
انفجار  در  ايرانى  خواننده 
تروريستى آنكارا آسيب نديده 

است

«ايرج» در بيمارستانى در تهران 
بسترى شد

وال استريت جورنال: سپاه پشت 
هك كردن ايميل دولت آمريكا

به  ايرانى آمريكايى  كودكان 
يارى  بى  خانمان هاى  لس آنجلس 

رفتند

راننده  به  ثريا  ملكه  ثروت 
برادرش ارث رسيد

مازيار بهارى در جنوب كاليفرنيا 
از ايران سخن مى گويد

اتحاديه اروپا اگر خود را اصالح 
نكند مضمحل مى شود!
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رايگان
FREE

ايرانى تبار  نماينده  احساسى  على 
نمايندگان  طرح  به  كه  كانادا  پارلمان 
پارلمان كانادا براى جلوگيرى از فعاليت 
«جنبش تحريم اسرائيل» راى مثبت داده 
است،  معتقد است گروه هاى تندروى 
فلسطينى كه به راه اندازى اين جنبش و 
اعمال فشار به دولت اسرائيل مبادرت 
ورزيده اند، نتوانسته اند  پارلمان كانادا را 

قانع كند.
آقاى احساسى كه در انتخابات اخير 
انتخابيه  حوزه  از  كانادا  در  پارلمانى 
«ريچموندهيل» در تورنتو به پارلمان اين 
كشور در اتاوا راه يافته نوه «عبدالحسين 
دولتمرد  و  سياست مدار  تيمورتاش»، 
شاه  رضا  دربار  وزير  و  قاجار  دوران 

پهلوى است.
متولد 1970 (1349  احساسى  آقاى 

دوران  او  است.  ژنو  در  خورشيدى) 
يك  فرزند  به  عنوان  را  كودكى اش 
ديپلمات و كارمند وزارت خارجه در 
كشورهاى مختلفى گذرانده  است. او 
در سه سالگى به نيويورك مى رود و در 

مدرسه سازمان ملل درس مى خواند.
بازگشت به ايران، تحصيل در مدرسه 
انگليسى تهران و دوره راهنمايى پس 
از انقالب، رفتن به اروپا و در نهايت 
و  سالگى  در 15  كانادا  به  مهاجرت 
گذراندن سال هاى آخر دوره دبيرستان، 
برگه هاى ديگرى از دفتر زندگى على 

احساسى است.
علوم  رشته  در  را  خود  ليسانس  او 
سياسى از دانشگاه تورنتو مى گيرد و 
تحصيالت تكميلى خود را در رشته 
در  لندن  اقتصاد  مدرسه  در  اقتصاد 

انگليس به پايان مى رساند. سپس به 
كانادا باز مى گردد و در رشته حقوق ادامه 

تحصيل مى دهد. 
آقاى احساسى تنها نماينده ايرانى تبار 
انتخابات  در  و  نيست  كانادا  پارلمان 
مجيد  سال 2015  در  كانادا  پارلمانى 
جوهرى نيز به عنوان دومين نماينده 

ايرانى كانادايى به مجلس كانادا راه يافت.
آقاى جوهرى اما در زمان راى گيرى 
در خصوص ممنوعيت فعاليت «جنبش 
تحريم اسرائيل» غيبت كرده است و راى 

به له يا عليه اين موضوع نداد.
آقاى  موضع   پيگرى  براى  ايرانشهر 
جوهرى و دليل غيبت وى از جلسه راى 
گيرى در پارلمان، با ايشان تماس گرفت 
كه متاسفانه اين تماس تا زمان انتشار اين 

خبر بى پاسخ مانده است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

به  مقاله اى  در  لس  آنجلس  روزنامه  ورزشى  سرويس 
«ژاله  و  پرداخته  آمريكا  در  واترپلو  ورزش  بررسى 
شهر  در  ساكن  ايرانى آمريكايى  نوجوان  معدلى» 
عنوان  به  را  كالفرنيا  ايالت  جنوب  در  بيچ  نيوپورت 
آمريكا  متحده  اياالت  ملى  واترپلوى  آينده  پديده 

معرفى كرده است.
ژاله معدلى كه هم اينك در سطح مسابقات مدارس 
مفسر  نوشته  به  درخشيده است،  آمريكا  كالج هاى  و 
ورزشى روزنامه لس آنجلس تايمز، يك پديده بى نظير 
در ورزش هاى گروهى است كه خالقيت ويژه او در 
مديريت بازى و قدرت رهبرى تيم از او يك بازيكن 
تاثيرگذار و گرداننده در قلب تيم Sea king ايالت 

كاليفرنيا ساخته است.
هم  امريكايى  ايرانى  ساله  پانزده  نوجوان  معدلى  ژاله 
مسابقات  در  را  خود  مدرسه اى  تيم  رهبرى  اكنون 
مسئوالن  گفته  به  و  دارد  عهده  به  را  ايالتى  و  محلى 
فدراسيون واترپلو كاليفرنيا او شانس نخست كاپيتانى 

تيم ملى آمريكا در سال 2020 به شمار مى رود.
و  شد  اختراع  بريتانيا  در   1870 دهه  در  واترپلو 

نخستين قواعد آن در اسكاتلند و انگليس ايجاد شد، 
اولين بازى بين المللى بين تيم هاى ملى اين دو كشور 
در سال 1890 در لندن برگزار و با پيروزى اسكاتلند 
به پايان رسيد. ترجمه تحت اللحفظى واترپلو به معناى 

«چوگان آبى» است. اين رشته نخستين ورزش گروهى 
بود كه در سال 1900 وارد المپيك شد كه با قهرمانى 
بريتانيا همراه بود. ورود واترپلوى زنان به بازى هاى 

المپيك در المپيك 2000 سيدنى صورت گرفت.

على احساسى و 228 نماينده ديگر پارلمان كانادا «جنبش تحريم اسرائيل» را محكوم 
نوه تيمورتاش راى مثبت دادكردند:

لس آنجلس تايمز: پديده آينده واترپلوى آمريكا يك 
دختر نوجوان ايرانى تبار است

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

www:iranshahrnewsagency.com

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...!!!

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در  مهيب  انفجارى  از  ايرانى  پاپ  خواننده  تتلو  امير 
اطراف هتل محل اقامتش در پايتخت تركيه خبر داد و 
در صفحه اينستاگرمش نوشته از اين حادثه تروريستى 

آسيبى نديده است.
امير تتلو كه به همراه اردشير احمدى موسيقى دان و 
انتشار  با  مى برد،  سر  به  تركيه  در  كارهايش  سازنده 
تصويرى از خود گفته در فاصله اندكى از محل وقوع 
انفجار تروريستى آنكارا قرار داشته و درباره اين اتفاق 
شد  قطع  اينترنت  و  گذاشتن  بمب  اينجا   ...» نوشت: 
تا همين االن. همين بغل ما گذاشتن! شانس آورديم 
نرفتيم رو هوا. واقعا بعضى وقت ها بهم ثابت ميشه كه 

خدا واقعا هوامو داره...»
شنيده هاى تاييد نشده حاكى از آن است كه آقاى تتلو 
در سفر اخير خود به تركيه كوشيده است ويزاى سفر 
به اياالت متحده آمريكا را از سفارتخانه اين كشور در 
آنكارا بگيرد. اما هنوز مشخص نيست اين سفر وى 
براى تفريح  است و يا او قصد دارد در آمريكا اقدام به 

برگزارى كنسرت كند.

با اين حال يك منبع آگاه به وابسته خبرى خبرگزارى 
ايرانشهر در استانبول گفته  آقاى تتلو از سوى برخى 
كليه  و  است  فشار  تحت  ايران  در  امنيتى  نهادهاى 

فعاليت هاى او به وسيله اين نهادها رصد مى شود. از 
همين رو احنتمال پناهندگى اين خواننده ايرانى وجود 

دارد.

هيالرى كلينتون نامزد پيشتاز حزب دموكرات آمريكا 
براى انتخابات رياست جمهورى 2016 يكشنبه شب 
به  و  فناورى)  (دره  سيليكون ولى  در  را  فوريه   21
ايرانى  اجرايى  هيئت  رييس  كردستانى  اميد  ميزبانى 

آمريكايى توييتر گذراند. 
گروه هاى  به  كه  بيكان  فرى  واشنگتن  مجله 
نئومحافظه كار آمريكا نزديك است، نگرانى هاى جدى 

درباره اين ديدار مطرح كرده است.
كاران  نئومحافظه  به  وابسته  بيكان»  فرى  «واشنگتن 
امريكايى با انتشار گزارش جديد خود گفته «هيالرى 
كلينتون»  نامزد پيشتاز حزب دموكرات  براى انتخابات 
 21 يكشنبه  ميالدى   2016 سال  جمهورى  رياست 
البى  «ناياك»  كليدى  هاى  چهره  با    2016 فوريه 
طرفدار بهبود روابط ايران و امريكا ديدار كرده است. 
اين نشريه مدعى شده كه اقدام كلينتون نقض قوانين 
قرار  آن  طبق  كه  است  كنگره  تروريستى  ضد  جديد 
براى  امريكا  به  ورود  عليه  محدوديت هايى  است 

كسانى كه به ايران سفر كرده اند وضع شود.
 اين نشريه اشاره مى كند كه خانم كلينتون با حضور 
غول هاى  با  فناورى  دهكده  يا  ولى»  «سيليكون  در 
ديدار  رايانه  و  ارتباطاتى  فناورى هاى  عرصه  بزرگ 

كرده اما در حاشيه آن مالقات هايى با برخى چهره هاى 
سرشناس ايرانى آمريكايى داشته است.

«واشنگتن فرى بيكان» با ديده شك و ترديد نسبت 
مى نويسد:  دراين باره  و  كرده  نگاه  موضوع  اين  به 
«كلينتون روز يكشنبه مهمان «اميد كردستانى» و «ژيسل 

هيسكاك» همسر او از مديران اجرايى توئيتر بود.
اين نشريه مدعى شده است كه آقاى كردستانى يكى 
از اعضاى ارشد شوراى سياستگذارى ناياك به همراه 
ليلى صرافيان و نوشين هاشمى است. واشنگتن فرى 
بيكان مى نويسد: «تمام اين افراد از گروه هوادار ايران 
بهبود  حامى  كه  هستند  شيرز»  «پالگ  عنوان  تحت 

روابط تهران – واشنگتن است».
ايرانشهر مستقال نمى تواند عضويت هيچ يك از اين 

افراد را در شوراى سياستگذارى ناياك تاييد كند.
با اينكه پيش از اين حسن داعى در خالل يك پرونده 
در  محكمى  داليل  توانست  دادگاهى  قوس  پركش و 
برخى  با  ناياك  البى  رييس  پارسى  تريتا  بين  ارتباط 
مقامات جمهورى اسالمى ارائه كند و در نهايت حكم 
همواره  ناياك  اما  دهد،  تغيير  خود  نفع  به  را  دادگاه 
گفته است كه قصد آنها از حمايت از برقرارى ارتباط بين 

تهران و واشنگتن جلوگيرى از درگيرى نظامى است.

 ايرج يا همان حسين خواجه اميرى، خواننده مشهور 
و  مى برد  رنج  روده  بيمارى  از  است  مدتى   ايرانى 
سرانجام در ابتداى اين هفته در بيمارستانى در تهران 
بسترى شده است. اين خواننده قرار است تحت عمل 

جراحى قرار بگيرد.
پيش  چندى  كه  او  فرزند  اميرى  خواجه  احسان 
كنسرت هاى او در آمريكا خصوصا در جنوب كاليفرنيا با 
استقبال جامعه ايرانى مواجه شد، به خبرگزارى ايرانشهر 
گفته حال پدرش خوب است و جاى نگرانى نيست. 
اما تا اتمام مراحل جراحى هنوز پزشكان نمى توانند نظر 

قطعى خود را درباره صالمتى پدرش اعالم كنند.
حسين خواجه اميرى-ايرج- 83 سال سن دارد و در 11 

دى 1311 در شهر خالدآباد نطنز به دنيا آمد. 
ابوالحسن  مكتب  در  ابتدايى  تحصيالت  از  پس  وى 

و  رفت  افسرى  دانشكده  به  بعدها  ديد.  آموزش  صبا 
شب هاى جمعه در برنامه ارتش شركت داشت و به 
دليل محدوديت هاى ارتش، نام مستعار «ايرج» را براى 

خود برگزيد؛ كه در اصل نام برادرش بود.
ايرج در سال 1336 به برنامه گل ها راه يافت و صداى 
گرم او در كنار ستارگان ديگرى در اين برنامه به مذاق 

جامعه هنر دوست ايران خوش آمد.
تا  و  كرد  امتناع  ايران  از  خروج  از  او  انقالب  از  بعد 
مدت ها فعاليت هاى اين هنرمند محدود شد، اما در اخيرا 
به او اجازه انتشار چند آلبوم را داده شد و حتى يك نهاد 

خصوصى مراسم بزرگداشت براى او برگزار كرد.
ايرج در دوران هنرى بيش از 2000 آواز و ترانه خوانده 
است كه در خاطره چند نسل از ايرانيان در قبل و بعد از 

انقالب ماندگار شده است.

خواننده ايرانى در انفجار تروريستى آنكارا
 آسيب نديده است

ميزبانى از كلينتون در سيليكون ولى 
به عهده اميد كردستانى بود

سيامك نمازى 
اعتصاب غذا كرد

«ايرج» در بيمارستانى در تهران 
بسترى شد

مازيار بهارى در 
جنوب كاليفرنيا 
از ايران سخن 

مى گويد
از  يكى  و  ايرانى آمريكايى  خبرنگار  بهارى  مازيار 
مناقشه  انتخابات  حوادث  از  پس  سرشناس  زندانيان 
اعترافات  به  مجبور  ايران،كه  در   2009 سال  برانگيز 
تلويزيونى در ايران شد، تنها ساعاتى پس از اتمام راى 
كشور  اين  پيرامون  ايران،  در  اسفند  هفتم  روز  گيرى 
ايران  در  انتخابات  درباره  اهميت  مورد  موضوعات  و 
در كتابخانه عمومى نيوپورت بيچ در جنوب كاليفرنيا 

سخنرانى خواهد كرد.
مازيار بهارى خبرنگار ايرانى آمريكايى به جرم تهيه 
خبر در مورد انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهورى 
ايران و اعتراضات عليه آن در ماه ژوئن سال 2009 در 
خانه مادرش در تهران توسط ماموران اداره اطالعات 
ايران دستگير شده بود. او كه به مدت بيش از 118 روز 
بازجويى، شكنجه و متهم به جاسوسى براى سيا، آژانس 
موساد  اسرائيل  اطالعاتى  سازمان  و  بريتانيا  اطالعاتى 
شده بود، خاطرات دوران حبس خود را مكتوب نمود. 
شو  ديلى  سابق  ميزبان  استوارت  جان  سال 2014  در 
خاطرات بهارى را در فيلم «گالب» به روى صحنه برد.

