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براى اولين بار، تصوير يك زن روى 
مى شود.  چاپ  آمريكا  اسكناس هاى 
آمريكا  دارى  خزانه  وزير  لو،  جك 
كرد  اعالم  آپريل  چهارشنبه 20  روز 
كه عكس الكساندر هميلتون همچنان 
روى اسكناس هاى 10 دالرى خواهد 
ماند و در اسكناس هاى 20 دالرى، به 
جاى اندرو جكسون  هفتمين رئيس 
«هريت  عكس  آمريكا،  جمهورى 
تابمن» زن مبارز عليه برده دارى نقش 

خواهد بست. 
اين تصميم بعد از آن گرفته مى شود 
كه از يك سال پيش يك سازمان غير 
دولتى پس از يك راى گيرى، خواستار 
روى  تابمن»  «هريت  تصوير  انتشار 

اسكناس هاى 20 دالرى شد.
از  پيش  قرن  دو  تابمن  هريت 

چهره هاى مشهور مبارزه عليه برده دارى 
بود. او يكى از رهبران شبكه مخفيانه 
راه آهن بود كه به بردگان كمك مى كرد 
از ايالت هاى جنوبى خود را به شمال 

كه برده دارى ممنوع بود، برسانند.
تابمن در مريلند آمريكا به دنيا آمد و 
از بچگى برده بود. او در 24 سالگى با 
يك مرد سياه پوست آزاد ازدواج كرد 
و به فيالدلفيا رفت. او بعد به جنبش 
كمك به رهايى بردگان پيوست و به 
حدود 300 برده براى فرار از بردگى 

كمك كرد.
او در جنگ داخلى آمريكا به ارتش 
ايالت هاى شمالى پيوست و به عنوان 
عمليات  يك  فرماندهى  زن،  اولين 
نظامى عليه جنوبى ها را بر عهده گرفت 

كه در آن 700 برده آزاد شدند.

پس از جنگ، خانم تابمن به جنبش 
در  او  پيوست.  آمريكا  در  زن  فعاالن 
سال 1913 و پيش از آنكه زنان حق 

راى بدست آورند، درگذشت.
پيش از اين در آمريكا عكس مارتا 
واشنگتن همسر اولين رئيس جمهورى 
شده  چاپ  دالرى  يك  روى  آمريكا 
روى  عكسش  كه  ديگرى  زن  بود. 
اسكناس منتشر شده بود، پوكوهانتس، 
زن بومى آمريكا بود كه تصويرش قبال 
پشت يك اسكناس 20 دالرى چاپ 
شده بود. عكس هريت تابمن تا سال 
چاپ  اسكناس  روى  ميالدى   2020
خواهد  بارى  اولين  اين  و  مى شود 
بود كه عكس يك زن به عنوان چهره 
اصلى روى اسكناس دالر آمريكا قرار 

مى گيرد.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

تصوير يك زن آفريقايى آمريكايى روى 
اسكناس 20 دالرى آمريكا چاپ مى شود

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...!!!

براى نخستين بار در تاريخ آمريكا:

از  خود  گزارش  جديدترين  در  فوربس  مجله 
اجتماعى  شبكه  در  فعال  چهره هاى  تاثيرگذارترين 
اينستاگرام، مانى خوشبين مدير و بنيانگذار ايرانى آمريكايى 
شركت امالك و مستغالت خوشبين را در رده نخست 
جهان و پيش از بسيارى از چهره هاى سرشناس دنياى هنر 

معرفى كرده است.
 R.L. Adams مجله فوربس در گزارشى كه به قلم
كه  سوال  اين  به  پاسخ  دنبال  به  مى گويد  شده  نوشته 
«تاثيرگذارترين چهره هاى شبكه اجتماعى اينتستاگرم چه 
كسانى هستند؟» به ليستى ده نفره رسيده است كه نشان 
مى دهد گروهى از فعاالن شبكه هاى اجتماعى به لحاظ 
ايجاد انگيزه و ايفاى نقش الهام بخش براى فالورهايشان 
پيشى  موسيقى  و  سينما  دنياى  سرشناس  چهره هاى  از 
گرفته اند و انتشار تصاويرى از عملكرد آنها در اين شبكه 
مجازى بر زندگى صدها هزار تن از جمعيت 400 ميليونى 

مشتركان اينستاگرام تاثير مستقيم داشته است.
 مجله فوربس در صدر فهرست گزارش خود نام يك 
شهروند ايرانى آمريكايى ساكن جنوب كاليفرنيا را منعكس 
كرده است كه به گفته نويسنده مقاله داستان زندگى و 
موفقيت هاى او براى 543 هزار فالوور حساب كاربرى اش 

در اينستاگرام بسيار تاثيرگذار و الهام بخش بوده است.

مانى خوشبين مدير و بنيانگذار يك شركت مادر در 
امور امالك و مستغالت است كه در حال حاضر اداره 
بيش از 2 ميليون فوت مربع از امالك تجارى و مسكونى 
ايالت كاليفرنيا را در دست دارد. نويسنده فوربس با اشاره 
به زندگى خصوص مانى خوشبين و داستان مهاجرت 
مانى  «زندگى  مى نويسد:  آمريكا  به  ايران  از  او  خانواده 
نشانگر زندگى نوجوانى است كه در 14 سالگى پدر و 
مادرش براى ساختن زندگى بهتر تصميم مى گيرند تا او 
را به آمريكا بياورند و او به عنوان يك مهاجر خارجى با 

دشوارى هاى مضاعف و نياز به مهارت بيشتر براى ساختن 
آينده بهتر مواجه بوده اما موفق شده است.»

در رده بندى فوربس از 10 چهره تاثيرگذار اينستاگرام ميزان 
عددى فالوورها مطرح نبوده و بيشتر بر تاثيرپذيرى آنها از 

مندرجات حساب كاربرى مورد نظر تاكيد شده است. 
در رده هاى بعدى اين فهرست به يكى از نمايندگان 
فروش اتومبيل فرارى، مدير يك بازار اينترنتى، مالك و 
مدير فروش قايق هاى لوكس، يك مدل فشن مردانه، يك 
جوان خير فعال در امور عام المنفعه و... اشاره شده است.

يك ايرانى تبار تاثيرگذارترين چهره اينستاگرم

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
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سعيد خليلى، وكيل مدافع اميد كوكبى، فيزيكدان زندانى 
ايرانى، از ابتالى موكل خود به سرطان كليه در زندان اوين 

خبر داد.
آقاى خليلى در گفت وگويى با خبرگزارى كار ايران، گفت 
كه «تومور بدخيم در كليه راست» موكلش، پس از آزمايش ها 

و معاينه هاى متعدد بيمارستانى تشخيص داده شده است.
به گفته وكيل مدافع اميد كوكبى، او «نيازمند جراحى فورى 
نفروكتومى يا برداشت كامل كليه به همراه تومور بدخيم 

كليوى است كه بايد هر چه زود تر صورت پذيرد».
آقاى خليلى همچنين هشدار داد كه «هرگونه تعلل مى تواند 

آسيب هاى جبران ناپذيرى را به بار آورد».
صنعتى  دانشگاه  فارغ التحصيل  ساله،   30 كوكبى،  اميد 
شريف و دانشجوى مقطع فوق دكترى فيزيك اتمى در 
دانشگاه تكزاس آمريكا بود كه در سال 1389 براى ديدار 
با خانواده اش به ايران آمد، اما در روز 10 بهمن همان سال 

هنگام ترك كشور در فرودگاه «امام خمينى» بازداشت شد.
او مدت ها در سلول انفرادى بود و خانواده و وكيلش امكان 

تماس با او را نداشتند.
آقاى كوكبى بعد از 15 ماه بازداشت موقت در دادگاهى 
به رياست قاضى صلواتى به اتهام ارتباط با «دولت هاى 

متخاصم» به ده سال زندان محكوم شد.
اميد كوكبى با گذشت دو سال و نيم از حبس خود در 
نامه اى اعالم كرد كه دستگيرى و حبسش پس از آن رخ داد 
كه پيشنهاد همكارى با دستگاه هاى نظامى ـ امنيتى جمهورى 

اسالمى در يك پروژه تحقيقاتى نظامى را رد كرده است.
در دى ماه 1393، دادگاه تجديد نظر جمهورى اسالمى با 
رد موافقت ديوان عالى كشور در اعاده دادرسى پرونده آقاى 

كوكبى، حكم 10 سال زندان وى را تاييد كرد.
وكيل مدافع اميد كوكبى گفته است كه موكلش در پنج 
سال و سه ماه گذشته كه زندانى بوده، چند بار با «دفع سنگ 
كليه و خونريزى داخلى ناشى از آن دست و پنجه نرم كرده 

است».
آقاى خليلى يك بار ديگر از مسئوالن جمهورى اسالمى 

خواسته تا موكلش را آزاد كنند.
نهادهاى  و  شخصيت ها  از  تعدادى  نيز  اين  از  پيش 
به  خطاب  جداگانه اى  نامه هاى  در  بين المللى  سرشناس 
مقام هاى جمهورى اسالمى، خواستار آزادى اين دانشجوى 

نخبه ايرانى شده اند.
از جمله 18 برنده جايزه فيزيك نوبل كه در نامه اى به على 
خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، از او درخواست كرده 

بودند دستور آزادى اميد كوكبى را صادر كند.

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI
Senior Editor:
MEHDI  AGHAZAMANI  Ph.D

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2016 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

خبرى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى
نسخه چاپى خبرگزارى ايرانشهر
نخستين خبرگزارى ايرانيان برون مرز

بنيانگذار و مدير مسئول: بيژن خليلى
سردبير: دكتر مهدى آقازمانى
طراحى و نشر: شركت كتاب

رويدادها: مركز اطالعات ايرانيان آمريكا (08 ايرانيان)
چاپ: لس آنجلس - جى پيرينتينگ

KETAB CORPORATION

در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

جشن پسح يادآور رهايى و  آزادى يهوديان از بند بردگى فرعون مصر است. 
يهوديان 40 سال را در بيابان سپرى كردند و دست آوردهايشان با رهبرى موسى 
پيامبر، آن هم در 3300 سال پيش با يك نگاه اجمالى بسيار بسيط و گسترده بوده 
است. آنها از يك ملت برده به يك ملت آزاده، از يك ملت بدوى به يك ملت 
قانونمند و از يك ملت بى سرزمين به ملتى با حدود و ثغور مشخص تبديل شدند. 
آنها توانستند در دوران باستان سيستمى را پى ريزى كنند كه نياز به قوه مجريه 
نباشد. سيستمى كه آحاد ملت با دادن ماليات بسيار كمى ولى به اندازه مساوى،  

سرنوشتى يكسان را تجربه كنند.
و اما دست آوردهاى ملت ايران در حدود 40 سالى كه از يكى دو سال پيش 
از انقالب تا امروز بر او گذشته چه بوده است. به مسلخ رفتن آزادى و بردگى 
و بندگى با تسلط حكومت آخوندى، چرخ قوانين را به 1400 سال عقب بردن. 
سنت هاى باستانى و كردار نياكان را ناپسند شمردن (براى مثال خوار شمردن 
مراسم شب چهارشنبه سورى   و نوروز) زدودن انديشه ميهن دوستى (خليج 
فارس را خليج اسالمى شمردن)، واژه هاى بيگانه را بر نمادهاى ملى ايران قرار 
دادن(دگرگون كردن پرچم آبا و اجدادى) و تفكيك جامعه بر اساس عقيده و مرام 

(تحقير اقليت هاى قومى و مذهبى و دگرانديشان)
بردگى  بند  از  ايران  آزادى  آرزوى  يهوديان،  به  پسح  جشن  شادباش  ضمن 

حكومت مستبد كنونى را داريم.

در حالى كه احتمال تجديد روابط ديپلماتيك ميان اسرائيل و ايران همچنان 
بعيد است، دنياى ورزش اين هفته يك تماس نادر بين اين دو كشور ايجاد كرد. 
قهرمان اسرائيلى هپوئل جروزالم روز شنبه در حين اعالم فهرست بازيكنان خود 
پيش از اجراى بازيهاى انتخاباتى ليگ برتر بسكتبال، از امضاى قرارداد با ادگار 
سوسا، بازيكن محافظ دومينيكى، خبر داد. در همه حال يك مانع احتمالى در اين 

راه وجود داشت و آن بازى سوسا براى باشگاه پتروشيمى بندر امام ايران بود.
به منظور آن كه امضاى سوسا رسميت داشته باشد، جروزالم الزم داشت كه 
انجمن بسكتبال ايران برگه تهيه شده توسط فدراسيون بين المللى بسكتبال را مبنى 
بر ترخيص اين بازيكن پيش از بعد از ظهر روز سه شنبه تهيه و بايگانى كند. 
اين كار در اغلب موارد حالت تشريفاتى دارد، ولى در اين مورد اينطور نبود. با 
اين حال، هر گونه نگرانى از احتمال مانع شدن ايران از اضافه شدن سوسا به تيم 

اسرائيل، روز سه شنبه با رسيدن برگه ترخيص بين المللى او برطرف شد.
اين بازيكن محافظ 28 ساله هفته گذشته موجب دستيابى بندر امام به عنوان 
قهرمانى ليگ ايران شد و در گذشته در تيم هاى ايتاليا و آلمان  هم بازى كرده 

است.
سوسا روز يكشنبه به محض ورود به اسرائيل گفت: «من اميدوارم كه روابط 

اسرائيل و ايران مانع من نباشد.»
او افزود: «بازى در ايران اين يك شوك فرهنگى  بود. در آنجا هيچ نوع شب 
زنده دارى وجود ندارد و مصرف نوشيدنى هاى الكل غير قانونى است، بنابراين 
براى من اين شش ماه فقط  خواب و خوراك و بازى بسكتبال بود. من متشكر 

هستم كه به من فرصت داده شده كه براى جروسلم بازى كنم.»
جروسلم در حال حاضر پس از پيروزى 97 بر 65 روز دوشنبه خود در برابر 
مكبى كيريات گت كه سوسا از نيمكت آن را تماشا مى كرد، با دو و نيم امتياز در 
صدر جدول رده بندى ليگ برتر بسكتبال قرار دارد و تنها به دو برد از مجموع 
پنج بازى منظم فصلى خود نياز دارد تا جايگاه شماره يك بازى هاى حذفى را 

از آن خود كند.
دنى فرانكو مربى تيم جروسلم اظهار كرد:»من خوشحالم كه ادگار به تيم ما 
پيوسته است. ما مدت طوالنى با هم در تماس بوده ايم. قابليت هاى سوسا به ما 
اجازه خواهد داد كه به عنوان يك تيم همه كاره تر باشيم و در موضع هاى محافظ 

عميق ترعمل كنيم.»

 تيم هپوئل جروزالم امضاى
 قرارداد با بازيكن دومينيكنى
از تيم ايران را تكميل كرد

اميد كوكبى در 
زندان اوين به 

سرطان كليه مبتال 
شده است

سيزدهمين مراسم رژه نوروزى ايرانيان در نيويورك 
با استقبال گسترده ساكنين ايرانى و غير ايرانى اين شهر 
برگزار شد. اين مراسم از ساعت دوازده نيمروز به وقت 
محلى شرق آمريكا آغاز شد و بيش از يك ساعت به 

طول انجاميد.
به گزارش خبرنگار ايرانشهر از نيويورك، سيزدهمين 
مراسم رژه ايرانيان در اين شهر برگزار شده است. مراسم 
امروز بيش از هفت هزار بازديد كننده داشته است و در 
آن نزديك به يك هزار ايرانى تبار در قالب  گروه هاى 

مختلف رژه رفته اند. 
رژه ايرانيان نيويورك در خيابان مديسن در مركز منهتن 
در حالى برگزار شد كه از شب گذشته محدوديت هاى 
ترافيكى ويژه اى براى برگزارى آن در اين منطقه از سوى 
پليس اعمال شده بود. در مراسم امروز ده ها نماد ملى، 
ماكت هايى از ابنيه تاريخى و چندين سمبل فرهنگى ايران 
كه به وسيله گروه هايى از جوانان با لباس هاى محلى 
همراهى مى شدند در بخش ويژه اى از خيابان مديسين 
رژه رفتند. نمادهايى چون پاسارگاد، تخت جمشيد، برج 
شهياد تهران، آرامگاه بوعلى سينا در همدان، سى و سه 
پل اصفهان و... از ماكت هايى بود كه با زيبايى خاص 
و در ابعاد تقريبا بزرگى ساخته و بر روى خودروهاى 

ويژه اى براى حمل نصب شده بود.

 كاروان رژه و بازديدكنندگان از آن كه بسيارى از ايشان 
از مناطق و شهر هاى مجاور براى بازديد اين مراسم در 
خيابان مديسين جمع آمده بودند پس از پايان رژه كه 
تقريبا يك ساعت به طول انجاميد به بخشى از پارك 
مركزى(Central Park) نيويورك در مجاورت همين 
خيابان منتقل شدند كه از قبل براى ميزبانى ايرانيان مهيا 
شده بود.  همه ساله مراسم شادى و رقص نوروزى 
ايرانيان تا ساعتى پس از بعد از ظهر در اين محوطه 

ادامه مى يابد.
رژه گارد تشريفات پليس نيويورك و نواختن سرود 
ملى آمريكا، گروه موسيقى دانشگاه كلمبيا و نواختن 
سرود ميهنى «اى ايران»، حضور گروهى از فارسى زبانان 
تاجيك و حضور نمايندگانى از جامعه ايرانيان كانادا، از 

بخش هاى ديگر مراسم امسال بود.
 NY Persian) نيويورك  در  ايرانيان  رژه  مراسم 
Parade) از سال 2005 تا كنون، همه ساله در نخستين 
هفته هاى پس از نوروز و به همت گروهى از فعاالن 
فرهنگى ايرانى آمريكايى ساكن در شرق اياالت متحده 
آمريكا برگزار مى شود. ايده اين طرح را دكتر رضا زاده 
با مشاركت دكتر اسدى ارائه كردند و تا كنون با صرف 

هزينه هاى شخصى آنرا به اجرا گذاشته اند.
تصاوير زير از مراسم امسال است:

شنبه گذشته ملودى شكارى حقوق دان ايرانى آمريكايى 
در ايالت تنسى مبارزه انتخاباتى خود را براى ناحيه سوم 
كنگره به عنوان نامزد انتخاباتى و در مقابل نماينده حال 
حاضر از حزب جمهورى خواه (چاك فليشمان) رسما 

آغاز كرد.
خانوم شكارى دخترى از يك خانواده مهاجر است 
مى  معرفى  اول  نسل  آمريكايى  عنوان  به  او  خود  و 
كند كه شايستگى نمايندگى گروه بزرگى از جوانان و 

خانواده هاى مهاجر در آمريكا را دارد.
ملوى شكارى در هيستون تگزاس به دنيا آمده ولى  
بيشتر دوران كودكى خود را در چتنوگا يعنى  جاى كه از 
دبيرستان فارغ التحصيل شده گذرانده است. مدرك فوق 
ليسانس او در رشته مديريت عمومى از دانشگاه واشنگتن 
بوده و مدرك رشته حقوق خود را از دانشگاه كاليفرنياى 

جنوبى دريافت كرده است. 
خود  سخنرانى  نخستين  در  شكارى  ملودى  خانوم 
در جمع هوادارانش گفته:» نماينده حال حاضر ما از 
ايالت تنسى حتى يك اليحه قانونى هر چند كوچك 
از طرف بخش ما و براى مردم ما ارائه نداده است و 
بدتر آنكه هيچ گونه اشتياقى در جهت تسهيل رشد 
و توسعه عمومى نداشته است. ما لياقت بيش ازاينها 

را داريم.»

