
كاليفرنيا:  اهالى  به  هشدار 
با  تبليغاتى  جديد  كالهبردارى 

وعده حقوق هفتگى

افكار  فريب  به  قاضيان  حسين 
عمومى و ارائه نظر سنجى تقلبى 

متهم شد

لس آنجلس در تسخير ايرانيان

تظاهرات نژاد پرستانه در جنوب 
لس  آنجلس به خشونت كشيده 

شد

چرا طال دوباره گران شد؟

همكارى با داعش از مينه سوتا

دادگاه استيناف آمريكا  به نفع 
پسر شاپور بختيار و بازماندگان 
قربانيان حمالت تروريستى راى 

داد
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چهارشنبه  مراسم  برگزاركنندگان 
كسب  از  لس آنجلس  در  سورى 
موافقت مقامات اين شهر براى برپايى 
جشن چهارشنبه سورى در آخرين 
سه شنبه سال جارى خورشيدى (15 
خبر  درلس آنجلس   (2016 مارچ 

دادند.
بيژن خليلى كه موفق به اخذ اين 
مجوز از شهردارى لس  آنجلس شده 
مى گويد: «اين نخستين بار است كه 
برگزارى  با  لس آنجلس  شهردارى 
جشن چهارشنبه سورى كه همراه با 
برافروختن آتش و پريدن از روى آن 
براى ايرانيان و باورمندان به آيين هاى 
باستانى حوزه تمدنى نوروز خواهد 

بود، موافقت كرده است.»
آقاى خليلى به خبرگزارى ايرانشهر 

گفت: «در سال هاى قبل شهردارى با 
بر پاكردن آتش به شكل سنتى آن در 
اماكن عمومى شهر موافقت نمى كرد 
در  يا  مراسم  اين  دليل  همين  به  و 
منطقه ساحلى در خارج شهر و در 
خصوصى  ملك  در  يا  و  دريا  كنار 
متعلق  ايران»  هنر  و  فرهنگ  «خانه 
به مرتضى برجسته هنرمند محبوب 
ايرانى، زير نظر ماموران آتش نشانى 
غرب  شمال  در  پارك  كانوگا  شهر 
با  اما  مى شد.  برگزار  «ولى»  منطقه 
ممارست گروهى از فعاالن فرهنگى 
لس  آنجلس،  شهر  اجتماعى  و 
آمريكايى  كالنشهر  اين  شهردارى 
پذيرفت تا با اخذ تعهدات تضمينى 
خدمات  مركز  بزرگ  محوطه  الزم 
لس آنجلس  شهردارى  اجتماعى 

در  و  سانتامونيكا  بلوار  در  واقع 
شهر  اين  ايرانيان  محله  همسايگى 
(پرژن اسكوئر) براى برگزارى جشن 
باستانى چهارشنبه سورى در اختيار 

جامعه ايرانيان كاليفرنيا قرار گيرد.»
برپايى اين مراسم به دليل استفاده از 
هيمه هاى آتش و نياز به مراقبت هاى 
از  يكى  امنيتى  و  ايمنى  ويژه 
سال هاى  در  كه  بود  چالش هايى 
از  لس  آنجلس  شهردارى  گذشته 

پذيرش آن سر باز زده بود.
شهروند  هزار  از 300  بيش  امسال 
ايرانى لس  آنجلس و حومه عالوه بر  
خانه فرهنگ و هنر ايران كه در منطقه 
شمال غرب ولى واقع است مى توانند 
در قلب وست سايد لس آنجلس نيز 

آيين نياكان خود را گرامى بدارند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

نيكى  كريمى هنرپيشه و سينماگر ايرانى تبار كه اخيرا براى 
شركت در هفته فيلم ايران در واشنگتن دى سى به آمريكا 
سفر كرده است، به دعوت موسسه «دريچه سينما» براى 
شركت در دو مراسم ويژه در حاشيه اكران دو فيلم از او به 

لس آنجلس سفر مى كند.
حامد رضوان از مديران موسسه فرهنگى دريچه سينما به 
خبرگزارى ايرانشهر گفت: «از ابتداى برنامه سفر خانم كريمى 
به امريكا مترصد آن بوديم كه شرايط ديدار عالقمندان به 
سينما را با اين هنرپيشه مطرح در لس آنجلس فراهم كنيم، اما 
مشكالتى در جريان بود كه امكان اين حضور و اعالم زود 
هنگام آن را فراهم نكرد. تا اينكه سرانجام خانم كريمى اين 
هفته پس از آنكه طى مذاكرات فشرده اى از استقبال و عالقه 
جامعه هنر دوست ايرانيان كاليفرنيا نسبت به ديدار با وى مطلع 

شد، با افتخار پذيرفت مهمان ايرانيان لس آنجلس باشد.»
به گفته اين مدير دريچه سينما، نيكى كريمى در حاشيه اكران 
عمومى دو فيلم «شيفت شب» و «جامه داران» روزهاى پنج 
شنبه و جمعه، دهم و يازدهم مارچ 2016 در لس آنجلس با 

عالقمندان خود ديدار مى كند.
كارگردانى  را  آن  كريمى  نيكى  كه  شب»  «شيفت  فيلم 
كرده است در كشورهاى آمريكا و استراليا به طور همزمان 

روى پرده مى رود.
شيفت شب به موضوع تحريم هاى بين المللى عليه ايران 
توجه دارد و در خالل فليم كه به كشف داستان زندگى 

زنى به نام ناهيد در خيابان هاى تهران مى پردازد، ابعادى 
از زندگى مردم ايران در سايه تحريم هاى بين المللى را به 

تصوير مى كشد. 

چهارشنبه سورى در L A شهردارى لس آنجلس مجوز داد:

ديدار با نيكى كريمى در لس  آنجلس

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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سازمان همكارى هاى بين المللى ژاپن در سالگرد حادثه 
«افشين  عكس هاى  از  نمايشگاهى  فوكوشيما  سونامى 
مارچ 2016 هجدهم  تا  پنجم  از  توكيو  در  را  والى نژاد» 

اين  ساالنه  نمايشگاه  ششمين  اين  كرد.  خواهد  ميزبانى  
عكاس ايرانى تبار در ژاپن درباره حادثه سونامى 11 مارچ 

2011 است.
آقاى والى نژاد كه در حاشيه نمايشگاه امسال خود در 
سازمان همكارى هاى بين المللى ژاپن سخنرانى خواهد 
يك  عنوان  به  خود  موقعيت  و  شرايط  اين باره  در  كرد، 
خبرنگار ايرانى ژاپنى در زمان وقوع حادثه سونامى  مارچ 

2011 گفته است:
نقطه عطف مهم زندگى ام، در روز16 مارچ 2011 (چهار 
روز از قبل نوروز 1390) در پنجمين روز فاجعه سونامى 
رقم خورد كه تنها با يك ماشين اجاره اى پر از غذا و لباس 
گرم، با مجوز ورود به بزرگراه و بنزين (كه سى ان ان از آن 
به عنوان مجوز جادويى ياد كرد) و همراه داشتن لپ تاپ، 
دوربين و حافظه و خالصه تمام وسايل و تجهيزات مورد 
شرايط  بهترين  در  بحران،  عكاس  و  خبرنگار  يك  نياز 

ممكن قرار گرفتم.
دارم،  جهان  بزرگ  مطبوعات  در  كه  زيادى  دوستان 
مى دانستند كه من از معدود خبرنگارانى هستم كه فرار 
نكردم و در اوج بحران سونامى و همزمان با آن، آلودگى 
راديواكتيو فوكوشيما، در نزديك ترين فاصله قرار داشتم و 
فرصت ناياب و بى نظير (يك بار در تمام عمر هر خبرنگار 
فروش  طريق  از  شهرت  و  درآمد  كسب  مى آيد)  پيش 

عكس ها و گزارش هايم به سادگى در اختيارم بود.
قرار  دشوارى  دوراهى  در  مى گويد:  نژاد  والى  افشين 
و  ايميل  و  تلفن ها  سيل  و  بودم  فشار  تحت   . داشتم 
تماس دوستان كه همه هشدار مى دادند از منطقه خارج 
شوم، چون خطرناك است (درصد زيادى از ايرانى ها و 
خارجى هاى ساكن توكيو، كشور ژاپن را ترك كرده بودند) 
فشار زياد بود چه بايد مى كردم؟ بازگشت به توكيو و فرار 
از ژاپن برايم منتفى بود. بايد مى ماندم و اين نمايشگاه ها 

حاصل تصميم به ماندن در منطقه بحران است.
افشين والى نژاد كه در آستانه 50 سالگى قرار دارد از 9 
سال پيش به اين سو به بيمارى پاركينسون مبتال شد و در 
سال هاى اخير به نمادى از مبارزه با اين بيمارى در ژاپن، 
ايران و برخى ديگر از كشورهاى جهان مبدل شده است.
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اين روزها و تنها دو هفته مانده به آغاز سال نوى خورشيدى بيش از 
هر زمان ديگرى مى توان سيماى پيدا و پنهان ايرانى كالنشهر آمريكايى 

لس انجلس را در گوشه و كنار اين شهرديد.
در برخى از مهمترين بلوار ها و خيابان هاى لس آنجلس بنرهاى نوروز 
محله ايرانى  كمتر  در  و  مى كند  خودنمايى  لكما  موزه  و  فرهنگ  بنياد 
نشينى است كه عطر و بوى نوروز به واسطه حضور ايرانيان، شامه نواز 

همشهريان غير ايرانى نباشد.
از وست وود و پرژن اسكوئر كه خانه نخست ايرانيان است گرفته تا 
كريدور  ويلشير  و  بورلى هليز  از  ولى،  در  رسيدا  و  تارزانا  وودلندهيلز، 
دريا  به  منتهى  خيابان هاى  و  سانتامونيكا  از  بربنك،  و  گلندل  تا  گرفته 
گرفته تا نقاط دور دست در پاسادنا... همه جا شكوفه هاى درختان و عطر 
گل هاى بهارى زيورى بر آرايه هاى ايرانى است كه گوشه گوشه شهر ما 
را پر كرده و به ديگر همشهريان يادآور مى شود كه نوروز باستانى ايرانيان 

در اين سوى كره خاكى زنده و سربلند از راه مى رسد.
شما هم در اين ايام خوب و پر شور اگر جلوه هاى ايرانى متفاوتى در 
لس آنجلس و ديگر مناطق مسكونى كاليفرنيا مى بينيد آنرا براى ما چه به 

صورت تصوير و چه خبر گزارش كنيد. آدرس ما را كه بلديد، ايميل:
iranshahr@ketab.com

لس آنجلس
در تسخير ايرانيان

توكيو ميزبان 
عكس هايى از افشين 

والى نژاد

روايت تصويرى از 
سونامى 2011

مجله جهانى تايم كه ناشر نشريه پر طرفدار و محبوب 
معتمد»  «نيلو  خانم  كرد  اعالم  است  شراب»  و  «غذا 
روزنامه نگار ايرانى آمريكايى را به سردبيرى اين مجله 
انتخاب كرده است. سه ماه پيش از اين سردبير سابق 

مجله غذا و شراب از سمت خود استعفا كرده بود.
نيلو معتمد سردبير جديد اين نشريه از روز 14 مارس 
كار خود را آغاز خواهد كرد و شماره ماه ژوئيه اين 

ماهنامه نيويوركى زير نظر او درخواهد آمد.
نشريه خوراك و شراب در سال 1978 تاسيس شد 
و در حال حاضر 12 ميليون نفر مخاطب نشريه چاپى، 
نسخه الكترونيك، ويدئو و كتاب ها و خبرنامه هاى 
آن هستند.مطالب اين ماهنامه عمدتا درباره دستور و 
توصيه هاى آشپزى، اطالعات مسافرت، نقد رستوران 

ها و سرآشپزها، و شراب شناسى است.
معاون كمپانى تايم در معرفى خانم معتمد او را فردى 
داراى «سليقه استثنائى، درك عميق از فضاى ديجيتال 
و ويدئو و تلويزيون، و همچنين ذوق همكارى نزديك 
نشريه  كه  كرده  بينى  پيش  و  كرده  توصيف  شركا»  با 
خوراك و شراب، در دوران جديد به موفقيت و رشد 

ادامه دهد.
نيلو معتمد پيش از اين مشاور هتل ها و ريزورت هاى 
و  فراغت»  و  «سفر  نشريه  با  پيشتر  و  بود  كنراد 

«اپيكورين» همكارى داشته است.
او 44 ساله و متاهل است، در ايران متولد شده و 

بزرگ شده پاريس و نيويورك است و در حال حاضر 
در بروكلين نيويورك زندگى مى كند. او كه در دانشگاه 
بينگامتون نيويورك و سوربون پاريس تحصيل كرده و 

به چهار زبان مسلط است، مى گويد آشپزى يكى از 
مهارت  ايرانى  خوراك هاى  تهيه  در  و  است  عالئقش 
دارد. نيلو معتمد قول داده تا غذاهاى سنتى ايرانى را نيز 
به صفحات معتبر ترين مجله آشپزى جهان دعوت كند.

باشگاه  پيشين  سهام دار  مشيرى،  فرهاد  اردشير 
آرسنال، مالك باشگاه اورتون شده است. آقاى مشيرى 
با خريدن 49.9 درصد سهام اورتون تبديل به سهام دار 
اصلى اين باشگاه شد. گفته مى شود آقاى مشيرى با 
قراردادى 200 ميليون پوندى اختيار اين باشگاه را در 

دست گرفته است.
بيل  آن  رئيس  جمله  از  اورتون  اصلى  سهام داران 
كنرايت، با فروش سهام باشگاه موافقت كردند تا فرهاد 
مشيرى تبديل به مرد اصلى اين باشگاه ليورپولى شود.

تا كنون تالش شده بود تا هويت مالك جديد اورتون 
مخفى بماند، اما سرانجام باشگاه اورتون اعالم كرد كه 
مشيرى 60 ساله تبديل به سهام دار اصلى اين باشگاه 

شده است.
او روز جمعه سهامش در آرسنال را به قيمت 200 
عثمانف  على شير  تجارى اش  شريك  به  پوند  ميليون 
فروخت؛ يعنى درست همان قيمتى كه گفته مى شود 
كنرايت پس از اين كه راضى به فروش اورتون شد، 

تقاضا كرده بود.
به نظر مى رسد كه كنرايت 70 ساله كماكان به عنوان 
باشگاه  كنترل  كه  هرچند  بماند،  باقى  اورتون  رئيس 
اخير  ماه هاى  در  مى شود.  منتقل  آن  جديد  مالك  به 
گروهى از تجار آمريكايى براى خريد باشگاه با مالكان 

اورتون مذاكراتى داشتند كه به توافق نرسيدند.
تجارى  شركاى  دهه 1990  از  عثمانوف  و  مشيرى 

يكديگر هستند و معامالت مختلفى داشته اند. اما اين 
دو نفر كه 30 درصد سهام آرسنال را در اختيار داشتند 
كروينكه  استن  از  را  سهام  اكثريت  نتوانستند  هرگز 

بخرند.
كنرايت كه باشگاه اورتون را در 26 سپتامبر 1999 
به قيمت 20 ميليون پوند از پيتر جانسون خريد، در 
اين رابطه گفت: «پس از جستجويى طوالنى مى توانم 
بگويم كه شريكى بى نقص پيدا كرده ايم كه مى تواند 
باشگاه را جلو ببرد. من در 18 ماه گذشته به خوبى 
فرهاد را شناخته ام. دانش فوتبالى، تجارى و روحيه اش 
من را قانع كرد كه او فرد درستى براى هدف ما است.»
فصل  اين  ندارد،  مناسبى  جسمى  وضع  كه  كنرايت 
ورزشگاه  به  اورتون  بازى هاى  براى  كم  خيلى 
گوديسون پارك آمده است. آقاى مشيرى نيز در اين 
طرفدار  كه  داد  ياد  من  به  كنرايت  «بيل  گفت:  رابطه 
اورتون بودن يعنى چه. هرگز در ليگ برتر اين قدر 

شرايط برابر نبوده است.»
فرانسه  موناكوى  ساكن  كه  مشيرى  فرهاد  اردوان 
است، مالك و سهام دار تعدادى از شركت هاى آهن و 

انرژى در بريتانيا و روسيه است.
است،  لندن  «يو سى ال»  دانشگاه  فارغ التحصيل  او 
در  نفر 894  مشيرى  دارد.  فرزند  دو  و  است  متاهل 
فهرست ميلياردرهاى مجله فوربز است و به نوشته اين 

نشريه 1.79 ميليارد دالر ثروت دارد.

