
براى  كه  كسانى  به  هشدار 
ازدواج به ايران سفر مى كنند

خودخوانده  گشت  محاكمه 
اسالمى در آلمان

به  ايرانى  آلمانى  جوان  محاكمه 
اتهام ارتكاب جنايت جنگى

پست»  «هافينگتن  دليل  هفت 
در  ترامپ  پيروزى  براى 

انتخابات نوامبر

براى  كاليفرنيا  انتخابات  آيا 
ترامپ اهميت دارد؟

خودروهاى  ورود  مجوز 
آمريكايى به ايران لغو شد

سكس، جاسوسى و حقوق بشر

اخراج 3 ايرانى تبار از روسيه
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رايگان
FREE

نشريه  شماره  اين  تكميل  زمان  در 
چاپخانه  به  تحويل  براى  ايرانشهر 
استاد احسان يارشاطر كه از فرزنو در 
شمال كاليفرنيا و براى انجام معاينات 
پزشكى به بيمارستانى در لس  آنجلس 
آمده بود، به صورت سرزده در محل 
شركت كتاب (ناشر گروه نشريات و 
خبرگزارى ايرانشهر) حضور پيدا كرد و 
مورد استقبال همكاران شركت كتاب و 

سردبيرى ايرانشهر قرار گرفت.
او  يارشاطر،  دكتر  همراهان  گفته  به 
كه روى ويلچير نشسته بود با اصرار 
ترك  از  پيش  تا  بود  خواسته  آنها  از 
لس آنجلس، او را براى خريد كتاب به 

وست وود بياورند.
دكتر مهدى آقازمانى كه به نمايندگى 
از تحريريه خبرگزارى ايرانشهر از استاد 
استقبال كرده و در يافتن كتاب مورد نياز 
به او يارى رسانده بود، با انتشار عكسى 
از اين ديدار، رفتار جوياى علم استاد 
يارشاطر در شرايط سنى و جسمانى 
ابوريحان  درباره  داستانى  با  را  ايشان 
بيرونى كه حتى در بستر احتضار نيز 
جوياى علم بود مقايسه كرد و نوشت: 
«امروز عميق تر از هر زمان ديگر ديدم 
و  ابوريحان  بين  است  فرق  چقدر 
مهدى هاى  و  مهدى  با  و...  يارشاطر 
نوعى كه سوادمان به زبانمان است و 

وقت مطالعه و شوق آموختنمان يك از 
هزار در مقابل ذوق فخر فروختنمان به 

دانسته اى قليل!»
كتاب زندگى نامه استاد احسان يارشاطر 
به تازگى به قلم دكتر ماندانا زنديان از 
سوى انتشارات شركت كتاب به چاپ 
رسيده است كه ابعاد متنوعى از نزديك به 
يك قرن زندگى اين اسوه علم و اخالق 

در عصر معاصر را روايت مى كند.
كتاب زندگى نامه احسان يارشاطر يكى 
از 10 كتاب ماندگار تاريخ نشر در خارج 
از ايران قلمداد مى شود كه كوشيده تا 
روايتگر زندگى مردى باشد كه دور از 

ايران اما هماره با ايران زيسته است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

استاد همچنان مشتاق آموختن است
حضور  سرزده  احسان يارشاطر در شركت كتاب:

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...!!!

اياالت  جمهورى  رئيس  ايرانى تبار  مشاوران  از  يكى 
متحده، اخيرا با مردى كه اقدام به سرقت كيف دستى 
زنى در اطراف كاخ سفيد در شهر واشنگتن كرده بود 
مقابله كرد و در نهايت سارق فرارى توسط ماموران امنيتى 

دستگير شد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، الوند صالحى مشاور 
ايرانى آمريكايى باراك اوباما در حوزه فناورى است كه 
بر روى سياست هاى دولت در زمينه منابع كامپيوترى و 
داده هايى كه مى توان در اختيار عموم گذاشت، فعاليت 

مى كند.
آقاى صالحى، حقوق دان و اهل ايالت كاليفرنيا، سه شنبه 
هفته گذشته هنگامى كه در نزديكى محل كار خود متوجه 
شد مردى اقدام به سرقت از يك زن كرده است، جلوى 
او را گرفت و باعث شد سارق به سمت نرده هاى كاخ 

سفيد تغيير مسير دهد.
ماموران امنيتى محوطه كاخ سفيد نيز با مشاهده سارق 
به  اقدام  برود،  باال  نرده ها  از  داشت  قصد  كه  فرارى 
دستگيرى وى كردند و آقاى صالحى هم با گرفتن كيف 
دستى از او، آن را به صاحبش كه از شدت ترس به لرزه 

افتاده بود برگرداند.
در  آمريكا  جمهورى  رئيس  ايرانى تبار  مشاور  اين 

توصيف ماجرا گفت «مثل يكى از آن فيلم هايى بود كه 
شما هرگز تصور نمى كنيد كه مى تواند در زندگى واقعى 

شما اتفاق بيافتد.»
به گفته آقاى صالحى: همين كه آن فرد اقدام به دويدن 
كرد، انگار همه چيز در اطراف شما كند مى شود. هيچ 
ايده اى نداريد كه چه بايد بكنيد. تا اين كه غريزه شما به 

كار مى افتد و آنچه كه بايد اتفاق مى افتد.»
به نوشته واشنگتن پست، آنچه كه الوند صالحى در 
آن زمان نمى دانست، اين بود كه بنا بر اعالم پليس، فرد 
دستگير شده سابقه دار بوده و شكايت هايى از او به دليل 
سرقت تلفن همراه و آزار جنسى يك دانشجو در همان 

منطقه ثبت شده است.

مشاور ايرانى تبار كاخ سفيد با يك سارق درگير شد

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

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=42736&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=13543&Status=2
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بيانيه اى  در  واشنگتن  شهر  در  هولوكاست  يادبود  موزه 
سخنان اخير محمدجواد ظريف وزير خارجه جمهورى 

اسالمى را زير سوال برده است.
آقاى ظريف هفته گذشته در مصاحبه با نشريه نيويوركر 
گفت مسابقه كاريكاتور هولوكاست ارتباطى با دولت ايران 

ندارد.
حمايت  با  تهران»  كاريكاتور  پيش، «خانه  سال  چند  از 
دولت احمدى نژاد هر سال مسابقه اى برگزار مى كند كه در 
آن از كاريكاتوريست هاى ايرانى و خارجى دعوت مى شود 
موضوع كشتار يهوديان در دوران هيتلر را زير سئوال ببرند و 

به برنده ده هزار يورو جايزه داده مى شود.
آقاى ظريف براى اولين بار در گفت و گو با نيويوركر 
مى گويد دولت حسن روحانى از چنين نمايشگاهى حمايت 

نمى كند.
ظريف پيش از اين نيز گفته بود كه كسى در ايران به دليل 
اعتقاداتش زندانى نيست كه اعتراض گسترده فعاالن حقوق 

بشر، ايرانيان و كنشگران جهانى را به دنبال داشت.
مى گويد  هولوكاست  يادبود  موزه  ادعا،  اين  مقابل  در 
كاريكاتور  مسابقه  با  مرتبط  موسسات  و  سازمان ها 

هولوكاست در ايران، مورد حمايت دولت تهران هستند.
اين موزه سپس از سپاه پاسداران انقالب اسالمى، شهردارى 
تهران و وزارت ارشاد به عنوان نهادهاى تحت مورد حمايت 

دولت ياد مى كند كه با مسابقه كاريكاتور در ارتباط هستند.
كاريكاتور  مسابقات  مى گويد  آمريكايى  موسسه  اين 
هولوكاست كه پيشتر نيز در ايران برگزار شده از سوى 
مقامات و نهادهاى دولتى مورد حمايت قرار گرفته و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى از مسابقه كاريكاتور پيش رو اعالم 

حمايت كرده است.
تاد استانكه، از مديران موزه يادبود هولوكاست در آمريكا 
مى گويد: «نظر به سابقه دولت ايران در ارتباط با اين گونه 
رويدادها در گذشته و كارنامه آن در سركوب آزادى بيان، 
به سختى مى توان حساب آن را از اين مسابقه جدا نگاه 

داشت.»
موزه يادبود هولوكاست در آمريكا رهبران جهان را به 
نظارت بر وعده ظريف در عدم صدور ويزا براى كسانى 
كه مايل به شركت در مسابقه كاريكاتور هولوكاست در 
ايران هستند، و همچنين عدم شركت آقاى ظريف و حسن 

روحانى در اين رويداد، ترغيب كرد.
آقاى ظريف در مصاحبه با نيويوركر گفته بود كه وزارت 
نفرت  مبلغان  براى  ويزا  صدور  از  مى تواند  تنها  خارجه 
نژادى و خشونت كه مايل به شركت در اين مسابقه هستند 

خوددارى كند.
با اين حال خبر مى رسد كه مسعود شجاعى طباطبايى دبير 
اين مسابقه در تهران از عزم جزم حكومت براى برپايى 
كشورهاى  از  كاريكاتوريست هايى  حضور  با  اينمسابقه 
عربى، اروپايى و آمريكاى التين خبر داده است. جايزه اين 

مسابقه 50 هزار دالر عنوان شده است.
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اين روزها تقابل نظرى بين على خامنه اى و حسن روحانى در موضوعات و 
مسائل گوناگون بحثى است كه رسانه هاى مختلف درباره آن مطالب متنوعى 

منتشر مى كنند.
از رسانه هاى داخل ايران كه در تندروهايشان به همين بهانه به دولت روحانى 
مى تازند و برخى از ذى نفوذان براى رييس دولت پيام مى فرستند كه سال بعد 
دوباره كانديداى رياست جمهورى نشود، تا اصالح طلب ها كه در البه الى 
خطوط نوشته و ننوشته خود مى كوشند تا به روحانى خط بدهند كه به مانند 
حكومت  رهبر  به  قدرت  مسابقه  اين  در  و  نشود  ياغى  دولتى  رييس  خاتمى 

اسالمى نبازد.
در رسانه هاى فارسى زبان خارجى اين تقابل بازتاب بيشترى دارد و تحليلگران 

به بررسى ابعاد آن در زواياى مختلف مى پزدارد.
با  كه  فقيه)  تحميلى(واليت  و  كهنه  ايدئولوزى  يك  كه  است  اين  واقعيت 
نگاهى واقع بينانه حتى بدون چاشنى مخالفت با جمهورى اسالمى هم بايد گفت 
سال هاست به آخر خط رسيده و هيچ تناسبى با خواسته هاى جامعه رو به رشد 
ايران نداشته و ندارد، سال هاست خود را به بهايى سنگين به ايران تحميل كرده 

است.
بهايى كه خون هاى ريخته شده، قربانيان سيستم قضايى ناعادالنه، حقوق پيمال 
شده بشرى، اموال و منابع تضييع شده ملى، هزاران هزار كشته و اعدام شده، 
صدها زندانى سياسى و آمار فاجعه آميز رانت و اختالس و دزدى هاى حكومتى 

تنها بخشى از آن است.
حال سوال اينجاست كه آيا روحانى، خاتمى، رفسنجانى و يا هر متقابل ديگرى 
كه در مقابل خامنه اى به عنوان نماد ايدئولوژى واپسگراى واليت فقيه ايستاده، 
مى تواند پاسخگوى اين بهاى پرداخت شده باشد؟ آيا اينان كه خود برآمده از 
بدنه همين سيستم حكومتى هستند و در ابعاد گوناگون جنايات اين رژيم سهيمند 
مى توانند پرچم دار مبارزه براى بازگشت آزادى هاى مدنى و احقاق حقوق مردم 

باشند؟
گروهى مى گويند به هر وسيله اى بايد در مقابل خامنه اى ايستاد و برخى ديگر، 
آن را يك بازى مى دانند براى بقاى حكومت در دامان همان ها كه تا كنون از آن 

بهره برده اند.
در اين ميان نبايد فراموش كرد آنكه در همه اين سال هاى رفته در سياهى و 
استبداد بر سرزمين مادرى مان، بهاى سنگين تحميل آن ايده كهنه را پرداخته، كسى 
جز ملت ايران نيست. ملتى كه برگ هاى سياه بسيارى را در تقويم تاريخ خود 

دارد. برگ هايى كه ورق خورده اند و ملتى كه هنوز پايدار ايستاده است. 
اين ملت شايسته رهبرانى از جنس خود است. رهبرانى كه دستشان به خون 
مردمانشان آلوده نباشد و ميان شعار و عملشان فاصله اى نيافتد. شايد رويايى به 
نظر برسد اما به گواه تاريخ، ايرانيان رهبرانى از اين دست داشته اند. از كاوه آهنگر 

گرفته تا بابك خرمدين. از ستارخان گرفته تا محمد مصدق.

تقابل بين روحانى و خامنه اى
 آيا واليت فقيه در
آخر خط است؟

انتقاد موزه هولوكاست 
آمريكا از اظهارات 
وزير خارجه ايران

سه نماينده كنگره آمريكا از  شركت هواپيماسازى 
بوئينگ خواسته اند  به ايران هواپيما نفروشد. اين 
نمايندگان مى گويند،  در صورت تحقق اين معامله، 
ايران به عنوان «كشور عمده حامى تروريسم» از اين 
هواپيماهاى مسافربرى براى دستيابى به اهداف خود 

استفاده خواهد كرد.
بخش هايى از اين نامه را شبكه تلويزيونى فاكس 
نيوز كه به جناح راست آمريكا وابستگى دارد، منتشر  

كرده است.
 «پيتر راسكم» از ايالت ايلينويز، «باب دالد» و «رندى 
در  جمهوريخواه  حزب  از  گذاران  قانون  هالتگرن» 
صنايع  عامل  مدير  خود به «دنيس مويلنبرگ»،  نامه 
هواپيماسازى بوئينگ،  خواستار جلوگيرى از دادوستد 

احتمالى با جمهورى اسالمى شده اند.
اين سه نماينده جمهوريخواه خطاب به مديرعامل  
بوئينگ گفته اند: ما از شما مى خواهيم در تغيير كاربرى 
احتمالى هواپيماهاى بوئينگ به هواپيما هاى جنگى 

سپاه پاسداران انقالب اسالمى مشاركت نكنيد.
چارچوب  در  كه  كرده  تاكيد  بارها  آمريكا  دولت 
امتيازهايى  از  شدن  بهره مند  به  ايران  برجام،  توافق 
كه با رفع تحريم ها نصيب اش شده، محق است. 
گفته  اخيرا  آمريكا  خارجه  وزير  كرى  جان  ازجمله 
بود: «ايران سزاوار بهره مندى از منافع توافقى است 

كه انجام داده است».
آقاى كرى افزوده بود: «رييس جمهورى، خود او 
تاكيد  مطلب  براين  نيز  امريكا  دارى  خزانه  وزير  و 
كرده اند و اين عادالنه است كه ايران از سود توافق 
اجراى  به  كه  چرا  شود  برخوردار  شده،  حاصل 

تعهداتش در توافق نيز وفادار بوده است».
ولى در همان حال اكثريت قابل توجهى از اعضاى 
اسالمى  جمهورى  رهبر  نيات  به  نسبت  كنگره 
دشوارى هاى  حل  به  كمكى  هرگونه  با  و  بدبين اند 

اقتصادى ايران مخالفت مى كنند.
است:  نوشته  خود  توئيتى  پست  در  راسكم  پيتر 
اما  ندارم  ترديدى  معامله  اين  بودن  قانونى  «درباره 

چون اين عمل قانونى است نبايد از تروريسم ايران 
حمايت كرد، چرا كه اين عمل درستى نيست».

جمعه گذشته اين نماينده حزب محافظه كار مجلس 
نمايندگان آمريكا،  با افزودن متممى به قانون «مجوز 
دفاع  وزارت  براى  را  تازه اى  ممنوعيت  ملى»  دفاع 
اياالت متحده در داد وستد با ايران در نظر گرفت 
و اين وزارتخانه را از صدور هرگونه مجوز و بستن 

قرارداد با ايران ممنوع كرد.
پيتر راسكم همچنين روز 31 مارس (بيشتر از يك 
ماه پيش) در مقاله اى كه در بخش نظرهاى روزنامه 
وال استريت جورنال منتشر شد، نوشت: «نبايد فريب 
خطرناك  دشمن  كه  خورد  را  ايران  با  وستد  داد 

ژئوپليتيك ما است».
مخالفت اما تنها به قانونگذاران در كنگره محدود 
نمى شود. امتيازهاى توافق برجام و تالش براى بهبود 
مقدماتى  نسبى روابط با تهران در جريان انتخابات 
بسيار  هاى  سوژه  از  نيز  آمريكا  جمهورى  رياست 
داغ كانديداها بويژه در اردوگاه جمهوريخواهان بوده 
و هست؛ از جمله دونالد ترامپ، كانديداى پيشتاز 
جمهوريخواه، توافق اتمى با ايران را بدترين توافق 

توصيف كرده است.
آقاى ترامپ اخيرا در يكى از نطق هاى انتخاباتى 
مدعى شد كه ايران از همان روز نخست اعالم توافق، 
مفاد آن را زيرپا گذاشته است. او رهبران جمهورى 

اسالمى را هم مردمانى بدخواه و خطرناك ناميد.
دونالد ترامپ همچنين گفته كه در قبال امتيازهاى 
هيچ  آمريكا  شده،  داده  ايران  دولت  به  كه  فراوانى 

چيزى بدست نيآورده است.
شركت  مديرعامل  به  خود  نامه  در  راسكم  پيتر 
هرگونه  از  سود  «بزرگ ترين  است:  نوشته  بوئينگ 
رهبر  نصيب  ايران  به  هواپيما  احتمالى  فروش 

خودكامه جمهورى اسالمى مى شود».
همراه  به  بوئينگ  شركت  مديره  هيات  است  قرار 
هفته  در  شركت  اين  مديرعامل  مويلنبرگ»  «دنيس 

جارى در شيكاگو جلسه اى برگزار كنند.