عنوان  به  اگر  كه  مى كنم  «ضمانت  كرده:  تصريح  او 
نماينده انتخاب شوم هر روز خود را در جهت رسيدن به 

پيشرفت براى خانوادهايمان صرف خواهم كرد.»
مركز ناحيه سوم كنگره تنسى، در شهر چتنوگا مى باشد. 
و  ريج  اوك  آزمايشگاه  موطن  عنوان  به  ناحيه  اين 
خاستگاه هزاران شغل شركت TVA ميباشد. بخش هاى 
مونرو،  مكمين،  مورگان،  پولك،  هميلتون،  اندرسون، 

يونيون، اسكات، روان، به صورت كامل و قسمت هايى 
از بردلى و كمپبل درهمين ناحيه انتخاباتى قرار دارند، اما 
جمعيت ايرانى قابل مالحظه اى در اين مناطق زندگى 

نمى كنند.
چهارم  روز  محلى  آتى  انتخابات  برگزارى  تاريخ 
آگوست 2016، و نيز انتخابات عمومى اياالت متحده 

آمريكا روز هفتم نوامبر 2016 است.

اد رويس، رئيس كميته امور خارجى مجلس نمايندگان 
آمريكا طرح ديگرى را براى جلوگيرى از دسترسى ايران 

به مبادالت دالرى عرضه كرد.
هدف اين طرح اين است كه دولت اوباما نتواند اجازه 
دهد ايران به مبادالت مالى با دالر آمريكا دسترسى پيدا 

كند.
رويس در بيانيه اى كه روز سه شنبه منتشر شد، گفته 
است يك ماه پيش از جك لو، وزير خزانه دارى آمريكا 
اين «سوال ساده» را پرسيد كه آيا رئيس جمهورى آماده 
اين مى شود كه به رژيم ايران اجازه دسترسى به دالر 

آمريكا را بدهد؟
اد رويس مى نويسد به طور نگران كننده اى، دولت 

باراك اوباما هنوز پاسخ اين سوال را نداده است.
به گفته اد رويس، اگر رئيس جمهور اوباما اعطاى اين 
امتياز تازه به رژيم ايران را رد نمى كند، كنگره آمريكا بايد 

چنين اقدامى بكند.
امكان لغو بخش ديگرى 
از تحريم  هاى ايران توسط 
دولت باراك اوباما، از جمله 
ممنوعيت طوالنى دسترسى 
تهران به بازار مالى آمريكا و 
استفاده از دالر در معامالت 
نگرانى  خود،  تجارى 
مخالف  جمهوريخواهان 
را  ايران  با  اتمى  توافق 

افزايش داده است.
اهللا  ولى  پيش  چندى 

سيف، رئيس كل بانك مركزى ايران در واشنگتن، از 
به  ايران  پيوستن  براى  اروپا  اتحاديه  و  متحده  اياالت 

سيستم مالى دنيا كمك خواست.

ايران مى گويد برغم برداشتن تحريم هاى هسته اى، 
هنوز امكان بهره بردارى از منابع مالى خود در خارج از 
كشور را ندارد. ولى اهللا سيف  اخيرا با «جك لو» وزير 

خزانه دارى آمريكا ديدار و گفتگو كرد.

سيزدهمين رژه ايرانيان در نيويورك 
برگزار شد جشن پسح مبارك

طرح جديد براى جلوگيرى از مبادالت دالرى ايران

يك ايرانى آمريكايى رسما كانديداى 
مبارزات انتخاباتى كنكره آمريكا شد
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ايران  پرستارى  نظام  سازمان  در  مسئول  مقام  يك 
 1395 فروردين  نخست  روز   25 در  تنها  مى گويد: 
ايران  از  مهاجرت  براى  ايرانى  پرستار  خورشيدى، 30 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  تعداد  اين  كرده اند.  اقدام 
تنها 7 نفر گزارش شده بود. مقصد عمده اين پرستاران 

استراليا و كانادا عنوان شده است.
پايگاه اطالع رسانى سازمان نظام پرستارى اين مطلب 
را به نقل از ابراهيم محمدى منتشر كرده و نوشته در 25 
روز نخست سال جديد 30 پرستار خواستار خروج از 

ايران شده اند. 
آقاى محمدى افزوده اين پرستاران براى كار در خارج 
از ايران به سازمان نظام پرستارى مراجعه كرده اند، در 
حالى كه در فروردين سال 94 تنها هفت پرستار متقاضى 

مهاجرت بودند. 
وى گفته «تعداد متقاضيان فروردين 95 نشان مى دهد 
از  خارج  در  كار  براى  ايرانى  پرستاران  مهاجرت  كه 
كشور، بيشتر از 300 درصد افزايش داشته كه اين روند 

خوشايند نيست.» 
نظام  پرداخت هاى  در  «تبعيض  مسئول  مقام  اين 
سالمت» و «دريافتى نامناسب در مقابل كار زياد» را از 
مهم ترين عوامل مهاجرت پرستاران از ايران اعالم كرده 

است. 
از  فارس  خليج  حوزه  كشور هاى  و  استراليا  كانادا، 

مهم ترين مقاصد پرستاران ايرانى اعالم شده است. 
حكومت اسالمى در ايران سال هاست به ناديده گرفتن 
حقوق شغلى پرستاران متهم است و دولت هاى مختلف 
هرگز در خصوص اين قشر اقدام شايسته اى انجام نداده 
اند. پيش از اين و در كنار معلمان، پرستاران نيز بارها 
بروكراسى  ساختار  در  خود  حقوق  تضييع  به  نسبت 
به  قانونگذاران  توجه  عدم  و  ايران  در  دولتى  ادارى 
وضعيت شغلى شان دست به تجمع زده بودند. تصوير 
اين خبر به يكى از همين تجمعات در مقابل وزارت 

بهداشت ايران در زمستان 1392 مربوط مى شود.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

گرفته  تصميم  نروژ  دولت  دادگسترى  وزارت 
دستورالعمل هايى در رابطه با پس گرفتن اجازه اقامت 
خود  كشور  به  پناهندگى،  از  بعد  كه  پناهندگانى  از 
براى تعطيالت و يا ديدار باز مى گردند تصويب كند. 
پناهندگان ايرانى و افغان در صف اول اين تصميم قرار 

دارند.
پيش تر هيئت عالى مهاجرت كشور نروژ از تصويب 
مقراراتى براى برخورد با پناهندگان دوروغين خبر داده بود 

اما نام كشور معينى را در مصوبه خود مطرح نكرده بود.
حاال وزارت دادگسترى در اين كشور به استناد اين 
مصوبه مى گويد ايرانيانى كه پس از اخذ پناهندگى 
در نروژ به كشور خود براى تعطيالت و يا بازديد از 
خانواده بازگردند مشمول مصوبه هيئت عالى مهاجرت 
در نروژ هستند. آنها معتقدند كه اين نوع سفر ها بر 
خالف قوانين و مصوبات پناهندگى است و سفرهاى 
اينچنينى سو استفاده از حقوق و مزاياى پناهندگى و 
نشان دهنده داشتن يك پناهندگى غير حقيقى است و 
به همين دليل مهم است كه واكنش آشكارى در اين 

رابطه با اين نوع پناهنده ها انجام بشود.
در عمل اين بدين معنى است كه از مسافرت پناهندگانى 

كه اجازه اقامت در نروژ را تا پنج سال گرفته اند به 
كشورى كه از آن فرار كرده اند جلوگيرى مى شود.

در ماه هاى پايانى سال گذشته ميالدى  دو روزنامه 
نروژى با اشاره به تمركز مستقيم سازمان امنيتى پليس 

نروژ PST در روند صدور ويزا براى اتباع ايرانى تبار 
بيشترين  شده اند  مدعى  ايرانى،  دانشجويان  خصوصا 
ميزان تقلب در پرونده هاى پناهندگى در ميان پناهجويان 

ايرانى و افغان گزارش شده است.

نويسنده  كرمانى،  مرادى  هوشنگ  «خمره»  كتاب 
نامدار ادبيات نوجوان، با ترجمه  كارولين كراسكرى 
نامزد جايزه  موسسه توسعه ادبيات خاورميانه آمريكا 

2016 شد.
موسسه انتشاراتى شمع و مه كه مسئوليت نشر اين 
كتاب به زبان انگليسى را بر عهده داشته، خبر نامزد 
ادبيات  توسعه  موسسه  جايزه  در  كتاب  اين  شدن 

خاورميانه آمريكا را اعالم كرده است.
كتاب «خمره» كه در ايران بيش از 20 بار تجديد 
كرمانى  مرادى  هوشنگ  مطرح  آثار  از  شده  چاپ 
ترجمه  دنيا  مختلف  زبان    14 به  كتاب  اين  است. 
خود  آن  از  را  زيادى  بين المللى  جايزه هاى  و  شده 
كرده است. همچنين از روى اين كتاب يك اقتباس 
سينمايى به كارگردانى ابراهيم فروزش تهيه شده كه 
جايزه پلنگ طاليى جشنواره لوكارنو را برده است.

داستان اين كتاب در يك روستا مى گذرد. خمره اى 
كه بچه هاى مدرسه روستا در آن آب مى نوشيدند، 
مدير  نيست.  استفاده  قابل  ديگر  و  است  شكسته 
مدرسه، دانش آموزان و برخى از اهالى تالش مى 
كنند تا به نحوى اين مشكل را حل كنند. اين داستان 
شرح ماجراهايى است كه در اين مسير رخ مى دهد.

كرمانى  مرادى  هوشنگ  آثار  از  اثر  اولين  «خمره» 
و  مترجم  كراسكرى  كارولين  توسط  كه  است 

ايران شناس آمريكايى ترجمه شده است.
ترجمه اين اثر بيش از 18 ماه زمان برده و در حال 
حاضر نسخه الكترونيكى و جلد نرم آن در سايت 

آمازون براى عالقه مندان قابل دسترسى است.
انتشارات شمع و مه اين كتاب را در ارديبهشت ماه 

سال جارى به چاپ خواهد رساند.
از سوى ديگر رمان«شما كه غريبه نيستيد» هم از 
سوى همين مترجم و ناشر برگردان انگليسى شده 

است.
مرادى  هوشنگ  زندگى  نوعى  به  كه  داستان  اين 
كرمانى را روايت مى كند از شاخص ترين آثار اين 
نويسنده پيشكسوت محسوب مى شود كه در ايران 
و به زبان فارسى در انتشارات معين حدود 14 بار 

منتشر شده است.
پيش از اين انتشارات شمع و مه رمان شما كه غريبه 
نيستيد را به زبان انگليسى ترجمه كرده بود كه قرار 
است ارديبهشت امسال به بازار كتاب عرضه شود.

اين اثر چندى پيش توسط نشر صدرا در مسكو به 
زبان روسى به چاپ رسيده و همين طور ترجمه آن 
به زبان فرانسوى توسط ميترا فرزاد مترجم ايرانى در 
پاريس در حال انجام است كه در آذرماه سال جارى 
Edition و  مه  و  شمع  انتشارات  توسط  مشتركا 

De la Volva در فرانسه به چاپ خواهد رسيد.

منابع خبرى مى گويند: «باراك اوباما رييس جمهور 
آمريكا در اواخر ماه مارس، دو نامه محرمانه به ايران 

ارسال كرده است.»
اين دو نامه خطاب به حسن روحانى رئيس جمهور 
و على خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى نوشته شده 

است.
آقاى اوباما در اين نامه ها از رهبر و رييس جمهور 
يكديگر،  مشاركت  و  همكارى  «با  خواسته  ايران 
حل وفصل  را  منطقه اى  برانگيز  مناقشه  موضوعات 

كنند.»
رئيس جمهور آمريكا در بخشى از اين نامه نوشته كه 
«تا پايان زمان رياست جمهورى اش زمان زيادى باقى 
نمانده» و او در اين فرصت محدود «از ايران مى خواهد 
كه با همكارى يكديگر موضوعات مهم منطقه اى مانند 

بحران سوريه، عراق و يمن را حل كنند.»
آقاى اوباما هم چنين در اين نامه نوشته «اگر ايران به 
درخواست آمريكا پاسخ مثبت دهد، حاضر است در 
هر كنفرانسى كه بدين منظور تشكيل مى گردد شخصا 
شركت كرده و با حسن روحانى نيز مالقات نمايد.»

در همين خصوص يك منبع خبرى ديگر مى گويد كه 
پس از ارسال نامه باراك اوباما، على خامنه اى، حسن 
روحانى را دعوت كرده تا درباره موضوعات مطرح شده 

در دو نامه  آقاى اوباما با يكديگر گفت وگو كنند.
پرسش  اين  به  پاسخ  در  روحانى  ديدار،  اين  در 
خامنه اى كه «نظر شما درباره مالقات با رئيس جمهور 
آمريكا و ارسال نامه توسط وى چيست؟» به او گفته 
است: «ارزيابى من مثبت است و اين مالقات مى تواند 
حل وفصل  ايران  حضور  با  را  منطقه اى  بحران هاى 
بحران هاى  حل  در  را  ايران  تاثيرگذارى  و  كرده 

منطقه اى افزايش دهد.»
كرده  تاكيد  مالقات  اين  در  روحانى  حال  عين  در 
كه «هيچ اقدامى بدون هماهنگى با شما براى اين  كار 
به  لحظه  فعاليت  هر  گزارش  و  شد  نخواهد  انجام 

لحظه به شما ارائه خواهد گرديد.»
اين پاسخ آقاى روحانى با خرسندى خامنه اى مواجه شده 

و او از پاسخ حسن روحانى ابراز خشنودى كرده است.
سخنرانى هاى  معتقدند  سياسى  مسائل  كارشناسان 
انظار  در  آمريكا  به  او  لفظى  حمالت  و  خامنه اى 
مالقات هاى  در  شده  اتخاذ  رويكردهاى  با  عمومى 

خصوصى و مسائل پشت پرده متفاوت است.
ظاهر  حفظ  براى  عملكرد  و  رويكرد  تفاوت  اين 
«عمق  حفظ  و  جامعه  در  او  ستيزى»  «استكبار 
استراتژيك وجهه استكبار ستيز نزد ملت هاى منطقه» 

انجام مى گردد.

پارويى  قايق  يك  با  داشتند  تالش  كه  ايرانى  دو 
گشت  ماموران  توسط  برسانند،  بريتانيا  به  را  خود 

ساحلى متوقف و به خشكى منتقل شدند.

ماموران نجات در ساعت 3 بامداد جمعه متوجه 
به  و  شدند  قايق  آن  سرنشينان  موبايل  تلفن  نور 

كمك آنها شتافتند.

دو سرنشين قايق به مدت 8 ساعت در آب هاى 
هاى  آب  وارد  و  زده  پارو  بريتانيا  و  فرانسه  ميان 

ساحلى بريتانيا شده بودند.
ماموران گشت ساحلى، اين دو ايرانى را به اداره 

مهاجرت تحويل دادند.
طريق  از  مهاجر  هزار  صدها  اخير  هاى  ماه  در 
دريا خود را از تركيه به يونان رسانده اند. همچنين 
مهاجرانى از شمال آفريقا همچنان در تالش براى 

رسيدن به ايتاليا و فرانسه هستند.
عبور از دريا چه در مديترانه و چه در كانال مانش 
پناهجويانى  از  بسيارى  قربانيان  اخير  سال هاى  در 
كوشيده  قانونى  غير  صورت  به  كه  است  گرفته 
انگلستان  به  خصوصا  و  اروپا  به  را  يودندخود 

برسانند.
خاورميانه  در  اجتماعى  و  سياسى  شرايط  برخى 
و  ايران  عراق،  سوريه،  كشورهاى  در  خصوصا 

افغانستان مسبب گسترش مهاجرت شده است.

دولت نروژ: در صورت بازگشت به ايران اوراق اقامتى 
پناهندگان را باطل مى كنيم

بازداشت دو ايرانى در آب هاى بريتانيا

هوشنگ مرادى كرمانى نامزد 
دريافت يك جايزه آمريكايى شد

افزايش سه برابرى 
مهاجرت پرستاران از 

ايران

ارسال دو نامه محرمانه از آمريكا به ايران

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

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

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

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

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

مشاوران فارسى زبان: 
562 243 0020
310 853 0453  

پگاه  ندا زاده:
بابك روديان:     

ديوان عالى آمريكا روز چهارشنبه اول ارديبهشت حكم 
داد كه دو ميليارد دالر از دارايى هاى مسدود شده ايران 
بايد به خانواده هاى قربانيان آمريكايى بمبگذارى هاى 
سال 1983 در مقر تفنگداران دريايى اياالت متحده در 

بيروت و ساير حمالت مرتبط با ايران، پرداخت شود.
به گزارش خبرگزارى رويترز اين حكم با راى مثبت 
شش قاضى در مقابل راى منفى دو نفر از قضات ديوان 
عالى و بر خالف درخواست تجديدنظر بانك مركزى 

ايران صادر شده است.
بانك مركزى ايران در سال 2014 حكم يك دادگاه 
تجديدنظر نيويورك را درباره پول هاى خود كه در يك 
حساب سيتى بانك در نيويورك بود را به چالش گرفت. 
اين دادگاه حكم داده بود كه پول هاى ياد شده بايد به 

شاكيان آمريكايى پرداخت شود.
وكالى بانك مركزى ايران پارسال خواستار تجديدنظر 
دادگاه هاى  سوى  از  صادره  احكام  در  عالى  ديوان 

آمريكايى عليه اموال و دارايى آن شده بودند.
دى ماه پارسال گزارش شده بود ديوان عالى آمريكا 
براى اعالم نظر نهايى خود در مورد پرونده تقاضاى 
غرامت دو ميليارد دالرى گروهى از قربانيان تروريسم از 
محل مصادره دارايى هاى بانك مركزى ايران ترديد دارد.