بهارى تصميم دارد در سخنرانى روز شنبه عالوه بر 
وقايع دوران حبس خود در مورد روابط در حال تحول 
تغييرات  همچنين  و  جهان  كشورهاى  ساير  با  ايران 
داخلى ايران  صحبت كند. با وجود توافق هسته اى 
اخير ميان ايران و اياالت متحده، توجه مطبوعات جهان 

به ايران از زمان بازداشت بهارى كمتر نشده است.
از ديدگاه جهان غرب، دستگيرى بهارى و اتهامات 
وارد به او  تصويرى از دولت ايران به عنوان يك سيستم 

پارانويد و مستبد است.
مازيار بهارى گفته: «من فكر مى كنم براى درك آن 
كه ديگران دوست هستند يا دشمن بايد حكايت آنها را 
بدانيد. من هميشه خود را مفتخر به ترجمه روايت ايران 
براى مخاطبان غير ايرانى مى دانم. پيمان اخير ايران مبنى 
بر محدود كردن برنامه هسته اى خود در ازاى رهايى از 
تحريم اقتصادى گامى مثبت محسوب مى شود كه بدون 

چالش نخواهد بود.»
اصالحات  معرض  در  است:«ايران  افزوده  بهارى 
تدريجى است.مردم ايران به خصوص جوانان هر روز 
تدريجى  تغييرات  خواستار  آنها  شوند.  مى  روشنفكر 
و دايمى هستند و نمى خواهند مانند همسايگان خود 
عراق يا سوريه باشد يا بار ديگر تحوالت تشنج آور 

انقالب سال 1979 را تجربه كنند.»
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تنها كمى بيش از سه هفته تا نوروز و فرا رسيدن بهار فاصله است، وقت 
جوانه زدن شاخسار طبيعت و به بار نشستن گل لبخند بر سيماى مردمان 

شيرين كام.
چه خوشبختيم ما ايرانيان لس آنجلس كه به دور از بگير و ببند هاى داخل 
ايران كه سركوب گسترده مردم و ناديده انگاشتن رويدادهاى ملى قريب 
به چهار دهه است كه در دستور كار حاكمان آن قرار دارد و البته در سايه 
حضور ده ها هزار و شايد صدها هزار ايرانى تبار ساكن جنوب كه ايرانى 
مناطق  ترين  هوا  و  خوش  آب  از  يكى  در  ما  براى  را  آزاد  اما  كوچك 
جهان فراهم كرده است، هر ساله اين رويداد ملى را به جشن و پايكوبى 

مى نشينيم.
شايد در كمتر نقطه اى از جهان امروز، اين دو موهبت يعنى آزادى و جامعه 
ايرانى در كنار هم بر سفره هاى هفت سين سالمتى و سعادت مى نشينند 
و چه بايسته است كه هر يك از ما به نوبه خود در رونق چنين جامعه اى 

كوشا باشيم.
در لس  آنجلس از همين حاال مى شود بوى نوروز را حس كرد و از عطر 
بهار پر رنگ تر، رويدادهاى گوناگون جامعه ايرانى است كه عطر دلنشين 
جوانه هاى تازه رسته اميد و عشق را به گل لبخند آراسته تا زيور سيماى 

جامعه ايرانيان جنوب كاليفرنيا باشد.
در اين ميانه شركت كتاب كه به لطف و محبت هموطنان عزيز همواره 
با  سال  هر  مانند  به  هم  امسال  است،  بوده  فرهنگى  فعاليت هاى  پيشگام 

مراسم متعدد به استقبال نوروز مى رود.
بازار نوروزى لس  آنجلس روز ششم مارچ 2016 در سيويك سنتر، جشن 
چهارشنبه سورى 15 مارچ در سيويك سنتر و ديد و بازديد بزرگ ايرانيان 
در  نوروز  تدارك  از  بخشى  مارچ 2016  تاريخ 27  به  اسكوئر  پرژن  در 
لس آنجلس است كه بى ترديد همه شما خوبان به رايگان به آن دعوت 
داريد. اين تاريخ ها را فراموش نكنيد و با دوستان خود در قلب بهار در 

محله ايرانيان لس آنجلس به مهمانى ما بياييد.
اما يادآورى يك نكته، شما خوبان  خود مى توانيد به عنوان خبرنگاران 
با  داريد  مشاركت  آنها  در  را  رويدادهايى  باشيد.  فعال  و  كوشا  ايرانشهر 
ديگر خوانندگان ايرانشهر به اشتراك بگذاريد و از مراسمى كه مى رويد 
گزارش هاى كوتاهى براى ايرانشهر به همراه تصاوير قابل چاپ ارائه كنيد 
تا ما منت دار قلم و قدم شما در ايرانشهر باشيم. براى ارسال مطالب خود 

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

نوروز در 
راه است

مادر سيامك نمازى، شهروند ايرانى آمريكايى زندانى 
در ايران، مى گويد از طريق خانواده هم بند پسرش باخبر 
به  آنچه  زده است.  غذا  اعتصاب  به  دست  او  كه  شده 
افزايش  شديدا  را  خانواده  «نگرانى  نمازى  خانم  گفته 

داده، چون قطعا به سالمت او آسيب مى زند».
صفحه  در  ماه  اسفند  اول  كه  پستى  در  نمازى  خانم 
فيس بوك خود منتشر كرده، از مسئولين خواسته «اقال 
اجازه دهند» او و پدر اين شهروند ايرانى آمريكايى، به 
از  دست  كنيم  راضى  را  او  «مشتركا  و  رفته  مالقاتش 

اعتصاب غذا بردارد».
فرزندش  وضعيت  از  خبرى  مدتى ست  مى گويد  او 
زندان  ناظر  داديار  دستور  عليرغم  «متاسفانه  ندارد: 
امنيتى، امكان مالقات با سيامك را نداشته ام. وكيل او 

هم امكان مالقات پيدا نكرده است».
به  نمازى  آقاى  وكيل  طباطبايى،  عليزاده  محمود 
خبرگزارى رويترز گفته است خبر «اعتصاب غذا» از 
طريق عيسى سحرخيز روزنامه نگار زندانى، كه هم سلولى 

اوست منتشر شده است. 
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گفت  روز  آمريكا  داخلى  امنيت  وزير  جانسون،  جى 
وزارتخانه تحت مديريت او از ابتداى سال جارى ميالدى 
پرونده  بررسى  براى  اينترنتى  اجتماعى  هاى  شبكه  از 

متقاضيان مهاجرت به آمريكا استفاده كرده است.
اين  اعالم  با  خود  خبرى  كنفرانس  در  جانسون  جى 
كه  مى داد  پاسخ  آمريكا  در  برخى  انتقادات  به  مطلب، 
گفته اند مقامات آمريكايى براى دور نگه داشتن تهديدات 

احتمالى امنيتى، كار كافى انجام نداده اند.
به دنبال حمله تروريستى در ايالت كاليفرنيا، كه در آن 
يك زن و مرد كه يكى از آنها از پاكستان به عربستان و 
با ويزاى نامزدى به آمريكا آمده بود و ديگرى كه پدر و 
مادرى پاكستانى داشت، وزارت امنيت داخلى آمريكا مورد 
انتقاد قرار گرفت كه از شبكه هاى اجتماعى به ميزان كافى 
براى بررسى پرونده هاى تقاضاى ويزاى آمريكا استفاده 

نكرده است.
همراه  كه  پاكستانى  زن  مالك،  تفشين  شده است  گفته 
در  معلوالن  به  خدمات  ارائه  مركز  به  فاروق  رضوان 
كاليفرنيا حمله كرده بود، در شبكه هاى اجتماعى از داعش 

و جهاد طرفدارى كرده بود.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

معظمى  عليرضا  آزادى  حكم 
تبادل  جريان  در  كه  گودرزى 
زندانيان ميان ايران و آمريكا آزاد 
شده بود از طرف قاضى آمريكايى 

به چالش كشيده شده است.
در  گودرزى  معظمى  عليرضا 
زدن  دور  جرم  به   2012 سال 
تحريم هاى اقتصادى عليه ايران 
براى  هواپيما  قطعات  خريد  و 
دستگير  آمريكا  در  ايران  دولت 
تبادل  جريان  در  و  شده بود 

زندانيان ميان ايران و آمريكا در ازاى آزادى 5 زندانى 
آمريكايى از جمله جيسون رضاييان آزاد شده بود.

حاال يك قاضى آمريكايى با نام  كوين كاستل آزادى 
دارد  قصد  و  برده  سوال  زير  را  ايرانى-آمريكايى  اين 
زندانيان  اين  آزادى  بكشد.  چالش  به  را  موضوع  اين 
كه بيشتر آنها به دليل دور زدن تحريم هاى عليه ايران 

دستگير شده بودند سرو صداى بسيارى در آمريكا بلند 
اعتراض  آن  به  سياستمداران  از  بسيارى  و  بود  كرده 

كرده بودند.
گرفته  صورت  توافق  به  توجه  با  كه  ديد  بايد  حاال 
ميان ايران و آمريكا و چالشى كه اين قاضى آمريكايى 
بر عليه عليرضا معظمى گودرزى ايجاد كرده است چه 

نتيجه اى حاصل خواهدشد. 

وال استريت جورنال با انتشار گزارشى، اعالم كرده، 
ميان هك كردن اى ميل مقامهاى امريكايى و بازداشت 
تهران  در  تبار  ايرانى  آمريكايى  بازرگان  يك  اخير 
ارتباطاتى وجود دارد. به نوشته اين روزنامه، هك افراد و 
نهادهاى آمريكايى پس از بازداشت سيامك نمازى، تبعه 

ايرانى-آمريكايى در ماه جارى افزايش يافته است.
بخش  ايرانى-آمريكايى  مدير  نمازى،  سيامك 
برنامه ريزى هاى استراتژيك كمپانى نفتى كرسنت حدود 

دو هفته پيش در ايران بازداشت شد.
وال استريت جورنال  به نقل از يك مقام آمريكايى، كه 
نامش برده نشد، مى گويد برنامه هك كردن اى ميل ها بر 
افرادى متمركز شده، كه در وزارت امور خارجه امريكا 

بر روى ايران كار مى كنند.
در  ايران  نمايندگى  دفتر  سخنگوى  حال،  همين  در 
سازمان ملل متحد به وال استريت ژورنال گفته، نسبت 
دادن ارتباط ايران با حمالت سايبرى نادرست است و 
ضمن تكذيب اين خبر، تاكيد كرده كشورش خود هدف 

حمالت سايبرى بوده است.

آلمان  تلويزيون  ميزگرد هاى  پرطرفدارترين  از  يكى 
ميزبان يك پناهجوى 22 ساله ايرانى بود. در اين برنامه 
عليرضا فقيه زاده كه از دوسال پيش در آلمان است و به 
روانى آلمانى صحبت مى كند، گوشه اى از نقص هاى 

سيستم پناهجويى آلمان را آشكار كرد.
در اين برنامه بر خالف رويه معمول، به جاى دعوت 
دو  از  موافق،  و  مخالف  احزاب  سياستمداران  از 
كارشناس اقتصادى، يك كارفرما، يك عضو اتحاديه 
اجتماعى  سازمان  يك  رئيس  ناشر،  يك  كارگرى، 

كمك رسانى و يك پناهجو دعوت شده بود.
در  متفاوتى  ديدگاه هاى  شركت كنندگان  از  هركدام 
رابطه با روند پناهجويى و سياست هاى دولت در اين 

باره داشتند.
عليرضا فقيه  زاده به جمع حاضران پيوست تا نظراتش 
را به عنوان پناهجويى با تجربيات دست اول ابراز كند. 
تلويزيونى  گفتگوى  اين  مجرى  مايش برگر،  ساندرا 
جوانى  عنوان  به  فقيه زاده  از  وى،  معرفى  هنگام  به 
تحصيل كرده، كارآزموده و منطبق با جامعه آلمان كه 

به سرعت زبان آلمانى را فراگرفته، ياد كرد.
وى كه 22 سال دارد، دو سال و نيم پيش از ايران 
خارج شده و در حال حاضر مشغول گذراندن دوره 
زيمنس  كمپانى  نزد  الكترونيك  رشته  در  كارآموزى 

است.
درخواست  مورد  در 
تا  فقيه زاده  پناهجويى 
كنون تصميم گرفته نشده 
و اين احتمال وجود دارد 
اين  داشتن  رغم  به  او  كه 
اخراج  آلمان  از  ويژگى ها 

شود.
زمانى  فقيه زاده  گفته  به 
از  و  آمده  آلمان  به  او  كه 
درخواست  كشور  اين 
(سال  كرده  پناهندگى 
ادامه  امكان   (2013

براى  كار  امكان  و  آلمانى  زبان  يادگيرى  تحصيل، 
آمدن  وجود  به  از  پيش  نداشت.  وجود  پناهجويان 
اين  به  كه  پناهجويانى  آلمان،  در  پناهجويى  بحران 
كشور مى آمدند تا زمان تصميم گيرى در مورد وضعيت 
جامعه  با  همگرايى  براى  فرصتى  عمال  اقامت شان 
نداشتند و به گفته فقيه زاده «ادارات آلمانى يادگيرى 
زبان را تا زمانى كه وضع اقامت پناهجو روشن نشده، 
ضرورى نمى دانسته و هزينه هاى برگزارى كالس زبان 

را تقبل نمى كردند».

وى  كه  گفت  مجرى  پرسش  به  پاسخ  در  فقيه زاده 
زبان آلمانى را با كمك  نهادى وابسته به اتحاديه اروپا 
فرا گرفت كه هزينه هاى كالس زبان را تقبل كرده بود.
او توضيح داد كه پس از پايان يادگيرى زبان از اوقات 
فراغتى كه ممنوعيت تحصيل و كار در آلمان برايش 
ايجاد كرده بود، استفاده كرده و يك سال را در زمينه 
كار داوطلبانه گذراند. تغيير قوانين پس از اوج گيرى 
بحران پناهجويى در آلمان به گفته فقيه زاده براى او 
را  زيمنس  شركت  در  كارآموزى  گذراندن  فرصت 

فراهم كرد.

حكم  مقابل  در  همچنان  اپل  شركت  كه  حالى  در 
حمله  مهاجم  آيفون  قفل  شكستن  براى  دادگاه 
تروريستى سان  برناردينو در ايالت كاليفرنيا مقاومت 
مى كند، رئيس پليس فدرال اياالت متحده مى گويد 
تمامى  پيگيرى  كه  بوده  قدرى  به  حمله  اين  بزرگى 
جوانب در رسيدگى به اين حمله را توجيه مى كند.