يك مقام بهداشتى در اداره مهاجرت آمريكا مى گويد 
انتشار اخبار رسمى از افزايش ضريب ابتالى جامعه 
شهروندان  براى  جدى  خطر  زنگ  ايدز  به  ايران 
ايرانى آمريكايى است كه قصد دارند براى ازدواج به 

كشور اصلى خود سفر كنند.
كه  مى دهد  نشان  آمريكا  مهاجرت  اداره  آمارهاى 
همه ساله گروهى از ايرانيان با ويزاى نامزدى به اين 
كشور مهاجرت مى كنند و همچنين بسيارى از مردان 
در  خود  اوليه  كشور  به  سفر  از  پس  ايرانى آمريكايى 
هنگام بازگشت اعالم كرده اند كه در ايران ازدواج كرده 
و خواهان اخذ گرين كارت و انجام پروسه معمول 
اياالت  خاك  در  آنها  به  خود  همسران  الحاق  براى 

متحده آمريكا هستند.
اين ابراز نگرانى اداره مهاجرت در پى آن مطرح شد كه 
يك مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در 
ايران گفته شمار مبتاليان به ويروس ايدز در ايران كه تا 
كنون شناخته شده اند به بيش از 31 هزار تن رسيده است 

و آمار پنهان مى تواند تا چند برابر اين رقم باشد.
در  ايدز،  كنترل  اداره  رئيس  افسركازرونى،  پروين 
گفت وگو با تلويزيون دولتى ايران اعالم كرده بود كه آمار 
مبتاليان به ايدز به سرعت در حال افزايش است و بايد 
به طور جدى از اپيدمى اين بيمارى در ايران خصوصا در 

بين جوانان 18 تا 36 ساله ابراز نگرانى كرد.
خانم كازرونى همچنين گفته است كه 85 درصد از 

مبتاليان به ايدز مرد، و 15 درصد زن هستند.
رئيس اداره كنترل ايدز تصريح كرده است كه اقدامات 
و  مبتاليان  تعداد  افزايش  و  بوده  «ناكافى»  گذشته 

همچنين كاهش سن ابتال نشانگر اين امر است.
با توجه به همين آمار از كسانى كه تمايل به ازدواج 
در ايران دارند درخواست شده تا تمهيدات پزشكى و 
آزمايش هاى مورد نياز در چهارچوب رعايت نكات 
بهداشتى و ايمنى را براى سالمت خود و همسرانى كه 

با آنها در خارج از اياالت متحده آمريكا پيمان زناشويى 
مى بندند را انجام داده و اين اخطار راجدى بگيرند.

سكس  كنترل  قابل  غير  و  زمينى  زير  بازار  وجود 
در ايران و شيوع خودفروشى ديگر عاملى است كه 
خصوصا سالمت مردان بدون تعهدى كه به ايران سفر 

مى كنند را تهديد مى كند.
پزشكان معتقدند استفاده از امكانات پيشگيرى كننده 
از سرايت بيمارى هاى مقاربتى خصوصا در رفتارهاى 
جنسى پر خطر مى تواند تا حدود زيادى از ابتال و شيوع 

بيمارى ايدز جلوگيرى كند.

اعضاى يك گروه فرقه اى كه در آلمان پليس اجراى 
احكام اسالمى راه انداخته بودند محاكمه شدند.

به گزارش آسوشيتدپرس، يك دادگاه آلمان اعالم كرد 
مجموعه اى از افراط گرايان اسالمى كه گشت هايى براى 
شهر  خيابان هاى  در  را  اسالمى  قوانين  اجراى  رعايت 

«فوبرتال» آلمان به راه انداخته بودند، محاكمه مى كند.
اين افراد با پوشيدن جليقه هاى نارنجى رنگ كه بر 
روى آنها نوشته شده بود « پليس شريعت» بارها از مردم 
را  الكلى  نوشيدنى هاى  مصرف  مى كردند  درخواست 

متوقف و از رفتن به كلوپ هاى شبانه خوددارى كنند.
اين افراد به اتهام مخالفت با قوانين پوشيدن لباس هاى 

داراى پيام هاى سياسى محاكمه مى شوند.
اين گروه 9 نفره در سال 2014 نيز مورد توجه مطبوعات 

آلمان قرار گرفت.
آنها با ايجاد گشت پليس شريعت تالش مى كردند تفسير 

افراط گرايانه از اسالم را اجرا كنند.

در ماه گذشته ميالدى دادستانى كل آلمان يكى از افراد 
اين گروه را به نام سفيان الو را به ظن حمايت از گروه 

تروريستى خارجى متهم كرده بود.
اين رويداد در حالى رخ مى دهد كه در ايران وجود چنين 
گشت هايى با عناوين مختلف از جمله گشت ارشاد، پليس 
نا محسوس، نيروهاى آمر به معروف و ناهى از منكر، بسيج 

و انصار حزب اهللا، با رفتار تهاجمى و خشن كه به دفعات 
به درگيرى و زد و خورد با مردم انجاميده است، مى كوشند 
تا مردم ايران را با اعمال خشونت وادار به رعايت احكام 

اسالمى كنند.
ناظران بين المللى با استقابل از محكوميت اين گروه 
درباره وضعيت آزادى هاى عمومى در ايران هشدار داده اند.

سه نماينده كنگره آمريكا به بوئينگ:
 به ايران هواپيما نفروشيد 

محاكمه گشت خودخوانده اسالمى در آلمان

هشدار به كسانى كه براى ازدواج به ايران سفر مى كنند:
افزايش ابتال به ايدز در ايران
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دعوت  به  آوريل)  و30   29  ) گذشته  شنبه  و  جمعه 
نشر آيدا در بوخوم و كانون فرهنگى كلوز آپ در كلن 
ده ها ايرانى به شنيدن حرف هاى تاريخ نگارى آمدند كه 
زندگى سياسى آخرين نخست وزير سلسله ى پهلوى، 
زنده ياد دكتر شاپور بختيار را براى نخستين بار منتشر 

كرد.
گزارشى  در  آلمانى  ايرانى  روزنامه نگار  قاسمى  اختر 
آورده:  نوشته است  لندن  كيهان  براى  كه  مراسم  اين  از 
مورد  كتابش  رونمايى  در  شوكت  حميد  «سخنان 
كه  طورى  به  گرفت  قرار  حاضران  توجه  و  استقبال 
اغلب مشتاقانه كتاب او را خريدارى كردند كه هم با 
اين سياستمدار سكوالر و سوسيال دمكرات كه متاسفانه 
خيلى دير شناخته شد بيشتر آشنا شوند و هم گوشه هايى 
از تاريخ معاصر ايران را مرور كنند كه طبيعتا زندگى 

سياسى شاپور بختيار جدا از آن نيست.»
چيزى كه توجه مرا در  جمع حاضران جلب كرد عدم 
حضور نيروهاى جبهه ملى در اين رونمايى بود در حالى 
كه در كلن همكاران و هواداران جبهه ملى كم نيستند. 
به نظر مى رسد سياست تحريم و بايكوت سياستى  است 
كه متاسفانه بيشتر نيروهاى سياسى ايرانى در مقابل هر 
آن كسى در پيش مى گيرند كه كوچكترين انتقادى به 
نويسنده  شوكت  حميد  چون  احتماال  و  كند  وارد  آنها 
اين كتاب نيز براى بررسى زندگى سياسى بختيار نياز به 
بررسى سياست هاى جبهه ملى نيز داشت و وى در اين 
كتاب به  سياست هاى خطاكارانه جبهه ملى و  «بيعت» 
آنها با خمينى و اتحاد اين جبهه با مرتجعين مذهبى و  
اخراج بختيار از جبهه ملى و  بخصوص تاثير بازرگان 
و سنجابى و يزدى و امير انتظام و ديگران در پذيرش 
در  بازنگرى  جاى  به  نيز  آنها  است،  پرداخته  خمينى 
خطاهاى خود، سياست تحريم را در پيش گرفته و هيچ 

كدام حاضر به شركت در اين نشست نشدند.
اين موضوع قبل از برنامه هم توسط برخى از شركت 
كنندگان يادآورى شد و نويسنده هم  اميدوار بود كه 
فعاالن جبهه ملى حتى اگر نقدى هم به كتاب دارند با 
حضور خود در جلسه با وى و ديگران به بحث و گفتگو 
بنشينند. اما متاسفانه نه تنها چنين نشد بلكه برخى نيز 
اتهاماتى را به نويسنده وارد كردند. البته تاريخچه  اغلب 
گروه هاى سياسى ايرانى نشان مى دهد كه هر گاه كسى 
آنها را نقد كرد مورد تحريم و نفى قرار گرفته و در مورد 
دكتر بختيار بايد گفت تا كنون يك تن از نيروهاى خود 
آنكه  حال  است.  ننوشته  وى  درباره  كتابى  ملى  جبهه 
دكتر بختيار بخش مهمى از عمر خود را در جبهه ملى 
گذرانده و بر خالف بسيارى از آنها اتفاقا يك شخصيت 

كامال  ملى و ميهن دوست بود.
كتاب پرواز در ظلمت در سال 2014 به همت انتشارات 
بازتاب در اروپا منتشر شد. حميد شوكت در نوشتن اين 
كتاب، عالوه بر اسناد، مقاله ها و كتاب هاى فارسى و خارجى 
و مراجعه به آرشيوهاى وزارت خارجه آمريكا و انگلستان، 
با منشى و چند تن از وزراى بختيار در دوره زمامدارى او، با 
دخترش فرانس و همسر دومش شهين تاج بختيار و نيز چند 
تن از دوستان و نزديكانش مصاحبه كرده است. اين كتاب 

در آمريكا نيز قابل خريد از شركت كتاب است.
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يك جوان ايرانى ـ آلمانى مظنون به عضويت در گروه 
«حكومت اسالمى» يا داعش كه با سر بريده قربانيان اين 
گروه نيز عكس دارد سوم مى 2016، به اتهام ارتكاب 

جنايت جنگى در دادگاهى در آلمان محاكمه شد.
خبرگزارى فرانسه در گزارشى از اين محاكمه نوشت 
كه آريا الجوردى 21 ساله به دادگاه گفته است كه وى 
نمى خواسته در اين عكس ها حضور داشته باشد و تصور 
هم نمى كرده كه اين عكس ها به شبكه هاى اجتماعى راه 

يابد. 
اما دادستانان آلمان او را از اين جهت متهم به جنايت 
جنگى كرده اند كه با قربانيان بى نام و نشان جنگ داخلى 

سوريه «رفتار تحقيرآميز» داشته است. 
عكس هاى مورد اشاره كه در آن آريا الجوردى سر 
بريده قربانيان را نگه داشته است به بهار سال 2014 
فيس بوك  وب سايت  در  مدتى  از  پس  كه  برمى گردد 

منتشر شد.
از  تن  دو  با  او  كه  معتقدند  آلمان  فدرال  دادستانان 
همراهانش اين عكس ها را به منظور تحقير قربانيانى 

گرفته است كه به زعم آنها كافر يا بى ايمان بودند.
اما آريا الجوردى كه خطر دست كم يك سال زندان او 
را تهديد مى كند، در نخستين جلسه محاكمه خود اين 
اتهام را رد كرده و اظهار داشت كه فقط براى كمك به 

قربانيان حكومت بشار اسد به سوريه رفته است. 

وى ماجراى عكس ها را به اين شكل تعريف كرده 
كه جماعتى روستايى كه خود را به محل وقوع جنايت 
رسانده بودند از او چنين عكس هايى گرفتند، در حالى كه 

وى صرفا براى كمك به مردم آنجا رفته بود. 
او همچنين اتهام عضويت در گروه هاى جهادگرا را 

تكذيب كرده، اگرچه تاييد كرده كه آموزش استفاده از 
اسلحه ديده است. دادستانى فدرال آلمان هنوز نتوانسته 
پى ببرد كه چه گروهى به او آموزش نظامى داده است. 

فرانكفورت  در  گذشته  سال  پاييز  الجوردى  آريا 
بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت به  سر مى برد.

جوان 23 ساله ايرانى به نام اميد كه روز چهارشنبه 
در  ملل  سازمان  رسمى  مقام  چند  حضور  با  همزمان 
اردوگاه پناهندگان در جزيره نائورو در پاپوآ گينه نو خود 
را به آتش كشيد روز جمعه جان باخت. وى همراه با 
همسرش در اردوگاه نيبوك در جزيره نائورو، در شمال  
شرقى استراليا، زندگى مى كرد و صبح روز چهارشنبه، 

هشتم ارديبهشت ماه، خود را به آتش كشيد.
همسر وى مى گويد كه مقام هاى اردوگاه در رساندن 
او به بيمارستانى در كويينز لند كوتاهى كرده اند و يكى از 
داليل مرگ وى همين تعلل در رساندن او به بيمارستان 

بوده است.
روزنامه گاردين استراليا به نقل از همسر اميد نوشته 
است كه بدن سوخته او را به بيمارستان جمهورى نائورو 
برده اند، و يك روز بعد او را به بيمارستانى بزرگ تر منتقل 

كرده اند.
همسر اميد به گاردين چاپ استراليا گفته است كه يك 
روز وى را در بيمارستانى نگه داشته اند كه به دليل نبود 

امكانات توانايى درمان او را نداشته اند.
به گفته همسر اين پناهجوى جوان، وى در اثر ايست 

قلبى در شب جان باخته است.
پزشكان گروه مدافعان حقوق پناهجويان نيز از مدت 
زمان طوالنى اى كه صرف رساندن اميد به بيمارستان 

كويينزلند شده، انتقاد كرده اند.
با اين حال وزير مهاجرت استراليا روز جمعه در واكنش 
به اين انتقادها چنين اظهار نظر كرد كه در انتقال اميد به 

بيمارستان تعللى صورت نگرفته است.

خودسوزى اميد مقابل مقام هاى رسمى كميسر عالى 
سازمان ملل براى پناهجويان با دوربين مويابل ضبط شده 
است. در اين ويدئو ديده مى شود كه او مايعى روى تن 

خود مى ريزد.
تنها ساعاتى پس از خودسوزى اميد، دولت استراليا 
اعالم كرد كه كشورش هيچ يك از پناهندگان را به خاك 

خود راه نخواهد داد.
هفتم  سه شنبه،  روز  نو  گينه  پاپوآ  عالى  ديوان 
ارديبهشت ماه، در حكمى اعالم كرده بود كه نگهدارى 
اجبارى پناهجويان از سوى حكومت استراليا در جزيره 
مانوس و نائورو در پاپوآ برخالف قانون اساسى اين 

كشور و غيرقانونى است.
پيش از اميد نيز حميد خزائى، از ديگر مهاجران ايرانى، 
در 24 سالگى در پناهگاهى مشابه به دليل كمبود امكانات 
بهداشتى و تعلل در رسيدگى پزشكى بعد از روزها درد 
و رنج از مسموميت خونى دچار مرگ مغزى شد و جان 
باخت و اعضاى بدنش به خواسته خانواده او به بيماران 

استراليايى اهدا شد.

خبرگزارى اينترفكس گزارش داد كه دادگاهى در 
جمهورى كارِليا در روسيه، حكم اخراج سه ايرانى را 
به اتهام تالش براى عبور از مرز اين كشور با فنالند 

صادر كرده است.
بنا بر اين گزارش اين سه تبعه ايران در ماه جارى 
تا با  ميالدى از روسيه درخواست ويزا كرده بودند 

عبور از مرز فنالند به سوئد بروند.
اينترفكس به نقل از يك مقام امنيتى محلى گفته است 

كه اين سه تن كه ويزا براى ورود به اروپا نداشتند، در 
تالش براى عبور غيرقانونى از مرز روسيه بوده اند و 

در روز 16 آوريل 2016 بازداشت شده اند.
نشده،  اشاره  آنها  هويت  به  كه  ايرانى  سه  اين 
دالر   120 معادل  اى  جريمه  پرداخت  به  همچنين 
آمريكا محكوم شده اند و هم اكنون در يك بازداشتگاه 
ويژه خارجى ها منتظر اجراى حكم و اخراج از روسيه 

هستند.

 29 جمعه  روز  آمازون  آن الين  خريد  وب سايت 
آپريل (10 ارديبهشت) در تازه ترين گزارش فصلى 
از  تعدادى  كاربرى  حساب  كه  كرد  اعالم  خود 
خريد  وب سايت  اين  از  كه  ايران  رسمى  مقام هاى 
از  يكى  مى رود  احتمال  است.  شده  معلق  كرده اند 

اين حساب ها متعلق به قاسم سليمانى باشد.
جمعه29  روز  آمازون  آن الين  خريد  وب سايت 
گزارش  تازه ترين  در  ارديبهشت)،   10) آپريل 
فصلى خود اعالم كرد كه حساب كاربرى تعدادى 
از مقام هاى رسمى ايران كه از اين وب سايت خريد 

كرده اند معلق شده است.
بار  يك   ماه  سه  هر  كه  كارى  گزارش  در  آمازون 
منتشر مى  كند نوشته است كه اخيرا تعدادى حساب 
سفارت خانه  چند  به  كه  كرده  شناسايى  كاربرى 
به  نزديك  گذشته  سال  سه  در  و  متصل اند  ايران 
خريد  وب سايت  اين  از  دالر  هزار  ده  و  يك صد 

آن الين كرده اند.

