
نقاش نامدار آمريكايى
 مى گويد تحت تاثير نقاشى 

ايران بوده است

كورش صحتى از صداى امريكا 
كنار گذاشته شد

آرام خلخالى سفير صلح 
فستيوال موسيقى فرانسه شد

دو خانواده آمريكايى از ايران به 
دادگاه عالى شكايت كردند

تهديد به قتل يك خواننده 
ايرانى تبار در سالگرد ترور 

فريدون فرخزاد

شش عامل كاهش دوباره بهاى 
نفت

آيا خدا مرده است؟
50 سال پس از پرسيده شدن
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رايگان
FREE

وال استريت ژورنال اين هفته افشا 
در  اوباما  پرزيدنت  دولت  كه  كرد 
ژانويه سال جارى، همزمان با آزادى 
4 زندانى آمريكايى، 400 ميليون دالر 
پول نقد به صورت مخفيانه به تهران 

فرستاده است.
اين روزنامه به نقل از برخى مقام هاى 
رسمى آمريكايى و اروپايى و همچنين 
جابجايى  در  كه  كارمندانى  از  برخى 
اين  نوشته:  داشتند،  نقش  پول  اين 
و  يورو  پولى  واحدهاى  در  پول ها 
فرانك سوئيس و ساير ارزها بوده كه 
از بانك هاى مركزى هلند و سوئيس 

تامين شده است .
چوبى  جعبه هاى  در  پول ها  اين   

بسته بندى شده و توسط يك هواپيماى 
شده  منتقل  ايران  به  ناشناس  باربرى 

است.
براساس اين گزارش، به دليل اينكه 
گونه  هر  آمريكا  قوانين  اساس  بر 
معامله با ايران به دالر ممنوع است؛ 
خارجى  ارزهاى  به  پرداخت  اين 

صورت گرفته است.
پول هاى  روزنامه،  اين  گزارش  به 
قسط  اولين  ايران،  به  شده  فرستاده 
اموال بلوكه شده ايران در آمريكا به 
است  بوده  دالر  ميليارد   1/7 ارزش 
و  قبل  دهه  چند  به  آن  ماجراى  كه 
در  ايران  دولت  كه  برمى گردد  زمانى 
آخرين سال هاى حكومت محمدرضا 

شاه پهلوى، قراردادهايى جهت خريد 
برخى تسليحات نظامى با آمريكا منعقد 
كرد و پيش قسط آن را پرداخت. اما 
پس از انقالب 57، دولت جديد ايران 
اين قراردادها را به صورت يك جانبه 
لغو كرد و اين پيش پرداخت نزديك 
آمريكايى  بانك هاى  در  سال   37 به 

مسدود بود.
محافل  در  خبر  اين  افشاى  با 
رسانه اى، برخى از كنشگران سياسى 
در آمريكا انتقال اين وجوه به ايران را 
نوعى باج نقدى به دولتى مى دانند كه 
شهروندان آمريكا را گروگان مى گيرد 
آنان از اياالت متحده  آزادى  و براى 

باج خواهى مى كند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

400 ميليون دالر طلب شاه را 
دو دستى به خامنه اى داده اند

افشاى شاهكار پرزيدنت اوباما

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...!!!

شوى  ستاره   (Jojo Fletcher) فلچر  «جوجو 
تلويزيونى دختر مجرد (Bachelorette) مادرى ايرانى 
شبكه  رسمى  سايت  وب  كه  ايست  جمله  اين  دارد.» 

اى بى سى در باره اين ستاره نو ظهور خود نوشته است.
 و مى افزايد جوجو فلچر كه اين روزها در برنامه «دختر 
مجرد« خبرساز شده است به تبار ايرانى خود افتخار مى كند.
بچلريت  فصل  اين  ستاره هاى  از  يكى  فلچر  جوجو 
است كه اين روزها با انتخاب جردن راجرز سر و صداى 

زيادى بر پا كرده است.
آمده   ABC شبكه  سايت  در  جوجو  بيوگرافى  در 
در  وى  است.  ايرانى  يك  ثريا  نام  با  او  مادر  كه  است 
مصاحبه هاى مختلف اعالم كرده كه به ريشه هاى ايرانى 
خود مى بالد و از تفكر رايجى كه درباره ايرانيان وجود 

دارد، ناراحت است.
جالب است بدانيم كه وقتى يكى از طرفداران وى در 
توييتر از او در مورد غذاى ايرانى مورد عالقه اش سوال 
كرد، او به طرفدارش پاسخ داد و گفت قرمه سبزى را 

بيشتر از ديگر غذاهاى ايرانى دوست دارد.
ايرانى ها  ما  زندگى  از  متفاوتى  ابعاد  مى گويد  جوجو 
به  ربطى  هيچ  كه  است  ديدن  قابل  آمريكا  مردم  براى 

ذهنيت جارى در دنياى خبرهاى سياسى ندارد.

ستاره شبكه ABC7 ايرانى تبار است

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

جهتخرييد قراردادهايى پهلوى، يشاه جهتخ اردادهاي ق ى، پهل شاه
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

مى گويند تلفنى از وزارت اطالعات داشته اند كه به آنها گفته شده براى تحويل 
جنازه عزيز دربندشان در ساعت مقرر (8 صبح روز سه شنبه 12 مرداد) به سردخانه 

مستقر در مجموعه تاديبى كهريزك مراجعه كنند.
اين جمالت را برادر «شهرام احمدى» يكى از 12 زندانى اعدام شده اهل سنت 

در سحرگاه روز دوشنبه هفته اى كه گذشت مى گويد.
اما او تنها نيست. او به همراه اعضاى خانواده 12 زندانى ديگر و تنها ساعاتى بعد 
هم اعضاى خانواده 7 زندانى ُكرد ديگر، براى دريافت جنازه عزيزانشان كه حتى 
حق برگزارى مراسم سوگوارى هم براى آنها را ندارند به زندان هايى در جنوب 

تهران و سنندج مراجعه كرده اند.
مى كند  نگاه  دنيا  چشم  در  خارجه اش  وزير  روزها  اين  كه  اسالمى  جمهورى 
و لبخند به لب به جهانيان مى گويد ما اصال زندانى عقيدتى و سياسى نداريم و 
سياستمداران دنيا هم به سان تاجران به مال صاحب مرده رسيده بى صدا و شاد از 

معامالت پر سود خود از كنار آن مى گذرند، مسئول اين اعدام هاست.
اعدام هاى دهه 60 جهان در مقابل  اعدام هايى كه بدون ترديد، نتيجه سكوت 

است.
خاطره زندان هاى به خون سرخ شده تابستان 67 زنده است، خاطره اى كه خود 
نتيجه سكوتى مرگبار بود كه در فرداى انقالب در گوش زمان پيچيد. وقتى از 
تيمسار گرفته تا پاسبان را روى پشت بام مدرسه علوى(رفاه) مى گذاشتند سينه 
ديوار و صداى رگبار كه بلند مى شد، گروهى فرياد اهللا اكبر سر مى داند و گروهى 

ديگر از ترس سكوت مى كردند.
بياييد يكبار، فقط يكبار به تاريخ درست نگاه كنيم و قبول كنيم كه نسل ما در 

مقابل سكوتى كه مى كند به نسل هاى بعد مديون است.
بياييد از هولوكاست درس بگيريم و بفهميم كه چرا يهوديان جهان با زنده نگه 
داشتن خاطره تلخ و كشنده هولوكاست مى كوشند تا نگذارند دوباره دنيا شاهد 

چنين فاجعه اى باشد.
بياييد بيانديشيم كه آنها كه يك روى سكه وجودشان نفى هولوكاست است، آن 
روى ديگرشان به بر پاداشتن چوبه دار در حياط زندان ها براى ديگر انديشان ختم 

مى شود.

تا تو سكوت مى كنى ...

ميلتون گليزر Milton Glaser نقاش و طراح نامدار 
آمريكايى كه كارهاى برجسته فراوانى در كارنامه هنرى 
تاثير  تحت  آثارش  از  برخى  در  مى گويد  دارد  خود 

نقاشى هاى ايرانى بوده است.
ميلتون گليزر 87 ساله در گفتگوى تازه اى كه با روزنامه 
نيويورك تايمز داشته گفته، همچنان عاشق نيويورك 
است و روزهايش را به نقاشى در استوديوى خود در 

نيويورك سپرى مى كند.

اين نقاش نامدار كه آثار بسيار برجسته اى را در طول 
عمرش از خود به جا گذاشته، بيشتر شهرتش را نيز 
مديون شهر نيويورك است. ميلتون گليزر با طراحى و 
نقاشى تابلوى معروف «من عاشق نيويورك هستم» بود 

كه در دنياى هنر شهرت بسيارى يه دست آورد.
آقاى گليزر كارهاى بزرگ بسيارى انجام داده است 
كه يكى از آنها طراحى آلبوم باب ديالن بوده است. 
حاال با بررسى كارهاى وى معلوم شده است كه وى 

در برخى آثارش تحت تاثير نقاشى هاى ايرانى بوده 
است و از آنها الهام گرفته است. نكته كه اين نقاش آن 
را در مصاحبه با نيويورك تايمز برجسته كرده و به آن 

افتخار مى كند.
نقاشى و هنرهاى تجسمى ايران با اينكه به تازگى در 
حراجى هاى مهم جهانى توجه عالقمندان و كلكسيونرها 
را به خود جلب كرده اما مخاطبان متعددى در ميان 

هنرمندان جهانى در نيم قرن گذشته داشته است.

منابع خبرى مى گويند كوروش صحتى از صداى امريكا 
اخراج شده است. اين روزنامه نگار ايرانى براى نزديك به 
يك دهه در اين رسانه  فارسى زبان فعاليت خبرى داشت.
كرد  اعالم  پيش  ساعاتى  نما»  «امروز   خبرى  پايگاه 
كوروش صحتى پس از 9 سال همكارى قراردادى با 
بخش فارسى صداى آمريكا از اين شبكه تلويزيونى كنار 

گذاشته شده است. 

امروزنما همچنين توضيح داده اين دومين بارى است 
كه اين چهره رسانه اى از اين مركز خبرى كنارگذاشته 
مى شود و افزوده «صحتى 5 سال پيش نيز، در سال 1390 
از صداى آمريكا اخراج شد، كه پس از مدت كوتاهى 

دوباره در اين دستگاه آغاز به كار كرد.»
با اينكه پايگاه خبرى امرو ز نما مى گويد «در سال هاى 
اخير، و در زمان مديريت ستاره درخشش بر صداى 
آمريكا، بسيارى از افراد يا اخراج شده اند و يا كار خود 
را رها كرده اند» و همچنين مى افزايد: «سيامك دهقان 
پور، همچنان در صداى آمريكا ممنوع التصوير است.» اما 
برخى ديگر از كنشگران امور رسانه اى معتقدند مديريت 
دكتر درخشش در سال هاى اخير و بهره گيرى از نيرو هاى 
تازه نفس توانسته است بخش فارسى صداى آمريكا را كه 
تا پيش از آغاز به مديريت او با بحران ريزش مخاطب 
روبرو بود، از نو بازسازى كرده و در سيستمى انعطافى و 

استفاده بهتر از راندمان اجرايى نيروهاى فعال زمينه رشد 
اين شبكه مهم خبرى را فراهم آورد. 

در همين حال برخى اخبار از كاهش بودجه بخش 
فارسى صداى آمريكا خبر مى دهد كه مى تواند برنامه هاى 
بى بى سى  مانند  رقبايى  با  شبكه  اين  مديريت  رقابتى 

فارسى را با چالش روبه رو كند.
عضو  صحتى   كه كوروش  است  آورى  ياد  الزم به 
شوراى نويسندگان نشريه هويت و دبيرسرويس سياسى 
روزنامه گزارش روز، از موسسان كميته دانشجويى دفاع 
از زندانيان سياسى بود كه در جريان  قيام دانشجويى 
18 تير 1378 در پى حمله نيروهاى حكومتى به كوى 
دانشگاه تهران بازداشت شد.  آقاى صحتى سال 1383

و پس از تحمل چند دوره زندان از ايران خارج شد و 
براى نخستين بار در سال 1386 در بخش فارسى صداى 

آمريكا مشغول به كار گرديد.

كورش صحتى از صداى امريكا كنار گذاشته شد

نقاش نامدار آمريكايى مى گويد تحت تاثير 
نقاشى ايران بوده است
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والدين ايرانى «على داويد سنبلى»، عامل كشتار مونيخ، 
مى گويند تهديد به قتل شده اند. به گزارش رسانه ها، آقاى 
سنبلى پدر اين نوجوان گفته انگيزه احتمالى اين كشتار، 
موبينگ(تمسخر و شكنجه روحى) عليه فرزندش از سوى 

همكالسى هايش در مدرسه بوده است.
بر اساس گزارش يك روزنامه در آلمان، والدين «على 
مرگ  به  تهديد  پيام هاى  مونيخ،  كشتار  عامل  سنبلى»، 

دريافت كرده اند.
آقاى سنبلى به روزنامه «بيلد ام زونتاگ» گفته است كه او 
خودش حال خيلى بد و نزارى دارد و همسرش يك هفته 

است كه در حال گريستن است.
او مى گويد: «ما بارها تهديد به مرگ شده ايم» و مى افزايد: 

«زندگى ما در مونيخ نابود شده است.»
حدود يك هفته پيش، يك نوجوان 18 ساله ايرانى آلمانى 

در نزديكى مركز خريد المپيا در مونيخ 9 نفر را به ضرب 
گلوله كشت كه اغلب آن ها جوان بودند. او در پى اين 

حادثه خود را نيز كشت.
بر اساس اطالعاتى كه در اختيار هفته نامه اشپيگل است، 
اين جوان دچار بيمارى روحى بوده و تا ماه جون 2016 

داوطلبانه براى درمان نزد روان پزشك مى رفته است.
او،  خشونت آميز  عمل  احتمالى  انگيزه هاى  از  يكى 
مى توانسته اين احساس در او باشد كه در مدرسه مورد 
«موبينگ»(تمسخر و تنبيه روانى) گروهى از دانش آموزان 

قرار مى گرفته است.
پدر اين نوجوتن در گفت وگو با اين روزنامه گفته است 
كه نام پيشين پسرش «على» بوده است. اما پسرش بعدها، 
احتماال به دليل موبينگ هايى كه عليه او در مدرسه صورت 
مى گرفته، نام كوچك خود را به «داويد» تغيير داده است و 

پس از آن ديگر حاضر نبوده است او را «على» صدا بزنند.