ايجاد  خواستار  خود  اقدام  آخرين  در  اپل  شركت 
تا  شده  كارشناسى  هيئت  يا  دولتى  كميسيون  يك 
ملى  امنيت  چون  مسائلى  مورد  در  تقاضا  پيامدهاى 

و آزادى فردى را بررسى كند. 
شركت اپل مى گويد شكستن قفل آيفون مهاجمان 
سان برناردينو، كه در ماه دسامبر منجر به كشته شدن 
14 نفر شد، حريم خصوصى اطالعاتى و در نتيجه 
خواهد  خطر  به  را  اپل  مشترى  ها  ميليون  امنيت 
انداخت و ايجاد نرم افزارى كه بتواند قفل آيفون هاى 
آينده  در  را  خطرناكى  رويه  بشكند،  را  شركت  اين 

ايجاد خواهد كرد.
اين  به  كه  اف.بى.اى،  متحده،  اياالت  فدرال  پليس 
پرونده حمله تروريستى رسيدگى مى كند، از دادگاه 
راهى  ارائه  به  مجبور  را  اپل  شركت  است  خواسته 

براى رمزگشايى از آيفون مهاجمان كند.
پيگيرى  گويد  مى  اف.بى.اى  مدير  كومى  جيمز 
تمامى جوانب در رسيدگى به اين حمله تروريستى 
ضرورى است و اف.بى.آى فقط مى خواهد با يك 

مهاجم  دو  اين  آيفون  به  ورود  رمز  به  قانونى  حكم 
كمك  عدم  صورت  در  كه  كارى  يابد.  دسترسى 

شركت اپل ممكن است يك دهه به طول انجامد. 
و  فاروق  رضوان  آيفون  است  معتقد  اف.بى.آى 
حمله  اين  تبار  پاكستانى  مهاجم  دو  مالك،  تشفين 
تروريستى، ممكن است حامل اطالعات بسيار مهمى 

باشد.
سان  تروريستى  حمله  قربانيان  ديگر  سوى  از 
برناردينو و خانواده كشته شدگان نيز در حمايت از 
اپل به شكستن قفل اين دو  دولت به مجبور كردن 

مهاجم دادخواستى به دادگاه ارائه خواهند داد.
هدف  آنها  گويد  مى  ها  خانواده  اين  وكيل   
علت  خواهند  مى  و  اند  گرفته  قرار  ها  تروريست 

حمله و چگونگى آن را در يابند.
در حالى كه اين مساله مناظره اى در انتخاب بين 
حريم خصوصى شهروندان و امنيت آنها ايجاد كرده 
است، دادخواست قربانيان اين حمله موضع محكم 
ايجاد  اپل  شركت  با  مقابله  در  دولت  براى  را  ترى 

خواهد كرد.
آيفون به گونه اى برنامه ريزى شده كه در صورت 
غير  آن  به  دسترسى  ورود،  رمز  بدون  شدن،  قفل 
ممكن مى شود و اگر ده بار پشت سر هم رمز ورود 
اتوماتيك  طور  به  آن  اطالعات  شود،  وارد  اشتباه  به 

پاك مى شود.

قاضى فدرال حكم آزادى عليرضا 
معظمى گودرزى را به چالش كشيد

وال استريت جورنال: 
سپاه پشت هك ايميل 

دولت آمريكا

پناهجوى ايرانى آلمانى، قوانين مهاجرتى آلمان را متهم به نا كارآمدى كرد

حق با كيست؟

Apple يا FBI
وزير امنيت 

داخلى آمريكا: 
حساب هاى 

متقاضيان ويزا در 
شبكه هاى اجتماعى 
بررسى مى شود
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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:     

دو نفر به جمع نيايشگران سحرگاهي اضافه شده، 
چهره هايشان خبر  از غريبيشان مي دهد.

رباي نيايش را متوقف مي كند و يكي از آنها را 
دعوت مي كند كه براي جمع سخن بگويد.

  پس از نيايش با آنها مي نشينم تا اين قصه پر 
غصه را بشنوم.

يكي از آنها فقط مرد همراه است و رفيق . فارسي 
تا حدي بلد است ولى آن يكي كه قرباني است 
فارسي بلد نيست هرچند از پدري اهل هرات و از 

مادري اهل كابل بدنيا آمده است.
پدر و مادر پس از  استقالل كشور نوبنياد اسراييل 
براي داشتن يك زندگي كه ديكر حقارت بار نباشد، 
فرزندانشان  و  خودشان  و  مي كنند  وطن  جالي 
مانند ديگران با عشق در ساختن اسرائيل شركت 
مي كنند. تا اين كه زندگي روي ديگر سكه را به 

اين خانواده نشان مي دهد.
آوي رنگرز است و پسرش 24 ساله بيزينس من 
شده است. از بانك 300 هزار شكل وام گرفته است 
و پدرش ضامن او شده است. خانواده در روياهاي 
استقالل  جشن  شب  كه  هستند  زندگي  ساختن 
مي رسد و آن حادثه شوم اتفاق مي افتد. اتومبيلي 
شدت  به  را  او  و  مي زند  شموئل  به  سرعت  با 
مجروح مي كند و از محل حادثه مي گريزد. او را 

به بيمارستان مي برند و دو هفته بستري مي شود.
فاني  جهان  او  و  نمي شوند  واقع  موثر  معالجات 
را ترك مي كند و همه آرزوها  را با خود به گور 
را  حادثه  كافي  ادله  نبودن  دليل  به  دولت  مي برد. 
يك حادثه تروريستي قلمداد نمي كند و آن را يك 
حادثه رانندگي تلقي مي كند، بنابراين هيچ كمكي به 

بازماند گان نمي كند. 
و پدر نه فقط بايد در سوك فرزند عزاداري كند 
كه بايد جور هزينه خاكسپاري را كه بالغ بر 80 هزار 
شكل است بپردازد و هم چنين بايد پاسخگوي وام 

سيصد  هزار شكل نيز باشد. 
نوعان   هم  از  تا  است  آمده  لس آنجلس  به  او 
سخاوتمند خود كمك بخواهد و اطمينان دارد كه 

آنها به او كمك مي نمايند.
تماس  اورهشالم  كنيساى  با  او  به  ياري   براي 

بگيريد. 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

دادگاهى در آلمان روز سه شنبه حكم داد كه اموال و 
دارايى هاى ثريا اسفنديارى، همسر دوم شاه سابق ايران، 

به راننده شخصى برادر مرحوم او برسد.
دادگاه  حكم  اين  مى گويد  آسوشيتدپرس  خبرگزارى 
ملكه  درگذشت  از  پس  سال  به 15  نزديك  كلن  ايالتى 

پيشين ايران صادر شده است.
ثريا اسفنديارى در سال 2001 ميالدى (آبان 1380) در 
69 سالگى بر اثر سكته مغزى در پاريس درگذشت. او 
شهر  در  كه  را  اسفنديارى، برادرش  بيژن  مرگ  از  پيش 
كلن آلمان زندگى مى كرد، به عنوان وارث خود معرفى 
كرده بود. اما بيژن نيز تنها چند روز پس از مرگ ثريا فوت 
كرد و وضعيت اموال و دارايى هاى خانم اسفنديارى كه 

ورثه ديگرى نداشت، بالتكليف باقى ماند.
بيژن  از  نوشته اى  دست  به  استناد  دادگاه  حكم  دليل 
اسفنديارى بود كه در آن راننده و منشى شخصى خود را 
به عنوان وارث خود معرفى كرده است. در اين گزارش 

هويت او مشخص نشده است.
پهلوى  محمدرضا  با   1951 سال  در  اسفنديارى  ثريا 
پادشاه ايران ازدواج  كرد و تا 1958 ميالدى و هنگامى 

كه از او جدا شد، ملكه ايران بود.
دادگاه ارزش دارايى هاى ملكه پيشين ايران را مشخص 
نكرده است؛ اما برخى رسانه ها آن را تا حدود 23 ميليون 

دالر برآورد مى كنند.

مقامات مرزى آمريكا با كانادا مى گويد، شاهين طباطبايى 
كه پيشتر تجهيزاتى با مصارف نظامى به ايران فرستاده 

است را هنگام ورود به خاك آمريكا بازداشت كرده اند
پليس فدرال آمريكا (اف بى آى) مى گويد، شاهين طباطبايى 
جمعه (19 فوريه/ 30 بهمن) به هنگام ورود از كانادا به 

شمال شهر سياتل در ايالت واشنگتن دستگير شد.
نيم  و  سال  دو  طى  كه  كاليفرنيا  در  كيفرخواستى  طبق 
فاصله  در  كه  است  متهم  او  بود  مانده  محرمانه  گذشته 
سال هاى 2007 تا 2011 به عنوان صاحب شركت هايى 
در مكزيك و كانادا كاالهاى آمريكايى را از طريق تركيه يا 

امارات متحده عربى به ايران ارسال كرده است.
خبرگزارى آسوشيتدپرس مى نويسد، به نظر مى رسد كه 
اين كاالها در صنايع گاز و نفت مصرف داشته و بعضى 

از آن ها هم مصرف نظامى داشته اند.
مقام هاى آمريكايى مى گويند، برخى از اين تجهيزات در 

ارتش ايران استفاده شده اند.
دادستان هاى آمريكا مى گويند، طباطبايى مدعى شده بود 
كه اين كاالها به ايران يا ساير كشورهايى كه در فهرست 

تحريم آمريكا قرار دارند صادر نخواهد شد.
ديگر متهمان اين پرونده در كانادا و ايران به سر مى برند. 
يكى از آنها محمد اخوان فاطمى است كه صاحب گروه 

IRCA در كانادا خوانده شده است.
ديگر متهمان اين پرونده عباس مرادى، رئيس شركت 
نام  به  او  كارمندان  از  يكى  و  دقيق  ابزار  فرايند  كنترل 

اميررضا صاحب جامعى هستند.
از  را  سفارش ها  كه  متهم  شده اند  آنها  تحقيقات،  طبق 
ديگر شركت ها جمع آورى كرده و آن ها را به طباطبايى 
تسهيل  را  فاطمى  به  پول  پرداخت  و  مى دادند  انتقال 

مى كردند.
در گزارش  آمده كه برخى از اين كاالها به مقصد شركت 

پااليش گاز بيد بلند در ايران فرستاده شده است.
تحريم هاى وضع شده عليه ايران بعد از اين كه سازمان 
ملل متحد تأييد كرد كه اين كشور به تعهدات مندرج در 
توافق اتمى عمل كرده برداشته شد. با اين حال حتى بعد 
از برداشته شدن تحريم ها نيز ارسال برخى از كاالهايى كه 

مصارف نظامى دارند به ايران ممنوع است.

به ابتكار بنياد كودك گروهى از كودكان و نوجوانان 
بنياد  داوطلب  نيروهاى  همكارى  با  ايرانى آمريكايى 
نخستين  براى  خيرخواهانه  پروژه  يك  در  كودك 
شهر  مركز  در  بى خانمان  افراد  به  كمك  تجربه  بار 

لس آنجلس را تجربه كردند.
بنياد كودك كه از موسسات خيريه ايرانى آمريكايى 
است، دوشنبه گذشته، به مناسبت روز عشق ورزى با 
همكارى داوطلبان لس آنجلس به يارى بى خانمان هاى 
در مركزاين شهر رفت. در اين اقدام انسان دوستانه 350 
بسته وسايل بهداشتى از قبيل مسواك، خمير دندان و 
همراه  به  بدن  خوشبوكننده  مواد  و  صابون  و  شامپو 
آب و مواد خوراكى فاسد نشدنى تهيه گرديد. براى 
بسته بندى وسايل نيز از مشاركت و همكارى كودكان 
استفاده شد تا در ميدان عملى عشق ورزى و كمك به 
همنوع را تجربه كنند. همچنين كودكان و والدين شان 
در توزيع محصوالت در ميان بى خانمان ها مشاركت و 
همكارى داشتند. اگرچه مراكز ايرانى متعددى تا كنون 
به اقدامات مشابه دست زده اند اما اين نخستين بار بود 
كه گروهى از كودكان ايرانى تجربه هميارى با افراد بى 

بضاعت را به دست مى  آوردند.
 انديشه تدين، مسئول اجرائى اين طرح به خبرگزارى 
ايرانشهر گفت: «وجود چنين فعاليت هاى خيريه اى در 
سطح شهر باعث ايجاد انگيزه كار خير در افراد شده و 

روحيه كار جمعى را گسترش مى دهد.» 

خانم تدين همچنين تاكيد كرد به كارگيرى و استفاده 
از مشاركت كودكان مى تواند نقش اثر بخشى در نهادينه 
شدن امور خيريه در آن ها داشته باشد و در بزرگسالى 
آنان را به شهروندى مسئول تبديل كند. تصاويرى از 

اين برنامه خيريه را مى توانيد مشاهده كنيد.
شايان ذكر بنياد كودك موسسه خيريه و غير انتفاعى 

است كه با شعار «هيچ دانش آموز با استعدادى نبايد به 
دليل فقر، از تحصيل و تالش بازبماند» از بيست سال 
پيش به اين سو همزمان در ايران، آمريكا، انگلستان ، سوئد 
، سوئيس، آلمان و افغانستان فعاليت داشته است. مديريت 
اين موسسه خيريه در آمريكا به عهده دكتر پيمان رئوفى 

روانشناس شناخته شده ايرانى آمريكايى است.

