
و  ترور  خسارت  كسى  چه 
اسالمى  حكومت  گروگانگيرى 

را مى دهد؟ مقامات يا مردم؟

ديگر  شهروند  يك  بازداشت 
ايرانى اروپايى در ايران

ترك،  تبعه  قاتل  دوبى:  پليس 
ايرانى تبار است

طومان  خان  در  ايرانى  چند 
سوريه اسير شده اند

نگرانى از پيروزى ترامپ، رونق 
براى بنگاه هاى دوست يابى در 

كانادا

كه  دروغ هايى  و  ديوارى  كاغذ 
تمدن ما را مى سازد

سريال  نخست  فصل  به  نگاهى 
شهرزاد
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رايگان
FREE

يكى از اعضاى سابق وزارت اطالعات 
جمهورى اسالمى كه به تازگى در اروپا 
فعاليت  و  نفوذ  از  پرده  شده،  پناهنده 
وزارت اطالعات جمهورى اسالمى در 
ميان ايرانيان خارج از كشور برداشته است. 
او مى گويد كار جذب ايرانيان خارج از 
كشور توسط وزارت اطالعات از طريق 
واحدهاى مربوط به سفارتخانه ها در هر 
كشور انجام مى شود و فقط در آمريكا 
اين كار به عهده افراد مشخصى است، 
پس از آنكه فرد شناسايى شد بسته به 
اينكه به ايران رفت و آمد داشته باشد يا 

خير كارها تنظيم مى شود.
ايران  مسيحيان  صداى  خبرگزارى 

كرد  منتشر  كه  مفصلى  گزارش  در 
كه  يافته  دست  شواهدى  به  مى گويد 
نشان مى دهد «دستگاه امنيتى جمهورى 
اسالمى، هدف خود را تاثيرگذارى روى 
جريان هاى خارج از كشور گذاشته اند و 
خانواده هاى مختلف امنيتى هم اكنون در 

خارج از كشور مستقر شده اند.»
با  گفتگو  به  موفق  خبرگزارى  اين 
يكى از ماموران سابق وزارت اطالعات 
شده است كه به تازگى به اروپا پناهنده 
شده و بنا به داليل امنيتى از افشاى نام 

اوخود دارى كرده است.
اين عضو سابق تيم عملياتى وزارت 
رسانى  خبرى  نهاد  اين  به  اطالعات 

گفته: «در معاونت هاى ده گانه وزارت 
كه  دارد  وجود  واحدهايى  اطالعات 
تحت  هسته هاى  ايجاد  مأموريتشان 
خارج  اپوزيسيون  درون  در  كنترل 

ازكشور است.»
به گفته اين مأمور، وزارت اطالعات 
ميان  توازن  ايجاد  براى  كه  را  مطالبى 
يا  له  به  دارد  الزم  نظام  جناح هاى 
بلندپايه  شخصيت هاى  از  يكى  عليه 
طريق  از  آن،  جناح هاى  يا  حكومتى، 
اين هسته ها در خارج از كشور مطرح 

مى نمايد.

ادامه اين مطلب در صفحه بعد 

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

استخدام ايرانيان خارج از 
كشور توسط وزارت اطالعات

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...!!!

اكران عمومى «جيمى وست وود - قهرمان آمريكايى» كه 
ماز جبرانى كمدين مشهور ايرانى آمريكايى نقش اول آنرا 
به عهده دارد از همين هفته 12 ماه مى 2016 به صورت 

محدود در سينماهاى برگزيده آغاز مى شود.
عالوه بر ماز جبرانى، جان هرد، شيال وند، ديانا روسو، 
متيو گليو، ويدا قهرمانى، كريس ويليامز، ماشا منش، نويد 
نگهبان، سام گلزارى، نيوشا جعفريان، وليد زوايتر از ديگر 

بازيگران اين كمدى سينمايى هستند.
اين فيلم را كه بر اساس سناريويى از ماز جبرانى و 
امير اوهب صيون ساخته شده جاناتان كسلمن كارگردانى 

كرده است.
اين فيلم 1 ساعت و 24 دقيقه اى روايتگر يك ايرانى 
عاشق امريكاست كه در التارى گرين كارت برنده شده و 
راهى سرزمين روياهاى خود مى شود اما برخى اتفاقات 
و پيش داورى هاى موجود درباره ايران تحت حكومت 
مذهبى او را در بدو ورود به اياالت متحده با مشكالتى 
روبرو مى كند كه در خالل داستان عبور از اين مشكالت 
با شوخى و خنده همراه بوده و در نهايت تصويز ذهنى 
شفاف ترى درباره بسيارى از ايرانيان و عالقه آنان به 

آمريكا را به بيننده منتقل مى كند.
جيمى وست وود يك كمدى اجتماعى است كه كوشيده 

به زبان طنز روايتگر دو موضوع باشد. نگرانى آمريكايى ها 
كه شناختشان از خاورميانه و خصوصا كشور ايران به 
اخبار منتشر شده در رسانه ها خالصه مى شود و ناراحتى 
ايرانيانى كه نمى دانند چرا به رغم عالقه اى كه به آمريكا 
دارند بايد در جمع تروريست هايى گروه بندى شوند كه 

دشمن آمريكا هستند.

ديدن جيمى وست وود عالوه بر لحظاتى شاد، مى تواند 
دروازه اى باشد براى درك بهتر از آنچه موضوع روز در 

جامعه ايرانيان تازه وارد به اياالت متحده آمريكاست.
سينماى در  و  هفته  اين  در  فيلم  اين 
 Laemmle’s / Music Hall به روى پرده خواهد 

رفت.

اكران عمومى كمدى «جيمى وست وود» از همين هفته

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

يك مامور تازه پناهنده شده در اروپا افشا كرد:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8038&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34642&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39784&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=1538&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=13543&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42736&Status=2
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

انتشار خبر ارائه دادخواست امير حكمتى در دادگاهى در پايتخت آمريكا براى 
شكايت از جمهورى اسالمى به دليل حبس غير قانونى، شكنجه و... او در ايران، 
درست پس از آن مطرح شد كه به تازگى پرونده 2 ميليارد دالرى پرداخت 
وسيله  به  كه  ديگرى  تروريستى  عمليات  قربانيان  و  بازماندگان  به  خسارت 
جمهورى اسالمى روى داده بود، در دادگاهى ديگر در نيويورك راى گرفت و 

سرانجام به تاييد ديوان عالى اياالت متحده آمريكا رسيد.
اين دو رويداد و موارد مشابه ديگر كه يكى بعد از ديگرى به وقوع مى پيوندد، 
آغاز راهى است كه به پاسخگويى بين المللى حكومت اسالمى و رهبران جنايتكار 
آن در پيشگاه ملل جهان خواهد انجاميد اما در حقيقت اين مردم ايران هستند 
كه سرمايه هاى توقيف شده كشورشان در گوشه و كنار جهان براى پرداخت 
غرامت به قربانيان تحركات تروريستى مصادره مى شود. تحركاتى كه دستور آنها 
از اتاق فكرهايى در عالى ترين نهاد هاى حكومتى در تهران و قم صادر مى شود 
و گروه هايى مانند ماموران وزارت اطالعات، سپاه قدس، حزب اهللا لبنان، گروه  

حماس، شبه نظاميان مقتدى صدر و... به انجام آنها مبادرت مى ورزند.
مردان و زنان ايرانى بى آنكه حتى به اندازه ريالى در وقوع اين حوادث دخيل 
باشند. ميليون ها ميليون دالر خسارت حكومت رهبران متحجر و جنايتكارى را 
پرداخت مى كنند كه ساده ترين راه براى رسيدن به اهدافشان استفاده از ترور است 
و ابايى از ريختن خون هيچ انسانى ندارند. كسانى كه در مرزهاى ايران اعدام 

مى كنند و در فراى اين مرزها دستگاه ترور و وحشتشان كار مى كند.
فراموش نكنيم كه جهانيان به خود بر اساس قوانين شان حق مى دهند تا خسارت 
قربانيان و بازماندگان را از محل دارايى هاى ايران جبران كنند و مردم ايران نيز به 
حق مى گويند كه چرا بايد سرمايه هاى ملى شان اينگونه به تاراج رود؟! اما در اين 
ميانه تنها و تنها يك مقصر وجود دارد. رهبرانى كه نه بويى از انسانيت برده اند و 

نه به اندازه يك ارزن براى ايران و ايرانى ارزش قائلند.
به راستى با چنين رهبرانى چه بايد كرد؟ براستى تا به كى بايد در برابر خساراتى 
كه اين متحجران به ايران وارد مى كنند سكوت كرد؟ آيا وقت آن نرسيده است كه 
يكايك اين گناهكاران در دادگاه هاى بين المللى در برابر چشم بيناى قانون بياستند 

و پاسخگوى اعمال ظالمانه خود باشند؟
شايد رويا به نظر برسد اما دور نيست روزى كه اين جنايتكاران به مانند همتايان 
نازى خود در جنگ جهانى دوم در برابر عدالت قرار گيرند به جزاى اعمال خود 
برسند. روزى كه ديگر هيچ ايرانى در هيچ كجاى دنيا مجبور نيست تاوان يك 

حكومت استبدادى و غير ايرانى را بپردازد.

 چه كسى خسارت ترور و
 گروگانگيرى حكومت اسالمى
امير را مى دهد؟ مقامات يا مردم؟ وكيل  از  بيانيه اى  از  نقل  به  «پوليتيكو»  نشريه 

ايران  در  كه  آمريكا  ارتش  پيشين  تفنگدار  حكمتى، 
زندانى بود، مى گويد آنها از مقام هاى ايرانى به دليل 
«شكنجه» او زمانى كه در حبس بود، شكايت كرده اند.

امير حكمتى بيش از چهار سال به اتهام «جاسوسى» 
بود  شده  بازداشت  زمانى  او  بود.  زندان  در  ايران  در 
كه به گفته خانواده اش براى ديدار با مادربزرگش به 
ايران سفر كرده بود. اياالت متحده همان زمان اتهام 

جاسوسى را رد كرده بود.
آقاى حكمتى در جريان تبادل زندانى ميان ايران و 

آمريكا، آزاد شد و به آمريكا بازگشت.
پوليتيكو مى گويد شكايت مطرح شده در دادگاهى 
در واشنگتن خواستار اقدامات جبرانى، اقتصادى و نيز 
تنبيهى است. البته ايران و اياالت متحده با هم رابطه 
ديپلماتيك ندارند و تقريبا نامحتمل است كه تهران، 

حكم دادگاهى را در آمريكا بپذيرد.
نفرت انگيز»  «رفتار  حكمتى،  آقاى  شكايت  در 
جمهورى اسالمى بر خالف «قانون مصونيت حاكميت 
خارجى» آمريكا عنوان شده و در نتيجه اجازه شكايت 

از جمهورى اسالمى را فراهم مى كند.
اسكات گيلبرت، وكيل امير حكمتى مى گويد او «مورد 
گرفته  خوابيدنش  جلوى  گرفته،  قرار  شتم  و  ضرب 

شده، به زور به او دارو داده شده و تحت آزار روحى 
قرار گرفته است».

بود  زندان  در  حكمتى  آقاى  كه  زمانى  پيش تر 
گزارش هايى از انتقال او به بيمارستان براى مداوا منتشر 

شده بود.
روزنامه نيويورك تايمز در دى ماه سال گذشته گفته 
بود او «براى معاينه و درمان غده هايى در صورت و 

ناحيه گردنش از زندان اوين به بيمارستانى در تهران 
منتقل شده است».

آقاى حكمتى در زندان، در اعتراض به بازبينى نشدن 
پرونده اش اعتصاب غذا نيز كرده بود.

عضو   2005 تا   2001 سال هاى  بين  حكمتى  امير 
تفنگداران دريايى آمريكا بوده و به عنوان پياده نظام و 

مترجم در آن خدمت كرده است.

نازنين زاغرى رتكليف، شهروند بريتانيايى ايرانى هنگام 
خروج از ايران «بازداشت» شده و بيش از يك ماه است 
كه «در انفرادى» است. خانم زاغرى به همراه دختر 22 
ماهه خود به ايران رفته بود. پاسپورت فرزند خانم زاغرى 
كه فقط مليت بريتانيايى دارد در فرودگاه ضبط شده و او 

اجازه خروج ندارد.
گفته مى شود كه سپاه پاسداران ايران سوم آوريل (15 
فروردين) خانم زاغرى را در فرودگاه تهران دستگير كرده 
و او را به مكانى نامعلوم در استان كرمان منتقل كرده است.

نازنين زاغرى رتكليف، 37 ساله با بنياد رويترز همكارى داشته 
و مشغوليت اصلى او فعاليت با بنيادهاى خيريه بوده است.

خانم زاغرى از زمان دستگيرى در روز سوم آوريل 
(15 فروردين) به وكيل دسترسى نداشته، اجازه نداشته با 
همسرش در خارج از كشور تماس بگيرد و حتى اجازه 

نداشته با دختر 22 ماهه خود مالقات كند.
بر اساس اظهارات خانواده، خانم زاغرى در تماسى كه 

داشته گفته «تحت فشار مجبور به اعتراف شده است». 
خانواده خانم زاغرى به نقل از مقام هاى امنيتى محور 

بازجويى هاى او را «مسايل امنيت ملى» عنوان كرده اند.

بر اساس قوانين جمهورى اسالمى، زن ايرانى كه با 
مرد غيرايرانى ازدواج كرده نمى تواند براى فرزند خود 

پاسپورت و تابعيت ايران را بگيرد.

ادامه تيتر يك
استخدام ايرانيان خارج از كشور توسط وزارت اطالعات

بازداشت يك شهروند ديگر ايرانى اروپايى در ايران

امير حكمتى از جمهورى اسالمى در 
دادگاهى در واشنگتن شكايت كرد
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وى در ادامه افزوده است: در بين اين واحدهاى معاونت 
اپوزيسيون مى توان از واحد رهبرى، رفسنجانى، خاتمى 

و… نام برد.
او در تعريف وظايف اين هسته هاى تبليغاتى در خارج 
از كشور گفت: «اينها افراد، گروه ها و رسانه هايى هستند 
كه از طرف وزارت (اطالعات) مورد پشتيبانى محتوايى، 
مالى و تداركاتى قرار مى گيرند تا عليه يكى از جناح ها 
يا شخصيت هاى حكومت اسالمى تبليغ كنند. {افراد 
نفوذى} بايد از طريق انتشار، سخنرانى، مصاحبه، حضور 
در مجالس، تلفن بر روى كانال هاى راديويى و تلويزيونى 
و غيره عمل كنند. رسانه ها بايد خط ديكته شده و توافق 
اخبار،  موضوعات،  انتخاب  در  و  برند  پيش  را  شده 
مطالب، افراد، برنامه سازان به مسير تعيين شده توجه كنند. 
سازمان ها و گروه ها نيز بايد در اطالعيه ها و انتشارات 
خود، سايت هاى اينترنت، جلسات و سخنرانى خطوط 

ديكته شده را پيش ببرند».
اين مامور سابق وزارت اطالعات اضافه مى كند: «افرادى 
را در خارج از كشور داريم كه كارشان عبارت است از 
تماس با چهره هاى سرشناس اپوزيسيون و خود را پيرو 
و يا هوادار آنها نشان دادن. آنها بايد اين نزديك شدن 
را به طور فعال انجام دهند و با تعريف و تمجيد از آن 
شخصيت، تماس هاى فردى با وى برقرار كرده و بباورانند 
كه با نيت خوب و جهت مبارزه با حكومت اسالمى 
عمل مى كنند. سپس بتدريج ضمن كشف افكار، عقايد، 
اين  همكارى  شبكه هاى  و  روابط  فردى،  روانشناسى 
شخصيت اطالعات را به وزارت بفرستند و در مقابل 
دستورات وزارت را در رابطه با اين شخصيت بكار گيرند».
 اين مأمور كه از افشاى نام او به داليل امنيتى خوددارى 
شده، ادامه مى دهد: «وزارت اطالعات از طريق برخى 
افراد كه با آنها همكارى دارند جمع كثيرى از ايرانيان 
خارج از كشور را تحت اختيار دارد، بدين ترتيب كه 
مأمور با افرادى چند در تماس است از آنها كسب اطالع 
مى كند و به آنها خط مى دهد، آنها را بر له يا عليه كسى 
يا جريانى تحريك مى كند و يا براى توزيع يك شايعه از 

آنها استفاده مى كند».
او مى گويد: «ما آنچه را كه به عنوان موضوع عمده 
براى رسانه هاى خارجى بايد مطرح شود تعيين مى كنيم، 
در هر زمان از طريق امكانات رسانه هاى در اختيار خود، 
يك موضوع را مطرح كرده و سپس از شبكه خود به 
اين جريان دامن مى زنيم. با تلفن هاى مختلف به راديو و 
تلويزيون ها اين موضوع را بصورت پرسش يا طرفدارى 
و يا انتقاد مطرح كرده و آن رسانه يا آن برنامه ساز را وادار 

مى كنيم كه به واكنش بپردازد».
وى سپس اضافه مى كند: « كار جذب ايرانيان از طريق 
واحدهاى مربوط به سفارتخانه ها در هر كشور انجام مى 
شود و فقط در آمريكا اين كار به عهده افراد مشخصى 
است. پس از آنكه فرد شناسايى شد، بسته به اينكه به 
ايران رفت و آمد داشته باشد يا خير كارها تنظيم مى شود. 