يك  در  كه  گزارش  اين  در  آمازون  گفته  به  بنا 
خريداران  شده،  منتشر  آمريكا  دولت  وب سايت 
ايرانى اين اقالم كسانى بوده اند كه بنا بر تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران از انجام هرگونه فعاليت اقتصادى 

منع شده بودند.
اين  صاحبان  به  ديگر  كه  مى گويد  آمازون 

حساب هاى كاربرى چيزى نخواهد فروخت.
كمپانى  اين  كه  است  آمده  آمازون  گزارش  در 
مطمئن است كه بين دى ماه 91 و اسفند 94 افرادى 
عليه  آمريكا  تحريم هاى  شامل  كه  ايران  از  خارج 

ايران مى شده اند، از اين كمپانى خريد كرده اند.
قرارند:  اين  از  آمازون  گفته  به  خريدها  اين 
از  كه  دالر  هزار  بيست  ارزش  به  مصرفى  اقالم 
آلمان،  ژاپن،  كشورهاى  در  ايران  سفارتخانه هاى 
فرانسه، اسپانيا، اتريش، چين و هيئت دولت ايران 
مصرفى  اقالم  است.  مى شده  فرانسه  به  سفرى  در 
توسط  شده  خريدارى  دالر،  هزار   81 ارزش  به 

افرادى كه احتماال از جانب اين سفارتخانه ها اقدام 
و  موسيقى  كتاب،  شامل  خريدها  اين  مى كرده اند. 
آشپزخانه،  و  خانه  وسايل  فرهنگى،  اقالم  ديگر 
قطعات  برقى،  وسايل  بهداشتى،  و  آرايش  لوازم 

اتومبيل و وسايل ادارى وده است.
در اطالعيه آمازون به يك خريد اقالم مصرفى به 
ارزش 900 دالر توسط فردى كه نامش در فهرست 
تحريم هاى مربوط به نقض حقوق بشر در سوريه 
آمده است، اشاره شده كه زمان آن خريد با مدت 
زمان حضور قاسم سليمانى فرمانده سپاه قدس، در 
مى گويد  آمازون  اما  دارد.  مطابقت  روسيه  كشور 

قصد ندارد نام اين افراد را فاش كند.
برخى  كه  شد  صادر  حالى  در  اطالعيه  اين 
نهادهاى امنيتى پيش از اين در خصوص مبادالت 
جمهورى  دولتى  مقامات  برخى  پنهان  الكترونيك 

اسالمى در خارج ايران هشدار داده بودند.

محاكمه جوان ايرانى  آلمانى به اتهام ارتكاب جنايت جنگى

آمازون حساب كاربرى قاسم سليمانى را مسدود كرد

مرگ پناهجوى جوان ايرانى در 
استراليا پس از خودسوزى

رونمايى كتاب «پرواز 
در ظلمت» در آلمان

اخراج 3 ايرانى تبار از روسيه

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=44aa150a-238c-4122-aa09-92443ca5289e
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30314&Status=2
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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:     

آيا هنوز انتخابات مقدماتى در ايالت كاليفرنيا براى 
انتخابات  در  جمهورى خواهان  نهايى  نامزد  تعيين 
رياست جمهورى آمريكا كه قرار است هفتم ماه جون 
اين  دارد؟  اهميت  ترامپ  دونالد  براى  شود  برگزار 
سوالى است كه پس از كنار كشيدن مهمترين رقيب 
انتخاباتى او يعنى سناتور كروز براى كارشناسان اهميت 

پيدا كرده است.
ميان  در  ترامپ  دونالد  كه  بود  گذشته  هفته  همين 
تجمع صدها منتقد و مخالف خود در ايالت كاليفرنيا در 
مقابل هتل محل كنوانسيون جمهوريخواهان در جنوب 
سانفرانسيسكو، كمپين خود را به پيش برد و روز جمعه 

براى اعضاى حزب جمهوريخواه سخنرانى كرد.
تجمع كنندگان به سوى پليس و نيروهاى محافظ هتل 
محل كنوانسيون تخم مرغ پرتاب كردند و عليه ترامپ 
شعار دادند. بسيارى از تجمع كنندگان پرچم مكزيك 
را در دست داشتند و از سياست هاى آقاى ترامپ كه 
به زعم آنها نژاد پرستانه تلقى مى شود ابراز انزجار 

مى كردند.
انتخابات  داوطلبان  جنجالى  پيشتاز  ترامپ  دونالد 
رياست جمهورى آمريكا ، كه از دو رقيب ديگرش 
با اختالف زيادى در انتخابات مقدماتى در ايالت هاى 
شرق و غرب ميانه  پيشى بود حاال فعاليت تبليغاتى 
اش را اين روزها در غرب آمريكا در حالى متمركز 
كرده است كه ديگر رقيب جدى در حزب خود ندارد.

با اينكه هنوز بسيارى از زهبران حزب جمهورى خواه 
نمى توانند نگرانى خود را انتخاب نهايى دونالد ترامپ 
براى كانديداتورى اين حزب در انتخابات هشتم نوامبر 

پنهان كنند.
آقاى ترامپ روز جمعه هفته گذشته در حالى كه هنوز 
تدكروز از انتخابات كنار نرفته بود در كنوانسيون ساالنه 

جمهوريخواهان سخنرانى كرد.
برخى از معترضان در اعتراض به وعده  ترامپ براى 
ساخت ديوارى در مرز مكزيك ، پرچم مكزيك را در 
دست داشتند. آقاى ترامپ و محافظانش مجبور شدند 
از مسير دشوار پشت ساختمان خود را به كنوانسيون 

برسانند.
سناتور جمهوريخواه  تد كروز كه با فاصله زيادى 
با  ترامپ رقابت مى كرد، براى انتخابات مقدماتى در 

كاليفرنيا تدارك گسترده اى داشت كه حاال با از ميان بر 
در شدندش معلوم نيست اين امكانات براى دفاع از 
تنها نماينده حزب(ترامپ) مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت و يا كاليفرنيا زودتر آنكه اهميت پيدا كند به 

انتخاباتى نمايشى تن خواهد داد؟
جان كسيك نيز كه مى گويند بر پايه محاسبات هيچ 
جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدى  براى  شانسى 
ندارد و تقريبا همه در انتظار اعالم انصراف او از ادامه 

رقابت هاى درون حزبى هستند.
در همين حال كاخ سفيد در واكنش به بروز خشونت 
در تجمعات انتخاباتى آقاى ترامپ بر موضع باراك 
اوباما تاكيد كرد. سخنگوى كاخ سفيد، جاش ارنست 
گفته اعتراض در تاريخ آمريكا عجين است اما، بايد از 
خشونت پرهيز كرد: «رئيس جمهور اوباما در مواقع 
مختلف ديدگاهش را درباره چگونگى كاركرد نظامى 
سياسى و شكل سياست در آمريكا  كه داراى كاركرد 
حل تنش است،  به روشنى بيان كرده است. آمريكا 
هاى  ديدگاه  مردم  است.  متنوع  و  بزرگ  كشورى 
گوناگون دارند و ما اختالف ها را نه از طريق خشونت، 
نه با اسلحه، نه ترديد در وطن پرستى افراد يا داورى بر 
پايه دين، رنگ و شخصيت افراد،  بلكه از طريق نظام 

حكومتى حل و فصل مى كنيم.»
حزب  نامزدى  تعيين  روند  كه  ترامپ  آقاى 
را  جمهورى  رياست  انتخابات  براى  جمهوريخواه 
شاهد  مى خواهد  مى گويد  است  خوانده  فريبكارانه 
حزبش  در  وحدت  و  همبستگى  دوستى،  برقرارى 
نيز  ها  آن  بدون  حتى  است  مطمئن  گرچه  باشد، 
،  برنده اى خواهد بود كه با نامزد حزب  دمكرات 
كرد.  خواهد  رقابت  جمهورى  رياست  انتخابات  در 
بيشترين  كه  كاليفرنيا  در  باال  آراى  به  ديگر  او  حاال 
سهم را در كانونشن هر دو حزب دارد، نيازى ندارد 
اما مخالفان او در كاليفرنيا مى توانند در هشتم نوامبر 
او را در مقابل كانديداى دموكرات انتخابات رياست 
جمهورى غافلگير كنند. تا راى هايى كه در هفتم جون 
مهم ارزيابى نمى شوند در هشتم نوامبر با اهميت تلقى 
كند. موضوعى كه نه فقط شكست براى دونالد خواهد 
بود بلكه دست جمهورى خواهان را دست كم براى 

چهار سال ديگر از كاخ سفيد كوتاه خواهد كرد.

رقابت هاى  ادامه  از  كروز  تد  كناره گيرى  دنبال  به 
مقدماتى حزب جمهوريخواه، مسير پيروزى هاى دونالد 
ترامپ داوطلب پيشتاز اين رقابت ها براى كسب نامزدى 
نهايى انتخابات رياست جمهورى هشتم نوامبر آمريكا، 

هموارتر شد.
بود،  ترامپ  رقيب  نزديك ترين  كه  كروز  تد  سناتور 
اميد داشت با پيروزى در انتخابات باقيمانده و در مجمع 
روز  شكست  با  اما  شود،  حزب  نهايى  نامزد  حزبى، 
سه شنبه در ايالت اينديانا، اعالم كرد از رقابت هاى درون 

حزبى كناره گيرى مى كند.
نشريه هافينگتون پست با انتشار مقاله اى در همين زمينه، 
به داليلى اشاره مى كند كه به عقيده نويسنده موجب 
پيروزى نهايى اين سرمايه دار جنجالى در برابر هيالرى 
كلينتون، داوطلب پيشتاز حزب دموكرات، در انتخابات 

پائيز امسال خواهد شد.

اقتصاد:
 مشكالت اقتصادى كه اياالت متحده در طول سال هاى 
اخير با آن روبرو بوده و برخى نارضايتى ها، به ويژه در 
طبقه متوسط آمريكا، بخت دونالد ترامپ را به عنوان 
سرمايه دار موفقى كه مى تواند اين وضعيت را تغيير 
دهد، در برابر هيالرى كلينتون كه به عنوان ادامه دهنده 

سياست هاى باراك اوباما مطرح است، بلندتر مى كند.
دودستگى دموكرات ها: سناتور برنى سندر، تنها رقيب 
هيالرى كلينتون، همچنان در رقابت هاى درون حزبى 
دموكرات ها باقى مانده و اميدوار است در مجمع حزبى 
ايالت فلوريدا از نامزدى نهايى او جلوگيرى كند. به اين 
معنا كه نقشى را بازى كند كه يك داوطلب ناكام ديگر 
در انتخابات مقدماتى سال 1980 بازى كرد: ستاره بازى 
در اردوگاه رقيب. به اين ترتيب كه با ادامه رويارويى با 
كلينتون، آراى حاميان خود و همچنين مستقل ها را به 

سوى نامزد جمهوريخوان سوق دهد.

ضعف جمهوريخواهان:
 برخى از اعضاى حزب جمهوريخواه و همچنين برخى 
از تحليلگران محافظه كار، هشدار داده اند كه يا بايد دونالد 
ترامپ را رد كنند يا آن كه با قضاوت تاريخ روبرو شوند. 

هرچند هنوز برخى جمهوريخواهان مى گويند هرگز از 
نامزدى ترامپ حمايت نخواهند كرد، اما به نظر مى رسد 
برخى از رهبران حزب جمهوريخواه خواستار مصالحه 
در زمان حال بر سر ترامپ هستند، تا آن كه بگذارند 

تاريخ در آينده در مورد آنها قضاوت كند.

عملكرد رسانه  ها: 
اين سكه دو رو دارد؛ يكى اين كه رسانه هايى كه تا 
پيش از اين به جزئيات زندگى شخصى و نيز سابقه 
حرفه اى دونالد پرداخته اند، حاال با مقايسه او با كارنامه 
هيالرى كلينتون، ورق را به نفع ترامپ برگردانند. يك 
روى ديگر سكه هم اين است كه رسانه ها در اين مقاطع 
داغ انتخاباتى، به شدت تشنه مخاطب بيشتر هستند هر 
چه تراپ به كاخ سفيد نزديك تر مى شود، از ديد بعضى 
ترسناك تر مى شود و توجه مردم بيش از پيش متوجه 
رسانه ها مى شود. اين يعنى بدون آن كه پولى خرج كند، 

در مركز توجهات رسانه اى قرار خواهد گرفت.
هيالرى، ادامه دهنده سياست هاى فعلى: هر چقدر كه 
هيالرى كلينتون بگوئيد ايده هاى جديدى در مقام رياست 
جمهورى دارد، اما به عنوان نامزد حزب دموكرات اگر 
وارد كاخ سفيد شود و جانشين رئيس جمهورى هم 
حزبى خود شود، سخت مى توان كه باور كرد كه تغيير 
عمده اى در سياست هاى كنونى ايجاد كند. به همين خاطر 

است كه برنى سندر، يك سوسياليست 74 ساله، تاكنون 
توانسته است تا اين حد خوب در مقابل وزير خارجه 
پيشين دولت باراك اوباما عمل كند. در واقع نارضايتى از 
سيستم كنونى زياد است و كلينتون – برخالف ترامپ – 

نماد اين سيستم به حساب مى آيد.
كسى  وقتى  مواضع:  در  چرخش   قابليت  و  ترامپ، 
پيشينه انتخاباتى نداشته باشد و بتواند مواضع خود را با 
گذشت زمان، و با توجه نيازهاى مقطع كنونى تغيير دهد، 
آنگاه مى تواند توجهات بيشترى را به خود معطوف كند. 
دونالد ترامپ نمونه اى از اين مورد است كه توانسته 
است از اين موقعيت بيشترين بهره ببرد و فضاى بيشترى 

براى مانور تبليغاتى براى خود درست كند.

آمار و ارقام: 
با وجود اظهار نظرهاى جنجال برانگيز دونالد ترامپ، 
كه گاه برخى آن را نژادپرستانه توصيف كردند، نوار 
پيروزى هاى او در انتخابات مقدماتى چند ماه گذشته 
ادامه يافت و او توانست همچنان با اختالف، رقيبان خود 
را از صحنه خارج كند. براى همين به رغم تالش برخى 
در بدنه حزب جمهوريخواه براى حذف او، نه تنها آراى 
نمايندگان حزبى به ضرر او كاهش نيافت، بلكه آرايش 
انتخاباتى در چند ايالت باقى مانده نيز نشان مى دهد 

احتمال شكست او در بقيه مسير، پائين است.

آيا انتخابات كاليفرنيا 
براى ترامپ اهميت دارد؟

پسر رابرت لوينسون: 
پرونده پدرم براى 
دولت اوباما اهميت 

ندارد

هفت دليل «هافينگتن پست»
 براى پيروزى ترامپ در انتخابات نوامبر

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

پسر رابرت لوينسون مامور سابق اف بى آى كه در سال  
2007 ميالدى در پى سفر به ايران در جزيره كيش ناپديد 
شد، در مطلبى كه براى نشريه نيويورك پست نوشته، دولت 
باراك اوباما را به بى عملى در قبال سرنوشت پدرش متهم 

كرده است.
دن لوينسون در اين يادداشت مى نويسد، اخيرا گزارش 
هايى مبنى بر هموار شدن مسير براى ورود ايران به معامالت 
بانكى دالرى منتشر شده است. مسئوالن در واشنگتن گفته 

بودند اين اتفاق در سايه توافق هسته اى رخ نخواهد داد.
او بيان اين كه عدم تعهد دولت اوباما در انجام وظايفش 
در قبال ايران، براى خانواده لوينسون تازگى ندارد، مى گويد 
پدرش، رابرت لوينسون، گروگانى است كه براى طوالنى 

ترين مدت اسير ايران مانده است.
دن لوينسون در ادامه مى پرسد «اگر هر آنچه ايران مى 
خواهد را در اختيارش بگذاريم، آنگاه براى بازگرداندن 

پدرم چه انگيزه اى خواهد داشت؟»
او سپس مى گويد اگر دولت اوباما به ايران گفته بود تا 
وقتى كه رابرت لوينسون بازنگردد هيچ مذاكرات ديگرى 
در كار نخواهد بود، تهران فورا براى حل پرونده او اقدام 

مى كرد.
پسر رابرت لوينسوت همچنين ادعا مى كند كه واشنگتن 
براى اقدام درباره وضع پدرش ميلى ندارد و مى گويد 
اين مسئله براى دولت اوباما درجه دوم اهميت را دارد. 
او سپس به توافق تبادل زندانيان ايران و آمريكا در حاشيه 
توافق هسته اى و يك توافق ديگر بين دو طرف براى تبادل 
زندانيان در ماه هاى اخير اشاره مى كند و مى گويد، در هيچ 

يك از آنها نامى از پدرش نبوده است.
دن لوينسون كه مدتى پيش در جست و جوى پدرش به 
ايران سفر كرده بود مى نويسد، يكى از مسئوالن وزارت 
خارجه در جزيره كيش به او گفت: «ماجرا شبيه فيلم هاى 

هاليوود است: داستان پدرت و تو در ايران.»
او مى گويد ولى متاسفانه اين داستان واقعى و كابوسى 

9 ساله است.
پيشتر روزنامه واشنگتن پست گفته بود كه دن لوينسون 
در ماه فوريه به ايران سفر كرده و با مقامات وزارت خارجه 

جمهورى اسالمى ايران مالقات كرده است.

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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توليد و صادرات نفت از دهه هاى پايانى قرن نوزدهم به 
اين سو فراز و نشيب هاى بسيارى را از سر گذرانده و با 
«تكانه» (شوك) ها و «ضد تكانه» هاى فراوان روبرو شده 
است. با اين همه كمتر رويدادى در تاريخ بازار جهانى 
نفت به اندازه آنچه امروز شاهد آن هستيم، با پيآمد هايى 

چنين مهم همراه بوده است. 