استمداد از 
همنوعان يهودى

ثروت ملكه ثريا 
به راننده برادرش ارث رسيد

مرزبانى آمريكا از بازداشت شاهين طباطبايى 
در مرز كانادا خبر داد

كودكان ايرانى آمريكايى به يارى 
 بى خانمان هاى لس آنجلس رفتند

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com
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اقتصاد و امور بين الملل:

از  مجموعه اى  با  جديد  سال  در  اروپا  اتحاديه 
چالش هاى شديد و كم سابقه  سياسى مواجه است 
با  عمومى  افكار  مخالفت  افزايش  موازات  به  و 
وضعيت و ساختار كنونى آن برخى ناظران هشدار 
تغييرات  آستانه  در  متحد  اروپاى  كه  مى دهند 
قرار  المللى  بين  و  سياسى  گسترده  و  عميق 
مى تواند  آن  جنبه هاى  برخى  كه  تغييراتى  گرفته، 

گردد.. تلقى  منفى  و  ناخوشايند 
شهروندان  مخالفت  ميزان  اخير  سال  چند  طى 
قدرت  عليه  بر  راست گرا  سياسى  رهبران  و  عادى 
افزايش  به  رو  دائما   (EU)اروپا اتحاديه  فزاينده 
برخى  بين  تنش  بروز  عامل  حتى  امر  اين  و  بوده 
شده  مشترك  اتحاديه  اين  عضو  مهم  دولت هاى  از 

است.
اين  اروپا  اتحاديه  مخالفان  طيف  اصلى  اعتراض 
قاره اى  بين  مشترك  عظيم  ساختار  اين  كه  است 
آن  متعدد  قوانين  و  يافته  گسترش  اندازه  از  بيش 
سياسى  اجتماعى،  اقتصادى،  زمينه هاى  همه  در 
داخلى  امور  در  شديدى  دخالت  محلى،  حتى  و 
كشورها و زندگى و منافع محلى شهروندان عادى 
كشاورزى،  به  مربوط  قوانين  مثال  براى  دارد. 
توسط  بايد  فرانسه  غذايى  توليدات  ماهيگيرى، 
«فرامليتى»  صورت  به  اروپا  اتحاديه  روساى 
در  صنعتى  محصوالت  اينكه  يا  و  شود  تدوين 
كه  كنند  پيروى  قوانينى  از  بايد  اتريش  و  انگلستان 
توسط دولت هاى خارجى تهيه و تدوين مى شوند. 
موظف  هم  شرقى  اروپاى  كشورهاى  همچنين 
آنكه  حال  بپذيرند،  را  خارجى  پناهندگان  هستند 
به  عالقه اى  هيچ  كشورها  اين  دولت هاى  و  مردم 
نگران  هم  بسيار  عكس  بر  و  ندارند  كارى  چنين 
هستند.  خارجى  پناهندگان  موج  ورود  مخالف  و 
منافع  اختالف  از  است  نمونه هايى  همه  اينها 

عضو. كشورهاى 
***

است  مجموعه اى  اكنون  هم  كه  اروپا   اتحاديه 
متقاضى  كشور  چند  و  رسمى  عضو  كشور   28 از 
 1950 دهه  سال هاى  از  تدريج  به  آتى،  عضويت 
اروپايى  دولت هاى  اصلى  هدف  شد.  گذارى  پايه 
سايه  در  كه  بود  آن  اتحاديه اى  چنين  تشكيل  از 
تجارت  افزايش  زمينه  بيشتر،  نزديكى  و  همكارى 
كشورهاى  همه  براى  را  اقتصادى  تقويت  و 
منافع  ايجاد  با  همچنين  و  كنند  فراهم  اروپايى 
مشاركت  و  همكارى  روحيه  قاره  اين  در  مشترك 
شرايطى  ديگر  تا  كنند  منفى  رقابت  جايگزين  را 
جنگ  از  قبل  سال هاى  خطرناك  زمينه هاى  مانند 
اروپايى  عظيم  مجموعه  اين  نشود.  تكرار  جهانى 
نفر  ميليون   500 حدود  كشور،   28 عض.يت  با 
هزار   18 حدود  اقتصادى  توليدات  و   جمعيت 
اقتصادى  قدرت  دومين  سال،  در  دالر  ميليارد 

مى رود. شمار  به  آمريكا  كنار  در  جهان 
نخست  گام هاى  كه  است  كشورى  اولين  بريتانيا 
بدبينى  برداشته.  اروپا  اتحاديه  از  جدايى  براى  را 
عمدتًا  اروپا  اتحاديه  با  انگليسى ها  مخالفت  و 
جنبه هاى سياسى و اقتصادى دارد. در بعد سياسى 
گسترده  و  عظيم  ساختار  متوجه  عمده  اعتراض 
اروپاست.  اتحاديه  قانونى  و  حكومتى  بوروكراسى 
اين اتحاديه بزرگ قاره اى كه ايده نخستين آن در 
يك  بود  قرار  آغاز  در  گرديد،  مطرح   1950 دهه 
گسترش  براى  اقتصادى  و  تجارى  مشترك  بازار 
غربى  اروپاى  كشورهاى  بين  تجارى  همكارى هاى 
و  بيستم  قرن  اواخر  تاريخى  تحوالت  اما  باشد. 
خصوصا رها شدن اروپاى شرقى از زنجير اسارت 
شوروى در پايان جنگ سرد زمينه اى براى تقويت 
صورت  به  اروپا  اتحاديه  افزون  روز  گستردگى  و 
اجتماعى  اقتصادى  سياسى،  عظيم  تشكيالت  يك 

ساخت. فراهم  المللى  بين  و 
از  بيش  گسترش  عليه  شديد  انتقاد  واقع  در 
انگلستان  به  فقط  اروپا  اتحاديه  اختيارات  حد 
عمومى  خواست هاى  در  و  نمى شود  محدود 
اروپايى  حكومت  نوع  اين  ساختن  محدود  براى 
غرب  كشورهاى  از  بسيارى  شهروندان  ميان  در 
مى توان  مشخصا  است.  بوده  افزايش  به  رو  اروپا 
و  سوئد  بلژيك،  هلند،  فرانسه،  دهندگان  راى  به 
چند  سياسى  انتخابات  در  كه  كرد  اشاره  اتريش 

طرفدار  احزاب  از  فزاينده اى  طور  به  گذشته  سال 
به  كرده اند.  حمايت  اروپا  اتحاديه  سازى  محدود 
كشورهاى  اروپا  اتحاديه  رسمى  معاهدات  موجب 
امور  در  را  خود  قوانين  بايد  تشكيالت  اين  عضو 
قوانين  تجارى،  مناسبات  زيست  محيط  به  مربوط 
كارگر و كارفرما، توليدات كشاورزى و پناهندگى، 
ديگر  زمينه هاى  بسيارى  و  صنعتى  استاندارهاى 
مشترك  پارلمان  مصوبات  چارچوب  در  صرفا 
اين  مى گويند  منتقدين  بگذارند.  اجرا  به  اروپا 
كه  شده  موجب  ادارى  سياسى-  دامنه دار  روند 
اتحاديه اروپا در بسيارى از امور داخلى كشورهاى 
اروپايى حق دخالت داشته باشد و متقابال استقالل 
عمل مردم و دولت ها در كشورهاى عضو اتحاديه 
است.  شده  تضعيف  خودشان  داخلى  امور  در 
اروپا  غرب  و  شمال  ثروتمند  كشورهاى  همچنين 
تشكيالت  به  ماليات  و  پول  اعضاء،  ساير  از  بيش 
زمينه  نيز  نكته  اين  كه  مى پردازند  اتحاديه  ادارى 

است. بوده  پياپى  انتقادهاى  و  اعتراض 
شهروندان  عمومى  مخالفت  و  نارضايى  ميزان 
اثر  بر  خصوصا  موجود  وضعيت  عليه  بر  اروپايى 
به  خاورميانه  پناهندگان  هجوم  از  ناشى  بحران 
اروپا شدت گرفته است. مخالفان وضعيت موجود 
تصميم  بايد  آلمان  مثال  براى  چرا  مى گويند 
از  بزرگى  سيل  بروى  اروپا  دروازه هاى  كه  بگيرد 
و  سودان  ليبى،  سوريه،  از  پناهندگان  و  مهاجران 
ساير كشورها گشوده شود در حالى كه بسيارى از 
شديدا  آلمان  تصميمات  اين  با  اروپايى  دولت هاى 
اروپا  اتحاديه  موازين  دليل  به  اما  هستند  مخالف 
دچار نوعى وضعيت اجبارى سياسى براى پذيرش 
اينكه  يا  و  شده اند.  جديد  پناهنده  هزار  صدها 
محصوالت  توليد  براى  فرانسوى  كشاورزان  چرا 
اجازه  ديگر  كشورهاى  سياستمداران  از  بايد  خود 
بگيرند و  چرا بايد قوانين غير فرانسوى را رعايت 

كنند؟
اين  در  انگليس  عمومى  افكار  مخالفت  شدت   
گسترده  حمايت  در  آنها  كه  بود  حدى  به  زمينه 
در  را  او  كامرون  ديويد  اروپايى  ضد  نظريات  از 
رساندند. مجدد  پيروزى  به  پارسال  انتخابات 

عضو  دولت هاى  ساير  به  نخست  نيز  كامرون 
تغيير  عدم  صورت  در  كه  داد  هشدار  اتحاديه 
اروپا  اتحاديه  از  انگلستان  موجود  قوانين  فورى 
پيچيده  مذاكراتى  طى  سپس  و  شد  خواهد  خارج 
كشور  براى  زيادى  امتيازات  توانست  دشوار  و 
و  ايتاليا  اسپانيا،  فرانسه،  آلمان،  كند.  كسب  خود 
مذاكرات  در  اروپا  اتحاديه  عضو  دولت هاى  ساير 
كه  پذيرفتند  (فوريه)  جارى  ماه  اواسط  حساس 
حكومت لندن در امور مربوط به سهميه پناهندگان 
برخى  از  تجارى  امور  و  كارگرى  قوانين  خارجى، 
مستثنى  اروپا  اتحاديه  موازين  و  محدوديت ها 
براى  مهم  پيروزى  يك  سياسى  تحول  اين  شود. 
دولت راستگراى كامرون به شمار مى رود. اما اين 
پيامدهاى  مى تواند  لندن  براى  مثبت  ظاهرا  رويداد 
اروپا  اتحاديه  كل  براى  ناخوشايندى  و  منفى 
برخى  در  اعتراضى  زمزمه هاى  اكنون  باشد.  داشته 
انگلستان  چرا  كه  شده  آغاز  اروپايى  پايتخت هاى 
بايد امتيازات ويژه اى دريافت كند و در اين زمينه 
حتى  شود؟  برخوردار  تبعيض آميز  قانونى  فوائد  از 
روند  اين  ادامه  كه  مى دهند  هشدار  ناظران  برخى 
نيز  اتحاديه  اعضاى  ساير  كه  شد   خواهد  موجب 
شايد  نتيجه  در  و  كنند  طلب  ويژه اى  امتيازات 
تشكيالت  اين  قوانين  همه  اصوال  كه  باشد  بهتر 
محدودتر شود و اتحاديه اروپا در نهايت يا منحل 
پيدا  محدود  و  كوچك تر  ساختار  يك  يا  و  گردد 

كند!
قوانين  اگر  كه  كرده  تهديد  انگليس  وزير  نخست 
اصالح  اروپا  اتحاديه  جويانه  مداخله  و  گسترده 
اتحاديه  از  خروج   (rexit) پروژه  لندن  نشود 
مشترك  مجموعه  اين  از  و  كرد  خواهد  اجرا  را 
چنين  مى گردد.  خارج  اروپا  اقتصادى  سياسى- 
كلى  اعتبار  به  شديدى  لطمه  مى تواند  امرى 
آلمان  كنار  در  انگليس  زيرا  سازد.  وارد  اتحاديه 
مى شوند  قلمداد  اروپا  اصلى  قدرت  سه  فرانسه  و 
به  مى تواند  حتى  مجموعه  اين  از  لندن  خروج  و 

گردد! منجر  آن  فروپاشى  و  اروپا  اتحاديه  انحالل 

اتحاديه اروپا اگر خود را اصالح نكند 
مضمحل مى شود!

www.iranshahrnewsagency.com

نويسنده: امين اكبريان

تشكيل و گسترش 
بازار اوراق قرضه 

در ايران

دولت مى خواهد از طريق فروش 
اوراق قرضه بخشى از بدهى سنگين 

خود را پرداخت كند
در تهران اعالم شد كه مقدمات ايجاد و گسترش 
مراحل   ( Bond) قرضه  اوراق  ستد  و  داد  بازار 
نهايى خود را مى گذارند و به زودى اين بازار مالى 
بزرگ جايگاه فعالى در كنار بازار بورس سهام ايران 

خواهد يافت.
طى دو دهه اخير عرضه و داد و ستد اوراق قرضه 
به طور كلى در بارزارهاى مالى ايران وجود داشته 
اما ابعاد اين فعاليت ها بسيار اندك و محدود بوده 
بودجه  اليحه  ارائه  هنگام  روحانى  دولت  است. 
سال آينده(95) اعالم كرد كه بخشى از بدهى هاى 
سنگين دولت به بخش خصوصى و بانك ها از طريق 

عرضه و انتشار اوراق قرضه پرداخت خواهد شد.
اوراق قرضه (Bond) نوعى از قراردادهاى مالى 
هستند كه به موجب آن موسسات دولتى يا بخش 
افراد  از  را  خود  نياز  مورد  مالى  وجوه  خصوصى 
يا موسسات ديگر قرض مى گيرند و در ازاى آن 
درصد مشخصى به طرف وام دهنده بهره مى پردازند. 
اين مكانيسم  مالى راه موثرى است براى دولت ها و 
شركت هاى بزرگ در زمينه گرفتن وام مالى از مردم. 
يعنى در واقع موسسات بزرگ براى قرض گرفتن 
پول به جاى رجوع به بانك ها از طريق يك بازار 
مالى وام مى گيرند و بهره و اصل پول را طى مدت 

زمان مشخصى باز پس مى دهند.
 در تمامى كشورهاى پيشرفته و حتى در كشورهاى 
 Bond)متوسط» اقتصادى بازارهاى اوراق قرضه»
تاكنون  ايران  در  اما  هستند  فعال  بسيار   (Marke
اين شيوه ى داد و ستد پولى بسيار محدود و اندك 

بوده است.
اقدامات غلط و سوء مديريت مالى خصوصا در 
دولت احمدى نژاد موجب افزايش شديد بدهى هاى 
دولت به شركت هاى خصوصى پروژه هاى عمرانى، 
بانك ها، صندوق هاى بازنشستگى و پيمانكاران شده 
بود و برخى گزارش ها رقم كل بدهى دولت را تا 
300 هزار ميليارد تومان (معادل يكصد ميليارد دالر) 
برآورده كرده اند. اكنون دولت قصد دارد بخشى از 
اوراق  فروش  طريق  از  را  هنگفت  بدهى هاى  اين 
قرضه تامين كند. برخى گزارش هاى قبلى حاكى از 
آن بود كه ميزان فروش اين اوراق قرضه در ابتدا 
حدود چند ميليارد دالر خواهد بود ولى بعدا حجم 
عرضه  تدريج  به  مالى  اوراق  نوع  اين  از  بيشترى 

خواهد شد.
 اوراق قرضه در ايران و ساير كشورهاى داراى 
قوانين بانكدارى اسالمى (مانند عربستان) تحت نام 
شيوه  نوعى  واقع  در  كه  مى شوند  عرضه  صكوك 

استقراض است مبتنى بر موازين شريعت اسالمى.

رونق بازار تسليحات به 
رغم ركود اقتصادى!