خانواده جان هامن پيمانكار اهل ويرجينيا كه در يمن 
كشته شد، از ايران و سوريه شكايت كردند.

جان هامن سال گذشته در يمن به دست گروه هاى 
شيعه يمن افتاد و پس از اينكه توسط اين گروه به اتهام 

جاسوسى شكنجه شد، به قتل رسيد.
و  افتاده  گروه  اين  دست  به  نيز  آليستر  مك  مارك 

شكنجه شده بود اما وى قبل از اينكه به قتل برسد 
توسط نيروهاى آمريكايى نجات داده شده بود.

حاال خانواده جان هامن و مارك مك آليستر در طى 
پرونده اى كه به دادگاه عالى در شهر واشنگتن دى سى 
فرستاده اند، از ايران و سوريه به اتهام حمايت از گروه 
غرامت  طلب  و  شكايت  هوتيس  تروريستى  شيعه 

كرده اند. اما از آنجايى كه ايران و سوريه سفارتى در 
آمريكا ندارند به اين شكايت و پرونده پاسخى نداده اند.
پيشتز ايران به دليل حمايت از اقدامات تروريستى به 
پرداخت ميليون ها دالر به خانواده قربانيان عمليات هاى 
تروريستى وابسته به رژيم اسالمى در لبنان، محكوم 

شده بود. 

غزاله خان مادر سرباز كشته شده پاكستانى آمريكايى كه 
به همراه شوهرش در جريان مجمع انتخاباتى دموكرات 
ها به انتقاد از نامزد جمهورى خواهان روى صحنه حاضر 

شد، در پاكستان معلم زبان فارسى بوده است.
خانم خان از آنجا مورد توجه رسانه ها قرار گرفت 
كه آقاى ترامپ در واكنش به حضور ساكت او در كنار 
همسرش روى صحنه، به شبكه ABC آمريكا گفت: 
«اگر به زنش نگاه كنيد، او آنجا ايستاده بود؛ چيزى 
نداشت كه بگويد. شايد هم اجازه نداشت كه حرفى 

بزند. نمى دانم، شما به من بگويد؟»
دونالد ترامپ در ادامه افزوده بود: «من براى از دست 
دادن فرزند آقاى خان عميقا متاسف هستم؛ اما آقاى 
خان كه تا حاال با من ديدارى نداشته، حق ندارد در 
مقابل ميليونها نفر ادعا كند كه من قانون اساسى آمريكا 
را نخوانده ام (كه كامال غلط است) و همچنين ادعاهاى 

غيرواقع ديگرى بكند.»
حاال غزاله خان در پاسخ به سخنان آقاى ترامپ به 
واشنگتن پست گفته: «وقت رفتن روى صحنه درحالى 
كه عكس بزرگ پسرم پشت سرم نمايش داده مى شد، 
به سختى مى توانستم احساساتم را كنترل كنم. هر مادر 

ديگرى جاى من بود همين احساس را داشت. دونالد 
واقعا  آيا  آنهاست.  عاشق  كه  دارد  فرزندانى  ترامپ 

برايش سوال است كه من چرا صحبت نكردم؟»
همين وقابله رسانه ترامپ با او باعث شد تا وى مورد 

توجه خبرنگاران قرار گيرد.

حاال مشخص شده خانم خان در پاكستان معلم زبان 
فارسى بوده است و در سال هاى نخستين مهاجرت 
به اياالت متحده نيز به همين شغل يعنى آموزش زبان 

فارسى به عالقمندان اشتغال داشته . 

تاج آبادى  بهرام  كه  داده اند  خبر  فرانسه  رسانه هاى 
خواننده  ايرانى اُپرا در فرانسه «از سوى عواملى ناشناس 

در ايران تهديد به مرگ شده است.»
در اين گزارش ها آمده است كه لئوناردو تاج آبادى به 
دليل اجراى دورادور كار هنرى با خوانندگانى كه ساكن 

اسرائيل هستند، «تهديد شده است.»
اين در حالى است كه آقاى تاج آبادى هرگز به اسرائيل 
نرفته و اجراى كار هنرى اش با يك خواننده ايرانى ساكن 
اسرائيل صرفاً از طريق اينترنت صورت گرفته است؛ او 
در استوديويى در فرانسه صداى خود را ضبط كرده و با 

صداى خواننده ايرانى زاده در اسرائيل آميخته شده است.
آقاى تاج آبادى سال گذشته ترانه «آشيانه» يا «ويولن زن 
روى بام» را كه چهار دهه پيش فريدون فرخزاد خوانده 
بود، همراه با فرزانه كهن، يك خواننده ايرانى ساكن 
اسرائيل از طريق اينترنت ارائه كرد. او آهنگ «بانوى 
شرقى» را نيز با هدف «صلح و دوستى» بين مردم اسرائيل 

و ايران خواند.
از  رسانه هاى فرانسه  متعددى كه  بنا بر گزارش هاى 
جمله روزنامه فيگارو، در روزهاى اخير منتشر كرده اند، 
مشخص  تاج آبادى  بهرام  آقاى  تهديدكننده»  «عوامل 
نشده اند اما از جمله نامه اى با پست از ايران برايش به 
فرانسه رسيده كه وى را وادار به آگاه كردن پليس فرانسه 

از اين تهديد كرده است.
آقاى تاج آبادى در مصاحبه با رسانه هاى فرانسه، مانند 
شبكه سوم تلويزيون فرانسه، تأكيد كرده كه از صلح و 
دوستى ميان مردم اسرائيل و ايران دفاع مى كند و معتقد 

است كه مردم كشورها خصومتى با يكديگر ندارند.
شبكه سوم تلويزيون فرانسه در گزارش خود، از جمله 
نامه تهديدآميز نوشته شده با دستخط به فارسى از سوى 
عواملى ناشناس و ارسال شده از تهران را خطاب به 

«جاسوس كثيف اسرائيل» منتشر كرده است.
فرا  مرگت  لحظه  «بزودى  آمده است  نامه  اين  در 
مى رسه... مثل همون فرخزاد كثافت مى كشيمت تا ديگه 
ترويج صلح نكنى بين ملت ايران و اسرائيل... و جسدت 

را به تل آويو براى نتانياهو مى فرستيم...».
نامه ارسال شده از تهران به فرانسه، آدرس «خيابان 
فكورى، پالك شماره 90» را دارد. اين نامه ها از جمله 
ضميمه  نيز  را  فرخزاد  فريدون  شلدروان  عكس هاى 

كرده اند.
مخالفان  قتل  كه  شده اند  يادآور  فرانسه  رسانه هاى 
مواضع جمهورى اسالمى ايران سابقه دارد و حتى 

ايرانى  پرآوازه  مجرى  و  هنرمند  فرخزاد  فريدون 
پانزده سال بعد از روى كار آمدن جمهورى اسالمى 
فجيعى  طرز  به  آلمان  بن  در  خود  خانه  در  ايران 

كشته شد.
با انتشار گزارش تهديد در مورد لئوناردو تاج آبادى، 
«كريف» سازمان يهوديان فرانسه با صدور بيانيه اى، اين 
تهديدها را نكوهش كرده و اين رفتار را مغاير با آزادى 

انسانى و آزادى كار هنرى دانسته است.
لئوناردو تاج آبادى در دهه اخير در صحنه هاى اپراى 
اروپا مانند فرانسه و ايتاليا آوازهاى اپرايى مى خواند و 

خوش درخشيده است.
اروپا  در  پيش  سال  شانزده  از  كه  تاج آبادى  لئوناردو 
زندگى مى كند، در نقش هاى دشوارى در نمايش هاى 
اپرايى ظاهر شده است اما ترانه هايى را نيز به فارسى اجرا 

كرده است.

خانواده نوجوان ايرانى تبار عامل كشتار مونيخ تهديد به قتل شدند

دو خانواده آمريكايى از ايران به دادگاه عالى شكايت كردند

زنى كه ترامپ به او حمله كرده معلم زبان فارسى بوده است

تهديد به قتل يك خواننده ايرانى تبار در سالگرد ترور فريدون فرخزاد

در كانون خبر:

«آرام خلخالى» يكى از اعضاى گروه موسيقى ليمر 
بوشهر از سوى رئيس فستيوال موسيقى مونتيگناك 
اين  برگزيده  بانوى  و  صلح  سفير  عنوان  به  فرانسه 

فستيوال انتخاب شد.
 سرپرست گروه موسيقى ليمر بوشهر با اعالم اين 
خبر به رسانه هاى فرانسه زبان گفته: «به دنبال حضور 
گروه ليمر در فستيوال موسيقى مونتيگناك فرانسه و 
اجراى موسيقى و آيين هاى بومى بوشهر؛ خانم «آرام 
(رقص هاى  آيينى  حركات  بخش  در  كه  خلخالى» 
فولكلور) گروه را همراهى مى كرد از سوى برگزار 
كنندگان اين فستيوال به عنوان سفير صلح و دختر 

برگزيده فستيوال امسال انتخاب شده است.»
او همچنين افزوده كه اين گروه بدون حمايت دولتى 
و با هزينه شخصى به اين مراسم آمده و براى كاهش 
ايرانى  محلى  هنرمندان  از  چند  تنى  از  هزينه هايش 
تبار در جنوب فرانسه دعوت به همكارى كرده است.
در مراسم امسال فستيوال مونتيگناك، 400 هنرمند 
شركت  جهان  سراسر  از  بومى  گروه هاى  قالب  در 

داشتند.
پس از اين انتخاب و در مراسم پايانى اين جشنواره 
كه روز يكشنبه 31 جوالى 2016 برگزار شد،  خانم 

خلخالى به همراه رئيس هيئت داوران فستيوال پيام 
صلح را به گروه هاى ديگر منتقل كرد.

آرام خلخالى متولد بوشهر در جنوب ايران است و 
كار رقص و موسيقى را از سيزده سالگى به صورت 

حرفه اى ادامه داده است.
انجام  و  مراسم  اين  در  خلخالى  خانم  شركت 
رقص هاى بومى جنوبى ايران در آن با حاشيه هايى 

وى  آن  به  واكنش  در  سايت ها  برخى  و  بود  روبرو 
چهره هاى  ترين  تندرو  از  خلخالى،  صادق  دختر  را 
ابتداى انقالب معرفى كردند كه از اساس غلط است. 
نام  گيوى»  صادقى  «فاطمه  كه  خلخالى  آقاى  دختر 
خالف  بر  كه  است  زنان  حقوق  فعاالن  از  دارد، 
در  اجبارى  حجاب  لغو  از  دفاع  در  پدرش  نظرات 

ايران  بارها صحبت كرده است.

آرام خلخالى سفير صلح فستيوال موسيقى فرانسه شد
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ما ميراث داران رسالت شفاف
 بته جقه هايى كه غربت را شكسته اند

ايران  فرهنگي  ميراث  سازمان  كه  بود  خورشيدى  سال 1383  بهار  دارم  ياد  به 
بزرگداشتي براي «معصومه سيحون» ترتيب داده بود تا نزديك به پنجاه سال همت 
و زحمت و شفقت در راه نگهداري، صيانت و معرفي از آثار هنري بزرگان آن 

مرز و بوم را قدرداني كند.
گالري سيحون در تهران تنها يك نگارخانه نبود، خشت به خشت اش يادآور 
ممارست ها و استقامت هاي فرهنگي و هنري بود كه قدمتي 45 ساله داشتند و هر 

گوشه اش بوي ترمه و ياس مي داد.
چه فرزانگاني از جمله سهراب، شافعي، زنده رودي، تناولي و اژدري از گذرگاه 

اين نگارخانه عبور كرده بودند.
از  فرهنگ  پاسدار  و  پيشكسوت  اين  سيحون  معصومه  روز  آن  هست  خاطرم 
از  دارم كه  ياد  گذرانده، به  در اين نگارخانه  را  تمام عمرش  خودش گفت كه 

جوانان سخن گفت كه شهداي هنر معاصر هستند.
كه هيچ كدام از مسئولين در عمل هنر آنها را ميزباني نمي كنند.

غصه اش آينده اين امر مهم بود؛ نگهباني و پاسداري از آثار مفاخر ايران. حتي 
همان جا وعده داد كه نادر پسرش پس از او گالري را محافظت خواهد كرد.

بله ، تواضعي ملموس داشت، آن اشكي كه در چشم داشت وقتي بهمن فرمان آرا 
بر دستانش بوسه مي زد. 

***
12 سال بعد: 

امروز سري به گالري سيحون زدم؛
ميراث خانواده بزرگ سيحون در اين سوي آب ها. حاصل 50 سال خون دل 
مريم  دخترش  همانا  سيحون  معصومه  صبوري هاي  و  دلسوزي ها  خوردن ها، 
سيحون است كه اين كوله بار فرزانگي را متعهدانه به مانند مادر هر چند سخت، 

هر چند دور به دنبال كشيده است.
تا  گرفته  پي  را  ايران  زن  گالري دار  قديمي ترين  پاي  رد  و  خطوط  جاي  مريم 
در اين نقطه از غربت، در اين سوي بي بازگشت، در اين آخرين نقطه از توقف 
ايرانيان، همچنان آثار هنري فاخر را به نمايش گذارد آن هم اينجا، در تالقي شرق 
و غرب. در رقابت فزاينده هنرهاي نا محدود فرا جهاني كه سر به فلك كشيده اند. 