گره اصلى اين پرونده قضايى اين بود كه كنگره آمريكا 
در سال 2012 با تصويب قانونى كه اجازه مى دهد از 
محل دارايى هاى مسدود شده ايران در آمريكا دو ميليارد 
و 650 ميليون دالر به خانواده قربانيان غرامت پرداخته 
شود، در نحوه بررسى و راى دادگاه هاى فدرال دخالت 

كرده است.
چندتن از اعضاى ديوان عالى آمريكا اين موضوع را 
مطرح كردند كه كنگره به شكلى غيرقانونى سعى كرده 
است نظر خود را به دستگاه قضايى تحميل كرده و حكم 

نهايى اين پرونده را ديكته كند.
ديوان در راى تازه خود كه روز چهارشنبه منتشر شد 
گفته كه مصوبه كنگره حق دادگاه هاى آمريكايى را در 

زمينه پذيرش طرح دعواى خانواده هاى قربانيان حمالت 
مرتبط با ايران سلب نكرده است.

بيش از 1300 آمريكايى با طرح دعوا عليه جمهورى 
اسالمى ايران خواهان دريافت غرامت به خاطر حمالت 
انتحارى سال 1983 در بيروت كه منجر به كشته شدن 
241 تفنگدار شد، بمبگذارى تروريستى سال1996 در 
گذاشت،  برجاى  كشته  كه 19  عربستان  الخبر  پايگاه 
گروه هاى  سوى  از  گرفته  صورت  حمالت  ساير  و 

شبه نظامى مرتبط با تهران شدند.
كنگره آمريكا ظرف 20 سال گذشته براى آسان كردن 
طرح دعواى حقوقى عليه دولت هاى حامى تروريسم 
بار ها قانون را تغيير داده بود. دادگاه هاى آمريكايى نيز 
جمهورى  ولى  داده اند.  راى  شاكيان  نفع  به  همواره 
آمريكايى  دادگاه هاى  آراء  اجراى  از  ايران  اسالمى 
خوددارى كرده بود و اين مسئله، وكالى شاكيان را بر آن 
داشت تا روى اموال و دارايى هاى ايران در اياالت متحده 

دست بگذارند.
دمكرات هاى ليبرال و جمهوريخواهان محافظه كار در 
كنگره، و همچنين دولت باراك اوباما از خانواده هاى 

قربانيان در اين پرونده حمايت كرده بودند.
به نظر مى رسد راى ديوان عالى آمريكا دور تازه اى از 

تنش در رابطه ايران و اياالت متحده رقم بزند.
اسالمى  جمهورى  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى 
سوم دى ماه پارسال به آمريكا هشدار داد كه در صورت 
مصادره اموال بانك مركزى ايران براى پرداخت غرامت 
به قربانيان حوادث تروريستى، مسوول جبران خسارت 

به تهران است.
حسين جابرى انصارى افزوده بود: «تالش اخير در 
ديوان عالى آمريكا براى مصادره اموال جمهورى اسالمى 
ايران، مرحله نهايى دعواى طرح شده از سال 86 در 
محاكم مختلف آمريكا عليه جمهورى اسالمى ايران 
است كه بر خالف اصول مسلم حقوق بين الملل بوده و 

هيچ اعتبار حقوقى ندارد».

وزارت خارجه نيوزيلند مى گويد سرانجام  و پس از 10 
روز كش و قوس رسانه اى، ويزاى ورود براى رخساره 
قائم مقامى را صادر كرده است. اين ويزا مشزوط وبه 
درخواست برگزار كنندگان جشنواره فيلم مستند نيوزيلند 

صادر شده است.  
پيشتر مقامات سفارت نيوزيلند در واشنگتن گفته بودند 
كنسول امور ويزاى اين كشور نتوانسته است صالحيت 
براى  را  تبار  ايرانى  زن  فيلمساز  مقامى  قائم  رخساره 
سفر به آن كشور تاييد كند. يك فيلم از اين فيلمساز در 
جشنواره نيوزيلند برنده براى دريافت جايزه شده است.

رخساره قائم مقامى، كارگردان فيلم مستند «سونيتا» 
است كه برنده جايزه ويژه اى در فستيوال فيلم نيوزيلند 
شده است. وى براى دريافت جايزه اش قصد سفر به 
نيوزيلند را داشت، از اين رو براى دريافت ويزاى اين 

كشور اقدام كرد. اما درخواست ويزاى وى رد شد.

هم زمان افسر امور غير مهاجرتى نيوزيلند در واشنگتن 
اين خبر را تاييد كرده و گفت: «دليل اين امر را عدم 
اطمينان كنسول رسيدگى كننده به درخواست خانم قائم 
مقامى، از خروج اين فيلمساز از كشور نيوزيلند بعد از 

اتمام فستيوال است.»
فيلم سونيتا كه يك مستند 90 دقيقه اى درباره زندگى 
يك دختر رپ خوان افغان است پيش از اين در جشنواره 
فيلم آمستردام برنده جايزه هيئت داوران در بخش مستند 

بلند شده بود.
قائم مقامى در ايران به دليل فعاليت در جريان جنبش 
سبز به همراه جعفر پناهى و مهناز محمدى (دو فيلم ساز 
منتقد ديگر) همزمان با گراميداشت چهلم ندا آقا سلطان 

دستيگر و زندانى شده بود.
در سال هاى اخير و به دليل سياست هاى سركوبگرانه 
داخلى موجى از فيلمسازان و فعاالن فرهنگى ايرانى تبار 

اقدام به مهاجرت يا پناهندگى به ساير كشورها كرده اند 
و همين امر باعث شده ضريب ريسك عدم بازگشت 
فعاالن فرهنگى به ايران در صورت اخذ ويزا براى ورود 

به كشورهاى آزاد باال رود.

 (Le Havre)ليس فرانسه در شهر بندرى لوهاور
از  را  افغان  و  ايرانى  غيرقانونى  مهاجر  شانزده 
فيليپين  مقصد  به  باربرى  كشتى  يك  در  كانتينرى 
گفته  مهاجران  اين  به  انسان  قاچاقچيان  داد.  نجات 

بودند كه آنها را به خاك انگلستان مى رسانند.
خبرگزارى فرانسه كه گزارش نجات اين افراد را به 
وسيله پليس فرانسه منتشر كرده است مى گويد:  اين 
يكشنبه  روز  از  بريتانيا  به  رسيدن  اميد  به  مهاجران 
مخفيانه  صورت  به  لوهاور  بندر  در  آوريل  هفدهم 
در يك كانتينر پنهان شده بودند؛ بدون آنكه بدانند 
اين كانتينر قرار است با يك كشتى به كشور آسيايى 
اين  از  يكى  دوشنبه،  شامگاه  شود.  برده  فيليپين 
مهاجران محبوس در كانتينر با يكى از موسسه هاى 
حمايت از پناهندگان شهر نانت تماس گرفته و از 
وضعيت خود و همراهانش و همچنين ترديد آن ها 

نسبت به مقصد نهايى، ابرازنگرانى مى كند.
قرار  جريان  در  را  پليس  بالفاصله  موسسه،  اين 

با  فرانسه،  ساحلى  ژاندارمرى  ماموران  و  مى دهد 
استفاده از ردياب هاى ماهواره  اى موفق به شناسايى 
كانتيتر  از  مهاجران  نجات  و  تلفنى  تماس  مكان 
دربسته مى شوند. قرار بود اين كانتينرها براى مدت 
60 روز در راه بندرى در فيليپين روى آب شناور 
باشند كه در صورت عدم كشف مكان آنها توسط 

پليس احتمال مرگ اين فراد قطعى به نظر مى رسيد.
از  تن  دو  نورماندى  خبرِى  سايت  گزارش  به 
مهاجران پسربچه هاى 8 و 10 ساله و دو نفر ديگر 
نوجوانان 16 و 17 ساله بودند و مسن ترين مسافر 

اين كانتينر هم 46 سال داشته است.

راى ديوان عالى آمريكا به پرداخت «دو 
ميليارد دالر» غرامت از دارايى هاى ايران

يك پناهجوى 
نوجوان ايرانى در 
آلمان خودكشى كرد

محاكمه يك 
ايرانى در نائورو 

به اتهام تالش 
براى خودكشى

جنجال بر سر ويزاى ورود براى يك زن فيلمساز 
ايرانى تبار

نجات 16 مهاجر ايرانى و افغان از كانتينرى به مقصد 
فيليپين
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حسين رحيمى، نوجوان شانزده ساله ايرانى كه همراه 
خانواده اش در آلمان تقاضاى پناهندگى كرده بود، خودكشى 

كرد.
آقاى رحيمى خود را در كنار بزرگ راهى نزديك اردوگاه 
پناهجويان در شهر ارالنگن در جنوب آلمان حلق آويز كرد.

بهنام رحيمى پدر حسين به بى بى سى فارسى گفت كه 
شب گذشته جسد پسرش را بيرون از اردوگاه پناهجويان 
پيدا كرده و نامه اى از او بجا مانده كه در آن نوشته بود كه 

ديگر طاقت «اين زندگى سخت» را نداشته است.
آقاى رحيمى به بى بى سى گفت: «ما حدود شش ماه پيش 
وارد آلمان شديم و دو ماه اول را در يك اردوگاه به سر 
برديم و بعد به ماه قول دادند كه ما را به آپارتمانى منتقل 
كنند كه از اين وضعيت در آييم. اما چهار ماه است كه ما 
را در يك سالن بسكتبال جا داده اند. جايى كه زن و مرد و 
كودك از هر مليتى با هم در شرايط بدى زندگى مى كنند.»

«من براى نجات فرزندم از وضعيت اجتماعى بد ايران 
از راه دريا خود را به اروپا و سپس به آلمان رساندم. اما 
وضعيت ما در اين سالن بسكبال آنقدر بد بود كه پسرم 
تقاضاى بازگشت به ايران داد، اما با وجود رضايت من، آنها 

قبول نكردند كه او را بازگردانند».
به گفته بهنام رحيمى، حسين دچار افسردگى شده بود و 
«بارها به مسئوالن اردوگاه گفت يا من را به خانه اى منتقل 

كنيد يا خودم را مى كشم.»

يك پناهجوى ايرانى در جمهورى نائورو در اقيانوسيه، 
به اتهام تالش براى خودكشى محكوم شد. سام نعمتى در 
دادگاه به پرداخت 200 دالر جريمه و 12 ماه انجام خدمات 

اجتماعى محكوم شد.
مقامهاى نائورو ابراز اميدوارى مى كنند اين راى بتواند از 
تكرار موارد خودكشى در ميان پناهجويان جلوگيرى كند. 
سام نعمتى در اعتراض به اقدام دولت نائورو، در تغيير 
محل اقامت او و دختر 8 ساله اش، اقدام به خودكشى كرده 
بود. نائورو كشور جزيره اى در نزديكى استراليا است، كه 
بسيارى از پناهجويان به مقصد اين كشور در آن نگهدارى 

مى شوند.

براى دانستن بيشتر از آخرين كتاب هاى منتشر شده به زبان فارسى و خريد 
آن ها به كتابفروشى شركت كتاب در بلوار وست وود مراجعه كنيد

هفت روز هفته از ساعت 10 صبح تا 8 شب

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=100458&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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اقدام  جامع  «برنامه  هواداران  ميان  كشمكش 
نظام  بطن  در  آن  منتقدان  و  (برجام)  مشترك» 
در  كنونى،  مقطع  در  و،  گرفته  جاى  ايران  سياسى 
اسالمى  جمهورى  نظام  درون  منازعات  مجموعه 
كشور،  المللى  بين  و  داخلى  سياست هاى  سر  بر 

نقش محور اصلى را بازى مى كند. 

تحريم ها؟  كاغذى»  «رفع 
منتقدان «برجام»، كه تيرماه 1394 به امضا رسيد 
اجرايى  مرحله  وارد  سال  همان  ديماه    اواخر  از  و 
شد، دولت حسن روحانى را متهم مى كنند كه در 
به  معروف  گروه  به  بزرگ  امتياز هاى  اعطاى  ازاى 
«پنج به عالوه يك»، به توافقى دست يافته كه تنها 
خارجى  اقتصادى  تحريم هاى  كاغذى»  «رفع  به 
تحول  عمل  در  آنكه  حال  شده،  منجر  ايران  عليه 

محسوسى به سود ايران اتفاق نيفتاده است.  
كار ترين  محافظه  به  كه  منتقدان،  همان 
دارند،  تعلق  اسالمى  جمهورى  نظام  گرايش هاى 
كه  مى گذارند  انگشت  دشوارى هايى  بر  ويژه  به 
ميان  مالى  و  بانكى  روابط  بر  گذشته  روال  به 
جمهورى اسالمى و دنياى خارج سنگينى مى كنند.

از  مهمى  بخش  به  دستيابى  از  همچنان  ايران 
محروم  خارج  در  خود  شده  بلوكه  دارايى هاى 
ترس  از  آسيايى  و  اروپايى  بانك هاى  است، 
آمريكا از تامين مالى معامالت با ايران خود دارى 
انجام  راه  در  ايرانى  اقتصادى  فعاالن  و  مى كنند، 
گوناگون  موانع  با  همچنان  جهان  با  مبادالتشان 
ايران  عظيم  دشوارى هاى  عالوه  به  هستند.  روبرو 
منتقدان  ديدگاه  از  دالرى،  معامالت  انجام  در 
نظام  به  كشور  دستيابى  كه  شده  باعث  «برجام»، 

بماند.  فلج  همچنان  المللى  بين  بانكى 
تنها ساده انديشان تصور مى كردند كه با امضاى 
گروه  و  ايران  ميان  وين  در   1394 تيرماه  توافق 
تنيده  هم  در  مجموعه  يك»،  عالوه  به  «پنج 
و  المللى  بين  قطعنامه هاى  از  آمده  بر  تحريم هاى 
قدرت هاى  ساير  و  اروپا  اتحاديه  آمريكا،  قوانين 
صنعتى (ژاپن، استراليا، كانادا و غيره...) به گونه اى 
جادويى يكشبه دود شده و به هوا خواهند رفت.  

هميشگى  روش  به  «برجام»  منتقدان 
مسايل  سلسله  يك  بر  تكيه  با  «پوپوليست ها»، 
واقعى، مخاطبان خود را به سوى نتيجه گيرى هاى 

غير واقعى سوق مى دهند.
وراى  در  كه  مى برند  ياد  از  انديشان  ساده  همان 
رفع  زمينه  «برجام»  كه  هسته اى»،  «تحريم هاى 
مى آورد،  فراهم  تدريجى  گونه اى  به  البته  را  آن ها 
در  كه  دارند  وجود  هسته اى»  غير  «تحريم هاى 
بعد ها،  يا  و  تهران  در  آمريكا  سفارت  اشغال  پى 
سوى  از  بشر»  «حقوق  و  «تروريسم»  با  رابطه  در 
به  توافق  با  و  شدند  وضع  ايران  عليه  واشينگتن 
ندارند.  ارتباطى  هيچ  هم  وين  در  امده  دست 
كه  است  انديشى  ساده  همين  از  جويى  بهره  با 
بر  امروز  روحانى  دولت  ضد  «پوپوليست» هاى 
«هياهوى  وآنرا  مى كوبند  «برجام»  با  مخالفت  طبل 

مى كنند.  توصيف  هيچ»  سر  بر  بسيار 
اسالمى  جمهورى  «رهبرى»  دستگاه  همه  اين  با 
امضا  هرگز  وين  توافق  آن  سبز  چراغ  بدون  (كه 
پوپوليست هاى  از  بزرگى  بخش  نيز  و  نمى شد) 
به  ايران  كه  مى دانند  خوبى  به  «برجام»  منتقد 
بر  نمى توانست  ديگر  و  بود  رسيده  پرتگاه  لبه 
آنكه  مگر  بورزد،  اصرار  خود  پيشين  گزينه هاى 
قرار  الگو  آنرا  اقتصادى  بسته  نظام  و  شمالى  كره 
هشت  نه  را  خود  اختيار  عنان  كه  كشورى  دهد. 
روز و هشت هفته و هشت ماه، بلكه هشت سال 
تمام به رييس جمهورى چون محمود احمدى نژاد 
سپرد، نمى توانست در گرداب مخوف سخت ترين 
تحريم هاى اقتصادى بعد از جنگ جهانى دوم فرو 

نرود. 
سياسى  و  حقوقى  زمينه هاى  «برجام»  امضاى  با 
زنجير هاى  تدريجى  شدن  برداشته  براى  الزم 
آمد،  فراهم  ايران  اقتصاد  پاى  و  دست  از  تحريم 
فضاى بين المللى كشور دگرگون شد، شمار بسيار 
خارجى  اقتصادى  و  سياسى  هيات هاى  از  زيادى 

از  ديگر  بار  ايرانى  بانك هاى  شدند،  تهران  راهى 
به  موسوم  مالى  رسانى  پيام  نظام  به  بازگشت  راه 
مرتبط  بانك ها  المللى  بين  سيستم  به  «سوييفت» 
شده  بلوكه  ارزى  دارايى هاى  از  بخشى  و  شدند، 

ايران در خارج به داخل بازگشت.

است،  بيشتر  بسيار  البته  «برجام»  دستآورد هاى 
بر  بايد  ترديد  بدون  آن ها  مهم ترين  بين  در  ولى 
افزايش توان ايران در زمينه توليد و صادرات نفت 
مى يافت  تداوم  تحريم  اگر  آنكه  حال  كرد،  تاكيد 
و به ويژه اگر، آنگونه كه بيم آن مى رفت، تحريم 
به  كشور  سوى  از  نفت  فروش  مى گرفت،  شدت 
تنزل  صفر  به  مى توانست  يقين  به  قريب  احتمال 

يابد. 