مصيبت وابستگى

از ژوئن 2014 تا امروز بهاى اين كاال با يك سقوط 
هفتاد در صدى از باالى هر بشكه صد و پانزده دالر به 
پيرامون چهل دالر كاهش يافته است. ابعاد اين كاهش 
محدوده  از  كوتاه،  چنين  دورانى  طى  آنهم  چشمگير، 
صرفا اقتصادى بسى فرا تر مى رود و عرصه هاى گوناگون 
سياسى و ژئوپوليتيك را در بر مى گيرد. فراموش نكنيم كه 
در شمارى از كشور هاى عميقا وابسته به نفت، توليد و 
صادرات اين كاال بخش قابل مالحظه اى از بودجه و نيز 

ارز الزم براى واردات را فراهم مى آورد.
در همين كشور ها، ثبات و اقتدار نظام سياسى تا اندازه 
زيادى در گرو در آمد هاى نفتى است، و قدرت نظامى و 
توان تاثير گذارى آن ها بر فضاى منطقه ايشان نيز متكى بر 
همين در آمد ها است. به همين دليل اغراق آميز نخواهد 
بود اگر سقوط اخير بهاى «طالى سياه» را طى بيست و 
دو ماه گذشته زمينه ساز تغييراتى جدى هم در سياست 
درونى و هم در سياست خارجى بعضى از قدرت هاى 

نفتى به شمار آوريم. 
 آشكار ترين نشانه هاى اين بحران بزرگ را اين روز ها 
در ونزوئال مى بينيم، كشورى كه به رغم در اختيار داشتن 
ورشكستگى  خطر  با  جهان  نفتى  ذخاير  بزرگ ترين 
اقتصادى و فرو پاشى نظام سياسى خود روبرو است. 
طمطراق  پر  عنوان  زير  گذشته  سال  هفده  طى  آنچه 
«سوسياليزم قرن بيست و يكم» از سوى هوگو چاوز 
و جانشينش نيكال مادورو به مردم اين كشور و بخش 
بزرگى از افكار عمومى بين المللى قالب شد، معجونى 
بود از شكل افراطى «پوپوليسم» و شعبده نفت كه طى 
مدتى كوتاه با عرضه كاال ها و خدمات يارانه اى به مردمان 
ساده لوح بر مركب مراد پيش تاخت و سپس، در پى 
رويارويى با واقعيت هاى سخت، با سقوط در دره هاى 

سخت، قربانيانش را به روز سياه نشاند. 
كشور  اين  شهروندان  كه  است  مصيبتى  همان  اين   
آمريكاى التين بدان گرفتار آمده اند، با نرخ تورمى كه امسال 
بر پايه ارزيابى منابع گوناگون بين ششصد تا هفتصد در 
صد نوسان خواهد كرد و سوپر ماركت هايى كه ديگر 
چيزى براى عرضه كردن به مشتريان خود ندارند. نظام 
بر جاى مانده از هوگو چاوز، كه پيش از مرگ پايه گذار 
آن در سال 2013 به زمين و زمان درس مى داد، امروز 
در مهم ترين ميدان نفتى جهان از تامين انرژى مردمانش 
ناتوان است و تنها ابتكارش براى حل مشكل برق اين 
بوده كه از كارمندانش بخواهد براى صرفه جويى در 
مصرف آن تنها دو روز در هفته در ادارات خود حضور 

يابند. 
شرايط  بد ترين  با  ونزوئال  نفت»،  «عزاداران  جمع  در 
دست و پنجه نرم مى كند، ولى كشور هاى نفتخيز ديگرى 
نيز هستند كه با لبه پرتگاه فاصله زيادى ندارند، از جمله 
با  مى توانند  گوناگون  داليل  به  كه  نيجريه  و  الجزاير 

بحران هاى گسترده اجتماعى و سياسى روبرو شوند.
براى كشور هايى كه با تكيه بر تحوالت بازار جهانى نفت 
طى پانزده سال گذشته كم كم به نفت باالى بشكه اى صد 
دالر معتاد شده بودند، بهاى كنونى اين كاال كه دستكم تا 
پايان سال جارى ميالدى بعيد به نظر مى رسد تحول مثبتى 

را از سر بگذراند، يك مصيبت واقعى است.

حتى شمار قابل توجهى از پيش بينى ها بر اين اساس 
استوار است كه تا سال 2020 ميالدى، بهاى اين كاال از 
محدوده بشكه اى پنجاه دالر فرا تر نخواهد رفت. اين پيش 
بينى ها را البته بايد با احتياط تلقى كرد، ولى مسئوالن ارشد 
كشور هاى وابسته به نفت در محاسبات خود مجبورند 

آن ها را در نظر بگيرند. 

الگويى غير قابل دوام

 آخرين گزارش صندوق بين المللى پول درباره چشم 
انداز هاى رشد اقتصادى در خاورميانه و آسياى مركزى 
و آفريقاى شمالى و قفقاز، كه ماه آوريل منتشر شد، 
مى گويد كه در سال 2015 دريافتى هاى ارزى اين مناطق 
از محل صدور نفت سيصد و نود ميليارد دالر نسبت به 
سال ماقبل آن كاهش يافته كه معادل حدود هيجده در 
صد توليد ناخالص داخلى آن ها است. حتى كشور هايى 
كه به ويژه در منطقه عربى خليج فارس از ذخاير ارزى 
قابل توجهى برخوردارند، در رويارويى با بحران فعلى 
بازار جهانى نفت و چشم انداز هاى آن با دلنگرانى هاى 
جدى دست به گريبانند كه مهم ترين آن ها شكنندگى 
اقتصاد هاى متكى بر در آمد نفتى و تيره و تار شدن چشم 

انداز هاى رشد اقتصادى در اين گونه اقتصاد ها است. 
صندوق بين المللى پول در گزارش خود بر چشم انداز 
كند شدن آهنگ رشد اقتصادى كشور هاى صادر كننده 
نفت در پى فرو ريزى بهاى اين كاال تاكيد مى كند، چشم 
اندازى كه به ضرورت كاهش وابستگى آن ها به نفت 
فوريت بيشترى مى بخشد. الگوى كنونى رشد اقتصادى 
در اين كشور ها، كه بر توزيع منابع ناشى از نفت از سوى 
قدرت هاى حاكم متكى است، ديگر قابل دوام نيست، 
زيرا دولت ها مجبورند با توجه به كاهش منابع ناشى 
از نفت از هزينه هاى خود بكاهند، آنهم در شرايطى كه 
جمعيت فعال به سرعت رو به افزايش مى رود. در واقع 
فشارى كه به دليل كاهش دريافتى هاى نفتى بر بودجه 
وارد مى شود، ديگر اجازه نمى دهد بخش دولتى كسانى را 

جذب كند كه تازه وارد بازار كار مى شوند.
در ميان كشور هاى منطقه خليج فارس، امارات متحده 
عربى بيش از ديگران در كاهش وابستگى اش به نفت 
موفق بوده و طى ده سال گذشته وزنه نفت را در توليد 
صد  در  سى  به  صد  در  پنجاه  از  داخلى اش  ناخالص 

كاهش داده است.
ساختار هاى  ساختن  متنوع  براى  كشور  اين  تالش 
اقتصادى اش، به ويژه با تكيه بر دستآورد هاى دبى در 
عرصه ارتقاى بخش خدمات از جمله توريسم، تا كنون 
به نتايج قابل قبولى رسيده است. با اين حال حتى امارات 
نيز از ضربه سقوط بهاى نفت در امان نمانده و به ويژه با 
يك كسرى بودجه قابل مالحظه معادل حدود شش در 
صد توليد ناخالص داخلى اش روبرو 

است.
يكى ديگر از نشانه هاى اين بحران، 
اخراج حدود ده هزار نفر از كاركنان 
و  است  ابوظبى  نفت  ملى  شركت 
براى نخستين بار بعد از تشكيل اين 
اخراجى  كاركنان  ميان  در  شركت، 
ديده  نيز  اماراتى  اتباع  از  شمارى 
پرداختى  يارانه  همچنين  مى شوند. 
كاهش  نيز  بنزين  و  برق  و  آب  به 
يافته و بهاى اين كاال ها و خدمات به 
گونه اى محسوس باال رفته است. به 

دليل همين بحران نفت است كه اماراتى ها بيش از بيش 
با مفهوم ماليات و ضرورت پرداخت آن اشنا مى شوند. 

خليج  عرب  بخش  بزرگ  قدرت  سعودى،  عربستان 
فارس، يكى ديگر از مهم ترين «عزاداران نفت» است. البته 
اين كشور توانايى آن را دارد كه براى مقابله با بحران بر 
بالش نرم ذخاير عظيم ارزى اش تكيه كند كه حجم آن 
در نيمه اول سال 2015 ميالدى به حدود هفتصد ميليارد 

دالر مى رسيد.
با اين همه بعد از آغاز فرو ريزى بهاى نفت، كسرى 
و  گذاشت  افزايش  به  رو  سرعت  به  عربستان  بودجه 
اگر قرار بود براى جبران ماه به ماه اين كسرى از ذخاير 
ارزى برداشت شود، طى مدتى كوتاه چيز زيادى از آن 
بر جاى نمى ماند. براى مقابله با اين خطر بود كه رياض 
از نيمه سال گذشته ميالدى تصميم گرفت بخش بزرگى 
از طرح هاى زير بنايى خود را متوقف كند، استخدام ها و 
افزايش حقوق ها را به شدت كاهش بدهد، و يارانه هاى 
پرداختى به آب و برق و بنزين را پايين بيآورد. به رغم 
همه اين ابتكار ها، پيش بينى مى شود حجم كسرى بودجه 
عربستان سعودى در سال جارى ميالدى به رقمى معادل 

پانزده در صد توليد ناخالص داخلى برسد. 
به منظور كاهش نگرانى ها و گشودن چشم انداز هاى 
تازه، رياض دوشنبه بيست و پنجم آوريل طرح بلند 
ساختار هاى  ساختن  متنوع  راستاى  در  را  پروازانه اى 
اقتصادى كشور به منظور فراهم آوردن دوران «پسا نفت» 
در افق 2030 ميالدى ارائه داد. يكى از پر سر و صدا ترين 
ابتكار ها براى دستيابى به اين هدف، ايجاد يك «صندوق 
حاكميتى» دو هزار ميليارد دالرى است كه بخشى از آن 
با ذخاير ارزى كنونى عربستان سعودى تامين خواهد شد 
و بخش ديگرى از ساير منابع، از جمله فروش پنج در 
صد سرمايه هالدينگ نفتى دولت موسوم به «ارامكو» و 
نيز شمارى خصوصى سازى ها. اين نخستين بار نيست 
دوران  به  رسيدن  براى  اصالحات  انجام  از  رياض  كه 
«پسا نفت» سخن مى گويد. آيا بدون ايجاد دگرگونى هاى 
اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  ساختار هاى  در  بزرگ 
به شدن منجمد عربستان سعودى، اين كشور خواهد 

توانست به يك مدرنيته واقعى دست يابد؟ 
ايران نيز طبعا در زمره «عزاداران نفت» است، ولى با 
ويژگى هايى كه موقعيت آن را البته در كوتاه مدت از ديگر 
صادر كنندگان اين كاال متمايز مى كند. در واقع ايران پيش 
از آسيب ديدن از پيآمد هاى ناشى از فرو ريزى شديد 
بهاى نفت، با شوك دردناك ناشى از تحريم هاى اقتصادى 
روبرو شد و صادرات نفتى اش به كمتر از نصف تقليل 

يافت.
ترديدى نيست كه همزمانى كاهش صادرات و سقوط 
قيمت ها بر اقتصاد ايران به شدت تاثير گذاشت، ولى 
سنگينى تحريم آنچنان بود كه بحران نفت را تحت الشعاع 
تحريم ها،  رفع  فرايند  آغاز  با  ديگر  طرف  از  داد.  قرار 
افزايش صادرات نفتى كشور و چشم انداز افزايش باز 
هم بيشتر آن در ماه هاى اينده، اميد به دريافت منابع ارزى 

بيشترى را به وجود آورده است. 
نياز هاى  انبوه  با  مقايسه  در  محدود،  منابع  اين  ولى 
كشور به منابع تازه مالى براى خروج از تنگنا هاى عضيم 
اقتصادى، سخت ناچيز به نظر مى رسند. در وراى اين 
محاسبات مقطعى، اقتصاد ايران يكى از قربانيان بزرگ 
وابستگى به نفت است و به رغم صد ها خطابه و فرمان 
پايان دادن به اين مصيبت،  و برنامه و بسته در زمينه 
هنوز هيچ گام اساسى در راه متنوع ساختن ساختار هاى 

اقتصادى كشور برداشته نشده است.

مجوز ورود خودروهاى آمريكايى به ايران لغو شد

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

عزاداران نفت

www.iranshahrnewsagency.com

روز  شورولت  آمريكايى  خودروى  مدل  اسامى 24 
سه شنبه، 14 ارديبهشت ماه، از فهرست خودروهاى مجاز 

ورود به ايران در سال حارى خورشيدى حذف شد.
همزمان با ابطال مجوز واردات خودروهاى آمريكايى به 
ايران، خبرگزارى  هاى داخلى به نقل از يك مقام وزارت 
دستگاه  بازگرداندن 200  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خودروى شورولت كه به مقصد ايران بارگيرى شده بود 

خبر داد.
صادرات اين 200 دستگاه خودرو به ارزش هفت ميليون 
دالر از كارخانه جنرال موتورز آمريكا در كره جنوبى به 

ايران انجام  گرفته بود.
مجموعه اين اتفاقات يك هفته پس از انتقاد صريح 
على خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى ايران، از واردات 

خودروهاى آمريكايى به ايران رخ داد.
رهبر جمهورى اسالمى هفته گذشته در جمع كارگران 
ايرانى در روز كارگر در انتقاد از ورود خودروهاى ساخت 
آمريكا گفت: «خود آمريكايى ها به علت مصرف زياد و 
سنگين بودن اين خودروها، رغبتى به خريد آنها ندارند؛ 

حاال در اين شرايط ما بياييم و از فالن كارخانه رو به 
ورشكستگى آمريكا خودرو وارد كنيم؟ اين جاى تعجب 

فراوان دارد.»
البته مجوزهاى واردات خودروهاى آمريكايى مربوط 
آوئو  مدل  دو  جمله  از  شورولت  كوچك  مدل هاى  به 
(Aveo) و تركس (Trax) بود كه حجم موتورى بين 
1400 تا 1800 سى سى دارند و در شمار خودروهاى 
سبك، كوچك و كم مصرف كارخانه جنرال موتورز به  

حساب مى آيند.
آن  از  كه  مهر»  پژوهان  «سهام  شركت  وب سايت  در 
به عنوان نماينده شركت شورولت نام  برده مى شود، از 
مدل هاى ديگر شورولت شامل كپتيوا  (Captiva)، كروز 
(Cruze) و سونيك (Sonic) نيز به  عنوان مدل هاى قابل  
عرضه اين خودروساز آمريكايى در بازار ايران نام  برده 

شده است.
سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به درخواستى 
كه سال 1393 در اين سازمان به ثبت رسيده بود، مجوز 
واردات خودروهاى آمريكايى به ايران را در دى ماه سال 

94 صادر كرده بود. اين مجوز تا پيش از ابطال ناگهانى آن 
قرار بود تا آذرماه سال 1398 اعتبار داشته باشد.

فرهاد احتشام زاده، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو، 
گفت وگويى  در  امسال  ارديبهشت ماه  روز  نخستين  در 
تمام  رسمى شورولت،  «نمايندگى  كه  بود  كرده  تأكيد 
مراحل ادارى خود را در ايران طى كرده و از طريق كره 
جنوبى خودروهاى آمريكايى شورولت وارد بازار ايران 

شده است».
نزديكان  به  وابسته  مهر»  پژوهان  «سهام  شركت 
هاشمى رفسنجانى كه به  عنوان نماينده شورولت در ايران 
معرفى  شده است بر اساس اطالعاتى كه روى وب سايت 
اين شركت قرار دارد، شركتى است كه در سال 1385 
تأسيس  شده و  زمينه فعاليت اصلى آن تأمين تجهيزات 

بانكى شامل دستگاه هاى كارت خوان و خودپرداز است.
اين شركت در سال 1389، پروژه كارت «خريد ياران» را 
راه اندازى كرد و پس از آن در سال 1394، بر اساس آن چه 
در وب سايت اين شركت «رويكردهاى نوين مديريتى» نام 
نهاده شده، نمايندگى شركت شورولت را اخذ كرده است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=438
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21785&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36203&Status=2
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

از آن بهار 66 بهار گذشت و او هنوز بهار است
در دنياى هنر، ادب و تاريخ:

امير  يادِ  به  خودم!  زده  نسيان  حافظه  براى   
جوادى فر

نوشته  زمانى   فاصلهِ  با  داشت  ياد  دو  اين 
امير  سپارِى  خاك  روزِ  در  اولى   شده اند، 
قتِل  سالگردِ  در  بعد،  سال  دومى شش  و 

خونين  اش

يك:
بحث هاى بى پايان من و تو...

من مى گفتم ايرج جنتى عطايى، تو مى گفتى شهيار 
قنبرى!

من مى گفتم سينما، تو مى گفتى ادبيات!
من مى گفتم ... تو مى گفتى ...

خب! حاال كه چى؟ من بگويم زندگى و تو با لبخند 
هميشه ات مرگ را نشانم بدهى؟!

من بيايم كوير پى دلتنگى هايم و تو، به ناگهان سر از 
پزشكى قانونى تهران در بياورى؟!

من كه مى شناسمت، تو نه سياسى بودى و نه دوست 
داشتى كه باشى.