معموالً كار جذب افرادى كه به ايران مى روند و مى آيند 
بسيار ساده است و ريششان راحت در گرو مى باشد. در 
مورد ساير ايرانى ها نيز از طرق مختلف اقدام مى شود 
از جمله به وسيله دوست و آشناى آنها و شناخت از 
زندگيشان، نيازهايشان، مشكالتشان و تمايالتشان اين كار 

انجام مى شود».
اين شخص ادامه مى دهد: «افراد، رسانه ها و تشكيالت 
متعلق به وزارت (اطالعات) وظيفه دارند كه در زمانهاى 
معمول به كار خود بپردازند و نقش رسانه هاى يا بى طرف 
و يا مخالف نظام را ايفا كنند. البته مخالف آن بخش كه 
تعيين و تعريف شده است. در اين مواقع عادى هدف فقط 
پيش بردن اهداف كلى رژيم است، يعنى دوركردن افكار 
عمومى از شكل گيرى يك خط متحد. آنها به اين وظيفه 
مأموريت هاى  خاص  مواقع  در  تا  مى دهند  ادامه  كلى 
مشخص داده شود. در آن زمان اين نيروها بايد به آن 
آن  احراز  براى  خود  امكانات  از  و  بپردازند  مأموريت 

استفاده كنند.»
«مثًال  دهد:  مى  توضيح  مأموريت ها  اين  درباره  وى 
آنكه برعليه فالن جريان اپوزيسيون يا يك تشكيالت و 
يا يك شخص وارد عمل شوند و اجازه ندهند كه اين 
جريان يا شخصيت مطرح شود و پا بگيرد، معموالً جريان 
اينطورست كه خط اصلى توسط تهران تعيين مى شود 
و يكى از رسانه هاى شبكه وزارت، آنرا مطرح مى سازد، 
بالفاصله وسايل ارتباطى ديگر شبكه و يا افراد درون آن 
كار خود را آغاز كرده و اين خط را به پيش مى برند. همه 
ابزارها به كار گرفته مى شود، مطبوعات، اينترنت، راديوها، 
و  جلسه  تشكيل  فردى،  ارتباط  و  تلفن  تلويزيون ها، 
سخنرانى، گردهمآيى و سمينار و غيره. همه راه ها مجازند 
به شرط آنكه خط را به پيش برند و تبليغات را تقويت 
كنند. هدف اشغال صحنه توسط موضوعات مورد نظر 

وزارت است».
او هم چنين مى گويد: « از دانشجويان بورسيه حداكثر 
استفاده مى شود، آنها در هر سفر به ايران جلسات ويژه 
دارند و تخليه اطالعاتى شده و توجيه مى شوند. عالوه 
بر اين، گزارش ماهيانه بايد بدهند و يا گزارش ويژه اگر 
الزم باشد. از همسران دانشجويان بورسيه براى نفوذ به 
خانواده هاى ايرانيان مقيم هر كشور استفاده مى شود. 
مأموريت هايى مانند تلفن زدن به رسانه ها نيز با آنهاست. 
بعضى حتى دوره آموزشى قبل از اعزام طى كرده اند. در 
زمان حضور در هر كشور نيز گزارش هاى ويژه داراى 
زوج  چند  هر  كنند.  مى  دريافت  پاداش  حتى  ارزش 
دانشجوى بورسيه تحت نظر يك مسئول اداره مى شود كه 

معموالً با سفارت و يا مستقيم با تهران در ارتباط است».
اين مأمور سپس ميافزايد: «پر كردن صحنه تبليغاتى 
ميان  هماهنگ  كار  يك  كشور  از  خارج  رسانه هاى  و 
وزارت (اطالعات) و وزارت خارجه و نيز چند سازمان 
دولتى ديگر مانند سازمان تبليغات (اسالمى) است. بودجه 
آن از طريق چندين منبع از جمله دفتر ولى فقيه و نيز 

بودجه ويژه اى كه ظاهراً برادر رفسنجانى اداره مى كند، 
تأمين مى شود. چندين رابط در لندن كار توزيع اين بودجه 
را در اروپا به عهده دارند و يك رابط در امارات نيز برخى 
ديگر از اين افراد و رسانه ها را مورد حمايت مالى قرار 
مى دهند. در دبى در پوشش يك شركت تجارى اين 

كارها صورت مى پذيرد».
او مى گويد: «چندين مورد بوده كه پورسانت هاى حق 
فالن  توسط  شده  انجام  معامالت  براى  واسطه گرى 
شركت خارجى در ايران به حساب رابط ها در خارج از 
كشور ريخته شده است. هدف آن است كه رد كمترى از 
جانب دولت ايران در اين بده بستان ها به جاى گذاشته 
شود. مواردى از حمل بسته هاى ترياك در كيف هاى 
ديپلماتيك بوده كه در خارج از طريق رابط ها به عنوان 

پاداش به همكاران شبكه داده مى شود».
اين فرد سپس مى افزايد: «در داخل وزارت مخابرات 
واحد كنترل تلفن ها روزانه هزاران مكالمه را كه از طريق 
انجام  مخصوص  شماره هاى  و  مخصوص  كارتهاى 
واقع  در  واحد  اين  مى دهد.  قرار  شنود  مورد  مى شود 
متشكل از مأموران سپاه و وزارت اطالعات است كه به 
كنترل شماره هايى مى پردازد كه از كارت هاى شركت هاى 
ساخته وزارت اطالعات در خارج استفاده مى كنند. چند 
شركت كه توسط آقازاده ها مورد سرمايه گذارى قرار 
گرفته به ترمينال هاى اين واحد كنترل در ايران وصل 
هستند و تمامى استفاده كنندگان از كارت هاى آنها مورد 

شناسايى و شنود قرار مى گيرند».
او هم چنين اضافه مى كند: «شناسايى مخالفان فعال در 
خارج از كشور و تهيه پرونده از آنها جزو وظايف اوليه 
شبكه است و آنها چندين كارشناس كامپيوتر براى اين 

منظور به خارج از كشور ارسال داشته اند».
گفته مى شود ليست كليه اين ادعاها و اسناد مربوط 
به آن در اختيار مقامات اروپايى گذاشته شده است. اما 
خبرگزارى ايرانشهر مستقال نمى تواند اين ادعاها را تاييد 

يا تكذيب كند.
وزارت اطالعات به منظور كسب و پرورش اطالعات 
امنيتى و اطالعات خارجى، حفاظت اطالعات، به دست 
داخلى  مخالفين   ازوضعيت  الزم  آگاهى هاى  آوردن 
و خارجى جمهورى اسالمى  و در جهت پيشگيرى 
و مقابله با فعاليت ها  آنان عليه حاكميت تشكيل شده 
است. هيچ آمار رسمى در مورد تعداد كارمندان و پرسنل 
شاغل در وزارت اطالعات جمهورى اسالمى در داخل 
و خارج از كشور وجود ندارد. با اين حال، وزارت دفاع 
آمريكا، در ژانويه 2013 ميالدى، با انتشار يك گزارش 64 
صفحه اى درباره وزارت اطالعات جمهورى اسالمى ، به 
نقل از مگنوس رانستورپ، تعداد پرسنل اين وزارت خانه 
را حدود 30 هزار برآورد كرده بود، اعضاى اين وزارتخانه 
در ادبيات رسانه اى ايران با لقب «سربازان گمنام امام زمان» 
شناخته مى شوند،همچنين اين وزارتخانه داراى دانشگاهى 

تخصصى به نام «دانشگاه امام باقر» است.
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سرشناس  تهيه كننده  و  هنرپيشه  دى كاپريو  لئوناردو 
هاليوود در آخرين مطلبى كه ارديبهشت، بر روى صفحه 
رسمى خود در شبكه اجتماعى اينستاگرام قرار داده، به 

مسئله خشك شدن درياچه اروميه پرداخته است.
متروكه  بندر  از  عكسى  انتشار  با  دى كاپريو  آقاى 
دريانى،  سولماز  كار  شرقى،  آذربايجان  در  شرفخانه 
تصويرى از يك كشتى قديمى به گل نشسته در اسكله 

اين بندر به دست داده است.
درياچه اى كه به نوشته هنرپيشه فيلم مشهور تايتانيك، 
بوده  خاورميانه»  نمك  درياچه  بزرگ ترين  «روزگارى 
كاهش  و  سدسازى ها  جوى،  «تغييرات  پى  در  است، 
بارندگى، اكنون تنها 5 درصد از مقدار آبى را كه 2 دهه 

پيش داشت، داراست.»
اين اولين بار نيست كه هنرپيشه  مشهور هاليوود به 
لئوناردو  مى دهد.  نشان  توجه  زيست محيطى  مسائل 
دى كاپريو در هشتاد و هشتمين مراسم اسكار به هنگام 
دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد براى فيلم بازگشته به 
كارگردانى آلخاندور گونسالس اينياريتو نيز از «واقعيت 

تغييرات جوى» صحبت كرد.
قبال  در  سياستمداران»  «سكوت  از  مراسم  اين  در  او 
خواستار  و  كرده  انتقاد  جوى  تغييرات  جدى»  «تهديد 

واكنش جامعه جهانى به اين موضوع شده بود.

مخاطبان  وال استريت،  گرگ  مشهور  فيلم  تهيه كننده 
صفحه اينستاگرام خود را براى اطالعات بيشتر درباره 
weather. آخرين وضعيت درياچه اروميه به تارنماى

com ارجاع مى دهد.
با  اروميه  درياچه  درباره  دى كاپريو  لئوناردو  نوشته   
استقبال كاربران ايرانى شبكه هاى اجتماعى روبه رو شده 

است.
بهمن ماه سال گذشته، خبرگزارى مهر گزارش داده بود 
كه درياچه اروميه 98 درصد وسعت خود را ازدست داده 
و راهكارهاى اتخاذشده براى نجات اين درياچه تاكنون 

«چندان مثمر ثمر» نبوده است.
اين در حالى است كه عيسى كالنترى دبير ستاد احياى 
به  درياچه  اين  بازگشت  اسفندماه   15 اروميه  درياچه 
حالت زنده و اكولوژيك خود در 10 تا 12 سال آينده 

خبر داده بود.
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آذردخت طاهرى در تجمعى كه با حضور كم سابقه 
اعضاى خانواده و شاگردان محمدعلى طاهرى در شهر 
تورنتو برگزار شد، به استمرار حبس برادرش در پنجمين 
سالگرد بازداشت او اعتراض كرد. محمدعلى طاهرى در 
14 ارديبهشت 1390 خورشيدى (5 سال پيش) در تهران 
بازداشت و از آن زمان به اتهامات واهى در سلول هاى 

انفرادى نگهدارى شده است.
آذردخت طاهرى كه در سى هفتمين تحصن اعتراضى 
خانواده و هواداران محمدعلى طاهرى در شهر تورنتو به 
مناسبت پنجمن سالگرد بازداشت او شركت كرده بود 
مى گويد: «امروز دقيقاً پنج سال از روزى مى گذرد كه 
برادر بى گناهم محمد على طاهرى را ناجوانمردانه با 
تهمت هاى دروغين به پنج سال زندان محكوم نموده و 
درتمام اين مدت اورا در بند 2-الف زندان مخوف اوين 
و عمدتاً در سلول أنفرادى نگه داشته اند. با وجود اجراى 
كامل محكوميت هاى تحميل شده بر برادرم، با صدرور 
و تمديد حكم بازداشت غير قانونى همچنان ايشان در 
زندان نگه داشته وآزاد نمى كنند. ما به عنوان خانواده استاد 
طاهرى با بهره گيرى از إمكانات مدنى و قانونى و حقوق 
بشرى براى احقاق، حقوق از دست رفته ايشان بى وقفه 

همچون گذشته، تالش خواهيم كرد.»
خانم آذردخت طاهرى با اشاره با مادرش كه در 5 
سال گذشته وزنه اى مهم در اطالع رسانى از وضعيت 
محمدعلى طاهرى در مجامع بين المللى به شمار مى رود 
گفته: «مادرم را مي بينم كه اگرچه از كهولت چشمانش 
تار مي بيند و گوش هايش كم مي شنود و با ابتال به بيمارى 
غم باد ناشى از غم دورى و غصه از ظلم روا داشته بر 

گوش  و  چشم  اما  مى كند،  تكلم  سختى  به  فرزندش 
دلش بينا و شنواست. دل پر مهرش و لبخند اميدوارش 
بر لبانش مي نشيد تا ما را هم دلگرم كند. او در سرما و 
گرما و در حاليكه با بيماريش دست و پنجه نرم مى كند 
و حتى گاهى به سختى تكلم و تنفس مى كند يك لحظه 
از پا ننشسته و همچنان استوار و بى هياهو و همراه با 
وقارو متانتى كه از مادر عارف بزرگى چون استاد طاهرى 
انتظار مى رود، تالش هاى قانونمدار و حقوق بشرى اش 

را انجام مى دهد.»
خانم طاهرى در ادامه مى افزايد: «امروز به پاس اين 
تحمل 5 ساله و تمامى تالش هاى بى وقفه مادر براى 
آزداى فرزند بيگناهش، سازمان عفو بين الملل در اقدامى، 
وبالگى را در سايت مربوط به سازمان براى ايشان، به 

منظور آزادى استاد محمد على طاهرى تهيه كرده است 
همچنين اين سازمان از كالم مادر استفاده كرده و شعارى 
را تحت نام ”هرگز دست از تالش براى آزادى تو فرزند 
عزيزم بر نم يدارم» را در اين وبالگ قرار داده است كه 
در زير ميتوانيد لينك مربوط به اين سازمان رو مشاهده 

بفرماييد.»
پيش از اين هم سازمان عقو بين الملل با انتشار پتيشنى از 
همه افراد جهان خواسته بود نسبت به وضعيت اين زندانى 
عقيدتى در ايران نگران بوده و در جمع آورى امضا براى 
آزادى آقاى طاهرى به اين سازمان و اقدامات آن بپيوندند. 
اين پتيشن هم اينك فعال است و امكان حمايت از اقدامات 
سازمان عفو بين الملل براى آزادى محمدعلى طاهرى، براى 

همه شهروندان جهان با امضاى آن وجود دارد.

با  ارتباط  در  كه  مى دهد  گزارش  رويترز  خبرگزارى 
مرگ يك شهروند دو تابعيتى تركيه و ايران، به دنبال 

يافتن دست كم دو تبعه كانادا و يك تبعه ايران است.
روزنامه امارات اليوم در اين باره گزارش داده است كه 
اين شخص هفته گذشته به ضرب 9 گلوله كشته شده 
است. جنازه اين فرد در يك خودروى پارك شده در 

يك محله مسكونى پيدا شده است.
خميس مطار الموذن رييس پليس دبى دراين باره گفته 

است برخى از مظنونان به دست داشتن در قتل از امارات 
خارج شده اند. اما شواهد نشان مى دهد يك ايرانى با 
همدستى دو كانادايى اقدام به اين قتل كرده كه مى تواند 

انگيزه هاى سياسى مالى داشته باشد.
مقام هاى دبى به هويت اين افراد اشاره نكرده اند اما 
برخى وبسايت هاى خبرى از جمله العربيه از فرد كشته 
شده با عنوان تاجر ايرانى االصل با تابعيت تركيه ياد 

كرده اند.  

در حالى كه روابط عمومى سپاه از كشته و مجروح 
شدن 33 تن از نيروهاى ايرانى در نبرد خان طومان 
سوريه خبر داده بود، يك نماينده مجلس اعالم كرد كه 
چند نفر از نيروهاى ايرانى نيز در اين حادثه اسير شده اند.

اسماعيل كوثرى، رئيس كميته دفاعى مجلس شوراى 
اسالمى و از فرماندهان سابق سپاه گفت: «طبق آمار اعالم 
شده در اين فاجعه از ايرانيان مدافع حرم 13 نفر كشته 

18 نفر مجروح و 5 الى 6 نفر اسير شده اند.»
جمهورى اسالمى نيروهاى نظامى خود در سوريه را 

«مدافعان حرم» مى نامد.
پيشتر روابط عمومى سپاه پاسداران اعالم كرده بود در 
نبرد خان طومان 13 نفر از نيروهاى سپاه مازندران كشته 

و 21 نفر زخمى شده اند.
خبر كشته شدن تعدادى از نيروهاى ايرانى در خان 
طومان سوريه ابتدا در شبكه هاى مجازى و برخى از 
سايت هاى خبرى منتشر شد. اين اخبار با تصاويرى 
نيروهاى  حساب هاى  در  ابتدا  در  كه  بود  شده  همراه 

مخالف اسد در شبكه هاى مجازى منتشر شده بود.
مردم  از  ابتدا  خبر  اين  به  واكنش  در  مازندران  سپاه 
مازندران خواست كه به اين اخبار توجه نكرده و آرامش 

خود را حفظ كنند و ساعاتى بعد اعالم كرد كه 13 نفر از 
نيروهاى اين سپاه در خان طومان كشته و 21 نفر زخمى 

شده اند.
برخى از مقام هاى نظامى ايران از جمله على شمخانى، 
دبير شوراى امنيت ملى و محسن رضايى، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و از فرماندهان سپاه گفته اند 
كه ايران انتقام كشته و زخمى شدن نيروهاى خود را از 

نيروهاى مخالف سوريه در آن منطقه، خواهد گرفت.
عمليات بازپس گيرى شهرك خان طومان در نزديكى 
شهر حلب سوريه توسط نيروهاى جبهه النصره وابسته 
به القاعده صورت گرفت. ايران در توجيه شكست خود 
مى گويد مخالفان دولت سوريه با نقض آتش بس به 

نيروهاى حاضر در خان طومان حمله كرده اند.

با اجراى يك سلسله اصالحات قانونى در برخى از 
ايالت هاى آمريكا، كسانى كه در گذشته با آنها بدرفتارى 
شده بود خواهند توانست از عدالت برخوردار شوند، و 
دادگاه ها به شكايت هاى آنها رسيدگى خواهند كرد. 
بدون چنين اصالحاتى، افرادى كه مى گويند سال ها 
توانستند  نمى  گرفتند،  قرار  جنسى  آزار  هدف  پيش 

چندان اميدى به دادخواهى داشته باشند.
هاى  سال  جنسى  آزار  موارد  جنايى  پيگردهاى 
گذشته همچنان غير ممكن است، زيرا دادگاه عالى 
در سال 2002 راى داد تغيير وضعيت محدوديت ها 
با قانون اساسى مغايرت دارد و عطف به ما سبق نمى 
شود. با اين حال به نقل از وكاليى كه پرونده هاى 
آزار جنسى را دنبال مى كنند گفته مى شود فرصتى 
براى قربانيان فراهم آمده كه سكوت ديرينه خود را 
بشكنند. اكثر دادخواست ها به مصالحه در خارج از 

دادگاه منجر شد.

تا كنون صدها نفر در مينه سوتا، جورجيا، كاليفرنيا، 
دالور و هاوائى،در مقام دادخواهى برآمده اند. يكى از 
آنها در مصاحبه اى تلفنى به رويترز گفت پنجره اى 
از فرصت باز شده و حرف زدن در باره آزار جنسى 

در كودكى ديگر مقوله اى ممنوعه نيست.
درگزارش رويترز گفته مى شود دشوارى رسيدگى 
به موارد آزار جنسى اخيرا در مورد دنيس هسترت، 
رئيس سابق مجلس نمايندگان آمريكا ديده شد، او در 
دادگاه فدرال به آزار جنسى كشتى گيران دبيرستان در 
سال هاى دهه 60 و 70 وقتى مربى بود اعتراف كرد. 
با اين حال، بر اساس قوانين ايالت ايلينوى نمى تواند 

مجازات شود.
طرفداران اصالح قوانين مى گويند با وجود اقداماتى 
كه صورت گرفته، ممكن است سال ها طول بكشد تا 
قربانيان بر احساس انكار و شرم غلبه كنند و خواهان 

عمل قانونى شوند.

يك برگزار كننده ايرانى تبار نمايشگاه هاى هنرى بعد 
از عادى سازى روابط آمريكا و كوبا، نمايشگاهى از 
آثار هنرمندان ايرانى، كوبايى، در نيويورك راه انداخته 
است. نمايشگاه «ايران اِكس كوبا» كارهاى هنرمندان 
ايرانى و كوبايى را براى نخستين بار در امريكا دركنار 

هم قرار مى دهد.
برگزار  و  مشاور  طراح،  حيدرى،  خواجوى  رويا 
پروژه  ترين  جديد  در  هنرى،  هاى  نمايشگاه  كننده 

آمريكا  ميان  مناسبات  سرگيرى  از  به  توجه  با  خود 
و كوبا پس از وقفه اى نيم قرنى، نمايشگاه جديدى 
را برپا كرده كه در آن آثار هنرمندان ايران و كوبا را 

عرضه مى كند.
رويا خواجوى –حيدرى از سال 2009 همكاريش 
را با هنرمندان داخل ايران آغاز كرده و از آن زمان 
تاكنون در عرضه سازى آثار آنها در بازار هنر امريكا 

تالش  مى كند.

