه در آن عنوان شده 
بود و همچنين تأكيد «قربانى» بر انعكاس همه نقطه 
نظرهايش بدون كم و كاست، انصراف خود را از 
نگارش آن اعالم و داليل را براى خود نگاه داشتم 

از جمله:
كسانى  خصوصى  زندگى  از  بردارى  پرده   -
با  گونه اى  به  و  مى شناسم  را  سال هاست آنها  كه 

بسيارى شان دوستى ديرينه دارم.
- گذر در مسائل سياسى و هنرى ديروز و امروز 

با «بار» نگاه يكطرفه خود قربانى.
-  و در نهايت تأكيد نويسنده به روايت تصوير 
واقعى «محمود قربانى» با همه سپيدى ها و سياهى ها 
كه مى توانست به دلتنگى، دلخورى و يا به عدم 
موافقت او بيانجامد. به همين خاطر پاسخ «نه» را 
همراه با انبوه يادداشت هايش در زرورق عذرخواهى 

و بهانه ى عدم وقت كافى تحويلش دادم.
«قربانى» با تكّدرخاطر و يا بقولى «دلخورى» دسته 
يادداشت هايش را در ساكى ريخت و رفت و رفت 
و سال ها گذشت... و در تمام اين سال ها من ماندم و 
اين وسوسه ماندگار كه اگر اين خاطرات با دوربين 
واقعيت به رشته تحرير در آيد، بى ترديد روشنگر 
بسيارى از رخ داد هاى ريز و درشت شش دهه از 
زندگى جامعه اى است كه دستخوش دگرگونى و 

تغيير و تكامل تاريخى ست...
قربانى  ديگر  بار  ميالدى،  سال 2014  اواخر  در 
به  تسليم  با  بار  اين  و  كرد  تكرار  را  پيشنهادش 
بالغ  شرط  كه  را  آنچه  ساله،  چندين  وسوسه اى 

است با او در ميان گذاشتم... از جمله:
پرش از روى مسائلى كه با فرهنگ امروز جامعه 

همخوانى ندارد بدون لطمه به استخوان بندى اصلى 
خاطرات.

بازسازى ديدگاه يك بعدى « قربانى» به مسائل 
سياسى و هنرى ديروز و امروز.

(نگارنده-  گوناگون  زواياى  از  خاطرات  روايت 
راويان، شواهد و خود محمود).

اختيار كامل در حذف يا پيوست مواردى كه به زعم 
صاحب خاطرات خوش نيايد.

و  خوشايند  چه  يافته،  نگارش  صفحات  همه 
چه ناخوشايند (از نظر صاحب خاطرات) توسط 

خود«قربانى» تائيد و امضاء شود.
قرار بسته شد و «محمود» با لوطى گرى خاص 
من  ماندم  و  ماند...  استوار  تعهدش  بر  خودش 
سا  مالحظه گرى ها،  همه  با  كه  و يادداشت هايى 
نسور بسيارى از مسائل پشت پرده اش، غيرممكن! 

و تغيير بعضى از اسامى، ممكن!

كه  است  سرگذشتى  شاهد  خواننده  بدينسان  و 
تنها به زندگى نامه پرجنجال يك شخص معروف 
اختصاص ندارد بلكه گذرى است «ُرمان گونه» بر 

بخشى از تاريخ معاصر كشورمان.
اين  بودن  پيچ  در  پيچ  دليل  به  نهايت،  در  و   ...
نوشته،  فرم  در  تازگى  و  تنوع  نيز  و  خاطرات 
فصل بندى كتاب، همچون دانه هاى از هم گسسته 
تسبيح است. خواننده در صورت تمايل، قادر است 
با سليقه و ديدگاه خود، مهره ها را به ترتيبى كه 

مى پسندد، پيوسته و دنبال كند.

فرزان دلجو         
   لس آنجلس- زمستان 2016 

- كاباره ميامى بفرمائيد؟
- آقاى قربانى صحبت كنند.

در دنياى كتاب و نشر:

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

818 9 08 08 08

سرگذشت پرماجرا و حيرت آور «محمود قربانى» هتل دار معروف و 
پدرخوانده اينترتيمنت

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=96652&cat=1&pgs=1&pic=A
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99406&cat=1&pgs=1&pic=A
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در دنياى كتاب و نشر:
- شما؟

- كالنترى يوسف آباد!
- گوشى.

پنجشنبه شب ها در كاباره ميامى سوزن بياندازند 
پائين نمى آيد. كسا نى كه شب ها از خيابان پررفت 
و آمد و سردرخت بهم سائيده پهلوى (ولى عصر 
امروز) عبور مى كنند، زن ها و مردهاى شيك پوشى را 
مى بينند كه از ماشين هاى آخرين مدل «رولزرويس»، 
«جاگوار»، «مرسدس بنز» و «بى ام و» با تأنى پياده 
مى شوند تا با راهنمايى خدمه و دربان هاى اتوكشيده 

به درون هتل ميامى قدم بگذارند.
«محمود قربانى» كه همراه برادر بزرگتر «احمد»، 
براى  را  ايران  بلكه  تهران،  شب هاى  شلوغ ترين 
خوش به احوال ها در هتل و كاباره ميامى تدارك 
مى بينند، هر هفته و هرماه سرشناس ترين هنرمندان 
ايرانى و فرنگى را بر صحنه كاباره شان مى كشند تا 
رقبا را در كاباره هاى شكوفه نو و باكارا و مولن روژ، 
كيش و مات كنند. خيلى از افسران و پاسبان هاى 
مأمور در كالنترى يوسف آباد كه طبق قرار كالنترى 
و هتل، به نوبت از شب هاى اين مكان پاسدارى 
مى كنند، براى اين مأموريت هاى شبانه سر و دست 

مى شكنند.
- آقاى قربانى، از كالنترى يوسف آباد با شما كار 

دارن.
به  دمى  پيك.  و  شيك  رفته.  و  شسته  «محمود» 
خمره اول شب زده، گوشى را از تلفنچى كاباره 

مى گيرد:
- بله؟

- آقاى قربانى. 
- بفرمائين. 

- من سرگرد سرشته هستم.
- چاكر تيمسار!

- قربانى، همين االن بگو يك ميز شش نفره آماده 
كنن، جلوى صحنه! 

- نميشه!
- يعنى چى نميشه؟

تا  صدوپنجاه  جمعه اى  شب  تيمسار  جون   -
رِزروى هم رد كرديم.

صداى سرگرد سرشته گره مى خورد:
- هركارى ميكنى بكن. واالحضرت و مهندس 

مراد پناه و دوستاشون دارن ميان اونجا.
- آخه تيمسار....

- اينقدرم بمن نگو تيمسار. درستش كن. خودمم 
وسط هفته ميام پيشت.

- تيمسار..!
تلفن قطع مى شود.

«محمود» به گوشى نگاه مى كند و بعد به «اكبر 
ميرزائى» كه در كنارش ايستاده است. «اكبرميرزائى» 
قهرمان كشتى و يكى از نوچه ها و بِپاهاى «قربانى» 
است كه بيشتر اوقات دور و بَر محمود مى چرخد و 

زندگيش در گردش همين چرخ.!
«محمود» گوشى را مى گذارد و مى غرد:

- عجب گرفتارى شديم آ.....
«ميرزائى» شانه هايش را عقب مى دهد.