كار او چه بسا از لحاظي دشوارتر و چالش برانگيز تر از مادر بوده است. 
***

گالري سيحون اين هفته ميزبان هنرمندي جوان است.
فرزانه توانا كه زاده شهر اصفهان است و روحش از كودكي با هنرهاي باستاني 

اين شهر اجين بوده است، در پِي اتمام تحصيالت خود در رشته طراحي داخلي 
ساختمان در انگلستان و در راستاي اعتقادش كه فكر مي كند بايد از هنر بيشتر در 
زندگي روزانه استفاده كرد و لذت برد و با استفاده از خالقيت و  روح جستجو گر 
خود و البته با  حمايت و معرفِت  اساتيد ايراني از جمله اصغر معتمدي كه يكي 
از استادان خبره و قديمي اين كار است، با شور و رنگ، با عشق و پارچه ،  با 
غالب هاي چوبي اين هنر كهن در آميخت و در صدد برآمد تا با نگاهي متفاوت و 

عميق تر شكل جديدي از اين هنر را براي نوازش چشمان ما بيافريند. 
فرزانه قلمكار است. ولي آثار وي به سان گونه هايي نيست كه ساليان سال سينه 

به سينه گرديده و به ديد عموم رسيده.
فرزانه با ساده كردن طرح ها ، ريتم آنها را از تكرار خارج كرده و رنگ  اين آثار 
را به زندگي و سليقه امروزه مردم نزديك تر كرده است، تا جايي كه در بخشي از 
كارهايش به وضوح جسارت رنگ و غالب ها كه سر از دنياي مدرن امروز در 

آورده اند را مي بينيم . 
به عقيده او چهارچوب هاي قديمي و  تكراري ، روح  و عشق واالي  اين هنر را 

در سال هاي گذشته جا گذاشته است!! 
و  خود  بارها  و  بارها  ساله  چند  روندي  در  جقه ها  بته  و  «من  مي گويد  او  

چهارچوب ها را شكسته ايم تا به رقص و آزادگي امروز رسيده ايم...»
وي  همچنين اين شكستن را آغاز سفري بي انتها مي داند!

صحبت من با فرزانه به درازا كشيد، او برايم معناي تغيير مثبت و كارآمد در يك 
اثر هنري را تفسير كرد و من از ديدن آثار او بر در و ديوار نگارخانه نام آشناي 

سيحون لذت مي بردم. 
معصومه سيحون به يادم آمد و آن روز بزرگداشت و هفته ميراث فرهنگي در 

تهران...
فرزانه را كه ديدم ياد آن گل واژه «شهداي هنر معاصر» افتادم، به ياد سفر بي پاياني 
كه نزديك به 50 سال پيش در تهران شروع شد، به لس آنجلس رسيد و بي انتها 

خواهد ماند.
به خاطر آوردم همه ما اينجا در اين نقطه تاريخي و جغرافيايي وارثيم، و خلف 
و ميراث دار يك آرمان مشتركيم كه امروز اينجا به يك رسالت معنوي بدل شده 

است.
در و ديوار هاي گالري سيحون هر هفته شاهد و ناظر يك اتفاق ويژه هنري در 
لس آنجلس است و گاه با هر نسيمي، صداي آشنايي، لبخندي يا چشم پر بصيرتي 

خود را در كوچه باغ هاي شميران تصور مي كند.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

يك خانواده، دو گالرى و دنيايى از هنر:

طبيعت، خرد، عدالت

نازنين آيگانى در مركز ايرانشناسى ما

«خرد» ى كه بر اهالى آرمانشهر توماس مور و غول پيكرهاى جاناتان سوئيفت 
حكمفرمايى مى  كند، خوانندگان آن ها را بسيار ناراحت كرده است.

 در سده  هاى پيشين، اين خوانندگان غالباً به مور و سوئيفت حمله ور مى  شدند، 
زيرا آن ها به راه حل  هاى «عقالنى» براى حل مشكالت اجتماعى معتقد بودند.

امّا عالقه  فزاينده قرن حاضر به مفهوم پرسونا و آيرونى به منتقدان اين امكان را 
داده است كه دقيق تر از گذشته ميان اين نويسندگان، مور و سوئيفت، و سخنگويان 
جوامع آرمانگراى آن ها، هيثلودى و گاليور، تمايز قائل شوند. و هربار كه ضعف -

هاى جديدى در هيثلودى يا گاليور آشكار مى  شود، امكان بيشترى فراهم مى  گردد 
تا جوامعى كه آن ها قهرمانشان بودند، نيز به صورت تمسخرآميز نگريسته شوند.

 عالوه بر اين، به محض اينكه تصورى از آيرونى در ميان باشد، توصيفات بسيار 
دقيق و جزئى نويسندگان از اهالى آرمانشهر و غول پيكرها اين جوامع را به طور 
خاص نسبت به خوانش  هاى تمسخرآميز آسيب پذير مى  كند، چرا كه هريك از 

جزئيات ممكن است به قدر كافى مورد موشكافى قرار گيرد.
 اكنون،پس از سال ها مداقّه، آرمانشهر و سرزمين غول  پيكرها به ندرت به عنوان 
مدل  هاى فضيلت لحاظ مى  گردند. در عوض، چنين پنداشته مى  شود كه فضيلت در 

وجود دو شخص – كاردينال مورتون و دون پدرو – قرار داده شده، دو شخصى 
كه به نظر مى  رسد از طريق حضور بسيار مختصرشان، از شبح حريص آيرونى 
جان سالم به در برده  اند. كاردينال مورتون در آرمانشهر بحث ميان چند مهمان 

جنجالى شام را زيركانه تعديل مى  كند.
دون پدرو در سفرهاى گاليور سخاوت زيادى نسبت به يك ملوان (گاليور) كه 
هوش و حواسش را از دست داده نشان مى  دهد. با وجود اين، ما چندان نمى  توانيم 
از ويژگى  هاى اين دو مرد درباره  ارزش  هاى نهفته در اين آثار به عنوان يك كل، 

به نتايج مشخصى برسيم. مگر اينكه بدون دقت كافى به گمانه زنى روى آوريم.
امّا ما مى  توانيم، و ما بايد، جاى ارزش  هاى اساسى را در «خرد» اهالى آرمانشهر و 
غول پيكرها پيدا كنيم، در عين حال اين نكته را تصديق مى  كنيم كه مور و سوئيفت 

تصوير شيطنت آميزى از اهالى آرمانشهر و غول پيكرها ارائه داده  اند.
ارتباط  عدالت  فضيلت  با  خرد  گاليور،  سفرهاى  در  هم  و  آرمانشهر ها  در  هم 
نزديكى دارد و در هر يك بى عدالتى سازمانى در جامعه  معاصر، از گذر مقايسه با 
عدالت شگفت انگيز اگر نه كامل يك جامعه  خيالى عقالنى، به تندى مورد هجو 

قرار مى  گيرد.

هر از چند گاهى مهمانى از ايران در مركز داريم كه اهميت و ارزش ايران و فرهنگش را 
براى ما روشن مى سازد. انسان هاى حسابى كه مثبت هستند و بدون ناله و شيون بكار خود 
مشغولند و به اندازه خود به مردم و كشور خدمت مى كنند. يكى از اين انسان هاى خوب 
خانم نازنين آيگانى است كه يك هنرمند ارزشمند مملكت ما مى باشد كه براى بچه هاى 
ايرانى كارهاى زيادى انجام داده است. بغير از اينكه براى بچه ها كتاب نوشته كه آنها بتوانند 
با ترس و كابوس و ديگر مشكالت خود كنار بياييند كارهاى هنرى ديگرى مانند ويديو 
انستاليشن نيز در موزه صلح برگزار كرده اند. من بر اين باورم كه اگر هر كدام از ما در رشته 
خود و در كار خود براى ايران حركتى كنيم، بى شك ايرانى بهتر و بهتر خواهيم داشت. الزم 
نيست همه رهبر سياسى شويم و صبح تا شب داد بزنيم و به همديگر حمله كنيم. سياست 
منجى ايران نخواهد بود بلكه «فرهنگ» و آموختن و همزيستى و كسانى مانند خانم آيگانى 

هستند كه ايرانى بهتر براى ما خواهند ساخت.
خانم آيگانى دو روز مهمان ما بودند و در صدد برنامه ويديو اينستاليشنى براى شش ماه 
ديگر در مركز ايرانشناسى دانشگاه ارواين. سال پيش نگار فرجيانى از ايران يك كار عالى در 
دانشگاه ما انجام دادند و امسال اميدواريم كه خانم آيگانى اينكار را انجام دهند. در همنشينى 
مى توان  را  حسابى ها  آدم  نخست  دقيقه  چند  و  سالم  همان  با  كردم.  كيف  كلى  ايشان  با 

شناخت و در همنشينى با آنها لذت برد.

يوجين. آر. هاموند - منتقد ادبى نيويوركر (ترجمه- ج.مومن) :

دكتر تورج دريايى(باستان شناس و مدير مركز ايرانشناسى در دانشگاه ارواين):

رابطه مفهومى بين «گاليور» با ارزش هاى نهفته جامعه بشرى در نگاه يك منتقد:

يادداشت هاى فيسبوكى:

خبرگزارى ايرانشهر
 خبرگزارى بدون سانسور
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شادى صادر كنندگان «طالى سياه» ديرى نپاييد و بهاى هر 
بشكه نفت خام درياى برنت كه در فاصله ماه هاى ژانويه تا 
ژوئن سال جارى با يك افزايش هشتاد در صدى به باالى 
52 دالر رسيده بود، بامداد جمعه بيست ونهم ژوييه زير 
42 دالر نوسان ميكرد. اين سقوط بيست در صدى، انهم 
طى حدود پنجاه روز، بار ديگر نوسانات نفت را خبر ساز 

كرده است.
آيا جهش اخير قيمت ها در بازار جهانى نفت رويدادى 
ناپايدار بوده و حركت سراشيبى بهاى اين كاال طى ماه هاى 

آينده ادامه خواهد يافت؟
عوامل تاثير گذار بر كاهش دوباره بهاى نفت را، بدون 
قايل شدن اولويت براى اين يا آن عامل، مى توان چنين 

بر شمرد:
يك) در نيمه نخست سال جارى ميالدى، دو رويداد در 
آفريقاى غربى و آمريكاى شمالى موجب كاهش عرضه 
نفت شدند و بهاى اين كاال را تقويت كردند. در نيجريه 
شورشيان محلى با خرابكارى هاى پى در پى در تاسياست 
نفتى شركت هاى غربى مستقر در اين كشور، توليد اين 
عضو «اوپك» را چند صد هزار بشكه در روز كاهش دادند. 
در كانادا نيز آتش سوزى هاى مهيب در ايالت آلبرتا به توليد 
نفت اين كشور آسيب رساندند. بازگشت نسبى توليد نفت 
اين دو كشور به وضعيت عادى طبعا عرضه را باال برده و 

اين خود يكى از داليل كاهش بهاى نفت است.
دو) افزايش دوباره توليد نفت غير متعارف (شيل) در 
آمريكا نيز خطر باال رفتن دوباره عرضه را مطرح كرده و به 
كاهش بهاى نفت دامن زده است. توضيح اين كه در پى 
سقوط بهاى نفت در سال گذشته ميالدى، شمارى از توليد 
كنندگان نفت «شيل» در آمريكا از صحنه خارج شدند، ولى 
با افزايش دوباره بهاى اين كاال در نيمه نخست سال جارى 
بار ديگر فعاليت خود را از سر گرفته اند و توليد نفت 
آمريكا را به باالى هشت ميليون و پانصد هزار بشكه در 

روز رسانده اند.
يك بار ديگر ثابت شد كه توليد كنندگان نفت «شيل» به 
شدت بر بازار جهانى نفت سنگينى ميكنند، زيرا با سقوط 
بهاى اين كاال به زير بشكه اى چهل دالر پالتفورم هاى خود 
را متوقف ميكنند و با رونق دوباره، فعاليت شان را از سر 
ميگيرند. با پيشرفت تكنولوژى و افزايش بهره ورى، اين 
احتمال وجود دارد كه توليد نفت «شيل» در آمريكا حتى با 
قيمتى در محدوده هر بشكه سى دالر با صرفه باشد. در اين 
شرايط چشم انداز افزايش توليد نفت در آمريكا يك تهديد 
دايمى براى كشور هاى عضو «اوپك» است كه بخش بسيار 
مهمى از قدرت تاثير گذارى خود را بر بازار جهانى نفت 

از دست داده اند.
سه) افزايش ذخاير استراتژيك نفت در آمريكا، در سطحى 
باال تر از آنچه پيش بينى ميشد، يكى ديگر از عوامل سرعت 
بخشيدن به كاهش بهاى نفت طى روز هاى گذشته است. 
سخن بر سر مقدار نفت و فراورده هاى نفتى است كه 
آمريكا (همانند ديگر مصرف كنندگان بزرگ نفت كه در 

آژانس بين المللى انرژى عضويت دارند) براى مقابله با 
وضعيت استثنايى در انبار هاى خود ذخيره ميكنند.