به باور او با  اينكه اين دو كشور وجه تشابه چندانى 
ندارند، اما هر دو در قرن بيستم يك انقالب بزرگ را 
تجربه كردند كه موجب انزواى هر دو كشور شد و 

هنرمندان هر دو، بازگو كننده يك پيام اند.
از جمله هنرمندان ايرانى كه در اين نمايشگاه حضور 
دارند مى توان به على چيت ساز نقاش طنز پرداز، هدا 
زرباف هنرمند مقيم كانادا، كاميار كفايى هنرمند مقيم 
كاليفرنيا و مريم خسروانى طراح گرافيك اشاره كرد.

خانواده طاهرى به استمرار حبس محمدعلى طاهرى در 
پنجمن سالگرد بازداشت او اعتراض كردند

آثار از نقاشان ايرانى و كوبايى در نمايشگاهى در نيويورك

پليس دوبى: قاتل تبعه ترك، ايرانى تبار است

چند ايرانى در خان طومان سوريه اسير شده اند

دى كاپريو نگران 
خشك شدن درياچه 

اروميه

تسهيل در  رسيدگى به 
پرونده هاى كودك آزارى در آمريكا

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=30314&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:     

نامزدى  داوطلب  ترامپ،  دونالد  مى رسد  نظر  به 
حزب جمهورى خواه، موضعش را درباره منع ورود 

مسلمانان به آمريكا كمى ماليم تر كرده است.
او در واكنش به حرف صادق خان، شهردار لندن، 
گفته است كه حرفش درباره منع ورود مسلمانان به 

آمريكا «فقط يك پيشنهاد» بوده است.
اين سرمايه دار نيويوركى پس از حمله هاى پاريس 
كه 130 نفر در آن كشته شدند، گفت كه بايد به طور 
موقتى جلوى ورود همه مسلمانان به آمريكا را گرفت.
با  بود  كرده  نگرانى  ابراز  لندن  جديد  شهردار 
صورت  در  نتواند  است،  مسلمان  اين كه  به  توجه 
كند.  سفر  آمريكا  به  ترامپ  آقاى  رياست جمهورى 
مى شود  كه  بود  گفته  پاسخ  در  ترامپ  آقاى  ولى 

صادق خان را از چنين ممنوعيتى «مستثنا» كرد.
از آن طرف هم صادق خان اين ارفاق دونالد ترامپ 
داوطلب  مواضع  اين  كه  است  گفته  و  كرده  رد  را 
نامزدى حزب جمهورى خواه، «جاهالنه» است و «به 

ضرر امنيت» آمريكا و بريتانياست.
«پيش نهاد» دونالد ترامپ براى منع ورود مسلمانان 
متحده  اياالت  خود  در  گسترده  طور  به  آمريكا،  به 
اعتراض برانگيز شده است ولى او تا كنون پاى آن 
ايستاده است و مى گويد براى تضمين امنيت آمريكا، 

الزم است.
مختلفى  موارد  در  هم  اين  از  پيش  ترامپ  آقاى 
موضعش را عوض كرده و اين گاه شامل حرف هايى 

بوده كه تنها چند روز پيش آن زده است.
درون حزبى  رقابت هاى  ميدان  در  كسى  كه  حاال 
اين  دارد  تالش  او  نايستاده،  ترامپ  دونالد  مقابل 
كه  كارى  كند؛  متحد  خود  سر  پشت  را  حزب 
نامزدى  داوطلبان  تند  و  داغ  منازعه هاى  از  پس 
جمهورى خواهان و حمله هاى آنان به اين سرمايه دار 

نيويوركى كار ساده اى نيست.
جمهورى خواه،  حزب  ارشد  چهره هاى  از  خيلى 
از جمله پل رايان، رئيس مجلس نمايندگان، هنوز 

حاضر به حمايت از دونالد ترامپ نشده اند.
شايان ذكر است آقاى ترامپ روز پنج شنبه با آقاى 
اكثريت  رهبر  مك كانل،  ميچ  همين طور  و  رايان 
جمهورى خواه در سنا كه از او حمايت كرده است، 

ديدار كرد.
نامزدى  با  كه  نگران اند  جمهورى خواهان  بعضى 
به  را  رياست جمهورى  تنها  نه  ترامپ  دونالد 
دموكرات ها ببازند بلكه به موضع آنان در انتخابات 

كنگره هم لطمه بزند.
هم زمان با انتخابات رياست جمهورى، آمريكايى ها 
تمامى  و  سنا  مجلس  كرسى هاى  يك سوم  براى 

كرسى هاى مجلس نمايندگان هم راى مى دهند.
دونالد ترامپ تنها به فاصله يك روز پيش از ديدار 
را  موضعش  كنگره  در  جمهورى خواه  رهبران  با 

درباره منع ورود مسلمانان نرم تر كرد.
پل رايان، رئيس  مجلس نمايندگان، همان وقتى كه 
آقاى ترامپ چنين حرفى زد به شدت عليه آن موضع 

گرفت و گفت كه «محافظه كارى اين نيست.»
آقاى  حرف  اين طور  رايان  آقاى  كه  زمانى  آن  اما 
ترامپ را رد كرد، هنوز چندين داوطلب ديگر در 
جمهورى خواهان  درون حزبى  رقابت هاى  صحنه 
كه  بود  اين  شعارشان  آنها  همه  و  داشتند  حضور 

دونالد ترامپ، يك محافظه كار واقعى نيست.
رقابت هاى  تك تاز  جنجالى،  ميلياردر  اين  حاال 
باقى مانده.  داوطلب  تنها  و  است  جمهورى خواهان 
همان قدر كه دست جمهورى خواهان مخالف دونالد 
ترامپ بسته است، خود او هم تمايل نشان داده است 

كه در بعضى مواضعش، لحن ماليم ترى بگيرد.

چشم انداز پيروزى دونالد ترامپ در انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا برخى از آمريكايى ها، حتى اعضاى 
حزب جمهوريخواه را چنان نگران كرده است كه مى 
گويند اگر چنين اتفاقى بيافتد، آمريكارا ترك خواهند كرد 
و به كانادا خواهند رفت. در اين ميان، كسانى كه قادر 
هستند به اصطالح از آب كره بگيرند، از هم اينك براى 
تبديل اين نگرانى به منبعى براى درآمد دست بكار شده 

اند.
و  دوستيابى  وبسايت  يك  مسئوالن  آنها  جمله  از 
همسريابى هستند كه به آمريكايى هايى كه كه نمى توانند 
رياست جمهورى ترامپ را تاب بياورند قول مى دهند 

آنها را با مجرد هاى عالقه مند در كانادا آشنا كنند.
اين وبسايت كه Maple Match نام دارد ، مى گويد 
«يافتن شريك ايده آل كانادائى را براى نجات شما از 
ترامپ؛  جمهورى  رياست  تصور  قابل  غير  وحشت 

تسهيل مى كند.»
را  خود  نام  دهد  مى  اجازه  كاربران  به  وبسايت  اين 
به  كه  آمريكايى  ناراضى  دهندگان  راى  فهرست  به 

كانادايى هاى مجرد عالقه مند هستند بيافزايند.
رويترز مى گويد مقامات «ميپل مچ» به درخواست براى 
اظهار نظر پاسخ ندادند، اما مدير آن به تلويزيون كانادا 
گفت تا كنون بيش از 10 هزار امريكايى و 2500 كانادايى 

براى فهرست انتظار ثبت نام كرده اند.
اين سايت در توئيتر نيز فعال است و مى گويد سرويس 
همسريابى آن به آمريكايى ها كمك مى كند از مشكالت 

اخذ شهروندى كانادا پرهيز كنند. 

كه  شيوه اى  مورد  در  آمريكا  سناى  كميته  يك 
شبكه اجتماعى فيس بوك گزارش هاى خبرى خود 

را انتخاب مى كند، تحقيقاتى را آغاز كرده است.
مى  صورت  گزارشى  انتشار  پى  در  اقدام  اين 
گيرد كه مدعى است كارمندان فيس بوك خبرهاى 
فهرست  از  را  كارانه  محافظه  مقوله هاى  با  مرتبط 

برترين هاى خبرى فيس بوك حذف مى كنند.
به گزارش رويترز، كميته تجارت، علوم و ترابرى 
سنا روز سه شنبه در نامه اى به مارك زاكربرگ مدير 
شيوه  باره  در  هايى  پرسش  به  خواست  بوك  فيس 

جمع آورى خبرها و انتخاب مطالب پاسخ دهد.
سناتور جان تيون رئيس اين كميته به خبرنگاران 
صورت  در  كه  است  اين  او  اصلى  نگرانى  گفت 
است  ممكن  خبرها،  ارائه  در  كارمندان  مداخله 

فيس بوك مرتكب فريبكارى شود.
يك  داد  گزارش  گيزمودو  بالگ  دوشنبه،  روز 
كارمند سابق فيس بوك مدعى شده كارمندان به طور 
مرتب گزارش هاى خبرى مورد عالقه خوانندگان 
مصنوعى  شكلى  به  و  كرده  حذف  را  كار  محافظه 

داستان هاى ديگر را به فهرست مى افزايند.
نامه كميته تجارت، علوم و ترابرى سنا درخواست 

انتخاب  سازمانى  ساختار  مورد  در  اطالعاتى  براى 
فيس بوك  سخنگوى  گيرد.  مى  بر  در  را  خبرها 
جريان  در  گفت  و  كرد  تاييد  را  نامه  دريافت 
درنگ  بى  شود،  پيدا  هايى  نارسايى  اگر  تحقيقات 

گام هايى براى اصالح آن برداشته خواهد شد.
هرى  كاركنان  دفتر  رئيس  معاون  ديگر،  سوى  از 
درخواست  از  اى  دربيانيه  دمكرات  سناتور  ريد 

گفت  و  كرد  انتقاد  كميته  جمهوريخواه  رئيس 
نامزدى  بررسى  براى  جلساتى  برگزارى  «از  سنا 
جمهورى  رئيس  درخواست  و  عالى  دادگاه  قاضى 
زيكا  ويروس  با  مبازره  جهت  اعتبار  تامين  براى 
خوددارى مى كند، اما مى پندارد رسيدگى به شيوه 
ملى  منافع  براى  فورى  اى  مساله  بوك  فيس  عمل 

است.»

تغيير موضع ترامپ
 درباره ورود مسلمانان به آمريكا

نگرانى از پيروزى ترامپ
رونق براى بنگاه هاى دوست يابى در كانادا

بازخواست سنا از فيس بوك درباره شيوه انتخاب خبر

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن اطالعات 
از مهمترين اتفاقات روز در جامعه ايرانيان كاليفرنيا 
كافيست با مركز اطالعات ايرانيان تماس بگيريد
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معاون شوراى سياست خارجى آمريكا، يكى از منتقدان 
توافق اتمى جامعه جهانى و ايران، با بيان اين كه اين 
مى كرد،  بينى  پيش  قبال  او  كه  است  آن  از  بدتر  توافق 
ايرادهاى عمده اى به توافق اتمى ايران، موسوم به برنامه 

جامع اقدام مشترك يا برجام وارد كرده است.
به عقيده ايالن برمن، اين توافق به جاى آن كه بازدارنده 
باشد، باعث تشويق حركت كشورهاى منطقه به سمت 
ايران  اكنون  و  شده  هسته اى  فناورى  گسترش  و  توليد 
شده اش،  مسدود  دارايى هاى  به  دسترسى  با  مى تواند 

برنامه اتمى خود را در بلند مدت توسعه دهد.
وى كه در نشستى در مورد تأثير برنامه هاى هسته اى و 
موشكى ايران بر امنيت اياالت متحده صحبت مى كرد، 
ايران  توليدى  سنگين  آب  خريد  تصميم  از  انتقاد  در 
توسط آمريكا گفت با اين اقدام همه شهروندان آمريكا از 

سرمايه گذاران در برنامه اتمى ايران خواهند بود.
كشورهايى  ديگر  به  ما  كار  اين  «با  گفت  برمن  ايالن 
كه ممكن است تمايلى نداشته باشند، مى گوييم اشكالى 
ندارد اگر شما هم در برنامه اتمى ايران سرمايه گذارى 

كنيد.»
وى گفت برخالف هدف دولت آمريكا از مذاكرات و 
حتى گفته اخير بن رودز مشاور امنيت ملى اوباما، توافق 
گفت  همچنين  او  است.  نداشته  صلح  جانبى  محصول 
«اما در واقع ما حركت صلح جويانه اى از سوى ايرانى ها 
نديده ايم. من هم به اندازه ديگران متعجب شده ام، زيرا 
استراتژيك  جنبه  از  داريد،  مدت  طوالنى  توافقى  وقتى 

خيلى منطقى است كه بهتر از قبل عمل كنيد.»
قول  نقل  آمريكا  اطالعاتى  سازمان هاى  از  برمن  آقاى 
كرد كه از پس از توافق، ايران حمالت به سازمان هاى 
آمريكا در فضاى مجازى را ازسرگرفته و گفت «گزارشى 
بود در مورد اين كه چطور هكرهاى ايران طرحى ريخته 
كارمندان  اجتماعى  شبكه هاى  حساب هاى  به  تا  بودند 
وزارت خارجه نفوذ كنند تا ببينند سياست آمريكا براى 

خاور ميانه و همينطور ايران چيست.»
او با استناد به گفته رهبر جمهورى اسالمى كه اكنون 
جمهورى اسالمى است كه نظم جديد جهانى را ترسيم 
خواهد كرد، گفت توافق جامع اتمى تير ماه 1394 تحقق 
اين نظريه را تقويت كرده و ايران «در همه جاى جهان 
حضور دارد. در مقايسه با يك يا دو سال پيش، اكنون در 
موقعيتى قوى تر براى تحقق آن هدف قرار گرفته است.»
ايالن برمن مى گويد اروپا و ديگر كشورها در انتظار 
انتخابات رياست جمهورى پائيز آينده در آمريكا هستند 
تنظيم  چگونه  را  ايران  با  خود  سياست هاى  ببينند  تا 
كنند. ضمن آن كه خود آمريكا هم هنوز يك استراتژى 

مشخص ندارد.
گفتگو  به  استراتژى  يك  مورد  در  بايد  «ما  افزود  وى 
نمى دانيم  اما  درآمده ايم،  توافق  شوك  از  تازه  بنشينيم. 
ايران چگونه عمل خواهد كرد و در نتيجه ما هم نقشه اى 

نداريم.»

ايرادهاى معاون «شوراى 
سياست خارجى» آمريكا 

به برجام
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انتخاب رييس جمهورى آمريكا تنها در گرو آراى اتباع 
اين كشور است، ولى پيآمد هاى اين انتخاب از محدوده 
اياالت متحده بسى فرا تر مى رود و بر سياست و اقتصاد 
در بخش بسيار بزرگى از جهان تاثير مى گذارد. اين 
واقعيتى است كه مى توان با آن سر سازگارى داشت يا 

نداشت، ولى نفى آن كار آسانى نيست.
اغراق آميز نخواهد بود اگر بگوييم كه از دهه ها پيش 
سرنوشت  با  نوعى  به  جهان  سرنوشت  سو،  اين  به 
خورده  گره  آمريكا  در  جمهورى  رياست  انتخابات 

است. 

از «هژمونى مطلق» به «هژمونى نسبى» 
فراموش نكنيم كه دموكراسى هاى صنعتى زير چ تر 
بخش  مى گذرانند.  روزگار  آمريكا  نظامى  حمايت 
بزرگى از بازرگانى دريايى زير پوشش امنيتى آمريكا 
است، از جمله حمل و نقل انبوه كاال ها در اقيانوس ارام 
كه بر پهنه آن ناوگان هفتم اياالت متحده نقش ژاندارم 
را ايفا مى كند. اروپايى ها، بدون چراغ سبز واشينگتن، 
از انجام هر ابتكار نظامى و سياسى، حتى در مناطق 
نزديك به خود ناتوانند، همانگونه كه در سوريه شاهد 
جمهورى  عليه  تحريم ها  ماجراى  هستيم.  و  بوده  آن 
اسالمى نيز شكنندگى اقتصاد ايران را زير فشار خرد 
كننده آمريكا به نمايش گذاشت. اگر به جاى باراك 
اوباما شخصيتى ديگر با سياست هايى كامال متفاوت در 
كاخ سفيد واشنگتن سكونت داشت، سرنوشت ايران 
و پرونده هسته اى اش نيز به احتمال نزديك به يقين به 

گونه اى ديگر رقم مى خورد. 
ترديد نمى توان داشت كه قدرت آمريكا در صحنه 
جهانى ديگر آن نيست كه طى دو سه دهه نخست بعد 
از جنگ جهانى دوم شاهد آن بوديم. آمريكاى بعد از 
جنگ دوم، به ويژه در عرصه اقتصادى، از «هژمونى 
مطلق» برخوردار بود. بخش بسيار بزرگى ازاروپا در 
آن زمان ويرانه اى بيش نبود و انگلستان نيز كه در كنار 
آمريكا تا برلن پيش تاخت، هيبت و غرور خود را تا 
اندازه زيادى از دست داده بود. شوروى پيروزمند از 

لحاظ نظامى هم اقتصادى فرو پاشيده داشت.
و سر انجام آلمان و ژاپن، در دريايى از خرابه هاى بر 
جاى مانده از شكستى مخوف، هاج و واج بودند. اين 
تنها اياالت متحده آمريكا بود كه با اقتصادى بار ها و 
بار ها نيرومند تر از دوران پيش از جنگ، در عرصه هاى 
صنعتى و بازرگانى و پولى به سلطه اى بى رقيب دست 
مليتى  چند  شركت هاى  و  تكنولوژى  و  دالر  يافت. 
نيرومند ترين  و  خاستند  بر  جهان  فتح  به  آمريكايى 

امپراتورى اقتصادى را در تاريخ به وجود آوردند. 
صحنه  در  آمريكا  و  شده  دگرگون  وضع  اما  امروز 
اتحاديه  دارد.  نيرومند  بسيار  رقيبانى  جهان  اقتصادى 
بيستم  قرن  جنگ  دو  هولناك  تراژدى هاى  اروپا 
در  و  كرده  بدل  دست  دور  خاطره اى  به  را  ميالدى 
پيشرفته ترين  از  شمارى  از  مركب  مجموعه اى  قالب 
همه  رغم  به  صنعتى،  قدرت هاى  مرفه ترين  و 
دشوارى هاى خود، در تحوالت اقتصادى جهان نقشى 

ممتاز به دست آورده است.
ژاپن هر چند پويايى گذشته خود را از دست داده، 
ولى همچنان در كهكشان اقتصاد جهانى مى درخشد. 
است  گيرنده اى  اوج  قدرت هاى  ظهور  مهم تر  آن  از 
كه صد ها ميليون مغز و بازو را در خدمت پيشرفت 
جمعيتى  غول  دو  ويژه  به  گرفته اند،  كار  به  اقتدار  و 
چين و هند كه با رشد خود جغرافياى اقتصادى جهان 
را يكسره تغيير داده اند. زير تاثير همه اين تحوالت، 
سلسله مراتب قدرت در جهان به سرعت جا به جا 
مى شود و امريكا را با چالش هايى بزرگ روبرو مى كند. 
به عالوه «شكل زندگى آمريكايى»، كه به گونه نوعى 
«رويا» هنوز هم براى شهروندان اياالت متحده و هم 
براى بخش بزرگى از مردمان جهان از جذابيتى ويژه 
برخوردار است، امروز بيش از بيش با نگاهى ترديد 

آميز روبرو است.
آمريكا در حال حاضر يكى از پويا ترين بازار هاى كار 
جهان دارد، ولى دستمزد هاى آن چنگى به دل نمى زنند 
و در آمد ميانه خانوار هاى آمريكايى، اگر بر پايه قدرت 
خريد سنجيده شود (با محاسبه تورم)، به دو دهه پيش 

عقب نشسته است.
طبقه متوسط آمريكا نيز، كه زير بناى دموكراسى اين 
كشور به شمار مى رفت، ديگر آن نيست كه پيش از اين 
بود. در مجموع نوع رابطه آمريكايى ها با نابرابرى هاى 
اجتماعى، نظام بهداشتى و قوانين كار با نگاه انتقادى 

بخش مهمى از دموكراسى هاى غربى روبرو است. 