در حالى كه شرايط اقتصاد جهانى طى دو سال گذشته 
رو به آهستگى و در بخش هايى از اروپا و آسيا حتى 
به سمت ركود رفته، بازار تجارى و مالى كارخانجات 
تسليحاتى همچنان پر رونق است. جديد ترين گزارش 
صادرات  ميزان  كه  حاكيست  زمينه  اين  در  تحقيقى 
توسط بزرگترين توليدكنندگان تسليحات نظامى جهان 
در 5 سال اخير  شاهد افزايش چشمگيرى بوده است.
موسسه بين المللى تحقيقات صلح مستقر در سوئد در 
بررسى هاى جديد خود مى گويد ميزان كل صادرات 
سالح هاى نظامى طى 5 سال گذشته جمعا 14 درصد 
سال   در  دالر  ميليارد  حدود 70  به  و   يافته  افزايش 
فرانسه  و  چين  روسيه،  آمريكا،  ميان  اين  در  رسيده. 
در  نظامى  تجهيزات  كنندگان  صادر  بزرگترين  اكنون 
صادرات  بازار  از  درصد   33 آمريكا  هستند.  جهان 
اسلحه را در اختيار دارد و روسيه با 25 درصد، چين با 
حدود 6 درصد و فرانسه 5/6 درصد در مقام هاى بعدى 
قرار دارند. همچنين كشورهاى هند، عربستان، امارات 
بين المللى  كنندگان  وارد  مهمترين  تركيه  و  متحده 
اسلحه طى 5 سال اخير بوده اند. چين بيشترين درصد 
رشد صادرات نظامى را داشته و با يك افزايش 88 

درصدى بر فرانسه و انگليس پيشى گرفته است.
به  مربوط  فقط  گزارش  اين  كه  داشت  توجه  بايد   
صادرات و واردات اسلحه در بازار جهانى است اما 
نمى شود  شامل  را  «داخلى»  نظامى  خريدهاى  ميزان 
همچنان  چين  و  روسيه  آمريكا،  ديدگاه  اين  از  و 
بزرگترين خريداران اسلحه از كارخانجات داخلى اين 

كشورها مى باشند.

مهمترين اتحاديه سياسى- اقتصادى 
جهان در برابر چالش هاى شديد و حتى 

خطر اضمحالل قرار دارد!
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آيا به راستى 
حلقه اى گم شده 

است؟

حلقه ى گمشده
سيروس نهاوندى

باقر مرتضوى
چاپ دوم : با تصحيحات واضافات تابستان 1394

چاپ اول حلقه گمشده پس ازانتشار بين اهل مطالعه 
دست به دست گشت و درمدت كمى ناياب شد. تا به 
چاپ دوم رسيد با اضافه شدن مقدارى به برگ هاى 
چاپ اول؛ كه حاوى چند نامه و آراى برخى ازخواننده 
درنهايت،  كه  اثر  اين  محتواى  دربارة  نقد  چند  و  ها 
بخشى ازعارضه ها، تكان و دگرگونى هاى فكرى و 
فرهنگى اجتماعى را خاطر نشان شده ؛ و اين كه دراين 
ارتجاع  اصلى  برندة  ملى،  خونين  سرانجام  بى  جداِل 
كهن گرديده با آفت هاى بنيادى و پرده از ايستائى و 
جمود فكرى ملتى برداشته كه دل وايمان درگرو نبوده 
ها و نشدنى ها به انتظاراسب سوارى نشسته كه روزى 
از اعماق سياهى هاى جهل تاريخ به نجاتش خواهد آمد 

تا برده هاى مطيع ش را هدايت كند.
اما دربارة چاپ دوم اين كتاب پرمحتوا بگويم كه درميان 
ازعالقمندى  كه  ست  مسائلى  بيانگر  هريك  ها  نامه 
در  هريك  و  گويد  مى  سخن  ها  خواننده  وهشيارى 
جايگاه فكرى قابل احترام و تآمل است. آقاى قاسم 
نورمحمدى كه دستى در فعاليت هاى گذشته حزب 
توده داشته مى پرسد: « هارون نام مستعار كداميك از 
رهبران يا كادرهاى حزب توده است. من خود دربايگانى 
هاى آلمان شرقى هرگز به چنين نامى برنخورده ام اما 
شايد تذكر زير به رمز گشائى اين نام باشد.» همو با ذكر 
نام دبيران سه گانه و شرح مسئوليت هريك اضافه مى 
كند كه « به نطر من هارون كس ديگرى جز عبدالصمد 
كامبخش نيست هرچند كه كامبخش درآلمان شرقى با 

نام مستعار ”قنبرى“ فعاليت مى كرد».
نامة  گفت،  خواهم  اش  درباره  كه  ازدونامه  پس 
«يكى  طرف  از  كه  كتاب  ازنويسندة  سپاسگزاريست 
ازبستگان [زنده ياد بانو] معصومه طوافچيان» فرستاده 
به  است  ايزدى  اصغر  ازآقاى  بعدى  نامه  است.  شده 
اضافة بخشى از مطالبى كه قبال «درسايت اجتماعى زنان 
مبارز مسلمان درتاريخ 18 شهريور 1391 منتشرشده 
هاى  شكنجه  شرح  با  نامه  دراين  نويسنده،  است». 
وحشيانه قاتالن معصومه طوافچيان و مهوش جاسمى را 
معرفى مى كند. و به دنبال آن مطلبى فشرده و سنجيده از 
مهدى اصالنى ست به اين كتاب و دوبررسى ونقدواره 
ازصاحب اين قلم وسيامك مؤيدزاده، ودرپايان يادى 
از زنده يادان: جمال الدين سعيدى وبهرام نوذرى با 
هاى  وفعاليت  شرافتمندانه  زندگى  از  كوتاه  شرحى 

سياسى آن دو انسان شريف.
سال  كتاب»  «جهان  نشريه  ها،  روايت  اين  بستر  در 
بيستم شماره 7 مهرماه 1394 كه درتهران منتشر مى 
شود و از نشريات سابقه دار و پربارفرهنگى وطن است، 
نقد جالبى به قلم آقاى مجيد رهيابى باعنوان «پديدة 
سيروس نهاوندى» منتشركرده و سخن خود را اينگونه 
به  گاه  ايران  معاصر  تاريخ  درمرور   »  : كند  مى  آغاز 
رويدادهايى بزرگ يا كوچك برمى خوريم كه اطالعات 
كلى درباره شان نداريم وپرسش هاى بسيارى درمورد 
آنها بى پاسخ مانده است. كتاب حاضر به يكى ازاين 
رويدادها اختصاص دارد» رهيابى، با وجدان پاك قلم و 

قلم زن آشناست. نقبى به گذشته ها ى نه چندان دور 
مى زند و دل حوادث را مى شكافد، تاروايتگرعللل 
نارضائى ها باشد. با ترسيم فضاى زمانه انگيزه ها را 
نشان مى دهد مردم را با شكل گيرى بذرهاى خشونت 
آشنا مى كند. به اميد اين كه اثرات شوم بى اعتنائى 
مسئوالن و حكومت ها را به بى اعتنائى به آمال ملت 
را دريابند. ازمشوق ها مى گويد و از رواج نا بخردانة 
آن. از خط مشى مسلحانه و تشويق و ترغيب شتابان 

ناراضيان به آن گونه رفتارهاى خشونت زا.
همو، به مطلب بسيار بنيادى انگشت نهاده كه برخى 
پژوهشگران وجامعه شناسان نيز كم و بيش بارها ازآن 
سخن گفته اند:« بسيارى ازفعاالن سياسى و اجتماعى 
دهة 40 – 50 امروزه دربارة آن چه درآن زمان روى 
اما اغلب  دارند.  هاى متفاوت با گذشته  قضاوت  داد 
روش ساواك تحت رهبرى پرويز ثابتى را يكى ازعوامل 
يا  چريكى  جنبش  به  دانشجويان  و  جوانان  پيوستن 
هواخواهى ازآن مى دانند. جوانانى كه ميانگين سنى آن 
ها كمى بيشتر از بيست سال لبود وآگاهى اغلب شان 
از خواندن چند رمان غيرمجاز تهييجى (مانند چگونه 
فوالد آبديده مى شود، مادر و ) فراتر نمى رفت. ساواك 
در عمل بيشتر به جوانان مخالف پيشنهاد مى كرد يا 
همكارى حكومت و تسليم يا خروج از كشور و پيوستن 
سرنوشت  كه  مسلحانه  مشى  طرفدار  هاى  گروه  به 
اعمالشان از پيش معلوم بود». رهيابى، با شكافتن چنين 
درد قابل عالج جوانان و تحصيل كرده ها درپايان، با 
همان نگاه و آراى درست اجتماعى فرهنگى اش اضافه 
مى كند: «حلقة گمشده ازجهت بازسازى « روح زمان » 
در يك رويداد كمتر شناخته شده تاريخ معاصرايران و 
ثبت يادمانده ها و روايات شاهدان عينى حى و حاضر 
آن ارزشمند است دربارة رويدادهاى بسيارى مى شد 
ومى شود چنين كرد». و سخنان عبرت آموز تاريخى را 

به پايان مى رساند.
قبال اشاره به دونامه كردم يكى ازخانم فلورا غديرى 
است كه بايد به دقت خواند. نامه اى سرشار ارعواطف 
خواندم  را  كتاب  عزيز  باقر   » دهنده:  تكان  و  انسانى 
سماجت و پى گيرى چندين ساله ات را براى اثبات 
و حفظ ارزش هاى انسانيت ارج مى نهم. درمصاحبه 
اى كه با شهروند تورونتو داشتى از نهاوندى به عنوان 
يك پديده ياد كردى، پديده اى كه هنوز وجود دارد 
اين به نظرم دشوارى وظيفه برعنصر آگاه ميباشد.   –
تو سيروس را قربانى نظام شاهنشاهى و كسى كه به 
آرمان هايش پشت كرد و به ضد آن چه بود تبديل 
شد موجودى وحشى، تهى ازانسانيت، موجودى چون 
ضحاك . . . دردناكترين قسمت اين كتاب تصويرى بود 
ازكشته شدن مهوش جاسمى و معصومه طوافچيان زير 
شكنجه، درسكوت خلوت ذهنم به سوگ نشستم و 
اشك خون برگونه روان . . . خانم معلم هاى كالس ها. 
در مجموع اولين و آخرين ديدارم با مهوش دركالس 
يك هفته اى درخانه تيمى شيراز درسال 1353. آموزش 
هايى كه از شخصيت واالى اين زن بزرگوار آموختم به 
مراتب از درس هاى تئوريك كالس برايم پُربار بود بود. 
دردى جانكاه بر وجودم غالب شده و مغز استخوانم را 
مى فشارد. كشتن عزيزان، ضربه، خيانت از دوست، نه 

از دشمن بار اين خشم فروخورده تاكى؟ تا چند؟
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خلقيات ما ايرانيان، نام كتابى از محمدعلى جمالزاده 
مى باشد كه در سال 1345 انتشار يافت. اين كتاب، 
اخالقى  خصوصيات  خصوص  در  كندوكاوى است 
آراى  كتاب،  اين  تأليف  در  جمالزاده  ايرانيان. 
ايرانشناسان ايرانى و خارجى را نيز مورد مداقه قرار 

مى دهد.اين كتاب با بيت زير آغاز مى گردد:
آئينه  شكن؛  خود،  راست  بنمود  تو  عيب  گر  آئينه 

شكستن خطاست
هنرمندانه  اى  شيوه  به  مقاله  اين  در  زاده  جمال 
سعى در جمع آورى نوشته هاى كسانى كرده كه در 
باب خلقيات ايرانيان سخن رانده اند و انصافا تالش 
اوازحد يك مقاله فراتر رفته و سزاوار اين بوده كه 
به كتابى تبديل شود و اين كار را مجله مسائل ايران 
در  اوهم  خود  كه  چنان  اما  داده  انجام  شايستگى  به 
گذشته  باب  اين  در  سخن  كند  مى  ذكر  كتاب  اين 
از بيگانگان از سوى خودايرانيها هم بسيارگفته شده 
آورى  گرد  مطالب  اين  تمام  كه  است  وبسيارالزم 
گردند اما خود ذكر مى كند كه در اين ميان فرصت 
به  را  كار  واين  ندارد  را  اينها  ى  همه  آورى  جمع 

آيندگان واگذار مى كند.
نويسنده در اين كتاب به توصيف خلقيات ايرانيان 
از زبان بزرگان نظر دراين باره پرداخته است و كار 
او بى شك كار بسيار مهمى در اين عرصه است تا 
ما با خلقيات خود آشنا نبوده وندانيم كه،كه هستيم 
خود  پنهان  هاى  درد  درمان  به  توانست  نخواهيم 
بپردازيم.انسان ايرانى از دردى رنج مى برد كه اكثر 
نويسندگان در اين كتاب به آن اشاره كرده اند به نام 
دروغ.بزرگترين صفت نا پسندى كه در ميان ايرانيان 
ريشه دوانده،اما در اين ميان دليل وجود اين صفات 
سال  هزاران  كبير  است.كوروش  مهم  بس  موضوعى 
پيش از خداوند خواست كه ايران را از دو مصيبت 
دوركند يكى خشكسالى و ديگرى دروغ در حالى كه 
امروز هم ما همچنان گرفتار اين درد بزرگ هستيم.

قصد ريشه يابى اين صفات  را در اين نقد ندارم كه 
در مملكتى كه بيش از 2000سال به شيوه ى ارباب 
رعيتى اداره مى شده كار رعيت جز با دروغ و مبالغه 
و چابلوسى راه نمى افتاده،انسان ايرانى تا در گفتارش 
ناباورى  كند  نمى  باور  را  حرفش  كسى  نكند  مبالغه 
از عدم اعتماد برميخيزد و عدم اعتماد از دروغ پس 
نمى  نظر  به  عجيب  ايرانى  در  صفاتى  چنين  وجود 
ايرانى  انسان  براى  صفات  اين  هاى  پيامد  آيد.اما 
سنگين تمام مى شود.وقتى بله قربان گويى و موافقت 
موافقت  عدم  البد  گردد  مى  تلقى  احترام  عقيده  با 
مقابل  در  سكوت  كه  احترامى،هنگامى  بى  عقيده  با 
احترامى.ما  بى  عقيده  اظهار  گرفت  نام  احترام  ناروا 
دروغين  تمجيد  و  تعريف  به  احترام  ابراز  جهت  در 
از يكديگر مى پردازيم،در مقابل نقطه ضعف بسيارى 
افراد نه تنها باال دستان بلكه هم رديفان خود سكوت 
مى  حساب  به  توهين  ما  كار  چون  كنيم  مى  اختيار 
بين  از  ما  بين  در  دروغين  انتقاد  شهامت  آيد.وقتى 
رفت رفتارى به نام غيبت در بين ما شكل مى گيرد.
بروز  براى  جايى  صرافت  و  صراحت  كه  هنگامى 
نيافت رفتارهاى خاص،سخنان دو پهلو و به در بگو 
تا ديوار بشنود و استفاده از ايما و اشاره يا طعنه و 
و  شك  اعمال  اين  رواج  گردد.با  مى  معمول  كنايه 
توهم در ميان افراد ايجاد شده و افراد در گفتار ها و 
رفتارهاى يكديگر به دنبال معانى خاص مى گردند، 
توانايى  از  زيادى  مقدار  تنها  نه  شود  مى  باعث  اين 
فكرى خود را در راه كشف مقصود و نظر ديگران به 
كار بريم بلكه بايستى به شدت مواظب گفتار ها و 

رفتار هاى خود باشيم.