مصرف  بزرگ  كشور  يك  ذخاير،  اين  بر  تكيه  با 
كننده انرژى مى تواند در صورت قطع واردات نفت يا 
رويداد هاى مشابه، از دامنه مانور بيشترى براى تامين امنيت 
خود در عرصه انرژى برخوردار باشد. باال بودن سطح 
ذخاير استراتژيك نفت آمريكا به اين معنا است كه دستكم 
در كوتاه مدت نياز به بازسازى اين ذخاير نيست. نخستين 
نتيجه حاصل از اين ارزيابى، پايين آمدن تقاضا است كه 
طبعا زمينه مساعد ترى را براى كاهش بهاى نفت فراهم 

ميآورد.
عربستان  ويژه  به  و  «اوپك»  تالش  شكست  چهار) 
سعودى در «فريز» توليد نفت اعضاى اين سازمان در سطح 
ماه ژانويه 2016 نيز اجازه نميدهد كه بازگشت به رونق در 
بازار جهانى اين كاال جنبه پايدار داشته باشد. حتى مشاركت 
توليد كنندگان غير عضو «اوپك» (به ويژه روسيه) در اين 
تالش به جايى نرسيد. در ماه آوريل گذشته هيجده كشور 
عضو و غير عضو «اوپك» براى دستيابى به «فريز» توليد 
نفت در قطر جمع شدند، ولى گرد همايى آنها به شكست 

انجاميد. نتايج اين ناكامى با چند ماه فاصله آشكار ميشود.
پنج) بازگشت ايران به بازار جهانى نفت در پى اغاز فرآيند 
لغو تدريجى تحريم ها با آهنگى بسيار سريع تر از آنچه 

پيش بينى ميشد، تحقق يافته است.
بر پايه تازه ترين داده هاى منتشر شده از سوى رسانه هاى 
بين المللى، صادرات ايران به چهار كشور عمده آسيايى 
(چين، هند، ژاپن و كره جنوبى) در ماه ژوئن گذشته نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته، چهل و هفت در صد افزايش 
يافته است. همان داده ها نشان ميدهند كه ايران صادرات 
نفتى خود به هلند، فرانسه و يونان را نيز بيشتر كرده است. 
در مجموع به نظر ميرسد كه ايران در باز پس گرفتن سهم 

خود در بازار جهانى نفت موفق بوده است.
اين كه صادرات نفتى ايران به باال ترين رقم در سه سال و 
نيم گذشته رسيده است، مهم ترين دسـتاورد «برجام» براى 
جمهورى اسالمى است. ولى اين بازگشت طبعا به كاهش 
قيمت ها دامن ميزند، به ويژه از آنرو كه در شرايط كنونى، 

با توجه به وضعيت به شدت تنش آلود در خاور ميانه و 
درگيرى هاى آشكار و پنهان ميان ايران و عربستان سعودى، 
امكان اين كه رياض و تهران بتوانند بر سر تثبيت بازار نفت 
به توافق برسند، بسيار ضعيف است. در واقع «جنگ نفت» 
يكى از ابعاد مهم كشمكش هاى اوجگيرنده ميان دو قدرت 

حوزه خليج فارس است.
شش) عالوه بر همه اين عوامل، اوضاع اقتصاد جهانى 
نيز در وضعيت چندان مناسبى نيست و به ويژه در پى 
انجام همه پرسى بيست و سوم ژوئن در بريتانيا و پيروزى 
هواداران خروج اين كشور از اتحاديه اروپا (برگزيت)، 
ترديد ها و نااميدى ها رو به افزايش ميرود. صندوق بين 
المللى پول درباره پس لرزه هاى اين همه پرسى ابراز نگرانى 
كرده و آنرا براى رشد اقتصادى در جهان و به ويژه در 
بريتانيا و اتحاديه اروپا زيانبخش ميداند. اين چشم انداز طبعا 
بر بازار جهانى انرژى نيز تاثير ميگذارد. سرنوشت نفت با 
رشد اقتصادى در جهان گره خورده و نبود چشم انداز رشد 

طبعا بهاى اين كاال را پايين ميآورد.
با توجه به همه اين عوامل، بهاى نفت چگونه تحول 
خواهد يافت؟ در پاسخ به اين پرسش به روال هميشگى 
بايد تكرار كرد كه پيش بينى بهاى «طالى سياه» به دليل 
وابستگى اين كاال به مجموعه اى از متغير هاى اقتصادى، 
تكنولوزيك و ژئوپوليتيك، بسيار دشوار است. مى توان بر 
پايه داده هاى كنونى سناريو هايى را براى اينده تنظيم كرد، با 
اين احتمال كه هيچيك از آنها تحقق نپذيرد و وضعيتى به 

وجود آيد كه پيش بينى نشده بود.
آيا خطر بازگشت بهاى نفت به محدوده هر بشكه سى 
دالر را مى توان جدى گرفت؟ در ميان ارزيابى هاى تازه 
درباره چشم انداز هاى بازار اين كاال، بدبينانه تر از همه از 
سوى كارشناسان «مورگان استانلى» انجام گرفته است. اين 
بانك مقتدر آمريكايى با تكيه بر شمارى از متغير ها از جمله 
تقاضا، عرضه، موجودى فرآورده هاى نفتى و عوامل وابسته 
به اقتصاد كالن، پيش بينى كرده است كه بهاى نفت مى 

تواند بار ديگر به هر بشكه سى و پنج دالر كاهش يابد.
به نظر ميرسد كه بسيارى ديگر از خبرگان مسايل نفتى 

هنوز در اين بدبينى شريك نيستند.

قلوه اى»،  لب هاى  و  سرباال  بينى   كمانى،  «ابروهاى 
ويژگى هاى چهره «مطلوب» زنانه از سوى تعداد قابل 
توجهى از زنان امروز ايران معرفى مى شود؛ چهره اى 
شبيه كندى چارمز، پورن استار بريتانيايى كه ماجراى 

سفرش به ايران جنجال برانگيز شد.
پيش از اين يك عكاس عرصه مد در ايران به گاردين 
گفته بود، بسيارى از مدل هاى ايرانى، صورت هايشان 
«پورن   چون  ظاهرى  تا  مى سپارند  جراحان  تيغ  به  را 

استارها» پيدا كنند.
كه  هم   (Cairo Scene) سرگرمى  آنالين  مجله 
نخستين گفت وگو با كندى چارمز را پس از خروج او 
از ايران انجام داده، با استفاده از اظهارات اين عكاس 
با  همراه  استارها»  «پورن  ظاهر  نوشته  ايرانى  ناشناس 
زيادى  جذابيت  از  ايرانى  زنان  ميان  در  غليظ  آرايش 

برخوردار است.
چارمز در اين گفت وگو سفر فعاالن عرصه مد به ايران 
براى انجام جراحى هاى زيبايى باكيفيت در اين كشور را 
بسيار معمول دانسته و گفته به جز «چند تن از دوستان 
نزديك و خانواده اش»، كسى از سفر وى به تهران خبر 

نداشته است.
سفر اين پورن استار 25 ساله اهل اسكس به ايران بعد 
از آن فاش شد كه وى تصويرى از خود در صندلى عقب 
يك خودرو منتشر كرد و توضيح داد كه براى انجام عمل 

زيبايى به تهران سفر كرده بود.
چارمز كه در اين تصوير منتشرشده در شبكه اجتماعى 
اينستاگرام، روسرى تيره به سر و يك عينك آفتابى بزرگ 
بر صورت دارد، ايرانى هايى كه در سفر چند روزه اش به 
تهران مالقات كرده را مردمانى مهربان و دست و دل باز 
توصيف كرده و گفته سفر به ايران وى را مبهوت كرده 

است.
به نوشته ديلى ميل، انتشار عكس باحجاب اين پورن 
استار كه داراى 117 هزار دنبال كننده در شبكه اجتماعى 
توئيتر است، با آنكه حاوى ابراز احساست مثبت وى 
نسبت به مردم ايران بود، از سوى شمارى از كاربران 

ايرانى با توهين و انتقاد مواجه شد.
بر اساس اين گزارش، سفر اين پورن استار جوان كه 
بيشتر براى پستان هاى بزرگش شناخته مى شود، به مذاق 
بعضى ها خوش نيامد و هزاران كاربر ايرانى با به كار 
بردن الفاظ ركيك به زبان هاى فارسى و انگليسى نسبت 
به چارمز، از صدور مجوز سفر به ايران براى وى از 

سوى مقام هاى جمهورى اسالمى انتقاد كردند.
شمارى از كاربران ايرانى هم اين عكس را دستمايه طنز 
قرار داده و فيلترينگ هوشمند و پليس امنيت اخالقى را 

به سخره گرفتند.
همين؛  يعنى  هوشمند  فيلترينگ  بود  نوشته  كاربرى 
فيلم هاى چارمز را فيلتر كنى، اما خودش را به اينجا 
بياورى. كاربر ديگرى هم نوشته بود كه كدام حجاب 
توانسته پستان هاى به اين بزرگى را از چشم پليس امنيت 

اخالقى مخفى نگه دارد.
عكس كندى چارمز در اينستاگرام كه در عرض چند 
ساعت هفت هزار اليك خورد و 25 هزار كامنت پاى 

آن نوشته شد، اندكى بعد حذف شد.
چارمز گفته پس از حمله صدها هكر از ايران به حساب 
وى در اينستاگرام، وى مديران اين شبكه را در جريان 
گذاشت و آنها براى حفاظت از اين حساب شخصى، آن 

را غيرفعال كردند.
بعضى از كاربران ايرانى هم با دفاع از چارمز، نوشتند 
كه تشخيص وى از ديگر زنان ايرانى كه با چهره ها و 
مى شوند،  ديده  تهران  خيابان هاى  در  مشابه  اندام هاى 

چندان آسان نبوده است.
گفته شده از آنجا كه جراحى زيبايى بينى در ايران 
بسيار ارزان تر از بريتانيا است، اين پورن استار جوان به 
اين كشور كه به عنوان پايتخت جراحى بينى در جهان 

شناخته مى شود، سفر كرده بود.
چارمز هم در اظهاراتش تاكيد كرده عالوه بر دوستان 
زيادى كه در ايران دارد، تعداد زيادى از دوستان وى نيز 

پيش از اين به اين كشور سفر كرده بودند.
با اين حال وى به اين موضوع اشاره اى نكرده كه آيا 
اين دوستانش، در حوزه پورن فعاليت مى كنند و براى 
انجام جراحى هاى زيبايى به اين كشور سفر كرده بودند 

يا صرفا به عنوان گردشگر وارد ايران شده بودند.
بسيارى از شهروندان معمولى ايران از اينكه يك پورن 
استار توانسته به راحتى ويزا دريافت كند و وارد كشورى 
شود كه با شهروندان فعال خود در اين حوزه به شدت 

برخورد مى كند، تعجب كرده اند.
منتقدان و مخالفان دولت حسن روحانى هم تالش 
مى كنند از اين اتفاق براى تحت فشار گذاشتن دولت 

استفاده كنند.
افشاى  از  پس  نيوز»  «مشرق  محافظه كار  وب سايت 
سفر كندى چارمز به ايران، در يادداشتى وى را بازيگر 

«فيلم هاى مستهجن» معرفى كرده و نوشته خبر سفر 
وى به ايران «خبر ساده اى نيست» كه مسئوالن وزارت 

خارجه ايران درباره آن سكوت كنند.
خارجه  امور  وزارت  مقام هاى  از  وب سايت  اين 
خواسته سكوت خود در اين زمينه را شكسته و اقدام 

به اطالع رسانى كنند.
«مشرق نيوز» اضافه كرده در صورت انجام اين سفر 
و  خارجه  امور  وزارت  چرا  كه  شود  مشخص  «بايد 
وزارت اطالعات فيلتر درستى براى ورود افراد خارجى 

به ايران ندارند.»
اين وب سايت محافظه كار همچنين مدعى شده كه «اين 
سفر به غير از تبعات فرهنگى كه مصداق نفوذ محسوب 
مى شود، توانست فضاى عمومى و رسانه اى كشور را به 

رنگ و بوى مستهجن خود در بياورد.»
مى دهد  نشان  اتفاق ها  «اين  كه  نوشته  نيوز»  «مشرق 
كه ساز و كار بررسى هويت واقعى افراد خارجى كه 
خواستار ورود به ايران هستند از ضعف بزرگى رنج 

مى برد.»
«مشرق نيوز» در عين حال هشدار داده بود كه «اگر اين 
ضعف ترميم نشود، ممكن است افراد خارجى ديگرى 
كه قرار است تا در پروژه نفوذ در جمهورى اسالمى 
نقش آفرينى كنند! به راحتى وارد ايران شوند و به منافع 

ملى ايران ضربه هاى خسارت بارى را وارد كنند.»
ساعاتى پس از انتشار اين يادداشت اعتراضى بود كه 
يك مقام آگاه در معاونت پارلمانى و امور كنسولى وزارت 
امور خارجه اعالم كرد كندى چارمز «با نام و شهرت 

ديگرى و به عنوان آرايشگر به ايران سفر كرده است.»
اين مقام وزارت امور خارجه روز اول آگوست گفته 
كه «كندى شغل خود را آرايشگرى معرفى كرده و تحت 
عنوان نام ديگرى با كسب مجوزهاى معمول و متعارف 

قانونى به ايران سفر كرده است.»
با اين حال اظهارات مقام هاى وزارت خارجه درباره 
كندى چارمز در حالى بيان شده كه خود وى نيز گفته 
سفر به ايران بدون كمك و همراهى «دوستان عزيزى 
كه به وى در مورد ويزا و در موارد ديگر» كمك كردند، 

ممكن نبود.
وى همچنين در اظهارنظرى سياسى، خواستار آزادى 
مردم ايران در حوزه زندگى خصوصى شان شده و گفته 
آنقدر به ايرانى ها عالقه پيدا كرده كه دوست دارد دوباره 

به ايران بازگردد.

