
مهين عميد  در گذشت

راننده ايرانى اوبر در نيويورك 
مجرى  به  تجاوز  به  متهم 

آمريكايى

نخستين صاحب امتياز مجله «زن 
روز» در لس  آنجلس درگذشت

و  «زال  تماشاى  به  نيويوركى ها 
رودابه» نشستند

از آرم جديد مركز ايرانشناسى 
دانشگاه  در  جردن  ساموئل 

ايرواين رونمايى شد

نوروز در موزه هاى آمريكا

وروديه براى شركت در مراسم 
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مى گويد  بختيار  شاپور  دكتر  فرزند 
على الرغم آنكه رسانه ها اعالم كرده اند 
او به عنوان بازمانده اقدام تروريستى 
جمهورى اسالمى براى قتل پدرش در 
دادگاه استيناف فدرال آمريكا برنده شده 
اما او به هيچ عنوان در اين پرونده نقشى 

ندارد.
عروس دكتر بختيار كه به نمايندگى 
ايرانشهر  خبرگزارى  با  همسرش  از 
زمان  «در  گفت:  مى كرد،  گفتگو 
همسرم  تقاضاى  پرونده  اين  تكميل 
به دليل آنكه در آن زمان وى تابعيت 
قبول  مورد  است  نداشته  آمريكايى 
پس  و  نگرفت  قرار  پرونده  وكالى 
هرگز  نيز  آمريكايى  تابعيت  اخذ  از 
اقدامى از سوى وى در اين خصوص 

صورت نگرفته است.»

اين عضو خانواده بختيار با تصريح 
خبرگزارى ها  كه  تصويرى  آنكه  به 
منتشر  بختيار  شاپور  پسر  عنوان  به 
كرده اند متعلق به هيچيك از پسران 
«برادر  مى افزايد:  نيست  بختيار  دكتر 
دار  سال 1997  در  من  همسر  ديگر 

فانى را وداع گفته است.»
كه  شد  شروع  آنجا  از  ماجرا  اين  
خبرگزارى   2016 فوريه   27 روز 
آسوشيتدپرس خبر راى دادگاه استيناف 
فدرال در شهر نيويورك به نفع قربانيان 
ده حمله تروريستى براى ضبط مجموعا 
دالر  ميليون  و 800  ميليارد  دو  مبلغ 
بدهى آمريكا به وزارت دفاع ايران را 
در حالى منتشر كرد كه به اشتباه نوشته 
بود «پسر دكتر بختيار بين برندگان اين 
پرونده است».  اين اشتباه  در حالى 

صورت گرفت كه احتماال اشاره اين 
خبرگزارى به نام خانم «فرانس بختيار» 

دختر شادروان دكتر بختيار بوده است.
دكتر بختيار در6 آگوست 1991 در 
جمهورى  عوامل  وسيله  به  پاريس 
حادثه  اين  در  شد.  ترور  اسالمى 
نهضت  رياست  كه  بختيار  دكتر  تلخ 
مقاومت ملى ايران را به عهده داشت 
به همراه منشى اش سروش كتيبه، در 
پاريس  حومه  در  شخصى اش  منزل 
مورد حمله سه نفر از ماموران وزارت 
اطالعات جمهورى اسالمى قرار گرفت 

و به طرز دلخراشى به قتل رسيد.
تصوير اين خبر كه دكتر بختيار را به 
همراه پسرانش نشان مى دهد، به طور 
اختصاصى از سوى خانم بختيار براى 
انتشار دراختيار ايرانشهر قرار گرفته است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

شهرزاد اردالن شهره محبوب و موفق رسانه اى جامعه 
اخير  سال هاى  در  كه  كاليفرنيا  جنوب  زبان  فارسى 
ام  670 اى  راديويى  شبكه  مجريان  ترين  محبوب  از 