داخلى  مدير  عنوان  به  من  و  داشتى  سوال  هميشه 
آن روزهاى موسسه كارنامه و تو به عنوان هنرجوى 

بازيگرى، ديالوگ هايمان تمامى نداشت. 
زنگ مى زدى و ترانه هاى جديدت را مى خواندى. 
در  دادت  تو  و  شده اى  زده  قنبرى  مى گفتم  من  و 
نمى آمد، چرا كه خودت هم اين را پذيرفته بودى و 
آگاهانه، ترانه هايت را كه سرشار از عشق به آدميان 

بود مى ساختى.
مى رفتيم استاديوم، به عشق سوسيس هاى كثيف و 
تخمه هاى شور. من، تو و... كه مى دانم فردا، وقتى تو 
را به خاك هديه مى دهند، سخت ترين روز زندگى 

شان را تجربه مى كنند.
يادت هست فيفا منيجر را به من هديه دادى و آلوده 

(با  آرسنال  احساساتى  و  طلب  جاه  مربى  تو  شدم. 
را  برتر  ليگ  من  خاطر  به  بودى،  بارسلونى  كه  اين 
پذيرفتى) ياشار مربى بى تفاوت و خون سرد ليورپول 
و من مربى ناشى تيم روياهايم، منچستر يونايتد. يادت 
هست وقتى مدير منچستر به خاطر ول خرجى ها و 
نتايج ضعيف تيم، من را اخراج كرد، تو و ياشار چقدر 

خنديديد؟!
يا آن سفر سه نفره مان به خانه دريا ... من. تو، ياشار 

و شعر خوانى ها... تا صبح!
يا آن سفرى كه من و صابر از ماسوله آمديم (صابر 
تا خرخره، عليرضاى درباره الى شده بود) و آن چهار 
با  ساحلى!  دهكده  در  خرداد  ابتداى  جاودانه  روز 

هومن و شيما و لبخند.
يا روزى كه برق هاى اضطرارى آتى ساز قطع بود و 

لبخند آمد و تو دل سپردى.
امير! بگو كه اين هم يكى از آن شوخى هاى احمقانه 
است با مامان اختر، كه خدا مى داند تو را در اين دنيا 
از جانش دوست تر مى دارد و نمى دانم فردا در بهشت 

زهرا وقتى تو را مى بيند...
امير! زمستان هاى طبقه 26 را يادت كه نرفته؟ برف 
نوشتن هايت...  خيالى  ميناى  از  تو...  نوردى هاى 
خنده هاى تو امان و كلماتى كه مثل سيل از زبانت 
جارى مى شد و كم تر مى توانستم جلوى خنده ام را 

بگيرم!
امير! فيل كالب و جريمه هاى خشن و تحليل فيلم ها 

و تاترها و نوشتن ها را يادت هست؟
دلم  در  چيزى  شده.  دماوند  اندازه  به  انگار  سرم 
مرده... به ياد روزى افتاده ام كه در تراس ايستاده بوديم 

و تو خواندى:
هرگز از مرگ نهراسيدم، اگر چه دستانش از ابتذال 
شكننده تر بود. هراس من بارى، مردن در سرزمينى 

است كه مزد گوركن، از آزادى آدمى افزون باشد..

دوم:
من هنوز هم دلم برايت تنگ مى  شود... وقتى  مياِن 
يكهو  روزمره گى  ،  و  دلمشغولى  كار،  و  خوشى   سر 

تلويزيون نامت را و چهره ات را جار مى  زند...
و من هنوز به اين صفت و لقِب شهيد كه به تو داده اند 
عادت نكرده ام.... عادت نمى كنم... شهيد چگوارا بود 
و فرخزاد و هايك، كسانى  كه مبارز بودند و جان در 
كف گرفته بودند... تو، توى ترانه سرا، عاشق  پيشه، 

طناز، بازيگر... تو را چه به شهادت؟!
امامِ  شان  فرمان  به  كهريزك!  قتلگاهِ  به  مقتولى،  تو 

خامنه اى و به دست قاضى مرتضوى
من هنوز لبخند مى  زنم وقتى  كسى  با حرارت از ندا 
آقاسلطان شروع مى  كند و به تو مى  رسد... مى  پرسم، 
امير جوادى فر كه بود؟ چرا جان سپرد؟ و رگ گردنى 
مى  شود كه نمى شناسيش؟؟؟ شهيِد راهِ آزادى، وطن، 

الب... الب..... الب.... آرام جواب مى  دهم: نه خيلى 
من هنوز بسيارى از ترانه ها را با تو گوش مى كنم... 
زنگ مى زدى و مى پرسيدى شنيدى؟! مى  گفتم نه، اما 
شنيده بودم، و تو پخشش مى  كردى... رويش حرف 
دوباره  برمى گرداندى....  مى  كردى....  پاز  مى زدى... 

پخشش مى  كردى...
من هنوز وقتى  كسى  مى  گويد: آخى... ميشناختيش، 

دلم هرى مى  ريزد... بى  هيچ دليل....
گاهى   مى  كنم،  مرور  را  عكس ها  وقتى   هنوز  من 
دقيقه ها به آن چند درخِت انتهاى كادر، يا به آن نى  ِ 
مسخره بلند كه بى  هيچ دليلى  در دسِت من است، 

خيره مى  مانم... در سكوت...
من هنوز صدايت مى  زنم: مردك! مرتيكه! ....

ايران  پسِر  و  ميهن  مامِ  فرزند  و  اسطوره  و  شهيد 
و... اين ها باشد براى همان هايى كه بيشتر و پيش تر 

مى  شناسندت...
من هنوز از تو دّكان نساخته ام، امير...

نيمه بهار بود كه در خيابان سرچشمه تهران چشم به جهان گشود....
هنوز دمي از كودكي پر قصه اش نگذشته بود كه تبديل به دردانه صحنه هاي 
در  پدر،  دوش  روي  بر  آتشين  صابر  استعداد  با  دختر  فائقه  شد.  تهران  تئاتر 
همهمه تهران پس از كودتاي 28 مرداد، بر روي خاكستر شعر و شور و در 

دامِن مردمان خسته اما اميدوار، به گوگوش تبديل شد.
هر دري را كه مي زدي صداي او به گوش مي رسيد. از اين شهر به آن شهر 
به روي صحنه ها كودكي مي كرد و چشم در چشم جماعت مشتاق بچگي اش 
را معنا مي بخشيد. نفسش با نفس مردم جان مي گرفت، دلش خانه مهر ايران 

زمين بود و وجودش وامدار نگاه ها و تشويق هاي خالصانه مردم شده بود.
در هياهوي اقتدار سنت ها، با سالح زيبايي و صدا و عشق ، سفير خلق يك 

جهان مدرن ايراني شد.
سياق  و  سبك  يك  دار  طاليه  فردش  به  منحصر  هنر  با  و  ذاتي اش  سليقه  با 
شد.  خورشيدي   50 و   40 سال هاي  طاليي  دوران  جوان  جامعه  براي  جديد 
ديگر نه فقط يك خواننده خوش صدا، نه تنها يك بازيگر حرفه اي ، نه يك 
صحنه گردان بي نظير، بلكه يك پيشرو و سمبل براي زنان ايراني شده بود كه 

رسالتش زيبايي آفريني بود و بشارتش نوگرايي.
بدون شك گوگوش سردمدار و پرچم دار اصلي عصر طاليي موسيقي ايران 
بود كه آوازه اش مرزهاي ايران را هم رد كرده بود و دل اقشار مختلف فارسي 

زبان را لرزانده بود. 
با بهترين ها كار كرد و ممتاز ترين هنرمندان آثارشان را براي او خلق كردند. 

هر چه كرد ثبت شد، هر چه خواند جاودانه شد و هر چه بود بهترين بود.
در تالطم شلوغي هاي انقالب 57، گوگوش در بلندترين نقطه شكوفايي خود 
ايستاده بود كه ناگهان تصميم مي گيرد قرار را بر فرار ترجيح دهد. ستاره اي 
پرفروغ كهكشاني را غافلگير كرد و با موج هنرمنداني كه يك به يك ايران را 
ترك مي كردند، همراه نشد. صحنه هاي مجلل و تشويق و گل و بوسه به عزلت 
و گوشه نشيني و تحقير مبدل شد و سرانجام او را به سكوتي 21 ساله فرو برد. 
اما او نمي دانست كه نيلوفر در مرداب مي رويد، نور در پِس تاريكي و فرياد 

در دِل سكوت. نسلي كه در پي فرياد هاي اهللا اكبر و به زير موشك و بمباران 
به دنيا آمد و قد كشيد، گوگوش را از خود او بهتر شناخت.

نسلي كه با او هم درد بود و گرچه از او صدايي نمي شنيد با او همصدا شد. 
پا به پاي سكوت او قد كشيد، جوان شد و با قاب عكس او، دل بازي كرد.

رسيد  ميالدي   2001 سال  جوالي   29 به  گوگوش  يكشب  و  هزار  اينكه  تا 
و  اجباري  سكوت  سال   21 از  بعد  آتشين  فائقه  زد.  ورق  را  دگر  برگي  و 
دوري از خانواده بزرگش، گوگوش را به داماِن خواهران و برادرانش و خانه 

هميشگي اش، صحنه، بازگرداند.
او دوباره آغاز كرد بهتر از روز نسخت... دوباره كودك شد، از نو متولد شد 

و بهار را به آغوش هم ميهنانش ارمغان آورد.
فائقه آتشين 15 ارديبهشت 1329 شمسي برابر با 5 مي 1950 ميالدي به دنيا 
آمد. بر سر سفره ايرانيان و در قلب آنان بزرگ شد، زن شد، مادر شد، خنديد 
حصر  و  زندان ها  كنج  تا  جهان  بزرگ  صحنه هاي  رفيع ترين  .از  گريست  و 
جمهوري اسالمي، از اوج تا فرود، از سنت تا مدرنيته و از تقدير تا تدبير را 

پيمود تا همچنان گوگوِش مردم باقي بماند.
او امروز در لس آنجلس زندگي مي كند ولي از هميشه به همگان نزديك تر 
اشتراك  به  را  فروغ  و  بهبهاني  سيمين  شعر  مجازي اش  صفحات  در  است. 
مي گذارد و عكس درختان ميوه اش را با خيل عظيم هوادارانش تقسيم مي كند. 

او پخته اين سفر طوالني است كه توشه اش تواضع و بي ريايي بوده.
شاه ماهي موسيقي ايران حاال 66 ساله است و به زودى روي صحنه مجلل 
با  ديداري  وعده  سال   4 از  پس  تا  رفت   خواهد  تياتر  ماكروسافت  سالن 
خانواده بزرگش در شهر فرشتگان را به جا بياورد. شب چهاردهم مِي ديدار 
مسلك  و  مرام  هر  از  فارغ  كه  ست  ايرانياني  و  زبانان  فارسي  از  نسل  چهار 
پيوند  هم  به  گوگوش  نام  به  مشتركي  فرهنگِي  نقطه  در  رسته اي  و  دسته  و 

مي خورند.
15 ارديبهشت به او مبارك باد كه در تمام باال و پايين ها با دل و جان و از 

اعماق وجودش نگهدار و محافِظ گوگوِش مردمِ ايران بود و هست.

www.iranshahrnewsagency.com

نيلوفر منصورى - خبرنگار 
و گوينده راديويى

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

«به بهانه شصت و ششمين سالروز ميالد گوگوش» 

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=42952&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2
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كتاب مقدس ايرانيان
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

و  شكوهمند  شاهكار  اين  فردوسى،  شاهنامه 
بى همتاى حماسى و ادبى زبان پارسى در مدتى بيش 
موضوع  مى گذرد  آن  آفرينش  از  كه  سال  هزار  از 
پژوهش هاى بى شمارى چه از جانب خود ايرانيان 
و چه از سوى خارجيان قرار داشته است. بعضى از 
داستان هاى مشهورشاهنامه به صورت فشرده يا كامل 
در مجموعه هاى گوناگون به صورت نثر نيز باز گو 
شده اند، وسالها پيش ايرج گلسرخى متن شيوايى به 
نثر زير عنوان «روايت شاهنامه به نثر» از تمامى شاهنامه 
مى رود  گمان  كه  آورد  فراهم  صفحه  هشتصد  در 
از  يكى  باشد.  عظيم  اثر  اين  منثور  شرح  كاملترين 
بهترين نمونه هاى اين شرح ها پرداختن چند داستان 
استاد احسان يار شاطر است  شاهنامه به نثر توسط 
كه تاريخ نگارش آن به چندين دهه پيش باز مى گردد

شور  كه  آمريكا  مقيم  ميهن  هم  آرا،  چمن  سهراب 
داستان  بزرگ  كار  به  وى  شيفتگى  و  دوستى  ايران 
سراى توس در سطر سطر نوشته اش آشكار است نيز 
دست خود را در فراهم آوردن فشرده اى به نثر از 
شاهنامه آزموده است ، در حد شايسته اى از عهده اين 

كار نه چندان آسان بر آمده است
و  ايرانى  هويت  سند  را  شاهنامه  درستى  به  مؤلف 
زنده كننده زبان پارسى دانسته است و او همانگونه كه 
بسيارى از صاحبنظران نيزگفته اند، اظهار نظر مى كند 
كه اگر فردوسى به اين كار سترگ دست نمى يازيد، 
به احتمال بسيار ايرانيان امروز به زبان ديگرى غير از 

پارسى سخن مى گفتند.
شاهنامه  تاريخچه  از  شرحى  كتاب  پيشگفتار  در 
خوانندگان  براى  كه  است  آمده  آن  تكوين  مسير  و 
بويژه نسل جوان تر كه فرصت چندانى براى غور و 
بررسى در شأن نزول اين اثر حماسى و آبشخور آن 
نداشته است آگاهى بخش و سودمند است. مؤلف كه 
جلوه هاى تند احساسات ملى را در جاى جاى كتابش 
مى توان ديد، هنگام اشاره به تهاجم عربها به ايران طبعا 
لحن نرمى به كار نمى برد، هرچند كه در اصل موضوع 
سخنى خالف واقع نمى گويد: « وقتى يك مجموعه 
از قبايل وحشى عرب كه در صحراى عربستان چادر 
نشين و تازه مسلمان شده بودند با استفاده از چند آيه 
جهاد و قتل و با انگيزه اصلى به دست آوردن غنيمت 
و زنان زيبا در مدت كوتاهى تمامى محدوده تمدن هاى 
ايران  تا  و  اسپانيا درغرب،  سرحدات  از  را  زمان  آن 
در شرق، در نورديدند،ديرى نپاييد كه همين بيست و 
چند قبيله عرب به زور شمشير همه زبانها را در شمال 

آفريقا و خاورميانه عربى كردند
بر  عربها  سلطه  آغاز  از  كه  را  سالى  سيصد  مؤلف 

ايران تا ظهور نخستين شاعران پارسى گوى و مهمتر 
ظلمت»  «دوران  عنوان  به  گذشت،  رودكى  همه  از 
توصيف مى كند و سخنورى درخشان فردوسى را با 
بيانى چنان فاخر و شكوهمند، به منزله «نور افكنى» 
مى داند كه راه را براى بزرگانى چون خيام و عطار و 
نظامى و مولوى و سعدى و حافظ و ديگران روشن 

ساخته است.
در  را  شاهنامه  اصلى  محتواى  خود،  گفته  به  بنا  و 
صدهزار كلمه به شكل فشرده و در اين كتاب عرضه 
داشته است تا نسل جوان و بويژه جوانان ايرانى خارج 
نشين از اصل و عصاره پيام فردوسى آگاه شوند و يا 
«حد اقل بدانند كه موضوع چيست ومتوجه عظمت 
شاهكار فردوسى بشوند.» آرزوى مؤلف اين است كه 
هر پارسى زبانى يك بار شاهنامه را در طول زندگى 
خود بخواند و «قسم به شاهنامه جزئى از اعتقادات 

ما بشود.
بخشى از پيشگفتار به شرح حال شخصى فردوسى 
و اوضاع و احوال اجتماعى و فرهنگى روز گار او 
اختصاص دارد و چگونگى پيگيرى كار دقيقى شاعر 
را كه به نظم كشيدن شاهنامه در زمان سامانيان توسط 
وى آغاز شد، به همت فردوسى شرح مى دهد. دقيقى 
كار خود را بر شالوده آنچه كه به شاهنامه ابو منصورى 
شهرت دارد نهاد و گرد آورى شاهنامه ابو منصورى 
هدايت  با  صفارى  ليث  يعقوب  روزگار  در  نثر  به 
ابومنصور عبدالرزاق تحقق پذيرفت. فردوسى پس از 
آگاهى از مرگ دقيقى به پيگيرى كار او كمر بست 
و به يارى اميرك منصور فرزند ابومنصور عبدالرزاق 
سرانجام به متن شاهنامه ابومنصورى دست يافت. او 
گسترده  پژوهش هاى  و  كتاب  آن  از  جستن  سود  با 
خود و گذاشتن سى سال از عمر خويش بر سر اين 

كار، آن را به پايانى شكوهمند رسانيد كه بعد از وى 
جاودانه شد.