- چى شده محمودخان؟
جا  از  و  نمى دهد  را  «ميرزائى»  پاسخ  «محمود» 
جلوى  ميزهاى  از  يكى  مدت  كوتاه  در  مى َكند. 
صحنه با سرنشينانش، همراه با عذرخواهى و اينكه 
امشب ميهمان «ميامى» خواهند بود، سريعاً جا به جا 

مى شود.
صحنه غرق در نور است. شاه ماهى هنر چشم ها 
را خيره كرده است. «با نگاهت اين روزها دارى منو 

چوب ميزنى، بزن ... بزن...»
آدم هاى  «محمودرضا»  واالحضرت  ميهمانان 
كله گنده شهرند. مهندس «مفرح» صاحب بانك 
صاحب  پناه پور»  «مراد  مهندس  و  صادرات 
ساختماِن از ما بهتران، معروف به «ASP» در كنار 
اين چهره هاى صاحب نام، چند خانم آالمد باالى 
شهر، نيز ميز جلوى صحنهِ كاباره را اشغال مى كنند.
بطرى ِ  برق  در  نور  رنگارنگ  بازى  انعكاس 
شامپاين هاى اهدايى مديريت كاباره، ميز واالحضرت 
آوازه  مى بخشد.  خاص  تأللويى  را  ميهمانانش  و 
بال  تازگى ها  من  بازيگوش  «دل  مى خواند  خوان 

شده...»
به  حواسش  دانگ  شش  كه  درحالى  «محمود» 
صحنه و آوازه خوان است، به مشتريان سرشناس و 

دوستان و آشنايان نيز مى رسد. محمود صدا مى زند:
- قاراپت!

كاباره  سالن  داخلى  مدير  سال هاست  «قاراپت» 
بركار  نظارت  ضمن  شب،  مدت  تمام  در  است. 
گارسون ها، گوش به فرمان «محمود» است. قاراپت 

با گام هاى بلند خود را به «محمود» مى رساند.
- بله آقا.

محمود به ضلع شرقى كاباره اشاره مى كند:

- يك شامپاين بفرست ميز چهارده.
- چشم آقا.

قاراپت دل دل مى كند و دل به دريا مى زند:
- در ضمن از ميز واالحضرت ميگن، «خانم» بعد 

از برنامه تشريف ببرن سر ميزشون!
«محمود» ابرو در هم مى كشد:

- واالحضرت ُگه  خوردن! به اركستر بگو تموم 
كنه.

قاراپت به ميزهاى مملو از جمعيت نگاه مى كند و 
آهسته مى گويد:

- آقا هنوز نيم ساعتم نشده كه مى خونن...  صداى 
مردم در مياد.

چشمان «محمود» پرخون مى شود.  يقه و پاپيون 
قاراپت را با هم مى كشد زير دماغش.  دستش را 

بلند مى كند، پشيمان مى شود و مى غرد:
- به تو مربوط نيست مرتيكه!

در  محمود  دست  از  قاراپت  نرم  گردنش  را 
مى آورد و عقب مى كشد.

- چشم آقا.

- به «اميراللى» هم  بگو زود «خانم» را  ببره خونه.
- چشم آقا.

«اميراللى» راننده محمود است. نوك زبانى صحبت 
مى كند. از بچگى او را «اميراللى» صدا مى زنند. زبر 

و زرنگ و در رانندگى خوش دست است.
«محمود» ليوان ويسكى مخصوص پر از يخ اش 
را كه يكى از گارسون ها برايش آورده است لب 
مى زند و به سالن نگاه مى كند. به ميز ميهمانان ويژه... 
واالحضرت چهارچشمى به آوازه خوان چشم دارد 
و اين از چشم «محمود» دور نمى ماند. دندان هايش 
را، بهم مى فشارد و سريع به پشت صحنه مى رود. 
بالرين هاى فرنگى كه برنامه شان قبل از آوازه خوان 
اصلى به پايان رسيده است مشغول تعويض لباس 
و جمع و جور كردن وسايل شان هستند. «عبداهللا» 
مسئول  رتق و فتق امور پشت صحنه، با يكى از 
رقصنده ها در حال صحبت است و متوجه حضور 
محمود نمى شود. محمود، محكم به پس گردنش 

مى زند.
- حواست كجاست؟

رنگ «عبداهللا» مثل گچ ديوار مى شود. خودش را 
جمع و جور مى كند:

- همين جا آقا.
- خانم آخرين آهنگشه، تموم شد بگو موزيك 

رقص بزنن.
- چشم آقا.

گردش  جاريست.  درفضا  موسيقى  صداى 
بهم  مشتريان  دست  در  كه  مشروب  گيالس هاى 
سائيده مى شود و به سالمتى هم مى نوشند همراه با 
نواى خوش آوازه خوان، فضاى سرد زمستان را از 

ياد مدعوين برده است.
محمود به جلوى درِ ورودى كاباره مى آيد، ذهنش 
بهم ريخته است. مى داند كه شب آبستن رويدادى 
نگاه  بيرون  به  ورودى  درِ  بزرگ  شيشه  از  است. 
مى كند. برف مثل حرير بر تن خيابان مى نشيند. 
صداى آوازه خوان كه زودتر از موعد هميشگى، 
آخرين ترانه اش را مى خواند، براى «محمود» تنها 
صداى يك خواننده نيست. او حاضر است براى 
حفظ صاحب اين صدا، براى حراست از همسرى 
كه به تازه گى او را صاحب فرزندى ساخته است، با 

جهانى دست و پنجه نرم كند!
صداى «گوگوش» از صحنه پَر مى كشد. به جان 
محمود، مى ريزد. به سالن خروجى راه مى برد و از 

آنجا گوئى در شهرى خفته فرياد مى زند:
«مرا از ياد مبر!»

بارش برف، سنگين تر شده است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=12191&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17789&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9540&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2
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حزب  نامزدى  كسب  داوطلب  ترامپ،  دونالد 
جمهوريخواه براى انتخابات رياست جمهورى آمريكا، 
تنها چند ساعت پس از آن كه «نوعى مجازات را براى 
زنانى كه غيرقانونى سقط جنين مى كنند» پيشنهاد كرده 
بود، حرف خود را اصالح كرد. اگر چه كورتاژ يا سقط 
جنين در آمريكا قانونى است، اما هنوز يك موضوع 

بحث انگيز محسوب مى شود.
بنا بر يك حكم تاريخى ديوان عالى آمريكا در سال 
1973 كه غالبا از آن به عنوان «رو، بر ضد ويد» نام برده 

مى شود، سقط جنين در اين كشور قانونى است.
حكم قضات ديوان عالى آمريكا كه با 7 راى موافق در 
برابر2 راى مخالف صادر شده بود با استناد به اين بود كه 
دولت ها اختيار ممنوع اعالم كردن سقط جنين را ندارند.
حكم مورد بحث بر اساس اين تصميم بود كه حق 
زن براى پايان دادن به باردارى، بر اساس آزادى انتخاب 
شخصى در مورد مسائل خانوادگى است كه چهاردهمين 

متمم قانون اساسى آمريكا آن را تاييد كرده است.
وجه تسميه قانون موسوم به «رو بر ضد ويد» به دليل 
ايستادگى «جين رو» كه نام حقيقى اش نورما مك كاروى 
است، در مقابل هنرى ويد، دادستان كل داالس در ايالت 

تگزاس است.
نورما مك كاروى، زن بدون همسرى كه براى سومين 
بار حامله شده بود و قصد سقط جنين را داشت يك 
قانون ايالت تگزاس را كه سقط جنين را جز در موارد 
تجاوز جنسى، رابطه جنسى با محارم و يا خطر براى 

جان مادر، قدغن مى كرد به زير سئوال برده بود.
اما دهه ها پس از قانونى شناختن سقط جنين، مخالفان 
اين حكم اختياراتى را كه از دست داده بودند تا حدودى 
براى  قوانينى  آمريكا  ايالت  در 30  اكنون  و  بازيافتند 

محدود كردن حق سقط جنين، وضع شده است.