(KIRN)
ايرانيان  محله  اسكوئر  پرژن  به  اخيرا  هست  و  بوده 

لس آنجلس نقل مكان كرده است.
و  فرهنگى  فعاليت هاى  بر  عالوه  كه  اردالن  خانم 
رسانه اى موثرى كه در جامعه ايرانيان جنوب كاليفرنيا 
دارد در صنعت ريل استيت (امالك و مستغالت) هم 
فعاليت چشمگير دارد، به تازگى دفتر كارى خود را 
به محدوده محله ايرانيان در قلب خيابان وست وود و 
روبه روى شركت كتاب در شماره 1414 اين خيابان 

منتقل كرده است.
خانم اردالن به دليل محبوبيت و اعتمادى كه جامعه 
ايرانى به او داشته و دارد يكى از امين ترين فعاالن 
عرصه مشاوران خريد و فروش امالك نيز محسوب 
حرفه اى  دانش  به  اتكا  با  توانسته  كنون  تا  و  مى شود 
و تجربه موفق خود، به عزيزان هموطن بسيارى براى 

ساختن سرپناهى امن يارى برساند.
و  است  فعال  بسيار  هم  خيريه  امور  در  اردالن  خانم 

يكى از پايه هاى ثابت فعاليت هاى خيريه از جمله بنياد 
خيريه محك و بازارچه معروف آن است.

در  ساله  همه  محك  استقبال  پر  و  معروف  بازارچه 

اين  شود.  مى  برگزار  كانتى  اورنج  در  نوروز  آستانه 
در  مارچ 2016   13 يكشنبه  همين  نيز  امسال  مراسم 

نيوپورت بيچ برگزار مى گردد.

پسر دكتر شاپور بختيار :
نام من در پرونده نبوده است

شهرزاد اردالن به پرژن اسكوئر پيوست

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

دوست وهمكار گرامى سركار خانم آزيتا شيرازى
درگذشت همسر گرامى را صميمانه تسليت مى گوييم و خود را در 
اين غم بزرگ شريك مى دانيم و صبر و شكيبايى براى يكايك آن 

خاندان بزرگ آرزو مى كنيم.
مدير و همكاران شركت كتاب، 08 ايرانيان و ايرانشهر
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فرح آبراهام چهره تلويزيونى آمريكايى، مى گويد يك 
شهر  در  اوبر  مسافرى  خدمات  شركت  ايرانى  راننده 
نيويورك «تقريبا» او را مورد تعرض جنسى قرار داده است.

نشريه سان روز جمعه در گزارشى نوشت، آبراهام اين 
«ادعاى شوك آور» را در حساب پادكست خود در اينترنت 
مطرح كرده و گفته «يك راننده اوبر تقريبا به من تجاوز 

كرد. من از استفاده از اوبر منع شده ام.»
به گفته او اين اتفاق ساعت 2 بعد از نيمه شب در النگ 
موقع  به  پسرش  دوست  اگر  و  داد  رخ  نيويورك  آيلند 

نرسيده بود، مى توانست خيلى بدتر هم بشود.
صحبت  دوستان»  و  «فرح  برنامه  در  كه  آبراهام  خانم 
مى كرد، در ادامه گفت با وجود آن كه ماموران پليس هم 
آمده بودند، اما راننده همچنان به بى احترامى به من ادامه 

مى داد.
به گفته اين هنرمند آمريكايى، «راننده ايرانى باز به سراغ 
من آمد. پليس ها به او گفتند دارى آزارش مى دهى؛ من هم 

گفتم، من كه به شما گفته بودم.»
اوبر يك سرويس مسافرى است كه مشتريان با استفاده 
از يك اپليكيشن آنالين، نزديك ترين تاكسى را اجاره 
مى كنند. در ماه هاى اخير چند گزارش درباره رفتار بد 
رانندگان اين سرويس گزارش شده است. برخى تداوم اين 
شكايت ها را يك برنامه تنظيم شده از سوى اتحاديه هاى 
تاكسى داران در آمريكا بر عليه شركت اوبر تلقى كرده اند. 
در  اوبر  ايرانى تبار  راننده  نام  به  اشاره اى  روزنامه سان 
خانم  مى دهد  نشان  پيگيرى ها  و  است  نكرده  نيويورك 
آبراهام كه اصالت سوريه اى دارد هنوز بر عيله اين راننده و 
يا شركت اوبر در دادگاه شكايت رسمى ثبت نكرده است.
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ساليانى  كه  ايرانى  بلندآوازه  شاعر  عميد  مهين  گذشت  كه  هفته اى  در 
طوالنى از عمر خود را در غربت اما لحظه لحظه با عشق وطن گذراند 

