
بزرگ  كوروش  مدال  و  تمبر 
ملى  موزه  به  نگهدارى  براى 

اسرائيل سپرده شد

دوست پسر ايرانى ملكه زيبايى 
جهان در سال 2015

قيمت بنزين در لس آنجلس به 
2 دالر رسيد

آرش  همراه  به  مانكن  ساسى 
استيج  روى  لس آنجلس  در 

مى رود

راى دهندگان آمريكا: نگران از 
اقتصاد- خشمگين از سياست!

بدبينى روزنامه هاى سوئدى به 
داليل پناهندگى ايرانيان

با  مبارزه  دنبال  به  كرى  جان 
داعش از لس آنجلس
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به  فرهنگ  بنياد  اجرايى  مدير 
كه  گفته است  ايرانشهر  خبرگزارى 
محل نهايى نصب تنديس «آزادى 
روياى مشترك» كه بر اساس منشور 
مى شود  ساخته  بزرگ  كوروش 
را در تعامل با مقامات و مسئوالن 
شهرى لس آنجلس در شهردارى اين 

شهر معين كرده اند.
بنياد  اجرايى  مدير  اردكانى  عليرضا 
تقاطع  كردن  مشخص  با  فرهنگ 
و  بلوارد»  «سانتامونيكا  خيابان  دو 
منطقه  در  ايست»  پارك  «سنچرى 
و  تعامل  گفت  سيتى،  سنچرى 
منشور  نصب  براى  الزم  تفاهم هاى 
«آزادى يك روياى مشترك» در اين 
محل به انجام رسيده و نصب تنديس 
منشور كوروش در اين نقطه از شهر 

لس آنجلس قطعى است.
محل معين شده براى نصب تنديس 
پر  از  يكى  كوروش  منشور  بزرگ 
لس آنجلس  شهر  مناطق  تردد ترين 
است كه به دليل مجاورت با يكى 
(مال  خريد  مراكز  بزرگترين  از 
و  سيتى)  سنچرى  در  وست فيلد 
همچنين ساختمان هاى بزرگ ادارى 
روزانه  مى تواند  منطقه  اين  تجارى 
توجه ده ها هزار بازديد كننده  و عابر 
به تنديس بزرگ «آزادى يك روياى 
جلب  (منشوركوروش)  مشترك» 

نمايد.
الزم به يادآورى است كه اين بخش 
از بلوار  سانتا مونيكا جزو گران ترين 
لس  آنجلس  كالنشهر  خيابان هاى 
دروازه  واقع  در  و  شده  محسوب 

اصلى ورود به قلب شهر بورلى هيلز 
نيز شناخته مى شود.

طراحى و ساخت اين تنديس مدرن 
از منشور كورش را معمار معروف 
عهده  به  بالموند  سيسيل  انگليسى، 

گرفته است. 
تنديس  اين  نصب  و  ساخت  طرح 
بى نظير با حمايت بنياد فرهنگ در 
آمريكايى  كالنشهر  اين  شهردارى 
گذاشته  اجرا  مرحله  به  و  تصويب 

شده است.
كارشناسان فرهنگى در غرب آمريكا، 
يك  «آزادى  تنديس  نهايى  سازه 
روياى مشترك» را از لحاظ اهميت 
شهرى  ساختار  در  كه  جايگاهى  و 
لس آنجلس خواهد داشت با مجسمه 

آزادى در نيويورك مقايسه مى كنند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

روزنامه العربيه مى گويد قرار بوده سيامك نمازى به 
همراه ديگر زندانيان ايرانى آمريكايى از زندان اوين 
آزاد شود، اما به داليلى نا معلومى در آخرين لحظه 
نام او از فهرست تبادل زندانيان حذف شده است. 
اين روزنامه عدم آزادى اين بازرگان ايرانى آمريكايى 
نزديك به دولت تهران را حامل پيامى ترسناك براى 

سرمايه گذاران در ايران قلمداد كرده است.
روزنامه العربيه در وب سايت فارسى خود مى نويسد: 
سيامك نمازى، تاجر ايرانى-آمريكايى زندانى در 
ايران، قرار بود كه همزمان با اجراى توافق اتمى 
ايران در ماه گذشته به همراه ديگر زندانيان توسط 

مقامات ايرانى آزاد شود. 
به گزارش خبرگزارى رويترز، نمازى در ليست 4 
زندانى بود كه سايتهاى ايرنا و تابناك نام آنها را 
چاپ كرده و قرار بود در روز 16 ژانويه آزاد شوند. 
اما مقامات ايرانى بدون هيچ توضيحى نام نمازى را 

از ليست خارج كردند. 
نمازى، تاجر 44 ساله، كه در شهر دبى مستقر بوده 
و توسط «همايش جهانى اقتصاد» به عنوان «رهبر 
جوان جهان» انتخاب شده است، اكنون در زندان 
اوين است، جايى كه شكنجه زندانيان در جريان 
بازجويى زياد اتفاق مى افتد. دوستان نزديك نمازى 
مى گويند كه وضعيت او رو بوخامت گذاشته است. 
در حاليكه ايران قراردادهاى چند ميليارد دالرى با 
شركتهاى بين المللى مى بندند، پيام سيامك نمازى 
به ايرانيان خارج از كشور، كه بعد از لغو تحريمها 
هستند،  كشور  اين  اقتصاد  در  مشاركت  به  مايل 

ترسناك است. 

ايران بجاى آنكه از مهارتها و ارتباطهاى خارجى 
را  آنها  است  ممكن  كند،  استقبال  شهروندان  اين 

دقيقا به همين خاطر روانه زندان كند. 
نمازى  سيامك  اتهام  هنوز  ايران  قضايى  مقامات 
را اعالم نكرده اند، و تالشهاى خبرگزارى رويترز 

براى تماس با اين مقامات بى نتيجه مانده است. 
دوستان نمازى مى گويند كه او ممكن است قربانى 
اصالح  و  تندروها  بين  قدرت  جنگ  و  رقابتها 

طلبان در ايران شده باشد. بعضى حتى مى ترسند 
كه مقامات قضايى نمازى را براى «اعتراف» پاى 
تلويزيون بياورند، كارى كه نظام قضايى ايران به 

آن عالقه زيادى دارد. 
على خامنه اى، رهبر ايران هم درباره شهروندان 
را  آنها  و  داده  هشدار  ايرانى-آمريكايى 
رژيم»  «تغيير  دنبال  به  كه  خوانده  نفوذى هايى 

نرم هستند.

محل نصب تنديس منشور كوروش
(آزادى روياى مشترك) در لس آنجلس معين شد

العربيه: پيام ترسناك سيامك نمازى به سرمايه گذاران در ايران

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

www:iranshahrnewsagency.com

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، 
زيرا كه مى دانم خواهى آمد. من كوروش 
پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را براى 
پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه 

پيكر مرا در بر گرفته است رشك مبر...!!!
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راديو اسرائيل مى گويد موزه ملى اين كشور مزين به 
دريافت نسخه اى تمبر يادبود كوروش بزرگ و مدال 
طالى نابى شده است كه از اين تمبر در اداره تمبر و 

مدال هاى جمهورى اسرائيل، توليد گرديده است.
موزه ملى اسرائيل بعدازظهر دوشنبه 15 فوريه 2016 
به وقت محلى در اورشليم، تمبر و مدال طالى ناب 
كوروش بزرگ را كه به تازگى از سوى اداره تمبر و 
مدالهاى اسرائيل منتشر شده است، دريافت كرد. اين 
نخستين بار در جهان است كه تمبر و مدال طاليى 

كوروش كبير منتشر مى شود. 
 به گزارش راديو اسرائيل، به پاس خدمات كوروش 
تمبر  اسرائيل  كشور  يهود،  باستانى  ملت  به  بزرگ 
كوروش كبير را منتشر كرد و مدال طالى ناب آن را 

نيز ابداع نمود. 
 در آيينى با حضور صدها تن از مدعوين و عالقمندان 
امور فرهنگى در اسرائيل، موزه بزرگ اسرائيل در شهر 
اورشليم مدال طالى ناب كوروش كبير را نيز دريافت 

كرد. 

در  ايرانى  يهوديان  فدراسيون  سوى  از  مدال  اين   
از  كه  شد،  اعطاء  اسرائيل  موزه  رييس  به  نيويورك 
مراسم  اين  در  صراف  پروانه  فدراسيون،  آن  جانب 

شركت كرد و آقاى جيمز شنايدر رييس موزه اسرائيل، 
هاى  مدال  و  تمبر  اداره  رييس  راتسون  يارون  آقاى 

اسرائيل در اين مراسم حضور داشتند. 

با   losangelesgasprices.com سايت  وب 
انتشار خبر ارائه بنزين در برخى جايگاه هاى سوخت 
گيرى COSTCO و ARCO در منطقه لس آنجلس 
بزرگ كه از اين هفته بنزين معمولى خود را با نرخ 

1,99 دالر عرضه خواهند كرد نوشت:
قيمت  كاهش  باالخره  ساله  چند  دوره  يك  از  پس 
بنزين در لس آنجلس ركورد شكست و به زير 2 دالر 

تنزل يافت.
قيمت  از  ليستى  خود  گزارش  در  سايت  وب  اين 
بنزين در مناطق مختلف لس آنجلس ارائه كرده است 
سوخت  ايستگاه هاى  ارزان ترين  آدرس  آن  در  كه 
رسانى در كالنشهر لس آنجلس و ديگر نقاط جنوب 

كاليفرنيا قابل دست رس است.
به گزارش losangelesgasprices.com در زيپ 
كد 90024 پمپ بنزين ARCO با قيمت 2,29 ، در 
 W Olympic Blvd & S Robertson تقاطع 
ارائه  را  لس آنجلس  سايد  وست  بنزين  ارزان ترين 

مى كند.
در محدوده شرمن اوكس با زيپ كد 91403  پمپ 
 Sepulveda با قيمت 2,15 دالر در Costco بنزين

پايين ترين نرخ را داشته است.

Reseda و Tarzana در محدوده شهرهاى
 Chevron بنزين  91335پمپ  كد  زيپ  با 
تقاطع  در  دالر   2,15 قيمت  با  نيز 
Sherman Way & Corbin به عزضه بنزين اقدام 
كرده است. در بورلى هيلز نيز بنزين در هفته پيش رو 
افت قيمت خواهد داشت و به عنوان نمونه پمپ بنزين 
Shell در S. Robertson Blvd بنزين را به قيمت 

2,49 مى فروشد.
  Super در شهر گلندل نيز قيمت بنزين در جايگاه 
به  دالر  تنها 1,99  قيمت  به   LA Fuel همچنين  و 
شهر  اين  در  است.  شده  گزارش  گالن  هر  ازاى 
و   Costco و   ARCO بنزين هاى  پمپ  همچنين 
Del Amo Petroleum  نيز همين نرخ را براى 

عرضه بنزين در نظر گرفتند.

اين وب سايت ليستى از گرانفروش ترين جايگاه هاى 
عرضه بنزين در لس انجلس را نيز عرضه كرده است 
در  76 بنزين  پمپ  يك  به  آن  نخست  رتبه  كه 
قيمت  تابلوى  كه  است  رسيده   Wilshire Blvd  
هفته جارى را باقيمت 3,99 به ازاى هر گالن بنزين 

معمولى تثبيت كرد. 

متخلص  ايرانى،  شاعر  و  نويسنده  ايزدپناه،  حميد 
 2016 فوريه   8 دوشنبه  شامگاه  لرستانى»  «صفاى  به 
پاريس  در  سالگى  سه  و  هشتاد  در  (19بهمن1394)، 
موسيقى  و  تاريخ  زمينه  در  را  آثارى  وى  درگذشت. 

لرستان بر جاى گذاشته است.
تبليغات در خبرگزارى ايرانشهر

حميد سليمانيان
حميد ايزدپناه در هزار و سيصد و يازده در خرم آباد 
متولد شد. او سال ها در دبستان و دبيرستان هاى اين شهر 
تدريس مى كرد و رياست اداره فرهنگ و هنر لرستان را 
بر عهده داشت. سپس با كمك تنى چند از عالقه مندان 

موسيقى به گردآورى موسيقى بومى لرستان پرداخت. 
به  دعوت  ملى  آثار  انجمن  سوى  از   1346 سال  در 
همكارى شد تا درباره آثار باستانى لرستان به پژوهش 

بپردازد كه حاصل آن اثرى به همين نام شد.
عالوه بر مجموعه سه جلدى، «آثار باستانى و تاريخى 
لرستان»، كتاب هاى «لرستان در گذرگاه تاريخ و زمان»، 
«شاهنامه لكى»، «فرهنگ لرى»، «فرهنگ لكى»، «شاعران 
در اندوه ايران»، «داستانها و زبانزدهاى لرى و كتابشناسى 
مثلهاى فارسى»، «آهنگ ها و ترانه هاى لرى» و «كتيبه هاى 

لرستان» از آثار ايزدپناه است.
از حميد ايزدپناه به عنوان نخستين كسى نام برده مى شود 
در  لرستان  موسيقى  نت نويسى  و  گردآورى  براى  كه 
با  همچنين  كرد.  تالش  چهل  دهه  نخستين  سال هاى 
حمايت او، چندين گروه تئاتر در لرستان فعاليت  كردند. 
قرار است كه پيكر ايزدپناه روز جمعه 12 فوريه به ايران  
منتقل شود تا بنا بر وصيت خود در زادگاهش به خاك 

سپرده شود.

تمبر و مدال كوروش بزرگ
 براى نگهدارى به موزه ملى اسرائيل سپرده شد

قيمت بنزين در لس آنجلس به
 2 دالر رسيد

حميدايزدپناه شاعر ايرانى فرانسوى 
درگذشت

ساسى مانكن 
به همراه آرش
در لس آنجلس 

روى استيج 
مى رود

ساسى مانكن خواننده مشهور ايرانى كه در جريان 
سبز  جنبش  از   1388 جمهورى  رياست  انتخابات 
دورى  مدت ها  پس  بود،  شده  دستگير  و  كرده  دفاع 
از برنامه هاى هنرى، براى نخستين بار در آستانه نوروز 
1395 خورشيدى در لس آنجلس روى استيج مى رود.

كه  را  جوان  خواننده  اين  آمريكاى  تور  ويژه  برنامه 
كمپانى معتبر LIVE NATION با همكارى مجله 
از  تركيبى  مى كند،  برگزار  لس آنجلس  چاپ  جوانان 
كنسرت آرش لباف خواننده مطرح موزيك هيپ هاپ 

و ساسى مانكن است. 
برانگيز  مناقشه  انتخابات  از  بعد  كه  مانكن  ساسى 
مهدى  از  دفاع  در  سال 1388  در  جمهورى  رياست 
به  مردم  خيابانى  اعتراضات  رهبران  از  يكى  كروبى 
نتيجه انتخابات كه به جنبش سبز معروف شد، ترانه اى 
اجرا كرد، از سوى نهادهاى امنيتى به دفعات دستگير 
شد و سرانجام در تابستان 2012 مجبور به ترك ايران 
اين  در  او  رفت.  مالزى  به  زندگى  ادامه  براى  و  شد 
مدت برنامه هاى هنرى محدودى در مالزى اجرا كرده 

است.
 2013 ابتداى  در  تا  شد  باعث  ايران  از  او  خروج 
و  مجازى  فضاى  در  او  درگذشت  بر  مبنى  شايعه اى 
در ايران منتشر  امنيتى  نهاد هاى  رسانه هاى وابسته به 
با  ويدئوموزيكى  تك  انتشار  با  نهايت  در  كه  شود 
شايعات  اين  فوريه 2013  در  كردى»  «عاشقم  عنوان 

پايان يافت.
ساسى مانكن متولد سال 1367 در اهواز و تا زمان 
خروج از ايران ساكن شهر كرج بود و در مدت فعاليت 
هنرى خود در ايران كه كليه اين فعاليت ها به صورت 
زير زمينى (بدون مجوز) انجام شده بود، در بين جوانان 
به شدت محبوبيت يافت. برخى ترانه هاى اين خواننده 
جوان ايرانى تبار، پاى ثابت مجالس عروسى و شادى 
در داخل و جامعه ايرانيان خارج از ايران است. آقاى 
آرش  همراه  به  خود  آمريكاى  تور  در  مانكن  ساسى 
كاليفرنيا  در  ارواين  و  لس آنجلس  شهرهاى  در  لباف 
و آستين و مك آلن در تگزاس برنامه خواهند داشت.