پيچيدگى ها و  ابهام ها 
با اين همه دشوارى هاى بسيار بزرگى را كه، به 
رغم برجام، در راه «عادى شدن» جايگاه ايران در 
نمى توان  دارد،  وجود  اقتصادى  المللى  بين  روابط 

گرفت. ناديده 
اراده  حاصل  دشوارى ها  اين  از  مهمى  بخش 
قطب هايى نيرومند در حاكميت جمهورى اسالمى 
كشور  شدن»  «عادى  فرايند  با  اصوال  كه  است 
«استثنايى  در  را  خود  بقاى  و  مى ورزند  مخالفت 
از  آن ها  از  ديگرى  بخش  مى دانند.  آن  ماندن» 
و  هسته اى  تحريم هاى  ميان  موجود  تفاوت هاى 
نظام  با  ايران  مالى  نظام  تطابق  عدم  هسته اى،  غير 
مالى بين المللى، و بسته بودن راه استفاده از نظام 

مالى آمريكا براى ايران، منشا مى گيرد. 
در گزارش وزارت خارجه جمهورى اسالمى به 
مجلس درباره «برجام»، كه 29 فروردين ماه منتشر 
شد، گفته مى شود كه به موجب اين توافق «تن ها 
هسته اى  با  مرتبط  مالى  و  اقتصادى  تحريم هاى 
ديگر  بهانه هاى  با  مرتبط  تحريم هاى  و  شده  رفع 
بشر  حقوق  و  تروريسم  موشكى،  برنامه  جمله  از 
باقى  آمريكا  اوليه  تحريم هاى  كلى  طور  به  و 
بديهى  «اكنون  مى افزايد:  گزارش  همان  مانده اند.»   
است كه يكى از چالش ها در رفع تحريم ها تداخل 
تاثير  خصوص  به  و  نشده  و  شده  لغو  تحريم هاى 
است.»  تحريم ها  ساير  بر  آمريكا  اوليه  تحريم هاى 

بعد  از  كه  مى شوند  توصيف  «اوليه»  تحريم هايى 
ايران  عليه  تهران  در  آمريكا  سفارت  اشغال  از 
وضع شدند و تا نيمه دهه 1990 ميالدى به تدريج 
حوزه هاى گوناگون بازرگانى و سرمايه گذارى را 
يا  اشخاص  تنها  تحريم ها  اينگونه  گرفتند.  بر  در 
شركت هاى آمريكايى را در بر مى گيرند و آن ها را 
از هر گونه داد و ستد با ايران و يا سرمايه گذارى 
آمريكايى  بانك هاى  مى كنند.  منع  كشور  اين  در 
و  مى گيرند  قرار  ممنوعيت  همين  مشمول  نيز 
ايرانى  نهاد هاى  و  بنگاه ها  اشخاص،  به  نمى توانند 

خدمات مالى ارائه دهند. 
«برون  جنبه  ثانويه  تحريم هاى  عوض  در 
غير  شركت هاى  و  اشخاص  و  دارند  سرزمينى» 
قانون  جمله  از  مى دهد،  قرار  هدف  را  آمريكايى 
سرمايه  هرگونه   1996 سال  در  كه  كندى  داماتو- 
را  امريكايى  غير  شركت هاى  و  اشخاص  گذارى 
در ايران (و نيز ليبى) مشمول مجازات هاى آمريكا 

قرار داد. 
با توجه به حجم عظيم تحريم ها و تداخلشان در 
يكديگر، در بعضى موارد روشن نيست كدام يك 
شده اند  برداشته  «برجام»  امضاى  پى  در  آن ها  از 
هستند.  باقى  خود  قوت  به  همچنان  يك  كدام  و 
معتبر  بانك هاى  همه  پيچيدگى،  اين  به  واكنش  در 
اروپايى از تامين مالى معامالتى كه با ايران انجام 
ايران  بازار  به  ورود  از  كلى  طور  به  يا  و  مى گيرد 
خود دارى مى كنند. آن ها فراموش نكرده اند كه در 
سال 2014 بانك فرانسوى بى ان پى به دليل انجام 
معامالت دالرى با ايران و سودان و كوبا از سوى 
دالر  ميليارد  نه  پرداخت  به  امريكايى  قانونگزاران 

شد. محكوم  جريمه 
ترجيح  اروپايى  بانك هاى  شرايط  اين  در 
بسيار  قوانين  تكليف  تا  بمانند  منتظر  مى دهند 
مورد  در  موجود  ابهام هاى  و  آمريكايى  پيچيده 
و  اوليه  و  هسته اى  غير  و  هسته اى  تحريم هاى 
دليل  به  پيچيدگى ها،  همين  بشود.  روشن  ثانويه 
كل  بر  آمريكا،  مالى  نظام  از  استفاده  امكان  عدم 

مى كند.  سنگينى  ايران  دالرى  معامالت 
با توجه به تمام اين پيچيدگى ها، و دشوارى هاى 
فضاى  در  «برجام»  امضاى  از  پس  حتى  كه  مهمى 
ايا  دارد،  وجود  ايران  اقتصادى  المللى  بين  روابط 
با  مستقيما  تهران  كه  نيست  آن  نهايى  چاره  راه 

شود؟  گفتگو  وارد  واشينگتن 
ارديبهشت ماه 1392، در جريان پيكار انتخاباتى، 
دانشگاه  دانشجويان  جمع  در  روحانى  حسن 
او  كرد.  مطرح  را  مساله  همين  شريف  صنعتى 
از  راحت تر  آمريكا  با  مذاكره  معتقدم  «بنده  گفت: 
دنبال  به  اروپايى ها  كه  چرا  است،  اروپا  با  مذاكره 
هستند.  ده  كدخداى  آمريكا  هستند...  اجازه»  «آقا 

با كدخدا بستن راحت تر است.» 
در صحنه اقتصادى جهان، اياالت متحده آمريكا 
جهانى  جنگ  از  بعد  نخستين  دهه  چند  خالف  بر 
دوم ديگر قدرت مطلق نيست. قدرت هاى ديگرى 
در جهان سر بر آورده اند، از اتحاديه اروپا و ژاپن 
كه  چين  چون  نوظهورى  قدرت هاى  تا  گرفته 
اين  با  طلبيده اند.  چالش  به  را  واشينگتن  هژمونى 
حرف  هنوز  امريكا  گوناگون  زمينه هاى  در  همه 
اسكناس  پولى.  زمينه  در  جمله  از  مى زند،  را  اول 
ويژه  به  نيرومندى  رقيبان  با  مسلما  امريكا  سبز 
در  زودى  به  نيز  چينى  يوآن  و  است  روبرو  يورو 
برابر آن سر خواهد كشيد. ولى در اين ميان دالر 
صد  در  شصت  و  است  دنيا  بر تر  پول  همچنان 
دارد.  اختيار  در  را  دنيا  مركزى  بانك هاى  ذخاير 
صادراتى  كاالى  مهم ترين  كه  نيز،  نفت  عرصه  در 
ايران است، معامالت عمدتا با دالر انجام مى گيرد. 
نشستن  از  پيش  روحانى  حسن  كه  يى  «كدخدا» 
به  مى برد،  نام  آن  از  جمهورى  رياست  كرسى  بر 
همين معنا است. بدون گفتگوى مستقيم با اياالت 
كشور،  دو  ميان  مسايل  حل  و  آمريكا،  متحد 
در  عادى  عضو  به  توانست  نخواهد  ايران  اقتصاد 
جامعه اقتصادى بين المللى تبديل بشود. چينى ها، 
ويتنامى ها و كوبايى ها اين واقعيت را زود تر درك 
واقعيت  همين  به  انجام  سر  هم  ايران  كردند. 
هزينه هايى  پرداختن  از  بعد  ولى  رسيد،  خواهد 

منطقى قابل توجيه نيستند. كالن كه با هيچ 

اجالس «فريز نفتى» دوحه بى نتيجه ماند

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

ايران، برجام و كدخدا

www.iranshahrnewsagency.com

اجالس تثبيت يا فريز توليد نفت كه با حضور بسيارى 
از كشورهاى عمده توليد كننده نفت خام و بدون حضور 
ايران در دوحه برگزار شده بود، بدون هيچ نتيجه اى به 

پايان رسيد. 
كشورهاى شركت كننده در اين اجالس حدود 45 درصد 
از توليد نفت جهان را انجام مى دهند. اين اجالس در 
جهت رسيدن به توافقى براى تثبيت توليد نفت در راستاى 

باال بردن قيمت هاى جهانى نفت خام بود. 
در ميان كشورهاى حاضر، عربستان و روسيه در مجموع 

بيش از يك پنجم كل توليد نفت دنيا را انجام مى دهند. 
سه منبع  در گفت وگو با خبرگزارى رويترز گفته اند كه 
توافقى در اين اجالس حاصل نشد. به گفته آنها، مقرر 
شد كه كشورهاى عضو اوپك ابتدا در ميان همديگر به 
توافقى برسند و بعد موضوع تثبيت توليد در ميان اعضا و 

كشورهاى غيرعضو اوپك دوباره مطرح شود. 
اميد به توافق دوحه باعث شده بود كه طى روزهاى 
اخير قيمت هاى نفت به حدود 45 دالر صعود كند، اما 
آخرين گزارش خبرگزارى بلومبرگ از وضعيت حاضر 

يكشنبه  روز  كه  است  حاكى  نفت  قيمت هاى 
1.7درصد  با  شمال  درياى  برنت  نفت  قيمت 
كاهش به 43 دالر و قيمت نفت شاخص وست 
تگزاس اينترمديت آمريكا با 2.75 درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته به حدود 40 دالر سقوط 

كند. 
يكشنبه 29  روز  در  دوحه  اجالس  ابتداى  در 
اعتراض  از  حاكى  گزارش ها  نيز  ماه  فروردين 
عربستان به عدم حضور ايران براى تعهد به تثبيت 
توليد نفت بود. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران 

اعالم كرده است كه از اجالس دوحه حمايت مى كند، اما 
ايران در دوران تحريم ها توليد روزانه نفت خود را تا يك 
ميليون بشكه كاهش داده و هم اكنون حق دارد كه توليد 

خود را افزايش دهد. 
احتماال  اوپك  عضو  كشورهاى  كه  مى نويسد  رويترز 
در ماه ژوئن دوباره موضوع تثبيت توليد نفت را در ميان 
خود مطرح كنند و بعد از رسيدن به توافق مى توانند ديگر 
توليد كننده ها را براى يك اجالس درباره تثبيت توليد نفت 

دعوت كنند. 
در همين زمينه خبرگزارى بلومبرگ نيز از قول وزير نفت 
نيجريه گزارش داده است كه بعد از 10 ساعت مذاكره، 
16 كشور حاضر در اجالس دوحه بدون هيچ نتيجه اى 

اجالس را ترك كردند. 
بلومبرگ نيز عدم حضور ديگر كشورهاى توليدكننده 
نفت مانند ايران در اين اجالس و نامشخص بودن تعهد 
ديگران به تثبيت توليد را علت ناكام ماندن اجالس دوحه 

عنوان كرده است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=438
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21785&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=70198&pgs=1&cat=7&tif=%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36203&Status=2
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چند   يادداشت

تئاتر در لس آنجلس

به ياد او كه پادشه ادب معاصر بود

در دنياى هنر و ادب:

يك:
از رنجى كه مى بريم

روزگارانى نه چندان دور، آنگاه كه مفاهيمى چون  
مال  لجن  چنين  اين  انقالبى گرى  و  پارتيزان  مبارز، 
شور،  پر  جوانان  فوج  فوج  بود،  نشده  معنا   ضد  و 
عموما كتاب خوان، از  اقصاى جهان به اسپانيا كوج 
مى كردند براى مبارزه مسلحانه با فرانكوى ديكتاتور.

حاال جوانانى تهى مغز، عموما بى سواد، از چارسوى  
جهان  به سوريه و عراق مى كوچند براى پيوستن به 

داعش.
عيارى  تمام   آينه  ساده،  مقايسه  همين  گمانم  به 
است  از زوال اخالقى و انسانِى جهانى كه ساخته ايم! 

جهانى كه برايمان ساخته اند!

دو:
بسيجى با شلواِر لى وايز

از يك ترانه قديمى شروع شد؟ نه! شايد از زنگ 
موبايل دوستى بود. موسيقى تيتراژ آغازين انيميشنى 
قديمى، كه تو را مى بُرد به سال هايى كه برف و بمب، 
با هم مى باريد. ملودى مرگ، آژير قرمز بود و سياهه 

ممنوعه ها بلند باال.
زير برف بهمن ماه، ساعت 7:30 بامداد، همه مان را 
در حياط مدرسه احمد معينى به خط كرده بودند و 
آقاى رزمنده اى كه مى گفت از جبهه آمده، با قيچى 

و  شلوارها  كنجكاو،  نگاهى  و  دستانش  در  بزرگى 
خارجى  مارك  مبادا  تا  مى كاويد  را  مان  كاپشن هاى 
يا نشان پرچم كشورى بيگانه به ما وصله شده باشد. 
شلوار را تازه از پدر هديه گرفته بودم. براى جراحى 
مينيسك به سوئد رفته بود و سوغات سفر را با شوقى 
رزمنده  آقاى  وقتى  بودم.  كشيده  پاى  به  مضاعف 
در  و  بريد  بزرگش  قيچى  با  را  شلوار  عقب  جيب 

سطل انداخت، و گفت: « حاال به تر شد!»
فكر  محل  بچه هاى  خنده هاى  به  شكست.  بغضم 

مى كردم، وقتى شلوار پاره ام را ريسه مى رفتند. 
گروه  از  را  خودم  انصراف  روز  همان  ظهر  از  بعد 
را  قرآن  فارسى  معنى  كردم.  اعالم  مدرسه  سرود 
هم ديگر سر صف نخواندم. دلخور بودم و درست 

نمى دانستم از چه كسى!
پير  رزمنده ها  مى گذرد.  روز ها  آن  از  سه دهه  حاال 
شده اند و شلوار هايى با جيب هاى پاره تمام ساق ها را 
درنورديده. همه چيز از يك ترانه قديمى شروع شد!

سه :
مرز ميان اسطوره و زندگى روزمره

يادداشتى بر فيلم برخاسته از گور واپسين شاهكار 
ايناريتو.

گور،  از  بازگشته  در  ديكاپريو  لئوناردو  كه  كارى 
واپسين اثِر نابغه مكزيكى الخاندرو گونزالس ايناريتو 
انجام داده، بسيار فراتر از يك بازى سخت و طاقت 

فرساست.
ديكاپريو در اين فيلم «ايثار» كرده و تا مرز به خطر 

انداختن جانش پيش رفته است.
اين در حالى است كه بسيارى از عوامل فيلم در آن 
سرماى هولناك و شرايط ويژه فيلمبردارى در چند 
نوبت پروژه را رها كرده و از ادامه همكارى انصراف 

داده اند.
بازى  ماندگار،  اثرى  خلق  بر  عالوه  ايناريتو 
استفاده  با  و  داشته  مختلف  اساطيِر  با  هوشمندانه اى 
ابعاد  بر  فيلمنامه،  دل  در  آن ها  از  جا  به  و  درست 

وسعِت اين شاهكار سينمائي افزوده.
ضد  و  قهرمان  بدوِى  جنِگ  اسب،  دل  در  خفتن 
قهرمان كه هابيل و قائن وار همديگر را مى درند، و 
استفاده درخشان از آيه اى معروف از كتاب مقدس در 

حياتى ترين لحظه مبارزه (انتقام از آن خداوند است).
قهرمان  ضد  فرستادن  براى  رودخانه  از  استفاده  و 
نزد سرخ پوستان كه حاال كاركردى خدا گونه در اثر 

يافته اند، نمونه هايي از اين دست هستند.
وقتى كه شان پن در مراسم اسكار آن شوخِى زشِت 
نژادپرستانه را با دوست قديمى اش كرد (كى به اين 
َولَِد زِنا گرين كارت داده) مى شد حدس زد كه فيلم 
اين  از  باشد  مفاهيمى  داراى  مكزيكى،  نابغه  بعدِى 
دست كه سفيد پوستان با  توحشى حيوانى، آمريكا را 

از سرخ پوستان چپاول كردند.
لذت تماشاى اين اثر بر پرده عريض را از خودتان 

دريغ نكنيد.

با نگاهى اجمالى به وضعيت تئاتر در شهر لس آنجلس براحتى مى توان فهميد سلطه 
هاليوود و سينما ، سهم توجه و استقبال از هنر تئاتر را به ميزان قابل توجهى نه تنها 

خورده،كه تمام و كمال بلعيده!
تئاتر بيشتر به سمت چيزى شبيه به شو گرايش پيدا كرده و تنها كاركرد تفريحى دارد. 
تماشاگر تئاتربين اين شهر بسيار اندك و محدود به اقشار خاصى است. در حالى كه، 
با اين حجمه مهاجر و تلفيق مليت هاى مختلف، لس آنجلس بستربسيار مناسبى براى 
شكل گيرى نوع خاصى از تئاتر است، چيزى كه پيتر بروك در جستجويش بود؛ زبان 
مشترك همگانى.  تئاترى كه مخاطبش تمامى فرهنگ ها و تمامى اقشار و مليت ها و 
زبان ها باشد . اينكه ايرانى ها براى ايرانى ها ، افغان ها براى افغان ها و امريكايى ها براى 
امريكايى ها و خالصه همه براى خودشان نمايش توليد كنند، مى شود تكرار گذشته و از 

محدوده كوچكى هم فراتر نمى رود.
براى اين جامعه بهتر است به زبانى مشترك رسيد و اين كار با پديده اى همچون تئاتر 
بسيار محتمل و امكان پذير است. تئاتر نمى تواند و نبايد منتظر خوش آمد تماشاگر 
باشد. تئاتر بايد تماشاگر تئاتر پرورش دهد. گر چه اين كار نياز به تالش و صبر و ضرر 
و ممارست دارد اما نتيجه مى دهد و البته هيچ كارى بدون پشتوانه شدنى نيست. بايد 
تماشاگر را مواجه كرد با تفاوت و باور داشت كه تماشاگر باهوش است. همانقدر كه به 
دنبال يك شب خوب و خوش براى خنديدن مى آيد و روى صندلى مى نشيند همانقدر 
هم، اميدوارانه، روزى روى صندلى هايى خواهد نشست يا در سالنى خواهد ايستاد، يا از 
پشت دريچه اى خواهد ديد يا در فضايى باز مواجه خواهد شد با شكلى از نمايش كه 
او را به فكر وا مى دارد، مهم نيست مى خنداند يا مى گرياند يا عصبانى اش مى كند. آنچه 

مهم است تاثيرى است كه بعد از اتمام كار، با خود به خانه مى برد.
تئاتر و اجرا بايد تاثير خود را فردا و فردا هاى بعد بگذارد. اگر فرداى ديدن يك نمايش 
هنگام رانندگى، قبل از خواب يا لحظه اى ميان روز و شب، ناگهان متوجه شديد كه 
فكرتان مشغول مفهوم كاريست كه ديده ايد، يا ديالوگ هايش در ذهنتان تكرار مى شود، 
آن نمايش رسالت خود را به انجام رسانده و براى چنين اجراهايى تماشاگر باز خواهد 

گشت چرا كه آن تاثير را تجربه كرده.
نگارنده، جامعه تئاترى لس آنجلس، و بيشتر بخش فارسى زبان آن را، در گير با چنين 
معضلى مى بيند. گر چه در مركز شهر و تئاترهاى انگليسى زبان هم، وضعيت چندان 
بهترى مشاهده نمى شود. اين را مى دانيم كه نمايش با نفس تماشاگر جان مى گيرد پس 
آنچه اينجا از جانب اهالى تئاتر و حرفه اى ها، تالش به انجامش مى شود، كشاندن 

تماشاگر در سالن است كه در نتيجه منجر مى شود به اجراهايى كه قشر خاصى از 
تماشاگران را در بر مى گيرد و معموال اين نمايش ها درقالب طنز ارائه مى شوند (تنها ژانر 

هميشه جواب داده و سود آور).
كمى جرات مى خواهد تغيير اين وضعيت و مهم تر از همه، به پروراندن تماشاگر نياز 
دارد. تماشاگر زيرك است. اين را فراموش نكنيم. دست كم نگيريم هوش بيننده هايمان 
را. بياييد ما از آنها توقع داشته باشيم كه از ما بيشتر بخواهند و توقعشان از نشستن روى 
صندلى هاى يك سالن تئاتر، شنيدن و ديدن تكرارها نباشد. بياييد با جرات و تمام قد 
تئاترى باشيم، ضرركنيم و تاوان بدهيم و شكست بخوريم، اما در نهايت كمى دست و 
پاى تئاتر را از حلقوم سينما بيرون بكشيم و بگذاريم او هم نفسى بكشد و حرفى بزند. 