ديوان   1980 سال  در 
قانونى  بر  آمريكا  عالى 
استفاده  كه  گذاشت  صحه 
را  فدرال  دولت  بودجه  از 
در  جز  جنين،  سقط  براى 
نجات  براى  كه  مواردى 
بود،  ضرورى  مادر  جان 

ممنوع مى كرد.
كنگره   ،2003 سال  در 
سال   30 از  پس  آمريكا 
اولين محدوديت مهم براى 
سقط جنين را تصويب كرد 

و قانونى گذراند كه سقط جنين هاى بخصوصى را كه 
پس از گذشتن مدت معينى از باردارى بود و مخالفان 
سقط جنين آن را «تولد ناقص» مى خواندند، ممنوع 

مى كرد.
نتيجه چنين محدوديت هايى اين است كه بسيارى از 
زنان آمريكايى براى سقط جنين به جاهاى ديگر و غالبا 
خارج از كشور سفر مى كنند و هزينه بيشترى را براى 

سقط جنين متحمل مى شوند.
در ماه مارس، ديوان عالى آمريكا در جريان پرونده اى 
قرار گرفت كه در باره يك قانون ايالت تگزاس بود كه 
پزشكان و كلينيك هاى مرتبط با سقط جنين را مشمول 

مقررات سختى مى كرد.
بخش بحث انگيز اين قانون اين بود كه كلينيك هاى 
مخصوص سقط جنين در اين ايالت را مكلف مى كرد 
تسهيالت و تجهيزاتشان در سطح بيمارستان ها باشد و 
پزشكانى كه عمل سقط جنين را انجام مى دهند نيز مى 
بايستى امكانات پذيرش بيمارانشان در بيمارستان هاى 

نزديك به كلينيك را داشته باشند.

اكنون قضات ديوان عالى بايد نظر بدهند كه آيا چنين 
محدوديت هايى، حقوق اساسى زنان براى سقط جنين 

را كاهش مى دهد يا نه.
آمار «مراكز كنترل و جلوگيرى از بيمارى» كه در سال 
2012 در آمريكا منتشر شد، نشان مى داد كه 699 هزار و 
202 مورد سقط جنين در طول سال 2011، انجام شده.

بهداشتى  مراكز  از   1969 سال  از  بحث  مورد  نهاد 
شمارى از اياالت آمريكا درخواست دريافت اين آمار را 

كرده بود ولى دادن اين اطالعات داوطلبانه بود.
در سال 2014، يك گزارش انستيتوى گوتماچر، كه از 
حق سقط جنين دفاع مى كند، حاكى از اين بود كه در 
فاصله سال هاى 2008 تا 2011، نرخ سقط جنين در 
آمريكا كاهش يافته و به پايين ترين حد از زمان قانونى 

شدن آن در سال 1973 رسيده.
موضع رسمى حزب جمهورى خواه آمريكا اين است 

كه سقط جنين بايد غيرقانونى اعالم شود.
حزب دموكرات مى گويد از قانون آزادى سقط جنين 
حمايت مى كند و معتقد است يك زن حق تصميم 

گيرى در مورد باردارى اش را دارد.

دولت آمريكا يك شهروند سنگاپور را به اتهام نقض 
قوانين صادراتى اش عليه ايران از اندونزى مسترد و در 

واشنگتن دادگاهى كرده است.
ليم يونگ نام (معروف به استيون ليم)، 42 ساله، متهم 
است كه هزاران قطعه الكترونيكى حساس منتقل كننده 
فركانس هاى راديويى كه در ساخت بمب كاربرد دارد را 

به ايران فروخته است.
از  مورد  كه 16  مى گويد  آمريكا  دادگسترى  وزارت 
قطعات الكترونيكى مذكور پيش تر در بمب هاى كنار 

جاده اى در عراق كشف شده است.
متهم كه در سال 2014 ميالدى در اندونزى بازداشت 
شده بود حاال به پليس فدرال آمريكا (اف بى آى) تحويل 

داده شده است.
مقامات آمريكايى مى گويند ليم يونگ نام روز دوشنبه 
پايتخت،  واشنگتن،  در  دادگاهى  در  آوريل)  (چهارم 

حاضر شده است.

بين  كه  است  متهم  او 
 2008 تا   2007 سال هاى 
هزار  شش  حدود  ميالدى 
قطعه ممنوع را خريده و در 
پنج محموله به ايران فرستاده 

است.
از  استاينباك،  مايكل 
پليس  ارشد  مقامات 
گفت:  دوشنبه  روز  فدرال 
فن  غيرقانونى  «صادرات 
آورى هاى آمريكا به شدت 

براى امنيت ملى اياالت متحده زيان بار است.»
بنا بر بيانيه وزارت دادگسترى آمريكا، متهم در سال 
2009 ميالدى به مقامات فدرال گفته بود كه در صادرات 

غيرقانونى به ايران دست نداشته است.
اين پرونده همچنين چند متهم ديگر دارد، از جمله 

شركت ايرانى مجتمع الكترونيك پايا كه به گفته مقامات 
آمريكايى قطعات الكترونيكى را از ليم يونگ نام خريده 

است.
الريجانى،  مى گويند حسين  آمريكا  قضايى  مقامات 
از  ديگر  يكى  نيز  پايا،  الكترونيك  مجتمع  مديرعامل 

متهمان پرونده است.

همزمان با انتقال دو زندانى از گوانتانامو به سنگال، 
برخى سناتورهاى آمريكايى در تالش هستند مانع انتقال 
برخى از اين زندانيان به كشورهايى به گفته آنها «حامى 

تروريسم» از جمله ايران شوند.
دو  كرد  تاييد  دوشنبه  روز  آمريكا  دفاع  وزارت 
كارشناس سابق مواد منفجره القاعده كه در بازداشتگاه 
نظامى گوانتانتامو زندانى بودند را به سنگال فرستاده 

است.
آمريكايى  سناتور  يك  خبر،  اين  تاييد  با  همزمان 

خواهان ممنوعيت انتقال زندانيان به ايران شد.