كنسرت مشترك آرش لباف و ساسى مانكن در مورخ 
19 مارچ 2016  در لس آنجلس اجرا خواهد شد.
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

انتشار نشريه ايرانشهر در هفته اى كه گذشت توجه بسيارى از مخاطبان 
كه  دوستانى  چه  و  برانگيخت  را  كاليفرنيا  جنوب  در  زبان  فارسى  جرايد 
شخصا ما را مى ديدند و چه عزيزانى كه از طريق 08 ايرانيان و يا شركت 
كتاب با ما تماس داشتند همگى متفق القول از آمدن دوباره ايرانشهر استقبال 

كردند.
نكته مهم اينكه توجه و تمركز ايرانشهر بر اخبارى كه براى خوانندگانش 
در منطقه جنوب كاليفرنيا كاربردى باشد، از ديد اين خوانندگان فهيم دور 
نمانده بود و ضمن پيشنهادات و انتقاداتى كه مطرح مى كردند، به اين مهم 
اذعان داشتند كه اخبار منتشر شده در ايرانشهر را براى اولين بار بود كه 
مى خواندند و يا دست كم مى دانستند كه اين اخبار براى نخستين بار در 
خبرگزارى ايرانشهر منتشر شده بود. نكته مهمى كه توليد صددرصدى محتوا 
و پرهيز از باز نشر اخبار رسانه هاى بزرگ مانند بى بى سى و ... ايرانشهر را 

در چشم مخاطبان متمايز جلوه داد.
همين امر باعث شد تا در تحريريه ايرانشهر بحث هاى متنوعى مطرح شود 
و در نهايت تصميم بر اين باشد كه ايرانشهر در انتخاب اخبار براى نسخه 
چاپى با تمركز بر محدوده جغرافيايى پخش خود كه بيشتر در جنوب كاليفرنيا 
متمركز است بكوشد تا اخبار محلى جامعه ايرانيان، برخى رويدادهاى محلى 
تاثيرگذار بر زندگى عمومى و البته موضوعات مهم و مورد توجه جامعه را 
بيشتر مد نظر گرفته و با آگاهى به تفاوت بين خوانندگان نسخه چاپى با 
بينندگان و دريافت كنندگان خبر از نسخه اصلى خبرگزارى، سعى در ارائه 
دو راهكار متفاوت در تنظيم خبر و مطالب داشته باشد. كه اين امر در آينده 

نزديك تحقق جامع خواهد يافت.
با اين حال ما را از راهنمايى ها خود بى بهره نگذاريد و صد البته خود 
به عنوان خبرنگاران ايرانشهر كوشا و فعال باشيد. رويدادهايى را در آنها 
از  و  بگذاريد  اشتراك  به  ايرانشهر  خوانندگان  ديگر  با  داريد  مشاركت 
مراسمى كه مى رويد گزارش هاى كوتاهى براى ايرانشهر به همراه تصاوير 
قابل چاپ ارائه كنيد تا ما منت دار قلم و قدم شما در ايرانشهر باشيم. براى 

ارسال مطالب خود به ايرانشهر تنها و تنها از ايميل زير استفاده كنيد:
iranshahr@ketab.com

تماس از شما
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درايه درخشش دختر محمد درخشش وزير فرهنگ 
در دوران پيش از انقالب و خواهر ستاره درخشش 
رييس بخش فارسى صداى آمريكا موفق به اخذ نشان 
عالى فرهنگى دولت فرانسه شد. اين نشان در هفته اى 
كه گذشت در محل سفارت فرانسه در واشنگتن به 

وى اهدا شد.
به  را  خود  فرهنگى  نشان  عاليترين  فرانسه  دولت 
فرانسه  ادبيات  و  زبان  استاد  درخشش»  «درايه  دكتر 
در دانشگاه هاوارد و استاد ميهمان در دانشگاه جورج 

تاون در واشنگتن اهدا كرد. 
در نامه اى كه به امضاى وزير فرهنگ فرانسه رسيده، 
نوشته شده است كه دولت فرانسه درايه درخشش را 
فرهنگى  خدمات  و  تقدير  قابل  موفقيتهاى  خاطر  به 
در  ادبيات  و  فرهنگ  زبان،  ترويج  در  وى  چشمگير 
سراسر جهان شايسته دريافت اين نشان دانسته است.

دكتر درخشش از دانشگاه سوربون پاريس دانشنامه 
تحقيق  كرد.  دريافت  خودرا  دكترى  و  ليسانس  فوق 

و پژوهش وى خاصه در باره ادبيات فرانسه در قرن 
نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. او همچنين نخستين 

مترجم اشعار فروغ فرخزاد به زبان فرانسه است.
به  كتاب  چندين  نوشتن  بر  عالوه  درخشش  درايه 

زبان فرانسه از جمله «و زوال زن را آفريد» ، «امابوارى 
اسرارآميز»، «شباهت هاى نوشته هاى صادق هدايت 
با آثار چندنويسنده فرانسه» ، مؤلف ده ها مقاله و نقد 

كتاب نيز مى باشد.

«پيا ورتزباخ» ملكه زيبايى جهان و دختر شايسته 
در  برنامه  مجرى  اشتباه  كه   2015 سال  در  فيليپين 
هر  از  بيش  كلمبيا  برگزيده  دختر  و  او  نام  اعالم 
وقت ديگرى او را خبرساز كرد، حاال از رابطه اش 

برداشته. پرده  ايرانى فيليپينى  پسر  يك  با 
آلمانى  فيليپينى  رگه  دو  نيز  خود  كه  «پيا»  خانم 
است با انتشار عكسى از خود در كنار دوست پسر 
فيليپينى  مادرى  از  كه  بهادران»  «ميثاق  ايرانى اش 
از  است،  آمده  دنيا  به  ايران  در  ايرانى  پدرى  و 
جام  انتخابى  مسابقات  در  خاطر  به  تا  خواسته  او 
گل  برايش  و  برود  ميدان  به  او  عشق  به  جهانى 
سال  زيبايى  ملكه  كه  است  بار  خستين  اين  بزند. 
كرده  منتشر  خبرى  خود  عاشقانه  زوابط  از   2015

است.
ميثاق بهادران در حال حاضر در تيم ملى فوتبال 
دندانپزشك  يك  كه  او  زند.  مى  توپ  فيليپين 
مدام  و  دارد  فيليپينى  مادرى  كه  فيليپينى  ايرانى- 
در  و  تهران  در   ، است  مانيل  به  تهران  مسير  در 
سنين جوانى فيلم هم بازى كرده و با سحر زكريا 
جلوى دوربين رفته است. آقاى بهادران چند سال 

كشور  آن  در  تا  كرد  مهاجرت  فيليپين  به  پيش 
كه  او  بخواند.  پزشكى  و  دهد  ادامه  را  درسش 
فوتبال هم دوست داشته از طريق تيم دانشگاهش 
 28 سن  در  هايش  گل  با  حاال  و  كرده  پيشرفت 

گفته  به  است.  شده  فيليپين  فوتبال  ستاره  سالگى، 
برخى وب سايت هاى ورزشى در ايزان، هر بار كه 
يا  استقالل  تيمهاى  تمرينات  در  مى رود  ايران  به 

نفت تهران حاضر مى شود تا آماده بماند.

نامزدى  جمهوريخواه  داوطلبان  شب  شنبه  مناظره 
ايالت  در  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات 

شد. برگزار  جنوبى  كاروليناى 
قاضى  مرگ  الشعاع  تحت  اگرچه  مناظره  اين 
از  پس  بالفاصله  اما  گرفت،  قرار  اسكاليا  آنتونين 
قاضى  اين  ياد  گراميداشت  در  سكوت  دقيقه  يك 
در  آمريكا  خارجى  سياست  مساله  عالى،  ديوان 

خاورميانه و ايران مطرح شد.
جمهوريخواه  حزب  مطرح  چهره  ترامپ،  دونالد 
مقابله با داعش را اولويت سياست خارجى خود اعالم 

كرد و جنگ عراق را يك اشتباه بسيار بزرگ خواند.
رئيس  بوش،  جرج  از  انتقاد  ضمن  ترامپ،  آقاى 
جنگ  آن  كه  افزود  آمريكا،  سابق  جمهورى 
خاورميانه را بى ثبات كرد و موجب افزايش نفوذ 

ايران در منطقه شد.
باراك  دولت  اى  هسته  توافق  از  ترامپ  دونالد 

اوباما با ايران نيز انتقاد كرد.
نامزدى  جمهوريخواه  داوطلب  ديگر  كروز،  تد 
ايران  يك   2016 جمهورى  رياست  انتخابات 
خارجى  سياست  تهديد  ترين  بزرگ  را  هسته اى 

خواند. آمريكا  ملى  امنيت  عليه 
نفوذ  كردن  محدود  نيز  روبيو  ماركو  سناتور 
محور  سه  از  يكى  را  ميانه  خاور  در  ايران  فزاينده 

خواند. خارجى  سياست 
در اين مناظره به شدت داغ، ترامپ، كروز، ماركو 
مهاجران  موضوعات  سر  بر  بوش  جب  و  روبيو 
بوش  جرج  جمهورى  رياست  سابقه  و  غيرقانونى 
ديگر  بار  ترامپ  كردند.  بحث  بايكديگر  شدت  به 
در اين مناظره تد كروز را دروغگو خواند و گفت 

او انسان بدى است.
انتخاباتى  مناظره  هاى  در  وقتى  ايران  ماجراى  اما 
سرسى  دموكرات ها  اردوگاه  به  كه  شود  مى  داغ تر 

بزنيم.
مناظره  وسط  اينكه  مى كرد؟!  را  فكرش  كى 
آمريكا،  جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى 
يكى نام «مصدق» را به زبان بياورد و با يادآورى 
وقايع 70 سال پيش ايران، سياست  خارجى رقيبش 

را نقد كند ...
برنى سندرز، سياستمدار چپ گرايى كه در تالش 
انتخابات  در  را  دموكرات  حزب  نامزدى  است 
روز  بياورد،  دست  به  آمريكا  جمهورى  رياست 
پنج  شنبه 11 فوريه در مناظره اش در برابر هيالرى 
به  را  استدالل هايش  مجادله،  ميان  در  كلينتون، 
به  و  آميخت  در  مصدق  محمد  سرنوشت  روايت 
هيجانى كم سابقه در ميان گروهى از ايرانى ها كه 

مناظره را دنبال مى كردند دامن زد.
و  مصدق»  «دكتر  سراغ  رفت  سندرز  كه  شد  چه 

وقايع سال 32؟
كه  مساله اى  بود؛  خارجى  سياست  سر  بر  دعوا 
براى هيالرى كلينتون اهميت ويژه اى دارد چرا كه 

وزارت  تصدى  مجريه،  قوه  در  او  سابقه  مهمترين 
رياست  نخست  دوره  در  آمريكا  خارجه  امور 

جمهورى باراك اوباما است.
و گويا در جريان مجادله بر سر سياست خارجى 
صحبت  به  ويژه اى  عالقه  كلينتون  خانم  هم 
درباره ايران دارد. (او پيشتر هم يك بار وقتى نام 
دوستداران  بسيارى  كه  آورد  زبان  به  را  «ايرانيان» 
با  كه  گفت  او  شدند.  نااميد  او  ايرانى-آمريكايى 
و  كرده  دشمن  خودش  با  را  «ايرانى ها»  اقداماتش 

مى كند.)  افتخار  دشمنى  به اين 
اماسوال اينجاست كه چه كسى با كلينتون دشمن 

است؟ ايرانى ها يا رژيم ايران؟
سندرز  برنى  كلينتون،  هيالرى  مقابل  نقطه  در 
تهاجمى  خارجى  سياست  با  اساسا  كه  است  مصر 
ميانه اى ندارد و معتقد است كه منافع ملى آمريكا 
مشترك  منافع  يافتن  و  همكارى  طريق  از  بايد 
از  بردن  نام  با  مشخصا  و  شود.  تامين  ديگران  با 
با  روابط  عادى سازى  هوادار  كه  گفته  ايران  كشور 

است. تهران 
برنى  موضع  همين  پنج شنبه  مناظره  در  كلينتون 
با  كه  حمله اى  داد؛  قرار  حمله  هدف  را  سندرز 
ضد حمله برنى سندرز روبه رو شد. سندرز تشريح 
كرد كه به نظرش ايران «حامى تروريسم در اقصى 
نمى خواهد  وجه  هيچ  به  و  است  جهان»  نقاط 
بلكه  كند»  عادى  را  ايران  با  رابطه  فردا  «همين 
ايران»  با  روابط  سازى  «عادى  مساله  است  معتقد 

بايد به شكل يك روند گام به گام، اجرا شود.
وقتى بحث دو نامزد باالگرفت، سندرز در تشريح 
ديدگاهش مساله «مداخله در امور ديگر كشورها» 
در  حسين  صدام  سرنگونى  به  و  كرد  مطرح  را 
گفت  او  كرد.  اشاره  ليبى  در  قذافى  معمر  و  عراق 

خالء  به  نفر  دو  اين  سرنگونى  است  معتقد  كه 
قدرت در كشورهاى عراق و ليبى و قدرت گرفتن 

گروههايى مانند داعش منجر شده است.
كرد  نقل  را  روايتى  سندرز  كه  بود  اينجا  در  و 
تاريخى  اهميت  از  ايرانى ها  از  برخى  براى  كه 
مرداد   28 «كودتاى  است:  برخوردار  فوق العاده اى 

سال 32».
سندرز گفت كه در آن زمان، آمريكا در سرنگونى 
انتخاب  دموكراتيك  شكل  به  كه  وزيرى  «نخست 
به  را  شاه  محمدرضا  و  كرد  مشاركت  بود»  شده 
همين  دليل  به  بعد،  سال  چندين  و  برگرداند  ايران 
به  شد  وضعيت  و  شد  انقالب  ايران  در  وقايع 

شكلى كه امروز هست.
آمريكا  «مداخله  به  انتقادى  نگاه  اين  در  او  البته 
در سرنگونى محمد مصدق در سال 32» در آمريكا 
سوى  از  هم  مشابه  موضعى  پيشتر  و  نيست  تنها 
كاخ سفيد و هم از وزارت خارجه اين كشور نيز 

بيان شده است.
تفاوتهاى  آنچه  سخنان،  اين  از  مهمتر  شايد  اما 
كلينتون  هيالرى  با  را  سندرز  خارجى  سياست 
نمايان كرد، مجادله اين دو بر سر هنرى كسينجر، 
وزير خارجه افسانه اى آمريكا در دهه 70 ميالدى 

بود.
كسينجر  كه  بود  گفته  پيشتر  كلينتون  هيالرى 
جمهوريخواه را چونان استادى براى خود مى داند 
سندرز  اما  بود.  گفته  سخن  او  به  عالقه اش  از  و 
خارجى  سياست  بنيادين  تفاوتهاى  اينكه  براى 
خود را با هيالرى كلينتون به رخ بكشد، به همين 
هيچ  گفت،  خونسرد  خيلى  و  كرد  اشاره  مساله 
ميانه اى با ديپلماسى با مدل كسينجر ندارد و آن را 

مى داند. مخرب  بسيار 

نشان شواليه فرهنگى فرانسه به خواهر رييس بخش 
فارسى صداى آمريكا اهدا شد

دوست پسر ايرانى ملكه زيبايى جهان در سال 2015

ايران در كانون مناظره هاى انتخاباتى آمريكا
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براى  كه  فرانسوى  ايرانى  فيلمساز  ساتراپى  رجان 
ساخت فيلم هاى پرسپوليس 1 و 2 به شهرت رسيده بود 
براى ساخت فيلم جديدش به مراكش كه يكى از ده 

مقصد برتر فيلمسازان است خواهدرفت.
مرجان ساتراپى فيلمساز ايرانى فرانسوى كه در حال 
ساخت فيلم جديد خود به نام «سفر خارق العاده فاكير» 
است، مراكش را به عنوان يكى از لوكيشن هاى اصلى 

فيلم جديدش انتخاب كرده است.
اين فيلم بر اساس رمان نويسنده فرانسوى تبار رومين پورتالو 
ساخته مى شود. اوما تورمان بازيگر آمريكايى و لورنت 
الفيته بازيگر فرانسوى در اين فيلم نقش آفرينى خواهندكرد 
و مضمون فيلم كه تلفيقى از واقعيت و تخيل است در 
صحنه هاى جالبى كه ساتراپى خلق مى كند به جان مى گيرد.

مرجان ساتراپى فيلمساز ايرانى فرانسوى  كه بيشتر 

پرسپوليس  مصور  داستان هاى  به  را  خود  شهرت 
مديون است، در سال 1348 در رشت متولد شد و 
رفت.  اتريش  به  خود  تحصيالت  ادامه  براى  بعدها 

وى براى تحصيل در دانشگاه به ايران بازگشت اما 
مهاجرت  استراسبورگ  به  جدايى  و  ازدواج  از  پس 

كرد و ماندگار شد.