ما درد مشتركيم و به زبان مشترك نياز داريم.

ارديبهشت ماه امسال يكصد و سى سال از تولد و شصت و پنج سال از درگذشت 
محمد تقى بهار، ملك الشعرا، قله سترگ ادبيات معاصر ايران مى گذرد. بهار را مى 

توان فرهنگمردى براى تمام فصول ناميد.
او از آغاز مشروطيت به مبارزان راه آزادى پيوست و با عضويت در انجمن انقالبى 
سعادت به ستيز با استبداد پرداخت. بعد در حزب دموكرات ايران در مشهد به 
عضويت كميته ايالتى برگزيده شد و روزنامه نوبهار را به راه انداخت. مقاالت 
آزاديخواهانه و استبداد شكن او در نو بهار آن چنان محبوبيتى برايش فرهم آورد كه 

از سوى مردم درگز و كالت به نمايندگى مجلس سوم برگزيده شد.
بهار با آن كه بارها توقيف و زندان و تبعيد استبداد را تجربه كرده بود هرگز از 
آزادى  دشمنان  و  خودكامگان  تنها  نه  كناره نگرفت.  طلبى  تجدد  و  آزاديخواهى 
هدف حمالت كوبنده بهار بودند كه او در جبهه موازى ديگر با رياكاران مذهبى و 
واپسگرايان قشرى مى جنگيد. به باور او تا هنگامى كه اينان جهل و خرافات را در 

جامعه مى پراكنند نبرد با استبداديان به جائى نخواهد رسيد.
محمد رضا شفيعى كدكنى بهار را مديحه سراى آزادى و وطن نام داده است. 
غالمحسين يوسفى نوشته است: «بهار از تاريخ ايران مايه ها اندوخته بود و از سر 

وطن دوستى به آن عشق مى ورزيد.»
ماشاءاله آجودانى آزادى و وطن را چون تكيه كالمى مستمر در شعر بهار جستجو 
كرده است: «طبل آزادى، مرگ آزادى، گلبانگ آزادى، جويبار آزادى، شاخه آزادى، 
سرو آزاد وطن، ليالى وطن، چراگاه وطن، خاكستر وطن، گنج وطن....لوح وطن 

و ...»
بهار انديشمندى همه جانبه بود. در همه زمينه ها انديشيده، در همه مقوله ها قلم زده 
و در همه شكل و شيوه ها نوشته و سروده است. ولى با اين همه آن چه به دانايى ها 

و توانايى هاى او درخششى كمياب بخشيده آرمان هاى انسانى اوست.

بهار جان شيفته آزادى و عاشق پر شور ايران بود و براى رهائى آن از جهل و 
استبداد مى جنگيد. عشق به وطن كه از جان شيفته اش برمى خاست تا ژرفاى جان 
مردمان از هر اليه اجتماعى تاثير مى نهاد و به شعر او به گفته شفيعى كدكنى قدرت 
تسخير مى داد. همين قدرت تسخير بود كه او و ابوالقاسم عارف قزوينى را در صدر 
شاعران مشروطيت مى نشانيد. همين قدرت تسخير است كه ميان بهار و ايرج و 

ديگر شاعران مشروطيت تفاوت ايجاد مى كند.
شفيعى كدكنى تاثير گذارى شعر بهار را در جامعه از نوادر حوادث تاريخ شعر 
فارسى مى داند. شعر بهار تا آخرين روزهاى حياتش همواره در اوج زندگى و در 
پيوند با نبض جامعه بوده و هرگز به ابتذال و سستى و تكرار كه از ويژگى هاى 

ديگران در سنين كهولت و پيرى است گرفتار نشده است.
نكته ديگرى كه به باور شفيعى كدكنى در شعر بهار جلوه اى درخشان دارد تنوع 
اقاليم شعرى اوست. بهار در حوزه هاى مختلف كار كرده. از وصف طبيعت و خشم 
و خروش انقالبى و سياسى تا قلمرو وطنيات كه حوزه اصلى شعر اوست. قصيده به 
ياد وطن نمونه برجسته اى از اين وطنيه ها به شمار مى رود. شفيعى حتى «حبسيه ها»ى 

بهار را بر حبسيه هاى مسعود سعد سلمان رجحان مى نهد.
نكته ديگرى كه بر اهميت شعر بهار مى افزايد اين است كه «او بخش مهمى از 
تجربه هاى قدمائى خود را به خدمت مسائلى درآورده كه قدما از پرداختن به آن ها 
محروم بوده اند. به بيان ديگر ساخت قديمى شعر را كه در خدمت هجو و مدح و 
اخالق بوده به قلمرو گسترده اى از مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر جديد 
آورده است. در نتيجه اگر چه ساختار شعر او همان شعر قدمائى است ولى در اثر 
تركيب با عوالم روحى انسان عصر جديد بافت تازه اى به خود گرفته و نوعى سبك 
شخصى براى او پديد آورده است. البته سبك شخصى در تاريخ شعر فارسى چيزى 

است كه تا روزگار نيما بسيار اندكياب است.» www.iranshahrnewsagency.com

آسيه ضيايى -بازيگر، صدا پيشه

محمود خوشنام - پژوهشگر موسيقى

آرين ريس باف - بازيگر و روزنامه نگار

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=12191&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17789&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42952&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2
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براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به 
داشتن اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در 

جامعه ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز 
اطالعات ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

به مناسبت نسل كشى ارامنه در 1915
در دنياى كتاب و نشر:                                                                                                                                    

جدول ايرانشهر:

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

ميليون   1,5 از  بيش  ميالدى،  كشى 1915  نژاد  در 
در  تبعيدها  از  بازمانده  افراد  و  شدند  قربانى  ارمنى 
سوريه  كنونى،  ارمنستان  جمهورى  شرقى،  ارمنستان 
لبنان و ديگر كشورهاى عربى و نقاط گوناگون جهان 

پناه جستند.  
مناطق  در  نيز  و  غربى  ارمنستان  در  ساكن  ارمنيان 
عثمانى  امپراطورى  تابعيت  در  كه  تركيه،  مختلف 
بودند، افزون بر اموال شخصى ، دارايى هاى كليسايى، 
شامل كليساها، اماكن مقدس، ديرها، مراكز مذهبى و 
آموزشى، موسسات خيريه و آثار ارزشمند فرهنگى-

مذهبى مانند چليپاسنگ ها، دست نوشته ها، تمثال 
هاى قديسان و غيره را نيز از دست دادند. وتمامى 
اموال به نام اموال متروكه به تملك حكومت تركيه 

درآمد.
98 سال پس از نژاد كشى، حكومت كنونى تركيه، در 
مقام ميراث دار امپراطورى عثمانى، نه تنها نژاد كشى 
برنامه ريزى شده و به اجرا درآمده به دست نياكان 
خود را نمى پذيرند، بلكه با ادامه غصب آثار ارزشمند 
مذهبى و فرهنگى ارمنيان، به سياست ضد ارمنى خود 

ادامه مى دهد.
كمتر ملتى چون ارامنه توانستند از فاجعه تاريخى 
چون نسل كشى سربلند بيرون آمده و با تمام سختى 
ها و مشكالت پيش رو ادامه حيات دهند. ملتى كه 
هنگام سركوب و قتل عام از حمايت ها و پشتيبانى 
درخورى برخوردار نبوده است. تنها نيروى ايمان و 
همبستگى و عالقه به هويت ملى نگه دارنده و حافظ 
آنان بوده است تا جايى كه صدسال خاطره فجايع تلخ 
تاريخى را همراه با مبارزه و مقاومت و ايثار به همنوع 

پاسدارى نموده اند.
ملى  آرشيو  در  چه  زمينه  اين  در  مختلفى  اسناد 
جهان  متمدن  از كشورهاى  ارمنستان و چه بسيارى 
مورد  در  عدالت  با  اگر  كه  است  شده  آورى  جمع 
دادخواهى از اين واقعه تاريخى بررسى شود، همه آنها 

برگ برنده مى باشند. 
هولوكاست  عنوان  با  گاهى  كه  ارامنه  كشى  نسل 
ارامنه، كشتار ارامنه و نيز توسط خود ارمنى ها با عنوان 
جنايت بزرگ شناخته ميشود، به نابودى عمدى و از 
پيش برنامه ريزى شده جمعيت ارمنى ساكن سرزمين 
هاى تحت كنترل امپراطورى  عثمانى در خالل جنگ 
جهانى اول (1915 تا 1917 ميالدى) توسط دولتمردان 

عثمانى و رهبران قيام تركان جوان اطالق ميشود.
در سال 1861 ميالدى حكومت عثمانى تحت عنوان 
ارامنه((  موقعيت  تضعيف  هدف  با  اما  اصالحات، 

اياالت)) عثمانى را به (( واليات)) تقسيم كرد .تا آن 
زمان ارمنستان غربى ايالت ارمنستان عثمانى يا به قول 
تركها ارمنستان ايالتى خوانده ميشد كه چهار واليت 
را  خاربرت  و  ارزروم  بكر،  ديار  وان،  شهر  چهار  و 
در بر مى گرفت، اما با تقسيمات جديد عثمانى ها 
دو واليت بيتليس و سيواس به چهار واليت گذشته 
افزوده شدند تا به اين ترتيب نام ارمنستان از صفحه 

تقسيمات كشورى و جغرافيايى عثمانى محو شود.
جنگ جهانى اول چنين فرصت مناسبى را به تركان 
داد .سرانجام در سال 1915 طى يك برنامه از پيش 
اجرا  مرحله  به  را  ارمنيان  نژادكشى   ، شده  ريخته 
درآوردند، برنامه اى كه الگويى براى نازى ها در جنگ 

دوم جهانى شد.
در راس اين طرح محمد طلعت پاشا وزير كشور ، 
اسماعيل انور (انور پاشا) وزير جنگ و احمد جمال 
پاشا وزير دريادارى تركيه قرار داشتند و از اعضاى 
اهداف  پيشبرد  براى  كه  بودند  ترقى  و  اتحاد  حزب 
خود به دولت آلمان وابسته شده بودند.به طورى كه 
از اسناد و مدارك بر مى آيد ايده تبعيد اجبارى ارامنه 
را كه عمال برابر با قتل عام آنهاست از سوى پاول 
روهرباخ پيشنهاد شده و به جنگ طلبان و ميليتاريست 
هاى آلملنى تعلق دارد و از سوى دولت تركيه و آلمان 

تاييد شده بود.
روهرباخ معتقد بود كه ارمنستان از لحاظ نظامى-
تضمينى  آن  حفظ  و  است  مهمى  منطقه  استراتژيك 

است براى تماميت ارضى تركيه و تشديد نفوذ آلمان، 
لذا آن را بايد به سنگر فوالدينى عليه روسيه تبديل كرد 
و براى اين كار بايد آن منطقه را از ارامنه تهى ساخت.
بنا بر اين طرح ، نخست كليه مردان ارمنى از پانزده 
تا پنجاه سال را كه توان داشتند، به بهانه بردن به جبهه 
هاى نبرد به ارتش فراخوانده شدند. در آن جا آن ها 
را خلع سالح كرده و به گردان هاى بيگارى در پشت 

جبهه منتقل كردند.
سربازان عثمانى به شهرها و روستاهاى ارمنى نشين 
جنگى  منطقه  در  كه  بهانه  اين  به  را  ها  آن  و  رفتند 
قرار دارند و بايد به مكان امن منتقل شوند از خانه 
هايشان بيرون كشيدند. اما آنان گروه هاى ارمنيان را 
كه بيشتر شامل زنان، كودكان و سالخوردگان بودند را 
به صورت كاروان هايى به طرف تبعيدگاه صحراى 
مركزى سوريه واقع در منطقه دير الزور در نزديكى 

حلب فرستادند.
بخشى از ارمنيان كه امروزه در سرتاسر جهان پراكنده 
شده اند ، از فرزندان يا نوادگان و نتيجه هاى همين 
آن  بازماندگان  از  شمارى  هم  هنوز  و  هستند  نسل 

جنايت در بين ما زندگى مى كنند
اينك با گذشت بيش از يك قرن از نسل كشى ارامنه 
بايد تمام تالش ها را به كار برد و به جامعه جهانى 
ثابت كرد كه تنها راه خوددارى از جنايت هاى جديد، 

محكوم كردن جرم هاى تاريخى است.

افقي :
 1 - صنعتى در شعر - نوعى شيرينى - دستور و حكم

 2 -  ضمير دوم شخص مفرد - كيش و آيين - رودى 
در برزيل

 3 - سخت و استوار - كوهى در سنندج - نوعى حرير
 4 - قدرت و توان - شيوايى - انبار كشتى
 5 - از جنس فلزباديه - فديه - هديه دادن

 6 - بلندمرتبه - تيشه درودگرى - قرص روانگردان
 7 - نگاه خيره - پر شدن - وقت و هنگام

 8 - بهشت زير پاى  اوست - از شهرهاى استان اصفهان 
- قطعه اى در چرخ خياطى

 9 - ظرف فلزى - يار مردكهن - حرف سيزدهم انگليسى
 10 - روش و شيوه  - عطرمايه - جزيره

 11 - رديف - دورى و فراق - جاده و مسير
 12 - جام معروف - واحد پول السالوادر - نقض كننده
 13 - گرفتاران - جانب و پهلو - پسر فريدون در شاهنامه

اول  ضمير   - زننده  جار   - نمايى  درشت  ابزار   -  14 
شخص  جمع 

 15 - غنى و ثروتمند - پايبند - پراكنده شده

عمودي :
 1 - به پايان رساندن  - سياره آبى و خاكى - جذب كننده

 2 - سنگ نوشته - اثرى از تونى موريسون - مكانى در 
كاخ هاى شاهان

 3 - از كشورهاى آفريقايى - جمع درس - شاعر مسافر
 4 - رنگى از خانواده سبز - كرم حشره - شهرى در استان 

آذربايجان غربى
 5 - آزاده - نقشه كش - تكيه كالم درويش - دريا

 6 - سرگرد قديم - از ورزش هاى راكتى - گرفتگى  زبان
 7 - جمع شعبه - مقابل پايين - آسانتر

 8 - از آثار تاريخى همدان
 9 - واحد پول آمريكا - سالخ شتر - حيله گر

 10 - فرماندهان - دوباره - ايشان
 11 -  خميدگى كاغذ - غنيمت گيرنده - اثرى از اميل 

زوال-  لبه شمشير 
 12 - گروه - مرد بى ريش - شهر زعفران

 13 - اشاره به نزديك - آگاه و فهميده - زمينى
 14 - اثرى از آلفرد دوموسه - برادر شيرازى - ترس و گريز

 15 - زنجبيل شامى - زهرها - رفتار اجتماعى

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=96652&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.ketab.com/
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دنيا  مختلف  نقاط  در  زنان  به  نسبت  مردان  نگاه 
متفاوت است. اما چيزى كه بارز است اين است كه 
به  خاورميانه  مختلف  كشورهاى  از  كه  پناهجويانى 
نسبت  متفاوتى  فرهنگ  اند  شده  راهى  اروپا  سمت 
به اروپايي ها و آمريكايي ها دارند و مدت مديدى 
جديد  فرهنگ  با  را  خود  آنها  تا  خواهدكشيد  طول 
قصد  كه  اوباما  پرزيدنت  مانند  كسانى  و  دهند  وفق 
دارند اين پناهجويان را به كشورهاى ما بياورند بايد 
اجازه دهند تا دخترانشان با يكى از اين مردها دوست 

بشوند.

عكس ها تاثير فراوانى بر روى افكار عمومى دارند 
و بسيارى از مردم با عكسها ارتباط برقرار مى كنند. 
به طور مثال آن عكس از كودك سورى كه پيكر بى 
جانش در كنار ساحل دل جهانيان را به درد آورد و 
توجه بسيارى را به اين موضوع جلب كرد كه اين 
به  اند  گرفته  دستانشان  كف  در  را  جانهايشان  افراد 

اروپايي  كشورهاى  در  را  بهترى  زندگى  اينكه  اميد 
آغاز كنند.

اما حاال بايد به عكس ديگرى توجه كنيم كه يك زن 
را در ميان چند مرد نشان مى دهد كه با پاى برهنه و 
مشقت و دشوارى فرزندان خود را در آغوش گرفته 

و حركت مى كند و هيچ كدام از مردان اطرافش قصد 
كمك كردن به وى را ندارند. نگاه بسيارى از مردان 
به زنان ابزارى است و برخى زنان را در حد يك برده 
مى دانند. با توجه به اين موارد ورود اينگونه افراد به 

جوامع پيشرفته عواقب متعددى خواهدداشت.