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

شش عامل كاهش دوباره بهاى نفت

«نفوذ» يك پورن استار به فضاى عمومى و رسانه اى ايران

www.iranshahrnewsagency.com

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

ايرانيان تماس بگيريد
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خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند
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جمعه 15 مرداد/5 آگوست
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

محقق،  و  منتقد  مهاجرانى،  عطاءاهللا  زادروز 
وزير ارشاد در دوران محمد خاتمى، از سال 
از  خارج  به  سبز  جنبش  سركوب  و   1388

كشور گريخته است.
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز بيژن الهى، شاعر
1371 خورشيدى (1992 ميالدى)

ترور و قتل فريدون فرخزاد، شاعر، بازيگر، 
و خواننده

فريدون فرخزاد (15 مهر 1315 در تهران - 
16 مرداد 1371 در بن آلمان) شاعر، برنامه ساز 
راديو و تلويزيون، خواننده، مجرى تلويزيونى 
و راديويى، ترانه سرا، آهنگساز، بازيگر و فعال 
سياسى ايرانى معترض به حكومت جمهورى 
اسالمى ايران بود كه با شيوه سالخى شدن به 
قتل رسيد. قتل او به نورى و نيروهاى امنيتى 
داده  نسبت  ايران  اسالمى  جمهورى  دولت 

شده است.
از فريدون فرخزاد به عنوان «نامى ترين شومن 
فروغ  برادر  هم چنين  مى شود.وى  ياد  ايران» 

فرخزاد شاعر معاصر ايرانى بود.
اولين  به   1964 سال  در  برلين  شعر  جايزه 
عنوان  با  آلمانى  زبان  به  او  شعر  مجموعه 
«فصل ديگر» تعلق گرفت كه با مقدمه يواهنس 
روزگار  آن  معروف  شاعران  از  بوبروفسكى، 
منتشر شده بود همچنين در سال 1967 جايزه 
اول جشنواره موسيقى اينسبورگ را براى يكى 

از ساخته هاى خود دريافت كرد.
پس از انقالب در ايران به دليل فعاليت هاى 
اسالمى  انقالب  دادگاه هاى  به  اش  هنرى 
احضار شد و مدت كوتاهى را در بازداشت 
به سر برد و براى هميشه از خدمات رسانه اى 
محروم گرديد. او سپس به شهر لس آنجلس در 
آمريكا مهاجرت كرد. كتاب در نهايت جمله 
آغاز است عشق، را در اين شهر منتشر كرد. 
فرخزاد درباره انتشار كتابش در لس آنجلس 
مى گويد: «اين جا، شهر نيست، جنگل است. 
شوره زار است، كوير است، مرداب است و 
شايد  كرده است!  پر  را  جهان  آن  تعفن  بوى 
كتاب من نسيم معطرى باشد به مشام جان هاى 
خسته از خيانت و جنايت! و خجالت مى كشم 
منتشر  لس آنجلس  در  كتابم  اول  چاپ  كه 

مى شود.»
فرخزاد پس از مدتى ابتدا در شهر هامبورگ 
به  و  شد  ساكن  بن،  شهر  سپس  و  آلمان 
اسالمى  جمهورى  عليه  سياسى  فعاليت هاى 

پرداخت.
سر انجام شادروان فرخزاد در محل سكونتش 
در شهر بن بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيد. 
قاتالن «شكمش را دريدند و زبان و گوش و 

دماغش را بريدند».
اجاره  ماه  چند  بانكى،  قرض  مارك  هفتصد 
جسد  غريبانه  خاك سپارى  و  عقب مانده 
در  رايگان  «گورى  در  فرخزاد  سالخى شده 

شهر بن»، انزواى هنرمند پرآوازه اى چون او 
را تصوير و برخورد بى رحمانه جامعه تبعيدى 

ايرانيان با او را نشان مى دهد.
عوامل  سوى  از  وضوح  به  اينكه  با  او  قتل 
جمهورى اسالمى ايران انجام شد. اما از آنجا 
نشد،  پيگيرى  زنجيره اى  قتل هاى  پرونده  كه 
عامالن و آمران اين قتل نيز مشخص نشدند. 
صادر  كسانى  چه  كه  ايت  مشخص  ولى 

كنندگان حكم ترور او بودند.
 خنياگر در خون - در شناخت و بزرگداشت 
فريدون فرخ زاد از انتشارت شركت كتاب به 
نگارش ميرزا عسگرى مانى منتشر شده است.

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت حسين پناهى شاعر و بازيگر تئاتر 

و سينما و تلويزيون،  در تهران

شنبه 16 مرداد/6 آگوست
1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

رئيس  اولين  بختيار،  تيمور  قتل  و  ترور   
ساواك در حكومت پهلوى، در كشور عراق .

تيمور بختيار در جريان جنگ اول جهانى، در 
1293 خورشيدى در شهركرد در قلعه دزك 
شد.  زاده  بختيارى  و  چهارمحال  استان  در 
خوانين  از  معظم  سردار  فتحعلى خان  پدرش 
امير  لطفعلى خان  نوه  و  بختيارى  ايل  بزرگ 

امفخم بود.
بودند.  بختيارى  خوانيِن  از  بختيار  خانواده 
دوره  دو  معظم،  سردار  فتحعلى خان  پدرش 
نماينده مجلس شوراى ملى و از خوانين بزرگ 
بختيارى و نوه لطفعلى خان امير مفخم (دو 
دوره وزير جنگ ايران در دوران قاجار) بود. 
همسر نخسِت بختيار ايران خانم نام داشت و 
دختِر يكى از قدرتمندترين سران ايل بختيارى؛ 
سردار ظفر بختيارى بود و همسر دوم ايشان 
«قدرت خانم» از شاهزادگان قاجار بود. در آن 
زمان، بختيارى ها در سياسِت ايران بسيار تأثير 
پهلوى،  شاه  رضا  محمد  همسر  بودند.  گذار 
ثريا اسفنديارى بختيارى و شاپور بختيار هر 

دو از عموزادگاِن تيمور بختيار بودند.
تيمور تحصيالِت خود را تا سيكل در اصفهان 
گذراند و سپس همراه با پسر عمويش شاپور 
بختيار براى ادامه تحصيل به بيروت رفت و 
در يك مدرسه فرانسوى مشغول به تحصيل 
هوادارِ  ايرانيان  از  بسيارى  زمان،  آن  در  شد. 
جمله:  از  بودند؛  فرانسه(فرانكوفيل)  فرهنِگ 

امير عباس هويدا و حسن پاكروان.
مدرسه  در  و  شد  فرانسه  راهى  سپس  وى 
تحصيل  تا 1933  از 1928  سير  سن  نظامى 
ستوان  درجه  با  را  مدرسه  اين  وى  كرد. 
دومى و پس از دو سال ترك كرد و به ايران 
بازگشت. پس از بازگشت به ايران از آكادمى 

نظامى شهر تهران فارغ التحصيل شد.
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

ترور و قتل فجيع دكتر شاپور بختيار، آخرين 
محمد رضاشاه  دوران  در  ايران  نخست وزير 
مخصوص  منشى  كتيبه،  سروش  و  پهلوى 

شاپور بختيار و از اعضاى جبهه ملى توسط 
مامورين جمهورى اسالمى در پاريس 

يكشنبه 17 مرداد/7 آگوست
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

نوازنده   و  آهنگساز  ملك،  اسداهللا  زادروز 
ويلون

نامدار  خواننده  پشتيبانى  با  ملك  اهللا  اسد 
دلكش به راديو راه يافت و نخستين آثار ملك 
را نيز دلكش با صداى رسايش جاودانه ساخته 

است.
آنها  با  ملك  كه  خوانندگانى  ديگر  جمله  از 
اكبر   ، حميرا  به  مى توان  داشتند  همكارى 
خوانسارى،  محمودى  محمود  گلپايگانى، 
محمدرضا  حصيرى،  بهرام  ايرج،  پوران، 
اشاره  و...  زاده  سرهنگ  كوروس  شجريان، 

كرد.
منوچهر  آقاى  همكارى  با  نيز  مدتى  ملك 
جهانبگلو برنامه اى به نام:«نوايى از موسيقى 
ملى» را تنظيم كردند كه به اعتقاد بسيارى از 
صاحبنظران بعداز مجموعه برنامه گلها يكى 
از برنامه هاى خوب و موفق راديويى موسيقى 

ملى بود
دوشنبه 18 مرداد/8 آگوست

1362 خورشيدى(1983 ميالدى)
آهنگساز  حسين  آندره  امين اهللا  درگذشت 

ايرانى،  ساكن فرانسه
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)
درگذشت رعدى آذرخشى، شاعر

سه شنبه 19 مرداد/9 آگوست
1294 خورشيدى (1915 ميالدى)

و  شد  بوشهر  وارد  انگليس  نظامى  قواى 
ژاندارم هاى ايرانى را خلع سالح كرد

1313 خورشيد (1934 ميالدى) 
مؤسسه خبرى «آژانس پارس» افتتاح شد

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ايرانى 
جنوب  در  قلبى  سكته  براثر  سالگى   85 در 

فرانسه.
اراك  درشهر   1303 سال  در  صدر  بهجت 
كه  است  ايرانى  زن  نخستين  وى  شد.  زاده 
نقاشى آبستره،كوالژ، و چينه چينى را برگزيد 
و سبك هاى مختلفى را در نقاشى تجربه كرد. 

چهارشنبه 20 مرداد/10 آگوست
1297 خورشيدى (1918 ميالدى)

ميرزاكوچك خان  بين  موافقت نامه  امضاى 
و انگليس ها و آزادِى انگليس ها در عبور از 

گيالن براى رسيدن به قفقاز

پنجشنبه 21 مرداد/11 آگوست
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

نام شهر «ترشيز» به «كاشمر» تبديل شد
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

زادروز الناز حبيبى، بازيگر 

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
5  تا 11 آگوست  (15 تا 21 مرداد)

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

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

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

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

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE پيش بينى هوا

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

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

شب شعر در بت ديويد

سه شنبه ها از ساعت 7/30 تا 8/30 شب 

818 344 8523 

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

بخوان من  با  آلبوم  رونمايى 

با صداى الهام 
يكشنبه 18 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر 

وروديه 40 و 70 دالر 
بليط در شركت كتاب موجود است

818 966 2322
خانه فرهنگ و هنر ايران 

20215 Saticoy St., 
Canoga Park, 91306

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 11 سپتامبر 

Gaslamp Long Beach 
562 596 4718

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

كيوسك  گروه 

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

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

كتاب  امضاى  و  معرفى 

به دنبال رد پاى من 
توسط سارا سفرى 

پنجشنبه 29 سپتامبر ساعت 7 تا 9 شب 
310 477 7477

شركت كتاب 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با مهرداد و كاميار 
جمعه و شنبه 12 و 13 آگوست 

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

مانكن ساسى  با  همراه 
جمعه و شنبه 5 و 6  آگوست 

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

موسيقى هاى  كالس 
 

هفته  روزهاى  كوشادپور-تمام  سوسن 

310 477 7477
310 277 4824

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

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 27 آگوست
وروديه75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

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

اميرى  خواجه  احسان  كنسرت 

شنبه 24 سپتامبر ساعت 8/30 شب 
وروديه از 50 تا 125 دالر

بليط در شركت كتاب موجود است.
818 222 9779

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

پارتى در پنت هاوس نايت كالب 

شنبه 13 آگوست ساعت 10 شب 

3103630311

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

سانتامونيكا شعله  تاالر  در  هفته  آخر 

آفرين   نوش  هنرمندى  با 

شنبه 20 آگوست 
310 444 0045

Flame International
11330 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, CA 90025

فرهنگ بنياد  ايران  سينماى  بزرگداشت 

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

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

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

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

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

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

event@08.net

آمريكا سالم  موزيكال  كمدى  نمايش 
 

در كاباره تهران 
يكشنبه 21 آگوست

818 985 5800
كاباره تهران

Ventura Blvd.#160 16101
 Encino , CA 91436

تنظيم: افشين زندى Email: info@astro72.comطالع بينى هفته:
هفته:  اين  در 

با قرار گرفتن عقرب در روبروى برج قوچ، و فرمانروايى سياره مارس يا بهرام احتمال برخورد هاى نظامى و حوادث نامترقبه و پيش بينى 
نشده باال مى رود.

آگوست ششم  و  پنجم  و  چهارم 
ماه در برج خوشه Virgo (شهريور يا سنبله) قرار مى گيرد و به تبع آن توجه كامل را براى به اتمام رساندن كليه امور از اول تا آخر و توجه 

به جزييات و كمال گرايى داشته باشيد. از قضاوت ديگران و اظهار نظر در امورى كه از آن اطالع كافى نداريد بپرهيزيد.

اگوست هشتم  و  هفتم 
ماه در برج ترازو Libra  (مهر يا ميزان) قرار دارد، اين دوروز موقع مناسبى براى ازدواج يا برقرارى رابطه عاطفى و عشق و هنرها مى باشد. 

از «نه» گفتن در مقابل امورى كه نمى پسنديد هراس نداشته باشيد.

اگوست دهم  و  نهم 
ماه در برج عقرب Scorpio (آبان) قرار دارد و اصطالحا اوضاع بشدت قمر در عقرب  است! از تصميم گيرى هاى بزرگ، از قهر و كدورت 

با دوستان بپرهيزيد و مواظب باشيد ديگران را تحت سلطه و كنترل نگيريد. از مسافرت و تغيير دورى كنيد.