سوتا  مينه  ايالت  در  نفرى  پنج  گروه  يك  از  مردى 
در  خود  همدستى  به  فدرال  دادگاه  يك  در  آمريكا، 
فراهم كردن تداركات براى پيكارجويان داعش اعتراف 

كرده است.
 او كه عبدالرزاق محمد ورسامه نام دارد در برنامه ريزى 
براى سفر به سوريه بارها در جلسات مشترك با چهار 

نفر ديگر عضو گروه تبادل نظر كرده بود.
مينا پوليس در ايالت مينه سوتا، محل سكونت شمار 
دادستان ها  و  است  سوماليايى  مهاجران  از  عمده اى 
مى گويند اين شهر اكنون در كانون توجه افراط گرايانى 
است كه ممكن است به عمليات تروريستى واداشته 

شوند.

قربانيان ده حمله تروريستى كه در مورد دعاوى مالى 
دريافت  حكم  فدرال  دادگاه  يك  از  ايران،  عليه  شان 
دادگاه  يك  راى  به  بنا  جمعه  روز  گرفته اند،  غرامت 
استيناف مى توانند دو ميليارد و 800 ميليون دالر بدهى 
آمريكا به وزارت دفاع ايران را به نفع خود ضبط كنند.
بر اساس راى اين دادگاه فدرال پسر شاپور بختيار نخست 
وزير پيشين ايران، كه پدرش 25 سال پيش ضمن مخالفت 
از  رسيد،  قتل  به  پاريس  در  ايران  اسالمى  جمهورى  با 

بازماندگان حمالت تروريستى محسوب مى شود.
خبرگزارى آسوشيتدپرس مى گويد: بازماندگان بمب 
گذارى 19 سال پيش در اورشليم اسرائيل، نيز در ميان 
افرادى هستند كه حكم دادگاه استيناف شامل حالشان 
كمك هاى  و  آموزش  ايران  مى گويد،  دادگاه  مى  شود. 
مالى به بمب گذاران را فراهم كرده و حكم داده بود به 
اين بازماندگان خساراتى  از دو ميليون و 500 هزار تا 

پانزده ميليون دالر پرداخت شود.
حمله  ده  قربانيان  فدرال  دادگاه  اين  راى  براساس 
تروريستى كه در مورد دعاوى مالى شان عليه ايران، 
از يك دادگاه فدرال حكم دريافت غرامت گرفته اند، 

مى توانند دو ميليارد و 800 ميليون دالر بدهى آمريكا به 
وزارت دفاع ايران را  به نفع خود ضبط كنند. اين راى 
با مخالفت وكالى جمهورى اسالمى در دادگاه بدوى 

روبرو شد به دادگاه استيناف رفته بود. 

از   ناشى  سود  شدن  جمع  حاصل  واقع  در  پول  اين 
بلوكه شدن 9 ميليون و 400 هزار دالر مرتبط با لغو 
يك معامله تسليحاتى  پس از انقالب اسالمى در ايران 

است.

نيلو معتمد روى صندلى سردبيرى مجله بين المللى «غذا و شراب»

يك ايرانى باشگاه فوتبال اورتون 
انگلستان را تملك كرد

همكارى با داعش از مينه سوتا

دادگاه استيناف آمريكا  به نفع پسر شاپور بختيار و 
بازماندگان قربانيان حمالت تروريستى راى داد 
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چهل  در  ويرجينيا،  وودبريج  در  تيراندازى  يك  در 
كيلومترى واشنگتن دى سى، يك پليس زن جوان كشته 

شد.
رسانه هاى محلى گزارش داده اند در اين حادثه تيراندازى 
پليس جوانى كه يك روز قبل به عنوان مامور پليس سوگند 
خورده بود، جان خود را از دست داد و دو نفر ديگر نيز 

زخمى شدند.
كه  كرد  گزارش  شب  شنبه  پست  واشنگتن  روزنامه 
يك فرد مسلح به سمت سه افسر پليس در يك حادثه 

تيراندازى تيراندازى كرد.
سه افسر پليس كشته و زخمى شده بعد از تماس تلفنى 
به محل حادثه اعزام شدند كه از سوى فرد مسلح مورد 

حمله قرار گرفتند.
اشلى گويندون، افسرى كه در اين حادثه جان خود را 
از دست داد، جمعه گذشته به عنوان افسر جديد پليس 
سوگند ياد كرده بود و از روز شنبه اولين شيفت كارى 

خود را آغاز كرده بود.
پليس مى گويد هنوز مظنون دستگير نشده است.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

در  را  خود  مطالب  كه  تحقيقى  نگار  روزنامه  يك 
بالگى به نام تهران پرس منتشر مى كند، حسين قاضيان 
از كارشناسان مورد اعتماد صداى امريكا و بى بى سى 
انتشار  طريق  از  عمومى  افكار  فريب  به  را  فارسى 
با  روزنامه نگار  اين  كرد.  متهم  دروغ  نظر سنجى هاى 
انتشار اسنادى از سازمان رفاه عمومى ايالت ويرجينيا 
نشان مى دهد موسسه IPOS كه حسين قاضيان به نام 
آن نظرسنجى هاى خود را منتشر مى كند، فاقد اعتبار 

است.
اين روزنامه نگار تحقيقى كه دسترسى به اسناد مركز 
رفاه عمومى ايالت ويرجينيا داشته، خود را «رامبد ايرانى» 
معرفى كرده است كه احتماال يك نام مستعار محسوب 
 Tehran نام  به  بالگى  در  او  مطالب  اما  مى شود 
prees از بازديد نسبتا بااليى برخوردار است. تحقيقات 
خبرگزارى ايرانشهر نشان مى دهد كه اين روزنامه نگار 

ايرانى در كشور هلند ساكن است.
تهران پرس با اشاره به نظر سنجى هاى منتشر شده از 
سوى چند شبكه خبرى اصلى فارسى زبان كه همه آنها 
از يك منبع استفاده كرده بودند، موسسة سنجش افكار 
آى پز، را يك شركت تك نفره در ايالت ويرجينياى 
معرفى   SCC ID: S4543130 دى  آى  به  آمريكا 
سال  يك  مدت  براى  و  دالر  مبلغ 50  به  كه  مى كند 
 INFORMATION AND PUBLIC نام  به 
OPINION SOLUTIONS LLC به ثبت رسيده 

است و پس از آن در سال 2014 نيز منحل شد.
ازاسناد  تصاويرى  انتشار  با  پست  تهران  نويسنده 
«اين  مى نويسد:  ويرجينيا  ايالت  عمومى  رفاه  سازمان 
شركت تك نفره كه به اختصار خود را IPOS معرفى 
مى كند، هرگز هزينه  تمديد 50 دالرى شركت براى 
سال 2014 را پرداخت نكرد و پس از جريمه 25 دالرى 
در مجموع با 75 دالر بدهى، استتوس اين شركت باطل 
شد و ظاهرا از سال 2014 به اين سو بدون پرداخت 
ماليات و ثبت شركت به صورت غير قانونى از اين نام 

استفاده شده است.»
تحقيقات روزنامه نگار ايرانى هلندى منتشر كننده تهران 
پرس نشان مى دهد حسين قاضيان كه به عنوان جامعه 
شناس با برنامه هاى گوناگون صداى آمريكا و بى بى سى 
فارسى و همچنين برخى وب سايت هاى خبرى مانند 
راديو فردا همكارى نزديك دارد، در سال 2013 اقدام 
به ثبت موسسه IPOS كرده است و توضيح مى دهد: 
مشاورين  از  قبال  كه  قاضيان  حسين  نام  به  «شخصى 
خاتمى بوده، بر اساس آنچه كه خود در پروفايلش در 
سايت توانا اعالم كرده مسئوليت اين شركت منحل شده 

را بر عهده دارد.»
نظر  از  نمونه هايى  به  ادامه  در  پرس  تهران  نويسنده 
در  قاضيان  حسين  سوى  از  شده  منتشر  سنجى هاى 
رسانه هاى جريان اصلى اشاره كرده و مى نويسد: «از جمله 
نظر سنجى هاى اين موسسه تك نفره مى توان به نظر 
سنجى در مورد حجاب اجبارى اشاره كرد كه بر اساس 
آن نظر سنجى، اكثريت مردم ايران به اين موسسه منحل 
شده اعالم كرده بودند كه با حجاب اجبارى موافق هستند! 
اين موسسه همچنين در يك نظر سنجى اعالم كرد فقط 
18 درصد مردم ايران اعتقاد دارند در ماجراى انتخاباتى 
سال 88 تقلب صورت گرفته، كه اين امر موجب واكنش 

برخى افراد طرفدار موسوى شده بود.»
تهران پرس به عنوان نمونه به بخشى از مندرجات 
وب سايت راديو فردا به نقل از موسسه آى پز پرداخته 
و مى نويسد: «به طور نمونه به اين دو خبر متناقض از 
سايت راديو فردا توجه كنيد كه چطور دچار آلزايمر 
با  خرداد 1392  تاريخ 22  به  مطلبى  در  ابتدا  و  شده 

موسسة  يك  عنوان  به  پز  اى  معرفى 
نظر  اساس  بر  ميكند  اعالم  آمريكايى، 
سنجى آى پز قاليباف و روحانى به دور 
دوم انتخابات راه مى يابند. ولى پس از 
مدتى راديو فردا دچار آلزايمر شده و در 
مطلبى به تاريخ 6 اسفند 94، آى پز را 
يك موسسه آمريكايى معرفى مى كند كه 
و  جمهورى  رياست  انتخابات  توانسته 
پيروزى حسن روحانى را به عنوان برنده 
دور اول انتخابات درست پيش بينى كند. 
در همان مطلب راديو فردا پس از معرفى 
آى پز به عنوان موسسه آمريكايى كه پيش 
اشاره  مى دهد،  انجام  درست  بينى هاى 

مى كند كه مردم در انتخابات مجلس در 7 اسفند1394 
بيش از75 درصد شركت مى كنند كه جالب است نتيجة 
نظرسنجى آى پز 15 درصد از نظرسنجى صدا و سيماى 

خود حكومت اسالمى هم بيشتر است.»
قاضيان  حسين  شده  مدعى  پرس  تهران  نويسنده 
بالفاصله پس از انتشار اين اسناد و پس از 3 سال كه 
از ابطال موسسه ثبت شده با نام IPOS گذشته است، 
براى تمديد مجوز فعاليت خود اقدام كرده است و اين 
سوال را مطرح كرده كه چرا برخى رسانه ها بدون تحقيق 
درباره اعتبار عقايد يك فرد و پيگيرى قانونى اقدام به 
انتشار عقايدى مى كنند كه با فريب كارى و به جهت 
تاثيرگذارى در فضا سازى هاى رسانه اى مورد استفاده 

قرار گرفته است؟
هرگونه  وصول  صورت  در  ايرانشهر  خبرگزارى 
پاسخى از آقاى حسين قاضيان، آماده انتشار اسناد و 
مدارك مربوط به موسسه IPOS و يا رد ادعاهاى تهران 

پرس است.

تظاهرات يك گروه نژاد پرست آمريكايى معروف 
اتباع  اقامت  و  حضور  به  كه  كالن»  «كوكالكس  به 
و  اعراب  ايرانيان،  تبارها،  التين  جمله  از  خارجى 
اعتراض  كاليفرنيا  ايالت  در  آفريقايى  سياهپوستان 
دارند، شنبه 27 فوريه 2016 به خشونت كشيده شد.
در  نفر  سه  كاليفرنيا  پليس  رسمى  منابع  گفته  به 
به  كاليفرنيا  در  كالن ها  كوكالكس  تظاهرات  جريان 
نيز  را  نفر   13 پليس  و  شدند  مجروح  چاقو  ضرب 

بازداشت كرد.
اين تظاهرات روز شنبه بيرون شهر لس آنجلس در 
جنوب كاليفرنيا برگزار شد. كوكالكس كالن ها، مى 
خواهند كه نژاد هاى ديگر از سفيد پوست ها جدا 
باشند. درگيرى در شهر آناهايم، نزديك پارك ديزنى 

لند، بين اين گروه و گروه مخالفان آنها روى داد.

عليه  تظاهرات  برگزارى  از  پيش  گفته  پليس 
مهاجران توسط كوكالكس كالن ها، عده ديگرى از 
قبل برنامه ريزى كردند و عليه آنها تظاهرات كردند و 
در جريان همين رويداد تجمع دو گروه به خشونت 
گروه  در  نيست  مشخص  هنوز  است.  شده  كشيده 
نيز  تبار  ايرانى  اتباع  از  كالن ها  كوكالكس  مخالفان 

كسى دستگير شده است يا نه.
ايالت كاليفرنيا مهمترين مركز اقامت اتباع خارجى 
تبار در آمريكا است و به رنگين كمان ملل در اياالت 
همچنين  ايالت  اين  دارد.  شهرت  آمريكا  متحده 
مى  شمار  به  آمريكايى  ايرانى  اتباع  خانه  مهمترين 
ميليون  نيم  از  بيش  نسبى  آمارهاى  اساس  بر  رود 
ايرانى تبار در جنوب اين ايالت و با تمركز در مناطق 

لس آنجلس و اورنج كانتى زندگى مى كنند.

محلى  مردم  از  آمريكا  در  اينديانا  ايالت  مقام هاى 
يك  و  مرد  دو  قتل  چگونگى  مورد  در  خواستند 
به  بودند،  آمده  آفريقا  از  آنها  خانواده  كه  نوجوان 

پليس كمك كنند.
اين افراد «اعدام گونه» كشته شده اند.

پليس شهر فورت واين، جسد محمد طاها عمر23 
ساله، آدم كامل مكى 20 ساله و محمد آدم 17 ساله 

را هفته پيش در خانه آنها پيدا كرد.
را  مسلمانان  اين  عمدى  قتل  انگيزه  هنوز  مقام ها 
كشف نكرده اند، اما مى گويند به اعتقاد آنها مليت يا 

دين كشته شدگان عامل قتل نبوده است.