برگ هاى برنده
آمريكا  متحده  اياالت  تحوالت،  اين  همه  رغم  به 
همچنان در صحنه اقتصادى جهان از برگ هاى برنده 
پيش  خالف  بر  است،  برخوردار  نيرومندى  بسيار 
از  كه  پردازانى  نظريه  صداى  و  سر  پر  بينى هاى گاه 
دهه ها پيش به اين سو، با تكيه بر گونه هاى مختلف 
تئورى «انحطاط»، زوال اين قدرت را پرهيز ناپذير و 
قريب الوقوع دانسته اند. پويايى آمريكا و توانايى هاى 
هنوز  بزرگ،  چالش هاى  با  رويارويى  در  كشور  اين 
بخش بسيار بزرگى از جهان را مجذوب خود مى كند. 
اقتصادى  بحران  پى  در  كه  ديديم  نمونه،  عنوان  به 
ميالدى،   2008 و   2007 سال هاى  خطرناك  بسيار 
اياالت متحده آمريكا، بسيار زود تر از ديگر قدرت هاى 
پيشرفته، دشوارى هاى خود را پشت سر گذاشت و به 
ويژه بر بحران بيكارى زود تر از آنچه انتظار مى رفت، 

غلبه كرد.
آمريكا  اقتصادى،  كليدى  عرصه هاى  از  بسيارى  در 
حرف اول را مى زند. البته اين كشور ديگر نخستين 
آن  از  جايگاه  نيست (اين  جهان  كننده  صادر  قدرت 
هزار  سه  از  بيش  كردن  وارد  با  ولى  است)،  چينى ها 
و صد ميليارد دالر كاال و خدمات، بزرگ ترين بازار 
جهان را به وجود آورده است. در واقع ده ها هزار بنگاه 
اقتصادى در سراسر جهان براى بازار آمريكا كار مى كنند 
و به آن نياز دارند. همين نياز يكى از ستون هاى اصلى 
بانك هاى  مى تواند  آمريكا  اگر  است.  امريكا  قدرت 
اروپايى و حتى چينى را از معامله كردن با ايران باز 
دارد، و يا شركت هاى آلمانى و ژاپنى را وادار كند از 
سرمايه گذارى در ايران خود دارى كنند، تنها به اين 
دليل است كه بانك ها و شركت هاى مذكور نمى توانند 

از بازار اياالت متحده دست بردارند. 
اسكناس سبز آمريكا نيز البته با رقابت يوروى اروپايى 
و يوآن چينى روبرو است، ولى همچنان ستون اصلى 
به  جمله  از  مى رود،  شمار  به  المللى  بين  پولى  نظام 
اين دليل كه بيش از شصت در صد ذخاير بانك هاى 
مركزى در جهان به دالر نگهدارى مى شود و، در بعضى 
از بخش هاى بازرگانى بين المللى از جمله نفت، داد 
و ستد به دالر انجام مى گيرد. در جريان تحريم هاى 
اقتصادى و حتى در پى امضاى «برجام»، ايرانى ها با 
شگفتى «چرخه دالر» را در روابط بين المللى كشف 
كردند و پى بردند كه جا به جايى بخش بسيار بزرگى 
از دارايى هاى ارزيشان در اختيار نهاد هاى پولى آمريكا 

است. 
بين  اقتصادى  نهاد هاى  از  شمارى  در  آمريكا  نقش 
المللى به ويژه صندوق بين المللى پول، بانك جهانى 
و سازمان جهانى تجارت يكى ديگر از مظاهر نفوذ 
اين كشور است، هر چند قدرت هاى نوظهور به ويژه 

اين  در  تازه  مواضع  كسب  براى  هندى ها  و  چينى ها 
نهاد ها تالش مى كنند. 

 تسلط بر تكنولوژى هاى نوين ارتباطى و اطالعاتى 
يكى ديگر از ستون هاى قدرت آمريكا در صحنه بين 
المللى است. نفوذ جهانى بنگاه هايى چون گوگل، آپل، 

فيسبوك و آمازون بر كسى پوشيده نيست.
در ميان پنجاه سايت اول دنيا از لحاظ شمار كاربران 
آن ها، هفتاد و دو در صد آمريكايى و بيست و دو در 
صد چينى هستند، حال آنكه سهم اروپا در اين عرصه 
بسيار ناچيز است. حجم رو به افزايش انبوه اطالعات 
در مورد ميليارد ها نفر از ساكنان زمين، كه در حدود نيم 
ميليون سرور كامپيوترى اياالت متحده آمريكا ذخيره 
اين  اقتدار  سرچشمه هاى  مهم ترين  از  يكى  مى شود، 
كشور در عرصه هاى اقتصادى، فرهنگى و امنيتى است. 
و سر انجام اينكه يكى از تازه ترين اهرم هاى قدرت 
نفت  از  بردارى  بهره  تكنولوژى  به  دستيابى  آمريكا، 
و گاز غير متعارف يا «شيل» است كه زمينه استقالل 
است.  آورده  فراهم  انرژى  عرصه  در  را  كشور  اين 
سقوط اخير بهاى نفت باعث شد شمار چشمگيرى از 
شركت هاى فعال در اين بخش تعطيل شوند، ولى ساده 
انگارى خواهد بود اگر تصور كنيم كه اين پايان ماجرا 
است. فرآيند بهره بردارى از نفت و گاز غير متعارف 
در ابتداى راه خويش است و تكنولوژى در اين زمينه 

حرف هاى زيادى براى گفتن دارد.
ابعاد اين تحول بزرگ از جمله در عرصه ژئوپوليتيك 
هنوز آنگونه كه بايد و شايد شناخته نشده، ولى ترديدى 
نيست كه بى نياز شدن آمريكا از نفت وارداتى بر رابطه 
اين كشور با خاور ميانه و به ويژه عربستان سعودى 
تاثيرى عميق خواهد گذاشت و در عوض بر وزنه آسيا 
و آفريقا در سياست خارجى واشنگتن خواهد افزود. 

اين توانايى هاى اقتصادى و تكنولوژيك در خدمت 
تامين هزينه هاى يك قدرت نظامى است كه از لحاظ 
مقياس  در  زمينى  و  هوايى  و  دريايى  عمليات  انجام 
سراسر سياره زمين، با هيچ قدرت ديگرى قابل مقايسه 
نيست. حدود نيمى از كل هزينه هاى نظامى در جهان 

به آمريكا اختصاص دارد. 
رييس چنين قدرتى است كه در اينده نزديك با راى 
اكنون  هم  از  مى شود.  سفيد  كاخ  روانه  آمريكايى ها 
مى توان گفت كه به احتمال قريب به يقين، نوامبر اينده 
هيالرى كلينتون و دونالد ترامپ رو در روى هم قرار 
از  كه  شخصيتى  مواضع  به  توجه  با  گرفت.  خواهند 
سوى جمهورى خواهان به عرصه رقابت خواهد امد، 
اين انتخابات بيش از هر زمان ديگرى در مركز توجه 

جهانيان قرار خواهد گرفت.
نبرد  كشورشان،  موقعيت  دليل  نيز، به  ايرانيان  براى 

انتخاباتى آتى در واشنگتن اهميت بنيادى دارد. 
 مى توان اميدوار بود كه با ورود به مراحل نهايى كار 
بيش  از  بيش  اصلى  رقيب  دو  مواضع  انتخاباتى،  زار 
به «رآليسم سياسى» نزديك تر شود. همچنين مى توان 
در  كه  بست  اميد  آمريكا  در  سياسى  نهاد هاى  به 
حساسترين لحظات تاريخ اين كشور، استحكام خود 

را ثابت كرده اند.

ادامه توليد نفت مازاد تا سال 2017

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

آمريكا: قدرتى بزرگ در 
آستانه رقابتى كليدى

www.iranshahrnewsagency.com

اداره اطالعات انرژى آمريكا در تازه ترين گزارش فصلى 
خود مى نويسد كه به رغم كاهش چشمگير توليد نفت در 
كشورهاى غير اوپك، توليد مازاد نفت در بازارهاى جهانى 

تا پايان سال 2017 ادامه خواهد داشت.
نفت  توليد  كه  مى رود  انتظار  گزارش،  اين  اساس  بر 
كشورهاى غير اوپك در سال جارى ميالدى روزانه 700 
هزار بشكه كاهش يابد و براى سال 2017 نيز 200 هزار 
بشكه ديگر سقوط كند، اما باز هم، توليد روزانه نفت مازاد 
جهانى براى سال جارى يك ميليون بشكه و براى سال 

آينده ميالدى 200 هزار بشكه خواهد بود.
اين گزارش مى افزايد كه مصرف جهانى نفت در سال 
جارى 1.4 ميليون بشكه در روز و در سال آينده 1.5 
ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. نيمى از اين 

افزايش تقاضا جذب اقتصاد چين و هند خواهد شد.

د اين ميان، گزارش اداره اطالعات انرژى آمريكا كه روز 
سه شنبه، 21 ارديبهشت ماه، در سايت رسمى اين نهاد معتبر 
انرژى منتشر شد مى افزايد كه توليد نفت اوپك به مدد 

افزايش توليد ايران در دو سال آينده جهش خواهد داشت.
بر اساس اين گزارش، اعضاى اوپك در سال گذشته 
ميالدى روزانه 31.5 ميليون بشكه توليد نفت داشتند كه 

نسبت به سال 2014 حدود 800 هزار افزايش داشت.
براى سال جارى اين رقم 900 هزار بشكه و براى سال 
آينده 700 هزار بشكه ديگر افزايش خواهد يافت كه سهم 

ايران در اين افزايش چشمگير است.
ايران قبل از تحريم ها روزانه بيش از 3.7 ميليون بشكه 
توليد نفت داشت، اما بنا بر اين گزارش تازه، سطح توليد 
نفت خام ايران در سال 2015 حدود 2.8 ميليون بشكه بود.

بر اساس ارزيابى اداره اطالعات انرژى آمريكا، توليد 

نفت ايران در سه ماهه اول 2016 با 500 هزار بشكه 
افزايش نسبت به متوسط توليد سال گذشته، به 3.3 ميليون 

بشكه در روز رسيده است.
بر اساس اين گزارش، توليد ميعانات گازى و مايعات 
گازى اعضاى اوپك نيز در سال گذشته 6.6 ميليون بشكه 
در روز بود كه براى سال جارى 300 هزار بشكه و براى 

سال آينده نيز به همين ميزان افزايش خواهد يافت.
سهم ايران و قطر در اين افزايش چشمگير خواهد بود. 
ميعانات گازى نوعى نفت خام فوق سبك است كه از 

ميادين گازى توليد مى شود.
اين گزارش مى گويد كه توليد نفت اوپك بيشتر از نياز 

بازارهاى جهانى به نفت اين سازمان است.
«سال گذشته اوپك روزانه 1.6 ميليون بشكه نفت مازاد 
توليد مى كرد كه براى سال جارى اين رقم 1.5 ميليون 

بشكه و براى سال آينده 1.3 ميليون بشكه خواهد بود.»
اين گزارش مى افزايد كه متوسط قيمت نفت شاخص 
برنت در سال جارى 41 دالر و براى سال آينده 51 دالر 

خواهد بود.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36203&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30208&Status=2
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

مرغ آمين؛ مي گريزد شب، صبح مي آيد

در دنياى هنر، ادب و تاريخ:

يكم:
سياهى لشكر نيايد به كار

يكى مرد جنگى به از صد هزار
از  يكى  لشكرها  سياهى  همان  يا  هنروران  با  كار 
است.  كارگردان  دوم  دستيار  وظايف  سخت ترين 
عموما  و  زحمت كش  قشِر  اين  از  بااليى  درصِد 
شدن اند  سوپراستار  شبه  يك  تّوهِم  دچار  كم سواد، 

و درِك درستى از بديهيات بازيگرى ندارند.
مواقع  بيشتر  در  دوربين  جلوى  حركات شان 
درشت و اُِوراَكت است و سخت ترين كار فهماندِن 

مفهومِ راكورد است به اين دوستان. 
دقيقه گفتگو با مرد  همه درخواست شان هم يك 
يا زِن نقش اصلِى اثر است و با ايمانى آهنين بر اين 
باورند كه در انتهاى صحبت، آقا يا خانم بازيگر پى 
به استعداد نهفته ايشان برده و نامبرده را به حضور 

كارگردان مى رساند و مى شود آن چه بايد!
شش  بودم.  كارگردان  دوم  دستيار  سال  يك  من 
با  شوخى  مجموعه  در  مديرى،  مهران  دستيار  ماه 
تلويزيون هاى  و  ماهواره  زباِن  فارسى  شبكه هاى 
داخلى (كه به گونه اى مشكوك تنها بخِش شوخى 
رسمى  غير  صورت  به  ماهواره اى  شبكه هاى  با 
منتشر شد و هرگز بخِش شوخى با شبكه هاى صدا 

و سيما به بيرون درز داده نشد)
دومين تجربه كه آن هم شش ماه به طول انجاميد، سريال 

آشپزباشى بود، كه دستيار دومِ محمدرضا هنرمند بودم.
سياهى  با  كار  از  غريبى  و  عجيب  خاطرات 

لشكر ها دارم.
و  سال  ميان  خانم  درخشان،  نمونه  يك  در 
محترمى كه نام كوچكش «وسيله» بود، پس از سه 
بروم  بايد  من  گفت:  و  زد  زنگ  فيلمبردارى،  روز 
سفره اَبَلفضل، نمى تونم بيام، مى شه پسرم به جاى 

من بياد؟!!!

پنجاه  حدود  چيزى  بودم،  افتاده  سكته  حال  به 
دقيقه درباره راكورد برايش توضيح دادم، قانع شد 
و معذرت خواهى كرد و گفت تا يك ساعت ديگه 

َسِر صحنه ام، و هرگز نيامد!
مسئول هنروران گفت: يكى دارم عيِن وسيله! االن 

زنگ مى زنم بياد!
سخِت  روزهاى  به  مى شد  مربوط  بعدى  خاطره 
 90 حدود  شب  هر  رستوران.  شلوغ  سكانس هاى 
غلغله اى  كار  پايان  از  پس  و  داشتيم  لشكر  سياهى 
بود فضاِى بيرونِى رستوران. هركدامشان درخواستى 
پرستويى  پرويز  با  مى خواستند  عموما  داشتند، 
عكس بگيرند. يكى از بازيگراِن نام آشناى سريال 
درخواسِت  عليرغم  داشت  نامتعارفى  رفتارهاى  كه 

من براى نرفتن به حياط، زد به دل لشگِر سياه!
دوره اش كرده بودند و دست مى زدند و فاميلش را 
همچون شعارهاى مّلى ميهنى فرياد مى كشيدند! ناگهان 

آقاى ميم الف، بازيگر و صداپيشه راديو، قرمز شد!
و اين قرمزى تا مرز كبودى پيش رفت!

گفتم نرود مياِن جماعت!
ظاهرا انگشتى رنجه اش كرده بودند، بيچاره را.

بخِش غم انگيز ماجرا برخوردِ توهين آميِز عوامل 
گروهِ سازنده با اين جماعت بود (البته نه همه شان)

مى شد،  در  به  لشكر  سياهِى  از  زيبايى  دختِر  تا 
رقابتى بين پسران جوان از دستياران نور و صحنه 
و  رانندگان  نيز  و  صدابردارى  و  فيلمبردارى  و 

تداركات چى ها در مى گرفت.
دارى  ( دوست  بود:  يكسان  بيش  كُم  همه  ترفنِد 

نقش بزرگ تر بازى كنى؟!! )
حاال همه اين ها چرا در ذهنم مرور شد؟

شهرزاد،  من:  محبوب  سرياِل  پايانِى  تيتراژِ  در 
اتفاق ناخوشايندى رخ داده!

 كاش سه اِسپِيس يا دو تا اينتر مى زدند آن وسط 

 
 دوم:

همه  برانداز  خانمان  جنگ  يك  است.  آور  شرم 
كشور زيباى سوريه را به تلى از خاك و خاكستر 
تبديل كرده، ميليون ها نفر را آواره يا بى جان كرده. 
حاال  دارد.  نقش  شدگى  ويران  اين  در  هم  ايران 
در نمايشگاه كتاب آمده اند به سبك سرگرمى هاى 
دهه هفتاد خورشيدى در شهربازى تهران كه ملت 
بروسلى  عضالنى  مقوايى  بدن  جاى  به  مى رفتند 
كه «سر» نداشت مى ايستادند و عكس مى انداختند 
تفريح  و  بخندند  شان  محل هاى  بچه  با  بروند  تا 
كنند، اينها هم يك جايى درست كرده اند كه مردم 
از  هولناكى  تصاوير  جلوى  موتور  بر  سوار  بروند 
در  كه  بياوند  در  را  كسانى  اداى  حلب  و  حمص 
سوريه نارنجك به دست دارند و جوالن مى دهند. 
آن هم با لبخند! بايد از شرم طناب ببافيم و صندلى 
وجدان را از زير پاهايمان ُسر بدهيم با اين وضع.

پخش فصل اول سريال بيست و هشت قسمتي «شهرزاد» به كارگرداني حسن 
فتحي به پايان رسيد.