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

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

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

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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بايد  تعصبى  هيچگونه  بدون 
و  تر  سابقه  پر  نامى  كرد  اذعان 
براى  پارس  درياى  از  تر  اصيل 
اين آبراهه مهم تاريخى در ادوار 
خاورميانه  در  تمدن  گوناگون 
براى  كه  نامى  يافت.  نمى توان 
برندگان  همه  وسيله  وبه  قرن ها 
احترام  مورد  تاريخ  بازندگان  و 
آن  فاتحان  كه  نامى  است.  بوده 
ملل  و  شناخته اند  رسميت  به  را 
مغلوب هم در مقابل آن اعتراضى 

نداشته اند.
هميشه  از  بيش  ايران  گويى  روزها  اين  اما 
افتخار  اسم  اين  از  پاسدارى  در  خود  تاريخ 
مى توان  كه  ضعفى  است.  شده  ضعيف  آفرين 
اين  امروز  حاكمان  توجه  عدم  در  آن را  ريشه 
وقتى  كرد  جستجو  اهوراييمان  مهين  به  سرزمين 
پارس  درياى  جنوبى  همسايگان  زياده خواهى  با 
در هم مى آميزد و ملغمه اى از اسم هاى مجعول را 
پارس  هميشه  تا  خليج  اين  نيلگون  آب هاى  براى 

به همراه مى آورد.
جغرافيايى  و  تاريخى  متون  همه  در  آبراهه  اين 
خليج  هم  عربى  دول   و  جغرافى دانان  آثار  حتى 
فارس و بحر فارس ناميده شده است با اين حال، 
سوى  از  خورشيدى  از دهه 1330  نام گذارى  اين 

ملى گراهاى عرب مورد چالش واقع شد.
تا آنجا كه برخى كشورهاى عربى، از دهه 1960 
ميالدى و با گسترش انديشه هاى پان عربى توسط 
جمال عبدالناصر از نام مجعول براى خليج فارس 
بخشنامه  يك  طى  هم   نهايت  در  كردند.  استفاده 
عربى  كشورهاى  همه  به  عرب  اتحاديه  طرف  از 
اسم  جايگزين  را  مجعول  نام  تا  شد  ابالغ  رسما 
اصلى خليج فارس كنند در حالى كه اين موضوع 
در  ملل  سازمان  رسمى  بخشنامه  با  تعارض  در 
درجه  از  آنرا  كه  است  راهه  آب  اين  اسم گذارى 
اعتبار ساقط مى كند و همين امر باعث مى شود تا 
بين المللى  سازمان هاى  و  جهان  كشورهاى  ساير 
به  فارس  خليج  كهن  و  تاريخى  نام  از  همچنان 
سال هاى  در  اما  كنند.  استفاده  رسمى  صورت 
اطلس  به  ابتدا  آن  ورود  با  نكته  اين   2000 دهه 
واژه  حذف  جنجال  سپس  و  نشنال جئوگرافى 
نماى  مكان  سيستم  در  خليج  پسوند  از  فارس 

جهانى گوگل ابعاد تازه اى يافت.
كهن  ميراثى  فارس،  خليج  نام  «اسناد  كتاب  در 
علت  و  تسميه  وجه   22 18تا  صفحه  جاودان»  و 
از  عده اى  ديدگاه  از  را  فارس  خليج  نام گذارى 

نموده است.  بيان  مشهور  دانان  جغرافى 
ويلسن آرنولد  سر  كتاب  نمونه  بطور 
به   1928 سال  در  كه   Sir Arnold Wilson
چاپ  به   (Persian Gulf) فارس  خليج  نام 

رسيده است.
خليج  جغرافيايى  و  تاريخى  سابقه  نقد  ضمن 
مغرب  نويسندگان  توصيف هاى  بيان  و  فارس 
نوشته  و  نموده  بيان  نيز  را  خود  مشاهدات  زمين 

است:
«هيچ آبراهى چه در گذشته و چه در حال حاضر 
تاريخ دانان،  باستان شناسان،  زمين شناسان،  براى 
و  سياست مداران  بازرگانان،  جغرافى دانان، 

خليج  از  بيشتر  اهميتى  دانش پژوهان  و  سياحان 
از  قبل  هزاره  از  آبراه  اين  نداشته است.  فارس 
ميالد تا كنون از هويت فارسى و ايرانى برخوردار 

است.»
 C .Edmund بوسورث  ادموند  سى 
Bosworth مطالبى را از 20 مورخ وسياح يونانى 
نيارخوس(24-325  يونانى  ازسردار  اروپايى،  و 
مورد  در   ،(1876) پريديكس  تا  گرفته  ق.م) 
را  آن  گذارى  نام  علت  و  فارس  خليج  توصيف 

نموده است. بيان 
خود  كتب  در  عموما  اسالمى  دوره  مورخان 
گذارى  نام  علت  مورد  در  را  ذيل  عبارت هاى 

خليج فارس به اين نام ارائه نموده اند:
استخرى  و  فقيه  حوقل،ابن  ابن  مشخص  بطور   

دارند: مشابهى  عبارت هاى 
ادامه  فارس  تا  كرمان  و  سند  از  كه  دريا  «اين   
دارد و به جناوه، مهروبان،سيراف و عبادان(آبادان) 
نام  با  سرزمين ها  همه  ميان  در  مى شود،  ختم 
فارس خوانده مى شود زيرا مملكت فارس از همه 
آن  پادشاهان  و  بوده  پيشرفته تر  آبادتر،  كشورها 
تحت  را  دريا  اين  نزديك  و  دور  كرانه هاى  همه 
پادشاهان  گذشته  روزگار  به  دارند.  خود  كنترل 
اين  در  هم  و  بوده اند  قويتر  و  بزرگتر  فارس 
روزگار مردمان پارس بر همه كرانه هاى اين دريا 

مستولى اند».
اندازه  آن  تا  دست  اين  از  اسنادى  تنوع  و  اعتبار 
است كه براى هيچ كسى در حقانيت عنوان خليج 
فارس محلى از اعراب باقى نمى گذارد و سازمان 
نام  نيز  تخصصى  و  بين المللى  سازمان هاى  و  ملل 
دانسته  معتبر  اصلى،  نام  همچنان  را  فارس  خليج 
نپذيرفته اند.  گاه  هيچ  را  فارس  خليج  نام  تغيير  و 
سازمان هاى  فهرست  و  المللى  بين  سازمان هاى 
چند دولتى سازمان ملل متحد تاكنون در5 نوبت، 
را  ايران  جنوبى  آبراه  ناپذير  تغيير  و  رسمى  نام 

«خليج فارس» اعالم كرده است.
براى اولين بار در سند Gen 1/AD311 مورخ 
پنجم مارس 1971 ميالدى بار دوم طى يادداشت 
آگوست  دهم  مورخ   (C)UNLA45,8,2 شماره 
1984 ميالدى و بار سوم نيز طى يادداشت شماره 
ST/CS/sER.A/29 در تاريخ دهم ژانويه 1990 
ميالدى نام رسمى درياى جنوبى ايران و خاورى 
اعالم  فارس»  «خليج  را  عربستان  جزيره  شبه 

كرده است.
اين سازمان در كنفرانس هاى ساالنه خود كه در 
برگزار  جغرافيايى»  نام هاى  در  «هماهنگى  زمينه 
المللى  بين  آبراه  اين  نام  بودن  فارسى  به  مى كند، 

تاكيد كرده و آن را مورد تائيد قرار داده است.

اما با اين همه و با آنكه اصالت نام خليج فارس 
را به هيچ عنوان نمى توان زير سوال برد دو اتفاق 
قبال  در  بين الملل  جامعه  تا  است  شده  باعث 
شركت هاى  برخى  هماهنگى  و  آشكار  جعل  اين 
اين  با   2011 سال  در  گوگل  مانند  بين المللى 

حركت خزنده سكوت اتخاذ كند.
تهاجمى  خارجى  سياست  نخست  عامل  دو  اين 
براى  فرصتى  هيچ  از  كه  است  اسالمى  جمهورى 
ضربه زدن به امنيت بين المللى فروگذارى نكرده 
انقالب  صدور  تئورى  قالب  در  چه  حال  است. 
پا  و  ايران  در  استقرارش  از  پس  اول  دهه  در 
دوم  دهه  در  چه  عراق،  با  جنگ  ادامه  بر  فشارى 
و  فكرى  مخالفان  ترور  طرح هاى  قالب  در  و 
قالب  در  دنيا  نقاط  اقصى  در  مخالف  روشنفكران 
اخير  دهه  در  چه  و  دولتى  سيستماتيك  ترورهاى 
از  هسته اى  انرژى  به  يابى  دست  بر  فشارى  پا  با 
كه  ابهام  از  پرده اى  در  و  جهان  با  مقابله  طريق 
مشكوك به دست يابى به سالح اتمى بود و البته 
هنوز پس از برجام بسيارى از نگرانى ها هنوز هم 

پابرجاست.
دست  منطقه،  در  تشنج  ايجاد  با  هم  حاال  و 
سوريه  و  عراق  بحرين،  داخلى  امور  در  اندازى 
فرصت  كه  سعودى  عربستان  با  بى مورد  مقابله  و 
حاكمان  به  را  منطقه  در  تاريخى  كشى  انتقام 

داده است. سعودى 
پادشاه  شاهزاده اى كه روزى با شمشير روبروى 
مقام  در  و  امروز  سلمان)  مى رقصيد(ملك  ايران 
تاجدار  پدران  ميراث  به  چشم  عربستان  پادشاه 
يكى  و  دارد  چشم  شاه  همان  آوازه  بلند  ملت  و 
آبراهه  ماندگار  ميراث  اين  بخش هاى  مهمترين  از 

پارس (خليج فارس) است.
جهان كه اين روزها جز جواب هاى نگران كننده 
سوى  در  نمى كند،  دريافت  ايران  حاكميت  از 
ديگر با شركاى گوش به فرمان، ثروتمند و همراه 
باز  از  كه  كشورهايى  است.  مواجه  خود  عرب 
شعله  كشيدن  پايين  براى  نفتشان  فلكه هاى  كردن 
پايگاه هاى  حضور  پذيرش  تا  گرفته  نفت  قيمت 
ثبات  به  داده اند  نشان  غربى،  كشور هاى  نظامى 
اسالمى  جمهورى  از  بيشتر  دست كم  جهانى 

مى دهند. اهميت 
ب شك  عرب ها  برنده  آس  و  ايران  بازنده  برگ 
سرمنشا سكوت جهان در مقابل بزرگ ترين جعل 
عنوانى  جعل  است.  جهان  تاريخى-جغرافيايى 
اسالمى  جمهورى  دولت  و  رهبر  براى  اگرچه  كه 
ايران بر اساس شواهد امر اهميتى ندارد، اما براى 
اهميت  با  بسيار  باشند  كه  كجا  هر  در  ايران  مردم 

است.

كه  است  پرسشى  اين  است؟  مرده  خدا  «آيا 
خفا  در  شايد  كه  را  (ايمانداران)  خداباوران  هم 
هم  و  مى دهد  عذاب  هراسانند،  خدا  مرگ  از 
پرسش  اين  پاسخ  دارند  شك  كه  را  خداناباوران 

باشد.» منفى 
و  جنجالى ترين  از  يكى  جمله  نخستين  اين 
است  تايم  مجله  تاريخ  مقاالت  بحث برانگيز ترين 
منتشر   1966 سال  در  پيش  سال   50 درست  كه 

شد.
عكس  بدون  بار  نخستين  براى  تايم  مجله  جلد 
منتشر  سئوال  عالمت  يك  و  كلمه  سه  با  فقط  و 
 (Is God Dead?) است؟  مرده  خدا  آيا  شد: 
در  آن  مورد  در  دهه  پنج  از  پس  كه  كلمه اى  سه 
رسانه ها صحبت مى شود و لس آنجلس تايمز جلد 
تايم را يكى از ده جلدى دانسته كه دنيا را تكان 

داده است.
و  شد  فرستاده  تايم  به  شكايت  نامه  هزاران 
دست  به  كه  كردند  متهم  را  مجله  اين  بسيارى 
افراد  اين  اكثر  احتماال  البته  است.  افتاده  بى دين ها 
و  بودند  خوانده  را  مجله  جلد  روى  و  تيتر  فقط 

نه متن را.
عدم  مورد  در  نتيجه گيرى  و  بيانيه  تايم  مقاله 
پژوهشگران  تالش  بلكه  نبود  خدا  مرگ  و  وجود 
مى كردند  سعى  كه  مى داد  نشان  را  كار شناسان  و 

بيابند  مدرن  دنياى  در  را  خدا  از  جديدى  مفهوم 
را  خدا  جديدى  ارزيابى  با  ديگر  عبارت  به  يا 
طغيان  با  مقاله  اين  طبق  كه  خدايى  دهند،  ارائه 
از  بيش  دانش  و  علم  شده،  روبرو  سكوالريسم 
استادان  برخى  كرده،  تنگ  او  بر  را  عرصه  پيش 
الهيات وجود او را ناديده مى گيرند و حدود نيمى 
آن  كمونيستى  حكومت هاى  تحت  جهان  مردم  از 
و  آموزش  در  احتماال  و  مى كردند  زندگى  زمان 

تربيتشان خدا حتى ذكر هم نمى شد.
و  است  مقدس  كتاب  خداى  تايم  مقاله  در  خدا 

ويژه  به  و  غرب  در  خدا  مورد  در  انديشه  تحول 
در آمريكا بررسى شده بود.

جان تى السون، دبير بخش دينى تايم و نويسنده 
كتاب  قدرتمند  خالق  خداى  تلويحا  نيز  مقاله  اين 
مى دانست.  تاريخ  زباله دانى  به  متعلق  را  مقدس 
مى كند  اشاره  الهيات  استادان  برخى  به  بار ها  وى 

كه خدا را اضافى و مرده مى دانند.
در  سوال  همان  همچنان  بعد  سال   50 و  حاال 
ذهن بسيارى وجود دارد كه آيا باور به خدا واقعا 

در جهان امروز اهميت دارد؟

چگونگى يك جعل تاريخى

آيا خدا مرده است؟50 سال پس از پرسيده شدن

در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

تكرار يك ادعاى جعلى، خليج فارس و عربستان به دنبال رويايى نامشروع:

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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در دنياى شعر و ادب :
مقاله اى از جنبش رنسانس ايرانى:

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

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- لقب ايالت اوهايو  برگرفته از نام درختي بومي - از 

رودخانه هاي پنسيلوانيا
2- كاركرد - الت

3- همراه پشتك - ضمير اشاره - لباس حمام
4- چشمه - نيم سوخته - ساده لوح

5- عدد حمام - اثر مارك تواين - از حروف الفبا
6- رشد و نمو - تاب و توان - نقره گداخته - نت سوم

7- از خودگذشتگي - زيركي - سجن
8- مخفف اگر - وارفته - آخر چيزي - ماه سرد

9- خط تلفن راه دور - اثر اميل پاالديل - از شهرهاي گلستان
10- حرفي انگليسي - جاذبه - پرستار - ويتامين جدول

11- قوچ - باغ انگور - جوراب
12- پارچه روپوشي - رانندگي به انگليسي - پايتخت دومنيكا

13- رفيق - معمار - پيرامون دهان
14- فرشته آبها - گياهي دارويي

15- مكتب تشبيهي ادبي - كشوري در قاره سياه
عمودي:

1- چهل و هشتمين ايالت آمريكا - پايتخت ونزوئال
2- حرف انتخاب - راهنما - ترشي - اثر رطوبت

3- نگهبان خرمن - خون - نادر
4- رسوم - داج - سبزي ساالد

5- ميانه بدن - ابزار صيادي - شهر باران - جاده قطار
6- اراذل - خرم - چاي انگليسي

7- ضمير تكبر - پايتخت ايتاليا - سطل آبكشي - پارچه 
پنبه اي

8- آرام - نام قديم شهر ساري
9- خباز - پايتخت يونان - فراهم

10- شالوده - ظرف پلو - كشتي جنگي - واحد سطح
11- مورچه - خرد و كوچك - قطار - واحد پول آرژانتين

12- جنس - لباس كهنه - اثر اميل زوال
13- وقت - خروس - داغ

14- كار يكدنده - پايتخت پرو - چانه زدن براي خريد - 
چوب خوشبو

15- سفيده تخم مرغ - اثر چارلز ديكنز

در  كه  بود  ايرانى  شاعر  بانوى  َگنَجوى،  مهستِى 
سده پنجم و ششم هجرى قمرى مى زيسته است.