با اين همه در شبكه هاى اجتماعى سياه پوست بودن 
و مسلمان بودن اين سه نفر را علت قتل آنها قلمداد 

مى كنند.
كه  اطالعاتى  گومه  هر  تا  خواسته  مردم  از  پليس 
كه  مشكوكى  مورد  اگر  يا  و  دارند  افراد  اين  درباره 
بتواند به يافتن سرنخى درباره اين موضوع به پليس 
كمك كند را سريعا به پليس ايالتى اينديانا گزارش 

كنند.
قتل  مقامات محلى گفته اند انگيزه هاى  حال  اين  با 
اعدام گونه اين اتباع آفريقايى تبار مى تواند ريشه در 

خارج از آمريكا داشته باشد.

حسين قاضيان به فريب افكار عمومى و ارائه نظر سنجى 
تقلبى متهم شد

تظاهرات نژاد پرستانه در جنوب 
لس  آنجلس به خشونت كشيده شد

معماى قتل اعدام گونه سه جوان در 
اينديانا؛ پليس كمك خواست

تيراندازى در 
ويرجينيا يك كشته 

برجاى گذاشت؛ 
مرگ افسر پليس در 
اولين روز كارى
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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:     

كليد  مالزى  از  ايرانى  اتباع  اخراج  از  تازه  موجى 
خورده است. اينبار وزارت آموزش مالزى با كاهش 
5 درصدى بودجه دانشگاه هاى اين كشور از مديران 
هزينه هاى  در  جويى  صرفه  براى  خواسته  دانشگاه ها 
خود استاتيد خارجى را در ليست استادان سال اينده 
تحصيلى خود قرار ندهند. به همين رو بيش از 100 
استاد و فعال دانشگاهى ايرانى تبار كه در مراكز آموزش 

عالى مالزى فعال بودند در آستانه اخراج قرار دارند.
وزارت آموزش عالى مالزى در سال 2016 با كاهش 
بر  عالوه  كه  طورى  به  شده،  مواجه  بودجه  شديد 
تحوالت اساسى كه در ساختار اين وزارتخانه ايجاد 
شد، در برنامه اى با عنوان  استقالل مالى دانشگاه ها، 
رسما از مراكز آموزش عالى خواست براى استقالل 
مالى بخصوص از طريق جذب دانشجويان خارجى 

اقدام كنند.
به  تخصيصى  بودجه  برآوردها،  برخى  به  توجه  با 
وزارت آموزش عالى مالزى امسال حدود 600 ميليون 

دالر كاهش يافته است.
بودجه آموزش عالى اين كشور جنوب شرق آسيا كه 
جذب دانشجويان خارجى را براى كسب درآمد حدود 
در  سال 2020  تا  سال 2011  از  دالرى  ميليارد   150
برنامه داشت، سال 2016 حدود پنج درصد از بودجه 
سه  از  بيش  به  بودجه  اين  و  ديد  خود  براى  را  ملى 
ميليارد و 440 ميليون دالرى رسيد كه نسبت به سال 

2015 ميالدى 5.8 درصد كاهش نشان مى دهد.
و  عالى  آموزش  بودجه  سقف  ترين  پايين  اين 

دانشگاه هاى مالزى از سال 2010 است.
كرده اند  بينى  پيش  مالزى  عالى  آموزش  كارشناسان 
يكى از مشكالت فورى كاهش بودجه دانشگاه هاى 
اين كشور قطع بورسيه ها، كمك هزينه هاى تحصيلى، 
به  اساتيد  به  پرداخت  هزينه  و  تحقيقاتى  بودجه هاى 

ويژه اساتيد خارجى دانشگاه هاى مالزى خواهد بود.
ديگر  برخى  در  بحران  به  تواند  مى  امر  اين 
مانند  مالزى  عالى  آموزش  زيرمجموعه هاى  از 
بيمارستان هاى آموزشى، مراكز تحقيقاتى و توسعه اى، 
منجر  هزينه انتشار مقاالت و انتشارات علمى و … 

شود.
با اين حال، وزارت آموزش عالى مالزى براى نجات 
از كاهش بودجه به آرامى به بازنشستگى نسل قديم 
اساتيد و مقامات دانشگاه ها رو آورده تا بتواند از اين 

مشكالت خارج شود.

خارجى  محققان  و  اساتيد  اخراج  يا  همكارى  قطع 
هاى  دانشگاه  برخى  هاى  برنامه  از  نيز  ها  دانشگاه 
دهد  مى  نشان  دريافتى  اطالعات  و  است  كشور  اين 
جارى  هفته  (يو.تى.ام)  مالزى  تكنولوژى  دانشگاه 
اساتيد خارجى خود را فراخوانده و فرصت يكماهه 

براى تسويه حساب داده است.
اين  در  خارجى  استاد   150 حدود  شود  مى  گفته 
دانشگاه تدريس مى كنند كه بيش از 20 نفر از آن ها 

را اساتيد ايرانى تشكيل مى دهند.
تاييد  را  نشست  اين  برگزارى  اساتيد  اين  از  برخى 

كرده اند.
مالزى  هاى  دانشگاه  در  ايرانى  استاد   100 حدود 
ديگر  ايرانى  حدود 150  همچنين  كنند.  مى  تدريس 
نيز به عنوان محقق دوره هاى پسادكترى در دانشگاه ها 
و مراكز تحقيقاتى اين كشور مشغول به كار و فعاليت 

هستند.
تعداد دانشجويان ايرانى در مالزى نيز طى سال هاى 
دانشجويان  جمعيت  و  گذاشته  كاهش  به  رو  اخير 
ايرانى كه در سال 1391 براساس آمارهاى رسمى 14 
هزار نفر تخمين زده مى شد اكنون به حدود پنج هزار 

نفر رسيده است.
هزار   135 حاضر  حال  در  مالزى،  آمار  براساس 
آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه  در  خارجى  دانشجوى 
عالى دولتى و خصوصى اين كشور تحصيل مى كنند 
و  شوند  مى  شامل  را  دانشجويان  از  درصد   10 كه 
بحران كاهش بودجه گريبان اين گروه از دانشجويان 

را با افزايش شهريه نيز خواهد گرفت.
عباس قنبر، رايزن علمى جمهورى اسالمى در مالزى 
در گفت وگو با يك خبرگزارى داخلى ايران با تاييد 
خبر اخراج استادان ايرانى، از زير بار حمايت از حقوق 
ايران  سفارت  گفته:  و  كرده  خالى  شانه  استادان  اين 
نمى تواند به استاتيد ايزانى كمكى كند چرا كه مداخله 
در قراردادهاى بين دانشگاه ها واستادان به منزله دخالت 

در امور داخلى مالزى است.
برخى استادان ايرانى در دانشگاه هاى مالزى با شگفت 
گفته اند:  اسالمى  جمهورى  سفارت  موضع  از  زدگى 
اين روند يعنى عدم توجه مسئوالن سفارت به وضعيت 
شهروندان ايرانى تبار كه به صورت قانونى در مالزى به 

فعاليت مشغول هستند باورنكردنى است. 
از  كشورها  ديگر  ديپلماتيك  مقامات  مى گويند  آنها 

جمله زاپن ازاستادان اخراجى خود حمايت كرده اند.

با خبر شديم كه تعدادى از هموطنان ايرانى از يك 
 Advertising Solutions كمپانى تبليغاتى به نام
است،  مستقر  جورجيا  ايالت  كلمبوس  شهر  در  كه 
ايميل هايى دريافت كرده اند كه اين موسسه در ازاى 
آنكه تبليغات يك گوشى تلفن ساخت شركت نوكيا 
را روى اتومبيل هاى آنها قرار دهد به صورت هفتگى 
خودرو  دارندگان  به  دالر   400 معادل  دستمزدى 

پرداخت مى كنند.
مصمم  ايرانشهر  خبرنگاران  از  تيمى  رو  همين  از 
شدند تا صحت و سقم اين پيشنهاد به ظاهر جذاب را 

مورد بررسى قرار دهند.
اين تيم با پيگيرى و پاسخگويى به ايميل هايى كه به 
نام Steven Walls براى برخى ايرانيان و دارندگان 
نام هاى غير انگليسى ارسال شده بود، كشف كردند كه 
اين افراد به بهانه استفاده از اتومبيل هاى شخصى براى 
ايالت  در  مهاجر  اتباع  از  دارند  قصد  تبليغات  نصب 

كاليفرنيا سو استفاده كنند.
كه  است  صورت  اين  به  كالهبردارى  اين  روش 
ازاى  در   Advertising Solutions موسسه 
نصب تبليغات با شما قرار دادى براى 8 هفته تا 12 
ماه مى بندد و براى پرداخت نخست نيز به شما يك 
فقره چك به مبلغ 4450 دالر ارسال مى كند و از شما 
مى خواهد تا با كسر مبلغ 400 دالر بابت دستمزد هفته 
اول مبلغ 4050 دالر باقيمانده را به حسابى كه به شما 
معرفى كرده واريز نماييد تا متخصصين نصب تبليغات 
براى نصب به محل سكونت شما مراجعه و اتومبيل 

شما را طراحى كنند.
اما در حقيقت اين چك تقلبى است و پس از 30 
روز وجهى كه به عنوان واريز موقت از سوى بانك به 
حساب شما در زمان ديپازيت چك ريخته شده مسترد 

مى گردد.
به اين ترتيب شما در حقيقت 4050 دالر به حساب 
دريافت  پولى  هيچ  آن  ازاى  به  و  ريخته ايد  فردى 

نكرده ايد.
ايرانشهر  تحقيق  تيم  اعضاى  از  يكى  رهبرى  ندا 
مى گويد: «اين موسسه به دقت و با توجه به اسم افراد 
كند  انتخاب  قربانى  عنوان  به  را  كسانى  تا  مى كوشد 
كه احتمال مى دهد آنها تسلط كافى به زبان انگليسى 
ندارند و نمى توانند ابعاد اين موسسه را از طريق هاى 

معتبر رديابى كنند.»
خانم رهبرى ادامه مى دهد: «با توجه به اينكه بخش 
عمده اى از جامعه مهاجر ايرانى در آمريكا در جنوب 
نظر  به  هستند  اقتصادى  نسبى  رفاه  داراى  كاليفرنيا 
مبالغ  تا  كوشيده اند  بار  اين  كالهبرداران  مى رسد 

هنگفتى را به جيب بزنند.
پيش از اين در ديگر اياالت آمريكا با اسامى عربى 
و چينى نيز موارد مشابهى گزارش شده بود، اما رقم 
اين كالهبردارى ها به ازارى هر فرد به مراتب كمتر از 

4050 دالر در مورد جديد گزارش شده است.»
سازمان هاى  اصوال  گفته اند  ايرانشهر  به  كارشناسان 
بزرگ براى واگذارى تبليغات خود از نمايندگان معتبر 

استفاده مى كنند و هرگز نمى كوشند تا از روشى مشابه 
آنچه اين كمپانى معرفى كرده استفاده كنند.»

از  موسسه  اين  با  كه  ايرانشهر  تحقيق  تيم  اعضاى 
«فرد  مى گويند:  كرده  اند  برقرار  ارتباط  ايميل  طريق 
به  هستند  دخيل  كالهبردارى  اين  در  كه  افرادى  يا 
خوبى كوشيده اند تا هيچ رد قابل پيگيرى از خود باقى 
نگذارند. به گونه اى كه كليه راه هاى ارتباطى را 0كه از 
خود ارائه مى كنند در نهايت براى يك شهروند ساده 

قابل رديابى نيست.»
اين تيم با اشاره به موارد مشابه در مورد همين شركت 
و همين نام از جامعه ايرانى خواسته حتما در صورت 
دريافت چنين ايميل هايى نسبت به بررسى و مطالعه 
دقيق گزارش هايى كه در مورد اين افراد در اينترنت 
وجود دارد اقدام كنند و هرگز و تحت هيچ شرايطى 
دريافت چنين پشنهادات جذابى را به حساب شانس 
كه  باشند  متوجه  بلكه  نگذارند،  خود  خوب  اقبال  و 
گروهى از اعتماد به نفس آنها مى خواهند سواستفاده 

كرده و آنها را قربانى خود كنند.

اخراج استادان ايرانى از مالزى
سفارت ايران: كارى از ما ساخته نيست

مهندس ايرانى تبار 
نيروى دريايى 

آمريكا دادگاهى 
شد

كنگره آمريكا
 از ايران خواست

 به آزادى 
رابرت لوينسون 

كمك كند

هشدار به اهالى كاليفرنيا:
كالهبردارى جديد تبليغاتى با وعده حقوق هفتگى

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

يك آمريكايى ايرانى تبار، كه در سال 1985 ميالدى 
پس از كسب تابعيت آمريكا نام خود را به جيمز رابرت 
بيكر تغيير داد، به اتهام پنهان كردن تابعيت ايرانى خود 
در جريان طى مراحل گزينش ويژه براى شغل حساس 

خود، به دادگاه احضار شد.
مجيد كريمى از سال 2006 به عنوان مهندس برق در 
به  آغاز  آمريكا  دفاع  وزارت  دريايى  سامانه  فرماندهى 
با  سپتامبر  تروريستى 11  حمله  از  پس  وى  كرد؛  كار 
گذرنامه ايرانى خود به تهران سفر كرد، اما آن را مخفى 

نگاه داشته بود.
وى بدون آن كه نام ايرانى خود را به مقام هاى آمريكايى 
اجتماعى،  تامين  شناسايى  كارت  چهار  با  بگويد، 
معامالت مالى و نقل و انتقاالت بانكى انجام مى داد و از 
خارج مبالغ كالنى پول به حساب بانكى اش در آمريكا 

كه با نام ايرانى خود باز كرده بود، واريز مى كرد.
ايرانى-آمريكايى،  شهروند  اين  سكونت  محل  از 
همچنين سه گذرنامه ايرانى يافت شد كه يكى از آنها 
معتبر است كه در سال 2012 به نام مجيد كريمى صادر 

شده بود.
به نوشته «نيوى تايمز» او ممكن است تا نزديك به 70 

سال زندان محكوم شود.