مؤلف درباره سه بخش اصلى شاهنامه نيز توضيحات 
سودمندى در اختيار مى گذارد. بخش اول را كه به شرح 
زندگى و كارهاى پادشاهان پيشدادى كه سردودمانشان 
كيومرث است به درستى كامال اسطوره اى مى خواند. 
در بخش دوم كه با سلسله كيانيان و پادشاهى كيقباد 
آغاز مى گردد به تدريح از جنبه هاى اسطوره اى داستانها 
وقهرمانان كاسته مى شود. مؤلف خاطر نشان مى كند كه 
برخى صاحبنظران دوران كيانيان را با سلسله هاى ماد 
و هخامنشى منطبق مى دانند و بر همانندى هايى ميان 
كيخسرو و كوروش و كى گشتاسب با پدر داريوش 
انگشت مى گذارند. در بخش سوم خمير مايه اصلى 
فردوسى  ولى  است  تاريخى  واقعيت هاى  داستان ها 
ايرانى ها  به  دادن»  «روحيه  «براى  مؤلف  اعتقاد  به 
اندكى آنها را با افسانه در مى آميزد.» به عنوان مثال در 
شاهنامه اسكندر تبار ايرانى پيدا مى كند و «خدا پرست 
و مسيحى مى شود، در حالى كه اسكندر دويست سال 

قبل از مسيح زندگى مى كرده است. 
آنچه كه چمن آرا به درستى بر آن تأكيد مى ورزد 
خرد گرايى فردوسى در شاهنامه است كه به اعتقاد 
تئورى  نجومى و  كشفيات  با  مغايرتى  هيچگونه  وى 
تكامل داروين در همين دوسه قرن ندارد و اين شايد 
دانشمند  دو  با  فردوسى  آشنايى  و  دوستى  دليل  به 
خردگرايى  باشد.  بوده  رازى  و  بيرونى  دورانش  هم 
فردوسى به راستى يكى از خطوط اصلى كار عظيم 

فردوسى در شاهنامه است. 
سراينده بزرگ كتابش را «به نام خداوند جان و خرد» 
آغاز مى كند و كمتر داستانى از كتاب را مى توان يافت 
كه در آن با فصاحتى نيرومند بر خرد تأكيد نشده باشد.

خرد دارد اى پير، بسيار نام
رساند خرد پادشه را به كام

 يكى مهر خواندش ديگر وفا
خرد دور شد، درد ماند و جفا
زبان آورى راستى خواندش
بلند اخترى زيركى داندش
گهى بردبار و گهى راز دار
كه باشد خرد نزد او پايدار

پراكنده زان رو ست نام خرد
كز اندازه ها نام او بگذرد

تو چيزى مدان كز خرد برتر است
خرد بر همه نيكويى ها سر است

خرد جويد آگنده راز جهان
كه چشم سر ما نبيند نهان

افقي:
1- گرما درماني - طرز ساختمان هر چيز

2- گذران زندگي - دعاي زيرلب - فيلم واقعي
3- واحد پول تاجيكستان - تخته بزرگ - پايتخت لتوني
4- پدر تركي - تن و بدن - شهري در خراسان قديم

5- از اثرهاي معروف سعدي - شوهرمرده
6- دهان عرب - نفي تازي - اشد - نام قديم يزد

7- سرباز داوطلب - رودي در روسيه - عمق
8- جامه صاف كن - صورت آذري - پشيماني - قابلمه 

بزرگ
9- خاك گور - خوب وخوش - سالخورده

10- تصديق روسي - از شهرهاي استان فارس - تولد - 
مظهر الغري

11- كان - آبرود
12- درخت جنگلي - پافشاري و اصرار - خرس تركي

13- يوز پلنگ - ترك بند اسب - طرف چپ
14- برد معروف - قوت اليموت - خريدار

15- اثر چارلز ديكنز - نوشيدن
عمودي:

1- كنايه از دنيا - از ادويه ها
2- قوم تركمن - فرشته محبت - اشاره

3- سرپرست رعايا - بعد از دوم - راغب
4- دارايي - دوستي و محبت - درنده - خداي بابلي

5- مرطوب - منطقه تفريحي كرج - بريدن رگ گردن - 

بله انگليسي
6- ضمير عربي - كشور فالسفه

7- رفيق تركي - صندلي اسب - الهه عقل
8- كشوري در قاره سياه - پايتخت استراليا
9- همواره - ذره باردار - پايتخت آلباني

10- بلدرچين - رنگ ناخن
11-حرف انگليسى - پارچه نخي - شكست خورده - ضمير جمع
12- كركس - برگ كاغذ - دهان جنين - سنگ سبز قيمتي

13- گوهر بي همتا - از حبوبات - صداقت
14- جان پناه - ناالن - واحد طول انگليسي
15- استمرار و پيوستگي - ماده اصلي صابون

شاهنامه فردوسى به كوشش سهراب چمن آرا ، ناشر: شركت كتاب

http://www.ketab.com/
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شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل و نويسنده كتاب 
خاطرات خود تحت عنوان «تا وقتى كه آزاد شويم: مبارزه 
من براى حقوق بشر در ايران» است. اين مقاله از آن كتاب 

اتخاذ شده است.
 در ماه اوت 2009 به من هم از جانب شوهرم و هم از 

طرف كشورم خيانت شد.
چند ماه قبل از آن من ايران را ترك كرده بودم، شايد براى 
هميشه، با وجود اينكه آن موقع نمى دانستم. دولت سال ها 
بود كه به خاطر كار وكالت و فعاليت در حقوق بشر مرا 
آزار مدام مى داد و تهديدها در آن دوره كه رو به انتخابات 
رياست جمهورى ماه ژوئن مى رفتيم تشديد شده بود. در 
اين موقع به عنوان تعطيالت همراه با دختر كوچكم نرگس 

به ديدار دختر بزرگترم نگار به آتالنتا رفتم.
با شوهرم جواد معموالً هفته اى دو سه بار در روزهاى 
معين صحبت مى كردم. او براى تلفن هاى من سيم كارت 
كه  بود  خريده  ديگرى  شخص  اسم  زير  به خصوصى 

رديابى مقامات را مشكل سازد.
روز دوشنبه اى در وقت معمولمان نتوانستم تماس برقرار 
كنم. اهميت زيادى به اين موضوع ندادم. او گاهى آخر 
هفته هاى طوالنى را در منزل ييالقى مان بسر مى برد و آنجا 
آنتن ضعيف بود. اما روزها گذشت و خبرى از او نشد. 
باالخره به خواهرم نوشين در تهران زنگ زدم و خواهش 

كردم كه سرى به آپارتمان ما بزند، ولى خانه خالى بود.
بعد نوشين تماس گرفت و گفت دو بار رفته و او منزل 
بوده است. نوشين گفت كه او گفته همان موقع از سفرى 

برگشته و حال خوشى ندارد و مى خواهد برود بخوابد.
روز بعد جواد زنگ زد.
با صدايى لرزان گفت:

- شيرين؟
- كجا بودى؟ نوشين دنبالت مى گشته!

- شيرين، من نمى دانم كه مى توانى مرا ببخشى. 
مى شنيدم كه به نفس نفس افتاده.

- دارى گريه مى كنى؟
دستم را به گلويم گذاشتم. 

- چى شده؟
- آيا مرا مى بخشى؟

- جواد، اول بگو چه اتفاقى افتاده؟
جواد با صداى خرد شده و يكنواختى شروع به توضيح 
آنچه در اين دو هفته رخ داده بود كرد. اين چيزى است 

كه همسر 34 سال زندگى ام نقل كرد:
بسيار احساس به قول خودش «تنهايى و بيهودگى» 
خانم  اسم  به  دوستى  عصر  روز  يك  است.  مى كرده 

جعفرى او را به آپارتمان خود دعوت مى كند.
«خالف انتظار من دوست مشتركى به اسم مهرى هم 

آمده بود» صداى جواد اينجا فرو افتاد.
«بين من و مهرى... سابقاً رابطه رمانتيكى وجود داشت. 
ولى من مدت بسيار درازى بود كه نديده بودمش. سال ها 
مى شد. ما رابطه خود را قطع كرده بوديم. ولى خانم 
جعفرى بر اين عقيده بود كه خوب است دوباره با هم 
باشيم. اين خانم مرتب به ما مشروب مى داد و مى گفت 
كه هر دو مراحل سختى را مى گذرانيم و مى توانيم پشتيبان 
هم باشيم و همين طور مرتباً تأكيد مى كرد حاال كه همسرم 

نيست تنها شده ام و احتياج به كمى محبت دارم».
در اين موقع است كه خانم جعفرى مى گويد  ظاهراً 
قرارى دارد و بنابراين شوهر من و آن خانم ديگر را تنها 

مى گذارد.
جواد ادامه داد:

«مهرى شروع به درآوردن لباس هايش و بغل كردن من 
كرد و مى گفت كه چقدر دلش برايم تنگ شده»

من هيچ نگفتم.
-شيرين، هنوز آنجايى؟ مى شنوى.

به  راجع  هيچ وقت  شوهرم  نبودم.  شكاكى  زن  من 
همكاران مرد من ابراز سوال نمى كرد و من هم همان 
تفاهم را نسبت به او داشتم. اين احترام متقابل براى ما 
پيش دستى  ميز  به  من  به حال.  تا  يعنى  داشت.  كاربرد 
نزديكم خيره شده بودم، با آن مجله ها و روميزى رامبرانت؛ 
همه چيز عيناً همان بود كه پنج دقيقه پيش بود. چطور 

مى شد كه همه چيز همان باشد؟
- ادامه بده.

«او مرا نوازش مى كرد... و من... افتادم... ما در آغوش 
هم در اطاق خواب بوديم كه ناگهان در اطاق خواب دوم 

آپارتمان باز شد.»
در اين موقع بود كه يك مأمور اطالعاتى – شخصى كه 
به خوبى او را مى شناختم، كسى كه سال ها فعاليت هاى مرا 
تعقيب مى كرد- به همراه دو فيلم بردار وارد شدند. آن ها 
همه چيز را ضبط كرده بودند- مكالمات و هر آنچه را 
كه اتفاق افتاده بود. به جواد دستور دادند لباس هايش را 
بپوشد و چند دقيقه بعد آپارتمان پر از مأمورين شد. جواد 
را دستبند زدند و چشم بند زدند و  از پله ها هلش دادند و 

سوار ماشينى كردند.
سعى كردم خشم را در صدايم مخفى كنم ولى اسم 

نمى توانستم ببرم. 
-چه شد... آن زن؟ و ميزبانتان؟

«آن ها فقط مرا دستگير كردند. مطمئنم جعفرى با آن ها 
همكارى مى كرد. در غير اين صورت چطور مى توانستند 
تمام وسائل خود را آنجا قبل از ورود من حاضر كنند؟ 
درباره مهرى نمى توانم مطمئن باشم. فقط مى دانم كه 

دستگيرش نكردند».
جواد را به زندان اوين بردند، جايى كه من به مالقات 
بسيارى از موكلين خود رفته بودم، جايى كه خودم 25 

روز به اتهام «تشويش افكار عمومى» بسر برده بودم.
به خاطر اينكه جواد را در ضمن صرف مشروبات الكلى 
گرفته بودند پشت برهنه شالقش زدند. آيا شالق زن قرآن 
زير بازو داشت كه شدت ضربات را كم كند؟ اين را 

فراموش كردم بپرسم.
و بعد او را به سلول انفرادى كه شايد كمى بزرگ تر از 
يك وان حمام است بردند و دو روز آنجا به حال خودش 

رها كردند. 

در روز سوم دو گارد زندان آمدند. چشمانش را دوباره 
بستند و او را به جاى دادگاه مانندى بردند كه در آن مالى 

ريشويى به عنوان قاضى پشت ميزى نشسته بود.
قاضى مى گويد:

«من همه فيلم را ديده ام. به هيچ وجه جاى انكار وجود 
ندارد. تو مرد متأهلى و مرتكب زنا شده اى. به موجب 
ماده 225 قانون جزاى اسالمى محكوم به مرگ با سنگسار 

هستى. اين حكم دو روز ديگر اجرا خواهد شد.»
- من وكيل مى خواهم.

جواب جواد بود. 
-من بدون وكيل هيچ كارى نمى كنم.

قاضى به خنده افتاده مى گويد:
- وكيل! وكيل چه مى تواند بگويد؟ ما از شما فيلم داريم 
آقا- تمام ماجراى شما روى دوربين است! چه نوع دفاعى 
تصور مى كنى خواهيد كرد؟ فقط برو. برو از خودت 
خجالت بكش و دو روز آخرى ات را طلب توبه از خدا 

كن.
اين محاكمه حدود 20 دقيقه طول كشيد. قاضى هاى 
ايران به ندرت حكم سنگسار مى دادند، ولى در اين مورد 
به نظر مى آمد كه لزوم به مجازاتى فجيع است. مقصود 
اصلى اين دستگيرى چند ساعتى بعد روشن شد، وقتى 
كه آن مأمور اطالعاتى كه جواد را دستگير كرده بود همراه 

با مافوقش به سلول جواد آمدند.
اين صحنه را مى توانم تصور كنم كه آن ها باالى سر جواد 
ريش نتراشيده با حلقه هايى سياه زير چشمانش ايستاده اند.

مأمور به جواد مى گويد:
- حاال عبادى نتيجه اعمال خود را مى بيند. من چندين 
بار به او گفتم بايد ساكت شوى ولى او هيچ وقت گوش 

نكرد.
جواد هيچ وقت درگيرودار كارهاى من نبود؛ او سياسى 
نبود. از آن ها پرسيد «براى چه من بايد مسئول كارهاى 
زنم باشم؟ اين چه جور كار كثيفى است كه شما با من 
مى كنيد؟ به خاطر زنم مرا اين طور آزار مى دهيد، به نام 

اسالم؟»
چشمان مأمور تاريك شد. به جواد حمله كرد و او را زير 

مشت و لگدهاى وحشيانه گرفت.
«جرات نكن كه دوباره اسم اسالم را بياورى، شنيدى؟ 

لغت اسالم در دهان تو كثيف مى شود.»
مأمور اطالعاتى گفت من مغرور بوده ام؛ حاال ضعف 

خود را خواهم ديد.
وقتى كه جواد فهميد اعتراض و التماس باعث كتك 

بيشتر مى شود از آن ها پرسيد چه مى خواهند.
براى اولين بار رئيس مأمور شروع به صحبت كرد. او 

مسئله را به اين صورت تشريح كرد:
«اگر تو هنوز از زنت دفاع مى كنى، يعنى كه همكار 
و هم دست اوئى و به اين دليل مستحق مجازاتى. اگر 

حقيقت غير از اين است بايد به ما ثابت كنى.»
تنها چيزى كه بايد مى كرد تا آزادى خود را باز گيرد 

خواندن متن كوتاهى جلوى دوربين بود.
«شيرين عبادى مستحق دريافت جايزه نوبل نبود. اين 
جايزه را به او دادند تا با كمك او جمهورى اسالمى 
براندازى شود. او مدافع غرب است، به خصوص آمريكا. 
كار او خدمت به ايرانيان نيست، بلكه خدمت به منافع 
ايران  تضعيف  در  كه  است  خارجى  امپرياليست هاى 

مى كوشند.»
تصميم گرفت كه اين كار را انجام دهد.  جواد فوراً 
مسلماً همه مى فهميدند كه به گفتن اين مطالب مجبورش 

كرده اند.
بنابراين روز بعد، حمام كرده و تميز و ريش تراشيده، 
در صحنه سازى يك اطاق پذيرايى روى صندلى راحتى 
كنار ميزى با گلدان هاى مصنوعى نشست و مرا محكوم 

و تقبيح كرد.
هر چه كه تا به حال گفته بود همه واقعاً بد بود. ولى 
چيزى كه بعد گفت بدتر بود. براى اينكه حكم سنگسار 
به دليل زناى محصنه ملغى شود جواد و زن مربوطه 
مى بايست از ماليى گواهى ازدواج موقت به تاريخ پنج 

سال قبل از آن بگيرند.
جواد منتظر بود كه من چيزى بگويم، ولى من شايد براى 
اولين بار در زندگى ام نتوانستم هيچ بگويم. به عنوان يك 
زن، يك همسر، به شدت عصبانى بودم. او به من خيانت 
كرده بود. ولى من حتى بيشتر از آن نسبت به مأموران 
اطالعات خشمگين بودم. آن ها حاضر به انجام هر كارى 
خرد و له كردن خانواده ها، ازدواج ها- كه به  بودند – 

منظور خود برسند.
آن ها از من چه مى خواستند؟ من غالباً به خودم اجازه 
اين فكر را نمى دادم. ولى حاال توى سرم پيچيده بود و 
مى خواستم بدوم به بالكنى و فرياد بكشم. چقدر مى توان 
از كسى گرفت؟ من اولين زن قاضى در ايران بودم. پس 
از انقالب اسالمى اين را از من گرفتند. وقتى كه من دوباره 
خود را ساختم و مركز حقوق بشر را راه انداختم، آن را هم 
از من گرفتند. با خشونت شان و دغل كارى انتخاباتى شان، 
من ميهن خود را از دست داده بودم و حاال آن ها سعى 
در جدا كردن شوهرم از من داشتند. چشمانم را بستم، 
هيچ چيز نمى خواستم جز اينكه به خواب بروم. ولى جواد 
داشت صحبت مى كرد و از من نظر خواهى – از من!- در 

مورد حكم سنگسارش مى كرد.
- فكر مى كنى چكار بايد بكنم؟

گفتم:
- هيچ چاره اى نيست جز اينكه هر چه مى خواهند انجام 

دهى... البته اگر... آن زن ... توافق كند.
جواد گفت سعى مى كند با او تماس بگيرد و بعداً مرا 

مطلع مى كند.
خود  دور  آتالنتا  آپارتمان  در  بودم.  خبر  انتظار  در 
مى چرخيدم و شكر مرحمت هاى كوچك الهى مى كردم، 
من جمله اين كه دخترانم وقتى جواد تلفن كرد بيرون بودند 
و –اقالً براى مدتى- از دانستن آنچه بر پدر و مادرشان 

گذشته بود محفوظ.
ما بين خشم شديد و احساس گناه نوسان داشتم. اين 
كار من بود كه باعث چنين واقعه اى براى شوهرم شده 
بود. با وجود اين آيا جواد به من خيانت نكرده بود؟ ولى 
من كه جاى او نبودم، تنها شده و دور از زن و فرزندان 
و آسيب پذير. فكر كردم كه به او بگويم تنها نيست و من 
موارد بسيارى مى دانستم كه وزارت اطالعات همان جور 
كارها را با ديگران كرده، از شانتاژ سكس استفاده كرده كه 
سياستمداران معترض را از ميدان بدر كند يا منتقدين را 
زخمى و ساكت كند. ولى دانستن اين موضوع خشم مرا 
كم نمى كرد و شك داشتم كه درد او را هم كاهش مى داد.