در اين سي و چند سال اخير در غربت، مهاجران به خصوص نسل اول و 
عاطفي  رابطه  و  نداشتند  داخلي  نمايشي  ساخته هاي  با  خوبي  ميانه  دومي ها، 
سناريو هاي  دل  از  كه  وطني  گداز  و  سوز  پر  سريال هاي  و  فيلم ها  با  چنداني 
گاهي  شايد  اخيرا  نمي كردند.  برقرار  مي آمدند،  بيرون  كليشه اي  و  سفارشي 
در  يا  و  زدند  مديري  مهران  طنازي هاي  و  آيتم ها  بر  رضايت  سر  از  لبخندي 
ثمر بخش ترين حالت، گاهي راغب به تماشاي بخش محدودي از سينماي پر 

حاشيه سالهاي اخير ايران شدند.
سريال شهرزاد با فيلمنامه اي دراماتيك و خوب، شخصيت پردازي هاي نسبتا 
درست و ساختاري منسجم و البته با تاثير گذاري به شدت عميِق بازيگراني از 
جمله استاد علي نصيريان، ترانه عليدوستي، شهاب حسيني و مصطفي زماني 
توانست آن حصارِ چندين ساله بين مخاطب داخل و خارج از كشور را فرو 

ريزد. 
و  كامل  مجموع  در  سريال  اين  ميزانسن بندي  و  سناريو  پردازش  و  ساختار 
ضعف ها  كارشناسان  و  منتقدان  بخش هايي  در  كه  گويي  نيست.  نقص  بدون 
و كمبود هايي در فضاسازي و ديالوگ نويسي را بارها متذكر شدند. فضاهاي 
داخلي در مجموع استوار تر و طبيعي تر از فضاهاي خارجي ساخته شده، چرا 
به  كمي  غزالي  سينمايي  شهرك  تكراري  لوكيشن هاي  در  محدوديت ها  كه 

تصنعي شدن بعضي از پالن ها انجاميد. 
غفلت در پخش يك موسيقي از راديو كه متعلق به آن دوره از تاريخ نبود، 
پالن هاي  يادآورِي  در  مطلق گرايي  و  صحنه ها  بعضي  اكسسوار  بر  تاكيد 
قسمت هاي  از  پاره اي  رساندن  سرانجام  به  تعجيل  با  همچنين   و  پدرخوانده 
سناريو، كمي به تضعيف واپسين اپيزود هاي سريال منجر شد كه البته در مورد 

اين ملودرام عاشقانه، مي توان به راحتي از سر آنها گذشت و ناديده گرفت.
مهم ترين دستاورد شهرزاد نفوذ وسيع و همگاني شدن آن بود. تا جايي كه 
آشتي  داخلي  رسانه  يك  از  محصولي  با  را  ايراني  مهاجران  كشيده  كنار  نسِل 

داد و مرزبندِي «اين  وري ها» و «آن وري ها» را شكست. 
برخي اين استقبال را ناشي از حال و احوال فيلم مي دادند كه در روزگاري 
مي گذرد كه بسياري آن را از نزديك لمس كرده يا حداقل پس از سال ها با 
راسته  نادري،  كافه  در  عاشقانه  قرار هاي  تصاوير  هستند.  آشنا  خوبي  به  آن 
بازار فرش فروشان، معماري ايام دور تهران مانند درگاهي ها و پنج دري هاي 

به  جذابي  و  نوستالژيك  يادآوري هاي  زار،  الله  گذر  از  نمايي  و  كالسيك، 
همراه داشتند.

اما من گمان مي كنم آنچه پير و جوان را پاي اين سريال نگهداشت و صدا 
و سيماي جمهوري اسالمي را نيز آشفته حال كرد، همين دريافت يكسان و 
مشتركي ست كه ما هنگام تماشاي شهرزاد از درون خود و جامعه خود داريم.

قرباني  كه  است  رفته اي  دست  از  و  گمشده  جواني  و  عشق  قصه  شهرزاد 
جفايي  با  كه  شده است  كاسبكارانه  و  ساالرانه  پدر  نگاه  و  مذهب  سياست، 
در  كه  است  تحصيلكرده اي  و  سواد  با  دختر  شهرزاد  است.  همراه  مستبدانه 
عين حال دلش ميخواد زن باشد، عاشق باشد و مادر خوبي باشد. فرهاد تاوان 
افكارش را مي دهد و قباد نيز از ظلم و ستمي كه به او روا شده، اليعقلي را به 
هشياري ترجيح مي دهد. استبداد حاكم بر نظام سنتي جامعه مانع دستيابي هر 
يك از كاراكتر ها به خواسته هاي به حق آنان شده است، حتي با وجود اينكه 

در واپسين قسمت داستان به وصالي پر رنج انجاميد.
گرچه به دليل محدوديت هاي حاضر، حسن فتحي نتوانست تمام و كمال دل 
اين استبداد را بشكافد و در اين ميان استبداد سياسي و به خصوص مذهبي در 
لواي ميزانسن هاي عاشقانه گم شدند، اما تماشاگر آگاه، به رموز و اشاره هاي 
كارگرداِن دست و پا بسته واقف است و اين تشابهات و مفاهيم زير پوستي 

را به درستي دريافته است.
زندگي آدمهاي قصه شهرزاد، قصه ديروز و هنوز ماست. 

كافه نادري هنوز استعاره اي ست از جوان هاي ديروز و امروز كه زير سايه 
داستان  شايد  ملودرام،  اين  شدند.  پير  و  خوردند  زخم  طوالني  استبدادي 
تاريخي و اجتماعي هر يك از ما را روايت مي كند و در اين مسير چه بسيار 

جواني ها كه نابود شد و چه رشته هايي كه از سرنوشت گسست.
حسن فتحي قطعا بي تاثير از زمانه خود نبوده است و شهرزاد بي ترديد از دِل 

دردهاي جامعه امروزي برون آمده ست.
كه  بوده اند  جواني  و  عشق  هميشه  نابرابري،  و  استبداد  زور،  با  تقابل  در 
ايران  در  امروزي  جوان  كه  گونه  همان  مي شوند.  حوادث  قربانيان  بزرگترين 
در معرض اين گونه تندبادها و گردبادها ست و گردنبند «مرغ آمين» را براي 

روز معجزه نگاه داشته است.
مرغ آمين را بدان نامي كه او را هست مي خوانند مردم.

زير باران نواهائي كه مي گويند: 
«باد رنج نارواي خلق را پايان» www.iranshahrnewsagency.com

نيلوفر منصورى - خبرنگار 
و گوينده راديويى

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

نگاهى به فصل نخست سريال شهرزاد:

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=30704&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42952&Status=2
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پادشاهان نفت
در دنياى ادب و هنر:                                                                                                                                    

جدول ايرانشهر:

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

حل جدول شماره گذشته

توازن  عربستان سعودى  و  ايران  آمريكا،  چگونه 
اندرو  نوشته  دادند؟»  تغيير  را  خاورميانه  در  قدرت 
كوپر، اين كتاب فوق العاده جالب و مفصل به مثلث 
بين  عربستان سعودى  و  ايران  آمريكا،  بين  روابط 
سال هاى 1969 تا 1977 مى پردازد. پژوهش انجام شده 
در اين كتاب بسيار قابل ستايش است؛ پژوهشى كه 
و  آمريكايى  سياست گذاران  با  مصاحبه هايى  شامل 
اسناد افشاشده آمريكاست كه مرتبط با دوره تاريخى 
مورد مطالعه است. تمركز كتاب بيشتر بر سياست نفتى 
آمريكا در اين دوره بوده و بيشتر محتواى آن از نگاه 

سياست گذاران آمريكايى است.
آمريكا  سياست هاى  كه  است  اين  نويسنده  نظريه 
و تأثيرشان در اين سال ها باعث تغيير توازن قدرت 
با  آمريكا  روابط  براى  را  فضا  و  شده  خاورميانه  در 
توليدكنندگان نفتى حوزه خليج [فارس] كه تابه امروز 
جان سالم به در برده اند مهيا كرده  است. رويدادهاى 
كليدى آن زمان آن طورى كه نويسنده مى بيند، از اين 
قرارند: الف) در سال 1969 آمريكا از يك صادركننده 
مقدار  كه  شد  تبديل  واردكننده اى  به  نفتى  عمده 
وارداتش از صادراتش بيشتر بود؛ ب) در ماه اكتبر سال 
AOPEC1973 تحريمى نفتى را تحميل كرد كه تا 
ماه مارس سال 1974 ادامه يافت؛ و ج) در سال 1977 
افزايش  برنامه  از  سعودى  آمريكايى-  نفتى  كودتاى 
قيمت OPEC كه توسط شاه ايران هدايت مى شد، 
جلوگيرى كرد. اين اقدام به ايجاد بحران اقتصادى در 
ايران كمك كرد؛ بحرانى كه زمينه سقوط شاه در سال 
1979 را فراهم آورد بنابراين عربستان سعودى توانست 
جاى ايرانى را بگيرد كه متحد بى چون وچراى واشنگتن 
در خليج فارس به حساب مى آمد. روايت داستان، از 
ديدار شاه با رئيس جمهور ريچارد نيكسون در حاشيه 
آيزنهاور  دى.  دوايت  رئيس جمهور  تدفين  مراسم 
آغاز مى شود؛ ديدارى كه به استحكام روابط نزديك 
دو كشور خصوصا روابط نفتى انجاميد. اما احتماال 
جالب ترين بخش كتاب، گزارش مفصلى مربوط به 
نفت  تحريم  به  آمريكايى  سياست گذاران  پاسخ هاى 
عربى در سال هاى 1973 تا 1974 و به تبع آن تالش 
متعادل نگه داشتن  براى   OPEC عضو  كشورهاى 
قيمت نفت است. اين دوره زمانى براى اياالت متحده 
هم  سياسى،  و  اقتصادى  بحران  حساس  بسيار  دوره 
توصيفات  بود.  مرزهايش  از  خارج  هم  و  داخل  در 
اطالعات  براساس  غالبا  كه  آمريكا  سياست گذارى 
فاش شده انجام  گرفته  است، اين قدر واضح و شفاف 
با  گويى  كه  مى شود  حس  اين طور  تقريبا  كه  است 
امور  وزير  چون  آمريكايى  ارشد  سياست گذاران 

خارجه، هنرى كيسينجر، وزير دفاع، جيمز شلزينگر 
به  و  نشسته ايم  سايمون  ويليام  خزانه دارى،  وزير  و 
درگيرى هاى اغلب داغ بوروكراتيكى گوش مى دهيم 
كه شامل مخالفت ها، بحث ها، جدل ها و ترجيحات 
شخصى و نهادى اى مى شود كه اغلب بر سر اين است 
كه چگونه به بهترين نحو ممكن به مسائل نامأنوس 
مختلفى پاسخ دهند كه ناشى از افزايش قيمت نفت 
است. خصوصا نويسنده به تفصيل به برخى انتخاب ها 
كيسينجر  توسط  تحميل شده  اقتضايى  نقشه هاى  و 
بوده اند.  غيرمنطقى  واقعا  وى  نظر  از  كه  مى پردازد 
از  تاريخى  توصيفى  روايت هاى  شامل  كتاب  بيشتر 
ديپلماتيك  روابط  و  آمريكا  سياست  تصميم سازى 
با همتايان ايرانى و سعودى خويش در زمينه قيمت  
باالى نفت و تأثير آن بر اقتصاد آمريكا و كشورهاى 
خاطرات  از  نمونه هايى  اگرچه  است.  اروپاى غربى 
برخى ايرانى ها و نقل قول هايى از شاه آورده مى شود، 
اما فرايند كلى از منظر آمريكايى ها ديده مى شود. قطعا 
رابطه اى بين روايت توصيفى سياست هاى آمريكا و 
رويدادهاى پس از آن وجود دارد، اما رابطه علت و 
معلول هم معنا نبوده و روايت توصيفى به تنهايى مبنايى 

كافى براى ايجاد يك رابطه على- معلولى نيست.
معلول،  و  علت  مورد  در  نويسنده  اشتباه  از  مثالى 
زياد  فشار  كه  است  مورد  اين  در  وى  نتيجه گيرى 
نفت  توليد  تا  كرد  مجاب  را  سعودى ها  آمريكا، 
نفت  قيمت  افزايش  مانع  و  برده  باال   1997 در  را 
توسط ايران، ديگر عضو OPEC، شود. نتيجه وى 
بر اسناد افشاشده آمريكا مبتنى است كه به مباحثات 
سّرى آمريكا- سعودى كه در آنها سعودى ها با اين 
پيمان  و  مى شود  داده  ارجاع  كردند  موافقت  كار 
آمريكايى-سعودى»  «كودتايى  را  سعودى  موفق 
مى خواند. حقيقت اين است كه فشار آمريكا صرفا 
متعادل كردن  در  سعودى ها  اقتصادى  منفعت طلبى  با 
قيمت ها هم زمان شد. به عالوه، سعودى ها اين رؤيا را 
در سر مى پروراندند كه تبديل به توليدكننده انحصارى 
در OPEC شده و در حقيقت نرخ توليد و قيمت 
كه  است  نتيجه  اين  ديگر،  مثال  كند.  تعيين  را  نفت 
سياست هاى دستپاچه آمريكا در طول بحران، بيشترين 
تأثير را بر شدت آن داشت. سياست گذارى آمريكا در 
طول بحران نفت در برهه هايى از زمان قطعا دستپاچه 
مى گويد.  نويسنده  آنچه  دستپاچگى  به  نه  اما  بود 
به عنوان يكى از داليل، پادشاه فيصل طول تحريم به 
تأمين نفت براى نيروهاى آمريكايى كه در جنگ با 
ويتنام بودند، ادامه داد و فقط بعد از پنج ماه آمريكا و 
عربستان براى پايان دادن به تحريم همكارى كردند. 

تنها راهى كه مى توان با دقت بااليى درباره مديريت 
تصميمات  كيفيت  ارزيابى  كرد،  قضاوت  بحران 
گزينه هاى  بهترين  با  آنها  مقايسه  و  پايانى  سياسى 
ممكن است. دراين مورد، هيچ گزينه دردسترس خوبى 
وجود ندارد و بيشتر گزينه ها محدود به آنهايى است 
كه كمتر بدتر هستند و شامل فشارهاى سياسى داخلى 
مى شوند. از آن منظر، سياست گذارى نفتى آمريكا در 
تحت  اما  باشد،  ماليم تر  قطعا  مى توانست  مدت  آن 
مى گويد  نويسنده  كه  بى تدبيرى اى  به  شرايطى  هيچ 
نبوده  است. در پايان، همان طورى كه روايت توصيفى 
نتيجه  مى توان  اين گونه  است،  جالب  بسيار  تاريخى 
بحران هاى  قبال  در  آمريكا  سياست هاى  كه  گرفت 
نفتى بين سال هاى 1969 و 1977 نه تنها توازن قدرت 
در خاورميانه را تغيير داد، بلكه همچنين فضا را براى 
به  تا  آمريكا  نفتى  اقتصادى  و  سياسى  سياست هاى 
امروز مهيا كرد. سياست توازن قدرت خيلى پيچيده تر 
از آن است كه به اين سادگى با سياست و اقتصاد نفت 
از  بيشتر  كشور  سه  اين  ميان  همكارى  شود.  مرتبط 
ترس از تهديد شوروى عليه منطقه نشئت مى گيرد. 
در مورد مهياكردن فضا براى سياست و اقتصاد نفت 
تابه امروز نيز بايد به اين مسئله اشاره كرد كه در اين 
موارد از دهه 1970 تا به امروز تغييرات بسيارى نسبت 

به تغييرات در طول دهه 1970 اتفاق افتاده  است.

افقي:
1- غذاي رشته اي - خيش

2- از جزاير بزرگ جهان - از شهرهاي خراسان - لوله تنفسي
3- فراهم - عهد - پايه كارمند

4- فيلسوف نامي انگليس - پهلوان - درمان
5- نفس خسته - پايتخت بحرين - نان خرد شده در آبگوشت

6- نااميد - بازگشت صدا - خانقاه - زير موس رايانه
7- درخت انار - راضي - دندان آذري
8- آحاد - كوچه سر پوشيده - راهنما
9- تابه نان پزي - رموز - تخته بزرگ

10- بدن - خوب رويان - درخت تسبيح - شك و ترديد
11- پزشك ايراني كاشف الكل - دوانيدن اسب - خواست عرب

12- پيش نويس - صنم - برقرار
13- دومين مهره گردن - چوب دستي پاسبانان - گلي زيبا

14- از شهرهاي آذربايجان شرقي - پرده سينما - سخن بيمار
15- كشتي جنگي يونان باستان -حداقل غذا براى يك تن

عمودي:
1- از آثار جيمز هيلتون - گوشت آذري
2- تصديق فارسي - اجداد - بيدار مانده

3- سبد بزرگ ميوه - چراغ - چارقد
4- پافشاري و اصرار - شهر ريشه - مي

5- عالمت مفعولي - سر نيزه - كاهگل - حرف ندا

6- شماره خودرو - كاخي در مدائن عراق - الل
7- مغز استخوان - الوپسي - ثمره درخت

8- روزانه - زمستان - از كوه هاي مهم كشور
9- گودال - فيلم نامه - ميداني در تهران

10- لباس اتاق عمل - قتل سياسي - تحيت
11- لحظه كوتاه - دودل - عضو بدن - مدافع فوتبال

12- سفره چرمي - دانه خوشبو - قوه رشد و نمو
13- خواندن شعر - قاضي - نگريستن
14- ساده لوح - ظهور - جاي بي هوا
15- ساز شاكي - سردار نامي ايراني

نقدى بر كتاب معروف  اندرو اسكات كوپر

http://www.ketab.com/
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تاريخچة كاغذديوارى حكايت دروغ گويِى بيمارگون 
است. داستان اشكال مختلفى است كه دروغ مى تواند 
مصلحتِى  دروغ هاى  به  كاغذديوارى  بگيرد.  خود  به 
جزئى محكوم شده است؛ دروغ هايى مثل تغيير بصرِى 
تناسب هاى اتاق يا نمايش تخيالت ما روى چهارديوارى 
خانه. همچنين به فريب آشكار، تظاهر اجتماعى و حتى 
پاك سازى تاريخ متهم شده است. اينها تنها بخشى از 
كاركردى است كه اين اختراع تاريخى در تغيير مناسبات 

بشرى داشته.
در دنياى پر دروغ اطراف ما، اين دروغ(كاغذ ديوارى) از 
آنجا اهميت مى يابد كه مفهوم ديوار در زندگى انسان را 
درك كرده باشيم. ديوارها، مرزهاى قابل اتكا براى انسان 
بوده اند. استوارانى كه سقف ها را نگاه داشته اند تا آدمى در 
پناه آن در امنيت زندگى كند و خطوطى غير قابل عبور 
كه در پشت آنها ما امنيت الزم براى ابراز آزادى خود را 

داشته ايم.
 اين مفهوم البته با آنچه در نمونه هاى حكومتى در تاريخ 
به عنوان سازه بازدارنده مانند ديوار چين، برلين و يا ديوار 
ترامپ!!! تا كنون مشهود است، به كلى فرق مى كند. اما 
سابقه كاغذ ديوارى روى بيش از دو هزار سال تاريخ ديوار 

در جهان ما تاثير گذاشته است.
«كتابچة  عنوان  با  برونه»  «ژنويو  كتاب  اساس  بر 
كاغذديوارى» خود كاغذ را يكى از درباريان چين به نام 
«تساى لون» در سال 105 قبل از ميالد با تركيبى از پوست 
درخت توت، الياف گياهى، كتان و كنف اختراع كرد. تقريبًا 
بالفاصله پس از اختراع اين مادة جديد، مردم شروع كردند 
به نقاشى كردن روى آن به منظور نمايش روى ديوارها. 
برخى از اولين نمونه هاى كاغذديوارى صحنه هايى از 
شجره نامه ها يا خدايان را به تصوير مى كشيدند يا بهشت 
طبيعى كاذبى به فضاى داخلِى خانه هاى عموما چوبى 