مجلس نمايندگان آمريكا طى مصوبه اى از دولت ايران 
خواست به قول خود براى كمك به آزادى رابرت (باب) 
لوينسون، مامور پيشين پليس فدرال آمريكا، اف بى آى، 

عمل كند.
كميته  رئيس  رويس  اد  مصوبه،  اين  تصويب  از  بعد 
روابط خارجى مجلس نمايندگان گفت: باب لوينسون 
تاريخ  گروگان  ترين  مدت  طوالنى  فرزند،  هفت  پدر 
او  بازگردندان  براى  بايد  آمريكا  دولت  و  آمريكاست 

تالش بيشترى كند.
كاخ  سخنگوى  سفيد  كاخ  سخنگوى  ارنست  جاش 
سفيد در 29  دى به خبرنگاران گفت كه ايران در مورد 
كمك به جست وجوى آقاى لوينسون به آمريكا اطمينان 
خاطر داده است و افزوده بود مقام هاى آمريكا اعتقاد 

دارند رابرت لوينسون ديگر در ايران نيست.
رابرت لوينسون كارمند بازنشسته اداده آگاهى فدرال 
براى  كيش  جزيره  به  سفرى  در  پيش  سال  آمريكا، 9 

تحقيق درباره قاچاق سيگار ناپديد شد.
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اقتصاد و امور بين الملل:

را  بدى  بسيار  سرآغاز  فعًال   2016 جديد  سال 
ماه هاى  و  زده  رقم  جهان  مالى  بازارهاى  براى 
ژانويه و فوريه با يك روند نزولى و پرتالطم براى 
يافت  پايان  آسيا  و  اروپا  آمريكا،  در  سهام  اوراق 
سهام،  بورس  بازارهاى  بد  عملكرد  خالف  بر  اما 
بازار طال براى سرمايه گذاران پر رونق و سودآور 
بوده. رسيدن قيمت طال به محدوده فراتر از 1200 
ظرف  سابقه اى  كم  رشد  بيانگر  اونس  هر  در  دالر 

است. اخير  سال  چهار 
بازارهاى  در  طال  قيمت  دوباره  افزايش  جريان 
دو  طى  و  شد  آغاز  گذشته  سال  اواخر  جهانى 
كه  آنجا  تا  يافت  ادامه  جارى  سال  نخست  ماهه 
فلز  اين   2016 فوريه  و  ژانويه  ماه هاى  ظرف 
درصدى   20 تا   15 گرانى  يك  رنگ  زرد  زيباى 
جهانى  بازار  ترتيب  اين  به  است.  كرده  تجربه  را 
اكنون  هم  بد  سال   4 حدود  گذراندن  از  پس  طال 
از اميدوارى هاى تازه اى براى رونق سطح قيمت ها 
برخوردار شده ولى اكنون سوال اصلى تحليلگران 
مالى اين است كه آيا وضعيت كنونى رشد قيمت ها 

پايدار؟ يا  كرد  قلمداد  موقتى  روند  يك  بايد  را 
در  تجارى  كاالى  مهمترين  آنكه  بر  عالوه  طال 
واقع  در  مى رود  شمار  به  سازى  جواهر  صنعت 
تاريخ  در  ارزش گذارى  و  پولى  عنصر  قديمى ترين 
همه  در  انسان ها  مى شود.  تلقى  نيز  اقتصادى 
به  خاصى  عالقه  كهن  دوران  از  كشورها  و  جوامع 
اين فلز زيبا داشته اند و در تمام دوره هاى تاريخى 
صورت  به  طال  شهرنشينى،  و  تمدن  آغاز  از  پس 
و  رسمى  پول  نقش  ديگر  گونه هاى  به  يا  و  سكه 
در  چه  طال  واقع  در  است.  كرده  ايفا  را  ارزش  با 
مدرن  عصر  در  چه  و  قديم  دنياى  اقتصاد  دوران 
ارزش  سازى  ذخيره  دادوستد،  در  مهم  عامل  يك 
و  ارز  نوعى  كًال  و  مدت  دراز  انداز  پس  مالى، 
كالسيك  تعريف هاى  تمامى  كه  بوده  رايج  پول 
اقتصادى در مورد عملكرد ارز رسمى در مورد آن 
قيمت  بر  كه  اصلى  عوامل  اما  دارد.  كامل  مصداق 
طال در سطح جهانى اثر گذار است بيشتر به  چند 
نوبه  به  نيز  عوامل  اين  كه  است  مربوط  كلى  زمينه 
و  جهانى  اقتصاد  وضعيت  با  مستقيمى  ارتباط  خود 

دارند. كشورها  داخلى  شرايط  همچنين 
***

1) يك نقش مهم طال خصوصًا در دوران اقتصاد 
مدرن نيم قرن گذشته، جايگاه آن به عنوان پناهگاه 
كلى  طور  به  است.  بوده   (Safe Haven)مالى
وقتى كه هر گونه اتفاق نگران كننده در زمينه هاى 
داخلى  اوضاع  در  بين المللى  و  اقتصادى  سياسى، 
هم  مى دهد،  رخ  جهانى  سطح  در  يا  و  كشورها 
خريد  به  بزرگ  سرمايه داران  هم  و  عادى  افراد 
پناه  طال  به  واقع  در  و  مى شوند  عالقمند تر  طال 
و  اوكراين  داخلى  جنگ  نمونه  براى  مى برند. 
اصلى  محرك  يك  غرب  جهان  با  روسيه  تنش هاى 
در افزايش موقت قيمت طال در اوايل سال 2014 
اخبار  يا  و  شديد  درگيرى هاى  و  جنگ  بروز  بود. 
هر  اصوالً  يا  و  اروپا  در  اقتصادى  مشكالت  بروز 
تقويت  عامل  نوعى  كننده  نگران  و  بد  خبر  گونه 

مى باشد. طال  قيمت 
پشتوانه  تامين  براى  مالى  وسيله ى  نوعى  طال   (2
بانك هاى  است.  مختلف  كشورهاى  در  ارزى 
پيشرفته  كشورهاى  در  چه  جهان  تمام  در  مركزى 
زيادى  مقدار  همواره  ضعيف  كشورهاى  يا  و 

حفظ  خود  انبارهاى  در  و  خريدارى  طال  شمش 
طال  جهانى  خريداران  مهمترين  از  يكى  كنند.  مى 

است. بوده  چين  مركزى  بانك  اخير  سال هاى  در 
دالر  قيمت  تعيين  در  كه  ديگرى  عامل   (3
دالر  ضعف  و  قدرت  ميزان  مى باشد  موثر  بسيار 
آمريكاست. از سال هاى بعد از پايان جنگ جهانى 
مبادالت  براى  ارزى  واحد  مهمترين  به  دالر  دوم 
نفت،  طال،  رسمى  قيمت  و  شد  تبديل  جهانى 
بر  صرفًا  خام  مواد  همه  و  صنعتى  فلزات  غالت، 
كه  گاه  هر  مى شوند.  مبادله  و  تعيين  دالر  اساس 
مانند  معتبر  ارزهاى  ساير  با  دالر  برابرى  ارزش 
قيمت  كند  تغيير  سوئيس  فرانك  پاوند،  ين،  يورو، 
گردد.  مى  آشكارى  تغييرات  دستخوش  نيز  طال 
قيمت  ضعف  موجب  قوى  دالر  گفت  مى توان  كًال 
طال  شدن  گران  به  دالر  تضعيف  و  مى شود  طال 
مى انجامد. اين رابطه معكوس طال و دالر خصوصًا 
سطح  در  بارها  اين سو  به  ميالدى   1970 دهه ى  از 
جهانى تكرار شده و به اثبات رسيده است. تقويت 
 2015 تا   2013 سال هاى  در  دالر  جهانى  ارزش 
همين  در  طال  بهاى  شديد  كاهش  در  مهمى  عامل 

دوره ى زمانى بود.
كشور  هر  ملى  ارز  ضعف  و  قدرت  همچنين   (4
آن  «داخلى»  اقتصاد  در  طال  قيمت  بر  فورى  تاثير 
ريال  ارزش  ضعف  مثال  براى  مى گذارد.  كشورها 
در  طال  قيمت  آشكار  جهش   2011 سال  از  ايران 

داخل كشور را به دنبال داشت.
ميزان  با  است  مرتبط  طال  بهاى  از  بخشى   (5
سازى  جواهر  امور  در  فلز  اين  تقاضاى  و  عرضه 
يا  و  الكترونيك  قطعات  توليد  مثل  صنايع،  ساير  و 

شيميايى. محصوالت  توليدات  برخى 
***

اثر  كه  آنها  مهمترين  فوق،  عوامل  ميان  در 
يكى  دارند،  طال  قيمت  سطح  بر  بيشترى  گذارى 
شرايط  در  مالى  پناهگاه  عنوان  به  طالست  نقش 
گذارى  تاثير  ديگرى  و  اقتصادى  دشوارى هاى 
و  جهانى  رايج  ارزهاى  ضعف  و  قوت  متقابل 

خصوصًا دالر بر طال.
دهه  پايان  در  پرطرفدار  زيباى  فلز  اين  بهاى 
1990 فقط حدود 320 دالر در اونس بود اما طى 
11 سال پس از آن به باالترين رقم خود در تاريخ 
پرتالطم  دوره  اين  رسيد.  دالر   1895 حدود  يعنى 
نقدينگى،  حجم  شديد  افزايش  با  بود  همزمان 
بدهكارى هاى شديدتر و ضعيف شدن ارزش دالر 
يعنى  شد،  معكوس  روند  اين  سپس  اما  جهان  در 
خارج  بحرانى  حالت  از  آمريكا  اقتصادى  وضعيت 
گرديد و ادامه رشد پايدار اقتصادى، تقويت مجدد 
طال  ارزش  شديد  كاهش  همزمان  طور  به  و  دالر 

را به دنبال آورد. 
موقتى  طال  قيمت  كنونى  رشد  كه  سوال  اين  اما 
مستقيم  بستگى  سوال  اين  پاسخ  پايدار؟  يا  است 

جهانى. اقتصاد  كلى تر  تحوالت  روند  به  دارد 
دالر  قدرت  اگر  مى گويند  بين المللى  كارشناسان 
يا  و  گردد  آشكار  تورم  نشانه هاى  يا  يابد  كاهش 
هجوم  شود  پديدار  جهان  در  شديدى  بحران هاى 
قيمت  و  يافت  خواهد  ادامه  طال  خريد  سوى  به 
اگر  اما  كرد  خواهد  تجربه  را  مدت  دراز  رشد  آن 
دالر  قدرت  خصوصًا  و  اقتصادى  خوب  خبرهاى 
طال  كنونى  گرانى  احتماالً  آنگاه  بماند  پابرجا 

بود. خواهد  موقتى 

چرا طال دوباره گران شد؟
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نويسنده: امين اكبريان

كشورهاى
 «گروه 20»

 به جنگ ارزى 
پايان مى دهند

مهم  اجالس  در  جى-20  گروه  عضو  كشورهاى 
ديگر  بار  شد  برگزار  چين  شانگهاى  در  كه  خود 
هماهنگ  سياست هاى  اجراى  با  كه  شدند  متعهد 
خود از رقابت هاى منفى و مشكل آفرين در رابطه 
با كاهش نرخ ارزهاى جهانى پرهيز كنند. اين گروه 
 (20-G) كه متشكل از 20 كشور قدرتمند جهان
مى باشد در گردهمايى شهر شانگهاى چين تصمياتى 
در زمينه سياست هاى ارزى اتخاذ كردند كه از سوى 

ناظران بسيار حساس توصيف شده است.
 طى دو سال گذشته كه مجموعه اقتصاد جهانى 
دچار نوعى حالت آهستگى و ركود نسبى گرديده، 
مشخصًا   - اقتصادى  قدرتمند  كشورهاى  برخى 
چين و ژاپن – اقداماتى براى تضعيف ارزش پول 
رسمى اين كشورها در برابر ساير ارزهاى جهانى 
انجام داده اند كه اين اقدامات انتقاد و اعتراض ساير 

كشورهاى نيرومند اقتصادى را برانگيخته است.
غير  اقدامى  در  گذشته  سال  چين  مركزى  بانك 
منتظره  ارزش برابرى پول رسمى (يوان) آن كشور 
در برابر دالر و ساير ارزهاى معتبر جهانى را كاهش 
خود  ضعف  به  رو  اقتصاد  به  طريق  اين  از  تا  داد 
خصوصًا در عرصه صادرات كاال كمك كند. اين 
در  شديد  تالطم  موجب  گذشته  تابستان  در  اقدام 
جهانى  بازارهاى  در  خصوصًا  و  ارزى  مبادالت 
را  مشابهى  اقدامات  نيز  ژاپن  دولت  گرديد.  سهام 
در مقياس محدودتر براى كاستن از ارزش پول ملى 
است.  داده  انجام  خارجى  ارزهاى  برابر  در  (ين) 
ضعيف شدن نرخ برابرى ارز رسمى يك كشور در 
قيمت  ارزانى  موجب  جهانى  ارزهاى  ساير  مقابل 
كاالهاى صادراتى آن كشور در عرصه بين المللى 
كاال  صادرات  ترغيب  سياست  نوعى  و  مى شود 
محسوب مى گردد. براى مثال ضعف ارزش برابرى 
يوان چين در برابر دالر آمريكا موجب كاهش قيمت 
محصوالت چينى براى خريداران آمريكايى مى شود 
چينى  كاالهاى  فروش  ميزان  تواند  مى  امر  اين  و 
فعاليت  رشد  به  منجر  كه  اقدامى  دهد،  افزايش  را 
چين  در  اشتغال  سطح  گسترش  و  كارخانجات 
صندوق  قوانين  ناقض  اقدامى  چنين  اما  مى گردد. 
بين المللى پول (IMF) و در تضاد با سياست هاى 
زيرا  مى باشد   (WTO)جهانى تجارت  سازمان 
جهت  در  دولت ها  دخالت  و  عمدى  دستكارى 
كاهش غير طبيعى نرخ ارز مى تواند موجب اقدامات 
مشابهى از سوى ساير كشورها گردد و چنين روندى 
منجر به نوعى رقابت ناسالم در تجارت جهانى و به 
اصطالح  بروز «جنگ ارزى» مى شود كه اين سناريو 

به ضرر همه كشورها در اقتصاد جهانى است. 
در  چين  مقامات  شانگهاى  روزه  سه  اجالس  در 
متحدان  و  آمريكا  مكرر  درخواست هاى  به  پاسخ 
در  ديگر  كه  شدند  متعهد  باالخره  اروپايى اش، 
نرخ برابرى يوان با ساير ارزهاى جهانى دستكارى 
نكنند. دولت هاى غربى تاكيد مى كنند كه در اقتصاد 
صرفًا  ارزها  واقعى  نرخ  تعيين  آزاد،  سرمايه دارى 
و  بين المللى  آزاد  بازار  ستد  و  داد  طريق  از  بايد 

بدون دخالت دولت ها تعيين گردد. 
در گروه «20» عالوه بر آمريكا و متحدان آسيايى 
و اروپايى اش، برزيل، روسيه، آرژانتين، چين، هند، 
آفريقاى جنوبى و از خاورميانه هم تركيه و عربستان 

عضويت دارند. 
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.