قتل يك معلم ايرانى تبار ساكن شهر سله در آلمان 
تأثر عموم را برانگيخته است. او در بين شاگردان و 
همكاران خود محبوب بود. اداره پليس براى يافتن 
قاتل يا قاتلين اين معلم «كميسيونى ويژه» تشكيل 

داده است.
دويچه وله فارسى اين معلم آلمانى ايرانى تبار را 
مهدى ح. معرفى كرده است. او 55 سال داشته و در 
يكى از دبيرستان هاى شهر سله (Celle) رياضى، 
فيزيك و شيمى تدريس مى كرده است. شهر سله 
در ايالت نيدرزاكسن واقع شده  و حدود 70 هزار 

نفر جمعيت دارد. 
فوريه   9) سه شنبه  روز  ح.  مهدى  كه  آنجايى  از 
/ 20بهمن) بر سر كالس درس حاضر نشده بود، 
همكاران او نگران شده و به او تلفن مى كنند، اما 

تالش هاى آنان بى پاسخ مى ماند. 
به نوشته رسانه هاى آلمان يكى از معلمان دبيرستان 
به خانه همكارش مراجعه مى كند و با كليدى كه 
قبال مهدى در نزد همسايه اش گذاشته بوده، موفق 
مى شود وارد خانه شود. او جسد او را در زيرزمين 

پيدا مى كند و بالفاصله به پليس اطالع مى دهد. 
تورستن والهاينكه، يكى از مقامات اداره پليس شهر 
سله به رسانه هاى آلمان گفته است، در كالبدشكافى 
كه در روز چهارشنبه (10 فوريه/ 21بهمن) انجام 
گرفته، مشخص شده است كه اين معلم در نتيجه 
ضربه اى كه بر سرش وارد آمده، درگذشته است. 
اين مقام پليس تاكيد كرد كه اداره پليس با تشكيل 
«كميسيون ويژه بررسى قتل» به اين حادثه رسيدگى 

مى كند. 
به گزارش منابع پليس تحقيقات از جمله در ميان 
دارد.  ادامه  مهدى  اطرافيان  و  دوستان  همكاران، 
همسايه هاى مقتول گفتند كه او فردى آرام و سربه 

زير بوده و به اطرافيان خود كمك مى كرده است.

نسيم پدراد nasim pedrad در برنامه جديد شبكه 
فاكس با نام «چاد يك پسر آمريكايى» كه در مورد يك 
خانواده ايرانى آمريكايى است، نقش آفرينى مى كند. او در 

اين سريال در نقش يك پسر نوجوان ظاهر خواهد شد.
نسيم پدراد بازيگر ايرانى آمريكايى هاليوود كه پيش از 
مى كرد  آفرينى  نقش   Saturday night live در  اين 
در سريال جديد شبكه فاكس كه در مورد يك خانواده 
پسر  يك  «چاد  و  شود  مى  ساخته  ايرانى آمريكايى 

آمريكايى» نام دارد، بازى خواهدكرد.
خانم پدراد در مورد كار جديدش به خبرنگاران گفته كه 
«من براى بازى در اين سريال كه در مورد يك خانواده 
ايرانى اهل خاورميانه و مهاجر به آمريكا است و نه بر ضد 

و نه موافق جنگ است، بسيار هيجان زده ام.»

جالب اينجاست كه نسيم پدراد 34 ساله در اين سريال 
خواهدكرد.  بازى  را  ساله  بچه 14  پسر  يك  چاد  نقش 
ژانر  در  موفق  بازيگر  يك  عنوان  به  بيشتر  پدرام  خانم 
بازيگر  يكصد  فهرست  در  و  شود  مى  شناخته  كمدى 

بازيگران جذاب و سكسى هاليوود جا دارد.
با  ديگرى  سريال هايى  فاكس  شبكه  نيز  اين  از  پيش   
موضوع خانواده ها و جامعه مهاجران به امريكا ساخته بود 
كه قالبا با موفقيت در جذب مخاطب روبرو بوده است. از 
آن ميان سريال  Black ish  شهرت جهانى دارد. گمان 
مى رود استقبال مخاطبان از سريال جديد شبكه تلويزيونى 
يادآور  ايرانى آمريكايى  خانواده  يك  موضوع  با  فاكس 
موفقيت مجموعه تلويزيونى شاهان سان ست باشد كه در 

زمان پخش خود، سر وصداى زيادى به همراه داشت.

آزيتا  صالحيت  فوريه 2016   12 جمعه  آمريكا  سناى 
به  اوباما،  پرزيدنت  سوى  از  پيش  سال  يك  كه  راجى 
عنوان سفير اياالت متحده در سوئد معرفى شده بود را 
تأييد كرد. خبرگزارى ايرانشهر نخستين بار در 24 اكتبر 
2015 (2 آبان 1393) خبر انتخاب خانم راجى را منتشر 

كرده بود.
آزيتا راجى كه در تهران متولد شده و سال هاى نخست 
زندگى اش را در ايران گذرانده است، دانش آموخته لوزان 

سوئيس است و 17 سالگى راهى آمريكا شده است. 
در  راهبردى  امور  متخصص  وى  سفيد،  كاخ  گفته  به 
بازرگانى  است، تجربه بين المللى و اجرايى در امور مالى 
و بازار جهانى دارد و در چندين بانك، مؤسسه مالى و 

اقتصادى عضو هيئت مديره بوده است.
سفير جديد آمريكا در سوئد، مدرك كارشناسى اش را 
در معمارى و زبان فرانسه از كالج بارنارد دانشگاه كلمبيا، 
و مدرك كار شناسى ارشد خود را در زمينه امور مالى از 

دانشكده اقتصاد   همان دانشگاه گرفته است.
باراك  انتخاباتى  كمپين  فعاالن  از   2012 سال  در  وى 
اوباما براى رقابت هاى رياست جمهورى بود و توانست 
صد ها هزار دالر كمك مالى براى اين كمپين جمع آورى 
كند. به گفته كاخ سفيد، وى در سال 2008 نيز در كميته 

ملى دموكرات ها فعال بود. 
خانم راجى عالوه بر زبان انگليسى، به زبان هاى فارسى 
و فرانسه نيز تسلط دارد و قرار است ظرف شش ماه آينده 
كند.  آغاز  استكهلم  در  آمريكا  سفارت  در  را  خود  كار 
او نخستين سفير زن آمريكا در سوئد است و همچنين 
اياالت  سفير  كه  است  ايرانى تبارى  آمريكايى  نخستين 

متحده مى شود. 
خانم راجى جانشين، مارك برژينسكى فرزند زبيگنيو 
برژينسكى مشاور امنيت ملى پيشين آمريكا مى شود.  وى 
زندگى  كاليفرنيا  شمال  در  همسرش  همراه  اكنون  هم 

مى كند، و پنج فرزند دارد. 

به  دفعات  به  اخير  هفته هاى  در  سوئد  روزنامه هاى 
آن  عواقب  و  خاورميانه  از  پناهندگان  قبول  موضوع 
مورد،  آخرين  در  و  پرداخته اند  كشور  اين  براى 
استفاده  سو  درباره  كاريكاتور  يك  انتشار  هفته  اين 
پناهندگان ايرانى تبار و داليل غير واقعى برخى از آنها 

براى اخذ تابعيت سوئد خبرساز شده است.
دوگانه  رفتار  موضوع  به  كه  كاريكاتور  اين  انتشار 
ايرانى،  تابعيت  ترك  قبال  در  ايرانى  پناهندگان 
از  حمايت  اخذ  يا  و  سوئدى  تابعيت  دريافت  براى 
كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل پرداخته است، 

تصوير نقاشى شده يك پناهنده ايرانى را نشان مى دهد 
تا  مى كوشد  پناهندگى  دريافت  براى  كه  همزمان  كه 
خود را در كشور ايران قربانى و يا در خطر جلوه دهد، 
براى دريافت پاسپورت ايرانى و نيز مسافرت به كشور 

ايران اقدام كرده است.
ايرانى  روزنامه نگار  از  يك  گفته  به  كاريكاتور  اين 
سوئدى نشانگر رفتار دوگانه افرادى است كه با ريا 
كارى و پرونده هاى جعلى كوشيده اند تا پناهندگى در 
كشور هاى پناهجو پذير را به دست آورند وسپس براى 
سفر به ايران و استفاده از تابعيت اين كشور نيز اقدام 

كرده اند.
اخيرا و در پى كثرت تقاضاى مهاجرت و پناهندگى 
به سوئد موضوع جعل پرونده براى دريافت پناهندگى 
سياسى و يا اجتماعى از اين كشور و هزينه هاى آن 
براى ماليات دهندگان سوئدى به يكى از موضوعات 

داغ در رسانه هاى اين كشور تبديل شده است.
در حالى روزنامه هاى سوئد به رفتار دوگانه برخى 
پناهندگان ايرانى تبار واكنش نشان داده اند كه هم اكنون 
هفت كرسى نمايندگى پارلمان اين كشور در اختيار 

اتباع ايرانى سوئدى است.

مرجان ساتراپى براى فيلم جديدش به مراكش مى رود

قتل مرموز يك 
معلم ايرانى تبار 

در آلمان

نقش پسر 14 ساله به بازيگر زن 
ايرانى آمريكايى رسيد

نخستين سفير ايرانى تبار اياالت متحده آمريكا

بدبينى روزنامه هاى سوئدى به داليل پناهندگى ايرانيان
در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

پيش از آنكه بانك ها دارايى شما را تصاحب كنند
 با ما تماس بگيريد

PROPERTY 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

امالك  نقدى  مبلغ  كشيدن  بيرون  با  تا  مى كنيم  كمك  شما  به  ما 
خود 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
 Mr. Bobak Rodian                          :مشاور فارسى زبان
310 853 0453
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اقتصاد و امور بين الملل:

وضع  از  نارضايتى  دليل  به  آمريكايى  شهروندان 
كانديداهاى  به  امسال  انتخابات  در  خود  اقتصادى 

برده اند. پناه  راديكال 
رياست  مهم  انتخابات  سياسى  رقابت هاى 
حرارت  و  شدت  با  امسال  آمريكا  جمهورى 
دارد  جريان  قبلى  دوره هاى  با  مقايسه  در  بيشترى 
دوره  اين  سياسى  مبارزات  جهات  برخى  از  و 
از  بى سابقه  كرده.  پيدا  بى سابقه اى  خصوصيات 
و  راديكال  كانديداى  چند  امسال  كه  جهت  اين 
كرده اند  كسب  را  عمومى  حمايت  بيشترين  تندرو 
و متقابًال كانديداهاى ميانه روى متعلق به جناح هاى 
اصلى درون حزبى مورد بى مهرى راى دهندگان در 

گرفته اند. قرار  مقدماتى  انتخابات 
و  آمريكا  مردم  نظرات  كلى  روند  به  نگاهى  با   
مى توان  آسانى  به  كشور  اين  در  عمومى  افكار 
عرصه  نسبت  گسترده  بدبينى  نوعى  كه  دريافت 
به  رو  اخير  دهه  سه  طى  سياستمداران  و  سياست 
سنجى هاى  نظر  در  مثال  براى  است.  بوده  افزايش 
در  مرتب  طور  به  كه  آمارى  و  تحقيقاتى  موسسات 
شهروندان  از  بزرگى  بخش  مى شود،  انجام  آمريكا 
عرصه  به  نسبت  منفى  و  بد  نظرات  كشور  اين 
نظر  در  مى كنند.  ابراز  سياسى  رهبران  و  سياست 
كنگره  محبوبيت  ميزان  اخير  سال  چند  سنجى هاى 
و اعضاى آن حتى به رقم هايى نزديك به ده درصد 
نظام  نخستين  كه  كشورى  در  يعنى  يافته!  تنزل 
حدود  فقط  هم اكنون  نهاد  بنا  را  جهان  دمكراسى 
يك دهم از مردم عادى نسبت به پارلمان سياسى كه 
پايه اصلى دمكراسى است ابراز حمايت و اطمينان 
در  نيز  جمهور  روساى  محبوبيت  ميزان  مى كنند! 
به  و  نبوده  توجه  قابل  چندان  اخير  سال هاى  اين 
سياست مداران  و  سياست  از  آمريكائى ها  كلى  طور 
چنين  يك  چرا  كه  پرسيد  بايد  اما  ندارند.  رضايت 
سايه  آمريكا  سياسى  فضاى  بر  بدبينى  روحيه 
سياسى  اول  قدرت  كه  كشورى  در  چرا  و  افكنده 
و اقتصادى جهان است شهروندان عادى اين گونه 

مى كنند؟ نوميدى  و  نارضايتى  ابراز 
وضعيت  به  مى گردد  باز  پرسش  اين  به  پاسخ 
آمريكا.  اقتصاد  خصوصًا  و  سياست  جامعه،  كلى 
قاره  از  نيمى  واقع  در  كه  پهناور  سرزمين  اين 
امكانات  با  مى دهد  تشكيل  را  شمالى  آمريكاى 
طبيعى،  عظيم  ثروت هاى  و  منابع  و  كم نظيرخود 
در  ثروتمند  جغرافياى  يك  و  غنى  كشور  يك 
كريستف  كه  هنگامى  مى رود.  شمار  به  جهان  كل 
قاره  اروپايى  ماجراجوى  كاوشگران  ساير  و  كلمب 
يك  كردند  كشف  پانزدهم  قرن  پايان  در  را  آمريكا 
آب  عظيم،  منابع  با  نخورده  دست  و  بكر  سرزمين 
فراوان  معادن  و  حاصل خيز  زمين هاى  كشاورزى، 
هيچ  در  را  آن  نظير  كه  يافتند  خود  برابر  در  را 
و  پرفراز  تحوالت  بودند.  نديده  ديگر  كجاى 
شد  متحده  اياالت  تشكيل  به  منجر  بعدى  نشيب 
قرن  اوايل  و  نوزده  سده  اواخر  در  خصوصًا  و 
اين  آمريكا  در  عظيم  صنعتى  انقالب  يك  بيستم 
تبديل  جهان  در  اقتصادى  اول  قدرت  به  را  كشور 
در  آمريكا  گسترده  و  سريع  شكوفايى  و  رشد  كرد. 
دوم  جهانى  جنگ  از  پس  سال هاى  و   1940 دهه 
طبقه  يك  پيدايش  موجب   1970 دهه  حدود  تا 
متوسط بسيار ثروتمند و برخوردار از رفاه عمومى 
زندگى  كه  آنچه  كلى  طور  به  گرديد.  آمريكا  در 
لقب   (American Dream)آمريكايى رويايى 
اقتصاد  تقويت  و  رشد  محصول  واقع  در  گرفته، 
دهه  اواسط  تا   1940 آغاز  از  دهه   4 طى  آمريكا 
مالى  قدرت  طاليى،  سال هاى  اين  در  است.   70
براى  تنها  نه  آمريكايى  شهروند  درآمد  ميانگين  و 
و  پوشاك  و  (خوراك  ضرورى  نيازهاى  تامين 
مسكن) كامًال مناسب و كافى بود بلكه او به راحتى 
و  تفريحات  درمان،  و  بهداشت  هزينه  مى توانست 
تحصيالت  شخصى،  خانه  خريد  متعدد،  سفرهاى 
حتى  و  كند  تامين  را  فرزندانش  دانشگاهى  عالى 
توان پس انداز دراز مدت و ايجاد ثروت كوچكى 
را نيز براى خود و خانواده اش دارا بود. كًال در آن 
سه چهار دهه منتهى به اواسط دهه 70 آمريكائى ها 
دالر  و  نيرومند  اقتصاد  به  اتكا  با  مرفه  زندگى  يك 
يك  طاليى  سال هاى  يعنى  كردند،  تجربه  را  قوى 

. (American Dream)زندگى رويايى
ركود  دچار  آمريكا  ميالدى   80 دهه  اوائل  از  اما 
اين  كه  گرديد   (Recession) اقتصادى  شديد 

مردم  مالى  قدرت  به  توجهى  قابل  لطمه  مسئله 
جمهورى  رياست  دوره  در  ساخت.  وارد  عادى 
تجربه  را  توجهى  قابل  رشد  مجدداً  آمريكا  ريگان، 
كلينتون  و  بوش(پدر)  جورج  دولت هاى  در  و  كرد 
طى  چنين   هم  و  يافت  ادامه  اقتصادى  رشد  روند 
اوباما  باراك  و  (جونيور)  بوش  حكومت  سال   16
جريان  نهايتًا  درشت  و  ريز  مشكالت  همه  رغم  به 
مشكل  ميان  اين  در  اما  يافت.  ادامه  اقتصادى  رشد 
و  درآمد  هماهنگى  عدم  آمريكايى  شهروند  اساسى 

هزينه هاست.
***

رشد  اينكه  رغم  به  گذشته  دهه  سه  تمام  در   
و  ثروت  ميزان  و  داشته  ادامه  كماكان  اقتصادى 
اما  يافته  افزايش  آمريكا  كشور  تمام  ملى  درآمد 
يك  تامين  براى  همچنان  كشور  اين  عادى  شهروند 
اقتصادى  توليد  است.  مشكل  دچار  مرفه  زندگى 
آمريكا هم اكنون به حدود 18 هزار ميليارد دالر در 
سال رسيده و از اين لحاظ آمريكا همچنان قدرت 
آلمان،  ژاپن،  چين،  است.  جهانى  اقتصاد  در  اول 
انگليس و فرانسه در رده هاى بعدى قرار مى گيرند.
ولى با اين همه نگرانى اصلى شهروند عادى طبقه 
متوسط در آمريكا اين است كه با درآمدهاى جارى 
خانوار،  هر  براى  دالر  هزار  تا80   50 بين  ساالنه 
و  اتومبيل  خريد  درمانى،  بيمه  مسكن،  هزينه  تامين 
خصوصًا تحصيالت دانشگاهى براى خانواده ها كار 

بسيار دشوارى است.
اعظم  بخش  كه  اينجاست  در  حساس  نكته 
دهه  سه  طى  آمريكا  در  ثروت  و  درآمد  افزايش 
اخير بيشتر عايد طبقه ثروتمند شده و طبقه متوسط 
(Middle Class) جامعه درآمدى دارد كه ظرف 
رشدى  هيچ  تورم  نرخ  با   مقايسه  در  دهه  سه  اين 
نداشته. در نتيجه طبقه مرفه و خصوصًا يك درصد 
از  بيش  ولى  شده  ثروتمندتر  بسيار  جامعه  باالى 
جا زده  90 درصد جامعه آمريكا از لحاظ مالى در 
موازات  به  هزينه ها  اما  مانده،  ثابت  درآمدها  است. 