چهره در نقاب خاك فرو كشيد.
شوق  و  گشود  جهان  به  ديده  خورشيدى  سال 1310  در  عميد  خانم 
به هنر و ادب را از همان عنفوان كودكى در خويش يافت. تحصيالت 
ابتدايى را در مدارس اتحاد، آزرم و نوباوگان تكميل كرد و از دبيرستان 

نوربخش تهران فارغ التحصيل شد.
ازدواج او به سال 1327 خورشيدى با خليل عميد نقطه عطفى در زندگى 
هنرى او بود و پس از آن اشعار متعدى از او به اسم «مهين عميد» و با 

تخلص «نگاه» در نشريات آن ايام منتشر شد.
مهين عميد نخستين كتاب شعرش را به سال 1366 خورشيدى در لندن 
به دست طبع سپرد كه با استقبال گسترده عالقمندان به ادب و شعر به 

سرعت ناياب گرديد.
از همين ايام بود كه اشعار تاثيرگذار خانم عميد كه در  خالل ابيات آن 
عشق به ايران، غم غربت و دلمشغولى هاى ميهن پرستانه برون مى تراويد 
بيش از گذشته مورد توجه خوانندگان نامدار قرار گرفت و بزرگانى چون 

هايده از سروده هاى او ترانه هايى ماندگار خلق كردند.
و  بازماندگان  خانواده ،  به  را  عميد  مهين  درگذشت  ضايعه  ايرانشهر 

عالقمندان آثارش تسليت مى گويد.

مهين عميد
 در گذشت

راننده ايرانى اوبر 
در نيويورك متهم 
به تجاوز به مجرى 

آمريكايى

خانواده محمدعلى طاهرى كه اخيرا در اعتراض به ادامه 
حبس غير قانونى وى در زندان اوين مجبور به تحصن 
در شهر تورنتو كانادا شده اند در بيانيه اى كه شامگاه پنج 
شنبه 3 مارچ 2016 منتشر شد، اعالم كرده اند: كه او از 
اعتصاب غذا دست كشيده و وضعيت جسمى اش خوب 
است، اما نسبت به ادامه حبس غير قانونى خود معترض 

است.
آقاى  مادر  فيس بوك  صفحه  طرق  از  كه  بيانيه اى  در 
طاهرى منتشر شده است آمده: «از آنجايى كه در هفته 
و  خليلى  سعيد  آقايان  ايشان،  گرامى  وكالى  گذشته 
عليزاده طباطبايى و همچنين خانواده شان در ديدارهاى 
بحمداهللا  شديم  مطلع  داشتند  مالقات  وى  با  جداگانه 
غير  حبس  ادامه  به  همچنان  اما  است  خوب  حالشان 

قانونى خود معترض مى باشند.»
در ادامه اين بيانيه كه به همراه مجموعه اى از عكس هاى 
تحصن خانواده و هواداران محمدعلى طاهرى در تورنتو 
و در سرماى شديد منتشر شده است آمده: «در جواب 
به اعتراض وكال به آزاد نشدن استاد طاهرى، مخالفان 
آزادى ايشان در دادگاه انقالب پاسخ داده اند كه آقاى 
طاهرى بدليل وجود پرونده هاى مفتوحه، آزاد نشده اند.»