نگاهى به عوامل اثر گذار در بازار 
جهانى فلزات قيمتى
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حاج سياح كه بود؟

 1304 مرگ   -  1215 (تولد  َسيّاح  على  محّمد 
در  محمدرضا،  مّال  فرزند  شمسى)  هجرى 
محالت متولد شد. در جوانى به قصبه مهاجران 
از  بعد  رود.  مى  خود  متمّول  عموى  نزد  اراك، 
اراك  (يا  آباد  سلطان  در  طلبگى  تحصيل  كمى 
و  او  خانواده  كه  شود  مى  متوّجه  امروزى) 
در  او  براى  را  عمو  دختر  ازدواج  خيال  عمو، 
و  پرشور  سرى  او  كه  جا  آن  از  اّما  دارند؛  سر 
رود  مى  فرو  فكر  به  داشت  دغدغه  پر  خيالى 
عمرم  تمام  بايد  شود  واقع  امر  اين  «هرگاه  كه: 
در اين جا بگذرد. از هيچ جا و هيچ چيز باخبر 
بهتر  كه  گرفت  قّوت  خيال،  رفته  رفته  نباشم. 
آن است بدون اطالع احدى سفرى بروم و فى 

نمايم». سياحتى  الجمله 
شنبه،  سه  شب  فكر،  همين  با  سياح،  حاج 
از  سحر  طليعه  هنگام  شوال،  دوم  و  بيست 

خواب بيدار شده سفر خود را آغاز كرد؛
سفرى طوالنى و بيست ساله و البته با وضعى 

درويش گونه: متفاوت و 
«بالجمله عباى خود را با عباى اخوى كه كهنه 
و  جوراب  بدون  گيوه  با  كرده،  عوض  بود  تر 
و  بود...  كمر  شال  هم  و  سفره  هم  كه  دستمالى 
عمامه و سه قرص نان و هزار دينار وجه نقد».
حاج سياح، اخالق خاصى دارد. در آن دورانى 
گرفته  فرا  را  مملكت  ريا  و  رنگ  و  نادانى  كه 
به  مملكت،  آبادانى  و  تربيت  و  فرهنگ  و  بود 
نابودى  خطر  در  قاجار،  شاهان  كفايتى  بى  دليل 
افكار  از  غير  افكارى  سياح،  حاج  داشت،  قرار 
موارد  اين  پروراند.  مى  سر  در  را  عادى  مردم 
داليل  به  (كه  سياح  حاج  خاطرات  كتاب  در 
شد)  ممنوع  انقالب  از  پس  آن  چاپ  متعددى 
هم  سفرنامه  كتاب  اين  در  اّما  دارد؛  نمود  بيشتر 

ببينيم. را  افكار او  از  هايى  توانيم نمونه  مى 
مى  گرسنه  و  پول  بى  شّدت  به  تفليس  در  او 

شود. به حدى كه به حال مرگ مى افتد:
تكّلم  به  كه  حدى  به  ام.  گرسنه  بسيار  «ديدم 
از  بعضى  نزد  كه  افتادم  خيال  به  نيستم.  قادر 
آشنايان بروم. باز پشيمان شدم. ديدم ُمردن بهتر 
گفتم:  خود  با  باز  بردن.  خلق  به  التجا  از  است 
حفظ بدن، واجب است. چاره اى بايد كرد. باز 
تو  كه  بيند  مى  دهنده  روزى  كه  گذشت  دلم  به 
وضع  همان  به  ناچار  حالتى.  چه  به  و  گرسنه 
راضى شده و خود را مشغول به كتاب داشتم».

ناپسند  را  مردم  از  درخواست  سياح،  حاج 
كسى  از  جا  هيچ  در  كتاب  طول  در  و  داند  مى 
و  تحصيل  امر  در  مگر  كند؛  نمى  درخواستى 
زبان آموزى. او از بى فرهنگى، بى ادبى، نادانى 
سلسله  ارمغان  كه  جامعه  بر  حاكم  دينى  بى  و 

بى كفايت قاجار است رنج مى برد:
شدم.  منزل  جوياى  رفته،  گرجيان  سراى  «به 
هيچ  به  من  و  دانند  مى  مرا  زبان  همگى  ديدم 
نمى  چيزى  السنه  ساير  و  ايشان  لسان  از  وجه 
فهمم. زياد بر من اثر كرد كه ما مردم ايران چرا 

اين قدر بى تربيت شده ايم».
او از عقب ماندگى ايران، عذاب مى برد:

و  وين  ديدن  جهت  بخار،  كالسكه  بر  «سوار 
كالسكه  آن  در  اتفاقًا  شديم.  پاريس  به  رفتن 
گفت  مى  سخن  چنان  بود.  زارعين  از  يكى 
زارع،  شخص  نفر  يك  كه  بودم  حيران  من  كه 
پرسيد:  شده!  كجا  از  اطالع،  همه  اين  صاحب 
«در  گفتم:  شما؟».  از  يا  است  بهتر  ما  آهن  «راه 

پرسيد  اند».  نساخته  آهن  راه  هنوز  ما  خاك 
ناچار  نداشتم.  دانم»  «نمى  جز  جوابى  «چرا؟». 
شدم.  خجل  ولى  آوردم؛  ميان  به  ديگرى  سخن 

وين». به  رسيديم  تا  رفتيم  محجوبانه 
مى  ديگر  ممالك  در  را  پيشرفت  سياح،  حاج 
مى  مشاهده  حتى  او  خورد.  مى  حسرت  و  بيند 
با  مرز،  طرف  اين  در  كشورش  مردم  كه  كند 
چند  كه  مرز  طرف  آن  در  همسايه  كشور  مردم 

متفاوتند: قدر  چه  ندارند  فاصله  بيشتر  قدم 
آن سوى مرز در ايروان ديدم شخصى با لباس 
گرديد.  =گذرنامه  تذكره  جوياى  نشسته،  نظام 
چون دانست تركى نمى دانم، با مهربانى پرسيد: 
«اهل  گفتم:  هستيد؟».  بلد  كدام  اهل  «همشهرى 
چه  تذكره،  اين  «به  گفت:   ...« عجم  عراق 
شاهى  چهارده  پنج  و  «بيست  گفتم:  دادى؟». 
جا  اين  «در  گفت:   .« ريال  نيم  و  هفده  با  برابر 
نوشته  نيم  و  ريال  سه  شاهى  ده  و  زار  سه  كه 

اند؟».
به  وقتى  دارد.  هم  خوبى  دقت  سياح،  حاج 
دارد  امكان  كه  جايى  تا  شود،  مى  وارد  شهرى 
در  و  كرده  بازديد  را  شهر  مختلف  هاى  مكان 
سفرنامه اش توصيف مى كند و از آن جايى كه 
خيلى از مكان ها و وسايلى كه در اروپا وجود 
دارد، در ايران ديده نمى شود، طبيعى است كه 
استفاده  با  اّما  نداند؛  را  ها  اين  از  خيلى  نام  او 
از فكر خودش نام هاى جالبى براى آنها به كار 
گويد:  مى  پزشكى  دانشكده  به  او  است.  برده 
گويد:  مى  نظامى  دانشكده  به  و  طبيبيه  مدرسه 
به  باغچه،  پارك:  به  چنين  هم  مربّيه؛  مدرسه 
به  و  آرامگاه  ايستگاه:  به  دارالفنون،  هنرستان: 

كالسكه. واگن: 
با همه اين حرف ها، به همه نوشته هاى حاج 
توصيف  در  او  كرد.  اطمينان  شود  نمى  سياح 

نويسد: مى  «پادوا»  شهر 
«عدد نفوس اهالى آن جا بيست و هفت هزار 
مشهورترين  دارد.  خوب  بسيار  مدارس  است. 
ديوان  اُنيورسيته.  به  موسوم  مدرسه  مدارس، 

بدى». پليس بسيار  دارد و  خيلى خوبى  خانه 
آيا  است.  بد  جا  آن  پليس  چرا  گويد  نمى  اّما 
با  هم  شايد  كردند؟  نمى  عمل  شان  وظايف  به 
دو  وقتى  بودند.  نكرده  تا  خوب  سياح،  حاج 
ماجراها  شرح  (كه  سياح  حاج  خاطرات  كتاب 
حاج  سفرنامه  و  است)  ايران  در  او  سفرهاى  و 
بندى  جمع  از  خوانيم  مى  را  فرنگ  به  سياح 
رسيم  مى  نتيجه  اين  به  كتاب،  دو  هاى  نظريه 

كه گاهى كه به حاج
طرف،  به  او  شود،  مى  گذاشته  احترام  سياْح 
مى  بداخالقى  او  با  كه  جايى  و  است  خوشبين 
شود.  مى  بدبين  شخص،  به  سياح،  حاج  شود، 
به  منطقى  هيچ  روابط،  اين  از  بعضى  در  ضمنًا 

خورد: نمى  چشم 
لباس  به  شخصى  ديدم  خانه.  قهوه  به  «آمدم 
اهل علم، نشسته و به من متوجه است و ضمنًا 

بسيار متوقع است كه من به او سالم كنم».
متوقع  طرف،  كه  داند  مى  كجا  از  سياح  حاج 
بعد،  سطر  چند  در  كه  مخصوصًا  اوست؟  سالم 
آن شخص را شخصى متواضع، معرفى مى كند:
بسيار  گفتم.  سالم  او  خيال  آسايش  «محض 
گفت.  جواب  گرمى  نهايت  در  شد.  خوشوقت 

نشستيم». هم  با  برخاست.  جا  از 

در دنياى كتاب و نشر:
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مجلس  در  خامنه اى  هواداران  سنگين  شكست  با 
خبرگان، بايد دليل اين شكست را در رفتارها و كردار 
خود خامنه اى جستجو كرد مردى كه توهم واليى و 
جهانگشايى تخيلى اش عزصه زندگى بر مردم را در 

ايران تنگ كرده است.
كتاب مجيد محمدى به موضوع زندگى سياسى اين 

ديكتاتور ضد ايرانى پرداخته است:
از  يكى  ايران  بر  اى  خامنه  حكومت  دوران 
ايرانى  جامعه  هاى  دوران  غمبارترين  و  تاريكترين 
از  اميد  گرفتن  اى  خامنه  مهم  دستاورد  است.  بوده 
يك ملت و نشاندن ياس و سرخوردگى و تباهى بر 
جاى آن بوده است. در دوران بيست و چند ساله ى 
حكومت خامنه اى نه تنها جامعه ى ايران در مقايسه 
با كشورهاى همسايه و نزديك از نظر شرايط منابع 
اقتصادى و انسانى پيشرفت قابل توجهى نداشته بلكه 
رتبه ى اين كشور در ميان ملل دنيا و همسايگانش 
سه  از  بيش  از  پس  امروز  است.  بوده  افول  به  رو 
دهه  دو  از  بيش  و  اسالمى  جمهورى  حكومت  دهه 
در  ها  شاخص  عموم  در  ايران  اى،  خامنه  حكومت 
دنيا  كشور  حدود 200  ميان  در  زير 150  هاى  رتبه 
قرار دارد. ساختارها، نظام هاى ارزشى و هنجارى و 
ايدئولوژى ها نقش اصلى را در رويدادها بازى مى 
كنند اما نقش انسان ها و بالخص رهبران سياسى و 
مذهبى و اجتماعى را نمى توان در روندهاى مثبت و 
منفى تحوالت ناديده گرفت. از اين جهت است كه 
را  رهبران  سياسى  فعاالن  و  اجتماعى  علوم  محققان 
موثر و لذا مسئول و پاسخگو مى دانند. رهبرانى بوده 
حقوق  نقض  خشونت،  ديكتاتورى،  عليرغم  كه  اند 
پيش  به  را  خود  كشور  قانون،  خالف  اعمال  و  بشر 
و  هفتاد  دهه  در  جنوبى  كره  رهبران  مثل  اند(  برده 
هشتاد ، يا تركيه در همين دوران) اما آيا ايرانيان به 
ازاى هزينه اى كه پرداخت كرده اند( تحمل حكومتى 

خشن و سفاك) دستاوردى هم داشته   داشته اند؟
چه  اى  خامنه  على  كه  است  آن  پرسش  اكنون 
بدين  را  كشور  كه  داشته  هايى  سياست  و  ويژگيها 
است؟  رهبرى  چگونه  او  است؟  برده  سو  و  سمت 
سبك رهبرى او چگونه بوده است؟ رهبرى اورا به 
چگونه  او  رهبرى  براى  يا  اند  فروخته  چگونه  مردم 
بازاريابى شده است؟ خامنه اى براى بقاى جمهورى 
هايى  حوزه  چه  بر  خويش  قدرت  تداوم  و  اسالمى 

تمركز داشته است؟
كتاب ولى امر مسلمين جهان: روايت توهم واليى، 
كوشش  به  مقدس  جباريت  و  تخيلى  جهانگشايى 
توسط   ، ميلدى   2012 سال  در  و  محمدى  مجيد 
شركت كتاب در لس آنجلس به چاپ رسيده است. 
اين كتاب كه مجموعه اى از يادداشت هاى نويسنده 
سال هاى 1388 تا 1390 است تالش ميكند به  در 

پرسش هاى فوق در سيزده فصل پاسخ دهد.
نامه  زندگى  اما  است  اى  خامنه  مورد  در  اثر  اين 
سياسى وى نيست، تمركز مطالب كتاب بر رفتارها، 
و  ها  سياست  ها،  گيرى  جهت  ها،  ايده  تصميمات، 
در  مستقيما  كه  است  اى  خامنه  على  هاى  نگرش 
ايرانيان  جمعى  و  فردى  زندگى  بر  دهه  دو  از  بيش 

اثر گذاشته است.
شايد بيش از همه خود على خامنه اى به اين نكته 
باور دارد كه ولى امر مسلمين جهان است و از همين 
جمهورى  دولتى  تلويزيون  و  راديو  سازمان  جهت 
كند  مى  فعاليت  وى  نظر  زير  مستقيما  كه  اسالمى، 
وى  به  رهبر  رضايت  بدون  را  عنوانى  تواند  نمى  و 

بدهد، بيش از همه با اين عنوان از وى ياد مى كند.

ولى امر 
مسلمين 
جهان

روايت 
توهم 
واليى
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پارك آبى سى ورلد (SeaWorld) كه به برگزارى 
نمايش دلفين ها و نهنگ هاى قاتل در آمريكا شهرت 
در  را  كارمندانش  از  برخى  كرده  اعتراف  دارد، 
و  شدن  نزديك  براى  حيوانات›  حقوق  ‹فعال  قالب 

جاسوسى از منتقدان اين پارك، مامور كرده بود.
فوريه   25) پنجشنبه  روز  سى ورلد  اعترافى  بيانيه 
حمايت  انجمن  يك  كه  شد  منتشر  حالى  در   2016
هفت  حيوانات›  با  رفتار  ‹اخالق  نام  به  حيوانات  از 
ماه پيش از جاسوس گماردن توسط سى ورلد انتقاد 

كرده بود.
سى ورلد كه در يازده نقطه آمريكا، از جمله فلوريدا 
و كاليفرنيا، پارك هاى آبى بزرگى دارد، امروز اعالم 
از  اما  كرد  خواهد  متوقف  را  جاسوسى ها  اين  كرد 
تعداد كارمندانى كه به عنوان فعال حقوق حيوانات 

بودند،  زده›  ‹جا  منتقد  انجمن هاى  ميان  در  را  خود 
صحبتى به ميان نياورد.