تورم، افزايش يافته است. 
تشديد  به  منجر  واقع  در  مالى  تناسب  عدم  اين 
ثروتمند تر  ثروتمندان  گرديده.  طبقاتى  اختالف 
شده اند. اما سايرين شاهد توقف رشد درآمد خود 
بوده اند. به همين دليل راى دهنده آمريكايى از وضع 
شرايطى  چنين  در  و  است  ناراضى  خود  اقتصادى 
مردم غالبًا به افرادى روى مى آورند كه راه حل هاى 
كه  سياستمدارانى  يعنى  مى كنند،  عرضه  «راديكال» 

قادر به بهره بردارى از خشم عمومى هستند. 
جناه  دو  هر  در  تندرو  و  راديكال  كانديداهاى 
نمايش  بهترين  امسال  سياسى  چپ  و  راست 
قدرت را در عرصه رقابت هاى انتخاباتى داشته اند. 
جنجالى  طرح هاى  و  سخنان  با  دونالدترامپ 
تقصير  آمريكا  اقتصادى  مشكالت  مى گويد  خود 
مكزيك،  به  عمًال  او  است.  مهاجران  و  خارجى ها 
داده.  جنگ  اعالن  خاورميانه  مسلمانان  به  چين،  به 

يك جنگ سياسى و اقتصادى.
مذهبى  شديداً  ديدگاه هاى  با  كروز  تد  سناتور 
واشنگتن  در  قدرت  ساختار  تمام  مى گويد  مسيحى 
چپ  جناح  در  اما  و  كرد!  خواهد  رو  و  زير  را 
سياسى آمريكا برنى سندرز ظهور كرده كه مى گويد 
آمريكاى  به  را  سوسياليستى  اقتصاد  دارد  قصد 

بياورد؟ كاپيتاليست 
شعار  و  تند  برنامه هاى  سياستمداران  اين  تمامى 
زده خود را در برابر شهروندان ناراضى و خشمگين 
محبوبيتى  نيز  آنها  تمامى  و  مى دهند  قرار  آمريكا 

بيش از كانديدهاى متعارف و ميانه رو يافته اند. 
 در ميان جمهورى خواهان دو چهره قديمى، جب 
بوش به همراه فرماندار كاسيچ به عنوان كانديداهاى 
حزب  ميانه رو  و  سنتى  جناح  به  متعلق  ميانه روى 
رقابت هاى  در  كنون  تا  دو  اين  اما  مى شوند  قلمداد 
سياسى بسيار ضعيف ظاهر شده اند و راى دهندگان 
حمايت  تندرو  كانديداهاى  از  بيشتر  جمهورى خواه 
كلينتون  هيالرى  نيز  دمكرات  حزب  در  كرده اند. 
متزلزل  وضعيتى  راديكال  سندرز  مقابل  در  ميانه رو 

و نامطمئن داشته است.
مردم آمريكا از وضعيت اقتصادى خود ناراضى اند 
و  متعارف  سياستمداران  از  آنها  دليل  همين  به  و 
وعده هاى  و  حرف ها  متقابًال  و  خشمگينند  ميانه رو 
بيشتر  راديكال  چهره هاى  سوى  از  را  راديكال 

مى پسندند. 

راى دهندگان آمريكا: نگران از 
اقتصاد- خشمگين از سياست!
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نويسنده: امين اكبريان

چرا بهره هاى 
بانكى همچنان رو 
به كاهش مى روند؟

بانك هاى مركزى در ژاپن و چند كشور اروپايى 
نرخ بهره را به كمتر از صفر درصد رسانده اند

روند كاهش بهره هاى بانكى در كشورهاى پيشرفته 
صنعتى همچنان ادامه دارد و در جديدترين مورد از 
نيز  ژاپن  مركزى  بانك  اقتصادى  گسترده  جريان  اين 
نرخ بهره پايه را در اواخر ماه ژانويه مجدداً كاهش داد 
و به رقم بى سابقه منهاى يك دهم درصد رساند. اين 
بدان معناست كه از اين پس بانك هاى تجارى ژاپن 
در صورت سپردن وجوه مالى خود نزد بانك مركزى 
به جاى دريافت بهره بابت  اين پول سپرده، بايد يك 

دهم درصد هزينه پرداخت كنند!
و  اقتصادى  رشد  كه  شرايطى  در  مركزى  بانك هاى 
سطح تورم روبه افزايش است ميزان بهره ها را افزايش 
حال  عين  در  كنند.  مقابله  تورم  خطر  با  تا  مى دهند 
هر گاه اقتصاد دچار ركود مى شود بانك مركزى نرخ 
بهره را كاهش مى دهد تا هزينه كسب وام و اعتبارات 
ارزان تر شود و افراد و شركت ها با دستيابى آسان تر به 
وجوه مالى بتوانند فعاليت هاى تجارى و اقتصادى را 

گسترش دهند.
 ركود اقتصادى طوالنى طى دو سال اخير موجب شد 
كه بانك مركزى كشورهاى اروپا و آسيا نرخ بهره ى 
پايه بانكى را در چند نوبت پياپى كاهش دهند و نرخ 

اين بهره هاى دولتى به عدد صفر نزديك شده بود.
اما اين اقدامات و تالش هاى مربوط به سياست هاى 
شرايط  و  نداشت  همراه  به  را  مطلوب  نتيجه  پولى 
كسادى و ركود در اقتصاد اين كشورها كماكان ادامه 
يافت تا اينكه باالخره بانك مركزى اروپا(ECB) نرخ 
رسمى بهره ها را حتى از صفر هم كمتر كرد و رقم 
تعيين  پايه  بهره هاى  براى  را  درصد  دهم  سه  منهاى 
در  اصلى  گيرنده  تصميم  اروپا  مركزى  بانك  نمود. 
سياست هاى پولى كشورهاى عضو منطقه پولى يورو 
مى باشد و پس از آمريكا دومين بانك مركزى قدرتمند 

در جهان به شمار مى رود.
دانمارك  سوئيس،  در  مركزى  بانك هاى  همچنين 
درصد  صفر  از  كمتر  و  منفى  بهره  نرخ  نيز  سوئد  و 
براى سياست هاى پولى خود تعيين كرده اند. اين نوع 
و  مى شود  تجارى  بانك هاى  شامل  فقط  دولتى  بهره 
ديگر  عبارت  به  ندارد.  عادى  شهروندان  به  ارتباطى 
بانك هاى خصوصى اگر نقدينگى اضافى خود را نزد 
بانك مركزى قرار دهند به جاى دريافت بهره بروى 
پول خود، مجبور مى شوند عمًال نوعى مجازات و بهره 

مالى پرداخت كنند.
هدف از اجراى يك چنين سياست بهره هاى منفى آن 
است كه بانك هاى تجارى تشويق شوند پول اضافى 
خود را به جاى ذخيره سازى در نزد بانك مركزى به 
صورت اعتبارات بيشتر به متقاضيان دريافت وام ارائه 
كنند تا از اين طريق ذخيره نقدى بانك ها به جاى راكد 
ماندن در حساب  هاى بانكى در كل جامعه و اقتصاد 
تزريق شود و نوعى گردش پولى در مجموعه اقتصاد 
به  نيز  پولى  جريان  چرخش  كند.  پيدا  جريان  كشور 
نوبه خود مى تواند زمينه رونق اقتصاد و كسب كار را 

بهبود بخشد.
اما به رقم اجراى اين سياست هاى گسترش نقدينگى، 
چشم انداز اقتصادى كشورهاى اروپايى و ژاپن كما 

كان ضعيف و رو به ركود به نظر مى  رسد. 

كانديداى سوسياليست 
در آمريكاى 
كاپيتاليست!

در  سابقه  كم  و  انگيز  حيرت  تحوالت  از  يكى 
رقابت هاى انتخاباتى امسال آمريكا موفقيت هاى مهم 
و تاثير گذار معروف ترين سياستمدار سوسياليست اين 

كشور در مرحله مقدماتى انتخابات است.
كانديداتورى  احراز  براى  كه  سندرز  برنارد  سناتور 
انتخابات  در  كلينتون  هيالرى  با  دمكرات ها  رسمى 
درون حزبى رقابت مى كند آشكارا خود را سوسياليست 
مى نامد و برنامه هاى پيشنهادى او دقيقاً مبتنى است بر 

ديدگاه هاى سوسيال دمكراسى اروپايى.
اين سياستمدار 74 ساله كه نماينده ايالت ورمونت 
اقتصاد  بهبود  براى  مى گويد  آمريكاست،  سناى  در 
از  بايد  متوسط  طبقه  مالى  مشكالت  حل  و  آمريكا 
طريق كسب ماليات بيشتر از ثروتمندان و كمپانى هاى 
بزرگ هزينه گسترش برنامه كمك هاى دولتى را تامين 
كرد. او معتقد است دولت بايد خدمات بيمه درمانى به 
صورت رايگان و همگانى در اختيار مردم قرار دهد، 
تحصيالت دانشگاهى را رايگان و دولتى عرضه كند 
را  درآمد  كم  و  ضعيف  اقشار  به  مالى  كمك هاى  و 

افزايش دهد. 
سمت  به  را  آمريكا  اقتصادى  ساختار  مى خواهد  او 
الگوى اقتصاد اروپايى يعنى مدل سوسيال دمكراسى 
درون  زيادى  هواداران  سندرز  نظريات  دهد.  تغيير 
حزب دمكرات و خصوصاً در ميان طبقه جوان آمريكا 
كه به هزينه هاى گران دانشگاهى معترض هستند، پيدا 
كرده و او در انتخابات داخلى ايالت نيوهمشاير هيلرى 

كلينتون را به سختى شكست داد.
اما بسيارى از تحليل گران سياسى آمريكا مى گويند آيا 
واقعاً مى توان تصور كرد كه در كاپيتاليستى ترين كشور 
جهان براى اولين بار يك فرد سوسياليست كانديداى 
رسمى يكى از دو حزب اصلى آمريكا بشود و چنين 
انتخابات  در  پيروزى  براى  شانسى  هيچ  كانديدايى 

نوامبر و راه يابى به كاخ سفيد خواهد داشت؟؟
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زندگى  به  نزديك  از  نگاهى  نبراسكا  ديلى  روزنامه 
دانشجويان ايرانى تبار دانشگاه  هاى اين ايالت انداخته 
و در مقاله نسبتا بلندى به ابعاد ظرفيت ها و مشكالت 
اقامت  و  تحصيل  ادامه  براى  ايرانى تبار  دانشجويان 
ترجمه  ادامه  در  پرداخته است.  متحده  اياالت  در 

بخش هايى از متن اين مقاله را مطالعه مى كنيد:
رامين حسين آباد دو هفته پس از دريافت ويزاى خود 

با هواپيما راهى اياالت متحده آمريكا شد.
تنها دارايى او دو چمدان و يك كوله پشتى بود. رامين 
يك  ساختن  صدد  در  فراوان  اشتياق  با  حسين آباد 
و  آمريكا  در  خويش  پاهاى  روى  بر  جديد  زندگى 

دانشگاه نبراسكا-لينكلن بود.
او مى گويد: من كنجكاوى زيادى براى يادگيرى زبان 
انگليسى و شناخت انسان هاى جديد و انطباق با محيط 

جديد اين كشور داشتم.
وى ادامه داد: بسيارى از دانشجويان ايرانى براى ادامه 

تحصيل و فرصت هاى شغلى بهتر به آمريكا مى آيند.
مانند  كشورهايى  كه  مى دانيد  شما  گفت:  حسين آباد 
آمريكا قدر زحمات و فعاليت هاى شما را بهتر مى دانند.

براى بهروز مطلع دانشجوى تحصيالت عاليه امكانات 
و موقعيت هاى دانشگاه مسئله اى پراهميت بود. وى 
گفت: به دليل تحريم هاى اقتصادى در دانشگاه ها با 

كمبود مواد خام و امكانات مواجه بوديم.
اما داليل انتخاب UNL براى آقاى حسين آباد فراتر 
از آموزش و تحصيالت بود. وى گفت من مى توانستم 
فوق ليسانس و دكتراى خود را از ايران بگيرم و در 
آنجا شغلى داشته باشم اما آنچه باعث ترك ايران شد 

شرايط اجتماعى، سياسى و اقتصادى بود.
جلوى  ايران  در  ثبات  عدم  كه  كرد  بيان  آباد  حسين 

برنامه ريزى هاى شخصى و حرفه اى را مى گيرد.
در حالى كه تصميم براى ادامه تحصيل بسيار آسان بود 
مراحل اقدام براى كسب اجازه تحصيل بسيار مشكل بود.
در 18 سالگى تمام مردان بايد دو سال خدمت سربازى 
انجام دهند. دانشجويانى كه موفق به ورود به دانشگاه 
مى شوند شامل معافيت تحصيلى مى شوند اما شرايط 
از  خارج  به  عاليه  تحصيالت  براى  كه  كسانى  براى 

كشور مى روند متفاوت است.
اگر شما تصميم به ادامه تحصيل در خارج از ايران 

را داريد بايد مقدارى پول به عنوان وديعه در اختيار 
دولت بگذاريد. در اين صورت آنها تا يك سال بعد از 
فارغ التحصيل شدنتان براى شما استثنا قائل مى شوند. 
از  بعد  شما  اگر  كه  داد  ادادمه  اينگونه  حسين آباد 
اتمام نحصيلتان به ايران بازنگرديد آنها پول شما را 

نگه خواهندداشت.
مواجه  آن  با  ايرانى  دانشجويان  كه  ديگرى  چالش 
هستند پروسه مصاحبه و دريافت ويزاى آمريكا است. 
ندارد،  سفارت  ايران  در  آمريكا  كه  اين  به  توجه  با 
دانشجويانى كه قصد ادامه تحصيل در آمريكا را دارند 
بتوانند  تا  كنند  سفر  ايران  اطراف  كشورهاى  به  بايد 

ويزاى خود را دريافت كنند.
حسين آباد اعالم كرد كه وى براى دريافت ويزاى خود 

به دوبى در امارات متحده عربى رفته است.
آمريكا،  ويزاى  دريافت  پراسترس  پروسه  على رغم 
بسيارى از دانشجويان ويزاى تك ورودى را دريافت 
مى كنند كه اين بدين معنى است كه در طول تحصيلشان 

از ديدار اقوام و خانواده شان محروم خواهندماند.
حسين آباد گفت: من به راحتى مى توانم به راحتى بليت 
بخرم و به ايران بازگردم اما براى بازگشتن بايد دوباره 
به سفارت بروم و ويزا تهيه كنم و هيچ ضمانتى براى 

دريافت دوباره ويزا وجود ندارد.

حسين آباد ادامه داد نديدن خانواده اش در دو سال و 
نيم گذشته بزرگترين مشكلى است كه به عنوان يك 

دانشجوى ايرانى در آمريكا با آن مواجه بوده است.
دانشجويانى كه با ويزاى تك ورودى به آمريكا مى آيند 
بايد از نظر احساسى خود را آماده كنند. زيرا برخى 
بوى  و  بروند  خانه  به  تا  دارند  نياز  انسان ها  اوقات 

غذايى كه مادرشان پخته را استشمام كنند.
يكى ديگر از مشكالتى كه ايرانيان با آن مواجه هستند 
افت قيمت ريال ايران به دليل اعمال تحريم ها است. 
حسين آباد گفت: با افت قيمت ريال ايران در مقايسه با 
دالر آمريكا همه چيز براى ما به مراتب گرانتر از پيش 

به شمار مى آيد.
مطلع گفت: زمانى كه شما براى مدتى طوالنى از وطن 
خود دور هستيد ديگر به آنجا متعلق نيستيد و اين در 
حالى است كه شما محدوديتى براى تجارب جديد 

نداريد.
حسين آباد گفت: با اينكه مشكالت بسيارى براى ادامه 
UNL تحصيل در آمريكا وجود دارد اما محيط گرم
حقيقت  اين  من  مى كند.  آسانتر  را  مشكالت  تحمل 
من  پذيرفته ام.  را  است  من  جديد  زندگى  اين  كه  را 
در اينجا دوستان خوب، شغلى عالى و احترام گروه 

تحصيلى خود را كسب كرده ام.