رباعى سراى  برجسته ترين  خيام،  از  پس  مهستى 
مكتب  پايه گذار  را  او  و  مى آيد  شمار  به  ايران 

شهرآشوب در قالب رباعى مى دانند.
زادگاه مهستى شهر گنجه بوده است و همدوره با 
غزنويان بود. رشيد ياسمى معتقد بود كه «مهستى» 
«َستى»  و  بزرگ  معنى  به  «َمه»  كلمه  دو  از  متشكل 
معنى  به  كلمه  اين  جمعًا  و  بوده  خانم  معنى  به 

است. «خانم بزرگ» 
در چهار سالگى پدرش او را به مكتب خانه فرستاد 
با  ده سالگى  در  داشت  سرشار  استعدادى  چون  و 
ادب زن دانشمند بيرون آمد. او چنگ و عود و تار 
را به زيبايى مى نواخت. شهرت او بيشتر به خاطر 
فتنه گر  زنى  سروده هايش  در  وى  است.  رباعياتش 
و زيبا بوده است كه عشاق فراوانى داشته، از جمله 
خطيب  فرزند  كه  خطيب  بن  تاج الدين  احمد  امير 
ابن  مى آيد.  در  او  عقد  به  عاقبت  و  بوده  گنجه 
خطيب مانند همسرش طبع شعر داشته و رباعياتى 
نيز از او باقى مانده است. از زندگى مهستى آگاهى 
اقوال  هست  آنچه  و  نيست،  دست  در  چندانى 
امين  سمرقندى،  دولتشاه  چون  تذكره نويسانى 
از  نقل  همه  كه  است  بيگدلى  آذر  و  رازى  احمد 
داستان هاى  و  افسانه نگارى  به  آميخته  و  يكديگر، 

است. ساختگى 
رباعى هايى  و  نمانده  جا  به  نيز  او  اشعار  ديوان 
به نام او در نزهةالمجالس (تأليف در قرن هفتم)، 
مونس االحرار (تأليف در قرن هشتم) و مجموعه ها 

و تذكره ها به دست آمده است.
زمان  كهن،  منابع  از  هيچ يك  در  اينكه  على رغم 
به  مهستى  مرگ  و  والدت  از  دقيقى  و  مشخص 
معاصران،  از  برخى  همه  اين  با  نشده،  داده  دست 
ذكر  ق.  ه.   577 را  مرگش  و   490 را  وى  والدت 

كرده اند.
وى  حيات  زمان  از  كه  ماخذى  ترين  قديم  البته 
حمداهللا  نوشته  گزيده  تاريخ  كتاب  داده،  خبر 
قمرى  هجرى   730 سال  به  كه  است  مستوفى 
 (718 (صفحه  كتاب  اين  در  شده است.  تاليف 
است  مهستى  شوهر  كه  گنجه)  خطيب  (ابن  ذيل 
تاج الدين  هو،  و  گنجه:  خطيب  «ابن  مى خوانيم: 
اشعار  بود.  غزنوى  محمود  سلطان  معاصر  احمد، 
منكوحه اش  با  او  مناظرات  ويژه  به  دارد؛  خوب 

باشد.» شيرين  مهستى 
مناظرات  شامل  هفتم  قرن  از  ظاهراً  كتابى 
به  خطاب  كه  رباعى هايى  و  اميراحمد  با  مهستى 
زبان  از  رباعى   185 بر  (مشتمل  سروده اند  هم 
مهستى)  زبان  از  رباعى   110 حدود  و  پورخطيب 
در دست است (نسخه هاى كتابخانه سنايى سابق و 
كتاب  را  آن  خوانسارى  سهيلى  احمد  تبريز).  ملى 
ناخوش  و  سست  اشعار  حاوى  و  مجعول  قصه اى 
همين  در  موجود  ترانه هاى  اساس  بر  مى داند. 
به  كتابى  آلمانى  شرق شناس  ماير  فريتز  كتاب، 
آلمان:  (چاپ  آورده است  فراهم  زيبا»  «مهستى  نام 
1963). طاهرى شهاب در «ديوان مهستى» (تهران: 
«رباعيات  در  خوانسارى  سهيلى  احمد  و   (1336
مهستى  رباعى هاى   (1371 (تهران:  دبير»  مهستى 
(تأليف  نزهةالمجالس  در  كرده اند.  گردآورى  را 
كه  آمده  مهستى  نام  به  رباعى   61 هفتم)  قرن  در 
مهستى  ترانه هاى  مجموعه  موثق ترين  و  كهن ترين 

است.
نمانده است؛  جاى  بر  ديوانى  مهستى،  از  امروزه 
ديوانى از وى تا اوايل قرن دهم در هرات بر جاى 
از  هرات  به  ازبك  خان  عبيداهللا  حمله  در  كه  بوده 
در  او  از  پراكنده  اشعارى  تنها  و  رفته است  بين 

مانده است. باقى  قديم  كتاب هاى 
موضوع  انتخاب  در  كه  ابتكارى  علت  به  مهستى 
پيشه هاى  صاحبان  وصف  و  خود  ترانه هاى 
روزگار  مردم  مختلف  سرگرمى هاى  و  گوناگون 
شعر  از  خاصى  نوع  پيشرو  برده،  كار  به  خود 
رواج  صفوى  عصر  در  بعدها  كه  مى شود  شناخته 

گرفته است. نام  شهرآشوب  و  يافته  بيشتر 
و  شوخ طبعى  شيدايى،  و  عشق  بيان  او  اشعار 
رعنايى، صداقت و زيبايى است و سرشار از نشاط 

و به دور از غم و اندوه است.
برخى تذكره نويسان و تاريخ پردازان بر اثر ناآشنايى 
با شهرآشوب، اشعار مهستى را نتوانسته اند بفهمند 
و با تصوراتى نادرست، او را الابالى دانسته و در 
خالل سخن وى را نكوهيده اند؛ حال آنكه مهستى 
اختيار  در  كه  سرشارى  شوق  و  زبانى  امكانات  با 
را  خويش  عصر  صناعت  و  ِحِرف  صاحبان  دارد، 
طريق  بدين  و  مى نماياند  دل فريب  زيبارويانى 
پيشه وران  از  را  آيندگان  تا  مى آورد  پديد  امكانى 

عصرش آگاهى اى حاصل آيد.
ما را به َدمِ پير نگه نتوان داشت در ُحجره دلگير 

نگه نتوان داشت
به  خانه  در  بَُود  زنجير  چو  زلف  َسِر  كه  را  آن 

زنجير نگه نتوان داشت

بزرگترين شاعر زن پارسى 



10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:26  - AUG, 5 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 26  - جمعه  5  آگوست 2016

www.iranshahrnewsagency.com

درآستانه انتخابات:

ناسا به كمك كشاورزان آفريقا مى رود

«افزايش» ارتفاع ابرها در اثر گرمايش زمين

دختر رياضى دان ايرانى سوئدى برنده جايزه رياضى اروپا

آب فريبى
 رژيم تازه براى الغرى 

بدن

بوئينگ 100 ساله شد

سازمان فضايى آمريكا، ناسا، مركزى را در كشور نيجر 
تاسيس كرده  كه از داده هاى ماهواره ها براى امنيت غذايى 

و همينطور مديريت بهتر بالياى طبيعى استفاده مى كند.

به گزارش رويترز اين طرح كشورهاى بوركينافاسو، 
مستقر  اداره  مى دهد.  پوشش  را  نيجر  و  سنگال  غنا، 
در نيجر يكى از چهار مركزى است كه توسط ناسا و 
سازمان توسعه بين المللى اياالت متحده  در سطح جهان 

راه اندازى شده است.
دن اروين، مدير اين پروژه مى گويد كه اين طراحى بر 
اساس نيازهاى منطقه اى انجام شده است. او عقيده دارد 
كه اين طرح «فضا را به روستاها وصل مى كند». بررسى 
و تحقيق در اين منطقه از دوسال پيش شروع شده و 
ناسا به اين نتيجه رسيده كه كشورهاى منطقه دسترسى 
كشاورزى  پيشرفت  براى  مفيد  و  الزم  اطالعات  به 

ندارند و اگر هم داشته باشند از آن استفاده نمى كنند.
«ساحل»  به  موسوم  كه  نوار  اين  اروين  دن  گفته  به 
برابر  در  جهان  نقاط  آسيب پذيرترين  از  يكى  است، 
تغييرات اقليمى قلمداد مى شود. باال رفتن دماى كره 
زمين و كم شدن ميزان بارندگى باعث ضعيف شدن 
زمين هاى كشاورزى و وقفه در جريان توليد محصوالت 
كشاورزى شده كه نتيجه آن گسترش بيشتر گرسنگى و 

سوء تغذيه است.
منطقه ساحل، نوارى است كه از شرق تا غرب قاره 

و  آفريقا  بزرگ  صحراى  ميان  و  دارد  امتداد  آفريقا 
ساواناى سودان واقع شده است.

مسئول بخش غذاى سازمان ملل متحد، ماتئو تاكرت، 
مى گويد كه تمام زندگى در اين بخش از آفريقا به چند 

غله مانند ارزن و ذرت خوشه اى بسته است.
اين مقام سازمان ملل مى گويد: «رويش اين غالت 
بستگى مستقيم به ميزان بارندگى دارد. بنابراين داشتن 
اطالعات ماهواره اى براى پيش بينى درست وضع هوا 

در اين منطقه كليدى است.»
كشاورزان منطقه مى گويند كه ديگر قادر به پيش بينى 
وضع هوا از طريق روش هاى سنتى كه نسل ها آن را 
سينه به سينه حفظ كرده بودند، نيستند چراكه تغييرات 
سريع اقليمى، تمام معادله هاى سنتى را به هم زده است.

اكلس دپرز، مدير بخش كمك هاى سازمان ملل متحد، 
عقيده دارد كه احتياج مبرم و عاجلى براى پيوند زدن 
فناورى ها پيشرفته به نيازهاى مردم در آفريقا وجود دارد.

قرار است اين پروژه تازه با استفاده از فناورى هاى 
ماهواره اى مكان و زمان خشكى هاى آينده را پيش بينى 
كند و با طراحى نقشه اى، مكان هاى حاصلخيز را به 

كشاورزان بشناساند.

هواشناسان  مى روند.  باالتر  و  باالتر  هى  ابرهاى 
مى گويند يافته هاى ماهواره اى نشان مى دهد كه فاصله 
ابرها از سطح كره زمين از دهه 1980 بيشتر شده و ابرها 

حركتى تدريجى به سوى دو قطب داشته اند.
مدل هاى  كه  است  چيزى  همان  دقيقا  اتفاق  اين 
هواشناسى پيش بينى كرده بودند كه در جريان گرمايش 

كره زمين رخ مى دهد.
جوئل نوريس، يك دانشمند متخصص امور جوى كره 
زمين مى گويد كه اين نخستين مشاهده قابل استناد است 
كه ما درباره اثر گرمايش كره زمين روى ابرها به دست 
آورده ايم. نتايج اين مشاهدات در مجله معتبر علمى نيچر 

منتشر شده است.
مدل هاى  در  ابرها  شبيه سازى  همينطور  و  مشاهده 
اقليمى كار راحتى نيست. به گفته كاترين مارول، يك 
محقق شرايط اقليمى در ناسا، اين به اين خاطر آن است 
كه محققان بايد داده هاى مربوط به تغيير شكل ابرها را 
در لحظه اندازه گيرى كنند. چراكه ابرها به سرعت تغيير 
شكل و موقعيت مى دهند. بنابراين جمع آورى اطالعات 

بايد در لحظه انجام شود.
تيم  سال 2009  در  آمريكن،  ساينتيفيك  گزارش  به 

تخصصى دكتر نوريس متوجه شدند كه مقدار ابرهايى 
كه در عرض ميانه قرار دارند نسبت به سال 1983 كمتر 
شده است. اين مشاهدات با پيش بينى هاى مربوط به 
اثرات گرمايش زمين در مورد گسترش نواحى خشك 
نيمه گرمسيرى و هدايت توفان ها به سوى دو قطب، 

مطابقت دارد.
اين تيم همچنين متوجه شد كه فاصله ابرها در پايان 

دهه 2000 ميالدى از سطح زمين بيشتر شده است.
دكتر ويرابادران، يك دانشمند جو شناس، مى گويد: اين 
حقيقت كه نتايج مشاهدات علمى با پيش بينى ها يكى 

است، نگران كننده است.
با اين حال كاترين مارول مى گويد بايد در نظر داشت 
تغيير جهت و افزايش ارتفاع ابرها هم تحت تاثير گازهاى 

گلخانه اى و هم در نتيجه فعاليت آتشفشان ها است.