حقوق  طرفداران  اكثرا  كه  سى ورلد  منتقدان 
به  را  آبى  پارك هاى  مجموعه  اين  حيوانات اند 
بدرفتارى و بهره كشى از نهنگ ها و بعضا غفلت از 

سالمتى مربيان آنها متهم مى كنند.
اين انتقادها سه سال پيش، با پخش مستندى به نام 

«بلك فيش» از شبكه سى ان ان به اوج خود رسيد.
كه  وال ها  سابق  مربيان  از  يكى  مستند،  آن  در 
خود  تجارب  از  است،  سى ورلد  اصلى  منتقد  اكنون 
پرده  حيوانات  اين  با  «بدرفتارى ها»  چگونگى  و 

برداشت.
يكى از مواردى كه جان هارگرو به آن اشاره كرده 
از  قاتل)  (نهنگ  اوركا  وال   يك  نوزاد  كردن  جدا 

نوزادش بود در حالى كه نوزادان اين نوع وال ها براى 
يادگيرى رموز بقاء بايد در چند سال اول حيات در 

كنار مادرشان باشند.
آقاى هارگرو حتى از ضجه ها و گريه هاى وال مادر 
خبر داده و گفته بود به عنوان كسى كه سال ها مربى 
همكارنش  و  او  بوده،  سى ورلد  در  وال ها  آموزش 
همگى معترف بوده اند كه چنين اصواتى را هرگز از 

اين نوع والها نشنيده بودند.
اين  از  بعد  سى ورلد،  نمايش هاى  بليت  فروش 
اعتراض ها  موج  و  يافت  كاهش  شدت  به  مستند 
شدت  آن  نمايشى  برنامه هاى  شدن  متوقف  براى 

گرفت.
با وجود اين، تنها در سال 2015، حدود 4 ميليون 
نفر براى ديدن نمايش وال ها به سى ورلد رفته بودند.

اولين  براى  زيادى  اميد  با  هفته  اين  ايرانى  ميليونها 
بارپس از لغو تحريم هاى بين المللى عليه اين كشور 
در ماه ژانويه،  براى انتخاب اعضاى جديد پارلمان و 

مجلس به پاى صندوقهاى راى رفتند.
اما حتى پس از توافق ايران و شش قدرت جهان، 
از  برخى  حذف  بر  مبنى  متحده  اياالت  جمله  از 
محدوديت هاى موسسات نفتى و مالى  در ازاى وعده 
تهران به محدود كردن فعاليت هاى هسته اى خود، 
تحريم هاى جديد از راه رسيدند و تحريم هاى پيشين 
هم براى ايرانى -آمريكايى هايى مقيم دراياالت متحده 

آمريكا دست نخورده  باقى ماندند.
عالرغم آن كه كارشناسان معتقدند كه دولت آمريكا 
شهروندان  به  را  ها  تحريم  اين  نداشته  قصد  هرگز 
مى  منتقدان  از  برخى  كند،  تحميل  آمريكايى  ايرانى 
گويند تصويب اين قانون تا كنون به مجازاتهاى مدنى 
و تعقيب هاى كيفرى منجر شده است و اين موجب 
بروز سؤاالتى در مورد غير عملى و مبهم بودن اين 

قوانين مى شود.

در يك مورد قابل توجه، ماموران دولت فدرال در 
صبح روز 7 ژانويه 2010 به خانه محمود رضا بانكى، 
يك مهاجر ايرانى و شهروند اياالت متحده كه براى 
شركت  مشاوره جهانى مك كينزى در نيويورك كار 

مى كند، هجوم بردند.
گفت:  اس  بى  پى  خبرگزارى  به  ساله   39 بانكى 
ديوار  به  مرا  ريختند،  من  خانه  به  فدرال  «ماموران 
 7 ساعت  زدند0  دستبند  من  دستهاى  به  و  كوبيدند 
صبح بود كه ديگر تابعيت اياالت متحده  من، مدرك 
دكتراى من از دانشگاه پرينستون و كتاب منتشر شده 
من در بيوتكنولوژى  ، سالها كار سخت و اشتياق من 
به بهترين بودن هيچ يك ديگر اهميتى نداشت. من 

يك ايرانى متهم به قانون شكنى بودم.
بانكى كه متولد تهران است در سال 1996 شهروند 
دانشگاه  در  حضور  از  پس  او  شد.  متحده  اياالت 

پوردو و دانشگاه بركلى كاليفرنيا، از دانشگاه پرينستون 
دررشته مهندسى شيمى  فارغ التحصيل شد.

پذيرش  با  بانكى  كه  كردند  ادعا  كنندگان  بازداشت 
يك حواله مالى به ارزش  3.4 ميليون دالر از اعضاى 
خانواده اش در ايران تحريم هاى تجارى عليه ايران را 
نقض كرده است. او متهم به  مديريت يك  «حواله» ( 
شركت غيررسمى جهت انتقال پول) شده بود كه بدون 
مجوزو با  نقض  تحريم تعيين شده توسط آمريكا، 

ميان اين كشور و ايران پول مبادله مى كرد.
بانكى گفت اين پول، كه او در ماليات خود آن را 
اعالم كرده و با بخشى از آن آپارتمان نيويورك خود 
را خريده، از طالق مادرش به او رسيده است. او كه 
در آن زمان 33 ساله بود، بارها  درخواست آزادى به 
قيد ضمانتش رد شد، بالفاصله از محل كارش اخراج 
شد و مجبور به تماشاى گزارش هاى خبرى شد كه از 

او به عنوان مجرم ياد مى كردند.
بانكى  چنانچه  كه  بود  آن  از  حاكى  فدرال  قوانين 
متهم شناخته شود، به حداقل پنج سال حبس محكوم 
قوانين  پنهانى   نقض  به  نهايت  در  او  شد.  خواهد 
مربوط به تحريم متهم و به 5/2 سال زندان محكوم شد.

بانكى گفت: «آن دو سال طاقت فرسا در زندان مرا به 
اعماق تاريكترين ساعات، هفته ها و ماه هاى زندگيم 
مى  و  بدهم  دست  از  را  عقلم  بود  نزديك  برد.  فرو 

توانست به قيمت جانم تمام شود»0
پرونده بانكى تنها يك نمونه از پيچيدگى تحريم هايى 
است كه به تعداد بيشمارى  قانون، دستور اجرايى و 
مقررات توسعه يافته و حدود دوازده سازمان دولتى 

مأمور اجراى آنها شده اند.
 2012 ژوئن  نظردرماه  تجديد  دادگاه  باالخره 
محكوميت بانكى را لغو و پرونده او را بست ولى اين 
پس از زمانى اتفاق افتاد كه بازداشت كنندگان خواستار 
محاكمه مجدد او براى همان اتهامات شده بودند. در 
مجموع بانكى 22 ماه در زندان به سر برد كه 11 ماه 

از آن را در زندانى با تدابيرامنيتى شديد سپرى كرد.

قاضى پل انگلمايردر تالش براى شفاف سازى سابقه 
حبس بانكى اظهار داشت: « او يك مرد با استعداد و 
حتى نابغه است. آسيب وارده به زندگى آقاى بانكى 
ناشى از حبس طوالنى مدت  ايشان را نمى تواند تنها 
به وسيله 22 ماهى كه از او سلب آزادى شد وديگر بر 

نمى گردد، اندازه گيرى نمود.»
بانكى گفت: «آنچه من مى توانم به شما بگويم تجربه 
نحوه  و  ايرانى  آمريكايى  شهروند  يك  عنوان  به  من 
تأثيراين تحريم ها بر زندگى من  است. و حرف من 
براى اين دو كشور كه به دنبال كم و زياد كردن تحريم 
ها هستند آن است كه صرف نظر از مسيرى كه شما 
انتخاب مى كنيد، خسارت هاى ناخواسته وجود دارد.»
سابق  مدير  و  كلمبيا  دانشگاه  استاد  نفيو،  ريچارد 
شوراى امنيت ملى با اين ادعاى بانكى موافق است. 
نفيو گفت: «بديهى است كه ما در برخى موارد زياده 
روى كرديم ، و زمانى كه عدالت كيفرى وجود داشت 
، اقدامات ما عليه كسى پيش رفت كه كار اشتباهى 
انجام نمى داد.» او افزود: «من فكر مى كنم در نهايت 
آيد  مى  وجود  به  زمانى  و  است  تنش  يك  تنها  اين 
پذيراى  و  دسترس  در  با  همزمان  ميخواهيد  شما  كه 
اين نوع از تعامالت انسانى بودن ، امنيت خود را هم 

حفظ كنيد. «
او گفت: «من نمى توانستم به اين نكته فكر نكنم كه  
چرا پس از 22 ماه نگه داشتن من در زندان بيگناهى 
من ثابت شد. در كدام نقطه كفه ترازو از شما بيگناهيد 
مگر آنكه خالفش ثابت شود به شما گناهكاريد مگر 
من  براى  شد؟  جابجا  كنيد،  ثابت  رآ  خالفش  آنكه 
سخت ترين نكته از در زندان بودن اين بود كه مى 
دانستم  به اشتباه متهم شده ام. در اين كشور كارهاى 
هنوز  ولى  شوند،  مى  انجام  عاليى  نحو  بهه  بسيارى 

نوبت به اجراى عدالت نرسيده است. «
از  هم   هنوز  او  شهرت  و  پيشه  گويد  مى  بانكى 
دستگيرى او به اتهام نقض تحريم هاى تجارى آمريكا 

عليه ايران در سال 2010 آسيب مى بيند.

پارك آبى سى ورلد به جاسوسى از 
منتقدانش اعتراف كرد

شبكه خبرى PBS مى گويد:
با وجود توافق هسته اى، خسارت هاى ناخواسته ناشى از 
تحريم، شهروندان ايرانى آمريكايى را گرفتار مى كند

خبرها و نظرها:

www.iranshahrnewsagency.com
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آزمايشگاهى  انبوه  توليد  به  ديگر  گامى  انسان  آيا 
انسان نزديك شده است؟ اين سوالى اساسى است كه 
در پى نتيجه موفقيت آميز توليد آزمايشگاهى اسپرم در 

اذهان خطور كرده است.
آزمايشگاه،  در  اسپرم  توليد  با  شدند  موفق  محققان 
بچه موش هاى سالم توليد كنند. بچه موش هايى كه از 
اين اسپرم هاى آزمايشگاهى به دنيا آمدند نه فقط سالم 

بودند بلكه خود نيز صاحب بچه هايى سالم شدند.
به اين ترتيب راهى براى درمان نابارورى در مردانى 
كه به دليل شيمى درمانى، عفونت ها، ضربه، جراحى و 
مشكالت مادرزادى قادر به توليد اسپرم كافى يا سالم 

نيستند باز شده است.
در  فقط  كه  سلولى  تقسيم  نوعى  ميوز،  حال  به  تا 
سلول هاى جنسى رخ مى دهد، يكى از مهمترين موانع 
بر سر راه توليد سلول هاى جنسى (تخمك و اسپرم) 

در آزمايشگاه بوده است.
كروموزوم هاى  از  نيمى  بايد  سلول  تقسيم،  اين  در 
خود را از دست بدهد (مثال در انسان 23 كروموزوم 
داشته باشد) تا وقتى اسپرم و تخمك لقاح پيدا مى كنند، 

سلول حاصل 46 كروموزوم داشته باشد.
محققان چينى كه نتيجه اين تحقيق را در نشريه سلول 
(سلول هاى بنيادى) منتشر كرده اند، معتقدند تا به حال 
هيچكدام از تحقيقاتى كه در مورد ميوز آزمايشگاهى 
انجام شده نتوانسته ثابت كند تمام مراحل كليدى ميوز 

اتفاق افتاده است.
و  پيچيده ترين  از  يكى  اسپرم  توليد  واقع  در 
تخصصى  با  كه  است  بدن  در  فرايندها  طوالنى ترين 
آغاز  جنينى  دوران  در  اوليه  جنسى  سلول هاى  شدن 
مى شود و بعد با اسپرم سازى و تمايز اسپرم در بيضه ها 

در دوران بلوغ ادامه پيدا مى كند.
از  آزمايشگاه  در  اسپرم  توليد  براى  چينى  محققان 
سلول هاى بنيادى جنينى استفاده كردند و براى پرهيز 
از هر گونه خطا، گروهى از زيست شناسان متخصص 
توليد مثل، «استاندارد طاليى» (gold standard) را 
تعريف  آزمايشگاه  در  جنسى  سلول هاى  براى  توليد 

كردند.
كه  هستند  سلول هايى  جنينى  بنيادى  سلول هاى 

قابليت تبديل به هر نوع سلولى را دارند.
بعدى،  سه  كشت  محيط  از  استفاده  با  پژوهشگران 
هورمون ها، مواد شيميايى و بافت بيضه اين سلول هاى 
چند قابليتى (multipotent) را به سوى اسپرم شدن 

سوق دادند.
مرحله  يك  كردند  توليد  چينى  محققان  آنچه  البته 
پيش از تكامل نهايى اسپرم است، مرحله اى كه به آن 

اسپرماتيد مى گويند.

اسپرماتيد براى اينكه به اسپرم بالغ تبديل شود بايد از 
مراحل مختلفى عبور كند، از جمله اينكه از يك سلول 
گرد به شكل اسپرم، داراى يك سر و يك دم، در آيد.

اما اين سلول ها از نظر ژنتيكى و تعداد كروموزم مشابه 
 ،(IVF) اسپرم بالغ هستند و محققان با لقاح مصنوعى

تخمك ها را با همين اسپرماتيدها بارور كردند.
پروفسور شيائو يانگ چائو از فرهنگستان علوم چين 
كه در اين پژوهش شركت داشته گفته اميدوار است كه 
اين تحقيق «الهام بخش» محققان ديگر شود تا مشكل 

نابارورى و سترونى حل شود.
«مالحظات  بايد  راه  اين  در  كه  كرد  تاكيد  او  البته 
اخالقى» در نظر گرفته شوند و ابتدا بايد از بى خطر 

بودن آن مطمئن شد.
در ژاپن پيش از اين از اسپرماتيد براى تولد كودكان 
كشورها  بعضى  در  كار  اين  اما  شده  استفاده  سالم 

غيرقانونى است.
يكى ديگر از مشكالتى كه بر سر راه توليد اسپرم در 
آزمايشگاه وجود دارد اين است كه در بدن فرد بالغ 
سلول بنيادى جنينى وجود ندارد، اما پيش از اين با 
استفاده از سلول هاى پوست سلول هاى بنيادى جنينى 
با موفقيت انجام شده و دانشمندان چينى نيز اين را راه 

حل مناسبى مى دانند.
پروفسور رابين الول-بج از موسسه فرانسيس كريك 
براى  و  برانگيز»  «تحسين  را  تحقيق  اين  لندن  در 

تحقيقات پايه «فوق العاده» خواند:
«تصور مى كنم بسيارى فكر مى كنند توليد اسپرم كار 
راحتى است، مردها هيچ كارى نمى كنند و هر ساعت 
ميليون ها از اين وروجك ها توليد مى كنند. اما همينطور 
كه اين تحقيق نشان مى دهد توليد اسپرم پيچيده تر از 

اين حرف هاست.»
پروفسور آلن پيسى استاد دانشگاه شفيلد توليد اسپرم 
بيرون از بدن را هم از نظر «پيشرفت علم» و هم از نظر 

«درمان نابارورى مردان» جالب توجه خواند و گفت:
«با وجود اين نتايج اميدواركننده، ما هنوز تا استفاده 
فورى از اين شيوه براى درمان نابارورى مردان فاصله 

داريم.»
اين  نتيجه  به  مذهبى  مراكز  برخى  ديگر  سوى  از 
تالش  را  پروژه  اين  و  داده  نشان  واكنش  تحقيقات 
مجدد دانشمندان براى زير سپال بردن هويت معنوى 

انسانت قلمداد كرده اند.
در سال 1977 و پس از تولد نخستين گوسفند شبيه 
سازى شده نيز كليسا و رهبران مذهبى وقت خواستار 
توقف پژوهش ها در اين زمينه شدند و گفتند اين روش 
به توليد آزمايشكاهى انستن خواهد انجاميد كه مى تواند 

تبعات غير قابل جبرانى براى نشريت داشته باشد.