اخالق 
خوب و بد 

ما در 
خلقيات 
ايرانيان

براى خريد اين كتاب و دانستن بيشتر از آخرين كتاب هاى 
منتشر شده به زبان فارسى به كتابفروشى شركت كتاب در

 بلوار وست وود مراجعه كنيد
هفت روز هفته از ساعت 10 صبح تا 8 شب
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ايرانشهر  خبرگزارى  به  عينى  شاهدان 
گفته اند به صورت سيستماتيك از انتشار 
در  ايرانى  پناهجويان  به  مربوط  اخبار 
شود.  مى  جلوگيرى  مالزى  كمپ هاى 
خبرگزارى  خبرى  وابسته  مشاهدات 
ادارى  فساد  انسانى،  بحران  از  ايرانشهر 
و فشار هاى غير قابل باور به پناهجويان 
در كمپ هاى سازمان ملل در مالزى خبر 

مى دهد.
«حميد .ت» پناهجوى ايرانى در مالزى كه 
بيش از سه سال است در انتظار دريافت 
جواب از كميسارياى پناهندگان سازمان 
ملل به sر مى برد به خبرگزارى ايرانشهر 
گفته فساد گسترده ادارى در كميسارياى 
پناهندگان سازمان ملل در مالزى تا حدى 
است كه افشاى آن مى تواند تبعات جهانى 

داشته باشد.
از  يكى  به  كه  ايرانشهر  خبرى  وابسته 
كمپ هاى نگهدارى پناهندگان در شرق 
مالزى نزديك شده مى گويد مشاهدات او 
به آنچه روايت شبكه الجزيره از شكنجه 

و نحوه غير انسانى نگهدارى پناهجويان بوده نزديك 
از  بيش  كه  حالى  در  عينى  شاهد  اين  گفته  به  است. 
هاى  سيم  با  محصور  محوطه اى  در  پناهجو   1600
خاردار نگهدارى مى شوند، حداقل امكانات بهداشتى و 
تغذيه براى آنها فراهم شده و از نظر مقامات انتظامى و 
نگهبانان، پناهجويان افراد مجرمى هستند كه در زندان 
نگهدارى مى شوند. او يادآورى مى كند كه پناهجويان 
نفره  تا 30  گروه هاى 20  در  و  اسف بار  وضعيت  در 
نفر  از 10  كمتر  ظرفيت  با  چوبى  محقر  كلبه هاى  در 
پوشش  و  آموزش  از  كودكان   . شوند  مى  نگهدارى 
مناسب بى بهره اند. همچنين يكى از پناهندگان ايرانى 
داخل همين كمپ گفته به صورت علنى به  آنها هشدار 

داده شده در صورت خروج از كمپ، نگهبانان اجازه 
تيراندازى به آنها را دارند.

كميسارياى پناهندگان سازمان ملل به وابسته خبرى 
خبرگزارى ايرانشهر در كوآالالمپور گفته: «قوانين به ما 
اجازه مى دهد تا تنها از پناهجويانى كه به صورت قانونى 
در خاك مالزى هستند حمايت كنيم و كمبود امكانات 
نسبت به حجم باالى پناهجويان، خصوصا پناهجويان 
اين  در  ملل  سازمان  كاركنان  براى  را  كار  غيرقانونى، 
كشور دشوار كرده است». او در خصوص كمپ هاى 
نگهدارى پناهجويان گفته: «اين كمپ ها را دولت محلى 
كنترل مى كند و اداره آن در اختيار سازمان ملل نيست.»

به  نزديك  مالزى  دولت  رسمى  منابع  گزارش  به 
افغانستان،  كشورهاى  از  عمدتا  كه  پناهجو  150 هزار 

در  هستند  بنگالدش  و  ازبكستان  كابوج،  برمه،  ايران، 
خاك مالزى درخواست پناهندگى به نمايندگى سازمان 

ملل داده اند.
تقريبا  كه  ايرانى  پناهجويان  وضعيت  ميان  اين  در 
36 هزار نفر تخمين زده و پس از افغان ها دومين گروه 
عدم  در  مى شوند  محسوب  پناهجو  جمعيتى  بزرگ 
حمايت كنسولى و درخواست مقامات سفارت ايران 
براى استرداد پناهجويان غير قانونى به كشور مبدا به 

مراتب سخت تر شده است.
الزم به يادآورى است كه اخيرا و به دفعات مقامات 
قضايى مالزى، شهروندان ايرانى تبارى را در ارتباط با 
جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر بازداشت و محاكمه 

كرده اند.

نسترن شهبازى هنرمند ايرانى فرانسوى ساكن هنگ 
كنگ كه آتليه هنرى خود را براى توسعه هنر در مقابله 
با خشونت تاسيس كرده است، مورد توجه رسانه هاى 

هنگ كنگ قرار گرفته است.
و  شد  متولد  تهران  در  ساله   34 شهبازى  نسترن 
مالقات  كودكى  زمان  از  خاطراتش  پررنگ ترين 
انديشه هاى  دليل  به  كه  است  زندان  در  پدرش  با 
كمونيستى و ضد رژيم 5 سال در زندان هاى ايران به 
سر برد و يا خبر اعدام عموى 25 ساله اش كه به دليل 

مخالفت با حكومت ايران صورت گرفته بود.
خانم شهبازى مى گويد: من عكس هاى شهيدانى كه 
دارم  خاطر  به  مى شد  داده  نمايش  شهر  در  روز  هر 
عكس هايى كه حاال بر سر در بسيارى از كوچه هاى 

ايران جاى گرفته است. خانم شهبازى معتقد است 
كه ترك ايران يكى از بهترين تصميماتى بوده كه در 
زندگى اش اتخاذ كرده است. اما همچنان دلش براى 

سرزمين مادرى اش تنگ مى شود.
پدر  كمك  با  سالگى   24 سن  در  شهبازى  خانم 
با  آنجا  در  و  رفت  فرانسه  به  ايران  از  مادرش  و 
شغل  دليل  به  مدتى  از  پس  شد.  آشنا  همسرش 
همسرش به هنگ كنگ رفت و هم اكنون بيش از 

دو سال است كه ساكن هنگ كنگ است.
خانم شهبازى در اين شهر فعاليت هاى هنرى ضد 
به  الزم  البته  كرد.  آغاز  را  خود  جنگ  و  خشونت 

يادآورى است كه خانم شهبازى با كمك و پشتيبانى 
خانواده اش در فرانسه در رشته هنر تحصيل كرده است. 

وى در هنگ كنگ كارگاه هاى هنرى ضد جنگ خود 
را برپا كرده و به همين دليل اِجين سايت هنگ كنگ 

مصاحبه اى با وى ترتيب داده است.

روزنامه هاى هند در آستانه فصل تازه فروش فيلم ها 
به  ويژه اى  توجه  كشور(باليوود)  اين  سينماى  در 
ماندانا كريمى مانكن و هنرپيشه 27 ساله ايرانى تبار 
با  او  از  هند  رسانه هاى  اين  مى دهند.  نشان  باليوود 

لقب پرنسس پارسى بالييود ياد كرده اند.
خانم كريمى كه در شناسنامه منيژه نام دارد متولد 
تهران  در سال 1367 خورشيدى است ولى پدرش 
از اتباع هندى تبار مهاجر به ايران بوده كه با يك زن 
ايرانى ازدواج و در آن كشور ساكن مى شود. ماندانا 
كريمى گفته كه عالقه و آشنايى او به هندوستان به 
خانواده  با  ديدار  براى  كودكى اش  دوران  سفرهاى 

پدرى مربوط مى شود.
به  را  خود  فعاليت   2010 سال  از  كريمى  ماندانا 
عنوان مدل آغاز مى كند و به مدت سه ماه براى انجام 
شركت هاى  با  همزمان  و  مى رود  هند  به  پروژه اى 
مختلفى در زمينه مد در سراسر دنيا همكارى مى كند.

كه  مى گيرد  تصميم   2013 سال  در  سرانجام  او 
بطور كامل به هند مهاجرت كرده و به عنوان بازيگر 
فعاليت خود را آغاز كند.  اين هنرپيشه ايرانى تبار در 
فيلم هاى متعددى در دو سال گذشته بازى كرده اما 
بيشتر فعاليت هاى او مربوط به حضور در چند شوى 
تلويزيونى است كه در كنار شاهرخ خان، سيف على 

خان، كارينا كاپور و... نقش آفرينى كرده است.
در حالى باليوود فصل جديد توليد خود را از ماه 
آتى ميالى آغاز خواهد كرد كه ماندانا كريمى با لقب 
جرايد  تحليلگران  گفته  به  باليوود  پارسى  پرنسس 
سينمايى هند يكى از شانس هاى احراز موفقيت در 

صنعت سينماى هند محسوب مى شود.
نقل  به  گزارشى  در  ايرانشهر  خبرگزارى  پيشتر 
 BIGG BOSS تلويزيونى  شوى  از  هندى  منابع 
9 و جنجال هاى حضور ماندانا كريمى در تلويزيون 

هندوستان خبرداده بود.

پناهندگان ايرانى در مالزى؛ 
بحران انسانى بدون پوشش رسانه اى

آتليه ضد جنگ دختر ايرانى فرانسوى 
در هنگ كنگ

«پرنسس پارسى» 
لقب رسانه هاى هند به مانكن 27 ساله 

ايرانى تبار باليوود

اين سو آن سوى دنياى ما:

www.iranshahrnewsagency.com

شد.  بازداشت  دوشنبه  روز  در  نمازى   باقر  محمد 
خوزستان  استاندار  آخرين  است،  شيرازى  كه  نمازى 
با   60 دهه  اول  سال هاى  در  و  بود  انقالب  از  پيش 
خانواده اش به آمريكا رفت و در دهه هفتاد به عنوان 
مدير منطقه اى يونيسف به ايران بازگشت. او با ايجاد 
دولت  با  زيادى  ارتباط  همياران  دولتى  غير  مجموعه 
در  همسرش  را  دستگيرى  خبر  كرد.  برقرار  خاتمى 
فسيبوك منتشر كرده است. آقاى نمازى مدير مجموعه 
گسترش  براى  بسيارى  تالش هاى  و  بود  همياران 

مفاهيم سازمان هاى غير دولتى در ايران كرد.
 80 كه  همسرش  قلبى  ناراحتى  ذكر  با  نمازى  خانم 
كه  است  نوشته  شده،  بازداشت  اوين  در  و  دارد  سال 
از طريق وكيل هم نتوانسته اطالعات بيشترى به دست 
آورد. به گفته او، آقاى نمازى بايد به داروهاى تجويز 

شده براى ناراحتى قلبى اش دسترسى داشته باشد.
ايران  دفتر  رسانه اى  مسوول  رويترز،  گزارش  به 
وزارت خارجه آمريكا گفته است كه از بازداشت يك 

شهروند آمريكايى در ايران آگاه است.
محمد باقر و سيامك نمازى، هر دو شهروند آمريكا 
مدير  اخير،  سال هاى  در  كه  نمازى  سيامك  هستند. 
بوده  امارات  كرسنت  گاز  و  نفت  شركت  استراتژى 
است، مهرماه امسال بازداشت شد. او پيشتر، از مديران 

شركت آتيه بهار بود.
ميان  حقوقى  دعواى  از  شده  آزاد  مدارك  اساس  بر 
اين  ميان  رابطه  كه  شد  معلوم  ناياك،  و  داعى  حسن 
مجموعه و خانواده نمازى، نزديك بوده است. به گفته 
حسن داعى، مجموعه همياران ارتباطى كارى با ناياك 

داشته است.

در آستانه 
انتخابات در 

ايران پدر سيامك 
نمازى دستگير شد
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مركز كنترل و پيشگيرى بيمارى ها در آمريكا (سى 
واكسن  تزريق  كرد  اعالم  دوشنبه  روز  سى)  دى 
پاپيلوماى انسانى يا HPV شيوع عفونت با سويه هاى 
خطرناك اين ويروس را بيش از 65 درصد در دختران 

نوجوان آمريكايى، كاهش داده است.
اين عفونت از طريق انواع تماس هاى جنسى ممكن 

است از فرد بيمار به فرد سالم انتقال يابد.
موجب  انسانى  پاپيلوماى  ويروس  انواع  از  برخى 
سرطان دهانه رحم و ساير اندام هاى تناسلى مى شود 
دليل  به  زن  هزار  چهار  از  بيش  آمريكا  در  ساالنه  و 

سرطان دهانه رحم جان خود را از دست مى دهند. 
مركز كنترل و پيشگيرى بيمارى هاو انجمن سرطان 
آمريكا، با اندازه گيرى شيوع آلودگى ويروس پاپيلوماى 
انسانى يا HPV در دو مقطع زمانى سه ساله، پيش و 
پس از معرفى واكسن گارداسيل، نتيجه گيرى كردند 
كه تزريق واكسن به دختران 9 تا 13 ساله، ميزان اين 
درصد   65 حدود  را  زا  سرطان  و  خطرناك  عفونت 

كاهش داده است.
عفونت با ويروس پاپيلوماى انسانى يا HPV موجب 
پيدايش تغييرات بدخيم در سلول هاى دهانه رحم و 

ايجاد سرطان در زنان مى شود.
دكتر دبى ساسلو، از انجمن سرطان آمريكا مى گويد: 
زنان  در  شايع  سرطان  سومين  رحم  دهانه  «سرطان 
است و ساليانه بيش از 500 هزار زن به آن مبتال مى 
شوند. تقريبا از هر 10 نفرى كه سرطان دهانه رحم مى 
گيرند، 9 نفر آنها در كشورهاى كم درآمد و در حال 

توسعه زندگى مى كنند.
 اين در حالى است كه اين بيمارى از طريق تشخيص 
پيشگيرى  قابل  گارداسيل  واكسن  تزريق  و  زودرس 

است.»
 HPV واكسن گارداسيل براى پيشگيرى از عفونت
به  آن  تجويز  و  گرفته  قرار  اختيار  در  سال 2006  از 

دختران 9 تا 13 توصيه مى شود.