خانواده  بيانيه 
طاهرى، پرونده آقاى 
خصوصا  و  طاهرى 
محكوميت  پايان 
وى در 18 بهمن ماه 
«آزمونى  را   1394
قوه  استقالل  براى 
برابر  در  قضاييه 
امنيتى»  اراده هاى 
دانسته و آورده است: 
متين  راى  «عليرغم 
كشور  عالى  ديوان 
مبنى بر نقض حكم 
آقاى  عليه  صادره 

دستگاه  در  شريف  قاضى  صدها  وجود  با  و  طاهرى 
قضايى، متاسفانه گروه خاصى در اين قوه اجازه ندادند 

قوه قضاييه از اين آزمون سربلند بيرون آيد.»
در رويدادى ديگر يكى از وابستگان خبرى خبرگزارى 
ايرانشهر از تهران مى گويد: «از يك منبع مطلع شنيده، 
بازجويان آقاى طاهرى و نهادهاى امنيتى به بهانه پرونده 

مفتوحه و تكميل تحقيقات، موفق شده اند حكمى دال بر 
تمديد 60 روزه بازداشت محمدعلى طاهرى را از شعبه 
رسيدگى كننده كسب كنند.» اين وابسته خبرى افزوده: 
«بر اساس قوانين داخلى ايران، حداكثر تمديد بازداشت 
موفقت تا 90 روز ممكن است و پس از آن دادستان تنها 
با اعالم جرم رسيدگى نشده، مجاز به بازداشت آقاى 

طاهرى خواهد بود.»

جيسون رضائيان خبرنگار آمريكائى ايرانى تبار روزنامه 
واشنگتن پست كه به تازگى از زندان در ايران آزاد شده 
است، جزو شش چهره برگزيده رسانه هاى آمريكاست كه 
اين هفته در مراسم ساالنه اعطاى جوايز بنياد رسانه هاى 

ديجيتالى آمريكا، موسوم به RTDNF تقدير مى شوند.
دوره  ششمين  و  بيست  امسال  كه  بنياد  اين  هدف 
مى كند،  برگزار  واشنگتن  در  را  جوايز  اين  اعطاى 

در  اطالع رسانى  براى  آگاهى  و  دانش  سطح  ارتقاى 
وسائل ارتباط جمعى ديجيتالى است.

 تام بروكا، مجرى شبكه ان بى سى، كمى مككورميك، 
خبرنگار شبكه سى بى اس و رابرت گارسيا، مجرى 
شبكه غيردولتى راديو تلويزيونى آمريكا از جمله ديگر 
چهره هاى سرشناسى هستند كه در اين مراسم از آنان 

تجليل خواهد شد.

در  پيشرو  آمريكايى  ايرانى  زنان  بنياد  كنفرانس 
روزهاى اخير در شهر سن ديه گوى كاليفرنيا برگزار 
شد. هدف اين كنفرانس توانمندسازى زنان و انتقال 
جديد  نسل  به  آمريكايى  ايرانى -  موفق  زنان  تجربه 

عنوان شده بود.
به گفته مريم خسروانى موسس اين بنياد، در پنجمين 
سال تاسيس آن ده ها زن موفق براى سخنرانى دعوت 
شدند و در كنفرانس سن ديه گو شركت كردند.  آنها 
در حوزه هاى مختلف كارى و علمى تجربيات خود را 

با سايرين به اشتراك گذاشتند.

ده  گذشته،  سال  يك  در  گفت  خسروانى  خانم 
گردهمايى در شهرهاى مختلف با سوژه هاى مختلف 
برگزار كرده است. در همه اين نشست ها، بر زندگى و 

پيشرفت زنان تاكيد مى شود. 
به گفته وى، يكى از موفق ترين نشستهاى اين بنياد 
كه همواره از سوى مخاطبان مورد استقبال قرار مى 
گيرد، نشست هايى با موضوع «شكستن تابوها» است. 
كنفرانس بعدى اين بنياد در نوامبر امسال در واشنگتن 

دى سى برگزار مى شود.

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 گروهى از فعاالن 
مراسم  دو  در  شركت  براى  ايرانى آمريكايى  سينمايى 
سفر  لس آنجلس  به  فيلم  دو  اكران  حاشيه  در  ويژه 

مى كند.
پايتخت  در  ايران  سينماى  پيشه  هنر  اين  با  ديدار 
آمريكا كه به ميزبانى آرمين ميالدى برگزار شد بسيار 
لهجه  صراحت  با  كريمى  خانم  و  بود  آتشين  و  گرم 
پاسخ هايى تاثيرگذار به سواالت حضار دادند كه نشان 
مى داد با ديدى متفاوت به موضوعات مبتالبه سينماى 