حال  در  كه  آمريكايى  مردم شناس  اين  گريبر،  ديويد 
 حاضر در مدرسة اقتصاد لندن به تدريس مردم شناسى 
مشغول است، پيگيرِى اين موضوع را زمانى آغاز كرد كه 
تصميم داشت مادر بيمارش را در آسايشگاه سالمندان 
نام نويسى كند. او دريافت كه پروسة تكميل فرم هاى 
قانونى براى اين كار به طرز حيرت آورى پيچيده و زمان بر 
است. بيشترِ قوانيِن دست وپاگيرى كه او به مخالفت با 
آنها برخاسته است، مربوط به نظام بيمة پزشكى امريكا 
موسوم به «مديكر» است. گريبر به دنبال آن است كه با 
بررسى اين نمونه نشان دهد كه چگونه سلسله قوانينى 
پيچيده مى تواند به ايجاد وضعيتى احمقانه منجر شود. 
او اين وضعيت را تأسف بار مى داند؛ هم براى كسانى 
كه از اين نظام استفاده مى كنند و هم براى كسانى كه 
به عرضة خدمات در اين نظام مشغول اند. درنهايت، 
چنين نظامى، هدِف اصلِى نهادى را زير سؤال مى برد كه 
قرار بود قانون مند سازد. به عقيدة گريبر، وقتى دولت ها 
مى خواهند تمام مسائل اجتماعى را با راه حل هاى بازار 
حل وفصل كنند، نتيجه همين خواهد شد: «كابوسى كه 
بدترين عناصر بوروكراسى و بدترين عناصر سرمايه دارى 

را درخود جمع كرده است.»
تعجب  جاى  آسيب شناسانه،  ديدگاه  اين  به  توجه  با 
نكرده  بررسى  را  بريتانيا  اخير  تجربة  گريبر  كه  است 
دولت هاى  در  و  اخير  سال هاى  طى  چراكه  است؛ 
احزاب محافظه كار و كارگر تالش زيادى صورت گرفته 
است تا مدِل رقابتى و بازار محور آمريكايى به عنوان 
الگويى براى خدمات عمومى در بريتانيا به  كار گرفته 
شود. نتيجة اين روند، ظهور و بروز قانون ليبراليسم در 
عمل است. در اين شكى نيست كه وضعيتى كه نظام 
خدمات درمانى بريتانيا، موسوم به «ان.اچ.اس» در نسل 
پيش داشت، به هيچ وجه مطلوب نبود؛ اما به نمادى براى 
اسراف و مديريت ناكارآمد نيز تبديل نشده بود. حتى 
از ديد صرفاً اقتصادى هم وضعيت به مراتب كارآمدترى 
نسبت به وضع فعلى داشت؛ چراكه از آن زمان به اين سو، 
اين نهاد به ابَربوروكراسى تبديل شده است. طبقة عظيم 
مديرانى كه امروزه ميان طبقة پزشكان و پرستاران شاغل 
در اين نظام و بيماران قرار گرفته است، در آن زمان 
وجود نداشت. خيل عظيم كاركنان قراردادى با حقوق 

اندك نيز پديده اى نوظهور در اين نهاد است.
از  بسيارى  مانند  نيز  درمانى  خدمات  قديمى  نظام 
سرويس هاى خدمات عمومى در بريتانيا بود. اين نهاد 
بازسازِى  برنامة  از  بخشى  به عنوان  و  سال 1945  در 
كشور پس از جنگ جهانى بنيان  نهاده شد. اين برنامه ها 
و  نظارت ها  تحت  اما  بودند؛  قوى  دولتى  محصول 
الگوهاى تحميلِى دولت قرار نداشتند و به همين علت 
از ايفاى نقش اصلى خود منحرف نشدند. اما به عكس، 
از زمانى كه نظام عرضة خدمات عمومى در بريتانيا با 
سازوكارهاى بازار آميخته شد، زندگى در اين كشور 
روز به روز بيشتر مشمول قوانين و مقررات دست وپاگير 
قرار گرفت. آييِن بازار، جامعه اى را پديد آورد كه در 

بوروكراسى غرق شده است.
هرچند بخشى از اين كتاب با استدالل هاى قوى همراه 
البته  و  مى گيرد  ناديده  را  بريتانيا  تجربة  گريبر  است؛ 
ممكن است منطق خاصى پشت اين نگاه باشد. او كه 
«انسان شناسِى  نظريه پرداز  و  اشغال  جنبش  فعاالن  از 
آنارشيستى» است، علت عمدة بيشتر معضالت اجتماعى 
را ساختار سركوب گر دولت مى داند. او در كتاب خود 
ادعا   (2011) اوليه  ساِل  پنج هزار  بدهكارى:  عنوان  با 
مى كند كه مسئلة بدهى در معامالت اجتماعى تنها پس 
از شكل گيرى دولت هاى امپراتورى اهميت يافت. اين 
كتاب، به واقع، ديدگاهى نو در توجه به بحران اقتصادى 
ارائه كرد؛ اما ايده هاى كلِى گريبر حاوى چيز جديد و 
بديعى نيست. همان طور كه خود او نيز اذعان مى كند، 
ذاتِى  سركوِب  در  حكومت  نقش  دربارة  او  ديدگاه 
مشاركت هاى انسانى، به نوعى بازخوانِى ديدگاه هاى پيتر 
كروپوتكين5، آنارشيست روسى، در كتاب مشهورش 
با عنوان يارى متقابل (1902) است. آنچه كه گريبر از 
قلم انداخته، تصديق اين نكته است كه ديدگاه او دربارة 
حكومت، در واقع اشتراكاتى نيز با ديدگاه ليبرال هايى 
را  اجتماعى  مشكالت  تمام  ريشة  او)  كه (مانند  دارد 

قدرت حكومتى مى دانند.
نظريه هاى  از  سرشار  است  كتابى  قانون ها،  آرمان شهر 
حساسيت  كه  نمونه هايى  و  مشاهدات  و  چپ گرايانه 
خواننده را برمى انگيزند. اين كتاب، با ارائة نمونه هاى 
مختلف، به دنبال افسون زدايى از كليشه ها و آداب ورسوم 
چنين  دربرگيرندة  نمونه ها  اين  است.  معاصر  جهان 
مواردى است: از تحليل هاى طنزآميز كتاب هاى كمدى 
تا بحث هاى عميق بر سر فناورى هايى با قابليت تغيير 
جهان، اما ناتوان از آن. بوروكراسى مدرن اين پيش فرض 
عقالنى است؛ اما  را درون خود دارد كه جهان اساساً 
به عقيدة گريبر، ريشه هاى چنين ديدگاهى را مى توان 
در فلسفة فيثاغورثى يافت. اين از آن رو است كه به 
باور فيثاغورث، رياضيات، موسيقى و حركت سيارات 
از قوانين كلِى يكسانى پيروى مى كنند. تصور غالب اين 
است كه اين نوع نگاه به جهان در عصر روشنگرى به 
فراموشى سپرده شد؛ اما اينگونه نيست. گريبر مى گويد: 
«فراخوانى به عقالنيت و خردورزى در نظريات دكارت 
و فيلسوفان پس از او، به صورت تعهدى اساساً روحانى 
و حتى عرفانى درآمد. چنين تعهدى، انتزاعات رياضياتى 
را كه قرار است مبناى تفكر باشند، به عنوان مبناى تنظيم 
قوانينى براى سروسامان دادن به طبيعت فرض مى كرد. 
فارغ از اينكه مبناى اين نوع تفكر انتزاعى را خدا بدانيم 
يا اساساً آن را دليلى بر نبود خدا در نظر بگيريم، اين 

ديدگاه همچنان پذيرفته شده تلقى مى شود.»
اين نوع نگاه به جهان و تصور كنترل آن با نيروهاى 
عقالنى، به مرورِ زمان تكامل يافت و جامعة ايدئالى را 
ترسيم كرد كه با قوانين كنترل مى شود. در واقع، ايدة 
آرمان شهرِ بوروكراسى، اثر انقالب هاى بزرگ قرن پيش 
را نقش برآب كرد. گريبر، نقل قولى از لنين در كتابش 

روسيه  انقالب  از  پيش  ماه  چند  درست  كه  مى آورد 
«كل  كه  مى كند  اعالم  آنجا  در  لنين  است.  شده  ايراد 
اقتصاد ملى را مانند سرويس خدمات پستى سروسامان 
مى بخشد». گريبر معتقد است كه اگر رهبر بولشويك ها 
نمى شد،  بوروكراتيك  آرمانِى  نظم  رؤياهاى  مسحور 
تجربة شوروى مى توانست بسيار شيرين تر از آن چيزى 

باشد كه رخ داد.
ادارة  شومِ  تأثير  اين  اما  است؛  سرگرم كننده اى  تصورِ 
پست آلمان نبود كه نظام شوروى را تا بدين اندازه سياه 
و ظالمانه نمايش داد. اين، نتيجة تالش بولشويك ها 
براى تحميل نوعى نظام اقتصادى ناكارآمد در روسيه 
شوروى  تجربة  شكست  موجب  كه  ديگر  عامل  بود. 
شد، ترس واقعى بولشويك ها از سرنگونى انقالب و 
تسويه حساب با رهبران آن، در صورت فرصت يافتن 
مخالفان و دشمنان انقالب بود. لنين بر اساس قانون 
آهنيِن انقالب عمل كرد: انقالبى ها، فارغ از باورها و 
عاليقشان، تنها درصورتى موفق به ادامة حيات خواهند 
و  شديدتر  به مراتب  را  سركوب  ابزار  بتوانند  كه  شد 
ظالمانه تر از نظامى كه برانداخته اند، برساخته و به  كار 
مى گويد:  مشهورش  نقل قول  در  را  اين  لنين،  گيرند. 
«چه كسى، چه كسى را؟ چه كسى مى ُكشد و چه كسى 

مى ميرد؟»
گريبر دوست  دارد تصوركند كه انقالب هاى آينده با 
استفاده از روش غيرخشونت آميزِ نافرمانى مدنى پيش 
خواهند رفت؛ آن هم نه با جهشى ناگهانى، بلكه از طريق 
«خيزش هاى مردمِى پى در پى». اما اينكه انقالب چگونه 
رخ خواهد داد و اينكه آيا انقالبى ها به خشونت پشت  
خواهند كرد يا خير، چندان اهميتى ندارد. اگر رهبراِن 
خيزش هاى مردمى، خطرى واقعى را متوجه ساختار 
قدِت مستقر كنند يا جنبش هاى انقالبى را سامان دهند، 
به سرعت سركوب و منهدم مى شوند. انقالب، قدم زدن 
در پارك زوكوتى6 نيست؛ بلكه مسئلة مرگ و زندگى 
و تقّال براى به دست آوردن و حفظ قدرت است. اگر 
كسى در حقيقت اين امر شك دارد، بايد به سرنوشت 
هواداران كروپوتكين در زمان اوج قدرت بولشويك ها 

رجوع كند.
نيرويى  گريبر،  نوآنارشيستِى  ديدگاه  از  حكومت 
شيطانى است كه به دنبال مهار آزادى انسان ها است. 
از نظر من، اين نوع نگاه، فلسفه اى ساده انگارانه است؛ 
اما شايد بتواند توضيح دهد كه چرا او دربارة سرويس 
جنگ  از  پس  كه  بريتانيا  در  عمومى  خدمات  عرضة 
جهانى تأسيس شد، سخنى به  ميان نمى آورد. به عكِس 
امروز، آنها نهادهايى به واقع خودمختار بودند و تحت 
تأثير اوامر حكومتى قرار نداشتند. اين نهادها توسط 
كار  مشغول  همان جا  در  كه  مى شدند  اداره  كسانى 
بودند و گرفتار بوروكراسِى فزاينده اى نبودند كه امروز 
مديون  عمل  آزادى  اين  بااين حال،  هستيم.  شاهدش 
را  آن  مقتدر  دولتى  كه  بود  آزادى  و  عمومى  فضاى 

ايجاد كرده بود.

ديلى نبراسكا: مشكالت 
دانشجويان ايرانى در آمريكا

گاردين: لذت پنهان بروكراسى
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رد پاى يك انقالب 
در يك كتاب

دنيا  در  چاى  فنجان  هزاران  روز  «هر 
نوشيده مى شود. هر كس در طول زندگى 
بارها چاى نوشيده است. در گذشته ها نيز 
هزاران فنجان چاى نوشيده شده است، اما 
در اين ميان يك فنجان و تنها يك فنجان 
چاى بى موقع سرنوشت آدم هاى بسيارى 
را رقم زد. آدمهايى كشته شدند، آدمهايى 
سال ها را در زندان گذراندند، تراژدى هاى 
انسانى زيادى به وقوع پيوست، قهرمانانى 
و  ملت  يك  سرنوشت  بر  و  شدند  زاده 
يك انقالب اثر گذاشت. همه چيز انگار 
با همان يك فنجان چاى شروع شد و يا 

تمام شد.»
فنجان  يك  كتاب  اول  جمالت  اين ها 
چاى بى موقع، رد پاى يك انقالب است 
كه به واقعه  لو رفتن و اعدام دو شخصيت 
تاريخ  در  و  چپ  تاريخ  در  شناخته شده 
ايران  در   57 انقالب  از  قبل  مبارزات 
يعنى كرامت دانشيان و خسرو گلسرخى 
كه  است  آن  مهم  نكته   اما  مى پردازد، 
نگارنده  اين كتاب كسى است كه قريب 
چهل سال به قول خودش مانند «يهوداى 
جاى  در  خود  با  را  اتهامى  اسخريوطى» 
كرامت  لودادن  مى كند:  حمل  دنيا  جاى 
وليعهد  ربودن  براى  او  طرح  و  دانشيان 
سابق ايران در سال 1352 خورشيدى به 

ساواك كه منجر به اعدام دانشيان و گلسرخى شد.
و اكنون كه چهل سال و اندى از آن حادثه مى گذرد، 
نويسنده تالش مى كند تا در اين كتاب به آن اتهام پاسخ 
تلفنى  گفتگوى  اين  در  فطانت  آقاى  هرچند  بگويد. 
مى گويد كتاب را نه براى پاسخ به اتهامات يا توضيح 
و حتى توجيه گذشته ها، كه براى بيان خود نوشته و 
آنچه در اين چهل سال بر او گذشته و معتقد است خود 
كتاب در بينامتنيت موجود ميان آن و ساير خاطرات 
و كتاب هايى كه به شرح اين حادثه و شخصيت هاى 

درگير در آن پرداخته اند از خود دفاع خواهد كرد.
و  مى نويسد  نوجوانى  از  را  خود  خاطرات  نويسنده 
و  باهنر  محمدجواد  مثل  آدم هايى  با  را  خود  آشنايى 
دبيرستان  در  تحصيل  دوران  در  فارسى  جالل الدين 
كمال، نقطه  ورود خود به فعاليت هاى سياسى مى داند. 
او همان قدر كه از فعاليت هاى چريكى و نقش خود 
در ماجراى هواپيماربايى مى گويد از عشق هاى دوران 
جوانى و نوجوانى خود هم مى نويسد تا شايد در اين 
تقابل خواننده بداند كه چريك ها هم مى توانند مانند هر 
انسانى عاشق شوند و گاهى هم اصول انقالبى را ناديده 
بگيرند. فطانت براى اولين بار در سال 1349 به جرم 
مشاركت در هواپيماربايى دستگير و زندانى مى شود و 

پس از آزادى سعى مى كند به زندگى عادى برگردد.
پاسخ به اتهامى چهل ساله

شايد مهم ترين بخش كتاب براى كسانى كه سال ها 
هستند  دانشيان  قديمى  دوست  اين  از  پاسخى  منتظر 
فصلى  و بازگشت»،  رسيدن  ره  باشد: «از  سوم  فصل 
كه نويسنده در آن از نقش خود در جريان دستگيرى و 

اعدام دانشيان و يارانش مى گويد.
نويسنده در اين فصل به صراحت مى گويد كه دانشيان 
را لو داده. او قبًال هم در همين كتاب نوشته كه پس از 
آزادى از زندان براى بازگشت به دانشگاه به پيشنهاد 
هم  حاال  است.  داده  مثبت  پاسخ  ساواك  با  همكارى 
به روشنى جريان تلفن زدن خود به مأمور ساواك را 
ربودن  براى  دانشيان  برنامه   كه  مى گويد  و  مى گويد 

وليعهد سابق ايران چيست.
اميرحسين فطانت امروز هم نمى داند آن جوان بيست 
و دو ساله چه كار ديگرى جز اين مى توانست بكند. او 
پشت تلفن مى گويد هركسى در هر موقعيتى كارى را 
مى كند كه در آن لحظه فكر مى كند بهترين كار ممكن 
است. بنابراين قضاوت هاى بعدى در مورد اين كار بايد 
با در نظر گفتن تمام آن موقعيت هايى باشد كه در آن 
لحظه وجود داشته است.او مى داند كه اگر جريان به 
طرز ديگرى لو برود پاى او هم گير خواهد بود، با اين 
همه هرگز تصور نمى كند كه براى چنين كارى دانشيان 
به مجازات اعدام محكوم شود. دانشيان و گلسرخى به 
همراه ده تن ديگر دستگير مى شوند و نام او به عنوان نفر 
سيزدهم و فرد «فرارى» اعالم مى شود تا امكان هرگونه 

اقدام و افشاى تبانى او با ساواك ناممكن شود.
اما نكته  ديگرى كه آقاى فطانت در كتاب خود بر آن 
انگشت مى گذارد رد پاى مقام امنيتى يا پرويز ثابتى در 
بزرگ جلوه دادن فعاليت هاى جوانان كمونيستى است 
داشته  سلطنت  براى  خطرى  نمى توانستند  هرگز  كه 

باشند.
به باور او ثابتى از كاه كوه ساخت تا جايگاه خود را در 
نگاه خاندان سلطنتى باال ببرد و همچون منجى سلطنت 
جلوه كند اما درنهايت همين امر مهم ترين عامل سقوط 
سلطنت شد، كارى كه به باور نويسنده  كتاب، آيت اهللا 

خمينى به تنهايى از پس آن برنمى آمد.
نويسنده در بخش هاى بعدى از خروج خود از ايران 
مى گويد. انقالب پيروز شده و همه به دنبال او مى گردند 
لودهنده   كه  كسى  مورد  در  را  انقالبى  اعدام  حكم  تا 
دانشيان و گروه او بوده اجرا كنند. او از راه زاهدان به 
پاكستان مى رود و از آنجا داستان خود را در افغانستان و 
روسيه و بعد سوريه شرح مى دهد. در زندان سوريه كه 
گرفتار مى شود وقت رهايى يكى از زندانيان عرب براى 
او پول جمع مى كند اما لب مرز وقتى از زائران ايرانى 

كه راهى سوريه و زيارت هستند كمك مى خواهد كسى 
به او اعتنايى نمى كند.