چينى ها  مى آوردند. 
در قرن پانزدهم كاغذديوارى راهش را با چاپ «دومينو» 
به اروپا باز كرد. دومينو نام طرح هايى بود كه با قطعات 
چوبى ساخته و با دست رنگ آميزى مى شدند. كتاب 
دومينو  نام  كه  مى دهد  توضيح  كاغذديوارى  تاريخچه 
احتماال تركيبى بوده از دو واژة التين: دومينوس كه در 
زبان التين كالسيك به معنى «خداى پدر» بود و مامينو 
كه در زبان التين محاوره اى به «مريم باكره» يا به طوركلى 
به مادران اطالق مى شد. كاغدديوارى هاى دومينو در ابتدا 
عكس هاى سياسى يا مذهبى در خود داشتند؛ اما بعدها 
طرح هايى از اشكال هندسى را نيز به نمايش گذاشتند. 
بخشى از جذابيت طرح هاى هندسى از اين واقعيت ناشى 
مى شد كه گزينه اى ارزان تر براى توليد پرده هاى منقش 
به شمار مى رفت: در ازاى پول كمتر، شكاف ها را بهتر 
از پوشش هاى بافتنى نهان مى كرد و عايق بندى را بهبود 
مى بخشيد. آن ها اغلب، شبيه مواد گران تر ديگرى بودند؛ 
مانند چرم، پارچة زربافت و چوب. كاغذديوارى پارچه نما 
نوعى كاغذديوارى بود كه شبيه مخمل ساخته مى شد. 
اين نوع از كاغذديوارى در اوايل دهه 1600 به شهرت و 

محبوبيتى گسترده رسيد. 
ديگرى  روى  كاغذديوارى  بودن  ارزان  جذابيت 
نيز داشت و آن لكه ننگى بود كه تاكنون از آن رهايى 
كامل نيافته است. «گيل سندرز» در كتاب تاريخ مختصر 
كاغذديوارى مى نويسد كاغذديوارى «هرگز نتوانسته اين 

لكه را كه تقليدى كم ارزش است، از خود دور كند.» 
حتى كاربرد كاغذديوارى در اين دوره نيز همراه با دروغ و 
ناراستى بود. در آن دوره كاغذها را به ديوار نمى چسباندند؛ 
بلكه به صورت ورقه ورقه با پونزهاى مسى از ديوار آويزان 
مى كردند. اين روش تا پاسى از قرن هجدهم دوام داشت. 
در اين حالت، ديوارهاى پشت كاغذ، هرچند از ديد پنهان 
مى شدند، به نحوى وسوسه انگيز دسترس پذير بودند و 
از آنجا كه اين ديوارها مرزهاى قابل اتكا و محترم براى 
حريم آدمى برشمرده مى شوند . اين دسترسى تاثيرات 

روانى ديگرى هم داشت. 
حاشيه هاى كاغذديوارى باعث افزايش فريب بصرى 
مى شد. حاشيه ها كه در ابتدا به منظور استتار پونزهاى 
بدمنظر به كار مى رفتند، در اواخر دهة 1700 به عنوان 
اهميت  اتاق ها  بصرى  تناسب هاى  تغيير  براى  روشى 

زيادى پيدا كردند. 
در اواخر قرن نوزدهم، معموال ديوارها را به سه بخش 
تقريبى  ارتفاع  تا  اتاق  كف  اِزاره(از  مى كردند:  تقسيم 
صندلى)، كتيبه(نوارى افقى در نزديكى سقف ) و فضاى 
بين اين دو بخش كه ميانه يا «تابلو نشين» نام مى گرفت. 
كاغذديوارى در سه قسمت طراحى و چاپ مى شد تا به 
ديوارهاى ساده، نماى يك معمارى واقعى بدهد. الگوهاى 
«ازاره، ميانه و كتيبه» معموالً طرح خود را از كشورهاى 
ديوارها  به  و  مى گرفتند  وام  شرقى  آسياى  و  اسالمى 
حال وهواى دنيايِى كاذب مى دادند. تا اوايل قرن نوزدهم، 
كاغذديوارى را پنجره اى رو به دنيا مى دانستند و اين تلقى 

روزبه روز فراگير تر مى شد.
توپ هاى  به صورت  درزدار  كاغذديوارى  عرضة  با   
دوازده ياردى، توليدكنندگان اروپايى در عصر پسا رنسانس 
توانستند با بهره گيرى از تكنيك فريب بصرى از نقش هاى 
تكرارى و ساده به خلق مناظرِ تمام نما روى آورند. غالبًا 

اين مناظر تمام نما يكى از اين سه را تصوير مى كشيدند:
- رويدادهاى اسطوره اى و تاريخى، مثل ويرانى شهر 

باستانى پُمپئى 
و  نقش   مثل  دوردست،  سرزمين هاى  از  مناظرى   -
نگارهايى كه تصويرى تخيلى و فانتزى از چين به نمايش 

مى گذاشتند
- مناظرى از مستعمرات فرانسه، مانند سنگال يا كامبوج.

 كاغذديوارى هاى تمام نما با جزئيات خيره كننده شان ابزار 
آموزشى جالبى بودند براى توده هاى بى سوادى كه اين 
كاغذهاى گران بها را در ميخانه ها و ساختمان هاى دولتى 
مى ديدند. در خانه هاى مجلل، كاغذديوارى هاى تمام نما 
در تصور عمومى، سطح فرهنگ و تحصيالت صاحبان 
خانه را نشان مى داد. اما كمى آميخته به اغراق و البته نگاه 
به يكسان سارى داخل خانه ها. زنگ خطرى كه براى 
200 سال بعد به صدا در مى امد و آغاز روند مشابه 

سازى جامعه بود.
با انقالب صنعتى موجى از اختراعات و نوآورى هاى 
گوناگون به راه افتاد. ژان زوبر، تاجر بزرگ فرانسوى، 
ازجمله:  آورد؛  پديد  جالبى  بى شمارِ  نوآورى هاى 
كاغذهاى رنگين تاب، دستگاه هاى برجسته كارى براى 
توليد كاغذهايى با ظاهر چرمى، دستگاه هاى چاپ خطوط 
يك دست، «آشپزخانة رنِگ» سّرى كه دستورالعمل هايى 
براى تهية رنگ هاى مصنوعى مثل سبز آلمانى و آبى 
الجوردى توليد مى كرد. زنگ هايى كه در طبيعت بود اما 
تاپيش از آن ساختن شيمايى آنها ممكن نبود. كاغذهاى 
در دهة 1820 به ميدان  يك دست و بدون درز تقريباً 
آمدند. چاپ با نيروى بخار نيز در دهة 1830 پديد آمد. 
در نهايت رنگ هاى مصنوعى در دهة 1850 رايج شدند. 
همة اين تحوالت بر قابليت هاى كاغذديوارى براى فريب 
بصرى افزودند. دستگاه هاى جديد آسان تر و دقيق تر از 
پيش و با قيمت هايى نزولى، صحنه هايى با جزئيات دقيق 

چاپ كردند. 
تا سال 1851، برخى طراحان و منتقدان بر اين باور 
بودند كه طراحى كاغذديوارى رو به زوال گذاشته است و 
به عنوان شاهدى براى اين وضعيِت روبه افول به كاغذهاى 
زننده اى اشاره مى كردند كه در «نمايشگاه بزرگ لندن» 
عرضه شده بود. بسيارى نيز از گرايش به سمت طرح هاى 
واقع گرايانه تر با ظاهرى فريبنده، انتقاد مى كردند. رابرت 
كاغذديوارى هاى  دربارة  حوزه  اين  منتقداِن  از  اِديس 

«بى صداقت» چنين مى نويسد: 
اگر به آموزش دروغ در متعلقاتتان راضى باشيد، شايد 
به ندرت از فريب هاى جزئى در مواردى ديگر شگفت زده 
روزمره  زندگِى  به  بى صداقتى  ساية  واردشدن  شويد... 
تأثيرى زيان بار  روى اعضاى كوچك ترِ خانه مى گذارد. 
اين افراد طورى پرورش يافته اند كه در تظاهر و فريب هايى 

كه دائماً جلوى چشمشان است، هيچ اشكالى نمى بينند.
در ادبيات قرن نوزدهم، كاغذديوارى هميشه به عنوان 
نماد فريب وارد صحنه شده است. با نگاه به بسيارى از 
آثار مكتوِب اين دوره، روشن مى شود كه توصيف طرح 
يك كاغذديوارى صنعت ادبى فوق العاده كارآمدى است. 
مى توان با آن مناسب يا نامناسب بودن يك شخصيت براى 
اتاقى خاص يا آگاهى شخصيت داستان از طبقه اجتماعى 
را نشان داد. هرگونه نقص در كاغذ مى تواند اشاره اى باشد 
به شكاف هاى موجود در معناى استعارى. خيره شدن 
و  مى كاهد  داستان  جنب وجوش  از  كاغذديوارى  به 
مى كند؛  تهى  محتوا  از  را  شخصيت  ذهن  درعين حال 
درست مثل برخى شخصيت هاى فيلم كه نگاهشان به 

آينه دوخته مى شود. 
اى. اِى. انتويسل در كتاب تاريخچة ادبى كاغذديوارى 
اشارات مربوط به كاغذديوارى در آثار مكتوب انگليسى را 
جمع آورى كرده است. اين اشارات از سال 1509تا1960، 
يعنى سال انتشار كتاب، منتشر شده اند. اين كتاب پر 
است از نمونه هايى كه نشان مى دهند ادبيات قرن نوزدهم 
چگونه از ارزش نمادين كاغذديوارى بهره بردارى كرده 
است. براى مثال، به اين توصيف برگرفته از رمان بل آمى 
اثر گى دوموپاسان در سال 1881توجه كنيد: «كاغذديوارى 
خاكسترى با دسته گل هاى آبى به اندازة گل ها لكه داشت؛ 
بود:  دشوار  واكاوى شان  كه  مبهم  و  ديرينه  لكه هايى 
انگشتان  آثار  روغن،  قطرات  حشرات،  له شدة  بقاياى 
چرب وچيلى، لكه هاى كف صابوِن به جامانده از كاسة 

دستشويى.» 
پركينز  شارلوت  اثر  زرد»  «كاغذديوارى  كوتاه  داستان 
ديگر  نمونه اى  شد،  منتشر  سال 1982  در  كه  گيلمن 
زنى  است.  كاغذديوارى  دربارة  نمادين  داستان هاى  از 
شوهردار كه گفته مى شود به نوعى بيمارى عصبى مبتال 
است، براى استراحِت درمانى به عمارتى در خارج از شهر 
مى رود. او در آنجا هميشه به كاغذديوارى اتاق خوابش 
زل مى زند؛ به «چشمان پوچ و خيرة» آن، به «سبك رومى 
تحقير شده» اش، به «امواج بزرگ و پرشيِب وحشتناك» 
آن. زن در پايان داستان ديوانه مى شود و كاغذديوارى را از 

روى ديوار مى كند.
با آغاز قرن بيستم و ظهور كاغذديوارى هاى «بهداشتى»، 
نوع  اين  گرفت.  پيشى  زيبايى گرايى  از  فايده گرايى 
پشت  شست وشو،  قابل  سطوح  داراى  كاغذديوارى ها 
چسب دار و قالب هاى برجستة محكمى بودند. اِى. اس. 
جى. باتلر در كتاب خود با عنوان ثبت خرابه ها (1943) 
كه گزارشى است از خسارات جنگ جهانى دوم، تعريف 
و تمجيد كنايه آميزى از كاغذ «لينكراستا» مى كند.ماركى از 
كاغذ ديوارى كه در خالل نيمه نخست قرن بيستم بازار 
توليد اين محصول در انگلستان و بخشى از قاره نو را 

تحت الشعاع خود قرار داد.
او در اين كتاب و با مرور بر خرابه هاى لندن در جنگ 
جهانى دوم مى نويسد: «يك چيز در كشاكش جزئيات 

بد و تزيين بى كيفيت توجه مرا به خود جلب مى كند و 
آن پيروزى لينكراستا است. منظورم پيروزى زيباشناختى 
نيست؛ بلكه برعكس، پيروزى در معناى نظامى است. فكر 
نمى كنم هيچ ماده اى توانسته باشد چنين تاب و تحملى 
در مقابل انفجار داشته باشد. اين پوستة ناهموار و چسبنده 
روى ديوارها و سقف ها، به تقليد از گچ كارى هاى فاخر، 
بسيارى از ضربات بمب ها را خنثى كرده اند... اين فكر 
مرا آزار مى دهد كه چيزى كه سال ها به تمسخر گرفته 
بوديم، در جنگ هم پيمانى ارزشمند بوده است. افسوس 
كه چندان جذاب نيست؛ به ويژه وقتى كه به رنگ شكالتى 

رنگ شده باشد.» 

در اوايل قرن بيستم، كاغذديوارى عليه سليقة مدرنيستى 
به ديوارهاى ساده و بى روح به نزاع برخاست. لوكوربوزيه،   
معمار سرشناس سوئيسى فرانسوى، از كاغذديوارى بيزار 
بود. مشهور است كه مى گفت: «الزم است همة شهروندان، 
كاغذديوارِى خود را با الية ساده اى از گچ سفيدكارى 
جايگزين كند.» البته اين نگرش، او را از همكارى در دو 
مجموعة كاغذديوارى در سال هاى 1939 و 1959 باز 

نداشت. 
با اين حال، كاغذديوارى دوام آورد. كاغذهاى برجسته 
ديوارهاى ناصاف را هموار كردند. درعين حال طرح هاى 
ساده تر به اتاق هاى نشيمِن محقر كمك مى كردند تا از 
لحاظ بصرى گسترش پيدا كنند. در دورة پس از جنگ، 
تعويض كاغذديوارِى خانه مثل مراسم اسباب كشى به 
خانة جديد بود. در دهه هاى 1960 و 1970 چرخ طراحى 
دوباره به سمت بيشينه گرايى چرخيد. دوباره پس از رونقى 
كوتاه، محبوبيت كاغذديوارى در دهة 1980 رو به افول 

نهاد و پس از آن هرگز نتوانست خود را كامالً بازيابد. 
اما كاغذديوارى هنوز كامال از بين نرفته است. در عصر 
تلويزيونى  برنامه هاى  و  «حقيقت نمايى»  دوران  كه  ما 
واقع گرايانه(reality show) است، مرز بين چيزهاى 
واقعى و مصنوعى مبهم و نامشخص است. نوآورى هاى 
كاغذديوارى نيز با جرات و جسارت ادامه دارد. مثًال 
يك  از  مورر  اينگو  دِى  ال.  اى .  كاغذديوارى هاى 
الگوى مدارِى زشت بهره مى گيرند كه در چراغ هايى 
قابل كنترل به شكل نقطه نقطه و چند وجهى تعبيه مى شود. 
ويث  فيليپس  شركت  توليد  تابان  كاغذديوارى هاى 
كوادرات سافت سلز، صفحاتى آكوستيك براى صداگيرى 

و چراغ هاى تنظيم پذير ال.  اى.  دى دارند.
 مثل بسيارى از درغ گويان گستاخ، كاغذديوارى هاى 
ال اى  دى نيز به خاطر ماهيتشان متأسف نيستند؛ يعنى ظاهِر 
بى نهايت ناپايدارشان كه واقعيتى ثابت ندارد و محصول 
همنشينى تفكر قرن بيستمى در آمريكا و تلنولوژى قرن 

بيست ويكمى است.
برخى ديگر از كاغذديوارى هاى امروزى سطوحى لمسى 
دارند و تعاملى اند. تصاوير ديوارى قابل جابه جايى و متكى 
به فن آورى هاى حسى، به مشتريان امكان مى دهد تا هر 
وقت كه دلشان خواست، طرح كاغذديوارى را بازچينى 
كنند. شركت آلمانى آركيتكتس پيپر مى تواند ديوارهاى 
شما را با اليه هايى بسيار نازك از بتن، مرمر يا سنگ لوح 
روى كاغذ بپوشاند. ممكن است روزى كاغذديوارى هاى 
حساس به گرما بتوانند مثالً پس از روشن كردن رادياتور، 
به شكوفه بنشينند و روى ديوار گل هاى خزنده برويانند. 
حتى مى توان گفت كه امروزه كاغذديوارى شئى مدرن 
است: متظاهرى بى پرده كه نشان مى دهد واقعيت در واقع 

چقدر ساختگى است.
همين رويكرد است كه بار ديگر ما را به مفهوم ديوار 
در تمدن بشرى نزديك مى كند. مرز بندى قابل اتكايى 
كه انسان در پناه آن امنيت الزم براى توسعه تمدن و 
ايجاد طرح هاى خالقانهرا بازيافته است. همان مرزى كه 
به خانواده معنى بخشيده و حدود آزادى هاى فردى را 
مشخص كرده است. سال هاست طراحى همين ديوارها 
به معنايى جدى و قابل اعتنايى از فرهنگ ما جلوه اى 
تجسمى بخشيده است و بخشى از واقعيت زندگى ما را 

در حالى خلق كرده كه حقيقت نداشته است.
اين وضعيت براى ديوارها تنها در خانه ها يا عمارت هاى 
حكومتى محدود نيست و سابقه انسان معاصر ديوارى 
در قلب برلين را به ياد مى آورد كه در مرز دو ايدئولوژى 
متخاصم عصر خود ايستاده بود. يك سو آن شعارهايى به 

رنگ سزخ و سوى ديگر گرافيتى هايى عليه آن.
در اينده اى نزديك شايد ديوار ديگر ى ساخته شود 
ديوترى كه دونالد ترامپ مى گويد هزينه ساهت آن را 
از دولت و مردم مكزيك مى گيرد تا شهروندان آمريكايى 
رفاه و امنيت بيشترى داشته باشند. هنوز او به قدرت 
نرسيده است اما مى توان ديد چگونه در ذهن فعاالنى كه 
مخالف ايجاد اين ديوار هستند كاغذ ديوارى مناسب براى 

آن در حال طراحى شدن است.