مارك كرك، سناتور جمهوريخواه ايالت ايلينوى به 
همراه برخى از ديگر سناتورها  در اليحه پيشنهادى 
خود مى گويند انتقال زندانيان گوانتانامو به مكانهايى 
كه از نظر آنها «كانون تروريسم» و «كشورهاى حامى 
تروريسم» از حمله ايران، يمن، ليبى، سومالى، سوريه و 

سودان را ممنوع مى سازد.
 در حال حاضر، قانون انتقال زندانيان به يمن، ليبى 
و سوريه را فقط تا پايان سال ميالدى ممنوع مى كند 
اما آقاى كرك، سناتور جمهوريخواه ايالت ايلينوى كه 
اليحه را روز دوشنبه پيشنهاد كرد، مى خواهد ممنوعيت 

دائمى باشد و ايران و سودان هم به ليست افزوده شوند.
بر اساس قانون، پنتاگون بايد كنگره را 30 روز زودتر 
از انتقال بازداشت شدگان آگاه كند. نخستين آگاهى در 

مورداين دو نفر، در اواسط اسفند فرستاده شد.
دولت اوباما مى گويد برخى ديگر را قرار است از 
گوانتانامو منتقل كند. در مورد ديگران، انتظار مى رود باز 

به اطالع كنگره رسيده شود.
سوابقى  شدند،  فرستاده  سنگال  به  كه  بازداشتى  دو 
طوالنى از حمايت از القاعده و ارتباط هاى نزديك با 

رهبران سازمان هاى تروريستى داشتند.

مقامات نيروى دريايى آمريكا گفته اند كه يك محموله 
سالح را در درياى عرب توقيف كرده اند كه احتماال از 
ايران براى رسيدن به دست نيروهاى حوثى در يمن 

بارگيرى شده بود.
نيروى دريايى آمريكا در اطالعيه اى گفته است كه اين 
محموله كه در يك لنج كوچك مخفى شده بود، شامل 
1500 قبضه كالشنيكف، 200 قبضه آر پى جى انداز و 
21 قبضه مسلسل 50 ميليمترى بود كه روز دوشنبه هفته 

گذشته (9 فروردين، 28 مارس) توقيف شد.
لنج حامل تسليحات و سرنشينان آن پس از انتقال 
محموله به يكى از شناورهاى نيروى دريايى آمريكا، 

اجازه يافتند به راه خود ادامه دهند.
نيروى دريايى آمريكا مى گويد كه اين محموله، تازه 
ترين مورد از رشته محموله هاى توقيف شده تسليحات 
غيرقانونى بوده است كه گمان مى رود از مبدا ايران براى 

حوثى هاى يمن ارسال شده اند.
نيروى دريايى استراليا روز 27 فوريه (8 اسفند 1394) 
قبضه   100 و  كالشنيكف  قبضه   2000 با  را  لنجى 

آر پى جى انداز توقيف كرده بود.
كشتى  يك  هم  فروردين)  (اول  مارس   20 روز 

نيروى دريايى فرانسه محموله اى شامل 2000 قبضه 
كالشنيكف، ده ها قبضه اسلحه تك تيرانداز دراگونوف، 

9 موشك ضد تانك و تجهيزات ديگر را توقيف كرد.
شبه نظاميان شيعه حوثى از سال 2014 كه صنعا، پايتخت 
يمن را تصرف كردند، با نيروهاى وفادار به عبد ربه منصور 
رهبرى  به  ائتالف  و  كشور  اين  جمهور  رئيس  هادى، 

عربستان مى جنگند كه از آقاى هادى حمايت مى كند.
ايران متهم است كه از شيعيان حوثى حمايت تسليحاتى 
مى كند، اما مقامات ايران مى گويند كه حمايت آنها تنها 
سياسى است و خواهان برقرارى آتش بس فورى و حل 
اختالفات از طريق مذاكره و تشكيل دولت آشتى ملى 

در يمن هستند.

5 نكته در باره سقط جنين زنان در آمريكا

آمريكا يك سنگاپورى را به اتهام فروش قطعات 
بمب به ايران محاكمه مى كند

سناتورهاى آمريكايى مى خواهند زندانيان گوانتانامو 
به ايران منتقل نشوند

نيروى دريايى آمريكا: محموله سالح 
ايرانى براى حوثى ها توقيف شد
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با  «مسنجر»  اپليكيشن  يك  به  دارد  قصد  اسكايپ 
قابليت هاى تازه اى بدل شود.

از  يكى  اسكايپ  كه  است  درست  تايم  گزارش  به 
ارزان  و  راحت  اينترنتى  تماس  اپليكيشن هاى  اولين 
كار  روى  به  با  محبوبيتش  اما  بود،  دنيا  سراسر  در 
همينطور  و  چت  جى  تلگرام،  واتس آپ،  آمدن 
مسنجر قدرتمند فيس بوك روز به روز كمتر مى شود. 
حاال مايكروسافت مى گويد كه اسكايپ قرار است به 
چيزى «بيش از يك اپليكيشن چت» بدل شود. برنامه 
به  تنها  را  اسكايپ   2011 سال  در  كه  مايكروسافت 
قيمت هشت و نيم ميليارد دالر خريد اين است كه 
با  و  رسانه اى  چند  اپليكيشن  يك  به  تبديل  را  آن 

قابليت  تعاملى بيشتر بين كاربران بدل كند.
نسخه جديد اسكايپ به كورتانا، سخنگوى مجازى 
او  آى  سيستم هاى  در  سيرى  مانند  كه  مايكروسافت 
اس عمل مى كند، و همينطور به برخى اپليكيشن هاى 
ادغام  اسكايپ  با  كه  مى دهد  را  اجازه  اين  ديگر 
هواپيما  بليط  اسكايپ  از  مى توان  ديگر  حاال  شوند. 

و هتل خريد، يا اينكه به تماشاى ويدئو پرداخت.
به گزارش كوارتز، اين تغييرات بزرگترين تغييرات 
عمر 13 ساله اسكايپ به شمار مى روند. ساتيا نادال، 
«مى خواهيم  مى گويد:  مايكروسافت  عامل  مدير 
غنى  را به صورت بسترى  همه اين ابزار محاوره اى 
براى تمام انواع تعامالت كامپيوترى درآوريم.» قرار 
است كه كورتانا مانند واسطه اى بين اسكايپ و بقيه 
است  ممكن  مثال  عنوان  به  كند.  عمل  اپليكيشن ها 
وقتى در اسكايپ مشغول چت يا صحبت هستيد از 
مى خواهيد  آيا  كه  كنيد  دريافت  پيغام  يك  كوورتانا 
همچنين  بدانيد؟  را  اطراف  رستوران هاى  آدرس 
مثل  را  شما  موقعيتى  ترجيحات  از  برخى  كورتانا 
هتلى كه معموال در آن اقامت مى كنيد يا نوع سرويس 
هواپيمايى شما را به خاطر مى سپارد و ممكن است 
در اسكايپ به شما پيغام دهد كه آيا مايل به استفاده 

مجدد از آنها هستيد يا نه.
كه  بود  كرده  اعالم  پيش  چندى  هم  فيس بوك   
اپليكشن هاى خدماتى (مثل رزرو هتل يا درخواست 

تاكسى) را در بخش مسنجرش لحاظ كرده است.