در بخش ششم كتاب راوى به ايران باز مى گردد و 
خود را به زندان اوين معرفى مى كند اما قبل از آن براى 
ديدن «زيبا» همسر سابقش مى رود. تهمت ها و محاكمه  
غيابى او از سوى سران چپ، زندگى را بر اين زن هم 
تنگ كرده و او خواهان جدايى است. زيبا قبًال در نامه اى 
«زشت ترين صفات» را به صورت او «تف كرده است» 
و گفته او نه تنها به صادق ترين انقالبيون بلكه به او هم 
خيانت كرده و فطانت اين نامه را زير سنگى در كوه هاى 
تركيه دفن كرده و حاال كه در ايران به ديدار او رفته 
مى نويسد كه آخرين نگاه زيبا به او اما هنوز «بى اختيار» 
عاشقانه است، هرچند او مى داند كه اين جا پايان داستان 
است. در اوين به او مى گويند كه اگر «كمونيست»ها را 
لو داده كه كار خير و خوبى كرده. اما به هرحال به دليل 

خروج غيرقانونى از مرز زندانى اوين مى شود.
ادامه  كتاب شرح حضور راوى در جنگ ايران و عراق 
زمان سقوط خرمشهر و پس از آزادى از زندان اوين 
است و بعد رفتنش به تركيه، فرانسه و در نهايت كلمبيا، 
جايى كه االن از همان جا در مورد كتابش با ما صحبت 
نبودن  كرد،  بيشتر  را  تنهايى اش  كه  كشورى  مى كند. 
هم صحبت او را به انزوايى كشاند تا در آن خلوت و 

تنهايى بنشيند و به نوشيدن آن چاى بى موقع بينديشد.
نويسنده در اين كتاب براى كارى كه انجام دادنش را 
«تأييد» مى كند، دنبال «فهميده  شدن» مى گردد. از همين 
رو تمام هنر خود را به كار مى گيرد تا در قالب يك 
كند. او تأكيد  زندگى خود را بازگو  رمان- خاطرات 
در  نيست.  خود  از  ساختن  قهرمان  دنبال  به  مى كند 
و  مسلحانه  سرقت هاى  جريان  روشنى  به  هم  كتاب 
غيرمسلحانه  خود را براى به دست آوردن يك لقمه نان 
توضيح مى دهد و از شرمندگى خود هم سخن مى گويد. 
درواقع خواننده در اين كتاب با يك راوى اول شخص 
روشنى  به  و  ندارد  پنهان كارى  قصد  كه  روبه روست 
مسئوليت اعمال خود را مى پذيرد- هرچند نمى توان از 
نظر دور داشت كه در اين ميان جاهايى هم گناه را بر 
گردن «روزگار» و «بخت»اى مى اندازد كه با او مساعد 

و همراه نبوده.
خواننده اى كه كتاب را مى خواند همه جا با گونه اى 
نگاه جبرگرايانه از سوى نويسنده روبه رو مى شود كه در 
عنوان كتاب هم هست: يك فنجان چاى «بى موقع» كه 

شايد همين «بى موقعى» كار را به اين جا كشانده.
او جابه جا بر امكانات مختلفى انگشت مى گذارد كه 
جايى  مى ساخت.  ديگرى  آدم  او  از  بودنشان  موجود 
جاى  مى گويد،  سخن  روسيه  در  خود  تولد  امكان  از 
ديگرى از اين كه كاش دعوت دوستانش را در ترياى 
دانشكده رد كرده بود و آن فنجان چاى «بى موقع» را 
دست  به  را  خود  مى شود  خسته  هرجا  و  نمى نوشيد 

تقدير مى سپارد.
اميرحسين فطانت در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين همه 
بر نقش تقدير تأكيد مى كنيد مى گويد: در زندگى هميشه 
لحظاتى هست كه نمى شود جلو آمدنشان و حضورشان 
را گرفت و هر حادثه اى علت يا علت هايى دارد كه بايد 

بررسى شوند.
فطانت كه امروز در دهكده گواتاويتا guatavita در 
نزديكى هاى بوگوتا در كشور كلمبيا زندگى مى كند از 
پشت تلفنى كه گاه به گاه قطع مى شود در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا نمى شد آن فنجان چاى بى موقع را 
ننوشيد مى گويد كاش دانشيان آن روز پيدايش نمى شد، 
اما باز هم تأكيد مى كند كه در آن لحظه، فارغ از تمام 

قضاوت ها، درست ترين كار را كرده.
او مخاطبان اين كتاب را دو دسته مى داند: دسته اى 
هم نسالن او كه شايد اصًال كتاب را نخوانند و همچنان 
قضاوت چهل ساله  خود را در مورد او حفظ كنند و 

دسته  ديگر نسل امروز.
او اميدوار است اين نسل كتاب او را مانند «سرنوشت 

يك انسان» بخواند.

در دنياى كتاب و نشر:

www.iranshahrnewsagency.com

محاكمه سياسى مبارزانى كه به نام گروه 12 نفره در 
زمان شاه انجام گرفت و از طريق تلويزيون ملى ايران 
جنجالى  از  يكى  رسيد  همگان  آگاهى  به  و  پخش 

ترين پرونده هاى سياسى دوران حكومت شاه بود.
در اين محاكمه 12 نفر از هنرمندان و فعالين فرهنگى 
به اتهام پى گرفتن طرح ترور شاه و گروگان گرفتن 
محاكمه  سياسى  زندانيان  آزادى  براب  پهلوى  رضا 
خسرو  و  دانشيان  كرامت   ، آنان  از  تن  دو  و  شدند 
گلسرخى به خاطر دفاع شجاعانه از آرمانهاى سياسى 
خود و اعتراض سنگين در مقابل رژيم شاه، اعدام و 
بقيه افراد اين گروه به زندان هاى ابد و يا مدت دار 

محكوم شدند.
پخش جريان اين محاكمه از تلويزيون و مطبوعات 
داخلى  خبرنگاران  حضور  جهان،  و  ايران  سطح  در 
سياسى  حركت  گى  تازه  دادگاه،  اين  در  خارجى  و 
منحصر به فرد اين گروه، تركيب عمدتا روشنفكرى 
افراد گروه و سرانجام دفاع سخت و سنگين كرامت 
دانشيان و خسرو گلسرخى از آرمانهاى خود در اين 
دادگاه و بازتاب آن، چنان هيجانى در سطح جامعه 
ايران و جهان ايجاد كرد كه برخى از افراد اين گروه 
جزو چهره هاى مشهور حركت هاى سياسى جامعه 

ما در صد سال اخير قرار گرفتند.
در رابطه با مسائل مطرح در اين گروه و ماجراهاى 
پشت پرده آن تا كنون 4 نفر از دست اندركاران اين 
به  را  خود  نظرات  و  مشاهدات  و  خاطرات  پرونده، 

ترتيب زير منتشر كرده اند:
1- عباس سماكار در كتاب من يك شورشى هستم 

در سال 2000ميالدى
هنرف  در  دستى   : كتاب  در  زاده  عالمه  رضا   -2

چشمى بر سياسى
3- طيفور بطحانى در كتاب سفر خيال

چاى  فنجان  يك  كتاب  در  فطانت  حسين  4-امير 
بى موقع

در رابطه با انتشار كتاب خاطرات امير فطانت نيز كه 
زواياى ديگرى از اين پرونده را در رابطه با ساواك 
و همكارى خودش با اين دستگاه جهنمى مطرح مى 
مى  گفتگو  به  سماكار  عباس  با  رحمانى  بهرام  كند، 

نشيند تا نظر او را در اين باره جويا شود
ضمن  فطانت  حسين  امير  است  معتقد  نويسنده 
دادن  لو  بر  مبنى  خود،  خيانتكارانه  عمل  به  اعتراف 
اين گروه به ساواك، در عين حال مى كوشد به نوعى 
ترحم همگانى را به سوى خويش جلب كند و براى 
خيانت عجيبش، توجيه هاى انسانى بسازد، لذا بهرام 
عباس  با  خود  گفتگوى  در  ميكند  سعى  رحمانى 
اين  پنهان  زواياى  گروه)،  اين  اعضاى  (از  سماكار، 

ماجرا را بكاود.

پنهان در 
پشت خود:

 گفتگوى 
بهرام رحمانى

 با عباس سماكار 
در نقد 

كتاب يك فنجان 
چاى بى موقع



88IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:2 - FEB,19, 2016 هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره دوم - 19 فوريه 2016

مغز انسان محل و مركز كليه تجربه هاى 
ما و خاطرات خوب و بد زندگى است. 
دانستن نحوه كار مغز و اتفاقاتى كه براى 
مى افتد  مغز  در  پوندى  سه  ماهيچه  اين 
مغز  از  نگهدارى  و  است  مهم  بى نهايت 
بى  نهايت ضرورى و الزم و بدون فعاليت 
مشكل  بسيار  مغز  متوازن  و  متعادل 

مى توان يك زندگى موفق داشت.
مغز  و  روان درمانگر  پيرنيا،  ناناز  دكتر 
مركز  مدير  و  نوروتراپيست  درمانى، 
به   Mind Therapy Center
جديدى  و  بى سابقه  علمى  موفقيت هاى 
روانى،  مشكالت  درمان  با  رابطه  در 
مغز  يادگيرى  و  بيولوژيكى  جسمى، 

رسيده است.
  Stress مشكالت اضطراب، نگرانى و 
از هنگام تولد با انسان به دنيا مى آيد ولى 
رفته رفته اگر تعدادش و حدودش از حد 
معمول بيشتر باشد و يا شخص بيش از 
حد دچار سختى، شك و گرفتارى باشد 
باعث تحريك و صدمه زدن به سلول هاى 
هورمون هاى  كافى  ترشح  عدم  و  مغز 

خوشحال مغز مى شود. Stress و نگرانى عامل مهمى 
در بروز سكته قلبى و مغزى است. رابطه مستقيم با 
سرطان و بيمارى هاى ريوى دارد و باعث افسردگى، 
كمى حافظه، پيرى زودرس و انواع بيمار هاى جسمى 
مى شود. امروز با كمك دستگاه هاى نورفيدبك و اندازه 
  Stress كه  مى دانيم  مغز  سلول هاى  روابط  از  گيرى 
قابليت  عدم  و  حواس  اختالل  باعث  اضطراب  و 
 MTC تصميم گيرى در مغز انسان مى شود. در مركز
ما با اندازه گيرى فعاليت بين سلول هاى مغز و سپس 
و   HEG بخش  آرام  و  خطر  بدون  روش  طريق  از 
EEG نوروفيدبك به همراه استفاده از نور، حركت و 
موزيك مخصوص روابط و فعاليت سلول ها را ترميم 
و دوباره متصل مى كنيم و با كمك مواد تغذيه اى با 
استفاده از تست مخصوص ادرار و با كمك دستگاه 
مشكالت  بدون  و  فعال تر  و  جوان تر  مغز  افراد  آلفا، 
احساسى، فيزيكى مربوط به مغز از روان درمانى نتيجه 

بهتر مى گيرند.

مامور  مغز  راست  نيمه  كه  بدانيد  است  جالب 
يك  معنى  فهميدن  ابتكار،  احساسات،  اضطراب، 
ديگران  احساسات  فهم  و  مى خوانيم  آنچه  يا  جوك 
منطق،  افسردگى،  مسئول  مغز  چپ  نيمه  مى باشد. 
تصميم گيرى، به پيدا كردن راه حل و قضاوت صحيح 
مى باشد. در ضمن پشت سر در مغز مركز احساسات 
و حافظه مى باشد و جلوى پيشانى مركز عقل و منطق. 
سلول هاى  فعاليت  و  روابط  چگونگى  اندازه گيرى  با 
مغز در اين نقاط ما در مركز MTC به موفقيت هاى 
بى سابقه اى رسيديم و در واقع كليه مشكالت انسان 
اين  صحيح  اتصال  عدم  خاطر  به  درصد   70 حدود 
سلول ها و در نتيجه اختالل در فكر، احساس و رفتار 

ما انسان هاست. 
عالئم از دست دادن حافظه و مشكالت فراموشى به 
ترتيب زير است و هر چه زودتر ما با سيستم ابدائى 
و موثرN.I.TH نورواينترگريش تراپى به همراه تراپى 
  Demetia به شما برسيم زودتر جلوى مشكالتى مثل

و Alzhiemer گرفته مى شود. عالئم:

ياد  از  را  جديد  اطالعات  و  جديد  يادگيرى هاى   •
مى بريم.

• حس شامه و بويائى ما ضعيف تر مى شود.
• تلفن و شماره هاى مهم را از خاطر مى بريم.

• فراموش مى كنيم كه چرا به اتاق ديگر رفتيم و يا 
چه مى  خواستيم بگوئيم.

• نحوه استفاده از ابزار، وسايل، قانون يك بازى را به 
خاطر نمى آوريم.

دنبال  بايد  و  مى كنيم  پيدا  كردن  صحبت  مشكل   •
لغت ها بگرديم.

• فراموش كردن اينكه كجا هستيم و چطور بايد به 
آدرس ديگرى برويم.

• فراموش كردن روز و تاريخ.
• حواس پرتى و تكرار مكرر يك جمله و خوشبختانه 
با  تمرين  بار   6 حتى  حدود  با    MTC مركز  در 
محسوسى  تفاوت  مى توانيد  نوروفيدبك  دستگاه هاى 
و  فكرى  سرعت  و  حواس  شدن  بهتر  با  رابطه  در 

آگاهى بيشتر از اوضاع محيطى حس كنيد.

دانشگاه  ويروس شناسى  گروه  مدير 
هاروارد با اشاره به عالئم ابتال به ويروس 
هيچ  حاضر  حال  در  مى گويد:  زيكا 
واكسنى موجود براى اين بيمارى نيست.

نوظهور  ويروس  يك  زيكا  ويروس 
گزش  طريق  از  كه  است  پشه  از  منتقله 
افراد  به  حاره اى  نواحى  در  آلوده  پشه 
شيوع  موارد  تاكنون  مى شود؛  منتقل 
آفريقا،  قاره  در  زيكا  ويروس  بيمارى 
آمريكا، آسيا و جزاير اقيانوس آرام ثبت 
پشه هاى  ويروس،  اين  ناقل  است؛  شده 
آئدس هستند كه معموالً در طول صبح و 
يا غروب عمل گزش را انجام مى دهند؛ 

مخزن آن هم ناشناخته است.