كاغذ ديوارى و دروغ هايى كه تمدن ما را مى سازد
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

مقاله اى به قلم دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس و روزنامه نگار:
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در دنياى علم و پزشكى:

www.iranshahrnewsagency.com

دانشمندان دو دانشگاه ايالتى كاليفرنيا و سن ديگو، 
جديدى  دستگاه  آمريكا،  علوم  ملى  بنياد  حمايت  با 
هاى  سلول  تعامل  نحوه  است  قادر  كه  اند  ساخته 
قشر  از  رسانى  پيام  چگونگى  و  يكديگر  با  عصبى 

خاكسترى مغز به سوى اندام ها را روشن كند.
پژوهشگران «مركز تحقيقات پيشگام و نوآورى هاى 
علمى» با استفاده از يك كالهك و ژل مخصوص و 
فعاليت  كامپيوترى،  مخصوص  هاى  برنامه  طريق  از 

سلول هاى عصبى مغز را بررسى مى كنند.
پزشكى  مهندسى  گروه  كاونبرگز،  ُگرت  پرفسور 
كار  از  به  گويد:»پاركينسون،  مى  ديگو  سن  دانشگاه 
افتادن يك نقطه خاص در مغز محدود نيست و آسيب 

زايى آن تمام بدن را در بر مى گيرد.»
به  جامع  رويكردى  با  بايد  ما  «بنابراين  افزود:  وى 
اين بيمارى نگاه كنيم و به همين دليل نياز است كه 
متخصصان رشته هاى زيستى و فن آورى با يكديگر 

همكارى كنند.»
با  اميدوارند  جديد،  تكنولوژى  اين  سازندگان 
مسيرهاى  در  پيام،  انتقال  كار  و  ساز  بهتر  شناخت 
اعصاب مركزى، ناتوانى و اختالالت حركتى بيماران 

مبتال به پاركينسون را درمان كنند.
پزشكى  مهندسى  گروه  كاونبرگز،  ُگرت  پرفسور 
خواهيم  مى  ما  كه  «كارى  افزود:  ديگو  سن  دانشگاه 
و  برويم  فراتر  قدم  يك  كه  است  اين  بدهيم  انجام 
طبيعى  هاى  ظرفيت  و  آورى  فن  اين  از  استفاده  با 
مغز، در انعطاف و توسعه پيوندهاى جانبى، به بيماران 
را  ديگران  كمك  بدون  تا  كنيم  كمك  پاركينسون 

بروند.»
بعدى  گام  در  گويند  مى  پروژه  اين  پژوهشگران 
تالش مى كنند تا اين فرآيند را با استفاده از فن آورى 
بلوتوث، كه استاندارد ارتباط هاى بى  سيم كوتاه برد و 
كم هزينه و با مصرف انرژى بهينه است، انجام دهند.

پرفسور تيم مولن، از دانشگاه سن ديگو مى گويد: 
است  اين  دهيم،  انجام  خواهيم  مى  كه  ديگرى  «كار 
و  باشيم  نداشته  ها  سنسور  از  استفاده  به  نيازى  كه 
مستقيما از داخل مغز بتوانيم، امواج الكتريكى و پيام 

هاى مغزى را كنترل كنيم و تغيير دهيم.»
آنها در گام بعدى با استفاده از تكنولوژى فيلمسازى 
و جلوه هاى ويژه و بازسازى واقعيت مجازى، ارتباط 
فعاليت نورون ها و حركات طبيعى بدن را طراحى و 

ترسيم كنند.
همچنين، با استفاده از اين تكنولوژى، بيمار ياد مى 

گيرد كه فعاليت هاى روزانه را از سر بگيرد.
پرفسور تيم مولن، دانشگاه سن ديگو مى گويد: «ما 
نيستيم،  عاج  برج  در  دانش  مجازى  پيشرفت  دنبال 
روزمره  و  واقعى  كاربرد  بايد  علمى  هاى  پيشرفت 

داشته باشند.»

محققان دانشكده پزشكى هاروارد و انستيتوى فناورى 
ماساچوست (MIT) ورقه  نامرئى و نازكى را كه روى 
چشم،  زير  چروك هاى  و  چين  و  مى چسبد  پوست 
ساعد و پاها را محو مى كند با موفقيت روى تعدادى 

داوطلب آزمايش كردند.
اين اليه نازك از جنس پلى مرى به نام پلى سيلوكسان 
است كه اجزاء سازنده آن را سيليكون و اكسيژن تشكيل 

مى دهند و در آزمايشگاه ساخته شده است.
به گفته محققان اين ورقه نازك پليمر، نامرئى است و 
مى توان در تمام روز آن روى پوست نگهداشت بدون 
اينكه باعث تحريك پوست شود و آب و باران هم 

باعث جدا شدن آن از پوست نمى شود.
محققان اين «پوست دوم»، را در معرض آزمايش هاى 
مختلف قرار دادند از جمله اينكه پوست را نيشگون 
گرفته و زمان بازگشت آن به حالت اوليه را بررسى 
كردند و متوجه شدند اين ورقه نازك حالت ارتجاعى 

پوست را بيشتر مى كند.
كشانى  و  ارتجاع  قابليت  مى شود  پير  وقتى  پوست 
خود را از دست مى دهد اما به گفته محققان اين ورقه 
نازك پليمر رطوبت را در خود نگه مى دارد و باعث 

مى شود قابليت ارتجاعى پوست بيشتر شده و پوست 
صاف تر، محكم تر و كم چين وچروك تر به نظر برسد.
زير چشم چپ ورقه نازك و نامرئى پليمر قرار دارد

سرپرستى  را  تحقيق  اين  كه  لنگر  رابرت  پروفسور 
و  نامرئى  كه  دومى  پوست  «ساخت  مى گويد:  كرده 
راحت باشد و بتواند رطوبت و مواد مختلف را نگه 

دارد چالش هاى مختلفى را پيش رو مى گذارد.»
«بايد خواص نورى مناسبى داشته باشد وگرنه ظاهر 
آن خوب نخواهد بود، بايد خواص مكانيكى مناسبى 
و  داشت  نخواهد  كافى  استحكام  وگرنه  باشد  داشته 

بدرستى عمل نخواهد كرد.»

او همچنين گفت كه اين پوست در آينده مى تواند 
مختلف  پوستى  بيمارى هاى  دچار  كه  كسانى  براى 

هستند كمك بسيار بزرگى باشد.
براى اطمينان از عملكرد مناسب، آزمايش هاى بيشترى 
بايد روى اين پوست دوم انجام بگيرد و همچنين بايد 

بى خطر بودن آن براى سالمتى تاييد شود.
پوست  متخصصان  انجمن  از  گريفيث  تامارا  دكتر 

بريتانيا مى گويد:
«نتيجه استفاده از اين اين ورقه را مى توان با جراحى 
قابل مقايسه دانست بدون اينكه خطرات آن را داشته 

باشد.»

يك زوج هفتاد و چند ساله براى اولين بار داراى فرزند 
شده اند.

دالجيندر كائور، كه حدود هفتاد سال سن دارد، پس از 
دو سال درمان لقاح مصنوعى در ايالت هاريانا در شمال 
هند با استفاده از تخمك زن ديگرى حامله شد و يك 
فرزند پسر به دنيا آورد. او يكى از سالمندترين زنانى 

است كه حاملگى و وضع حمل او گزارش مى شود.
از آنجا كه اين زن شناسنامه ندارد، سن دقيق او معلوم 
نيست اما خود مى گويد حدود هفتاد سال سن دارد. 

نداشتن شناسنامه در هند امرى غيرعادى نيست.
دالجيندر به رئيس مركز ملى لقاح مصنوعى در شهر 
هيسار، كه درمان در آنجا صورت گرفته، گفته است 
كه پنج تا هفت سال از شوهرش، موهيندر سينگ گيل، 
كوچكتر است و شناسنامه شوهرش نشان مى دهد كه 
هفتاد و نه ساله است. بنابراين احتماال اين زن بايد بين 

هفتاد و دو تا هفتاد و چهار سال سن داشته باشد.
اين زوج، كه به كشاورزى اشتغال دارند، چهل و شش 
سال پيش ازدواج كردند و شوهر اين زن گفته است كه 
تقريبا اميد خود به داشتن فرزند را از دست داده بودند و 
هنگامى با دوستان خود از درمان با لقاح مصنوعى سخن 
گفتند، مورد ريشخند و حتى سرزنش قرار گرفتند زيرا 
بسيارى از آشنايان آنان معتقد هستند كه فرزند را خدا 

مى دهد و نبايد در كار خدا مداخله كرد.
موهيندر سينگ مى گويد كه به جاى دلسرد شدن از اين 
اظهارات، براى حاملگى همسرش دعا كرد و مى افزايد 

«خدا دعاى ما را شنيد و زندگى ما را كامل كرد.»
به گفته پزشكان، نوزاد اين زوج سالمند كه پسر است، 
كامال سالم است و هنگام تولد چهار كيلو و چهارصد 

گرم وزن داشت. اسم او را «آرمان» گذاشته اند.

لقاح  ملى  مركز  رئيس  و  بنيانگذار  بيشونى،  آنوراگ 
مصنوعى در شهر هيسار، كه فارغ التحصيل دانشگاه 
ليدز بريتانياست، گفته است كه پيش از اين نيز در چند 
مورد، زنان سالمند در اين مركز تحت درمان قرار گرفته 
و توانسته اند باردار شوند. از جمله در سال 2008، يكى 
از بيماران او براى نخستين بار در سن هفتاد سالگى 
حامله شد و يك دختر به دنيا آورد. در يك مورد ديگر، 

يك زن شصت و شش ساله سه قلو زاييد.
دالجيندر و همسرش كه از داشتن فرزندى از خود 
نوميد شده بودند، چند سال پيش كودكى را به فرزندى 
قبول كردند اما او بعدا براى تحصيل به آمريكا رفت و 

ديگر به هند بازنگشت.
بعضى از پزشكان نسبت به درست بودن حاملگى افراد 
در سنين باال ابراز ترديد كرده اند زيرا اين احتمال وجود 
دارد كه فرزندى كه متولد مى شود به زودى والدين خود 

را از دست بدهد.
در مورد جنبه اخالقى حاملگى در سنين باال، آنوراگ 
بيشونى مى گويد كه بعضى معتقدند كه بايد محدوديتى 
در اين مورد اعمال شود و مثال از انجام لقاح مصنوعى 
سالگى  پنجاه  تا  پنج  و  چهل  سنين  باالى  زنان  براى 
است  قرار  اگر  كه  است  معتقد  او  اما  كرد.  خوددارى 
محدوديتى وجود داشته باشد، بايد هم براى زن و هم 

براى مرد، منظور شود.
موهيندر سينگ به خبرگزارى فرانسه گفته است كه در 
مورد تفاوت سنى با فرزندش و آينده او نگرانى ندارد. 
او گفته است: «مردم مى گويند بعد از اينكه شما مرديد، 
اين بچه بايد چه كار كند؟ اما من به خدا اعتقاد دارم، و 

او مراقب فرزندم خواهد بود.»

پژوهشگران دانشگاه بركلى آمريكا، در كنفرانس اخير 
انيستيتو «ميلكن» در شهر لس آنجلس، هشدار دادند كه 
پيشرفت هاى علم و فناورى در ساخت و توسعه هوش 
خارق  صورتى  را، به  جهان  مى تواند چهره  مصنوعى 

العاده و خطرناك، تغيير دهد.
هوش مصنوعى، ديگر پديده اى مربوط به فيلم هاى 
و  موبايل،  سيرى  اپليكيش  از  نيست؛  تخيلى  علمى- 
موتورهاى جستجوگر اينترنتى، تا هواپيماهايى كه بدون 
خلبان پرواز مى كنند و سيستم هاى پيچيده فضايى، همه 

جزئى از واقعيت زندگى روزمره ماست.
بركلى  دانشگاه  محققان  از  راسل  استوارت  پرفسور 
از  كه  مى كنيم  اختراع  كارى  و  ساز  ما  «اگر  مى گويد 
است  ضرورى  است،  تواناتر  و  هوشمندتر  خودمان 
تضمين كنيم كه آنها فقط كارهايى را انجام مى دهند كه 

ما مى خواهيم و به نفع مان است.»  
به گفته پرفسور راسل، بسيارى از مشاغل امروزه كه به 
نيروى كار فيزيكى، يا حتى تحليل گر اطالعات نياز دارد 

با ماشين هاى هوشمند جايگزين خواهد شد.

وى در ادامه تاكيد كرد كه «اگر ما تمام مشاغلى كه نياز 
به كار فيزيكى يا حتى پردازش ذهنى دارند، با ماشين 
بعدى  گام  بپرسيم،  خود  از  بايد  كنيم،  جايگزين  ها 

چيست؟»
فناورى  عظيم  شركت  از  بناوار  گرودت  همه  اين  با 
اطالعاتى آى.بى.ام معتقد است، صاحبان مشاغل آينده 
كسانى هستند كه مهارت هاى الزم براى كار كردن با 

ماشين هاى هوشمند را دارند.
به عقيده او «در آينده نياز است همه افراد كار كردن با 
ماشين هاى هوشمند را كه توان يادگيرى، كسب دانش 

و استدالل براى حل مسايل را دارند، ياد بگيرند.»
بنيان هاى  تغيرى  چنين  مى گويد،  راسل  پرفسور 
اقتصادى و شيوه زندگى را از اساس دگرگون مى كند 
از  و  فرما  خويش  صورت  به  قادرند  افراد  اغلب  و 
دفاتر خانگى كار كنند. همانگونه كه در حوزه خدمات 
بهداشتى شاهد آن هستيم و آخرين اطالعات پژوهشى 
و آمارهاى حياتى، از طريق سيستم واتسون آى.بى.ام ، 

لحظه به لحظه در اختيار پزشكان قرار مى گيرد.

گرودت بناوار از شركت آى.بى.ام مى گويد «تفاوت 
پزشكانى كه سيستم واتسون را در اختيار دارند و آنها 
كه ندارند، به لحاظ علمى پژوهشى بسيار زياد و چيزى 

در حدود 10 سال است.»
با اين حال پرفسور راسل معتقد است هوش مصنوعى 
در ساخت سالح هاى اتوماتيك و پهپادها نيز استفاده 
مى شود و چون قادر است واكنش  هاى غيرمنتظره و 
مشابه رفتارهاى هوشمند انسانى در شرايط پيچيده از 
خود بروز دهد، جامعه بين المللى نياز دارد پيش از 
وقوع يك فاجعه، قوانين محدودكننده اى بر آن وضع 

كند.

پوست دوم  براى برطرف كردن چين و چروك با 
موفقيت آزمايش شد

توسعه هوش مصنوعى مى تواند خطرناك باشد

راهى براى درمان 
پاركينسون

زن هفتاد و چند ساله هندى نخستين فرزند 
خود را به دنيا آورد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38714&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
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جمعه 24 ارديبهشت/13 مى

 1334 خورشيدى (1955 ميالدى)
زادروز پرويز مشكاتيان، نوازنده و نواگر

او  آمد.  دنيا  به  نيشابور  در  مشكاتيان  پرويز 
نزد  سالگى  شش  از  را  موسيقى  مقدمات 
پدرش، حسن مشكاتيان، كه استاد سنتورنوازى 
و آشنا با ويولن و سه تار بود، آموخت. وى 
در  تحصيل  طول  در  را  موسيقى  آموختن 
زادگاهش، نيشابور پى گرفت و تا پايان دوره 
متوسطه همچنان در پيشگاه پدر به فراگيرى 
و تمرين مشغول بود. او در سال 1353 وارد 
دانشكده هنرهاى زيبا در دانشگاه تهران شد و 
به آموختن رديف ميرزا عبداهللا نزد نور على 
خان برومند و رديف موسيقى سنتى نزد دكتر 

داريوش صفوت پرداخت.
وى همزمان با آموزش رديف، مبانى موسيقى 
ايرانى را نزد اساتيدى چون دكتر محمدتقى 
مسعوديه، دكتر مهدى بركشلى، عبداهللا دوامى، 
سعيد هرمزى و يوسف فروتن فرا گرفت. او 
اشاعه  و  حفظ  مركز  در  را  سنتور  نوازندگى 
موسيقى به صورت بسيار جدى ادامه داد و 
مهارت  به  ساز  اين  نوازندگى  در  توانست 
ويژه و چشمگيرى دست پيدا كند و همچنين 
زمينه  در  را  فراوانى  بزرگ  كارهاى  توانست 
در  ويژه  به  سنتور  نوازندگى  و  آهنگسازى 
همنوازى (اركسترال)،  قطعات  ساخت  زمينه 
تصنيف و نيز تكنوازى انجام دهد. مشكاتيان 
با  متعددى  كنسرت هاى  سال ها،  اين  در 
خوانندگانى چون پريسا و هنگامه اخوان اجرا 
كرد و در سال 1356، گروه عارف را تشكيل 

داد.
ابتكار  به  كه  باربد  موسيقى  آزمون  در  وى 
به  مى گرديد،  برگزار  برومند  نورعلى  استاد 
رشته  در  نخست  مقام  كامكار  پشنگ  همراه 
سنتور و همراه با داريوش طاليى، مقام ممتاز 
در رديف نوازى را به دست آورد. وى همسر 
به  فرزند  دو  و  بوده  شجريان  افسانه  سابق 
نامهاى آوا و آييناز او به يادگار مانده است. 
جهان  از  ديده   1388 شهريور  در  مشكاتيان 

فروبست.
1363 خورشيدى (1984ميالدى)

و  يغمايى-محقق،نويسنده  حبيب  درگذشت 
سى  مدت  به  يغمايى  حبيب  روزنامه نگار- 
سال تمام و بدون وقفه ماهنامه ادبى و فرهنگى 
يغما را منتشر كرد كه خود مدير و سردبير آن 
ادبى  منابع  مهمترين  از  يكى  يغما  دوره  بود. 
ايران در فاصله سال هاى 1327 تا 1357 است.

1370 خورشيدى (1991 ميالدى)
استاد  و  نوازنده  كامكار،  حسن  درگذشت 

ويُُلن و  مدرس موسيقى

 شنبه 25 ارديبهشت/ 14 مى

1270 خورشيدى (1891 ميالدى)
لغو امتياز تنباكو در دوران ناصرالدين شاه   

1327 خورشيدى(1948 ميالدى) 
درگذشت شكراهللا قهرمانى، نوازندهى تار

1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
درگذشت مهدى محى الدين الهى قمشه اى-

استاد فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

 يكشنبه 26 ارديبهشت / 15 مى

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
درگذشت حسن رادمرد، آهنگساز و نوازنده 

پيانو
1378 خورشيدى (1999ميالدى)

درگذشت ذبيح اهللا صفا - پژوهشگر در زمينه  
تاريخ ادبيات فارسى

در   1290 ارديبهشت   16 در  صفا  ذبيح اّهللا 
در  سنگسر  شهرستان  توابع  از  شهميرزاد 
استان سمنان زاده شد. پدرش سيد على اصغر 
صفاى شهميرزادى در بابل بازرگان بود. دوره 
بابل  در   1304 سال  در  را  ابتدايى  آموزش 
در  و  شد  تهران  راهى  آنگاه  رساند.  پايان  به 
تحصيل  دارالفنون  و  سيروس  دبيرستان هاى 
كرد و در سال 1312 تحصيالت متوسطه را 
به پايان رساند. سپس تحصيالت خود را در 
دانشسراى عالى و دانشكده ادبيات ادامه داد و 
در رشته هاى ادبيات و تعليم و تربيت ليسانس 
دكترى  دوره  در  تحصيل  به  سپس  و  گرفت 
پذيرش  با   1321 سال  در  آنكه  تا  پرداخت 
رساله او با عنوان «حماسه سرايى در ايران» به 

درجه دكترى نايل شد.
ذبيح اّهللا صفا خدمات آموزشى خود را از سال 
1316 با دبيرى ادبيات فارسى در كالس هاى 
تهران  دبيرستان هاى  در  متوسطه  دوم  دوره 
دانشيارى  درجه  به  سال 1321  از  كرد.  آغاز 
كرسى تاريخ ادبيات دانشگاه تهران ارتقا يافت 
و در سال 1327 در همان كرسى استاد شد؛ تا 
اين كه در سال 1340 به باالترين رتبه استادى 
سال هاى 1341  طى  يافت.  دست  ده)  (رتبه 
دانشگاه  در  مهمان  استاد  سمت  با   1342 و 
هامبورگ به تدريس پرداخت. در بازگشت از 
آلمان به مديريت گروه زبان و ادبيات فارسى و 
سپس رياست دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
انتخاب شد و تا سال 1347 اين سمت ها را 
به عهده داشت. در آن سال پس از تغييرات 
دانشگاه  آموزشى  و  ادارى  نظام  در  ناگهانى 
به درخواست خود بازنشسته شد و تدريس 
خود را به صورت افتخارى ادامه داد. در سال 
يك  و  رفت  آلمان  به  دوم  بار  براى   1347
تدريس  به  هامبورگ  دانشگاه  در  ديگر  سال 
عنوان  تهران  به  بازگشت  از  پس  پرداخت. 
استادى ممتاز دانشگاه تهران را يافت و از آن 
پس در سال هايى كه در تهران اقامت داشت 
به تدريس ادبيات حماسى، غنايى و دراماتيك 
از  داد.  ادامه  فارسى  ادبيات  دكترى  دوره  در 
دكتر  به  مى توان  وى  شاگردان  و  دانشجويان 
سيد محمد ترابى و قدمعلى سرامى اشاره كرد.
دكتر ذبيح اّهللا صفا پس از سال 1357 در آلمان 

اقامت كرد و در تاريخ 26 ارديبهشت 1378 
در شهر لوبك آن كشور درگذشت. 