تهران  در  تيون  نينجا  عضو  كننده  توليد  كوشا  اش 
زندانى شد و در انگلستان تقاضاى پناهندگى كرد. او 
در مورد غلبه بر محدوديت هاى موجود در موسيقى در 

داخل و خارج از وطن سخن مى گويد.
اش كوشا در قالب هاى متعددى زندگى كرده است. 
او هنرمندى است كه در پايتخت ايران، تهران، متولد شد 
و در حال حاضر در لندن سكونت دارد. اش سى ساله 
است و تهيه كننده موسيقى الكترونيك، بازى سينستيت، 
يكى از پيشگامان واقعيت مجازى، يكى از نوازندگان 
سابق موسيقى راك و موضوع يكى از فيلم هاى برنده 
جايزه جشنواره فيلم كن (كه در آن يك نسخه نسبتًا 
تخيلى از خودش را بازى مى كند) مى باشد. او همچنين 
يك تبعيدى سياسى است كه شش سال پيش از وطنش 
ايران كه موسيقى او را مخرب مى دانست، به دولت 

بريتانيا پناهنده شد.
در سال 2008 او در فيلم «كسى از گربه هاى ايرانى خبر 
ندارد»ـ  پروژه اى كه زندگى اش را تغيير دادـ  هنرنمايى 
كرد. اين مستند داستانى چشم اندازى از موسيقى ايرانى 
و بر مبناى تجارب او در گروه مستقل موسيقى دونفره 
راك به نام « تيك ايت ايزى هازپيتال» تهيه شده است. 
اين فيلم تالش هاى كوشا و نگار شقاقى را كه همگروه 
موسيقى و همكار ترانه سراى است براى انجام اجراهاى 
زنده از طريق يك حامى مشكوك ولى دوست داشتنى، 
پنهانى  تمرينات  و  زيرزمينى  خطرناك  قاچاقچيان 
موسيقى متال كه از ترس مأموران در آغل گاوها انجام 
مى شود، به تصوير كشيده است و در نهايت هر دو با 

مدارك جعلى كشور را ترك مى كنند.
ويژه»  «ديدگاه  بخش  جايزه  دريافت  تا  فيلم  اين 
جشنواره فيلم كن در سال 2009 نيز پيش رفت، اما 
صحنه فرهنگى ايران در آن زمان دستخوش تالطم بود 
و دولت شروع به سركوب كردن همه افراد و مكان 
هايى كه با نحوه زندگى تحريم آميز جمهورى اسالمى 
در  شقاقى  و  كوشا  كه  زمانى  نمود.  داشت،  تناقض 
سياحت انگلستان بودند، طبل نواز پيشين گروه توسط 
قانون دستگير شده و شالق زده شد و دستيار نويسنده 
ايرانى آمريكايى فيلم، ركسانا صابرى، به جاسوسى متهم 
و به هشت سال زندان محكوم شد. كوشا و شقاقى كه از 
آنچه در صورت بازگشت به خانه در انتظار آنها خواهد 
بود نگران بودند ، در انگلسان تقاضاى پناهندگى كردند 

و از آن زمان در اينجا زندگى مى كنند.
پس از آنكه «نانو تركيب»هاى  آپلود شده توسط او در 
پلتفورم ساوند كالود، به وسيله وبالگ ها انتخاب شد، 
اولين آلبوم انفرادى كوشا در رابطه با درك  توليدات 
روى   2015 سال  در   GUUD نام  به  نئوكالسيك 
برچسب DIY  نيويورك به نام اولد اينگليش اسپلينگ 

بى منتشر شد.
كوشا كه اكنون در كمپانى ثبت آهنگ نينجا تيون حق 
ثبت دارد، به تازگى آلبوم جديد خود به نام «آى آكا آى» 
را منتشر كرده است. او روند توليد اين آلبوم را به عنوان 
تالش براى نظام بخشيدن به دريافت مشترك خود و 
براى رفتار كردن با صدا «مثل يك ماده فيزيكى  كه مى 
توان آن را در هم شكست، به مايع تبديل كرد، تغيير 
اندازه داد و يا در موقعيت فضايى قرار داد» توصيف 
كرد. در آهنگ هاى حاصل از اين كار،  قطعات ناهموار 
و كشيده شده از صدا  براى ايجاد يك دنياى با شكوه 

صوتى گرد هم مى آيند.
كوشا در حال حاضر روى يك «پس تجربه ويدئو 
است  اميدوار  و  كند  مى  كار  آى»  آكا  «آى  از  كليپ» 
امسال آن را در گوشى هاى «اكولوس ريفت» به نمايش 
بگذارد، پروژه اى است كه احتماالً قطعه جديد موسيقى 
اورا به اولين آلبوم واقعيت مجازى جهان تبديل خواهد 
كرد. من او را در يك روز بسيار گرفته و بارانى لندن 
در قهوه خانه اى در دالستون مالقات كردم. كوشا بعد 
از سفارش يك فنجان چاى ارل گرى به من گفت كه 
به  ليال عرب، يكى از تهيه كنندگان معروف زن ايرانى 
و يكى از منابع اصلى الهام بخش او شباهت دارم. ما در 
مورد محدوديت هاى مستبدانه اى كه دولت ايران بر 
روى موسيقى اعمال كرده و عدم اطمينان از آينده كوشا 
چه از لحاظ موسيقى و چه از لحاظ امنيت شخصى 

صحبت كرديم.
او مى گويد: در ايران موسيقى مجاز و غيرمجاز وجود 
دارد و بايد بگويم كه موسيقى خوب براى آنها تقريبا 
هميشه غير مجاز محسوب مى شود. وقتى ما در ايران 
بزرگ مى شديم و هنوز آنتن هاى ماهواره اى و انتقال 
از طريق پهناى باند فراگير نشده بود، بايد مى نشستيم 
و منتظر مى شديم تا نوارهاى كاست وارد كشور شود. 
يك فروشگاه بوتيك محلى بود كه نوارهاى وارد شده 
به كشور به طور غير قانونى را مى فروخت. اين كه كدام 
نوار به كسى برسد كامال بر اساس شانس بود: بعضى 

ها نوار بك استريت بويز سهمشان مى شد و برخى ها 
هم آلبوم پينك فلويد را مى خريدند. من خيلى خوش 
شانس بودم و اولين نوارهايى كه مادرم براى ما خريد، 
نوار «نورمايند» توسط نيروانا و نوار «فاينل كات» توسط 

پينك فلويد بود.
در ايران براى توليد هر نوع  موسيقى مجبور به گرفتن 
مجوز هستيد: اول يك مجوز براى شعر، و سپس يك 
مجوز جداگانه براى آهنگ  واقعى. وقتى كه من براى 
اولين بار شروع به ساخت موسيقى كردم، 12 آهنگ 
الكترونيكى راك داشتم  و آنها را به وزارت ارشاد بردم 
تا آنها تصميم بگيرند آهنگ هاى من مجاز هستند يا نه. 
زن به ظاهر خشنى كه مسؤول اين كار بود به آهنگ 
هاى من مجوز داد و من خيلى شوكه شدم! احتماالً اودر 

واقع چيزى از آنها نمى فهميد.
پس از آن من بايد يك فرم ديگر پر مى كردم و يك 
سبك براى موسيقى خود انتخاب مى كردم، اما تنها دو 
گزينه وجود داشت: سنتى يا پاپ. من خودم يك گزينه 
ديگر به عنوان راك اضافه كردم . پس از كمى انتظار يك 
پسر ريشو با قيافه جدى داخل آمد و از من پرسيد: 
«خوب، مخاطب تو چه كسانى هستند و چه مى خواهند 
از تو ياد بگيرند؟» از آنجا كه براى دولت ايران براى هر 
كارى به دنبال يك هدف اخالقى است، من گفتم: «اين 
موسيقى به جوانان انرژى مثبت مى دهد» و او پاسخ 
داد: «اما شما اطالع داريد كه گاهى اوقات ما به انرژى 
مثبت احتياج نداريم؟»  سپس او به فرم نگاه كرد تا 
ببيند من چه نوع موسيقى انتخاب كرده ام و چشمش 
به مربعى افتاد كه من كشيده بودم و نوشته بودم «راك» . 
او حراست را صدا كرد و خيلى عصبانى شده بود و سر 

من داد زد « فكر مى كنى اين شوخيه؟»
از آن زمان به بعد كينه آنها را به دل گرفتم و ديگر 
هرگز سعى نكردم با موسيقى خود از طريق رسمى 
پيش بروم. چند سال بعد، جمعى از گروههاى موسيقى 
موفق شدند سازمان يونيسف را متقاعد كنند كه ميزبانى 
يك برنامه با موسيقى زنده در كاخ شاه پيشين را بر 
عهده بگيرد و ما حدود ده گروه موسيقى داشتيم كه در 
آن سرمايه گذارى كردند. ما فكر مى كرديم كه تحت 
حمايت يونيسف كار را پيش خواهيم برد، لذا تمام پول 
و وقت خود را به كار گرفتيم و از سراسر جهان هم  
مهمان داشتيم. سپس درست يك هفته قبل از برنامه از 
دفتر رياست جمهورى نامه اى مبنى بر لغو و خوددارى 
از اجراى برنامه دريافت كرديم و مجبور شديم همه چيز 
را لغو كنيم. در نتيجه هزينه اى معادل 20000ـ15000 

دالر به باد رفت.
ديگر  گروه  يك  و  من  گروه  جز  به  ها  گروه  تمام 
دلمان  توى  ما  ولى  بودند.  ترسيده  و  دادند  ضمانت 
گفتيم «برويد به جهنم» و تصميم گرفتيم برنامه را به 
طور مخفيانه در حومه شهر تهران اجرا كنيم. يك باغ 
بسيار بزرگ بود كه مردم براى مجالس خصوصى مانند 
عروسى از آن استفاده مى كردند. ما همان صحنه نمايش 
قبلى را برپا كرديم و حدود 150 نفر از مهمانانى كه قرار 
بود به برنامه قبلى بيايند را هم دعوت كرديم. در شب 
برنامه 700 نفر حاضر شدند و سرانجام همه ما دستگير 
شدن بود. مهمانى ما توسط سربازان يگان ويژه كه با 
طناب از ديوارها پايين مى آمدند و از هليكوپترها فرود 
مى كردند، به هم ريخت. در مهمانى الكل، مواد مخدر و 
موسيقى وجود داشت كه همگى كامًال غير قانونى بود. 
با صداقت بگويم كه تا امروز هم هنوز چنان مهمانى 
نديده ام. مرا دستگير كردند و به زندان فرستادند. مدت 
21 روز آنجا بودم و سپس آنها تصميم گرفتند با وصيقه 

خانواده هايمان ما را آزاد كنند.
عنوان فيلم «كسى از گربه هاى ايرانى خبر ندارد» يك 
استعاره براى نحوه برخورد با مردمى كه خالقيت هنرى 
دارند در جايى مثل ايران بود. گربه هاى ايرانى از يك 
نژاد نادر هستند و اهميت خاصى دارند، اما در ايران 

آنها را ناديده مى گيرند و با آنها بدرفتارى مى كنند. 
ما آن را ظرف مدت 70 روز با يك مجوز جعلى فيلم 
بردارى كرديم و مدام در ترس از دستگير شدن بوديم. 
اين فيلم به جشنواره كن راه يافت و برنده يكى از جوايز 
اين جشنواره شد و همه اينها در سال 2009 همزمان 
با انتخابات و زمانى كه احتمال انقالبى ديگر در ايران 
وجود داشت، اتفاق افتاد. در اين مرحله، سپاه پاسداران 
انقالب [شاخه اى از نيروهاى مسلح ايران كه هدف آن 
حمايت و حفظ نظام اسالمى كشور است] شروع به 
يورش هاى ناگهانى به استوديوهاى ضبط صدا و حمله 
به افراد خالق ،با هدف القاء ترس و جلوگيرى از هر 

نوع قيام احتمالى، نمود.
اين اتفاقات و فيلم مذكور و دستگيرى هايى كه به 
آن مربوط مى شد، باعث شد من و نگار شقاقى كه در 
سال 2009 در لندن چند اجرا داشتيم، تصميم بگيريم 
همانجا بمانيم. در واقع اين كار چندان هم حالت تصميم 
گيرى نداشت و عدم اطمينان از آنچه كه در صورت 
بازگشت براى ما اتفاق خواهد افتاد، ما را به اين تصميم 
مجبور كرد. من نيمى از آلت هاى موسيقى ام را كه 
زندگيم محسوب مى شوند، در ايران جا گذاشته ام. 
سال اول كامًال گيج بودم و احساس شكست خوردگى 
و سردرگمى مى كردم. در نهايت نگار و من هر يك 
راه جداگانه اى را در موسيقى در پيش گرفتيم و شروع 
به انجام كارهاى خود كرديم. او هنوز هم تمام كارهاى 
هنرى آلبوم هاى مرا انجام مى دهد. من شروع به انجام 
كارهاى فنى موسيقى و توليد كنندگى براى افراد ديگر، 
و سپس در نهايت شروع به انجام كارهاى تك نوازى 

كردم.
ايران از نظر هنرى در حال رشد عظيمى است: تعداد 
بسيارى نمايشگاه و سيستم هاى صوتى و تصويرى 
جالب در آنجا وجود دارد، ولى از نظر موسيقى پيشرفت 
چندانى وجود ندارد. با اينحال صحنه زيرزمينى كشور 
كامال متفاوت است. مردم تمام وقت فقط مهمانى مى 
دهند، چون كار ديگرى براى انجام دادن ندارند. من 
ساعت 5 صبح دوشنبه به وقت ايران از دوستانم در آنجا 
پيغام دريافت مى كنم و آنها در يك مهمانى هستند. اما 
حتى اگر من مى توانستم به ايران برگردم، اين چيزى 
نيست كه من از زندگى ام مى خواهم. در ايران از لحاظ 
فرهنگى مشكالت زيادى وجود دارد؛ من هميشه مى 
خواستم كسى باشم كه براى بشريت مفيد است، كسى 
كه چيزهاى جديد خلق مى كند. اما وقتى كه كسى در 
چنين محيطى باشد، اين حالت اتفاق نخواهد افتاد و 
محدوديت هايى وجود دارد كه نمى توان آنها را تغيير 

داد.
مشكل اين است كه در ايران، به محض اينكه كسى 
متوجه شود كه موسيقى ساخته است، به همين مقدار 
قانع است و هيچ انگيزه اى براى رساندن كار به سطح 
باالتر وجود ندارد. به نظر من حتى در اينجا هم، از برخى 
لحاظ ، موسيقى غربى از نظر ريتم و نوسان يكنواخت 
شده است، چرا كه انگار دايره وار مى چرخد و مدام 
در تالش براى احياى موسيقى دهه 80 و دهه 90 است. 
يكى از كارهايى كه من فكر مى كنم در ساخت موسيقى 
جديد در صحنه موسيقى كالب سودمند خواهد بود، 
بندرى  مانند  ايران  سنتى  موسيقى  نوسان  از  استفاده 
(موسيقى موجود در سواحل جنوب ايران) است. اگر 
كسى بتواند آنها را به درستى ترجمه كند، مى تواند از 
بخش هاى ريتم آن در هيپ هاپ و يا در موسيقى 
كالب استفاده كند. فكر مى كنم اين همان كارى است 
كه الفانداه در آهنگ «تن» انجام داد و همان چيزى است 
كه من سعى دارم در اين آلبوم انجام دهم: يعنى استفاده 
از صداهاى سنتى و تطبيق ريتم با آنها. اين كار مى تواند 
يك جريان جديد و جالب از رقص جديد و موسيقى 

كالب به وجود آورد.

يك عكس گوياتر از هزار كلمه

تصويرى واقعى از موسيقى ساز بودن در ايران
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چرا انسان ها به تك همسرى روى آوردند؟ چه چيز 
باعث شد كه بر خالف بقيه حيوانات، انسان ها تصميم 
گرفتند كه فقط با يك نفر رابطه جنسى داشته باشند؟ 

اخالق؟ مذهب؟ عشق؟
اما پاسخ هيچ كدام از اينها نيست.

به گزارش خبرگزارى فرانسه، گروهى از پژوهشگران 
به  انسان ها  آوردن  روى  باعث  آنچه  مى  گويند 
تك همسرى شده نه عشق بوده و نه اخالقيات. بلكه 
ترس از ميكروب ها و باكتريه ا و مريضى هاى جنسى 
محدود  را  جنسى شان  رابطه  انسان ها  كه  شده  باعث 

كنند.
مقاربتى،  بيمارى هاى  كه  مى گويند  پژوهشگران  اين 
يك  تنها  است  بهتر  كه  كرده  قانع  را  انسان ها  اجداد 

شريك جنسى براى زندگى شان داشته باشند.
در  كه  دريافته اند  آلمانى  و  كانادايى  پژوهشگران 
در  شكارچى  مردمان  وقتى  تاريخ  ماقبل  زمان هاى 
روستاها و شهرها مستقر شدند و به كشاورزى روى 
كه  يافته  زيادى  شيوع  مقاربتى  مريضى هاى  آوردند، 
است.  شده  انسان ها  اجداد  از  بسيارى  مرگ  باعث 
شيوع بيمارى هاى مقاربتى غير از مرگ و مير باعث از 
بين رفتن قدرت باردارى در زنان و مردان هم مى شود. 
تاثير  انسانى  گروه  يك  جميعت  رشد  ميزان  بر  اين 
اساسى دارد. به عقيده اين دانشمندان، كند شدن زاد و 
ولد و كاهش جميعت باعث شده كه انسان ها تصميم 

بگيرند كه رفتار جنسى شان را عوض كنند.
اين پژوهشگران يك مدل رياضى از تقسيم جميعتى 
بيمارى هاى  احتمالى  شيوع  و  شكارچى  گروه هاى 
مدل  اين  از  آنها  كردند.  تهيه  آنها  ميان  در  مقاربتى 
براى تشريح چگونگى گسترش بيمارى هاى مقاربتى 
بزرگتر  گروه هاى  بر  بيمارى ها  اين  سنگين  هزينه  و 

يكجانشين استفاده كردند.
اين دانشمندان  مى گويند كه در گروه هاى كوچك تر، 
كمتر از 30 نفر، خطر شيوع و اپيدمى  شدن بيمارى هاى 
مقاربتى وجود نداشته و براى همين چند همسرى (كه 
گروه هاى  در  داشتند)  زن  يك  از  بيش  مردان  آن  در 
كوچك رواج داشته (و هنوز هم دارد) اما در گروه هاى 
بزرگتر، براى كنترل بيمارى ها، تك همسرى به صورت 

يك هنجار اجتماعى به افراد اجبار شد.
واترلو  دانشگاه  از  باچ  كريس  تحقيق،  اين  نويسنده 
كانادا مى گويد كه اين تحقيق نشان مى دهد كه چگونه 
شيوع  چون  عواملى  همينطور  و  انسان ها  بوم  زيست 
هنجارهاى  ساخت  بر  مهمى  بسيار  «تاثير  بيمارى 
گروهى»  قضاوت هاى  خاص  طور  به  و  اجتماعى 

داشته است.
معنى  اين  به  يافته ها  اين  كه  مى كند  اضافه  باچ   
مقاربتى  بيمارى هاى  براى  داروهايى  اگر  كه  نيست 
به  مردمان  داشت،  وجود  تاريخ  ماقبل  زمان هاى  در 

تك همسرى روى نمى آوردند.