تعداد  كه  مى كند  خاطرنشان  جديد  گزارش  يك 
بزرگساالن چاق در جهان بيشتر از افراد كم وزن است.

محققان دانشگاه ايمپريال كالج لندن در گزارشى كه 
براى نشريه پزشكى النست بريتانيا نوشته  اند گفته اند كه 
چهار دهه پيش، كم وزنى (كسر وزنى) مشكل عمده ترى 
نسبت به چاقى بود اما امروزه اين وضع به طرز قابل 

توجهى دگرگون شده است.
اين تحقيق به سرپرستى پرفسور مجيد عزتى دانشمند 
ايرانى بريتانيايى صورت گرفته و در گزارش به دولت ها 
در سراسر جهان هشدار داده كه بايد دست به اقدامات 

عملى بزنند.
اين افراد شاخص توده بدنى (بى ام آى) نزديك به 20 
سال  تا  سال 1975  از  را  بزرگسال  زن  و  مرد  ميليون 

2014 مقايسه كردند.
در اين بررسى معلوم شد كه چاقى در مردان سه برابر 

و در ميان زنان دو برابر شده است.
به نوشته اين گزارش، تعداد بزرگساالن چاق در جهان از 
105 ميليون نفر در سال 1975 به 641 ميليون نفر در سال 
2014 رسيده است. در همين مدت تعداد افراد داراى كسر 

وزن از 330 ميليون نفر به 462 ميليون نفر رسيده است.
پروفسور عزتى گفته است: «تحقيقات ما نشان داده 
است كه در مدت 40 سال، ما از جهانى كه كم وزن ها، 
بيش از دو برابر چاق ها بودند، به دنيايى رسيديم كه 

تعداد افراد چاق بيشتر از كم وزن هاست.»
كم وزنى كماكان يك مشكل بهداشتى قلمداد مى شود 
و اين مساله در كشورهايى مانند هند و بنگالدش يك 

معضل جدى است.
نويسندگان اين گزارش هشدار داده اند كه اين مشكل 
به حدى بزرگ شده كه با دخالت پزشكى و يا ساخت 

راه هاى ويژه براى دوچرخه سواران قابل حل نيست.
اقدامات  به  دست  تا  خواسته اند  دولت ها  از  آنها 

هماهنگ از جمله در مورد قيمت مواد غذايى بزنند.
پروفسور عزتى گفته است بعيد است كه اين وضعيت 
تغيير كند مگر آن كه دولت ها خريد مواد غذايى بهداشتى 
و سالم مانند ميوه هاى تازه و سبزيجات را براى همگان 
امكان پذير كنند و در مقابل بهاى مواد غذايى غير سالم 

و فراورى شده را افزايش دهند.
دنيا  كشور   186 اطالعات  از  گزارش  اين  محققان 

استفاده كرده اند.

هنگام  در  كه  آمده  پيش  هم  شما  براى  احتماال 
دردكشيدن اطرافيان فكر كرديد كه خودتان هم «دردتان 
را  كسى  انگشت  بريدن  صحنه  است  ممكن  مى آيد.» 
ببينيد و دلتان «خون شود»  يا وقتى چكش به اشتباه روى 
ناخن شصت دوستتان فرو مى آيد شما هم آهى از ته 

دل بكشيد.
عكس العمل  يك  اين  كه  مى كنيم  گمان  ما  اغلب 
احساسى به درد كسانى هست كه دوستشان داريم نه 

حس كردن واقعى درد.
اما دانشمندان مى گويند كه بخشى از ساختار مغز، بخش 
 cingulate   و (anterior insula)اينسوال قدامى
cortex  به هنگام بروز درد در بدن خود ما يا به هنگام 

ديدن درد كشيدن اطرافيانمان فعال مى شوند.
به گزارش ديلى ميل، دانشمندان مركز علوم شناختى 
اين  شدن  فعال  كه   مى گويند  پالنك  ماكس  مغز  و 
ما  خود  اگر  حتى  كه  مى شود  باعث  مغز  بخش هاى 
زخمى نشويم، باز هم  دردى  را كه فرد زخمى حس 

مى كند، حس كنيم.
دكتر آنيتا توشه، يكى از دانشمندان عصب شناس اين 
مركز مى گويد: «واقعيت اين است كه مغز ما درد و ديگر 
حوادث ناخوشايند اطرافمان را هم تحليل مى كند.» به 
گفته توشه، «تجربه درد اطرافيانمان از نظر ارتباطات 
اجتماعى بسيار اهميت دارد چرا كه ما را قادر مى كند 

درد بقيه را درك كنيم. »

براى اين تحقيق، دانشمندان فعاليت هاى مغزى را در 
هنگام زخمى شدن شخص و همينطور ديدن زخمى 
شدن ديگران با هم مقايسه كرده اند. وقتى فردى، فرضا 
انگشتش را با چكش زخمى مى كند، يك درد فيزيكى را 
تجربه مى كند. در اين حالت فرد حواسش را بيشتر جمع 

مى كند تا دوباره دستش زير چكش نرود.
اما وقتى فرد دوستش را مى بيند كه به دستش چكش 
مى خورد، يك درد «همدالنه»  را حس مى كند. در اين 
حال، با آنكه از نظر فيزيكى اتفاقى برايش نيافتاده، اما 
در مغزش همان عاليم ضربه ديدن به وجود مى آيد. فرد 
احساس پريشانى مى كند و مانند دوستش، از چكش 
فاصله مى گيرد با اينكه چكش باعث دردى براى بدن 

وى نشده است.
با آنكه تحقيقات سابق نشان داده بود كه  بخش اينسوال 
 cingulate cortex و   (anterior insula)قدامى
آن در مغز در هنگام هر دو نوع درد (چه فيزيكى و 
چه همدالنه) فعال مى شوند، اما مشخص نشده بود كه 

چطور اين نوع فعاليت ها با هم تطابق دارند.
دكتر تانيا سينگر، مدير مركز ماكس پالنك مى گويد 
كه بايد به اين سئوال كه آيا يك درد خالص است يا 

تصنعى پايان داد.
در مدل جديد پيشنهادى دانشمندان، درد حاصل كنش 
و واكنش عوامل چندگانه و از جمله فرآيند هاى حسى 

و احساسى است.

نتايج يك تحقيق تازه، كه در مجله پيشگيرى از آلزايمر 
فكرى  بازى هاى  كه  مى دهد  نشان  است،  شده  منتشر 
اثر  در  كه  را  مغز  طبيعى  اضمحالل  سرعت  مى تواند 
باال رفتن سن رخ مى دهد، كم كرده يا حتى  بخشى از 

قدرت مغز را به حال اوليه باز گردانند.
به گزارش مجله تايم، دكتر مجيد فتوحى، مدير يك 
مركز  ويژه طراحى بازى هاى فكرى مى گويد از اينكه 
بزرگتر،  را  مغز  ساده،  مداخله هاى  برخى  با  مى شود 
قوى تر و هوشيارتر كرد، بسيار شگفت زده شده است. 

هم  و  فيزيكى  ورزش هاى  شامل  هم  مداخله ها  اين 
ورزش هاى فكرى اند.