ايران نگاه مى كند.
كريمى در واشتنگتن ساعت ها با مخاطبان خود وقت 
گذراند و به دقت به حرف ها، پيشنهادات و انتقادات 
ايشان گوش فرا داد و وعده كرد در لس آنجلس بيشتر 

با هموطنانش صحبت مى كند.
حامد رضوان از مديران موسسه فرهنگى دريچه سينما 
سفر  برنامه  ابتداى  «از  گفت:  ايرانشهر  خبرگزارى  به 
خانم كريمى به آمريكا مترصد آن بوديم تا عالوه بر 
واشنگتن  در  ايرانى  دوست  سينما  هموطنان  با  ديدار 
اين  با  را  سينما  به  عالقمندان  ديدار  شرايط  دى سى، 

هنرپيشه مطرح در لس آنجلس را نيز 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 
پذيرفت  افتخار  با  شد،  مطلع  وى  با  ديدار  به  نسبت 

مهمان ايرانيان لس آنجلس باشد.»
در  كريمى  نيكى  سينما،  دريچه  مدير  اين  گفته  به 
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. 
خانم كريمى روز يكشنبه ششم مارچ نيز در واشنگتن 

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

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.

مادر و خواهر محمدعلى طاهرى در اعتراض به ادامه حبس وى تحصن كردند

جايزه ساالنه بنياد رسانه هاى ديجيتال 
آمريكا به جيسون رضاييان اهدا مى شود

كنفرانس بنياد زنان ايرانى آمريكايى در 
سن ديگو برگزار شد

ديدار با نيكى كريمى در واشنگتن آتشين بود
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سال  در  كه  بوندسليگا  ايرانى آلمانى  داور  رفعتى  بابك 
جمعه  روز  زد،  اعتراضيس  خودكشى  به  دست   2011
4 مارچ 2016 (14 اسفند 94) تصريح كرد كه هربرت 
فاندل، رئيس كميسيون داوران در فدراسيون فوتبال آلمان 
و هلموت كروگ، مشاور اتحاديه ليگ فوتبال آلمان در 
امور داورى، در مورد اينكه كدام داور قضاوت چه ديدارى 

را برعهده گيرد، زد و بند مى كرده اند.
به گزارش خبرگزارى آلمان آقاى رفعتى در اين ارتباط 
گفته: «طبق موازين آن زمان، فدراسيون فوتبال آلمان و 
اتحاديه ليگ فوتبال آلمان بايد كامال جدا از يكديگر عمل 
فدراسيون  بر  پيوسته  اما  اتحاديه  اين  مسئول  مى كردند. 
اعمال نفوذ مى كرد كه كدام داور كدام بازى را سوت بزند 

و كدام داور ارتقا يا تنزل درجه يابد.»
او همچنين اذعان داشته كه پنج سال پيش به شدت دچار 
افسردگى بوده و در حال حاضر نيز «از لحاظ ورزشى 
اين  در  بوندس ليگا  پيشين  ايرانى تبار  داور  است.  مرده» 
راستا به ستارگانى چون روبرت انكه و سباستيان دايسلر 

اشاره كرد كه از افسردگى رنج مى برده اند.
او مسئوالن ورزشى را فراخواند كه به اين مسئله بيشتر 
دچار  كه  آنهايى  «بگذاريد  گفت:  رفعتى  كند.  توجه 
بگذاريد  كنند؛  صحبت  دردشان  از  هستند،  افسردگى 
بگويند، چگونه مى توان به افراد ديگر كمك كرد و چه 
مشكالتى در سيستم فوتبال حرفه اى آلمان وجود دارد كه 

سبب مى شود، فردى به خودكشى دست بزند.»
فدراسيون  مسئوالن  كه  داشت  اظهار  همچنين  رفعتى 
فوتبال آلمان هرگز از او نخواسته اند كه تجربيات خود در 

اين زمينه را در اختيار ديگران بگذارد.
او افزود: « پس از خودكشى نافرجام من هيچ فردى از 
سوى فدراسيون فوتبال آلمان در اين مورد با من تماس 
نگرفت. فدراسيون فوتبال آلمان از لحاظ ورزشى قهرمان 