در سال 2012 مركز ملى سرطان در آمريكا با تغيير 
دستورالعمل قبلى، تزريق واكسن را به پسران در همان 

محدوده سنى نيز توصيه كرد. 
مى  سرطان  ملى  انيستيتوى  از  استيونس،  ليزا  دكتر 
گويد چيزى كه من مى توانم با قاطعيت بگويم اين 
است كه پيشگيرى ارزان ترين و مؤثرترين راه مقابله با 

سرطان دهانه رحم است. 
واكسن گارداسيل بهترين، ارزانترين و ساده ترين راه 
پيشگيرى از عفونت پاپيلوماى انسانى و ابتال به سرطان 
هاى تناسلى است و اتحاديه بين المللى ايمنسازى اين 
واكسن را به قيمت مناسب در اختيار كشورهاى كم 

درآمد هم قرار داده است.
مهم  بسيار  گام  كند،  مى  اضافه  استيونس  ليزا  دكتر 
ديگرى نيز وجود دارد كه در پيشگيرى از سرطان بايد 

جدى گرفته شود. 
وى مى گويد: «سيگار نكشيد و اگر مى كشيد، حتما 
ترك كنيد، سيگار كشيدن خطرناك ترين رفتار انسانى 
و موجب بروز سرطان است. البته رژيم غذايى سالم 
و فعاليت فيزيكى كافى نيز اهميت دارند، اما اگر مى 
سيگار  ترك  حتما  كنيد،  شروع  كار  يك  از  خواهيد 

باشد.»
گارداسيل  واكسن  بخشى  اثر  و  كارآيى  او  گفته  به 
از  بيشتر  بسيار  رحم  دهانه  سرطان  از  پيشگيرى  در 
غربالگرى با تست پاپ اسمير است و اضافه مى كند 
در جوامعى كه واكسيناسيون انجام شده است، شيوع 
 34 نيز  نزده اند  واكسن  كه  كسانى  در  حتى  عفونت 

درصد كم مى شود.
اين نهاد دولتى با اشاره به آمار اپيدمى عفونت هاى 
ايالت هاى  مى گويد  آمريكا  ايالت هاى  در  تناسلى 
داراى  مى سى سى پى  و  كاليفرنيا  ليوئيزيانا،  فلوريدا، 
بيشترين ميزان آلودگى به بيمارى هاى ويروسى منجر 
به عفونت در آلت تناسلى هستند كه به صورت عمده 

با شاخصه بيمارى نهفته شناخته مى شود.

اگر از تلفن هاى هوشمند شركت اپل استفاده مى كنيد، 
حتما از يكى از امكانات آن به نام «سيرى» (Siri)، كه 
مى توانيد پاسخ بسيارى از پرسش هايتان را از او بپرسيد، 

آشنا هستيد.
سوزان بِنِت، گوينده انگليسى زبان سيرى در آمريكا، 
 (Cracked) «اخيرا در گفت وگويى با وبسايت «كَركد
آيفون  ابزارك  اين  در  خود  صداى  شنيدن  ماجراى  از 

مى گويد.
به گفته او، شركت اپل در مقايسه با رقباى خود حتى در 
بسته بندى محصوالتش هم دقت و حساسيت باالى به 
خرج مى دهد، و از اين رو ما فكر مى كرديم رقابت تست 

صدا براى سيرى بايد خيلى باال باشد.

هر چند شكى در دقت نظر و تفكر باالى اين غول 
فناورى آمريكايى در برنامه ريزى سيرى نيست، اما سوزان 
بنت تا زمانى كه از او سئوالى پرسيده شده بود، هيچ ايده 

اى در اين زمينه نداشت.
خانم بنت مى گويد، نمى دانستم پرسش مطرح شده در 
واقع يكى از پرسش هايى است كه بايد به همراه پاسخ 
آن در سيرى گنجانده شود، و تا زمان آغاز به كار آن در 

آيفون، نمى دانستم آن جلسه در واقع تست صدا بود.
اما نه اشتباه نكنيد، اپل به صورت مخفيانه صداى سوزان 
بنت را ضبط نمى كرد. بلكه سيرى با صداهاى ضبط شده 

او در جلسات مختلفى در يك شركت ديگر پا گرفت.
او مى گويد «جلسات ضبط صدا براى يك شركت 

سازنده نرم افزار تبديل متن به صوت انجام مى شد و 
شركت اپل همه فايل هاى صوتى الزم براى سيرى را از 

اين شركت گرفته بود.»
سوزان بنت با اپل قرارداد نداشت و به همين دليل، با 
وجود اين كه يك بخش كليدى سيرى است، حتى يك 
سكه هم بيش از آنچه از آن شركت طرف قرارداد اپل 

گرفت، نصيبش نشد.
با اين حال او مى گويد «عجيب است كه اپل به فكر 
اين نيافتاد كه حتى اشاره اى گذرا به اين موضوع بكند و 
مثال بگويد به زودى ميليون ها نفر در جهان صداى تو را 

خواهند شنيد.»

واكسن HPV در پيشگيرى از 
عفونت سرطان زا مؤثر است

گاليه صاحب صداى «Siri» از اپل
در ودنياى علم و پزشكى:

www.iranshahrnewsagency.com

از  ناسا،  آمريكا،  فضانوردى  هوا  ملى  سازمان 
خبر  فضانوردى  شغل  متقاضيان  تعداد  ركوردشكنى 

داده است. 
نفر   300 و  هزار   18 از  بيش  ناسا  اعالم  بر  بنا 
تقاضانامه هاى رسمى خود را براى فضانورد شدن به 
تقاضاهاى  برابر  سه  كه  كرده اند،  ارسال  سازمان  اين 

چهار سال پيش است.
متقاضى  مردان  و  زنان  نام  آينده  سال  اواسط  ناسا 
كه توانايى و استعداد الزم را براى فضانوردى دارند، 

اعالم خواهد كرد.
اوليه،  آزمون هاى  گذراندن  از  پس  شدگان  پذيرفته 
گرفت  خواهند  قرار  سختى  بسيار  تمرين هاى  تحت 
و سرانجام ممكن است در يك سفينه ساخت آمريكا 

راهى فضا و كره مريخ شوند.
در  كه  هستند  مشتاق  آمريكايى ها  از  بسيارى 
مشاركت  مريخ،  به  ناسا  آينده  فضايى  مأموريت هاى 

داشته باشند.

مشكل  براى  گويند  مى  استراليايى  پژوهشگران 
اينترنتى  آنالين  درمان  يك  از  توان  مى  بيخوابى، 

استفاده كرد.
در اين تحقيق، پژوهشگران 1149 نفر را مورد بررسى 
قرار دادند. پژوهشگران اين افراد را به طور تصادفى 
و  بيخوابى،  براى  آنالين  درمانى  رفتار  برنامه  يك  به 
براى  كه  سالمت  (اينتراكتيو)  تعاملى  ديگر  برنامه  يا 

درمان اختالل خواب طراحى نشده بود، فراخواندند.
افرادى كه در برنامه طراحى شده آنالين براى درمان 
بيخوابى شركت كرده بودند، گزارش دادند كه پس از 
پس  ماه  شش  همچنين  و  اى،  هفته  شش  دوره  پايان 
از آن پايان دوره، به طور قابل توجهى در مقايسه با 
نبودند،  بيخوابى  درمان  آنالين  تراپى  در  كه  افرادى 

عوارض افسردگى كمترى داشتند.
گفته  تحقيق  اين  اصلى  پژوهشگر  كريستنسن،  هلن 
بيخوابى  آنالين  تراپى  در  كه  افرادى  بيشتر  كه  است 
شركت كردند، گفتند كه اين نوع درمان براى سالمت 

روان  آنها خوب بوده است.

ركورد 
متقاضيان 

فضانوردى به 
ناسا شكست

پژوهشگران 
نوعى تراپى 
آنالين براى 

درمان بيخوابى 
تجويز كردند
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 جمعه 7 اسفند/26 فوريه

1318 خورشيدى (1940 ميالدى)
زادروز على پاشايى، منتقد، مترجم، پژوهشگر

1318 خورشيدى (1940 ميالدى)
زادروز بهمن رجبى، نوازنده تنبك و مولف 

موسيقى ايرانى.
كتاب آموزش تنبك بهمن رجبى در شركت 

كتاب موجود است.
1325 خورشيدى (1947 ميالدى)
زادروز هوشنگ كامكار، آهنگساز

1334 خورشيدى (1956 ميالدى)
درگذشت على اكبر دهخدا، ( 1334-1257) 

نويسنده و پژوهشگر
ديده  تهران  در  خورشيدى   1257 سال  در 
قزوينى  او  اصليت  اگرچه  گشود.  جهان  به 
مالكان  از  كه  باباخان  خان  پدرش  اما  بود، 
متوسط قزوين بود، پيش از زاده شدن وى از 
قزوين خارج شده و در تهران اقامت گزيده 
در  پدرش  بود  ساله  ده  او  كه  هنگامى  بود. 
غالمحسين  زمان  آن  در  كرد.  فوت  بروجرد 
بروجردى كه از دوستان خانوادگى آن ها بود 
دهخدا  و  كرد  آغاز  را  دهخدا  تدريس  كار 

تحصيالت قديمى را نزد او آموخت.
سياسى  علوم  مدرسه  گشايش  زمان  در 
وابسته به وزارت امور خارجه در سال 1278 
مدرسه  ورودى  آزمون  در  دهخدا  شمسى، 
شركت كرد و در آن جا مشغول تحصيل شد 
و چهار سال بعد جزء اولين فارغ التحصيالن 

مدرسه سياسى بود. 
لغت نامه كامل دهخدا چاپ پيش از انقالب 
و بعد ازانقالب به صورت كتاب و س ىدى 
و هم چنين خالصه شده آن در دو جلد در 

شركت كتاب موجود است.
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

درگذشت حسين تهرانى، پايه گذار تكنيك 
علمى تنبك

كتاب آموزش تنبك شادروان حسين تهرانى 
درشركت كتاب موجود است.

1366 خورشيدى (1988 ميالدى)
استاد  زن  نخستين  آهى،  مهرى  درگذشت 

زبان و ادبيات روسى در ايران

شنبه 8 اسفند/27 فوريه

1304 خورشيدى (1926 ميالدى)
و  پژوهشگر  پور،  آريان  اميرحسين  زادروز 

مترجم در تهران
1341 خورشيدى ( 1963 ميالدى)

زنان ايرانى براى نخستين بار حق رأى و حق 
انتخاب شدن گرفتند.

1350 خورشيدى ( 1972 ميالدى)
زادروز مازيار جبرانى بازيگر سينما و استند 

آپ كمدى
1354 خورشيدى ( 1976 ميالدى)
درگذشت مجيد وفادار، موسيقيدان
1364 خورشيدى ( 1986 ميالدى)

درگذشت غالمحسين بنان، هنرمند آواز. وى 
خواننده ايرانى است كه از سال هاى 1321 تا 
دهه 50 در زمينه موسيقى ملى ايران فعاليت 
داشت. او عضو شوراى موسيقى راديو، استاد 
بنيانگذار  و  تهران   موسيقى  هنرستان  آواز 

انجمن موسيقى ايران بوده است.
مجموعه سى دى هاى شادروان بنان در مركز 
موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 

موجوداست.
1381 خورشيدى ( 2003 ميالدى)

درگذشت مسعود بهنام هنرمند نقاش معاصر 
درشهر نيس فرانس

يكشنبه 9 اسفند /28 فوريه

1328 خورشيدى ( 1950 ميالدى)
به  ايران»  «زهره  نشريه  شماره  نخستين 
چاپ  به  اتابكى  منصوره  امتيازى  صاحب 

رسيد
1370 خورشيدى (1992 ميالدى)

درگذشت تقى ظهورى، بازيگر تئاتر و سينما
اول  دوره  التحصيل  فارغ  ظهورى  تقى 
هنرستان هنر پيشگى است. از سال 1315 در 
شد.  فعاليت  مشغول  تهران  هاى  تماشاخانه 
ظهورى در سال 1351 تصميم به كناره گيرى 

از سينما گرفت. پس از اين تصميم سنديكاى 
عنوان  به  تا  داد  پيشنهاد  او  به  هنرمندان 
ظهورى  كند.  فعاليت  سنديكا  عالى  مشاور 
اين پيشنهاد را پذيرفت و از آن پس در هيچ 

فيلمى بازى نكرد.
1382 خورشيدى (2004 ميالدى)

مديران  از   - پورسعيد  مهدى  درگذشت 
مؤسسه كيهان (پيش از انقالب)

دوشنبه 10 اسفند/29 فوريه

1308 خورشيدى (1930 ميالدى)
زادروز نصرت رحمانى شاعر در تهران

معاصر  شاعران  از  يكى  رحمانى  نصرت 
نوگراى ايران بود. دوره آموزش هاى دبستانى 
و  رساند  پايان  به  تهران  در  را  دبيرستانى  و 
سپس وارد مدرسه پست و تلگراف و تلفن 
روزنامه نگارى  و  راديو  در  كار  به  او  شد. 
پرداخت. سپس مسوول صفحات شعر مجله 

زن روز شد.
نصرت  شمسى،  پنجاه  و  چهل  دهه  در 
به  مردم  ميان  در  زيادى  طرفداران  رحمانى 
بهترين  از  رحماني  داشت.  جوانان  ويژه 
سرانجام  و  است  فارسي  نوي  شعر  شاعران 
 1379 خرداد   27 تاريخ  به  رشت  شهر  در 

درگذشت.
1317 خورشيدى (1939 ميالدى)

وقت  وليعهد  پهلوى  محمدرضا  شاهزاده 
ملك  خواهر  فوزيه،  با  ازدواج  براى  ايران 

فاروق پادشاه مصر، به اين كشور سفر كرد.
1318 خورشيدى (1940 ميالدى)

سرشمارى در شهر تهران، براى انجام درست 
آن، مردم شهر از خروج از خانه ها منع شدند. 
سرشمارى 540  اين  طبق  بر  تهران  جمعيت 

هزار نفر اعالم شد.
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

زن،  مقام  كميسيون  اجالس  هجدهمين 
حضور21  با  متحد،  ملل  سازمان  به  وابسته 
تن از زنان فعال جهان، به مدت 20 روز در 

تهران برگزار شد.
1374 خورشيدى (1996 ميالدى)

درگذشت يونس دردشتى، هنرمند آواز
1393 خورشيدى (2015 ميالدى)

ورزش  بنيانگذار  وارسته  فرهاد  درگذشت 
كاراته در ايران و نايب رييس اسبق فدراسيون 
جهانى كاراته. وى مبتكر سبك كان ذن ريو 
در ايران بود و تنها  ايرانى صاحب دان 10 

كاراته بود.

سه شنبه 11 اسفند/1 مارچ

1300 خورشيدى (1922 ميالدى )
زادروز مرتضى حنانه - موسيقيدان
1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز فرخ تميمى، شاعر، در شهر نيشابور
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

راديو  گوينده  اندوز،  فرح  فريدون  زادروز 
برنامه هاى  ساز  برنامه  ايران،  ملى  تلويزيون 

راديو تلويزونى در خارج از ميهن.
سى دى هاى اين هنرمند در شركت كتاب 

موجودند
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

تأسيس حزب رستاخيز
حزب ها  همه  حزب  تشكيل  اعالم  از  پس 
و سنديكاهاى مجاز ايران مانند حزب ايران 
ايرانيست  پان  حزب  مردم،  حزب  نوين، 
رژيم  شدند.  ادغام  آن  در  ايرانيان  حزب  و 
كارمندان  تمام  بعدى  قدم  در  شاهنشاهى 
دولت را مجبور به عضويت در حزب نمود.