از  يكى  كه  فتوحى،  دكتر  سان،  بالتيمور  گزارش  به 
بزرگترين مراكز تحقيق در خصوص مغز را در ايالت 
ويرجينياى آمريكا راه اندازى كرده است، مى گويد مغز 
كامپيوتر  يك  يا  ساختمان  يك  مثل  ثابت،  سازه  يك 
نيست. بلكه هميشه در حال تغيير است...مغز اين قابليت 
را دارد كه اندازه اش را افزايش دهد و حتى با باالرفتن 

سن، كارآيى اش بهتر شود.»

دانشمندان مى گويند موفق به شناسايى يك مولكول 
كليدى در انتشار سرطان  پستان و ريه شده اند كه از 
كار انداختن آن جلوى پيشرفت اين بيمارى به ساير 

نقاط بدن را مى گيرد.
امپريال  كالج  محققان  ديلى،  ساينس  گزارش  به 
اين  يافته هاى  كه  كردند  اعالم  مقاله اى  در  لندن، 
پژوهش تازه مى تواند به دانشمندان كمك كند تا هم 
راه هاى درمانى براى گسترش سرطان به ساير نقاط 
بدن بيابند و هم اينكه ميزان پخش اين بيمارى را در 

نقاط مختلف بدن اندازه گيرى كنند.
در هنگام رشد تومور، سلول هاى سرطانى مى توانند 
گردش  دستگاه  توسط  و  شده  جدا  اصلى  منبع  از 
سرايت  بدن  نقاط  بقيه  به  لنفاوى  دستگاه  يا  خون 

كنند. اين روش گسترش سرطان، متاستاز نام دارد.
ارشد  نويسندگان  از  يكى  استبينگ،  جاستين  دكتر 

كالج  سرطان  و  جراحى  دانشكده  در  كه  مقاله  اين 
سلول هاى  وقتى  مى گويد  مى كند  تدريس  امپريال 
بسيار  درمان  مى يابند،  گسترش  بدن  در  سرطانى 
بدن  در  سرطان  گسترش  «قابليت  مى شود:  سخت 
حال  در  چند  هر  دارد.  بيمار  بقاى  در  بسزايى  تاثير 
از  برخى  گسترش  دليل  و  نحوه  مورد  در  ما  حاضر 
سرطان ها در بدن چيز زيادى نمى دانيم. اين تحقيق 

مى تواند كمك بزرگى به فهم اين فرآيند كند.»
پستان  سرطانى  سلول هاى  آزمايش  با  محققان 
كردند  شناسايى  را   MARK4 نام  به  ژنى  ريه،  و 
از  كه  مى دهد  را  قابليت  اين  سرطانى  سلول  به  كه 
تومور اصلى جدا شده و در بدن به حركت درآيد. 
دستگاه  يا  خون  گردش  با  مى تواند  سلول ها  اين 
لنفاوى به مغز يا كبد سرايت كنند. البته دانشمندان 
ژن  در  موجود  پروتئين  چطور  كه  نمى دانند  هنوز 

سرطانى  سلول هاى  به  را  قابليت  اين   MARK4
پروتئين  اين  كه  است  اين  نظريه  يك  مى دهد. 
اين  به  و  مى كند  شل  را  سلولى  «داربست»هاى 

ترتيب سلول سرطانى آزاد مى شود.
نام  به  مولكولى  كه  دريافتند  همچنين  محققان 
ژن  فعاليت   جلوى  مى تواند   5p-515-miR
MARK4 را بگيرد و آن را از كار بياندازد. از كار 
افتادن اين پروتئين به معناى جلوگيرى از گسترش 
نظريه  اين  تاييد  از  پس  است.  سرطانى  سلول هاى 
موفق  محققان  آزمايشگاهى،  موش هاى  روى  بر 
شدند كه رابطه معكوس اين دو را هم در سلول هاى 
سرطانى انسانى هم نشان دهند. آمارها مى گويد كه 
بيمارانى كه ميزان پروتئين MARK4 در آنها زياد 
و ميزان 5p-515-miR كمى داشتند، كمتر از بقيه 

بخت درمان سرطان را داشته اند. 

تعداد بزرگساالن چاق در جهان ‹بيشتر› از افراد 
كم وزن

شناسايى مولكولى كه جلوى انتشار سرطان ريه و پستان را مى گيرد

مايكروسافت قصد 
زير و رو كردن 
اسكايپ را دارد

آيا درد ديگران براى ما دردآور است؟

بازى فكرى مغز سالخوردگان را «بزرگتر» مى كند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42337&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://shopping.ketab.com/
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جمعه 20 فروردين/8 آوريل
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)

زادروز  مهشيد اميرشاهى نويسنده و مترجم و 
فعال سياسى در شهر كرمانشاه 

انتشارات  از  سفر  در  و  حضر  در  كتاب هاى 
شركت كتاب و كتاب هاى مادران و دختران 4 
جلدى از انتشارات نشر فردوسى در سوئد در 

شركت كتاب موجودند
1318 خورشيدى (1939 ميالدى)

زادروز دكتر فريدون جنيدى، اسطوره شناس 
ايرانى

كتاب هاى شاهنامه در 6 جلد و كتاب هاى ديگر 
ايشان در باب فرهنگ باستان ايران در شركت 

كتاب موجود است. 
1351 خورشيدى (1972)

بنيانگذار  نمازى،  محمد  حاج  درگذشت 
بيمارستان نمازى شيرازى و بنيانگذار شبكه آب 

لوله كشى در شيراز
1359خورشيدى (1980 ميالدى)

قطع رابطه  ايران و آمريكا
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت محمدرحيم متقى ايروانى بنيانگذار 
كارخانه كفش ملى در ايران

شنبه 21 فروردين/ 9 آوريل
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز نورالدين رضوى سروستانى - خواننده 
و رديف دان- از آثار وى دوره رديف آوازى به 

روايت نورعلى برومند است.
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز  احمد ميرعاليى، مترجم
1344 خورشيدى (1965ميالدى)             

سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوى توسط 
سرباز وظيفه رضا شمس آبادى  

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
و  شاعر  صفا،  نواب  اسماعيل  درگذشت 

موسيقيدان
 خاطرات هنرى ايشان با عنوان «قصه شمع» در 

شركت كتاب موجود است 
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت كيومرث ملك مطيعى - هنرپيشه 
سينما وتلويزيون. او كار در سينما را از سال 
كارگرداني  به  سكس»  چمدان  «يك  با   1350

محمد متوسالني شروع كرد. 