سه  با  كرده ايد  آغاز  را  زيبايى  صبح  كنيد  تصور 
روى  مى توانستيد  اگر  آسمان.  در  درخشان  خورشيد 
اين  به  را  صبح  كنيد،  زندگى   4Ab-KELT سياره 

صورت مى ديديد.
به گزارش پايگاه اينترنتى «ساينس ديلى»، دانشمندان 
سيستم «سه ستاره اى» را كشف كرده اند كه 685 سال 
نورى از زمين فاصله دارد و نكته عجيب و غيرمعمول 
در مورد آن وجود سياره اى با مدار گردشى پايدار در 

مدار آن است.
و  رايج  كامال  جهان  در  ستاره اى  چند  سيستم هاى 
معمول هستند و تخمين زده مى شود كه تقريبا نيمى از 
كل ستارگان بخشى از آن هستند. اما نكته قابل توجه در 

كشف جديد وجود يك سياره است.
«سياره هاى  جستجوى  در  هميشه  ستاره شناسان 
ستارگان  ديگر  دور  به  كه  هستند  فراخورشيدى» 
مى چرخند. اين كار را به وسيله رصد يك ستاره و ديدن 
اينكه آيا نور آن ستاره محو مى شود يا نه انجام مى دهند. 
اگر اين اتفاق بيفتد به اين معنى است كه سياره اى از 

جلوى آن ستاره عبور كرده است.
به گزارش يونايتد پرس اينترنشنال، دانشمندان تاكنون 
هزاران سياره فراخورشيدى را كشف كرده اند كه بيشتر 

آنان دو ستاره داشتند.
 كشف جديد حكايت از وجود يك سياره غول پيكر 
گازى داردكه از حيث اندازه يك و نيم برابر مشترى در 

منظومه شمسى است.
4Ab-KELT تنها به دور يكى از سه ستاره خود به 

نام KELT-A مى چرخد و اين چرخش سه روز طول 
مى كشد. دو ستاره ديگر اين سيستم به دور يكديگر 
مى چرخند. گردش يك دور كامل اين جفت 30 سال 
طول مى كشد. از سوى ديگر چرخش آنها به دور ستاره 

اصلى اين سيستم چهار هزار سال طول مى كشد.
تلسكوپ KELT ستارگان درخشان را در بخش هاى 
جستجوى  در  و  مى كند  رصد  آسمان  از  وسيعى 
به  نزديكى  بسيار  چرخش  مدار  كه  است  سياره هايى 
ستارگان دارند. زمانى كه ستاره  KELT-A هر چند 
روز يكبار محو مى شد دانشمندان به اين نتيجه رسيدند 

كه سياره اى به دور آن درحال چرخش است.
پروفسور  از  نقل  به  نيوز»  «گلوبال  اينترنتى  پايگاه 
-KELT جاستين كرپ يكى از اعضاى گروه كشف

4Ab مى گويد «ما به دنبال يافتن اين نكته هستيم كه 
چگونه سياره ها در مكان نهايى درون مدار چرخش به 
دور ستارگان قرار مى گيرند. تا اواسط دهه 90 دانشمندان 
بر اين عقيده بودند كه سياره هاى بزرگ گازى را تنها 
مى توان در فاصله اى بسيار دور از مدار ستاره اى كه به 
دور آن مى چرخند يافت، مانند سياره مشترى كه در 
منظومه شمسى وجود دارد. اما كشف جديد اين فرضيه 

را به كلى تغيير داد».
برخى نظريه ها حاكى از است كه سياره هاى غول پيكر 
گازى كه مدار بسيار نزديكى به خورشيد خود دارند، 
به خاطر خارج شدن از مدار اصلى خود اينچنين به 
خورشيدشان  نزديك شده اند و احتماال يك سياره ديگر 

آنها را مدار اوليه شان بيرون انداخته است.

هر چه تحقيقات بيشترى درباره زيكا انجام مى شود، 
ترس محققان از اين ويروس خطرناك افزايش مى يابد.

به گزارش آسوشيتدپرس، مسئوالن سالمت و بهداشت 
عمومى آمريكا با اعالم اين مسئله درخواست بودجه 
بيشترى را از دولت براى ساخت واكسن پيشگيرنده  و 

همينطور يافتن روشى براى درمان آن كرده اند.
با آنكه هنوز به طور قطع رابطه بين زيكا و ميكروسفالى، 
بيمارى كه كودكان مبتال به آن با جمجمه هاى كوچك و 
مغز توسعه نيافته به دنيا مى آيند، ثابت نشده، اما دانشمندان 

هر روز بيشتر به اثبات رابطه اين دو نزديك مى شوند.
يك  به  تبديل  جنوبى  آمريكاى  در  زيكا  ويروس 
اپيديمى بهداشتى شده است. تمام گمانه ها حاكى از اين 
است كه ابتالى زنان باردار به ويروس زيكا باعث به دنيا 

آمدن نوزدانى مبتال به ميكروسفالى مى شود.
پيشگيرى  و  كنترل  مركز  از  شوچات،  آن  دكتر 
مورد  در  بيشتر  «هرچه  مى گويد:  آمريكا،  بيمارى هاى 
زيكا مى فهميم، برايمان ترسناك تر مى شود.» و با آنكه 
كشور  در  بيمارى  اين  گسترده  پخش  نشانه اى  هنوز 
آمريكا نيست، دكتر شوچات عقيده دارد كه آمريكايى ها 

بايد «به طور كامل آماده باشند.»
باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، از كنگره اين كشور 
درخواست 1.9 ميليارد دالر بودجه اضطرارى براى مبارزه 
با ويروس زيكا و آماده كردن اين كشور براى شيوع آن 

را كرده است. اما كنگره، كه توسط جمهورى خواهان 
اداره مى شود، با اين درخواست مخالفت كرده است. 
هفته گذشته كابينه اوباما اعالم كرد كه مبلغى نزديك 
به ششصد ميليون دالر را كه از بودجه مبارزه با بيمارى 

ابوال باقى مانده، صرف مبارزه با زيكا مى كند.
اما دكتر آنتونى فوجى، از موسسه ملى سالمت آمريكا، 
عقيده دارد كه اين مبلغ براى انجام كار كافى نيست. اين 
موسسه اميدوار است كه بتواند تا پاييز امسال واكسنى 

براى زيكا تهيه كند.
ويروس  يك  تنها  زيكا  طوالنى  مدت هاى  براى 
آزاردهنده كه باعث وجود عالسمى چون تب و تهوع 
در افراد مى شد شناخته مى شد. اما از سال گذشته با 
هم  بعد  و  برزيل  كشور  در  ابتدا  بيمارى،  اين  شيوع 
مبتال  نوزدان  آمار  جنوبى،  آمريكاى  كشورهاى  بقيه 
محققان  يافت.  افزايش  به شدت  هم  ميكروسفالى  به 
همچنين عقيده دارند كه زيكا باعث مرگ جنين، سقط 
جنين غيرعمدى و بيمارى هاى چشمى براى مادر در 

طول دوره باردارى هم مى شود. 
محققان برزيلى دريافته اند كه ويروس زيكا سلول هاى 
در حال رشد مغز جنين را هدف قرار مى دهد. اما زيكا 
حتى در بزرگساالن هم مى تواند، در برخى موارد، باعث 
فلج شدن برخى سلول هاى مغزى و در نتيجه اختالالت 

دستگاه عصبى شود.

دانشمندان براى نخستين بار مغز افراد تحت تاثير ال 
ماده  اين  كه  دريافته ند  آنها  كرده اند.  اسكن  دى   اس 
روان گردان مغز را «رها» كرده و باعث مى شود كه مغز 

بزگساالن «مانند مغز نوزادان» كار كند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، يك تيم تحقيقاتى به 
كه  مى گويد  لندن،  امپريال  كالج  دانشمندان  مديريت 
شبكه هاى مختلف مغز، در حال عادى از هم جدا و 
مستقل كار مى كنند. به عنوان مثال فعاليت هايى از قبيل 
ديدن، حركت و شنيدن توسط شبكه هايى از هم مستقل 
در مغز اتفاق مى آفتد اما در هنگام مصرف ال اس دى، 

اين جدايى بين شبكه ها از بين مى رود و فعاليت مغز 
بيشتر شبيه به يك سيستم واحد مى شود.

نتايج اين تحقيق كه در مجله علمى نشنال آكادمى آف 
ساينس منتشر شده نشان مى دهد كه در مغز داوطلبانى 
از  بسيارى  شده،  انجام  آنها  روى  بر  آزمايش  اين  كه 
بينايى  به  ربطى  عادى  حال  در  كه  مغزى  ناحيه هاى 
مى كنند.  مشاركت  بصرى  پردازش  در  هم  ندارند، 
براى  توجيهى  مى تواند  اين  كه  مى گويند  دانشمندان 
هنگام  در  افراد  كه  باشد  بصرى  پيچيده  توهم  وجود 

مصرف ال اس دى با آن رو به رو هستند.

از  كه  كرد  اعالم  شنبه  چهار  روز  اروپا  اتحاديه 
گوگل به خاطر سوء استفاده از قدرتش در استفاده از 
سيستم تلفن هاى همراه اندرويد شكايت خواهد كرد.
شكايت  اين  نتيجه  فرانسه  خبرگزارى  گزارش  به 
همراه-  تلفن هاى  جهانى  بازار  تمام  است  ممكن 
بازار  از  پيشى گرفتن  حال  در  سرعت  به  كه  را 

كامپيوترهاى شخصى است- تكان دهد.
اين  كه  مى گويد  اروپا  اتحاديه  مسئوالن  از  يكى 
تحت  براى  خود  قدرت  از  فنآورى،  دنياى  غول 
فشار قراردادن كارخانه هاى توليد تلفن براى نصب 
پيش فرض  عنوان  به  گوگل  جستجوگر  موتور 
مارگارت  خانم  است.  كرده  استفاده  سو  تلفن ها 
آنها  تحقيقات  اوليه  يافته هاى  كه  مى گويد  وستگار 
اتحاديه  رقابتى  قوانين  گوگل،  كه  مى دهد  نشان 
اروپا را زير پا گذاشته است. وى مى گويد: «گوگل 

ما  است.  كرده  استفاده  سوء  خود  برتر  موقعيت  از 
دريافته ايم كه گوگل با يك استراتژى كلى در بازار 
قدرت  افزايش  و  حفظ  در  سعى  همراه  تلفن هاى 

خود در جستجوهاى اينترنتى را دارد.» 
است.  گوگل  به  اروپا  اتحاديه  حمله  دومين  اين 
سوء  به  اتحاديه  اين  سوى  از  گوگل  گذشته  سال 
اروپا  در  جستجوگرش  موتور  قدرت  از  استفاده 

متهم شده بود.
اگر گوگل در هر دو مورد اتهامى، مقصر شناخته 
شود جريمه اى كه بايد به اتحاديه اروپا بپردازد بالغ 
بر هفت ميليارد دالر يعنى نزديك به ده درصد سود 

ساالنه جهانى اين شركت خواهد بود.
برترى  با  كه  است  متهم  گوگل  حاضر  حال  در 
«مانع  خودش  به  متعلق  اپليكشن هاى  به  دادن 
شده  جستجو  موتورهاى  در  به خصوص  نوآورى» 

است. اتحاديه اروپا مى گويد كه اين كار با مشاركت 
شركت هاى موبايل سازى مثل سامسونگ و هوواى 
كه  است  متهم  همچنان  گوگل  است.  شده  انجام 
رقيب  عامل  سيستم هاى  بارگزارى  از  را  كارخانه ها 

در موبايل باز مى دارد.
حاال گوگل مى تواند اتهامات وارده را قبول كرده 
و با پرداخت جريمه مقرر شده سعى در راضى نگاه 
داشتن اتحاديه اروپا كند يا اينكه در دادگاه با آن به 

مقابله بپردازد.
سيستم  كه  است  گفته  گوگل  مقامات  از  يكى 
اندرويد به ساخت و برقرارى يك سيستم بسيار مهم 
براى نرم افزارهاى اوپن سورس و همينطور نوآورى 
بدل شده است. گوگل مى گويد كه با اتحاديه اروپا 
همكارى خواهد كرد تا بهترين راهكار براى كابران 

خدمات گوناگونش در اروپا را پيدا كند.

كشف يك سياره در منظومه سه خورشيدى

اتحاديه اروپا از گوگل شكايت مى كند

چرا انسان ها 
تك همسرى شدند؟

نگرانى فزاينده مقام هاى آمريكايى از 
ويروس زيكا

ال اس دى و مغر انسان

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42337&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
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جمعه 3 ارديبهشت / 22 آوريل
1353خورشيدى (1974ميالدى)

درگذشت بهمن هيربد، مدير و موسس مجله 
موزيك ايران 

1358 خورشيدى (1979ميالدى)
درگذشت  محمدولى قرنى، نخستين رئيس 
ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى 1373 

خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت ابوالحسن ورزى - شاعر 
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت ايرج رستمى روزنامه نگار و ناشر 
روزنامه «ايران نيوز» در شهر گلندل كاليفرنيا

1386 (2007 ميالدى)
سياسى  رجل  رامبد  هالكو  دكتر  درگذشت 
دوران حكومت محمدرضاشاه پهلوى، نماينده 
مجلس شوراى ملى و دبيركل حزب مردم و 
رضا  شاهزاده  سياسى  مشاور  و  دفتر  رئيس 

پهلوى در تبعيد، در پاريس
 1394 خورشيدى (2015 ميالدى)

اسبق  دروازه بان  اصلى،  عزيز  درگذشت 
شهر  در  پرسپوليس  باشگاه  و  ايران  ملى  تيم 
با  مبارزه  سال ها  از  پس  آلمان  دوسلدروف 
بيمارى. وى متولد 1316 در تبريز بود. او از 
نخستين بازيكنانى است كه به بازيگرى روى 

آورد و در هشت فيلم بازى كرد. 
1394 خورشيدى (2015 ميالدى)

درگذشت حسين قندى، استاد روزنامه نگارى 
 64 سن  در  قلبى  ايست  علت  به  ايران  در 
سالگى در بيمارستان غياثى در تهران. وى در 
مطبوعات ايران به عنوان «سلطان تيتر» شهرت 

داشت.

     شنبه 4 ارديبهشت / 23 آوريل
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى 
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

تأسيس فرستنده  راديو ايران
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز  شهال الهيجى، مترجم، ناشر، و فعال 
حقوق زنان

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
رييس   ، باتمان قليچ  نادر  سپهبد  درگذشت 
ستاد ارتش شاهنشاهى در دوره  محمدرضاشاه 

پهلوى.
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت ليلى متين دفترى هنرمند، نقاش و 
تهران  دانشگاه  زيبا  هنرهاى  دانشگاه  مدرس 
در پاريس. ليلى دختر دكتر احمد متين دفترى 
محمد  دكتر  نوه  و  ايران  پيشين  نخست وزير 

مصدق بود.

يكشنبه 05 ارديبهشت / 24 آوريل
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

شركت  فرخنده جورابچى، نخستين نماينده  
رسمى زنان ايران  در كنگره ى جهانى زن

1319 خورشيدى (1940 ميالدى)
فرستنده ى  دستگاه  گشايش  مراسم  انجام 

«راديو تهران»
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

زادروز  عمادالدين باقى، تاريخدان، نويسنده، 

فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، زندانى سياسى، 
رئيس و بنيانگذار كميته دفاع از حقوق زندانيان 
و از اعضاى سابق سپاه پاسداران و نويسنده 
كتاب درسى تاريخ معاصر دبيرستانهاى ايران 

در اوخر دهه هفتاد خورشيدى است
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

شهبانوى ايران  فرح پهلوى به همراهى آندره 
مالرو در پاريس خانه ايران را در خيابان شانزه 

ليزه افتتاح كرد. 
1384خورشيدى (2005 ميالدى)

گوينده  اردبيلى،  مؤذن زاده  رحيم  درگذشت 
اذان ايرانى مشهور و تاريخى جهان اسالم در 

آواز بيات ترك و در گوشه روح االرواح 
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت بيژن ترقى، شاعر و ترانه سرا  بر اثر 
نارسايى تنفسى در سن 80 سالگى در تهران. 
وى در 12 اسفند 1308 در تهران متولد شد و 
از سال 1335 همكارى خود را با راديو آغاز 

كرد. 
  كتاب خاطرات زنده ياد بيژن ترقى با عنوان 
از پشت ديوارهاى خاطره و كتاب سروده هاى 
او   با عنوان آتش كاروان در شركت كتاب 

موجود هستند  

 دوشنبه 6 ارديبهشت  / 25 آوريل
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

زادروز  فريبا صديقى، قصه نويس و شاعر
1359خورشيدى (1980 ميالدى)

درگذشت اسماعيل مهرتاش، نوازنده ى تار و 
معلم موسيقى

1372 خورشيدى (1993 ميالدى)
و  نويسنده  هروى،  حسينعلى  درگذشت 

پژوهشگر ادبيات  و موسيقى  ايرانى
1379 خورشيدى (2000 ميالدى)

سروستانى  رضوى  نورالدين  درگذشت 
-خواننده و رديفدان- از آثار وى دوره رديف 

آوازى به روايت نورعلى برومند است.