دانشمندان مى گويند كه موفق به توليد اجزاى بدن با 
كمك چاپگر ويژه سه بعدى شده اند كه پيشرفتى عمده 

در پزشكى ترميمى توصيف مى شود.
بخش هايى از استخوان، ماهيچه و غضروف پس از 
توليد با اين شيوه و پيوند خوردن به بدن حيوانات به 

طور طبيعى شروع به كار كرد.
اين پيشرفت، كه نتايج آن در نشريه «بيوتكنولوژى 
نيچر» چاپ شده نويدبخش استفاده از بافت هاى زنده 

براى ترميم بدن است.
كارشناسان، اين فناورى كه در آمريكا ساخته شده را، 
«مرغى كه واقعا تخم طال مى گذارد» توصيف كرده اند.

ايده استقرار سلول هاى منفرد با آرايشى كه جايگزين 
يك آرواره مصدوم، گوش كنده شده يا ماهيچه آسيب 

ديده قلب شود براى پزشكى بسيار نويدبخش است.
اما اين رشته با چالش بزرگى براى زنده نگه داشتن 
به  بافت هايى  در  سلول ها  اين  بوده:  روبرو  سلول ها 
قطر بيش از 0.2 ميليمتر از اكسيژن و مغذى ها محروم 

مى شوند و از بين مى روند.
تيم محققان در مركز پزشكى ويك فارست موفق به 
توسعه يك تكنيك تازه شد تا بافتى با حفره هاى ذره 
بينى، مثل اسفنج، را چاپ سه بعدى كند؛ به طورى كه 
اكسيژن و مواد غذايى به همه بخش هاى بافت نفوذ 

مى كند.

يك  آيتاپ،  فشرده»،  ارگان  و  بافت  چاپ  «سيستم 
مى كند.  تركيب  را  ژل  يك  و  تجزيه  قابل  پالستيك 
كه  ژل  و  مى كند  فراهم  را  بافت  ساختار  پالستيك، 
را  تازه  سلول هاى  رشد  زمينه  سلول هاست  حاوى 

فراهم مى كنند.
وقتى اين ساختمان در بدن حيوان كار گذاشته شد، 
پالستيك تجزيه شد و «ماتريسى» طبيعى از پروتئين ها 

كه توسط سلول ها توليد شد جاى آن را گرفت.
در همين حال، رگ هاى خونى و عصب ها شروع به 

رشد در آن كردند.
پروفسور آنتونى آتاال، سرپرست تحقيقات، گفت كه 
اكنون مى توان بافت ها را در اندازه هاى انسانى چاپ 

كرد.
بافت هاى تازه به اندازه بافت هاى بدن انسان محكم 
هستند، و دانشمندان اكنون منتظرند تا ميزان دوام آنها 

را بسنجند.
اما پروفسور آتاال گفت كه چاپ سه بعدى درحال 

باز كردن درهاى تازه اى به روى علم پزشكى است.
او گفته:  «فرض كنيد كه يك بيمار از ناحيه استخوان 
فك آسيب ديده و يك تكه آن از بين رفته. ما بيمار 
داده هاى  بعد  و  مى كنيم  تصويربردارى  مى آوريم،  را 
تا  مى كنيم  منتقل  چاپگر  افزار  نرم  به  را  تصويرى 
قطعه اى كه دقيقا جاى خالى فك را پر مى كند توليد 

كنيم.»
تكنيك هاى مشابه كه در آن ابتدا داربستى قابل تجزيه 
ساخته و بعد در سلول خيسانده مى شود هم اكنون در 

بيماران به كار گرفته مى شود.
زنان  به  فارست  ويك  مركز  در  قبل  سال  دو  مثال 
واژن رشد كرده در آزمايشگاه پيوند زده شد، اما طيف 
درمانى با اين شيوه به دليل مشكل زنده نگه داشتن 

سلول ها محدود است.
بافت هايى  ما  مطالعه  اين  «در  گفت:   آتاال  پروفسور 
با سفتى هاى مختلف از عضله گرفته تا غضروف و 
استخوان توليد كرديم تا امكان توليد طيف مختلفى از 

آن را نشان دهيم.»
كالج  دانشگاه  در  جراح  برچال،  مارتين  پروفسور 
لندن، به بى بى سى گفت:  «چشم انداز چاپ بافت 
و ارگان انسان براى پيوند زدن مدتى است واقعيت 
پيدا كرده، اما اعتراف مى كنم كه انتظار پيشرفتى به اين 

سرعت را نداشتم.»
«به نظر مى رسد آنها موفق به خلق مرغى شده اند كه 

واقعا تخم طال مى گذارد.»
او گفت كه هنوز تحقيقات بيشترى براى استفاده از 
اين بافت ها در بيماران الزم است با اين حال پيش بينى 
كرد كه جراحانى مثل او ظرف كمتر از يك دهه بتوانند 

از محصول اين فناورى استفاده كنند.

توليد موفقيت آميراپسرم آزمايشگاهى 
بار ديگر زنگ نگرانى ار توليد 

آزمايشگاهى انسان را به صدا درآورد

پزشكان «اجزاى بدن» را با چاپگر سه 
بعدى توليد كردند

در ودنياى علم و پزشكى:

www.iranshahrnewsagency.com

بزرگترين سنگ آسمانى از زمان انفجار چليابينسك 
اطلس  اقيانوس  در  زمين  اتمسفر  از  عبور  با  روسيه 

سقوط كرده است.
به   13:55 ساعت  در  فوريه  ششم  روز  حادثه  اين 
وقت گرينويچ در آب هاى ساحلى برزيل اتفاق افتاد 

اما خبر آن 25 فوريه 2016 منتشر شده است.
سقوط  اين  خبر  اعالم  در  تاخير  دليل  شده  گفته 
مواد  از  اطالع  عدم  و  آن  تبعات  از  نگرانى  كيهانى 

موجود در سنگ سقوط كرده بوده است.
تن  هزار   13 معادل  سوختن  هنگام  سنگ  اين 

«تى ان تى» انرژى توليد كرد.
به اين ترتيب اين بزرگترين سنگى است كه از زمان 
انفجار 2013 چليابينسك در روسيه به زمين برخورد 

مى كند.
به تخمين دانشمندان شهاب سنگ چليابينسك معادل 

500 هزار تن «تى ان تى» انرژى آزاد كرده بود.
در سقوط چليابينسك در روز 15 فوريه 2013 بيش 
از هزار نفر زخمى شدند كه بيشتر در اثر خرد شدن 

شيشه منازل بود.
اما آذرگوى اقيانوس اطلس عمدتا از نظرها دور ماند؛  
اين شهاب در ارتفاع 30 كيلومترى بر فراز اقيانوس در 

فاصله هزار كيلومترى از ساحل برزيل سوخت.
ناسا اين رويداد را در بخش «گزارش هاى آذرگوى» 

در وبسايت خود گزارش كرده است.
اندازه گيرى ها حاكيست كه ساالنه حدود 30 سيارك 
به  برخورد  از  پس  كيلومتر)   20 تا  يك  (از  كوچك 

اتمسفر زمين مى سوزند.
از آنجا كه بيشتر سطح زمين را آب پوشانده، بيشتر 
نواحى  بر  و  مى كنند  سقوط  اقيانوس ها  در  شهاب ها 

مسكونى اثر نمى گذارند.

سقوط يك 
سنگ بزرگ 
آسمانى در 

اقيانوس اطلس
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جمعه 14 اسفند/4 مارچ

1345 خورشيدى ( 1967 ميالدى)
نخست   - مصدق  محمد  دكتر  درگذشت 

وزير، در تبعيدگاه خود، احمدآباد
نخست  جلد  تاريخ»  با  «سوداگري  كتاب   
نوشته محمد امينى در پاسخ به كتاب در پاسخ 
به كتاب « دكتر مصدق - آسيب شناسى يك 
ازسوى  ميرفطروس  على  نوشته   » شكست 

انتشارات شركت كتاب منتشر شده است. 
 

شنبه 15 اسفند/ 5 مارچ

1341 خورشيدى ( 1963 ميالدى)
زادروز رضا چايچى، شاعر

1353 خورشيدى ( 1975 ميالدى)
قراردادى  الجزاير-  پيمان نامه 1975  امضاى 
ميان كشورهاى ايران و عراق كه خط مرزى 
تعيين  را  اروندرود  آبهاى  در  عراق  و  ايران 

كرده است
1373 خورشيدى ( 1995 ميالدى)

و  محقق  خويى،  زرياب  عباس  درگذشت 
مترجم

يكشنبه 16 اسفند / 6 مارچ

1333 خورشيدى ( 1955 ميالدى)
زادروز حافظ موسوى، شاعر

1351 خورشيدى ( 1973 ميالدى)
تأسيس فرهنگستان ادب و هنر ايران (وابسته 
دكتر  رياست  به  هنر)  و  فرهنگ  وزارت  به 

پرويز خانلرى
1368 خورشيدى ( 1990 ميالدى)

درگذشت حسين قوامى (فاخته)،
حسين قوامى در ارديبهشت 1288 در تهران 
موسيقى  به  كودكى  دوران  از  او  شد.  متولد 
اسماعيل زاده،  حسين خان  بودند.  عالقه مند 
مرتضى  صبا،  ابوالحسن  كه  كسى  همان 
ياحقى  حسين  محجوبى،  رضا  محجوبى، 
در  بود  داده  آموزش  را  تهرانى  حسين  و 
كه  هنگامى  مى كرد.  زندگى  وى  همسايگى 
در  را  قوامى  حسين  صداى  اسماعيل زاده 
سنين 10-12 سالگى شنيد از پدر او خواست 
تا به وى اجازه دهد تا آموزش آوازى او را 
عهده دار شود كه با مخالفت پدر محمود قوام 

مواجه شد.
موسيقى  به  خوبى  ديد  با  زمان  آن  در 
پدر  مخالفت  دليل  و  نمى شد  نگريسته 
حسين قوامى نيز همين بود. اما از آن جا كه 
و  داشت  عالقه  خوانندگى  به  قوامى  حسين 
بود  او  مشوق  نيز  اسماعيل زاده  حسين خان 
دل سرد نشد. وى به آهستگى با گوش گرفتن 
آثار خوانندگان آن زمان و تقليد از ايشان به 
سن  به  رسيدن  با  پرداخت.  تجربه اندوزى 
حجازى  عبداهللا  نزد  محرمانه  شكل  به  بلوغ، 

آموزش ديد. 
مستعان،  حسينقلى  سوى  از   1325 سال  در 
رئيس راديو به او پيشنهاد كار در راديو داده 
شد. حسين قوامى به دليل شرايط خانوادگى 
و مخالفت ايشان و نيز محدوديت هاى محل 
شرط  اين  به  را  پيشنهاد  اين  (ارتش)  كارش 
ناشناس  عنوان  به  راديو  در  كه  كرد  قبول 
معرفى شود. سرانجام وى با همكارى مجيد 
وفادار، حميد وفادار و يا على تجويدى آغاز 
به كار نمود. پس از مدت شش ماه روح اهللا 
خالقى نام مستعار فاخته را براى وى برگزيد. 
اين نام تا زمان بازنشستگى از ارتش با او بود 
خويش  اصلى  نام  با  توانست  آن  از  پس  و 
برنامه اجرا كند. او مجموعًا 29 سال از سال 
1325 تا سال 1354 در راديو مشغول به كار 
بوده است. حسين قوامى در سنين 80 سالگى 

نيز همچنان آواز مى خواند.
 1368 اسفند   17 شنبه  پنج  قوامى  حسين 
شب   8:30 ساعت  در  مهر  ايران  بيمارستان 
فوت شد و در امامزاده طاهر كرج در جوار 
خاك  به  حنانه  مرتضى  و  بنان  غالم حسين 

سپرده شد.

دوشنبه 17 اسفند/ 7 مارچ

1367 خورشيدى ( 1989 ميالدى)
درگذشت عليرضا خواج هنورى - نوازنده

1329 خورشيدى ( 1951 ميالدى)
نخست  آرا،  رزم   حاجيعلى  سپهبد  ترور 
دستورنواب  به  پهلوى  شاه  محمدرضا  وزير 
گروه  از  طهماسبى  خليل  توسط  صفوى، 

تروريست هاى اسالمى
حاج على رزم آرا در 10 فروردين 1280 (9 
ذيحجه 1318 قمرى)، در شب عيد قربان در 
تهران به دنيا آمد. به همين دليل «حاج» را به 
نام او افزودند. على رزم آرا بعدها به نام سپهبد 
رزم آرا در تاريخ سياسى ايران شهرت يافت. 
بود  قزاقخانه  تحصيل كرده  افسران  از  پدرش 
از اين رو فرزندش را براى تحصيالت ابتدا به 
مكتب خانه و سپس به مدارس اليانس، اقدسيه 
و دارالفنون فرستاد. على در هفده سالگى وارد 
مدرسه نظام مشيرالدوله شد و بعد به خدمت 

بريگاد مركزى درآمد.
ديگر  افسر  چند  با  همراه  رزم آرا   1302 در 
شد.  اعزام  فرانسه  به  تحصيل  ادامه  براى 
تحصيالت نظامى را در دانشگاه نظامى سن 
ايران  به  سال  دو  از  پس  و  داد  انجام  سير 
شده  پياده نظام  رشته  وارد  كه  وى  بازگشت. 
بود، از دانشكده سن سير فارغ التحصيل شد.