يك هفته بعد جواد زنگ زد و آنچه شده بود گفت. به 
مهرى تلفن زده بود- او اسمش را آورد، من نگفتم- و 
مهرى موافقت كرده بود كه با هم به ديدن مال بروند. 
مطابق قول و قرار، مال گواهى ازدواج مورخ قديم صادر 
مى كند كه نشان مى داد آن دو در تاريخ فيلم بردارى «صيغه» 
و در ازدواج موقت بوده اند. در صيغه مدت ازدواج از قبل 
تعيين مى شود؛ اين مى تواند به كوتاهى يك ساعت يا به 
بلندى يك دهه باشد. اگر فرزندى متولد شود اين فرزند 
مشروع است و داراى همه حقوق قانونى از جانب هر 
دو والدين. وقتى مدت صيغه منقضى مى شود زوجين از 
هم جدا مى شوند، مگر آن كه با توافق طرفين تمديد شود. 
اين روال قرن ها وجود داشته ولى ايرانى هاى كمتر سنتى 
و جوان تر از آن اجتناب دارند چون آن را يك جور راه 
گريز مذهبى يا كاله شرعى مى دانند كه در عمل فحشا را 

قانونى مى كند.
جريمه  و  برده  اوين  دادگاه  به  را  گواهينامه  جواد 
نقدى مختصرى پرداخته بود. مجازاتى كه باالى سر او 
نگهداشته بودند، اعدام با سنگسار، مجازاتى كه به وسيله 
آن مجبورش كرده بودند مرا جلوى دوربين ها محكوم و 
تقبيح كند، باطل شد. ولى او را ملزم به تسليم پاسپورت و 

ممنوع الخروجش كردند.
در روزهاى پس از اين جريان ما چند بار ديگر با هم 
صحبت كرديم. اما من احساس مى كردم كه با غريبه  اى 
صحبت مى كنم. جواد در هم شكسته بود، در هر صحبت 
التماس مى كرد كه تركش نكنم. صدايش به قدرى ناخوش 
بود كه صرفنظر از احساسات خود برايش نگران شده 
بودم. تقبيح كه ضبط كرده بود هنوز منتشر نشده و تهديد 
آن باالى سرمان آويخته بود. دائم مى گفت كه مى خواهد 

من و دخترها را ببيند، ولى غير ممكن بود.
من سعى كردم كه موضوع را از دخترهايمان مخفى 
نگه دارم، ولى نرگس باالخره با من روبرو شد. چيزى 
از صحبت هاى تلفنى من شنيده بود، مى خواست بداند 

چه خبر است.
وقتى جريان را برايش گفتم اصرار در تكرار اين سوال 

داشت:
«چرا بايد همچين كارى بكند و بر عليه تو حرف بزند؟ 

چرا بايد با آن زن رابطه داشته باشد؟»
تصميم گرفتم رك صحبت كنم. نرگس در الهه مشغول 
كار بود، جنايات مخوف ضد بشر را تحقيق و مستند 
مى كرد. مى خواست ببيند كه كارش با آنچه در خانواده اش 
مى گذرد چگونه مربوط است. حوزه حقوق بشر راجع به 
كلمات زيبا نيست بلكه شامل موارد سوءاستفاده از آسيب 
پذيران و تجاوز به حقوق آنان به وسيله دارندگان قدرت 
است. اين خطى است كه كشتارهاى سارايوو را به جنايات 
سيرالئون و سركوبگرى هاى مخالفين در كشورهايى مانند 

ايران و روسيه متصل مى كند.
به او گفتم كه اگر مى خواهد وكيل در امور حقوق بشر 

باشد بايد بداند كه دنياى آن شامل چيست.
تحمل  نقطه  كسى  هر  ولى  نرگس.  آزادند  «انسان ها 
به خصوصى در زجر كشى دارد. پدر تو آن جور شكنجه 
را نمى توانست تحمل كند. اين براى هر مردى ممكن 
است اتفاق افتد. اين چيزى است بين من و او. اما تو بايد 
به صورت ديگرى به اين جريان نگاه كنى. تو بايد در پى 
آن باشى كه چرا مأمور اطالعات بايستى در اطاق بغلى با 
دوربين فيلم بردارى مخفى شده باشد. آيا مسائل مملكتى 
حل مى شوند با تعيين اين كه كى به كى خيانت مى كند؟ 
اين تله  اى بود كه بر عليه من از آن استفاده شد و همين 

طور بايد تصورش كنى.»
اين درس ناخوشايندى بود كه به دخترم مى دادم. پس 
از گذشت شش سال- پس از آن كه محكوم سازى جواد 
از تلويزيون پخش شد؛ پس از بسيارى مكالمات رنج آور 
بى شمار؛ پس از آن كه باالخره توافق به طالق كرديم- اين 

درسى است كه هنوز خود مشغول يادگيرى آنم.

سكس، جاسوسى و حقوق بشر
از ديگر رسانه ها:

www.iranshahrnewsagency.com

مقاله اى به قلم شيرين عبادى براى نيويورك تايمز با ترجمه خسرو تدين(مترجم رسمى دادگاه هاى كاليفرنيا):

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42466&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.ketab.com/yellow.aspx
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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در دنياى علم و پزشكى:

www.iranshahrnewsagency.com

زمانى كه نخستين انسان هاى ماقبل تاريخ در اواخر 
با  گذاشتند  جنوبى  آمريكاى  به  پا  يخبندان  عصر 
سرزمينى شگفت انگيز و پر آب و گياه مواجه شدند 
كه در آن انواع حيوانات عجيب از تنبل هاى غول پيكر 

تا گوركن هاى به اندازه يك خودرو مى زيستند. 
مهاجم»  «گونه هاى  مانند  به  اوليه  انسان هاى  اين  اما 
سرعت  به  آنان  جمعيت  طوريكه  به  كردند،  عمل 
افزايش يافت تا جاييكه با بى رحمى به منابع طبيعى 
آن ناحيه هجوم بردند. زمان زيادى طول كشيد تا رشد 
جمعيت انسان ها پس از تشكيل سكونتگاه هاى ثابت 

و شروع كشاورزى و دامپرورى  پايدار شد.
به گزارش رويترز، اين يافته ها در مجله علمى «نيچر» 
منتشر شده اند و جامع ترين ديدگاه را درمورد آمريكاى 
جنوبى، كه آخرين قاره قابل سكونت به وسيله بشر 

بوده است، فراهم مى كند. 
اين  در  جمعيت  تشكيل  مجزاى  مرحله  دو  محققان 
حدود  از  مرحله  نخستين  كردند:  شناسايى  را  منطقه 
14 هزار سال تا 5 هزار و 500 سال پيش كه جمعيت 
انسان ها به حدود 300 هزار نفر رسيد؛ و دومين مرحله 
از حدود 5 هزار و 500 سال پيش تا 2 هزار سال پيش 

كه جمعيت انسان ها به حدود 1 ميليون نفر رسيد. 
مى گويد  استنفورد  دانشگاه  استاد  هدلى  اليزابت   
هستند.  مهاجم  گونه هاى  ديگر  شبيه  دقيقًا  «انسان ها 
اگر منابع ما به اتمام برسد تحليل خواهيم رفت. نتايج 
حتى  مى توانند  انسان ها  كه  مى دهد  نشان  تحقيق  اين 
منابع در نواحى وسيع جغرافيايى مثل قاره ها را نيز به 

سرعت مصرف كنند». 
«تاريخ گذارى  روش  وسيله  به  پژوهشگران  
مكان   147 و  هزار   1 از  استفاده  با  و  راديوكربن» 
باستان شناسى تاريخ رشد جمعيت انسان ها در آمريكاى 
جنوبى را بازسازى كردند. با اين روش مى توان قدمت 
همه مواد ارگانيك (موادى كه از موجودات زنده ريشه 

گرفته اند) را مشخص كرد. 
گونه هاى اجداد ما نخستين بار حدود 200 هزار سال 
آسيا  و  اروپا  به  سپس  شدند،  ظاهر  آفريقا  در  پيش 
 20 تا  هزار   15 حدود  نهايت  در  و  كردند  مهاجرت 

هزار سال پيش به قاره آمريكا وارد شدند. 
نخستين مرحله تشكيل جمعيت در آمريكاى جنوبى 
به انقراض بسيارى از حيوانات بزرگ شامل فيل سانان، 
گربه هاى دندان خنجرى، تنبل ها، گوركن ها و پرندگان 

بزرگ فاقد قدرت پرواز منجر شد. 
به عقيده گلدبرگ، حدود 5 هزار سال پيش مردم در 
جوامع پايدار سكنى گزيدند و 3 هزار سال رشد سريع 
جمعيت آغاز شد كه به سه برابر شدن جمعيت قاره 

آمريكا انجاميد.

پس از آن كه نتايج پژوهش ها در بريتانيا از نوشيدن 
روزانه الكل توسط تعداد قابل توجهى از مادران باردار 
خبر دارد، پزشكان انجام آزمايش الكل از نوزادان تازه 

به دنيا آمده را مد نظر قرار داده اند.
نمونه بردارى از صدها نوزاد متولد شده در بيمارستان 
سلطنتى كودكان پرنسس در شهر گالسگو نشان داده 
باردارى  دوران  در  مادران  از  درصد  حدود 40  است 

الكل نوشيده اند.
اين تحقيق همچنين نشان داده است كه 15 درصد از 
مادران در دوران باردارى يك يا دو گيالس كوچك در 

هفته مشروب نوشيده اند.
با وجود اين، مركز مشاوره مادران باردار بريتانيا اعالم 
كرده است كه مادران باردار نياز به ‹حمايت› دارند و 

نه ‹كنترل›.
همزمان دولت اسكاتلند با صدور اطالعيه اى هشدار 
داده است مصرف الكل در دوران باردارى مى تواند 
قدر  هر  و  بگذارد  كودك  سالمت  بر  مزمن  اثرات 
مصرف الكل در دوران باردارى بيشتر باشد، احتمال 

صدمه ديدن كودك بيشتر است.
پژوهش هاى قبلى هم نشان داده اند كه حتى مصرف 

متعادل الكل در ماههاى نخست باردارى مى تواند بر 
سالمت جنين تاثير منفى بگذارد.

گرفته  صورت  كه  اخيرى  تحقيق  در  اين  وجود  با 
استفاده گاه به گاه مشروبات الكلى مورد توجه محققان 

نبود و تنها در كنار آزمايش نوزادان، از مادران خواسته 
شد پرسشنامه اى را پر كنند كه مربوط به سبك زندگى 
آنها بود. محققان وضعيت رابطه الكل و مادران باردار 

در آمريكا نگران كننده است.

گذشته  ماه  چهار  در  اپل  درآمد  ميزان  اعالم  پى  در 
ارزش سهام اين شركت روز چهارشنبه به ميزان هشت 
درصد در بازار بورس سقوط كرد. اپل روز چهارشنبه 
اعالم كرده بود كه براى اولين بار در 13 سال گذشته 

درآمدش نسبت به چهار ماه قبل كمتر شده است.
اما به گزارش سى ان بى سى، حتى با وجود اين سقوط 
هشت درصدى، اپل همچنان بزرگترين شركت بازار 
سهام باقى مانده است. هشت درصد سقوط سهام به 
معناى 46 ميليارد دالر ضرر براى دارندگان سهام اپل 

است.
نيويورك)  بورس  (بازار  استريت  وال  سرمايه گذاران 
قيمت سهام اپل را،  كه روزى بهترين سرمايه گذارى همه 
بازار بورس به حساب مى آمد، كاهش دادند. به عنوان 
مثال دراكسل هميلتون قيمت سهام اپل را از 200 دالر 

به ازاى هر سهام به 185 دالر كاهش داد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، درآمد چهارماه دوم سال 
مالى جارى براى اپل 50.56 ميليارد دالر بود كه نسبت 

به چهار ماه قبل 1.9 ميليارد دالر كاهش داشت.
اپل مى گويد  از سالى كه آيفون را به بازار عرضه كرده، 
امسال نخستين سالى است كه فروش آن كاهش داشته 
است. هرچند تيم كوك، مدير عامل اين شركت روز 
سه شنبه  گفته بود كه هنوز در مراحل اوليه فروش آيفون 

در سطح جهانى قرار دارند.
البته آيفون تنها غول دنياى فنآورى نبود كه در چهار ماه 
گذشته بازار نااميد كننده اى داشت. اينطور به نظر مى رسد 
كه گوگل و مايكروسافت هم ماه هاى خوبى را پشت 
سر نگذاشته اند و حاال بايد منتظر رقم هاى درآمد آنها هم 

بود و تاثير آنها بر بازار بورس را مشاهده كرد.

به گزارش مديكال ديلى، با آنكه فراموشى موقت براى 
كسانى كه الكل (آن هم به ميزان زياد) مى نوشند، تجربه 
شايعى است، اما ما چيز زيادى درباره چرايى آنها و 
همينطور تاثير دراز مدت آنها بر فرد نمى دانيم. اما به 
تازگى يك تحقيق جامع به بررسى تحقيقات انجام شده 
قبلى درباره تجربه فراموشى موقت در اثر نوشيدن الكل 
در  تحقيقات  «جامعه  توسط  بازنگرى  اين  مى پردازد. 
مورداعتياد به الكل» انجام شده است كه روشنگرى هاى 
تازه اى در خصوص تجربه فراموشى موقت به دست 

مى دهد.
اين بازنگرى شامل بررسى 26 تحقيق انجام شده در 
خصوص فراموشى موقت در اثر نوشيدن الكل است 
از  يكى  است.  شده  انجام  گذشته  سال  پنج  در  كه 
دستاوردهاى اين تحقيق نشان مى دهد كه ميزان الكل 
فراموشى  پديدآمدن  براى  عامل  يك  تنها  مصرفى 
بدن  زيستى  ويژگى هاى  حقيقت  در  است.  موقت 
فراموشى  در  مهم ترى  بسيار  عامل  مختلف  افراد 
موقت است. براى همين است كه در ميان افرادى كه 
به يك اندازه الكل مى نوشند، همه تجربه فراموشى 

موقت را ندارند. بلكه اغلب يك نفر است كه سياه 
خاطر  به  قبل  شب  از  را  چيز  هيچ  مى شود  مست 

نمى آورد.
اما در كنار علت روى دادن اين فراموشى موقت، اين 

تحقيق به بررسى اثرات آن هم مى پردازد. 
اغلب در زمان فراموشى موقت كه در اثر نوشيدن الكل 
اتفاق مى افتد، فرد دست به رفتار پرخطرى مى زند كه 
را به طور  روانى اش  است سالمت جسمى و  ممكن 
جدى به خطر بياندازد. همينطور ممكن است دوستى ها 
اين  كه  مى گويد  تحقيق  اين  هرچند  ببرد.  بين  از  را 
مدت  طوالنى  در  است  ممكن  موقت  فراموشى هاى 
تخريب هاى روانى بسيار جدى را براى فرد به همراه 
بيمارى هاى  جدى  عاليم  بروز  باعث  و  باشند  داشته 

روانى شوند.
مسئله  از  را  تازه اى  حقايق  بازنگرى،  اين  آنكه  با 
فراموشى موقت در اثر نوشيدن الكل به محققان مى دهد، 
بسيار  تحقيقات  هنوز  كه  دارند  عقيده  دانشمندان  اما 
بيشترى براى درك كامل آن و همينطور تاثيرات كوتاه و 

دراز مدت آن الزم است.

كردند  اعالم  ستاره شناسان  گذشته  دوشنبه  روز 
در  ستاره اى  دور  به  كه  را  زمين  به  شبيه  سياره  سه 
نزديكى منظومه شمسى مى گردند، پيدا كرده اند كه 
ممكن است كه در آنها آب و حيات وجود داشته 

باشد. 
اين  دماى  و  اندازه  دى،  تو  اس اى  يو  گزارش  به 
عقيده  به  است.  ناهيد  سياره  و  زمين  شبيه  سياره ها 
ستاره  شناسان در بين سيارات شناخته شده، اين سه 
سياره بيشترين بخت وجود حيات در خارج از كره 
سيارات  اين  تاى  سه  هر  در  هستند.  دارا  را  زمين 
و  مناسب  حرارت  با  بخش هايى  وجود  احتمال 
تازه  كشف  اين  است.  موجود  زندگى  براى  پايدار 

در مجله معتبر علمى نيچر منتشر شده است. 
«ستاره  يك  دور  به  مدارهايى  در  سياره  سه  اين 
در   (ultracool dwarf) سرد  بسيار  كوتوله  
فاصله چهل سال نورى از زمين قرار دارد، در حال 
از  خارج  در  سيارات  اين  كه  آنجا  از  چرخش اند. 
فرا  سيارات  آنها  به  شده اند،  واقع  شمسى  منظومه 

مى گويند.  خورشيدى 
مقاله  اين  نويسندگان  از  يكى  جين،  امانوئل  دكتر 
كه در دانشگاه ليژ در بلژيك ستاره شناسى تدرسى 
در  جدى  الگوى  تغيير  يك  «اين  مى گويد:  مى كند 
نقاط  ديگر  در  حيات  يافتن  براى  جستجو  مسير 

جهان است.»
مدارهايى  وجود  حال  به  تا  جين،  دكتر  عقيده  به 

در  فقط  كول،  اولترا  كوتوله  ستاره هاى  اطراف  در 
اما  داشت،  وجود  ستاره شناسى  و  فيزيكى  نظريات 
حاال ما نه تنها فاصله كمى با اين ستاره داريم، بلكه 

سه مدار هم به دور آن يافته ايم. 
ستاره شناسان  از  گروهى  توسط  مهم  كشف  اين 
ناسا،  آمريكا  فضايى  سازمان  تى،  آى  دانشگاه ام 
در  ليژ  دانشگاه  و  ديگو  سن  در  كاليفرنيا  دانشگاه 
دانشمندان  از  گروه  اين  است.  شده  انجام  بلژيك 
بر  دارد،  قرار  بلژيك  در  كه  را  تراپيست  تلكسوپ 
شناخته  تراپيست1  اسم  به  حاال  كه  ستاره اى  روى 
هشتم  يك  ستاره  اين  كردند.  متمركز  مى شود 
بسيار  خورشيد  از  آن  گرماى  و  ماست  خورشيد 
كه  شدند  كشف  وقتى  تازه  سياره هاى  است.  كمتر 
در  كوچكى  لكه هاى  ستاره،  دور  به  آنها  چرخش 

ديد تلكسوپ بوجود آورد. 
با وجود نزديكى اين ستاره به زمين، به علت كم 
حتى  و  مسلح  غير  چشم  با  بودنش،  قرمز  و  نور 

تلكسوپ هاى معمولى قابل ديدن نيست.