سارا زاهدى، رياضى دان ايرانى سوئدى برنده جايزه 
معتبر اروپايى در اين رشته شده است؛ جوايزى كه 
هر چهار سال يك بار به رياضى دانان جوان اروپايى 
زنى ست  تنها  زاهدى  خانم  مى كند.  پيدا  اختصاص 

كه در ميان برندگان امسال قرار دارد.
جايزه  اين  برنده  ژوئيه  ماه  در  زاهدى  سارا 
در  اروپايى  جامعه  شوراى  آنكه  از  پس  شده است؛ 
در  آن  پايان  با  و  تشكيل  ژوئيه  ماه  ميانه  در  برلين 
22 ژوئيه، خانم زاهدى به عنوان يكى از 10 برنده 

امسال معرفى شد.
رياضيات  «جامعه  سوى  از  اى ام اس  معتبر  جوايز 
اروپا» به «ستارگان جوان رياضيات اروپا»، و از سال 
1992 اعطا مى شود. در ميان برندگان، تا كنون، تنها 
9 زن توانسته اند اين جوايز را از آن خود كنند، كه 

يكى از آنها رياضى دان ايرانى سوئدى ست.
سوئد  در  فناورى»  سلطنتى  «موسسه  استاديار  او 
از معتبرترين دانشگاه هاى  است. اين دانشگاه خود 

اروپاست.
توسعه  بر  متمركز  رياضى دان  اين  تحقيقات 
«معادالت  حل  براى  محاسباتى،  روش هاى 
ديفرانسيل با مشتقات پاره اى » در حوزه هاى در حال 
شبيه سازى  نمونه،  براى  حوزه ها،  اين  است.  تحول 
جريان هاى چند مرحله اى است. آنچه خود در حوزه 

مكانيك سياالت قرار مى گيرد.

بزرگ ترين  از  خود  محاسباتى،  سياالت  ديناميك 
زمينه هايى ست كه مكانيك قديم را به دنياى كامپيوتر 

وصل مى كند.
زاهدى  خانم  كه  فعلى اى  تحقيقات  و  يافته ها 
به  نهايت  در  مى تواند  است،  آنها  انجام  مشغول 
كاهش صدمات ناشى از نشت نفت در محيط، براى 

نمونه بر زندگى آبزيان و درياها، موثر باشد.
خود  مادر  با  آمده،  دنيا  به  تهران  در  زاهدى  خانم 
بزرگ شده و 34 سال سن دارد. به گزارش شبكه 
بين المللى دويچه وله، پدر اين شهروند ايرانى سوئدى 

ايران  حكومت  توسط  انقالب  از  پس  سال هاى  در 
مهاجرت  سوئد  به  سالگى   10 در  او  و  شد  كشته 

كرده است.
است  گفته  دويچه وله  بين المللى  شبكه  به  زاهدى 
«من هيچ دوستى نداشتم و زبان سوئدى هم اصال 
بودم  قادر  كه  بود  زبانى  رياضيات،  ولى  نبودم.  بلد 

درك كنم».
مسائل  حل  كمك  با  مدرسه  در  نوجوان  ساراى 
به  جوانى  در  و  كرد  پيدا  مختلفى  دوستان  رياضى 

«موسسه سلطنتى فناورى» راه يافت.

نوشيدن يك ليوان بزرگ آب مغز را فريب مى دهد و در نتيجه شما زودتر احساس 
سيرى مى كنيد.

با آنكه شايد ما اين توصيه را از دوستان و اطرافيانمان شنيده باشيم كه قبل از غذا 
آب بخوريم، اما حاال نتايج يك تحقيق علمى، براى نخستين بار، نشان داده است كه 

وقتى قبل از غذا يك ليوان بزرگ پر از آب مى نوشيد، چه اتفاقى براى مغز مى افتد.
به گزارش اكسپرس، گروهى از محققان هلندى از معده و مغز چند نفر، پيش و پس 

از نوشيدن آب و غذا خوردن از طريق ام. آر. آى تصويربردارى كردند.
نتيجه اين آزمايش نشان داد كه معده افرادى كه يك ليوان پر از آب نوشيده بودند، 
دوبرابر پرتر از معده گروهى است كه يا آب ننوشيده بودند يا ليوان كوچكى آب 
نوشيده بودند. در همين حال گروه اول نسبت به دو گروه ديگر «سيرتر» بودند و 

كمتر احساس گرسنگى مى كردند.
به گزارش استاندارد،  بخشى از مغز ميانى اين افراد هم بعد از نوشيدن يك ليوان 

بزرگ آب فعال شده است.
اين پژوهشگران عقيده دارند كه نوشيدن آب زياد در ابتداى وعده هاى غذا، اشتها 
را كم مى كند و اگر افراد مايل به كم كردن وزن هستند اين روشى ساده و كم هزينه  

برايشان است.

از  مسافربرى،  هواپيماهاى  قوى ترين  تا  جهان  هواپيماهاى  آور ترين  مرگ  از 
ايستگاه هاى فضايى تا موشك هاى قاره پيما مى توان رد پاى بوئينگ، بزرگ ترين و 
قوى ترين شركت هوا فضاى جهان را ديد شركتى كه زمانى با هواپيماهايى از جنس 

چوب، چرم و پارچه شروع كرده بود حاال صد ساله شده است.
در طى صد سال فعاليت، بوئينگ مسير جالبى را پشت سر گذاشته است ازتوليد 
بال هاى چوبى با پوشش كرباس تا بال هاى كامپوزيت فيبر كربنى در هواپيماى 787 

اين شركت هر روز به دنبال يك نوآورى جديد رفته است.
مدل C نخستين هواپيما از شركتى است كه صنعت هوايى جهان را تكان داد. 
و  آمريكا  متحده  اياالت  دريايى  نيروى  براى  كوچكى  هواپيماى  محصول  اين 
حمل بسته هاى پستى بود. اين هواپيما كه بر روى آب فرود مى آمد قدرتى در حد 
خودرو هاى سوارى امروزى داشت و موتور آن مى توانست 100 اسب بخار قدرت 

توليد كند.
ويليام بوئينگ، در ماه مارس سال 1910 شركت گرين وود تيمبر را تاسيس كرد. 
دو سال بعد، شركت شيپ يارد را خريد و اندك اندك مقدمات تاسيس يك كارخانه 
هواپيماسازى را فراهم آورد. ويليام بوئينگ، در صنعت چوب در دانشگاه ييل تحصيل 
كرده بود و تخصص خوبى در اين زمينه كسب كرده بود و اين علم، او را در اجراى 
طرح هايش و بخصوص مونتاژ و ساخت هواپيما، كمك مى كرد. تالش هاى ويليام 
باالخره در سال 1916 نتيجه داد و شركت بوئينگ با سرمايه گذارى 100 هزار دالر 

متولد شد.
اين غول صنعت هوانوردى حاال و در ماه آگوست 2016 در حالى 100 سالگى 
خود را جشن مى گيرد كه همچنان بوئينگ 777 دور پرواز ترين ساخته دست بشر 

در جو زمين است.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند
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از ايران:

جنازه اعداميان اول انقالب كجاست؟

قبرهايى كه نشانى درستى ندارند
در گوشه و كنار، هيچ توضيحى درباره آدم هايى كه 
توضيح،  گوياترين  شايد  نمى بينى.  شده اند  دفن  آنجا 
كار  چشم  تا  باشد.  قطعه 41  شكسته»  «سنگ قبرهاى 
اكثر  مى شود.  پيدا  سالمى  سنگ قبر  به ندرت  مى كند، 
مى شود  به سختى  و  خردشده اند  كامًال  سنگ قبرها 
نوشته هاى رويشان را خواند. بعضى از بازمانده ها روى 
شكالت  چند  دسته گل،  خردشده  سنگ هاى  همان 
تازه  كه  هرچند  گذاشته اند.  خيرات  براى  ميوه اى  يا 
نيست و بيشتر گل ها و ميوه ها زير آفتاب تند تابستان 
خشك شده اند. بعضى ديگر نه، به جاى سنگ، روى مزار 
يك در كوچك آهنى گذاشته اند. يك قبر ديگر هيچ 
دورتادور  كه  كوچكى  سنگ هاى  جز  ندارد،  نشانه اى 
مزار  هم  ديگر  بعضى  شده.  چيده  فرضى،  سنگ قبر 
سيمانى درست كرده اند. سنگ قبر سيمانى بزرگى هم 
كمى آن طرف تر از بقيه، در خالف جهت بقيه سنگ ها 

افتاده. 
من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد...

بين قطعه سنگ هاى هيچ قبر شكسته اى، تصويرى از 
متوفى نمى بينى. فقط اسم و فاميل نوشته شده كه آن هم با 
سنگ ها درهم شكسته. سنگ قبرها معموالً از باال شكسته 
شده اند و نوشته هاى پايين بعضى سنگ ها خواناست. 
تاريخ فوت روى تمام سنگ قبرها حدوداً يك بازه زمانى 
است؛ همه حوالى سال هاى 57، 58 و به ندرت1359 از 
دنيا رفته اند. در فضاى سنگين اين قطعه كه همه محتاطانه 
سعى كرده اند كمترين كلمات را روى سنگ قبر بنويسند، 

بعضى از بازمانده ها خوش سليقگى كرده اند و شعرى هم 
نوشته اند.

اما به نحو معنادارى سنگ ها شكسته شده و يا تخريب 
شده اند. 

 آفتاب بى رحمانه  روى سنگ قبرها مى تابد. بهشت زهرا 
در جنوب تهران بسيار خلوت است. مرد سالخورده اى 
حدودا 65 ساله، وارد قطعه 41 مى شود. پيراهن مشكى 
پوشيده و عينك دودى دارد. كنار قبرى مى نشيند و از 
تكه  روى  دارد،  همراه  كه  كوچكى  آب معدنى  بطرى 
مى روم  جلو  مى ريزد.  آب  آن  خردشده  سنگ هاى 
در  مختصات  اين  با  هم  ديگرى  قطعه  مى پرسم  و 
بهشت زهرا داريم؟ چطور مى توانم سنگ قبر مشخصى را 
پيدا كنم؟ بعد از كمى مكث ميگويد: «بار اوله كه ميايى 
اينجا؟ اسم ها يا پاك شده و يا برخى هم كه مانده براى 

نسل شما آشنا نيست.»
دوباره به مزارهاى سر راهم فكر مى كنم. خيلى ها اسم و 
نشانى نداشتند و انگار رمزگذارى شده بودند. مثًال روى 
دريچه آهنى نوشته H Z. يا فقط اسم و فاميل حك شده. 

روى يكى فقط يك اسم بود؛ مثًال «عباس».
دسته گل كوچكى كه آورده را روى قبر مى گذارد. با 
صداى آرام مى گويد: «همه نه ولى بيشتر آدم هاى اين 
قطعه مخالفان حكومت بودن؛ خيلى ها كه اول انقالب 
تو مدرسه علوى اعدام شدن. بعضى تيمسارهاى شاه يا 
حتى ميگن هويدا هم اينجاست. بعضى ها هم مجاهدين 

و اعضاى فداييان خلق هستند.»
به سنگ قبرى كه خودش باالى سرش نشسته اشاره 

مى كنم: «او كيه؟»
دوباره چند ثانيه مكث مى كند: «دايى من بود. فعاليت 
سياسى نداشت. كارمند نخست وزيرى بود. اول گفتند 
اعدامش  ساواك  با  همكارى  جرم  به  بعد  و  طاغوتيه 

كردند. سال 58 » 
- «يعنى اعتراض نكرديد كه چرا اينجا بايد دفن بشه؟» 
اعدامى هاى  بين  كه.  نمى گفتن  خانواده ها  به  «اصًال   -
سياسى دايى ام رو بردن. چند سال بعد نشونيشو به همون 
دادن. سنگ گذاشتيم دوبار اما هر دوبار ميبينى كه شبونه 
شكستن. اعتراض كه كرديم، هم گفتند بريد خدا رو 

شكر كنيد قبرش را نشانتان داديم!!!»
بيشتر از بيست سال است كه به اين قطعه مى آيد. در اين 
مدت تا به  حال اعتراض و برخورد بدى از كسى نديده 
ولى به هرحال همه اين قطعه را مى شناسند. مى گويد هر 
چه از اول انقالب دور مى شويم، حساسيت ها روى اين 
قطعه كمتر مى شود. هرچند كه سنت بى محلى به اين 
قبرها همچنان ادامه دارد. به سنگ قبر شكسته ديگرى در 

همان نزديكى اشاره مى كند:
«مثال همين. متعلق به يك افسر ارتش بوده، سرهنگ 
جديد  سنگ  دوباره  پيش  ماه  شش  خانوادش  بوده، 

انداختند ولى مى بينيد كه اين رو هم شكسته  شده اند.»
ميان كسانى كه به گورستان عمومى تهران مى روند شايد 
معدود آدم هايى مى دانند، قربانيان دادگاه هاى 2 دقيقه اى 
اول انقالب در قطعه 41 همين بهشت زهرا مدفون هستند. 
شما هم اگر به ايران مى رويد يا آشنايانى آنجا داريد به آنها 

بگوييد چه كسانى در اين قطعه خاك هستند.
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

در پايان هفته اى كه گذشت لس آنجلس (پايتخت ايرانيان 
خارج از كشور) به همت گروهى از كوشندگان سياسى به 
شاهد  پاشايى  پرچم دارى حزب مشروطه با دبير كلى فواد 
ياد،  گراميداشت  در  مردمى  و  شكوه  با  مراسمى  برگزارى 
خاطره و قدرشناسى از زحمات دو پادشاه ايران ساز پهلوى 

بود.
در اين مراسم كه كوشندگان سياسى، چهره هاى رسانه اى، 

از  قدرشناس  مردم  از  كثيرى  گروه  و  اجتماعى  كنشگران 
طبقات مختلف سنى و اجتماعى حضور داشتند، تنى چند 
از كوشندگان سياسى سخن گفتند و فيلم هايى در بزرگداشت 

رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوى پخش شد.
حزب مشروطه و همراهان اين نهاد سياسى همه ساله، به 
مناسبت چهارم و پنجم مرداد ماه (سالروز درگذشت پادشاهان 

پهلوى) ياد آنها را با برگزارى مراسمى گرامى مى دارد.

به روايت تصوير
بزرگداشت پادشاهان پهلوى 