 سه شنبه 7 ارديبهشت /26 آوريل
1306 خورشيدى (1927 ميالدى)

«تجدد  روزنامه   از  شماره  نخستين  انتشار 
ايران» به مديريت ميرزا سيد محمد طباطبائى 

در تهران
1311 خورشيدى (1932 ميالدى)

رابندرنات تاگور، اديب و فيلسوف هندوستان، 
براى يك ديدار فرهنگى  وارد تهران شد

1311 خورشيدى (1932 ميالدى)
زادروز  تورج نگهبان، شاعر و ترانه سرا

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
انتصاب دكتر محمد مصدق به نخست وزيرى

1379 خورشيدى (2000 ميالدى)
سروستانى،  رضوى  نورالدين  درگذشت   

خواننده و رديفدان موسيقى ايرانى

چهارشنبه 8 ارديبهشت/27 آوريل
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

زادروز  سيمين دانشور، داستان نويس
در  دانشور  سيمين  شادروان  كتاب هاى    

شركت كتاب موجود است 

1309 خورشيدى  (1930 ميالدى)
بازيگر  و  هنرپيشه  شيخى،  جميله  روز  زاد   

ايرانى
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

سيد جعفر پيشه ورى، صدر فرقه ى دموكرات 
آذربايجان، با هيئتى وارد تهران شد

1345 خورشيدى (1966 ميالدى)
سوم  فرزند  پهلوى (دوم)،  عليرضا  زادروز 

محمدرضا شاه پهلوى و شهبانو فرح ديبا 
1345 خورشيدى (1966 ميالدى)

پژوهشگر  ميرعلينقى،  سيدعليرضا  زادروز  
تهيه  از  و  سنتور  نوازنده   موسيقى،  تاريخ 

كنندگان سالنامه هاى موسيقى ايران
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

زادروز بهرام رادان، هنرپيشه و بازيگر ايرانى
1375 خورشيدى(1996 ميالدى)

نقاش  هنرمند  روحبخش،  جعفر  درگذشت 
ايرانى

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
 1314 (زاده  سخايى  منوچهر  درگذشت 

خورشيدى در تهران) 
انقالب،  از  قبل  سينماى  بازيگر  و  خواننده 
از قديمى ترين چهره هاى موسيقى پاپ و از 
بازماندگان نسلى است كه با اجراى ترانه هاى 
با  ايرانى،  ملودى هاى  بستر  بر  عاشقانه 
اركستراسيون غربى و كالم فارسى، در اواخر 
دهه 30 خورشيدى، محبوبيت خيره كننده اى 

براى اين سبك موسيقى به ارمغان آوردند.

پنجشنبه 9 ارديبهشت/28 آوريل
1297 خورشيدى

دانشمند،  معين،  محمد  دكتر  استاد  زادروز  
نويسنده، پژوهشگر و رئيس سازمان لغتنامه 

دهخدا و پديد آورندهى فرهنگ معين
  فرهنگ هاى دهخدا و معين در كتابفروشى 

شركت كتاب موجود است 
 1349 خورشيدى (1970 ميالدى)
درگذشت اسماعيل آشتيانى، نقاش

1368 خورشيدى (1989 خورشيدى)
شاعر،  نويسنده،  طبرى،  احسان  درگذشت 
پژوهشگر و از اعضاى كميته مركزى حزب 

توده 
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

درگذشت على اصغر زند وكيلى، خواننده
1370 خورشيدى (1991 ميالدى)

صديقى،  غالمحسين  دكتر  درگذشت 
جامعه شناس و از اعضاى جبهه ملى و وزير 

كشور در كابينه دكتر محمد مصدق 
1380 خورشيدى (2001 ميالدى)

نخستين  از  كوشان،  كورش  درگذشت 
بازيگران كودك در سينماى ايران

1390 خورشيدى (2011 ميالدى)
روزنامه  پورزند،  سيامك  خودخواسته  مرگ 
نگار كهنه كار مقيم  ايران، كه خود را از بالكن 
پرتاب  پايين  تهران به  در  منزل مسكونى اش 

كرد و به زندگى خود پايان داد.
فشار  دليل  به  عمر  پايانى  سال هاى  در  او 
بود  الخروج  ممنوع  ايران  در  امنيتى  ماموران 
و اجازه ديدار همسر و فرزندانش را نداشت.

دكتر محمد معين در روز 9 ارديبهشت 1297 در محله زرجوب رشت به 
دنيا آمد. پدرش شيخ ابوالقاسم از معتمدين شهر رشت بود. بر طبق صفحه 
اول دستخطى كه وى درباره زندگى خود نوشته، تاريخ تولد وى 17 رجب 
سال 1332 (قمرى) برابر با 21 جوزاى سال 1293 است. در متن دانشنامه 
دكترى سال تولَد وى 1291 ذكر شده است؛ ولى در نوشته قاب شده اى كه 
در خانه وى و در اتاق كارش به ديوار آويخته است تاريخ تولد او دوشنبه 

9 ارديبهشت 1297 نوشته شده است.
او كه اولين فرزند خانواده بود، در سن شش سالگى مادرش را بر اثر 
بيمارى حصبه از دست داد و پنج روز بعد از فوت مادر، پدرش نيز به سبب 

همين بيمارى درگذشت. 
او در سال 1304 دوره شش ساله ابتدايى در دبستان اسالمى رشت را 
ظرف دو سال پايان رساند. دوره اول متوسطه را در دبيرستان نمره 1 رشت 
(كه بعدها به نام دبيرستان شاهپور خوانده شد) به اتمام رساند و دوره دوم 
متوسطه را در رشته ادبى در دبيرستان دارالفنون تهران به پايان رساند. در 
اوان تحصيل در دبيرستان، صرف و نحو عربى و بخشى از علوم قديمه 
را نزد پدربزرگش و مرحوم سيد مهدى رشت آبادى فرا گرفت. در سال 
1310 در دانشسراى عالى در رشته ادبيات و فلسفه علوم تربيتى به تحصيل 
پرداخت. در سال 1313 با نوشتن پايان نامه اى به زبان فرانسه در مورد 

شاعر فرانسوى «لوكنت دوليل» در رشته ادبيات و فلسفه به اخذ مدرك 
كارشناسى نايل شد.

از آن پس به سمت دانشيار و سپس به سمت استاد كرسى «تحقيق در متون 
ادبى» در دانشكده ادبيات برگزيده شد. در 1321 ازدواج كرد كه نتيجه آن 4 
فرزند مى باشد. از آغاز سال 1325 شمسى كه چاپ لغت نامه دهخدا طبق 
قانون، در مجلس شوراى ملى آغاز شد، دكتر معين به همكارى على اكبر 
دهخدا برگزيده شد. در دى ماه 1334 با موافقت على اكبر دهخدا، سازمان 
لغتنامه از منزل شخصى دهخدا به مجلس شوراى ملى منتقل شد و طبق 
وصيت نامه دهخدا، دكتر معين به رياست امور علمى آن سازمان منصوب 
گرديد. در اسفند 1336 سازمان مذكور به دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
انتقال يافت و طبق اساسنامه مصوب شوراى دانشگاه، رياست سازمان 
لغت نامه به عهده دكتر محمد معين گذاشته شد. وى اين سمت را تا روز 

15 آبان 1345 كه دچار سكته گرديد به عهده داشت.
محمد معين را پس ازدرگذشت در شهر آستانه اشرفيه به خاك سپردندو 
وزارت فرهنگ و هنر، آرامگاهى در خور شان او ساخت.  اما متاسفانه در 
سال 1380، عده اى به آرامگاه او در شهر آستانه اشرفيه يورش بردند و «به 

اتهام همكارى» با خاندان ايران ساز پهلوى آن را ويران كردند.
روانش شاد و يادش زنده باد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
22 تا 28 آوريل (3 تا 9  ارديبهشت)

يادى از شادروان دكتر محمد معين

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

www.iranshahrnewsagency.com

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 22 آپريل 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پيش بينى هوا

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

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

اسرائيل استقالل  سالروز  جشن   

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

دالر در روز برنامه
8189080808      
Cheviot Hills Recreation
2551 Motor Ave.
Los Angeles,  CA  90064  

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 26 و 36 دالر 

818 908 0808

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

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

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

818 447 4422
818 908 0808

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

عاشقانه 

 

سوسن  اندوز،  فرح  فريدون  حضور:  با 
خياط باشى  حسن  و  يوسفى 

يكشنبه 1 مى ساعت 7 تا 10 شب  وروديه 50 
دالر تا 150 دالر         

Morgan Wixon Theatre
2627 Pico Blvd.
Santa Monica, CA  90405  

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

فرشته  شعر  شب 

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

وروديه 35 دالر 

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

UCLA در  خوانى  شاهنامه 

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

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

تهران  كاباره  در  چهارشنبه  هر 

شب پره  شهبال  با  همراه 
ساعت 8 شب

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

جشن روز مادر در كاباره تهران 

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

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با شهرام و هنگامه  
جمعه و شنبه 22 و 23 آپريل 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 35 تا 55 دالر

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

جشن روز مادر 

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

ظهر 

818 407 7770

VERDUGO PARK
1621 CANADA BLVD.,
GLENDALE, CA 91208

گردهم آيى ماهيانه گروه حمايت خانواده 

دكتر شيرين نوروى و دكتر پيمان رئوفى 

شنبه 30 آپريل ساعت 2 تا 4/30 بعد از ظهر 
رايگان  وروديه 

818 344 6818
انسينو اجتماعات  سالن 

4935 Balboa Blvd., 
Encino, CA 91316

جشنواره فيلم يو سى ال اى 

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

310 206 FILM(3456)

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

عقيلى  ساالر  كنسرت 

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

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

قهرمانى  ويدا  زندگى  نكوداشت 

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

وروديه 50 دالر 
SKIRBALL CULTURAL 

CENTER
2701 N. SEPULVEDA 

BLVD.,
LOS ANGELES, CA 90049

از آشنائى تا ازدواج 

با حضور دكتر آزيتا ساعيان 
شعله  رستوران 

دوشنبه 2 مى ساعت 6/30 تا 10 شب 

310 460 2600

11330 Santa Monica Blvd., 
LOS ANGELES, CA 90025

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

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

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

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

event@08.net

فلسفه  كالس 

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

 وروديه رايگان 

818 908 0808

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

مى كند  برگزار  سينما  دريچه 

قلب اتمى به كارگردانى على احمدزاده 
پنجشنبه 28 آپريل تا يكشنبه 1 مى 

وروديه 11 دالر 

4242607004
8189080808
Town Center 5. Encino  
Music Hall.  Beverly Hills 

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

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

ورود براى عموم آزاد است
هزينه سالن ابن سينا 3 دالر 

949 454 1555
سينا  ابن  بنياد 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618
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رايگان
FREE

گزارش ويژه :                                                                                                                                  

در جنوب كاليفرنيا

پس از انتشار كتاب رفيق آيت اهللا در فوريه 2016 توسط 
شركت كتاب و فاش شدن نقش كليدى سازمان امنيت شوروى 
در انقالب اسالمى و به قدرت رسيدن سيد على خامنه اى، 
سران رژيم جمهورى اسالمى كه انتظار افشاى اين راز بزرگ را 
نداشتند، در چندين مورد سياست هاى شتابزده اى را در قبال اين 

كتاب جنجال برانگيز اتخاذ كردند.
از تالش براى به تمسخر گرفتن نويسنده و ناشر كتاب تا 
بايكوت خبرى كه با همكارى شبكه اى از وابستگان به رژيم در 
رسانه هاى برون مرزى نيز دنبال شد. پس از ناموفق ماندن همه 
اين سياست ها در خاموش كردن عطش ايرانيان براى به دست 
آوردن كتاب رفيق آيت اهللا، در جديدترين موج حمالت عليه 
اين كتاب مستند و تاريخى، خانواده سيد على خامنه اى ولى فقيه 

جمهورى اسالمى پا به ميدان گذاشته اند. 
شنبه 28 فروردين 1395 خورشيدى برابر با 16 آپريل 2016 
آزاد  كرسى  رييس  كنى  باقرى  الهدى  مصباح  دكتر  ميالدى، 
انديشى حاكميت و واليت فقيه در دانشگاه امام صادق در تهران، 
استراتژى جديد رژيم جمهورى اسالمى براى برخورد با كتاب 

رفيق آيت اهللا را به تفصيل تشريح كرده است.
 وى كه برادر زاده آيت اهللا مهدوى كنى مى باشد با هدى دختر 
سيد على خامنه اى ازدواج كرده است. داماد رهبر جمهورى 
اسالمى نخستين فرد از خانواده خامنه اى است كه مستقيما براى 
برخورد با كتاب رفيق آيت اهللا به صحنه آمده است، در اين جلسه 
خطاب به دانشجويان و طلبه هاى حاضر در اين كرسى گفت: 
«نويسنده كتاب رفيق آيت اهللا از معتمدان كنگره آمريكا است و 
با هماهنگى كنگره اين كتاب را نوشته است. ما نبايد كتاب را 
نقد كنيم و يا حتى به دنبال پاسخگويى به محتواى اين كتاب 
باشيم. تاكيد دستگاه هاى امنيتى و رسانه اى ما بايد بر اين باشد تا 
يك مستند توسط صدا و سيما بر عليه نويسنده اين كتاب تهيه 
و پخش شود و با بى اعتبار كردن نويسنده ماهيت فتنه كتاب 
رفيق آيت اهللا از اساس زير سوال برود. به همين منظور شما 
دانشجويان و طالب حامى واليت بايد درباره سوابق سياسى و 
گذشته زندگى اميرعباس فخرآور كه نويسنده اين كتاب است، 
تحقيق و مطالعه كنند و طرح ها و پيشنهاداتتان را نهايتا تا پايان 

ماه رمضان در اختيار ما قرار دهيد تا در اين مستند به كار گرفته 
شود. تاكيد مى كنم كه به هيچ عنوان به دنبال تهيه كتاب رفيق 
آيت اهللا و كنجكاوى در محتواى آن و تفسير مطالب اين كتاب 

فقته برانگيز نباشيد و تنها نويسنده آنرا هدف قرار دهيد.»
دانشگاه امام صادق نخستين ارگان كادر سازى براى رژيم 
جمهورى اسالمى بود كه تحت عنوان دانشگاه در سال 1361، 
در ماه هاى آغازين رياست جمهورى سيد على خامنه اى و در 
دوره انقالب فرهنگى كه تعطيلى تمام دانشگاه هاى كشور را به 

دنبال داشت، تأسيس شد.
 دانشگاه امام صادق در محلى تأسيس شد كه قبل از انقالب به 
دانشگاه هاروارد تعلق داشت و دروس حوزه مطالعات مديريت 
با نظارت اساتيد دانشگاه هاروارد در آن تدريس مى شد. اين 
مركز در محله سعادت آباد در غرب تهران تحت عنوان «مركز 

مطالعات مديريت ايران» فعاليت مى كرد.
امامى  محمد  خامنه اى،  على  سيد  نهاد  اين  موسس  هيئت 
خانيان،  رحيم  سيد  نويد،  محمدعلى  امينى،  ابراهيم  كاشانى، 
حسينعلى منتظرى، نورى همدانى و اسرافيليان هستند. مطابق 
عاليه  رياست  منتظرى،  حسينعلى  دانشگاه،  اوليه  اساسنامه  با 
وى  خلع  ماجراى  از  پس  اما  داشت  برعهده  را  دانشگاه  اين 
از جانشينى رهبر انقالب اسالمى، از اين سمت استعفاء داد. 

همچنين ديگر اعضاى هيئت امناى اين دانشگاه على مشكينى و 
آيت اهللا مهدوى كنى بوده اند كه پس از مرگ آنها اعضاى هيئت 
امناى جديد در سال 1394 تعيين شده اند عبارتند از: محمدباقر 
باقرى كنى (برادر مهدوى كنى)، صادق آملى الريجانى، سيد 
احمد علم الهدى، محمدسعيد مهدوى كنى، عليرضا امينى، احمد 
واعظى، سيدعباس موسويان، سيدمصطفى ميرلوحى، سيدعال 

ميرمحمدصادقى، على رضائيان و محمدهادى همايون.
 سعيد جليلى و بسيارى ديگر از فرماندهان سپاه پاسداران و 
مديران طراز باالى حكومتى در اين مركز تعليم ديده اند كه از 
ويژگى هاى همه آنها وفادارى بى قيد و شرط و تمام و كمال به 

سيد على خامنه اى و خانواده وى بوده است.
اگر چه دو هفته پيش از انتشار كتاب رفيق آيت اهللا در يك 
بيانيه رسمى كه در سامانه هاى مربوط به دفتر نمايندگى خامنه اى 
در دانشگاه ها با عنوان «نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه ها» منتشر شده بود، نخستين موضع گيرى رسمى دفتر 
وى مبنى بر تكذيب تمام مطالب اين كتاب ديده مى شد، اما 
اقدام به سياست گذارى براى مقابله با تاثيرات بسيار مخرب كتاب 
رفيق آيت اهللا براى حيثيت ولى فقيه در ايران، كه توسط اعضاى 
بسيار نزديك خانواده وى و در مركزى همچون دانشگاه امام 

صادق اعالم شده است، جاى تامل بسيار دارد.

كتاب رفيق آيت اهللا در ماه فوريه گذشته منتشر شده است و از 
ده فصل تشكيل مى شود.

در هر يك از فصل هاى ده گانه اين كتاب با يكى از رازهاى 
سر به مهر و معماهاى ترسناك در تاريخ انقالب اسالمى مواجه 
خواهيد بود كه عالوه بر رمز گشايى از آنها تالش شده است تا 
امكان تحقيق مستقل و موضوعى براى پژوهشگران در آن زمينه 

خاص نيز فراهم گردد.
در چهار فصل نخست كتاب «رفيق آيت اهللا» براى نخستين بار 
طرح گسترده سازمان امنيت شوروى براى استفاده از روحانيون 
شيعه براى مقابله با اياالت متحده و اسرائيل، برنامه ريزى براى 
انقالب اسالمى و ايجاد آشوب و خرابكارى وسيع در ايران براى 
روشن كردن آتش انقالب و سرنگونى حكومت شاه، به صورت 

مدون افشا شده است.
در فصل هاى پنجم و ششم اين كتاب به نقش سازمان امنيت 
شوروى و ماموران اين سازمان همچون سيد على خامنه اى و 
سيد محمد موسوى خويينى ها در تاسيس سپاه پاسداران، اشغال 
سفارت اياالت متحده در تهران، كشف و خنثى سازى كودتاى 
نوژه و توطئه براى بركنارى نخستين رييس جمهور ايران اشاره 

مى شود.
در فصل هاى هفتم و هشتم كتاب رفيق آيت اهللا، به انفجارهاى 
خونين تابستان سال 1360 خورشيدى پرداخته شده است و بر 
پايه اسناد و مداركي كه براي نخستين بار انتشار مي يابند، نقش 
سازمان امنيت شوروى با همكارى خامنه اى در طراحى و اجراى 

اين عمليات هاى تروريستى تصوير شده است. 
در فصل نه كتاب به سرنوشت شوم پيگيري هاي قضائي پرونده 
ترورهاي تابستان 60 و همچنين قتل خميني به دست خامنه اي و 
كمك هاى سازمان امنيت شوروى براي رساندن وي مقام رهبري 

جمهوري اسالمي پرداخته شده است. 
در فصل پاياني كتاب رفيق آيت اهللا نگاهي جامع به يكصد سال 
دخالت سازمان امنيت شوروي (روسيه امروز) در ايران اشاره 
و با نقش اياالت متحده آمريكا در ايران پيش و پس از انقالب 

مقايسه شده است.

حمله خانواده على خامنه اى به كتاب «رفيق آيت اهللا»