تست الكل از نوزادان 
براى بررسى مصرف الكل مادران

احتمال وجود حيات در سه سياره تازه كشف شده

انسان عامل انقراض 
گونه هاى جانورى 
در آمريكاى جنوبى

ضرر 46 ميلياردى سهامداران اپل

چرا سياه مستى فراموشى مى 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 17 ارديبهشت/ 6 مى

1329 خورشيدى (1950ميالدى)
انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره  

شهر رى
در دوره نخست وزيرى رجبعلى منصور قرار 
شد جنازه رضاشاه به ايران آورده شود و به 
همين منظور هواپيماى حامل جنازه رضا شاه 
قبل از آمدن به ايران، به منظور طواف در مكه 
سرانجام  كرد.  پرواز  جده  طرف  به  قاهره  از 
به  رضاشاه  جنازه  ارديبهشت 1329،  هفدهم 
وسيله هواپيما و سپس با قطار مخصوص به 
تهران حمل شد و با تشريفات رسمى به شاه 
عبدالعظيم برده شد و در آرامگاه ويژه او در 

كنار آرامگاه حضرت عبدالعظيم دفن شد.
پس از سى سال و در ارديبهشت ماه 1359، 
آرامگاه رضاشاه به دستور حاكم شرع وقت، 
طى  سپاه  نيروهاى  توسط  خلخالى  صادق 
بيست روز به كلى ويران شد. اين اقدام توسط 
روح اهللا خمينى تأييد شد و از آن پس زمين 
آرامگاه رضاشاه به عنوان يك مدرسه مذهبى 

اسالمى استفاده مى شود.
1370 خورشيدى(1991 ميالدى) 

درگذشت مهرداد اوستا شاعر و اديب معاصر
هنرى  نام  با  ياراحمدى  رحمانى  محمدرضا 
مهرداد اَِوستا (زاده 20 بهمن 1308 بروجرد)، 
نويسنده و شاعر معاصر ايران بود.او از تيره 
ياراحمدى ايل بيرانوند است. اوستا عالوه بر 
شاعرى، در زمينه فلسفه، موسيقى و ادبيات 

فارسى نيز فعاليت داشت.
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت حسن شهباز پژوهشگر، نويسنده، 
مترجم و ناشر فصلنامه ره آورد بر اثر سكته 

قلبى در بيمارستانى در لوس آنجلس.
  آثار حسن شهباز در شركت كتاب در اين 

لينك موجود است 
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت باربد طاهرى فيلمساز و نويسنده 
ايرانى، در بيمارستانى واقع در سن حوزه بر اثر 
بيمارى. وى كارش را در سينما با فيلم «رگبار» 
بهرام بيضايى به عنوان فيلمبردار و تهيه كننده 
آغاز كرد و فيلم خداحافظ رفيق امير نادرى، 
عيار و را... تهيه و  زير پوست شب، سمك 
در  مردم  اعتراضات  از  وى  كرد.  فيلمبردارى 
مجموعه  ميليمترى   35 دوربين  با  انقالب 

مستندى ساخت بنام سقوط 57.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت سمانه مراديانى، شاعر و مترجم بر 
اثر خودكشى در سن 24 سالگى. وى اولين 
ژرژباتاى،  از  كتابى  كه  است  ايرانى  مترجم 
انتشارات  يك  طريق  از  را  فرانسوى  متفكر 

رسمى به زبان فارسى برگردانده است.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

تهران)،  قادرى (زاده 1314  ايرج  درگذشت 
كارگردان، فيلمنامه نويس و بازيگر سرشناس 
و قديمى سينماى ايران بود. ايرج قادرى در 

41 فيلم كارگردان، 4 فيلم نويسنده، 72 فيلم 
بازيگر، 9 فيلم تهيه كننده و 1 فيلم تدوينگر 

بود. آخرين فيلم او شبكه (1389) بود. 

شنبه 18 ارديبهشت/ 7 مى

1330 خورشيدى (1951ميالدى)
درگذشت غالمرضا رشيد ياسمى- اديب و 

شاعر و استاد دانشگاه
رشيد ياسمى از سال 1300 به انتشار مقاالت 
سردبيرى  به  سرخ  شفق  روزنامه  در  خود 
على دشتى پرداخت و همين مقاالت موجب 
شهرت ادبى او گرديد. در اين بين به يادگيرى 
زبان  تكميل  و  انگليسى  و  عربى  زبان هاى 
نزد  را  پهلوى  زبان  پرداخت.  خود  فرانسوى 
سمت  با   1312 سال  از  آموخت.  هرتسفلد 
و  عالى  دانشسراى  در  تدريس  به  استادى 
پرداخت.  تهران  دانشگاه  ادبيات  دانشكده 
بعدها عضويت فرهنگستان ايران را يافت. در 
سال 1322 جزو هيئتى از استادان ايرانى همراه 
با على اصغر حكمت و ابراهيم پورداود به هند 
سفر كرد. در سال 1324 به منظور مطالعه به 
فرانسه رفت و دو سال در آن كشور اقامت 
به عنوان  عمر  پايان  تا  ياسمى  رشيد  داشت. 
روز  كرد.  تدريس  تهران  دانشگاه  در  استاد 
در  سخنرانى  هنگام   1327 اسفند  يازدهم 
دانشكده ادبيات دچار سكته مغزى شد، و پس 
از معالجه سفرى ديگر به اروپا رفت. پس از 
بازگشت به ايران در 18 ارديبهشت 1330 در 

تهران درگذشت.
 1359 خورشيدى (1980ميالدى)

اعدام فرخ رو پارسا وزير آموزش و پرورش 
كابينه دوم و سوم اميرعباس هويدا، به عنوان 
جمهورى  بيدادگاه  در  االرض  فى  مفسد 

اسالمى با حكم صادق خلخالى
 كتاب خانم وزير از انتشارات مهر ايران در 
مورد اين زن فرهيخته منتشر شده ودر شركت 
كتاب براى خريد در اين لينك موجود است 

يكشنبه 19 ارديبهشت /  8 مى

1306 خورشيدى (1927)
الغاى كاپيتوالسيون در ايران

1312 خورشيدى (1933 ميالدى)
زادروز  جمال ميرصادقى، قصه نويس

1378 خورشيدى(1999 ميالدى) 
درگذشت ذبيح اهللا صفا در شهر لوبك آلمان. 
از  بود.  فارسى  ادبيات  ايرانى  استادان  از  وى 
تأليفات مشهور او  مى توان به تاريخ ادبيات 

در ايران اشاره كرد.

دوشنبه 20 ارديبهشت/  9 مى

1309 خورشيدى (1930 ميالدى)
توسط  سينما،  هنرپيشگِى  مدرسه   تأسيس 

اوانس اوگانيانس

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
فرزاد كمانگر فعال حقوق بشر، فعال محيط 
فعال صنفى، و معلم  زيست، روزنامه نگار و 
كرد ايرانى بود كه به جرم عضويت و همكارى 
با پژاك در بيدادگاه هاى جمهورى اسالمى به 
دار  به  اوين  زندان  در  و  شد  محكوم  اعدام 

آويخته شد

 سه شنبه 21 ارديبهشت/ 10 مى

1331 خورشيدى (1952 ميالدى)
تبار)  (وزيرى  آغداشلو  شهره  زادروز    

هنرپيشه تئاتر و سينما 
هنرپيشه  بهترين  براى  اسكار  جايزه  برنده 
نقش مكمل زن در سال 2003 ميالدى، براى 
بازى در فيلم خانه اى از شن و مه و  همچنين 
نقش  در  بازى  براى  ميالدى،  سال 2009  در 
خاندان  تلويزيونى  مجموعه  در  زن  مكمل 
صدام، موفق به دريافت جايزه معتبر اِمى شد. 

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
«خانه   نويسنده ى  عليزاده،  غزاله  خودكشِى 

ادريسى ها»
  كتاب هاى غزاله عليزاده در شركت كتاب را 

اينجا خريد كنيد
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت خسرو شاهانى، نويسنده  و طنز 
پرداز

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
طاهرخانى  گلندام  خاكسپارى  مراسم 
ايرانيان  از  كثيرى  تعداد  حضور  با  (سوسن) 
در گورستان «پيرس برادرز» در نورت هاليوود 

(جنوب كاليفرنيا) برگزار شد.

چهارشنبه 22 ارديبهشت /11 مى

1342 خورشيدى (1963ميالدى)
و  استاد   - عميد  موسى  دكتر  درگذشت 
رييس دانشكده  حقوق و نايب رييس مجلس 

شوراى ملى

 پنجشنبه 23 ارديبهشت/  12 مى
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

(اديب  اصفهانى  محمدحسن  درگذشت 
الدوله)- سياستمدار و مدرس و رييس مدرسه  

دارالفنون
1318 خورشيدى (1939ميالدى)

مرمتگر،  معمار،  مهريار،  محمد  زادروز  
باستانشناس، نويسنده و پژوهشگر

محمد مهريار، سروده هايى بسيارى در قالب 
غزل، رباعى و قصيده سروده است. از آن جمله 
رباعى زير كه به گفته خود مهريار وصف حال 

خويش است.
در وادى عشق بى محابا رفتم  
با جوش و خروش و ناشكيبا رفتم

اين عاقبتم نگر كه بر من چه رسيد  
درمانده شدم كه راه بيجا رفتم

شادروان فرخ رو پارسا در اسفند سال 1301 در باغى خارج از شهر قم به 
دنيا آمد.

مادر وى فخرآفاق پارسا از فعاالن حقوق زنان و مدير مجله «جهان زنان» 
بوده و پدرش فرخ دين پارسا كارمند وزارت بازرگانى و مدير مجله هاى 

«اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران» و «عصر جديد» بود.
وى از آن رو در شهر قم زاده شد كه مادرش به دليل نشر مقاله اى با عنوان 
«لزوم تعليم و تربيت مساوى براى دختر و پسر» در تبعيد به سر مى برد. 
اين مقاله اعتراضات گسترده اى را در بين روحانيون آن دوران برانگيخت 
و موجب تبعيد مادر وى گشت؛ ولى پس از تولد وى با ميانجيگرى 
ميرزاحسن خان مستوفى الممالك (نخست وزير وقت) به تهران بازگردانده 

شد.
فرخ رو پارسا تحصيالت ابتدايى خويش را در دبستان هما در تهران سپرى 
نمود و براى ادامه تحصيل در دوره متوسطه به دانشسراى مقدماتى رفت. 
وى تحصيالت دانشگاهى خويش را در رشته پزشكى ادامه داد و توانست 

در سال 1329 با اخذ درجه دكترا از دانشگاه تهران فارغ التحصيل گردد.
او پس از پايان تحصيالت دانشگاهى تا مقطع دكترا، على رغم اينكه در 
رشته پزشكى دانش آموخته شده بود كار طبابت را رها كرد و ترجيح داد 
كه به كار فرهنگى بپردازد؛ بدين ترتيب او در وزارت فرهنگ آن دوران 

مشغول به كار شد.
وى در سال 1333خ به همراه تنى چند از همكارانش «انجمن بانوان فرهنگى» 
را براى دبيرستان هاى دخترانه آن دوران تأسيس نمود و در سال 1335خ به 
عنوان يكى از اعضاى هيئت رئيسه «شوراى همكارى جمعيت هاى بانوان 

ايرانى» انتخاب شد.
همچنين  پارسا  فرخ رو 
نخستين مدير كل زن در ايران 
بود. در سال 1339 با آغاز به 
وى  ايران،  ملى  دانشگاه  كار 
كلى  مدير  ِسَمت  عهده دار 
دبيرخانه دانشگاه ملى ايران شد. 
او در سال 1347 به عنوان وزير 
آموزش و پرورش انتخاب شد. 

در هنگام وزارت وى محمد بهشتى و محمدجواد باهنر در امر تهيه كتابهاى 
درسى از مشاورين فرخ رو پارسا و از حقوق بگيران آن وزارتخانه بودند. 
مركز اسالمى هامبورگ سالها زير نظر محمد بهشتى از فرخ رو پارسا بودجه 
دريافت مى كرد. محمدجواد باهنر نيز از وزارت آموزش و پرورش تحت 
وزارت فرخ رو پارسا امتياز تاسيس چند مدرسه ملى مذهبى را گرفته بود 

كه در نقاط مختلف تهران قرار داشتند.
شادروان فرخ رو پارسا پس از انقالب جنون آميز1357، با اتهاماتى چون: 
«حيف و ميل اموال بيت المال و ايجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش 
و كمك به نشو و نماى فحشا در آموزش و پرورش و همكارى موثر با 
ساواك و اخراج فرهنگيان انقالبى از وزارت فرهنگ ايران و غيره...» در 
بى دادگاه انقالب اسالمى شعبه تهران به رياست آخوند گيالنى محاكمه شد 
و به عنوان «مفسد فى االرض» در تاريخ 18 ارديبهشت سال 1359 برابر با 

8 مه سال 1980 اعدام گرديد.روانش شاد و ميراثش ماندگار باد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
6 تا 12 مى (17 تا 23  ارديبهشت)

يادى از شادروان فرخ رو پارسا

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 جمعه6 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
8189080808      
Cheviot Hills Recreation
2551 Motor Ave.
Los Angeles,  CA  90064  

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 26 و 36 دالر 

818 908 0808

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

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

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

818 447 4422
818 908 0808

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

كودك  جهاني  روز  جشنواره 

بعد   7 تا   11 ساعت  از  جون    12 يكشنبه 
از ظهر 

كتاب شركت 
3104777477

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

جشن روز مادر در كاباره تهران 

همراه با مارتيك و هلن 
جمعه 6 مى تا يكشنبه 8 مى 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

سخن  كانون  سايت   

گزارش اجالس كميسيون مقام زن سازمان ملل 
 با حضور زهره ميزراحى, افسانه خواجوى, الهه 

امانى, شهال سپهر, سودابه فرخ نيا
چهارشنبه 11 مى ساعت 7 تا 9/30 شب

 
Community Room
2500 Broadway
Santa Monica, CA 90404

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 35 تا 55 دالر

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

جشن روز مادر 

رويال تايم تى وى 
از  بعد   6 تا  صبح   10 مى ساعت   8 يكشنبه 

ظهر 

818 407 7770

VERDUGO PARK
1621 CANADA BLVD.,
GLENDALE, CA 91208

ماز جبرانى در جيمى وست وود 

از جمعه 13 مى  به مدت يك هفته   

3104783836

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

عقيلى  ساالر  كنسرت 

چهارشنبه 11 مى ساعت 7/30 شب 
وروديه 45 تا 125 دالر 

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

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 22 مى ساعت 5 بعد از ظهر 
وروديه 25 دالر 

9494968930

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 

8189855800
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 

818 908 0808

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

موسيقى هاى  كالس 
 

كوشادپور سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

3104777477
3102774824

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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رايگان
FREE

گزارش ويژه :                                                                                                                                  

در جنوب كاليفرنيا

تصويرى زيبا از دكتر يارشاطر و دكتر زنديان در آغاز برنامه

پروين ملك مدير كانون فرهنگ و هنر در كنار مهمانان ويژه اين مراسم

عالقمندان به استاد كتاب هايشان را براى امضا آورده اند.

تصويرى از روى جلد كتاب بر پرده نمايش سالن مراسم

ده ها تن از ايرانيان مشتاق ساكن در فرزنو به اين مراسم آمدند

استاد با دستى لرزان اما اراده اى مصمم كتاب ها را مضا مى كند دكتر زنديان نويسنده كتاب

مراسم رونمايى و امضاى كتاب زندگى نامه «احسان يار شاطر» در شمال كاليفرنيا با حضور دكتر يار شاطر و ماندانا زنديان نويسنده كتاب
يكشنبه، يكم ماه مه، كانون فرهنگ 
خانم  همت  به  فرزنو،  ايرانيان  هنر  و 
معرفى  براى  برنامه اى  ملك  پروين 
كتاب «احسان يارشاطر در گفت وگو 
با ماندانا زنديان» برگزار كرد. در اين 
كتاب،  مؤلف  زنديان،  ماندانا  برنامه 
در حضور استاد احسان يارشاطر از 
فصل هايى از روايت زندگى او سخن 
گفت. در پايان برنامه دكتر يارشاطر و 
ماندانا زنديان در كنار همديگر كتاب 

را براى عالقه مندان امضا كردند.
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