يكشنبه 22 فروردين/ 10 آوريل

1333 خورشيدى ( 1954ميالدى)
اعالم رسمى تشكيل «كنسرسيوم بين المللى» 

براى فروش نفت ايران 
1358 خورشيدى ( 1979ميالدى)

 – تهران  شهردار  پى،  نيك  غالمرضا  اعدام 
سرلشكر على نشاط، فرمانده گارد جاويدان– 
سرلشكر حسينعلى بيات نماينده مجلس شوراى 
ملى–  سپهبد على حجت كاشانى، رئيس تربيت 
بدنى- عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه 
منصور  مهندس  آموزگار–  و  هويدا  كابينه 
كابينه  كشاورزى  وزير  و  برق  وزير  روحانى، 

هويدا– سپهبد محمد تقى مجيدى، رئيس اسبق 
دادگاه نظامى– سرلشكر حسن پاكروان، دومين 
سپهبد ناصر مقدم، چهارمين  رئيس ساواك– 
و  خمينى  اهللا  روح  دستور  به  ساواك  رئيس 
شوراى انقالب و آگاهى دولت موقت به رهبرى 

مهندس مهدى بازرگان 
 كتاب در «دامگه حادثه- بررسى علل و عوامل 
فروپاشى حكومت شاهنشاهى « گفتگوى عرفان 

قانعى فرد با پرويز ثابتى فائم مقام ساواك 
ساواك»  كارنامه  در  سخنى  «داورى-  كتاب 

نوشته تيمسار منوچهر هاشمى 
كتاب «دسيسه» نوشته دكتر اسد آرام در مورد 
بعضى از مقامات حكومت شاهنشاهى كه در 
كار  سر  بر  با  و  شدند  بازداشت  دوران  همان 
بمانند  آنها  از  بعضى  خمينى  حكومت  آمدن 
مهندس منصور روحانى به جوخه اعدام سپرده 

شدند ، توضيح و تشريح كرده است.
هر سه كتاب از انتشارات شركت كتاب 

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
ايرانى  پاپ  موسيقى  خواننده  قشقايى  جهان 
در سن 55 سالگى بر اثر حمله قلبى در آمريكا 

درگذشت. 
جهان كه در سال 1334 شمسى به دنيا آمد، در 
طول بيش از 40 سال فعاليت هنرى خود ترانه 
هاى زيادى را با آن صداى محزون خود خواند. 
او به نام نگاه كن برگرفته از شعرى از فروغ 

فرخزاد است.
ياد  به  عشق،  شهر  آلبوم هاى  هنرمند  اين  از 
بزرگان، لحظه هاى عاشقى، طلوع فردا، خبر 
تازه، از دست عشق، سرگذشت، پرنده و پرواز 

به يادگار مانده است.

دوشنبه 23 فروردين/ 11 آوريل
1301 خورشيدى ( 1922ميالدى)

زادروز  پرويز داريوش، مترجم
1306 خورشيدى (1927 ميالدى)

نسوان»،  سعادت  «پيك  مجله   امتياز  دريافت 
توسط روشنك نوع دوست

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت فريدون كار در لندن

1384 خورشيدى (2005 ميالدى)
نويسنده،  مسكوب،  شاهرخ  درگذشت 
پژوهشگر و مترجم ايرانى در پاريس- بر اثر 

ابتال به بيمارى سرطان  خون.
و  اسفنديار  و  رستم  بر  مقدمه اى  كتاب هاى 
سوگ سياوش از آثار مهم او در اين زمينه است.

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت استاد دكتر عزت اهللا همايونفر شاعر 

و نويسنده مبارز ايرانى.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت عباس كاتوزيان نقاش ايرانى، بر اثر 
كهولت سن در سن  85 سالگى در تهران. وى  

از شاگردان كمااللملك نقاش بود.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

مورخ  و  محقق  سردارى نيا،  صمد  درگذشت 
متولد  وى  آذربايجان.  و  كشور  معاصر  تاريخ 
از  مى توان  او  آثار  از  1326بود.  ارديبهشت 
تاريخ،  گذرگاه  در  قره باغ  آذربايجان،  مشاهير 

تنباكو،  نهضت  در  تبريز  اولين ها،  شهر  تبريز 
آذربايجان پيشگام جامعه مدنى و باقرخان ساالر 

ملى نام برد.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

و  خواننده  پوررضا،  فريدون  درگذشت 
زمينه  در  صاحب نظر  و  گيلك  موسيقيدان 
موسيقى فولكلوريك گيلكى وى از پژوهشگران 

نامى ايران در زمينه شاهنامه فردوسى بود. 

چهارشنبه 25 فروردين/ 13 آوريل

1279 خورشيدى (1900 ميالدى)
زاد روز محمد حجازى، نويسنده، رمان نويس، 
و  سياستمدار  مترجم،  نمايشنامه نويس، 

روزنامه نگار  ايرانى 
(از  حجازى  محمد  كتاب هاى  مجموعه 
كتاب  شركت  در  كتاب)  شركت  انتشارات 

موجود مى باشند. 
1281 خورشيدى (1902 ميالدى)

زادروز ابوالحسن صبا - موسيقيدان و نخستين 
تدوين گر نت در موسيقى ايرانى

كتاب هاى نت استاد در شركت كتاب موجودند 
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

سرور مهكامه، شاعر ايرانى در الهيجان به دنيا 
آمد (او در شمار هيئت رييسه ى نخستين كنگره 

نويسندگان ايران در سال 1325 بود)
1352 خورشيدى (1973 ميالدى)

درگذشت مهدى محى الدين قشمه اى - استاد 
فلسفه در دانشگاه و مفسر قرآن كريم

1357خورشيدى (1978ميالدى)
درگذشت اميراسداهللا علم – نخست وزير و 

وزير دربار پهلوى
كتاب هاى اوريژينال يادداشت هاى اسداهللا علم 
به كوشش دكتر عاليخانى و از انتشارات آيبكس 

در شركت كتاب موجود مى باشند.
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

درگذشت اكبر داناپرست استاد و دانشمند علوم 
رياضى 

 كتاب آثار الباقيه ابوريحان بيرونى به كوشش 
موجود  كتاب  شركت  در  داناپرست  شادروان 

است 

پنجشنبه 26 فروردين/ 14 آوريل
1240 خورشيدى (1861 ميالدى)

زادروز عماُدالُكتّاب استاد خوشنويس، شاعر و 
عضو كميته مجازات در قزوين 

1307 خورشيدى (1928 ميالدى)
هوايى  نيروى  خلبان  جهانبانى  نادر  زادروز 

شاهنشاهى ايران و پدر آكروجت ايران
1309 خورشيدى (1930 ميالدى)

 زادروز محمدعلى كشاورز، بازيگر سينما و 
تئاتر ايران. 