دانشگاه  شناسى  ويروس  گروه  مدير 
عفونت  اپيدمى  مى گويد:  هاروارد 
حال  در  امريكا  قاره  در  زيكا  ويروس 
زمان  يعنى  كمون  دوره  و  است  انتشار 
مواجهه با ويروس تا شروع عالئم بالينى، 
بيمارى ويروس زيكا مشخص نيست؛ اما 

احتماالً تا چند روز طول مى كشد؛ اين بيمارى عالئمى 
نظير  آربوويروسى  عفونت هاى  ساير  عالئم  با  مشابه 
التهاب  پوستى،  راش هاى  تب،  شامل  و  دانگ  تب 
ملتحمه چشم (كونژكتيويت)، درد عضله و مفاصل، 
ناخوشى و سردرد دارد كه اين عالئم معموالً ماليم و 

خفيف بوده و نهايتا تا يك هفته طول مى كشد.
افزايشى  برزيل،  در  محلى  بهداشتى  مقامات  اخيراً 
و  عمومى  جمعيت  در  زيكا  ويروس  عفونت هاى  از 
همچنين افزايشى از كودكان متولد شده با ميكروسفالى 
بيمارى  اين  كرده اند؛  مشاهده  برزيل  شرق  شمال  در 
خون  نمونه هاى  از  ويروس  جداسازى  با  مى توان  را 
هفته  طول  در  زيكا  ويروس  همچنين  داد؛  تشخيص 
اول عفونت، مى تواند در خون وجود داشته باشد و 
از طريق گزش پشه ها، از يك فرد آلوده به پشه ديگر 
منتقل شود؛ سپس يك پشه آلوده مى تواند ويروس را 

به افراد ديگر منتشر كند.
 بيمارى ويروس زيكا به  طورمعمول نسبتاً ماليم و 
خفيف است و نياز به درمان خاصى ندارد؛ مبتاليان 
باشند،  داشته  كافى  استراحت  بايد  زيكا  ويروس  به 
مايعات كافى بنوشند و درد و تب خود را با داروهاى 
شد،  بدتر  عالئم  درصورتى كه  كنند؛  درمان  مناسب 

بروند؛  مشاوره  و  پزشكى  مراقبت هاى  سراغ  به  بايد 
در حال حاضر هيچ واكسنى براى اين بيمارى توليد 

نشده است.
مقامات بهداشتى امريكا به كسانى كه قصد دارند به 
كشورهايى كه ويروس زيكا در آنجا وجود دارد سفر 
شلوارهاى  و  بلند  آستين  پيراهن  كرد:  توصيه  كنند، 
بلند بپوشند، در مكان هايى با تهويه مطبوع كه درب 
و پنجره تورى دارد و مانع از ورود پشه ها مى شود، 

اقامت كنند و همچنين از پشه بند استفاده كنند.
الزم به ياد آورى است ويروس زيكا كه در سال 1947 
در جنگل زيكا (Zika) در اوگاندا شناسايى شد، مانند 
ويروس دنگى، ويروس نيل غربى و تب زرد يك بيمارى 

گرمسيرى منتقل شونده به وسيله پشه ايجاد مى كنند.
تغذيه پشه ها از خون بيماران ويروس را به آنان منتقل 
نمى كند.  ايجاد  بيمارى  پشه ها  در  ويروس  مى كنند. 
گزش افراد سالم به وسيله پشه ناقل ويروس بيمارى 

را به آنان منتقل مى كند.
انتشار اين ويروس تا سال 2007 به آفريقا و آسياى 
قرار  موردتوجه  چندان  و  بود  محدود  شرقى  جنوب 
نمى گرفت. اين ويروس در سال 2007 در ميكرونزى 

از جزاير اقيانوس آرام شيوع پيدا كرد.
آسياى  آفريقا،  در  فقط  سال 2014  تا  ويروس  اين 

جنوب شرقى و جزاير اقيانوس آرام شيوع يافته بود. 
شيلى  و  ايستر  جزيره  به  سال  آن  در  ويروس  اين 
گسترش يافت. ويروس زيكا تا ماه مه 2015 به برزيل 
راه يافت. در برزيل در سال گذشته بيش از 84000 

مورد ابتال به اين ويروس ثبت شد.
اخيرا ده ها مورد از احتمال ابتال به بيمارى زيكا در 
جنوب و جنوب شرقى امريكا گزارش شده بود كه به 

دامنه اى از نگرانى هاى بهداشتى منجر شد.
اما مقامات بهداشتى در جنوب غرب آمريكا تا كنون 
هيچگونه هشدارى درباره شيوع و يا احتمال ابتالى به 

اين بيمارى در اين منطقه را صادر نكرده اند.
گرچه هنوز به طور قطعى نمى تواند دراين باره سخن 
مادران  ابتال  ميان  رابطه اى  مى رسد  نظر  به  گفت، 
تولد  و  زيكا  ويروس  به  باردارى  دوره  ابتداى  در 

نوزادانشان با ميكروسفالى وجود داشته باشد.
به  است  ممكن  زيكا  ويروس  گسترده تر  انتشار 
گسترش  باعث  كه  باشد  مربوط  اقليمى  تغييرات 

زيستگاه پشه هاى ناقل آن شده اند.
تغييرات اقليمى و گرم تر شدن آب وهوا باعث مى شود 
كه پشه ها بتوانند منطقه گسترده ترى را پوشش دهند و 
درنتيجه بيمارى مى تواند بيشتر به سوى شمال به درون 
مناطقى كه به طور عادى نمى رسيد، گسترش پيدا كند.

رابطه بين مغز انسان با نگرانى، حافظه 
و فراموشى و درمان آن بدون دارو

بيمارى زيكا چيست و آيا بايد از آن در 
جنوب كاليفرنيا بترسيم؟

در وادى پزشكى و سالمت:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر ناناز پيرنيا
www.mindtherapycenter.com
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يك نظرسنجى تازه موسسه گالوپ نشان مى دهد كه 
57 درصد آمريكايى ها مخالف توافق هسته اى با ايران 
هستند و فقط 14 درصد از مردم اين كشور نسبت به 

ايران ديدگاه مثبتى دارند.
بر اساس اين نظرسنجى كه نتايج آن در سايت موسسه 
گالوپ منتشر شده است، تنها 30 درصد آمريكايى ها 

گفته اند كه موافق توافق هسته اى با ايران هستند.
9 درصد از راى دهندگان به حزب جمهوريخواه و 
در مقابل 51 درصد از راى دهندگان به حزب دمكرات 

با قرارداد هسته اى با ايران موافقند.
توافق  مفاد  اجراى  وجود  با  كه  مى گويد  گالوپ 
به  نسبت  آمريكايى ها  اكثر  ديدگاه  كماكان  هسته اى 
ايران منفى است. فقط 14 درصد از آمريكايى ها نسبت 
به ايران ديدگاه مثبتى دارند و اين رقم به نسبت يك 
سال 2015  در  هسته اى  توافق  از  قبل  كه  نظرسنجى 

انجام شد تغيير نكرده است.
با اين حال، رقم ياد شده از متوسط نظرسنجى هايى 
داده  انجام  گذشته  سال   27 طى  گالوپ  موسسه  كه 
نشان  درصد   11 را  ايران  به  نسبت  مثبت  ديدگاه  و 

مى دهد، كمى باال تر است.
گروگانگيرى  سپس  و   1357 بهمن  انقالب  وقوع 
كارمندان سفارت آمريكا در تهران در 13 آبان 1358 از 
سوى دانشجويان موسوم به «پيرو خط امام» مناسبات 
ميان تهران و واشينگتن را تيره و تار كرد و سرآغاز 

خصومتى شد كه بيش از سه دهه است ادامه دارد.
در اولين نظرسنجى موسسه گالوپ كه در سال 1989 
به  نسبت  آمريكايى ها  از  درصد  پنج  فقط  شد  انجام 
سال هاى  در  درصد  اين  داشتند.  مثبتى  ديدگاه  ايران 
بعد كمى افزايش يافت و باال ترين درصد نگاه مثبت 
آمريكايى ها نسبت به ايران كه 17 درصد بود، در سال 
2004 و پس از اشغال عراق، دشمن مشترك هر دو 

كشور، توسط آمريكا ثبت شده است.
نظرسنجى جديد موسسه گالوپ در روزهاى سوم تا 

هفتم فوريه انجام شده است.
از ميان 21 كشورى كه در اين نظرسنجى مورد پرسش 
قرار گرفته اند، از نگاه آمريكايى ها، ايران كماكان يكى 
از كشورهايى است كه كمترين ميزان محبوبيت را دارد 
و پس از سوريه با 12 درصد و كره شمالى با هشت 

درصد در رتبه سوم است.
كه  مى دهد  نشان  گالوپ  اخير  نظرسنجى 
به  نسبت  را  ديدگاه  منفى ترين  جمهورى خواهان 
ايران دارند. فقط چهار درصد از جمهوريخواهان به 
ايران نگاه مثبتى دارند در صورتى كه اين رقم در ميان 
دمكرات ها 18 درصد و در ميان مستقل ها 19 درصد 

است.
ديدگاه مثبت مستقل ها نسبت به ايران در مقايسه با 
سال گذشته افزايش يافته ولى ديدگاه جمهوريخواهان 

و دمكرات ها تغيير نكرده است.
توافق  از  پس  است  شده  باعث  كه  داليلى  از  يكى 
شش  و  ايران  ميان  امسال  تيرماه  كه  وين،  هسته اى 
آمريكا  مردم  ديدگاه  آمد،  دست  به  جهانى  قدرت 
نسبت به ايران بهبود پيدا نكند اين است كه اكثريت 

مردم اين توافق را تاييد نمى كنند.
نظرسنجى اخير نشان مى دهد كه 57 درصد با اين 
توافق مخالف، 30 درصد موافق و حدود 14 درصد 
نيز نظرى ندارند. ميزان تاييد توافق هسته اى در ميان 
را  فاحشى  تفاوت  مختلف  احزاب  به  دهندگان  راى 
نشان مى دهد. فقط 9 درصد از جمهوريخواهان اين 
توافق را تاييد مى كنند. در مقابل 30 درصد از مستقل ها 

و 51 درصد از دمكرات ها با آن موافقند.
موسسه گالوپ در اين نظرسنجى دريافته است كه 
هسته اى،  توافق  به  آمريكايى ها  منفى  نگاه  برخالف 
خوشبين  آن  به  ايران  مردم  از  توجهى  قابل  اكثريت 
هستند. بيش از دو سوم ايرانيانى كه در اين نظر سنجى 
شركت كردند معتقدند رهبران ايران به توافق خوبى 
توافق  اين  معتقدند  ايرانيان  از  درصد   51 رسيده اند. 

مناسبات ايران و آمريكا را بهبود خواهد داد.
با  ضمنى  طور  به  آمريكايى ها  اكثريت  همه،  اين  با 
سياست كلى دولت باراك اوباما براى رسيدن به يك 
توافق با هدف جلوگيرى از دستيابى ايران به سالح 
هسته اى موافقند. اما به نظر مى رسد كه اين توافق و 
اجراى آن نتوانسته است نگرانى مردم آمريكا در مورد 
احتمال دستيابى ايران به سالح هسته اى را كاهش دهد.

برنامه  معتقدند  آمريكايى ها  از  چهارم  سه  حدود 
آينده  سال   10 طى  ايران  تسليحاتى  بالقوه  هسته اى 
براى منافع حياتى آمريكا يك خطر جدى خواهد بود.
درصد آمريكايى هايى كه سال 2015 و قبل از امضاى 
توافق هسته اى چنين نظرى داشتند در همين حد بود و 
به نظر مى رسد كه توافق هسته اى و اجراى آن نگرانى 

اكثريت آمريكايى ها را كاهش نداده است.
در  آمريكايى ها  ديدگاه  گالوپ،  اخير  نظرسنجى  در 
مورد خطرات موجود و بالقوه اى كه آمريكا را تهديد 
خطر  دهندگان  پاسخ  اكثريت  شد.  پرسيده  مى كند 
تروريسم بين المللى را از خطر بالقوه دستيابى ايران به 

سالح هسته اى مهم تر مى دانند.
سالح  توليد  احتمال  كه  آمريكايى هايى  ميان  از 
هسته اى از سوى ايران را يك خطر «جدى» قلمداد 
مى كنند 23 درصد توافق هسته اى را تاييد كرده و از 
ميان آنهايى كه احتمال دستيابى ايران به اين سالح را 
مهم ولى جدى نمى دانند 53 درصد توافق هسته اى را 

تاييد مى كنند.
گالوپ در گزارش خود درباره اين نظرسنجى تاكيد 
جمهوريخواه  حزب  شديد  مخالفت  كه  است  كرده 
و نخست وزير اسراييل با توافق هسته اى احتماال در 
شكل گيرى افكار عمومى آمريكا تاثير داشته است. ولى 
فارغ از اينكه داليل بى اعتمادى مردم آمريكا نسبت به 
آن  مستلزم  آن ها  ديدگاه  تغيير  باشد،  چه  ايران  رفتار 
است كه ايران طى سال هاى آينده تعهد خود به اجراى 

مفاد اين توافق را ثابت كند.

جان كرى وزير خارجه آمريكا در لس آنجلس با مديران 
استوديوهاى بزرگ فيلمسازى هاليوود مالقات كرد تا 

درباره راه هاى آنان براى مقابله با داعش گفتگو كند.
مديران  با  خود  جلسه  از  را  عكسى  كرى  آقاى 
استوديوهاى يونيورسال، فاكس، سونى، وارنر برادرز و 

ديگر كمپانى هاى عمده سينمايى توييت كرد.
نشريه ورايتى نوشت اين جلسه حدود 90 دقيقه طول 

كشيد و به تبادل انديشه درباره راه هاى همكارى ميان 
هاليوود و دولت آمريكا براى ايجاد راهكارى فرهنگى 

در مقابله با داعش اختصاص داشت.
اين نشريه معتبر آمريكايى كه بيش از صد سال است 
اخبار جهان هنر از جمله سينما گزارش و تجزيه و 
تحليل مى كند گفت برگزاركننده اين نشست جف 
حال  عين  در  يونيورسال بود كه  استوديو  مدير  شل، 

رياست هيات مديران رسانه هاى راديو تلويريونى و 
اينترنتى آمريكا براى پخش در خارج از كشور را نيز 

برعهده دارد.
مشابه  گزارشى  در  نيز  تايمز  آنجلس  لس  روزنامه 
گفت شركت كنندگان در جلسه در باره موضوع هاى 
متعددى بحث و تبادل نظر كردند كه روشن ساختن 

تصوير و تعبير آمريكا در جهان از جمله آنها بود.

گالوپ: 57 درصد آمريكايى ها مخالف 
توافق هسته اى با ايران هستند

جان كرى به دنبال 
مبارزه با داعش از لس آنجلس

در وادى انديشه و نقد:

www.iranshahrnewsagency.com
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 جمعه 30 بهمن     19 فوريه

1328 خورشيدى ( 1950 ميالدى)
زاد روز محمد شيرى، بازيگر سينما

نقش آفرينى در فيلم هاى، حلقه هاى ازدواج 
درتهران  شبى   ،(1386) تالفى   ،(1388)
(1386)، ملودى ( 1386 )، دم صبح (1384)، 
شمعى در باد ( 1382 )، باالتراز خطر ( 1375 )، 
آخرين مهلت ( 1368 )، دخترم سحر ( 1368)، 

سامان ( 1364 ) وسريال شب هاى برره.
موجود  كتاب  شركت  در  آثار  اين  از  برخى 

است.
1329 خورشيدى ( 1951 ميالدى)

معاصر  خواننده  ناظرى،  شهرام  زادروز 
موسيقى سنتى در كرمانشاه

مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت 
كتاب مجموعه كامل سى دى هاى اصل شهرام 

ناظرى را در اختيار دارد.
1338 خورشيدى ( 1960 ميالدى)
سفر محمدرضاشاه پهلوى به پاكستان
1341 خورشيدى ( 1963 ميالدى)

تئاتر  بازيگر   - خيرخواه  حسين  درگذشت 
در برلين

1356 خورشيدى ( 1978 ميالدى)
آذربايجان  استاندار  آزموده  اسكندر  سپهبد 
قائم مقام  شفقت  جعفر  ارتشبد  و  شد  بركنار 
ستاد بزرگ به استاندارى آذربايجان منصوب 

شد.
1387 خورشيدى ( 2009 ميالدى)

به  معروف  مورمورنيا  فاطمه  درگذشت 
و  تلويزيون  سابقه  با  بازيگر  مهرنيا،  مهرى 
سالگى   82 سن  در  ايران  سينماى  و  تئاتر 
 1306 متولد  وى  تهران.  باهر  بيمارستان  در 
در  وى  بود.  مازندران  سوادكوه  آالشت  در 
بيش از 40 اثر سينمايى حضور داشته است. 
شازده  پسرخاله،  و  قرمزى  كاله  جمله:  از 
اتوبوس،  ايرانى،  سبك  به  ازدواج  احتجاب، 

روسرى آبى، مادر و....

شنبه  1  اسفند     20 فوريه

1313 خورشيدى ( 1935 ميالدى)
زادروز اسماعيل فصيح، نويسنده

آثار او شامل: تاليفات: استادان داستان، اسير 
زمان، باده كهن، بازگشت به درخونگاه، پناه بر 
حافظ، تراژدى/كمدى ارس، تلخ كام، داستان 
 ،  62 زمستان  كور،  سياوش،دل  درد  جاويد، 
فروهر،  فرار  جغدان،  و  شهباز  خام،  شراب 
و  برافروخت...  الله  و  هايل  چنين  گردابى 
روش  با  خودشناسى  بازى ها،  ترجمه ها: 
يونگ، رستم نامه، وضعيت آخر و ماندن در 

وضعيت آخر –موجود در شركت كتاب
1337 خورشيدى ( 1959 ميالدى)

در  وزيرى  قمرالملوك  از  تجليل  آخرين   
راديو تهران برگزار شد.

صداى قمر در مجموعه اى با عنوان از قمر 
تا... در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به 

شركت كتاب موجود است.
1393 خورشيدى (2015 ميالدى)

درگذشت زاون قوكاسيان، منتقد، مدرس و 
فيلمساز ايرانى،  در سن 64 سالگى در پى ابتال 
به سرطان معده. او در زادگاهش در اصفهان 
يادداشت  نگارش  بر  عالوه  او  درگذشت.  
در  كتاب  عنوان  چندين  سينمايى  نقدهاى  و 
در  و  كرد  تاليف  سينماگران  و  سينما  حوزه 
چند دوره از جشنواره هاى سينمايى در ايران، 
اتريش و ارمنستان جزو هيئت مديره داوران 
بود. وى متولد 1329 در اصفهان بود و فارغ 

التحصيل رشته شيمى.