  كتابهاى شادروان ذبيح اهللا صفا در شركت 
كتاب موجود است 

  دوشنبه 27 ارديبهشت/ 16 مى

1279 خورشيدى (1900ميالدى)
زادروز  روح اهللا خمينى، پايه گذار جمهورى 
اسالمى در ايران و آغازگرحكومت استبدادى 
دينى و نابودى ارزش هاى انسانى و ملى در 

ايران 

سه شنبه 28 ارديبهشت/17 مى

1302 خورشيدى (1923 ميالدى)
زادروز پرويز خطيبى، روزنامه نگار، طنزپرداز، 
ترانه سرا، نمايشنامه نويس، و برنامه ساز راديو 

و تلويزيون
خاطرات  كامل  كتاب  ناشر  كتاب  شركت    
شادروان پرويز خطيبى با عنوان «خاطراتى از 

هنرمندان» 
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

انتشار نخستين شماره ى مجله  «آزادى زنان» 
به صاحب امتيازِى ظفردخت اردالن 
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

آغاز ساخت آرامگاه خيام نيشابورى از سوى 
مهندس  طراحى  با  ايران  ملى  آثار  انجمن 

سيحون 

  چهارشنبه 29 ارديبهشت / 18 مى

1261 خورشيدى ( 1882 ميالدى) 
زادروز  دكتر محمد مصدق، دولتمرد بزرگ 
ايرانى و نخست وزير ايران از 1330 تا 1332. 
وى همچنين به عنوان معمار ملى شدن صنعت 
نفت ايران كه زير نفوذ بريتانيا (شركت نفت 
ايران و انگليس بعدها بريتيش پتروليوم بى پى) 

بود شناخته مى شود.
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

كشته شدن يپرم خان ارمنى، سردار مشروطه 
ايران در جنگ با ابوالفتح ميرزا ساالرالدوله.

1330خورشيدى (1951 ميالدى)
به  «زنان»  مجله  شماره   نخستين  انتشار 

صاحب امتيازِى صفيه فيروز 
1333 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز جعفر مدرس صادقى، قصه نويس
1365 خورشيدى(1986 ميالدى)

پيشگامان  از  معتضدى  بابا  خان  درگذشت 
سينماى ايران

 پنجشنبه 30 ارديبهشت/19 مى

1319 خورشيدى (1940 ميالدى)
زادروز  احمدرضا احمدى، شاعر نوپرداز در 

كرمان

و  بنا  نيشابورى  خيام  يادبود  بناى  يا  آرامگاه 
محوطه اى است كه در دوره پر افتخار پادشاهى 
پهلوى، براى يادبود و بزرگداشت خيام، بر روى 
ايرانى  برجسته  دان  رياضى  و  شاعر  اين  مدفن 
شد.  ساخته  خراسان  استان  نيشابور،  شهر  در 
زيادى  شمار  بازديد  مورد  هرساله  خيام  آرامگاه 
دوستداران  و  خارجى  و  داخلى  گردشگران  از 
اين شاعر، رياضى دان و ستاره شناس بزرگ قرار 

مى گيرد.
باغى  در  نيشابور،  شهر  در  خيام  كنونى  آرامگاه 
قرار دارد كه در زمان حيات خيام در محله شادياخ 
نيشابور بوده و آرامگاه او اكنون همان جايى است 
كه به قول نظامى عروضى هر بهار در آن گل افشانى 

مى شده است.
باغ آرامگاه خيام كه از باغ هاى ديدنى در ايران 
و  موزه  كتابخانه،  از  مجموعه اى  و  است  معاصر 
مهمانخانه را داراست. تنديسى از حكيم عمرخيام 
در محوطه ورودى باغ نصب شده است. مساحت 
باغ خيام بيست هزار متر مربع و طول بناى يادبود 

مشبك آن 18 متر است و اطراف آن را درختان كاج احاطه كرده اند.
آرامگاه يا بناى يادبود خيام از ساختمان هاى شاخص طراحى شده 
در ايران است كه تلفيقى موفق از عناصر سنتى و مدرن را به نمايش 

و  آرامگاه  اين  معمار  و  طراح  است.  گذاشته 
محوطه پيرامونى آن شادروان مهندس هوشنگ 

سيحون پدر هنر معمارى نوين ايران بوده است.
در كتيبه هاى لوزى شكل و كاشى كارى شده بناى 
يادبود خيام، بيست رباعى از خيام به خط تعليق 
توسط مرتضى عبدالرسولى در 1339 خورشيدى 
نگاشته است.كه تحت نظارت طراح و معمار بنا، 
منحصر  نمونه اى  و  شد  انجام  سيحون  مهندس 
به فرد از كاربرد خط تعليق در كتيبه نگارى بناها 
امروزه  چند  هر  تعليق  خط  مى رود.  به شمار 
و  است  ايرانى  خط  نخستين  اما  شده  فراموش 
در روزگار خيام در ميان كاتبان كاربرد فراوانى 

داشت.
شادروان هوشنگ سيحون خود در باره اين بنا 

گفته بود:
آمده  خيام  از  گفتارى  عروضى  مقاله  چهار  در 
دارم  آرزو  من  كه:  گفته اند  ايشان  اينكه  مبنى بر 
مزارم در جايى باشد كه در بهاران برگ گل روى 
كه  را  باغ  در  مكانى  من  بنابراين  بريزد.  مزارم 
اختالف ارتفاع سه مترى نسبت به درختان زردآلوى باغ داشت انتخاب 
كردم چون اين مكان سه متر پائين تر قرار دارد فصل بهار شكوفه هاى 

زردآلو روى مزار مى ريزد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
13 تا 19 مى  (24 تا 30 ارديبهشت)

آرامگاه خيام نيشابورى

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=34457&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه13 مى 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

اسرائيل استقالل  سالروز  جشن   

ريتا  حضور  با 
يكشنبه 15 مى ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر 
وروديه 10 دالر از طريق شركت كتاب  و 15 

دالر در روز برنامه
818 9 08 08 08      
Cheviot Hills Recreation
2551 Motor Ave.
Los Angeles,  CA  90064  

يارشاطر احسان  استاد  زندگى  روايت 

جمعه 13 مى ساعت 6 بعد از ظهر 

949 786 4001

OC Public Libraries
University Park Library
4512 Sandburg Way,
Irvine, CA 92612

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 9 08 08 08

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

كودك  جهاني  روز  جشنواره 

بعد   7 تا   11 ساعت  از  جون    12 يكشنبه 
از ظهر 

كتاب شركت 
310 477 7477

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

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

فرشته  شعر  شب 

به صرف شام و شراب 
يكشنبه 15 مى ساعت 7 شب تا 11 شب 

وروديه 35 دالر 

Hayim Tovim Day Care 
Center
1061 S Fairfax Ave  
Los Angeles, CA 90019  

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

ايرانى فرهنگ  شوى 

UCLA Iranian Student 
Group

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

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

كتاب امضاى 
 

راه هاى جديد مبارزه با سرطان سينه
 با حضور نگارنده دكتر پرويز قائم مقامى 

يكشنبه 5 جون ساعت 5 عصر 
فرهنگسراى شركت كتاب 

وروديه رايگان 
310 477 7477
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

راديو جوان در هاليوود

جنگ  قربانيان  يادبود 
يكشنبه 29 مى ساعت 10 شب 

Lure Night Club 
1439 Ivar Ave., 
Hollywood, CA 90028

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با سندى و سياوش   
از جمعه 20 مى  تا  يكشنبه 22 مى  

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

ماز جبرانى در جيمى وست وود 

از جمعه 13 مى  به مدت يك هفته   

310 478 3836

Laemmle’s Music Hall 3
9036 Wilshire Blvd.,
Beverly Hills, CA 90211

جشنواره فيلم يو سى ال اى 

از شنبه 30 آپريل به مدت 3 هفته 
ساعت 7/30 

310 206 FILM(3456)

BILLY WILDER THEATER
10899 WILSHIRE BLVD., 
Los Angeles, CA 90024

قاسمى  آبى  كنسرت 

يكشنبه 12 جون ساعت 7 شب 
وروديه از 40 تا 70 دالر 

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net
818 9 08 08 08      
Wilshire Ebell Theatre 
4401 West 8th St.,
Los Angeles, CA 90005

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 22 مى ساعت 5 بعد از ظهر 
وروديه 25 دالر 

949 496 8930

The Coach House Concert 
Hall
33157 Camino Capistrano,
San Juan Capistrano, CA 

92675

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با ستار و نوش آفرين   
جمعه و شنبه 13 و  14 مى 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

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

فلسفه  كالس 

عسكري مسعود  دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 5 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 9 08 08 08

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

موسيقى هاى  كالس 
 

كوشادپور سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

310 477 7477
310 277 4824

كتاب شركت  سرا  موسيقى 
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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هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره چهاردهم -جمعه 13 مى 2016

رايگان
FREE

گزارش ويژه :                                                                                                                                  

در جنوب كاليفرنيا

در چهارمين دوره مراسم ساالنه ارزش هاى جهانى جامعه يهود 
كه پنجم مى 2016 به مناسبت روز يادبود قربانيان هولوكاست، 
در شهر نيويورك برگزار شد، شاهزاده رضا پهلوى جايزه «يادبود 
هولوكاست براى دفاع از حقوق بشر» را به خود اختصاص داد. 
اين جايزه براى تالش هاى اين رهبر سياسى در سال هاى گذشته 
در راستاى ايجاد گفتمان سياسى مبارزه مدنى مبرى از خشونت 

و دوستى با ملل جهان به وى اهدا شد.
مراسم ساالنه ارزش هاى جهانى جامعه يهودى، يكى از مهمترين 
گردهمايى هاى بين المللى در آمريكاست كه شركت كنندگان در 
آن از عالى ترين مقامات سياسى در آمريكا، مهمانى از رهبران و 
مقامات ديگر كشور هاى جهان و چهره هاى مشهور دنياى هنر، 

سينما و موسيقى را تشكيل مى دهند.
براى  ايران  ملى  شوراى  رياست  كه  پهلوى  رضا  شاهزاده 
انتخابات آزاد را به عهده دارد. از دو سال پيش اقدام به تاسيس 
يك رسانه ديدارى با عنوان «افق ايران» كرد كه هدف آن بيان 
صداى مردم ايران و تالش براى ترويج آزادى بيان و مبارزه مدنى 

بدور از خشونت بوده است.
برگزاركنندگان مراسم ارزش هاى جهانى جامعه يهود، كه يكى 
از مهمترين نهادهاى بين المللى براى پيشبرد اهداف بشر دوستانه 
و جلوگيرى از نسل كشى است،  كوشش هاى اين رهبر سياسى 

ايرانى تبار را شايسته تقدير دانسته است.
شاهزاده رضا پهلوى در حين دريافت اين جايزه طى سخنانى 
جايزه خود را به حضور ايرانيان شجاعى پيشكش كرد كه جان 
خود را در راه آزادى از دست داده اند، يا همچنان براى رسيدن 

به آزادى، پيكار مى كنند.
بخش هايى از متن اين سخنرانى به اين شرح است:

بسيارى از شما كه امشب در اينجا حضور داريد، مى دانيد كه 
ايران با مفهوم جهانشمول آزادى، رابطه ريشه دار دارد. منشور 
كورش به عنوان نخستين اعالميه جهانى حقوق بشر شناخته 
مى شود چه آنكه اين منشور كه دستور آزادى برده هاى يهودى در 
بابل، و بازسازى معبد آنها را صادر كرد. بيست و پنج سده بعد، 
در طى دوران سياه جنگ دوم جهانى، زمانى كه اكثر كشورهاى 
دنيا، چشمان خود را بر روى فاجعه قلع و قمع يهوديان اروپا 

بسته بود، ايران يكى از كشورهاى معدودى بود كه با آغوشى 
باز، به استقبال يهوديان بى پناه رفت، و به آنها سر پناه داد. ايران و 

خانواده من به اين افتخار مى باليم.
هر چند كه ايران چنين تاريخ افتخار آميزى دارد، اما هموطنان 
من در اين سى و هفت سال گذشته توسط حكومت دينى به 
گروگان گرفته شده اند. رژيمى كه از نقض آزادى، هيچ ابايى 

ندارد.
از آنگاه كه من ايران عزيزم را ترك كرده ام، تمامى زندگى خود 
را وقف مبارزه براى آزادى هموطنان، و اعتالى حقوق بشر در 

ايران كرده ام.
 من به خوبى آگاهم كه شما با اعطاى جايزه به من و قدردانى 
از تالش هاى من در زمينه حقوق بشر، قصد آن را داريد تا به 
همگان نشان دهيد كه شما نيز نگران وضعيت كنونى ميليون ها 
ايرانى و وضعيت نا به سامان آنها هستيد، چه آنكه ايرانيان اكنون 
توسط حكومت جمهورى اسالمى، در سرزمين خود، سركوب 

شده و مى شوند.
من مايلم اين جايزه را به حضور ايرانيان شجاعى پيشكش كنم 
كه جان خود را در راه آزادى از دست داده اند، يا همچنان براى 

رسيدن به آزادى، پيكار مى كنند؛
مايلم اين جايزه را تقديم كنم:

به سرلشكر رحيمى، خسروداد، جهانبانى، به نخست وزير فقيد 
هويدا، به اولين زن وزير ايرانى، فرخ پارسا، و به بسيارى از 
ارتشيان و كارمندانى كه پس از بازگشت خمينى به ايران اعدام 

شدند.
 به زنده ياد، نخست وزير شاهپور بختيار، به فريدون فرخزاد و 
بسيارى از ايرانيان مبارزى كه در خارج از ايران، توسط عمال اين 

حكومت،  وحشيانه ترور شدند.
به ندا آقا سلطان، محمد مختارى، و به بسيارى از جوانان 

مبارزى كه در طى جنبش سبز كشته شدند.
به مونا محمودنژاد هفده ساله، و سيمين صابرى كه به جرم 
بهايى بودن اعدام شدند، و به تمام بهاييان كه به زندگى در غرب 

مجبور شدند،.
به كشيش مسيحى هايك هواسپيان، مهدى ديبا، و تاتوس 

ميكايليان كه به جرم داشتن عقيده اى متفاوت، به قتل رسيدند.
به تعداد بيشمارى از ايرانيان يهودى كه بيشتر آنها مجبور به 
فرار از ايران شدند، و هميشه از ميراث تاريخى كشور خود دفاع 

كرده اند، و در مقابل اين حكومت مذهبى ايستاده اند.
به دراويش گنابدارى و تمامى دراويشى كه تحت تعقيب واقع 

شده اند.
به كاظمينى بروجردى، كه سالها است كه به زندان افكنده شده 
و مورد شكنجه واقع گشته، ولى همچنان شجاعانه به دفاع از 

سكوالريسم و جدايى دين از سياست مى پردازد.
به تمامى كنش گران مدنى، روزنامه نگاران، وكال، كارگران و 
دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها، كه همچنان در مقابل سركوب 
ايستادگى مى كنند، و بخشى از مبارزه ملى ما براى رسيدن به 

آزادى هستند.
خانم ها و آقايان، قساوت اين حكومت مذهبى و بى رحمى هاى 
آنها، حكايتى طوالنى است، ليكن ضررى كه اين حكومت به 
جامعه ما زده، تنها به تبعيض و شكنجه و اعدام محدود نمى گردد. 
اين رژيم اقتصاد كشور ما را به ورطه نابودى كشانده، در حالى كه 
كشور ما زمانى باالترين سرانه توليد ناخالص ملى در منطقه را 
داشت، ايران را به يك كشور منزوى تبديل كرده است و زيست 

بوم كشورمان را به نابودى كشانيده است.
در اخبار، ما شاهد پيكرهاى بى جان هموطنانم هستيم. آنانى كه 
براى يافتن زندگى بهتر، و يا به دليل خطر ناچار به فرار از ايران 
مى شوند، و جنازه هاى غرق شده آنها، به سواحل اروپا مى رسد. 
آگاهان و كارشناسان پيش بينى مى كنند كه در دهه آتى، ميليون ها 
ايرانى از ايران مهاجرت مى كنند، و اين به معناى اين است كه 
تعداد بيشترى از پناهندگان براى رسيدن به اروپا يا استراليا تالش 
خواهند كرد، و اين به ناپايدارى در نظم جهانى منجر خواهد شد.

خانم ها و آقايان، ممكن است شما از خودتان بپرسيد كه چرا 
ما امشب در اينجا هستيم؟  البته كه اعتقاد به ارزش هاى مشتركى 

باعث شده تا امشب گرد هم جمع شويم.
در اين سال ها، من هميشه استدالل كرده ام كه اين وضعيت 
نا به سامان امروزه، آنگونه كه برخى  سياست مداران يا روزنامه 
نگاران توصيفش مى كنند، تنها «جنگ تمدن ها» و يا «جنگ اديان» 
نيست، بلكه باور دارم و استدالل مى كنم كه اين وضعيت نا به 

سامان، تنها «جنگ ارزش ها» است.
اجازه بدهيد به شكلى شفاف و رسا، بر اين نكته تاكيد ورزم: 
«امكان همزيستى مسالمت آميز بين ما و اين گروه هاى ناقض 

حقوق بشر، وجود ندارد و هيچگاه نيز ميسر نخواهد شد.»

جايزه مجمع ارزش هاى جهانى يهود به شاهزاده رضا پهلوى 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2