در سال 1322 كه متفقين عده زيادى از رجال 
ارتش را به جرم تمايالت فاشيستى بازداشت 
برگزيده  ارتش  ستاد  رياست  به  وى  كردند، 
فرماندهى  او،  محبوبيت  افزايش  با  شد. 
دانشكده افسرى و دفتر نظامى شاه نيز به او 

واگذار شد.
نخست وزيرى رزم آرا با جنجال نفت همراه 
گس- قرارداد  اليحه  شد  ناگزير  او  و  بود 
گلشائيان را كه دولت محمد ساعد به مجلس 
داده بود پس بگيرد. كابينه او چند بار مورد 

استيضاح قرار گرفت.
سپهبد   1329 سال  اسفند  شانزدهم  روز  در 
حاج على رزم آرا در مسجد شاه تهران كشته 
شد. خليل طهماسبى، كه پس از دستگيرى در 
همان لحظه خود را عبداهللا موحد رستگارى 
فداييان  تروريستى  گروه  عضو  كرد،  معرفى 
اسالم، وابسته به نواب صفوى، كه آن زمان 
در اتحاد با آيت اهللا كاشانى بود، كه همان روز 

مسئوليت آن را به عهده گرفت.
1384 خورشيدى ( 2006 ميالدى)
درگذشت عباس شاپورى، آهنگساز

سه شنبه 18 اسفند/8 مارچ

1275 خورشيدى ( 1897 ميالدى)
اسدآبادى،  الدين  جمال  سيد  درگذشت 

انديشمند و فعال سياسى اسالمى
1358 خورشيدى ( 1980 ميالدى)

درگذشت نصرت اهللا محتشم - كارگردان و 
بازيگر تئاتر و سينما

1371 خورشيدى ( 1993 ميالدى)
و  نوازنده   - عبادى  احمد  استاد  درگذشت 

موسيقيدان
آثار موسيقى استاد عبادى در مركز موسيقى 

و فيلم ايران شركت كتاب موجود است
1367 خورشيدى ( 1989 ميالدى)

 - كرمانى  رياضى  عباس  دكتر  درگذشت 
استاد نجوم و هيئت دانشگاه

1390 خورشيدى ( 2011 ميالدى)
برجسته  ايرانشناس  افشار  ايرج  درگذشت 
در  بيمارى  دوره  يك  طى  از  پس  كشور 

بيمارستان جم تهران.
كتابشناس  و  ايرانشناس  محقق،  افشار  ايرج 
متولد  تهران  در   1304 مهر   16 درتاريخ 
بنيادگذار  افشار  محمود  دكتر  فرزند  او  شد. 
موقوفات دكتر محمود افشار يزدى و يكى از 
استادان مدرسه دارالفنون است. اسكندرنامه، 
قديم،  درايران  گاه شمارى  صالح،  پرونده 
نسخه  درباره  جستارها  و  رياض الفردوس 
كتاب  عنوان  به 300  نزديك  جمله  از  خطى 
منتشرشده او در زمينه هاى تصحيح، تأليف و 

ترجمه هستند.
آثار بى بديل اين پژوهشگر يگانه در شركت 

كتاب موجود است.

پنجشنبه 20 اسفند/10 مارچ

1316 خورشيدى ( 1938 ميالدى)
زادروز نوذر پرنگ، شاعر و ترانه سرا  نوذر 
سخايى  منوچهر  ياد  زنده  پيشنهاد  به  پرنگ 

براى مدت حدود يك سال 1984-1985 در 
شركت كتاب استخدام شد كه منشاء كارهاى 
فرهنگى بسيارى شد. اين شاعر بزرگ معاصر 
بدليل افسردگى مجبور به بازگشت به ايران و 

پيوستن به خانواده شد.
در  باد  سوى  آن  عنوان  با  او  شعر  كتاب 

شركت كتاب موجود است
1324 خورشيدى ( 1946 ميالدى)

ترور احمد كسروى - پژوهشگر ونويسنده
تبريز   1269 مهر   8) حكم آبادى  سيداحمد 
نام  بعدها  كه  تهران)،   1324 اسفند   20  -
تاريخ نگار،  برگزيد،  را  َكسَروى  خانوادگى 
و  حقوق دان  پژوهش گر،  زبان شناس، 
ملى گراى  استاد  وى  بود.  ايرانى  انديشمند 
وكيل  و  تهران  دانشگاه  در  حقوق  رشته 

دعاوى در تهران بود.
 1324 اسفند   20 تاريخ  در  كسروى  احمد 
بازپرسى  اتاق  در  سالگى،   57 سن  در  و 
ضرب  به  تهران  دادگسترى  كاخ  ساختمان 
گروه  توسط  چاقو»  ضربه   27 و  «گلوله 
تروريستى اسالم گراى «فدائيان اسالم»، ترور 
مختلفى  حوزه هاى  در  كسروى  احمد  شد. 
علوم  ادبيات،  زبان شناسى،  تاريخ،  هم چون 
قضاوت  وكالت،  روزنامه نگارى،  دينى، 
بنيان گذار  وى  داشت.  فعاليت  سياست  و 
ساختن  هدف  با  سياسى-اجتماعى  جنبشى 
يك «هويت ايرانِى سكوالر» در جامعه ايران، 
در  كه  بود  «پاك دينى»  جنبش  به  موسوم 

دوره اى از حكومت پهلوى شكل گرفت.
با  مبارزه  خواستار  كسروى  احمد 
«واپس ماندگى فكرى و علمى» و روشن گرى 
آنچه  از  وى  بود.  زندگانى  وجوه  تمامى  در 
آداب  و  خرافه گرايى  زندگى،  «اوضاع 
اجتماعى» مردم ايران مى دانست انتقاد داشت، 
همچنين خواستار «پااليش زبان فارسى» از هر 
گونه واژه عربى و سره نويسى در زبان پارسى 
بود. موضع گيرى هاى احمد كسروى در برابر 
كيش هاى رايج و نهادهاى مذهبى و اخالقى 
و مسلك ها و ارزش هاى سنتى و فرهنگى و 
تاختن او به باورهاى دينى و فرهنگى از تشيع 
و بهائيت گرفته تا شعرهاى حافظ و سعدى، 
از جمله مواردى بود كه مخالفت هاى بسيارى 

را عليه او برانگيخت.
آثار احمد كسروى بالغ بر 70 جلد كتاب به 
فارسى و عربى است. از مهم ترين  زبان هاى 
تاريخ  كتاب  دو  به  مى توان  كسروى  آثار 
مشروطه ايران و تاريخ هجده ساله آذربايجان 
به  مربوط  آثار  مهم ترين  از  كه  كرد  اشاره 
تاريخ جنبش مشروطه خواهى ايران مى شوند 
درباره  محققان  اصلى  مرجع  امروز  به  تا  و 

جنبش مشروطيت ايران بوده است.
براى  آذربايجان،  باستان  زبان  يا  آذرى   
نخستين بار اين نظريّه را مطرح كرد كه زبان 
رايج شدن  از  قبل  آذربايجان  منطقه  تاريخى 
آن  از  مورخان  كه  آذربايجانى  تركى  زبان 
به نام «آذرى» ياد كرده اند، زبانى از خانواده 
هنوز  نظريه  اين  بوده است.  ايرانى  زبان هاى 

مخالفانى دارد.
به  كسورى  قاتالن  جاى  به  مجازات  عدم 
گروه  تا  شد  موجب  انديش  دگر  يك  عنوان 
فداييان اسالم اقدامات تروريستى ديگرى را 
نيز در كارنامه خود ثبت كند. كه از آن جمله 

قتل حاجعلى رزم آرا بود.
و  بازبينى  با  كسروى  شيعيگرى  كتاب 
ويرايش همراه با يادداشت ها و افزوده ها، به 
ويراستارى محمد امينى نويسنده و پژوهشگر 
كتاب  شركت  توسط  آمريكا  در  ايران  تاريخ 

منتشر شده است.
شركت  در  نيز  كسروى  روانشاد  ديگر  آثار   

كتاب موجود است.
1379 خورشيدى ( 2001 ميالدى)

توسط  باميان  در  بودا  تنديس هاى  تخريب 
در  اسالمى  هاى  راديكال   – طالبان  رژيم 

افغانستان
1385 خورشيدى ( 2007 ميالدى)

 4 (زادروز  شايگان،  خسرو  درگذشت 
پيشكسوت  خورشيدى)،   1317 شهريورماه 

دوبله در ايران بر اثر بيمارى سرطان روده.
بر  را  آن  مديريت  وى  كه  مجموعه هايى  از 
مجوعه هاى  به  مى توان  است  داشته  عهده 
فوتباليستها  كارتون  و  ويژه  گروه  دريك، 

اشاره كرد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
4 مارچ تا 10مارچ (14 تا 20 اسفند)

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

www.iranshahrnewsagency.com
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 4 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

عبادى  شيرين  سخنرانى 

Until We Are Free
با حضور رضا اصالن

سه شنبه 8 مارچ  ساعت 8 شب 
رايگان  وروديه 

Skirball Cultural Center
2701 N Sepulveda Blvd.
Los Angeles, CA 90049

كانون سخن - جشن نوروز رنچو پارك

چهارشنبه 9 مارچ ساعت 7 شب 
وروديه 80 دالر 

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

لس آنجلس در  سورى  چهارشنبه 

سه شنبه 15 مارچ از 6 بعد از ظهر 
رايگان وروديه 

 818 908 08 08

Civic Center
1645 Corinth Ave

  Los Angeles, CA  90025

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

اكران فيلم ايرانى در بورلى هيلز

فيلم سينمايى شيفت شب 
جلسه پرسش و پاسخ با حضور نيكى كريمى

جمعه  11 مارچ   ساعت 7 شب
وروديه 29 دالر 

424 260 7004

9036 Wilshire Blvd.
 Beverly Hills, CA 90211

درويش مسعود  و  بيات  سينا  كنسرت 

ظهر  از  بعد   7:30 ساعت  مارچ   12 شنبه 
وروديه 35 تا 100 دالر 

818 908 08 08

Downtown Palace Theatre
630 S Broadway  Los 

Angeles, CA  90014

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

آصف فرامرز  كنسرت 

شنبه 5 مارچ ساعت 7/30 شب 

Irvine Barclay Theatre
4242 Campus Drive
Irvine, CA 92692

اكران فيلم ايرانى در انسينو

فيلم سينمايى شيفت شب 
جلسه پرسش و پاسخ با حضور نيكى كريمى

پنجشنبه 10 مارچ   ساعت 7 شب
وروديه 29 دالر 

424 260 7004

17200 Ventura Blvd. #121
 Encino, CA 91316

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با شهره و مايكل
جمعه، شنبه 10 و11مارچ 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160,
 Encino , CA 91436

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

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با پيروز و سياوش
جمعه، شنبه 4 و 5 مارچ 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160,
 Encino , CA 91436

جشن نوروزى خيريه با حضور مكس امينى 

به همراه موسيقى ايرانى و شام 
چهارشنبه 9 مارچ ساعت 6/30 شب 

وروديه 120 دالر 
310 273 2400
Nessah Cultural Center 
Nessah Synagogue
142 S Rexford Dr
Beverly Hills, CA 90212

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

حلقه عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

هشتم دوره  آنيتا قناعى - 
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

جشن نوروز در كاباره تهران
 

مارچ         9 چهارشنبه 
       

818 985 5800

تهران كاباره 
16101 Ventura Blvd.#160,
 Encino , CA 91436

لس آنجلس در  زرتشتيان  نوروز  جشن 

المپيك   در  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز 
مى كند برگزار  كالكشن 

جمعه  11 مارچ

Olympic Collection
11301 Olympic Blvd.

 Los Angeles, CA 90064  

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. 

event@08.net
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هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره چهارم -جمعه 4  مارچ 2016

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

عباس معروفى نويسنده ايرانى ساكن آلمان كه پيش از اين 
اعالم كرده بود براى روز اول ماه مارچ 2016 بليط پرواز 
به ايران تهيه كرده است، اعالم كرد به دليل تهديدات 

امنيتى از سفر به ايران خوددارى كرده است.
آقاى معروفى كه دوم آذر ماه سال جارى خورشيدى از 
تهيه بليط به مقصد تهران براى ديدار با مادرش و امكان 
سنجى براى ادامه زندگى در ايران پس از بيست سال 
دورى از وطن خبر داده بود، مى گويد به دليل تهديدات 
امنيتى كه به گفته وى بوى خون و ساطورش هنوز وى را 

آزار مى دهد از اين اقدام منصرف شده است.
معروفى در توصيف اين تهديدات به نامه اى اشاره كرده 
است كه بدون داشتن آدرس فرستنده از شهر دوسلدورف 
آلمان براى او پست شده است. در بخش هايى از اين نامه 
كه معروفى در اختيار خبركزارى ايرانشهر قرار داده است 
خطاب به عباس معروفى و به دليل تصميم به بازگشت 

به ايران آمده است:
شما  پاى  جلوى  قرمز  فرش  بياوريد.  تشريف  بله،   ..»
مى گسترانيم. با آبهايى كه به آسياب فرزندان هيتلر ريختيد 
برايتان تره خرد مى كنيم. امثال شما موجودات پست كه 
از خون شهداى عزيزمان شرم نمى كنيد زمانى كه جيره و 
مواجبتان از اسراييل قطع بشود قصد بازگشت به وطن در 
سر مى پروريد، بله برگرديد. مرغ سياه جلوى پايتان پرپر 

مى كنيم. اصًال خودمان را برايتان قيمه قيمه مى كنيم...»
معروفى كه نويسنده اى توانا و شناخته شده است، متن 
اين نامه تهديد آميز را به مقاالت روزنامه كيهان كه پيش 
از اين بر عليه او نوشته شده بود مشابه مى داند و مى گويد 
نامه با جمله «يكى از سربازان گمنام حضرت امام زمان 

عجل اله تعالى فرجه» امضا شده است.
معروفى با اشاره به چند تحليل تامل برانگيز در بخش هاى 

مختلف خبرى صدا و سيماى ايران كه به موضوع تمايل او 
به بازگشت به كشور اشاره كرده و خواستار توبه وى شده 
بود مى گويد: «تنها قصد من از بازگشت به وطنم ديدار 

مادر بود و كسى ديگرى هم آنجا در انتظار من نيست.»
معروفى سه ماه پيش در يادداشتى كه در صفحه فيسبوك 
خود منتشر كرده بود نوشته بود: «از 11 اسفند 1374 كه از 
چنبره ى سعيد امامى و باند مخوفش به آلمان گريختم، تا 
11 اسفند 1394 بيست سال گذشت. تمام اين مدت در 
روشنايى راه رفتم و كار كردم؛ انگار در آكواريوم زندگى 
مى كنم. مى خواستم همه ببينند كجا مى روم؟ كجا مى آيم؟ 
با كى مى روم؟ با كى مى آيم؟ چرا مى روم؟... از كار و 
نوشتار تا مرز زندگى ام را براى خوانندگانم نوشتم و گفتم. 
حاال تصميم گرفته ام روز 11 اسفند در روشنايى به تهران 
برگردم. هيچ چيزى هم نمى تواند مانع برگشتنم شود، 

هيچ چيز. مى تواند؟»

تهديد جانى معروفى به دليل تصميم به بازگشت به ايران 
در شرايطى وى را از سفر به زادگاهش منصرف كرده 
حسن  آمدن  كار  روى  با  و  پيش  سال  دو  از  كه  است 
روحانى، دولت اسالمى در تهران بارها كوشيده تا فضاى 
داخلى ايران را امن جلوه داده و از ايرانيانى كه در خارج 
از آن كشور زندگى مى كنند بخواهد در صورت تمايل به 

ايران بازگردند.
برخى تحليلگران وضعيت آقاى معروفى در انصراف از 
بازگشت به ايران را نمونه اى از جلوه سياست دوگانه 
فرهنگى،  كنشگران  با  مواجهه  در  اسالمى  جمهورى 
در  موفق  ايرانيان  با  قياس  در  سياسى  و  اجتماعى 
زمينه هاى مالى در خارج از ايران قلمداد كرده و معتقدند، 
مقامات تهران تمايل به بازگشت ايرانيانى دارند كه توان 
سرمايه گذارى  در ايران داشته باشند و اصوال روى خوشى 

به منتقدان سياسى و اجتماعى نشان نمى دهند.

عباس معروفى به دليل تهديدات امنيتى از 
بازگشت به ايران صرف نظر كرد