1324 خورشيدى (1945 ميالدى)
تشكيل «جمعيت پرورش كودك» به مديريت 

نصرت مشيرى
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت بهروز مقصودلو، هنرمند، معمار و 
مستندساز ايرانى در سن 60 سالگى

نادرجهانبانى در 27 فروردين 1307 چشم به جهان گشود. وى پسر 
سپهبد امان اهللا جهانبانى، از فرماندهان ارتش شاهنشاهى، وزير و سناتور 

مجلس سناى ايران بود. مادر او از مهاجران روس بود.
در سن 18 سالگى وارد دانشگاه خلبانى نيروى هوايى روسيه شد. پس 
از اتمام تحصيالت وارد نيروى هوايى ايران شد. پس از آن نادرجهانبانى 
براى آموزش دوره خلبانى جت راهى آلمان شد. نادر جهانبانى در آلمان 
با ليدر تيم آكروجت آمريكا آشنا مى شود و از طريق او فنون آكروباسى 
هوايى با هواپيماى جت را فرا مى گيرد. سپهبد نادر جهانبانى پس از 
بازگشت به ايران نخستين تيم آكروجت ايران را در سال 1958 تشكيل 
مى دهند. اولين تيم آكروجت تاج طاليى تشكيل شده بود از: ارتشبد 
محمد خاتمى، سپهبد نادر جهانبانى، سپهبد اميرحسين ربيعى، سرلشكر 

عبدالحسين مينو سپهر و سيامك جهان بينى.
نادر جهانبانى پس از انقالب در بامداد 22 اسفند 1357 در زندان قصر 
به حكم صادق خلخالى حاكم شرع وقت بر روى پشت بام مدرسه علوى 

تيرباران شد.
در دادگاه وقتى سپهبد جهانبانى را براى محاكمه آوردند، كاغذى بر 
گردنش انداختند تا جرمش را بنويسند، اما به نظر مى رسيد او جرمى 
نداشت، كسى هم پيدا نشد شهادت دهد او جرمى انجام داده. پس روى 

كاغذ سفيد نوشتند: سپهبد نادر جهانبانى عامل فساد.

يكى از اعضاى گارد انقالب روايت مى كند جهانبانى فرد محبوبى بين 
بچه ورزشكاران بود لذا باتوجه به مسئله فوق قصد داشتند وى را از راهى 
ديگر با لباس مبدل فرارى دهند اما جهانبانى بسرعت ان را رد كرد. او 
اصًال سخنى حتى در دفاع خود نگفت و هر چه باو نسبت داده اند كذب 
محض است. نادر جهانبانى آرام و با چشمان باز و سكوت تن به جوخه 
آتش سپرد. گفته شده است زمانى كه جوخه اعدام به طرف او نشانه رفته 

بودند وآماده شليك بودند او فرياد زد: آتش.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
8 تا 7 آوريل (13 تا 19  فروردين)

يادى از شادروان نادر جهانبانى

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

www.iranshahrnewsagency.com

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 8 آپريل 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پيش بينى هوا

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

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

ايرانيان  فرهنگ  نمايش 

جمعه و شنبه 20 و 21 مى ساعت 7 تا 10 شب 

Freud Playhouse at UCLA 
405 Hilgard Ave.,
Los Angeles, CA 90024

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 26 و 36 دالر 

818 908 0808

Temple Beth Am
1039 S La Cienega Blvd.,
Los Angeles, CA 90035

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

هشتم دوره  آنيتا قناعى - 
سه شنبه ها - ساعت 5 تا 7 بعد ظهر
وروديه براى شش جلسه 150 دالر

818 447 4422
818 908 0808

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

غيرانتفاعى انجمن 
 

هيلز بورلى  آمريكايى  ايرانى-  والدين 
پيرنيا ناناز  حضور دكتر  با 

يكشنبه 17 آپريل ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 
شب / وروديه 20 دالر 

كالكشن المپيك 
11301 OLYMPIC BLVD.,
LOS ANGELES, CA 90064

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

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با سياوش  
شنبه 9 آپريل ساعت 8 شب

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

صادقى رضا  كنسرت 
 

شنبه 16 آپريل ساعت 7:30 شب
 خريد بليط از روى وبسايت 

www.08.net 
818 908 0808
City National Grove of  

Anaheim
2200 E Katlla Ave.,
Anaheim, CA 92806

UCLA در  خوانى  شاهنامه 

از 27 تا 29 مى ساعت 8 شب 
وروديه از 30 تا 70 دالر 

Freud Playhouse at UCLA 
405 Hilgard Ave.,
Los Angeles, CA 90024

تهران  كاباره  در  چهارشنبه  هر 

شب پره  شهبال  با  همراه 
ساعت 8 شب

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 35 تا 55 دالر

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net
818 908 0808
Eretz Cultural Center
6170 Wilbur Ave.
Los Angeles, CA 91335

همراه  راديو  نوروزى  جشن 

 11 تا  ظهر  از  بعد   4 ساعت  آپريل   9 شنبه 
شب  وروديه 30 دالر تا 150 دالر 

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net 
818 908 0808

فروم سالن 
3900 W MANCHESTER 

BLVD.,
INGLEWOOD, CA 90305

ايرانى  پژوهشگران  و  استادان  انجمن 

مركز پزشكى يو سى ال اى 
يكشنبه 10 آپريل ساعت 11 تا 2 ظهر

وروديه رايگان

New UCLA Medical Center, 
Room B-124
757 Westwood Plaza, 
Los Angeles, CA 90095

تاريخ ايران باستان در يك نگاه 

امينى سام نيك  حضور  با 
شنبه 9 آپريل ساعت 3 بعد از ظهر 

310 474 1739
وود  وست  عمومى  كتابخانه 

1246 Glendon Ave.,
Los Angeles, CA 90024

عقيلى  ساالر  كنسرت 

چهارشنبه 11 مى ساعت 7/30 شب 
وروديه 35 تا 75 دالر 

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net
8189080808
Wilshire Ebell Theatre
4401 W 8th St. 
Los Angeles, CA 90005

قهرمانى  ويدا  زندگى  نكوداشت 

همراه با رونمايى كتاب  سفر خاش، ماه عسل
يكشنبه 24 آپريل ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر 

وروديه 50 دالر 
SKIRBALL CULTURAL 

CENTER
2701 N. SEPULVEDA 

BLVD.,
LOS ANGELES, CA 90049

تابعيت  اطالعات  جلسه 

سه شنبه 12 آپريل ساعت 6/30 تا 8/30 شب

 
OC Public Libraries 
4512 Sandburg Way,
Irvine, CA 92612

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

كالب بوك 

زنديان  ماندانا  دكتر 
5 شنبه شب ها  

عضويت مى پذيرد - وروديه رايگان   
310 477 7477
818 908 0808

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

موسيقى هاى  كالس 
 

كوشادپور سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

310 277 4824
818 908 0808

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

فلسفه  كالس 

عسكري دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 3 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 908 0808

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

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

فرنودى نهضت  دكتر  سخنران: 
هر پنجشنبه  ساعت 7 تا 9 شب

ورود براى عموم آزاد است
هزينه سالن ابن سينا 3 دالر 

949 454 1555
سينا  ابن  بنياد 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618
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رايگان
FREE

گزارش تصويرى :                                                                                                                                       عكس ها از: كاويان ميالنى، پيمان رئوفى، مهيار ذكايى، الدن دور انديش، نادر انقطاع

در جنوب كاليفرنيا

مهمانى ايرانى در كاخ سفيد

ميزبان ضيافت نوروزى كاخ سفيد بانوى اول آمريكا بود

نخستين سخنران اين مراسم ماز جبرانى كمدين مشهور ايرانى بود

نمايش كتابى خطى و نفيس به زبان فارسى در ضيافت نوروزى كاخ سفيد

سفره هفت سين كاخ سفيد 

عكس يادگارى: دكتر ميالنى، برادران عاليى و آرام حسامى

دكتر پيمان رئوفى در حلقه گروه رقص نوروزى در كاخ سفيد

پذيرايى با غذاهاى ايرانى

صف مدعوين در آستانه ورودى شرقى