حزب كه هدف خود را افزايش كميت اعضا 
و  ميليون  دو   1354 سال  در  بود  داده  قرار 
پنج   1355 سال  در  و  نفر  هزار  چهارصد 
عضويت  به  را  نفر  هزار  چهارصد  و  ميليون 
كانون هاى گوناگون خود پذيرفته بود. با اين 
نام  تنها  بودند،  حزب  عضو  كه  افرادى  حال 
و  بودند  كرده  وارد  حزب  دفاتر  در  را  خود 
حزب  واقعى  اهداف  جهت  در  گامى  عمًال 
بر نمى داشتند. ساختار و تشكيالت. حزب بر 
پايه سه اصل تشكيل شد : نظام شاهنشاهى، 
قانون اساسى، و انقالب شاه و ملت. صيانت 
وظيفه  مبرم ترين  و  اصلى ترين  اصول  اين  از 

حزب قلمداد گرديد.

شاه  محمدرضا  نظر  با  كه  حزب،  دبيركل 
شد.  عوض  بار  چند  مى شد،  انتخاب  پهلوى 
تا  حزب  تأسيس  آغاز  از  هويدا  اميرعباس 
از  آموزگار  جمشيد   ،(1355) دوم  كنگره 
همين تاريخ تا 17 مرداد 1356، محمد معتضد 
از  آموزگار  جمشيد  و  دى 1356،  تا  باهرى 
اين تاريخ تا 6 شهريور 1357 دبير كل حزب 
زمانى  سعيد، آخرين دبيركل،  بودند و جواد 
به اين سمت رسيد كه حزب جز انحالل راه 

ديگرى پيش رو نداشت.
1385 خورشيدى (2007 ميالدى)

و  نگار  روزنامه  دوامى  مجيد  درگذشت 
سردبير پيشين روزنامه اطالعات و مجله زن 

روز در سن 75 سالگى درنروژ.

چهارشنبه 12 اسفند/2 مارچ

1308 خورشيدى (1930 ميالدى)
زادروز بيژن ترقى، ترانه سرا، در تهران

از  يكى  دلكش  صداى  با  كاروان  آتش 
ترقى  بيژن  اوست.  ترانه هاى  پرآوازه ترين 
آتش  دلنشين،  بهار  ماندنى  ياد  به  ترانه هاى 
وى  سروده است.  را  خزان  برگ  و  كاروان 
خاطره»  ديوارهاى  پشت  «از  كتاب  در 
شعر  زمينه  در  را  خود  خاطرات  سال  پنجاه 
به  جمله  از  و  كرده  آورى  جمع  موسيقى  و 
نقل خاطرات خود با شعرا و ترانه سراهايى 
ياحقى،  پرويز  شهريار،  يوشيج،  نيما  چون 
ابوالحسن صبا، رهى معيرى و على تجويدى 

پرداخته است.
اين  از  خاطره  ديوارهاى  پشت  از  كتاب 

هنرمند درشركت كتاب موجود است.
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

دكتر محمد مصدق، نماينده تهران در مجلس 
شوراى ملى، شديداً به شوروى كه حاضر به 
نمىشد،  ايران  از  نيروهايش  ساختن   خارج 

اعتراض كرد.
1341 خورشيدى ( 1963 ميالدى)

هيئت دولت، تصويب نامه اى را امضا كرد كه 
كلمه  «ذكور» از مواد 6 و 9 قانون انتخابات 
و  شدن  انتخاب  حق  زنان  و  شد،  حذف 
نمايندگى در مجلس شوراى ملى را به دست 

آوردند.
1374 خورشيدى ( 1996 ميالدى)

چيره  نوازنده ى  بيداريان،  امير  درگذشت 
دست تنبك

1387 خورشيدى ( 2009 ميالدى)
قديمى  بازيگر  ميرى،  سيدعلى  درگذشت 
تاتر و سينما در بيمارستان آبان تهران بر اثر 

سكته قلبى.
شهسوار  در   1315 سال  در  ميرى  على 
ديپلم  تحصيلى  مدرك  داراى  او  آمد.  به دنيا 
هنرپيشگى  آزاد  كالس هاى  فارغ التحصيل  و 
بود. ميرى در سال 1340، پس از فراغت از 
تئاتر  كار  به  بازيگرى،  هنرستان  در  تحصيل 
مشغول شد و در بيشتر از 50 نمايش به ايفاى 
نقش پرداخت. وى بازيگرى در سينما را از 
سال 1343 با بازى در فيلم شيطان در مى زند 
زمزمه  فيلم  اما  كرد،  آغاز  فرعى  نقشى  در 
محبت نخستين فيلمى بود كه در آن در نقشى 
محبوب ترين  از  ميرى  شد.  ظاهر  مهم  نسبتًا 
از  بيش  در  و  بود  سينماى  كمدى  بازيگران 
115 فيلم بازى كرد كه تعدادى از اين فيلم ها 
كتاب  شركت  ايران  فيلم  و  مركزموسيقى  در 

موجود است،
لوس آنجلس  در  مدتى  عمر  اواخر  اودر 
زندگى كرد و با تلويزيو ن هاى فارسى زبان 
همكارى مى كرد همچنين در چند تئاتر نيز به 

ايفاى نقش پرداخت.
 

پنجشنبه 13 اسفند/3 مارچ

1326 خورشيدى (1948 ميالدى)
درگذشت دكتر فاطمه سياح، استاد دانشگاه، 

نويسنده و پژوهشگر
در  پژوهشگر  اين  سياحت  و  نقد  كتاب 

شركت كتاب موجود است.
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

زادروز پانته  آ بهرام، هنرپيشه تئاتر، سينما و 
مجموعه هاى تلويزيونى

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
زادروز مرجان محتشم، هنرپيشه سينما 

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
26 فوريه تا 3 مارچ (7 تا 13 اسفند)

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

www.iranshahrnewsagency.com
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رويدادهاى هفته:
جمعه 26 فوريه تا پنجشنبه 3 مارچ 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

كالب بوك 

زنديان  ماندانا  دكتر 
5 شنبه شب ها  

عضويت مى پذيرد - وروديه رايگان   
310 477 7477
818 908 0808

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

دقتى عكس-رضا  نمايشگاه 

تصوير  روايت  به  انسانيت 
شنبه 27 و يكشنبه 28 فوريه ساعت 2 بعد از ظهر 

رايگان  وروديه 

USC 
Grace Ford Salvatori Hall 

106, 3601 Watt Way,
 Los Angeles, CA 90089

تحريم ها لغو  اثرات  سخن -  كانون 

دكتر ظاهر فالحى- وكيل رسمى دادگاه 
آمريكا فدرال  دولت  و  كاليفرنيا  هاى 

چهارشنبه 2 مارچ ساعت 7 تا 9/30 شب
رايگان  وروديه 

310 719 1040
Colorado Center
2500 Broadway,
Santa Monica, CA 90404

باب نهضت  از  ايرانى  تخيل  گيرى  شكل 

التواريخ  آينه ناسخ  آئين بابى در 
سعيدى نادر 

يكشنبه 28 فوريه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر 
رايگان وروديه 

 
UCLA-121 Dodd Hall
390 Portola Plaza, 
Los Angeles, CA 90095

موسيقى هاى  كالس 
 

كوشادپور سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

310 277 4824
818 908 0808

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

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

شب پرواز با ستارگان - شب بزم و فكاهى 

پنجشنبه 3 مارچ  ساعت 7 شب 
وروديه 50 دالر 

310 652 7353
سالن بت عم 

1039 La Cienega Blvd.,
 Los Angeles, CA 90035

عروس  شوى 

يكشنبه 28 فوريه ساعت 1 تا 6 بعد ازظهر
 وروديه 5 دالر 

310 753 9622
ارواين  هتل 

17900 Jamboree Rd.,
 Irvine, CA 92614

فلسفه  كالس 

عسكري دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 3 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 908 0808
كتاب شركت 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

باستان  ايران  نامدار  زنان  نمايش 

شنبه 27 فوريه   ساعت 7 شب 
 وروديه 20 دالر 

714 893 4737

كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز 

8952 Hazard Ave. 
Westminster, CA 92683

جشن بهارى و ساليانه سازمان خيريه اميد 

شنبه 27 فوريه  ساعت 5/30 تا 9/30 شب 
رايگان  وروديه 

949 597 4227

Club House 7 at Laguna 
Woods Village
24111 Moulton Pky,
Laguna Woods, CA 92637

حسنى شمسيا  نقاشى  نمايشگاه 

شنبه 27 فوريه ساعت 4 تا 8 شب 
رايگان  وروديه 

310 858 5984

سيحون  گالرى 

9007 Melrose Ave.,
 West Hollywood, CA 90069

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

آنيتا قناعى - دوره دوم
دوشنبه 29 فوريه - ساعت 10 تا 12 ظهر

وروديه براى شش جلسه 150 دالر
818 447 4422
818 908 0808

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

كنسرت گروه موسيقى صبا -نواى بى نهفت

با حضور امير بيات و خسرو انصارى 
 شنبه 27 فوريه  ساعت 7 شب 

وروديه 35 دالر 
818 231 0875
818 614 2168
St Augustine By-The-Sea Church 
1227 4th St., 
Santa Monica, CA 90401

از تهران تا باكو

نغمه هاى دل انگيز با شهال ساروخانى و 
زمانى  يوسف  شاهين 

يكشنبه 28 فوريه  ساعت 7 تا 10شب 
 وروديه 35 تا 85 دالر 

310 910 1660
Zipper Hall 
200 South Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90012

كالس هاى خانه و خانواده 

شب ساعت 7/30  پنجشنبه ها  هفته  هر 
رايگان  وروديه 

818 344 8523

Beith David Synagogue

18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

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

 ساعت 7 تا 9 شب
وروديه  3 دالر 

949 454 1555
سينا  ابن  بنياد 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

اولين جشن سال نوى ايرانى- نوروز 

انجمن پزشكان و دانشجويان ايرانى كاليفرنيا 
 دكتر موسى هيكلى و دكتر اميد فيروزآبادى

يكشنبه 28 فوريه ساعت 4 تا 12 شب
 وروديه 140 دالر و براى دانشجويان 110 دالر
818 708 6163
Westin Hotel LAX 
5400 W Century Blvd.,
 Los Angeles , CA 90045

بيگى  سامى  كنسرت 

به همراه دى جى ژوليوس 
شنبه، يكشنبه و دوشنبه 27، 28 و 29 فوريه 

ساعت 9 شب  
وروديه 45دالر به باال 

619 230 1968
Fuse Night Club 
379 4th Ave.,
San Diego, CA 92101

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با ستار و حميد طالب زاده
جمعه، شنبه 26 و 27 فوريه 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160,
 Encino , CA 91436
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رايگان
FREE

گزارش اختصاصى ايرانشهر:

در جنوب كاليفرنيا

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

چند  موسسه  كانادايى  ايرانى  مالك  رفعتى  شهرزاد 
براى  ونكوور  از  كه   BroadbandTV رسانه اى 
319 ميليون كاربر خود برنامه پخش مى كند به عنوان 
در 27  و  شده  انتخاب  كانادا  زن  آفرين  كار  برترين 
كشور  اين  پايتخت  در  را  خود  جايزه   2016 آوريل 

دريافت خواهد كرد.
اين جايزه به پاس موفقيت و مديريت زنان در كانادا 
و  مى شود  اهدا  كشور  برتر  كارآفرين  به  ساله  هر 
مى تواند الگويى براى همه زنان در راه رسيدن به قله 

موفقيت و افتخار تلقى شود.
شركت BroadbandTV پرونده سال گذشته خود 
كل  در  درصدى  رشد 219  با  دسامبر 2015   در  را 
جهان بست و آمارها نشان داد كه  319 ميليون بازديد 
كننده داشته است. از نظر ميزان بازديد كننده ويدئو 
در جهان ، موسسه خانم رفعتى در رده پنجم در دنيا 
قرار دارد و در سالهاى اخير دفاترى در هند، برزيل، 
فرانسه و آمريكا داير كرده اما دفتر مركزى همچنان 

در ونكوور كانادا واقع است.
خانم شهرزاد رفعتى در سال 2000 از تهران به ونكوور 
مهاجرت كرد و در رشته علوم رايانه دانشگاه بريتيش 
فارغ  از  پس  وبالفاصله  پرداخت  تحصيل  به  كلمبيا 
 BroadbandTV التحصيلى در سال 2005 شركت
را تاسيس كرد. سرعت پيشرفت اين موسه تا حدى 
بود در مدت 3 سال، شهرزاد رفعتى توانست با ارائه 

دهندگان محتويات چندرسانه اى شريك شود.
موسسه  رسانه  علوم  كارشناسان  گفته  به 
BroadbandTV موفق شد به تغيير مفهوم ارتباط 

و ”ارائه  رسانه اى“  محتواهاى  اينترنتى  ميان ”سارقان 
دهندگان اين محصوالت“ كمك كند.

شناسايى  براى  را  وب  رفعتى،  شهرزاد  الگوريتم هاى 
اسكن  كپى رايت  حق  بدون  كليپ هاى  ويديو 
شدند  شناسايى  فيلم ها  اين  كه  زمانى  مى كنند. 
BroadbandTV به آنها يك آگهى متصل مى كند 
واقعى  توليدكننده  با  را  آگهى  از  حاصل  درآمد  و 

ويديوكليپ تقسيم مى كند.
 6 در  حاضر  حال  در    BroadbandTV شركت 
كشور جهان دفتر نمايندگى دارد و از ماه جون سال 
هافتينگتون  روزنامه  با  مشاركت  در  ميالدى  گذشته 

پست اقدام به ايجاد شبكه اى سازمان يافته از شهروند 
خبرنگارانى كرده است كه در اقصى نقاط دنيا بتوانند 
گزارش هاى ويدئويى خود را با مخاطبان گسترده ترى 
در سراسر جهان به اشتراك بگذارند. اين شبكه ويژه 
شهروند خبرنگارى كه Outspeak نامگذارى شده 
بازديد  و  پيگير  ميليون  از 214  بيش  حاضر  حال  در 

كننده را به خود جلب كرده است.
براى  ويژه  شانس  يك  رفعتى  خانم  فعاليت  زمينه 
بسيارى از توليدكنندگان ويدئوهاى خانگى است كه 
وب  فضاى  در  خود  شده  منتشز  توليدات  از  بتوانند 

درآمد داشته و حقوق ماديشان حفظ شود.

جايزه برترين كارآفرين كانادا به يك 
دختر ايرانى كانادايى رسيد