 يكشنبه   2  اسفند     21 فوريه

1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)
قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان، در 

شاه آباد تهران اردو زد.
1303 خورشيدى ( 1925 ميالدى)

ملى،  شوراى  مجلس  علنى  جلسه  تشكيل 
براى اعالم جمهوريت، كه با اعتراض شديد 
سپه،  سردار  و  جمهوريت  عليه  روحانيون 

مواجه شد.
1308 خورشيدى ( 1930 ميالدى)

درگذشت احمدشاه قاجار در حومه پاريس 

در فرانسه
1393 خورشيدى (2015 ميالدى)

به  ابتال  دليل  به  طباطبايى  صادق  درگذشت 
نزديك  بسيار  شخصيت هاى  از  وى  سرطان. 
به روح اهللا خمينى و نخستين معاون سياسى 
موقت  دولت  كشور  وزارت  اجتماعى  و 
نظام  پرسى  همه  برگزارى  مسوليت  كه  بود 
ماه  بهمن  دوازدهم  در  را  اسالمى  جمهورى 

1358 به عهده داشت.

دوشنبه 03 اسفند     22 فوريه

1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)
صدور  پهلوى،  رضاخان  ميرپنج  كودتاى 
فرمان  بر  حاكى  مى كنم»  «حكم  اعالميه 
ميرپنج  سوى  از  نظامى،  حكومت  برقرارى 

رضاخان
شزكت كتاب كتابى با عنوان «سيد ضيا مرد 
الهى  صدرالدين  دكتر  از  كودتا»  دوم  يا  اول 
را به مناسبت نودمين سال كودتا منتشر كرده 

است.
1330 خورشيدى ( 1952 ميالدى)

زاد روز مجيد نفيسى، شاعر و پژوهشگر.
در  آمريكا  مقيم  شاعر  نفيسى،  مجيد  آثار 

شركت كتاب موجود است.
1350 خورشيدى ( 1972 ميالدى)

قزوينى  آذر  اقبال  ابوالحسن خان  درگذشت 
(اقبال السلطان) هنرمند آواز ايران.

1387 خورشيدى ( 2009 ميالدى)
به  اعتراض  در  گنابادى،  دراويش  تحصن 
تخريب محل اجتماعشان در اصفهان، مقابل 
بهارستان  ميدان  در  اسالمى،  شوراى  مجلس 

تهران.
1393 خورشيدى (2015 ميالدى)

از  آساطوريان»  «آندرانيك  درگذشت 
پاپ  موسيقى  پيش كسوت  آهنگسازان 
شهر  در  سالگى  سه  و  هفتاد  سن  در  ايران، 

لس آنجلس.

سه شنبه  4  اسفند     23 فوريه

1294 خورشيدى ( 1916 ميالدى)
قشون روس كرمانشاه را تصرف كرد
1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)

ميرپنج رضاخان، از طرف سلطان احمدشاه 
سردارسپه،  لقب  و  سردارى  منصب  قاجاربه 

منصوب شد.
1337 خورشيدى (1959 ميالدى)

زادروز ليال فروهر، بازيگر سينما و خواننده  
ايرانى، مقيم كاليفرنياى جنوبى

موجود  كتاب  شركت  در  هنرمند  اين  آثار 
است.

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
كارگران  اعتصاب  و  دانشجويان  اعتراض 
دستور  اتوبوس،  بليط  افزايش  دربرابر  تهران 
به  رسيدگى  براى  پهلوى  محمدرضاشاه 
كه  ميزانى  به  بليط  بهاى  برگشت  و  موضوع 

قبًال بود.
1388 خورشيدى ( 2010 ميالدى)

ثبت جهانى نوروز در مجمع عمومى سازمان 
ملل

شركت كتاب وب سايتى با نشانى :
www.IranianNewYear.com

راه اندازى كرده است كه از چندين ماه پيش 
از فراررسيدن نوروز، لحظه سال تحويل  را 

اعالم مى كند.
1388 خورشيدى ( 2010 ميالدى)

دستگيرى عبدالمجيد ريگى 
گروهى  پيشين  رهبر  ريگى زاده ،  عبدالمالك 
بود؛  جنداهللا  نام  به  مذهب  سني  و  بنيادگرا 
گروهى كه در منطقه سيستان و بلوچستان به 
شيعه  فاشيستى  حكومت  با  مسّلحانه  مبارزه 

مذهب جمهورى اسالمى ايران مى پردازد.

چهارشنبه  5  اسفند     24 فوريه

روز زن در ايران باستان.
1305 خورشيدى ( 1927 ميالدى)

كتاب هاى  شاعر  كسرايى،  سياوش  زادروز 
آرش كمانگير، مهره سرخ، از خون سياوش-

منتخب سيزده دفتر شعر، گزينه اشعار سياوش 
كسرايى،

تا  آوا  (از  كسرايى  سياوش  اشعار  مجموعه 
هواي آفتاب) در كتاب فروشى شركت كتاب 

موجود است.
1330 خورشيدى ( 1952 ميالدى)

كسوف  بزرگترين  دقيقه،   17 و   12 ساعت 
تاريخ (تا آن زمان)، آسمان تهران را تاريك 

كرد.
1345 خورشيدى (1967 ميالدى)

داستان  آبكنار،  مرتضاييان  حسين  روز  زاد 
نويس، در تهران

1358 خورشيدى ( 1980 ميالدى)
درگذشت پرويز فني زاده، بازيگر تئاتر، سينما 

و تلويزيون.
 او در اين فيلمها  نقش آفرينى كرده است: 
بلور،  باغ  قدغن،  پوست ها،  سرخ  اعدامى، 
قربون  تنگسير،  گوزن ها،  بوف كور،  جمعه، 
هر چى خوشگله، رگبار، گاو، خشت و آينه 
ناپلئون،  جان  دايى  تلويزيونى  سريال هاى  و 

سلطان صاحبقران.
فيلم  و  موسيقى  خانه  در  آثار  اين  اكثريت 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است.
1375 خورشيدى ( 1997 ميالدى)

قتل ابراهيم زال زاده، ناشر و سردبير نشريه 
«معيار» (از سرى قتلهاى زنجيره اى- به دستور 

خامنه اى و مصباح يزدى)
در رابطه با قتل هاى زنجيره اى شركت كتاب 
كوشش  به  را  فروهرها  قتل  عنوان  با  كتابى 

حزب مرز پرگهر منتشر كرده است.
1384 خورشيدى ( 2006 ميالدى)

درگذشت دكتر عزالدين كاظمى از صاحب 
منصبان وزارت خارجه، نايب نخست وزير و 
محمد  دكتر  صدارت  دوران  در  دارايى  وزير 

مصدق درتهران.
1385 خورشيدى ( 2007 ميالدى)

نقاش  هنرمند  اسپهبد،  عليرضا  درگذشت 
معاصر، در تهران به علت عارضه سكته قلبى. 
وى  بود.  تهران  در   1330 آذرماه  متولد  وى 
از  و  بود  ايران  مترقى  و  پيش رو  نقاشان  از 
فرهنگ  درمتن  را  مدرنيزم  كه  نقاشانى  تبار 
ايرانى و مسائل اجتماعى ايران ارائه كرده بود. 
عالوه بر تابلوهاى متعدد، كتابى نيز به عنوان 
طراحى و نقاشى عليرضا اسپهبد از وى برجا 

مانده است.

 پنجشنبه  6  اسفند     25 فوريه

1323 خورشيدى (1945 ميالدى)
به  ملى  موسيقى  دوستداران  انجمن  تشكيل 

سرپرستى روح اهللا خالقى
1331 خورشيدى (1953 ميالدى)

درگذشت قاسم غنى، ديپلمات، پژوهشگر و 
مترجم، در امريكا.

برابر   1310 رمضان   3 در  غنى  قاسم  دكتر 
با 21 مارس 1893 در سبزوار به دنيا آمد و 
بار  چند  كرد.  تحصيل  فرانسه  و  بيروت  در 
بار  دو  و  شد  ملى  شوراى  مجلس  نماينده 
وزير شد (بهدارى و فرهنگ). در 1314 استاد 
دانشكده پزشكى دانشگاه تهران شد. زبان هاى 
با  مى دانست.  را  عربى  و  انگليسى  فرانسه، 
محمد قزوينى در تصحيح ديوان حافظ و با 
محمدعلى فروغى در تصحيح رباعيات خيام 

همكارى كرد.
و  ايرانى  مشاهير  از  بسيارى  با  غنى  قاسم   
بين المللى (از جمله آلبرت اينشتين) دوست 
براى  دربار  سوى  از   1327 در  بود.  آشنا  يا 
فوزيه  و  پهلوى  محمدرضا  طالق  ترتيبات 
از   1945 سال  در  او  كرد.  سفر  مصر  به 
كنفرانس  در  ايران  نمايندگى  هيئت  اعضاى 
سان فرانسيسكو بود كه سازمان ملل متحد را 
پايه گذاشت. غنى هم چنين در اوايل سلطنت 
و  بهدارى  وزير  مدتى  پهلوى  محمدرضاشاه 
در  ايران  سفير  بعد  و  فرهنگ  وزير  سپس 
مصر و سپس سفير ايران در تركيه و سازمان 
ملل متحد شد. يك بار هم، به قول خودش، 
پيشنهاد نخست وزيرى را رد كرد. غنى محمد 
مصدق را در جهت ملى كردن صنعت نفت 
ايران  از  انگليسى ها  دست  كردن  كوتاه  و 
تأييد مى كرد، و در برخورد مصدق با دربار 
مجموعه  بود.  مّليون  و  مصدق  پشتيبان  هم، 
كوشش  به  جلد  سيزده  در  او  يادداشت هاى 

پسرش سيروس غنى منتشر شده است.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
19 تا 25 فوريه (30بهمن تا 6 اسفند)

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

www.iranshahrnewsagency.com
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رويدادهاى هفته:
فوريه 2016 پنجشنبه 25  تا  فوريه  جمعه 19 

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

اهللا  آيت  رفيق  كتاب  رونمايى 

فخرآور عباس  امير  نويسنده:  حضور  با 
رفيق آيت اهللا، نقش كا گ ب در انقالب اسالمى و به 

قدرت رسيدن خامنه اى- انتشار ژانويه 2016
يكشنبه 21 فوريه- ساعت 3 بعد از ظهر 

 وروديه رايگان
818 908 08 08
310 477 7477

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

– آموزشى علمي  كارگاههاى  جديد  سرى 

نيرى على  كننده:  برگزار 
از پنجشنبه 4 فوريه تا پنجشنبه 25 فوريه

ساعت 7 شب
 وروديه 50 دالر 

585 714 2121

OC PLAZA 
2575 McCabe Way,
Irvine, CA 92614

پيش درآمدى بر تاريخ و تمدن ايران هخامنشى 

كارگاه آموزشى در 4 جلسه با دكتر تورج دريايى
چهارشنبه 24 فوريه - ساعت 6/30 تا 7/30 شب

 وروديه براى چهار جلسه 100 دالر 

818 908 08 08
310 477 7477

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

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

فرنودى نهضت  دكتر  سخنران: 
از پنجشنبه 4 فوريه به مدت هشت جلسه

ساعت 7 تا 9 شب
وروديه  3 دالر 

949 454 1555

سينا  ابن  بنياد 
15560 Rockfield Blvd.,
Irvine, CA 92618

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

مربى: آنيتا قناعى -دوره دوم
دوشنبه 22 فوريه - ساعت 10 تا 12 ظهر

 وروديه براى شش جلسه 150 دالر

818 908 08 08
818 447 4422 

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

حلقه عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

هشتم مربى: آنيتا قناعى - دوره 
سه شنبه 23 فوريه - ساعت 5 تا 7 عصر

 وروديه براى شش جلسه 150 دالر

818 908 08 08
818 447 4422 

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

فلسفه  كالس 

عسكري دكتر  مربى: 
ساعت 3 بعد از ظهر  اولين يكشنبه هر ماه – 

 وروديه رايگان
 

818 908 08 08
310 477 7477

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

موسيقى هاى  كالس 

كوشادپور  سوسن 
هفته روزهاى  تمام 

310 477 7477
310 277 4824

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

كالب بوك 

زنديان  ماندانا  دكتر 
5 شنبه شب ها - عضويت مى پذيرد

 وروديه رايگان  
 

818 908 08 08
310 477 7477

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

صادقى رضا  كنسرت 

شنبه 20 فوريه- ساعت 7 شب
وروديه از 59 دالر تا 129 دالر 

خريد بليط از شركت كتاب
 و ديگر مراكز منتخب ايرانى

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

هشالم اور  كنيساى  تورات  آمورش 

حكاكيان رباى  مفسر:  و  مدرس 
سه شنبه شب  هر هفته

ساعت 7:30 شب
 وروديه رايگان 

310 441 9938

OR HASHALOM SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
Los Angeles , CA 90025

خانواده و  خانه  كالس هاى 

مربى: دكتر داريوش نى داوود (مشاور خانواده)
هفته هر  شب   پنج شنبه 

ساعت 7:30 شب
 وروديه رايگان 

818 344 8253

BEITH DAVID SYNAGOGUE
18648 Clark St,
Tarzana, CA 91356
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هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره دوم -جمعه 19 فوريه 2016

رايگان
FREE

امير عباس فخرآور:

توصيه مي كنم اول كتاب را بخوانند، 
آنگاه نقد يا مخالفت كنند

در گفتگو با ايرانشهر:

جديدش  كتاب  تازگى  به  كه  آور  فخر  اميرعباس 
«رفيق آيت اهللا» منتشر شده است در گفتگو با ايرانشهر 
از  پيش  كتاب  اين  نقد  چرا  آنكه  به  اشاره  ضمن 

انتشارش شروع شد گفت:
«در پاسخ به مخالفان و منتقدان كتاب رفيق آيت اهللا، 
پيش از هر چيز توصيه مي كنم اول كتاب را بخرند و 
بخوانند، آنگاه نقد و مخالفت با كتاب عاقالنه تَر به نظر 

خواهد رسيد.»
نويسنده رفيق آيت اهللا ادامه مى دهد:

« در ماه هاي گذشته با مطرح شدن نام اين كتاب در 
رسانه ها و پيش از انتشار آن، تعدادي انگشت شمار 
از افراد مغرض، حسود و يا بعضا مزدور در خدمت 
منافع جمهوري اسالمي بدون اينكه به اين كتاب و 
محتواي آن دسترسي داشته باشند، هجمه سنگيني عليه 
آن به راه انداختند و از اساس آنرا زير سوال بردند. 
اما دست و پا زدن هاي آنها تنها هويت خودشان را 

زير سوال برد.»
رهبر  نمايندگى  دفتر  واكنش  به  اشاره  با  فخرآور 
رفيق  انتشار  به  دانشگاه ها،  در  اسالمى  جمهورى 

آيت اهللا مى گويد:
انتشار،  آستانه  در  شد  موفق  آيت اهللا  رفيق  «كتاب 
سيد  گذشته  درباره  را  فراواني  شبهات  و  پرسش ها 
علي خامنه اي و روابط وي با سازمان امنيت شوروي 
در ذهن طرفداران وي و بسيجيان ايجاد كند كه حجم 
باالي اين پرسش ها و شبهات، نهادهاي رسمي وابسته 
واكنش  به  را  اسالمي  جمهوري  فقيه  ولي  دفتر  به 
در  رهبري  معظم  مقام  نمايندگي  «نهاد  داشت.  وا 
دانشگاه ها» كه عنوان دفتر رسمي سيد علي خامنه اي 

در دانشگاه هاي وابسته به جمهوري اسالمي مي باشد، 
شبهات  به  پاسخ  عنوان  با  اختصاصي  بيانيه اي  در 
جوانان و دانشجويان بسيجي درباره كتاب رفيق آيت 
اهللا، چند روز پيش از انتشار اين كتاب و بدون اينكه 
به محتواي آن دسترسي داشته باشد، به توجيه روابط 
خامنه اي و رژيم جمهوري اسالمي با شوروي سابق 
و روسيه فعلي پرداخت. اين نوع عكس العمل هاي 
اسالمي  جمهوري  رژيم  سران  سوي  از  زده  شتاب 
از  نشان  خامنه اي  علي  سيد  رسمي  دفتر  ويژه  به  و 
اين  انتشار  از  رژيم  اين  كارگزاران  هراس  و  نگراني 

كتاب مي باشد.»
نويسنده رفيق آيت اهللا، اميرعباس فخرآور كه براي 
رونمايي از اين كتاب روز يكشنبه 21 فوريه 2016 

انتشارات  مهمان  ظهر  از  بعد   3 ساعت  از  ميالدي 
آنجلس  لس  در  وود  وست  بلوار  در  كتاب  شركت 

خواهد بود، مى گويد:
«با اعتماد به نفس و اطمينان از چهار سال تالش شبانه 
روزي ام در نگارش اين اثر ماندگار تاريخي دفاع مي كنم و 
همه منتقدان را براي مناظره رو در رو به چالش مي كشم.»

كتاب رفيق آيت اهللا در ده فصل و بيش از هفتصد 
صفحه، به بررسى اسناد مربوط به نقش كليدى سازمان 
امنيت شوروى در طراحى و اجراى انقالب اسالمى در 
بهمن 1357 خورشيدى مى پردازد. اين كتاب همچنين 
از كمك هاى آشكار و پنهان اين سازمان مخوف براى 
رسيدن سيد على خامنه اى به مقام ولى مطلقه فقيه در 

ايران، پرده بر مى دارد.

در جنوب كاليفرنيا

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