جهان است، چرا نه از لحاظ انسانى؟»

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

فرد  خسروى  سام  افشاگرى   از  كه  سال  دو  از  پس 
در  كانادايى)  ايرانى  زيست  محيط  (روزنامه نگار 
خصوص روابط پنهان معصومه ابتكار رييس سازمان 
محيط زيست ايران و مراد طاهباز تاجر ايرانى امريكايى 
مى گذرد، بار ديگر روابط اين دو و فروش مجوز شكار 
در ايران به وسيله چند آژانس گردشگرى در آمريكا 
به قيمت هزاران دالر، توجه رسانه ها را به خود جلب 

كرده است.
در حالى بار ديگر بحث بر سر فروش مجوز شكار چند  
گونه ناياب حيات وحش در ايران از حمله قوچ الرستان 
در محافل رسانه اى مطرح شده است كه در ماه مى سال 
2014 براى نخستين بار تحقيقات سام خسروى فرد 
روزنامه نگار ايرانى مقيم كانادا نشان داد گروهى تحت 
اسم «موسسه  حيات وحش ميراث پارسيان» كه فردى 
به نام مراد طاهباز از مديران اصلى آن است در اين زمينه 
فعاليت دارد و توانسته است مجوزهاى ويژه اى براى 
شكار گونه هاى كمياب حيوانى در شكارگاه هاى تحت 

كنترل سازمان محيط زيست ايران كسب كند.
تحقيقات آقاى خسروى فرد نشان داد: 

«اين موسسه در بهار سال 2012 ثبت شده و خواهرى 
ثبت  به  آمريكا  در  كه  مشابه  نامى  با  دارد  خوانده اى 
موسسه  دو  هر  مديران  و  كليدى  افراد  رسيده است. 
ايرانى- غيرانتفاعى  بنگاه  اين  مشتركند.  كم وبيش 
قوچ هاى  بنياد  با  شگفت انگيز  اقدامى  در  آمريكايى 
همكارى   ،(Wild Sheep Foundation) وحشى
كرده تا يك راس قوچ الرستان را به مبلغ 100 هزار دالر 
به مزايده بگذارند. قوچ الرستان، زيرگونه اى آسيب پذير 
و در خطر است كه برخى آن را كوچكترين قوچ جهان 

مى دانند.»
پيشتر صحبت هايى از روابط نزديك آقاى طاهباز (تاجر 
ايرانى آمريكايى) با خيريه اى در ايران كه معصومه ابتكار 
از طريق آن اهداف سياسى و فعاليت هاى اقتصادى خود 
را هدايت مى كند در رسانه ها مطرح شده بود. اين در 
حالى است كه معصومه ابتكار به دليل نقش فعال در 
اشغال سفارت آمريكا اجازه سفر به خاك اياالت متحده 
را ندارد اما پسر و عروس او در آمريكا زندگى مى كنند.
موج تازه توجه رسانه ها به فروش ويژه تورهاى شكار 
و سافارى در آمريكا براى سفر به ايران در حالى اوج 
گرفته است كه چندى پيش نيويورك تايمز در اقدامى 
تامل برانگيز مقاالتى براى تبليغ سفر به ايران منتشر كرد. 

انتشار اين مقاالت با سفر فرزند خانم ابتكار از كاليفرنيا 
به نيويورك همزمان شد و انتقاد گسترده خبرنگاران 

همان موسسه خبرى را به همراه داشت.
اين در حالى است كه اخيرا در تهران يك روزنامه 
تندروى نزديك به منتقدان دولت حسن روحانى در 
مقاله اى بلند باال از ارتباط نزديك خانواده نمازى و مراد 
طاهبار سخن به ميان آورده است. همين روزنامه درست 
يك سال پيش، در مقاله اى به تاريخ 19 اسفند 1393 
به صورت گسترده از پشت پرده روابط «مراد طاهباز» 
و مقامات ارشد سازمان محيط زيست ايران در قالب 

پروژه حفاظت از يوز ايرانى سخن به ميان آورده بود.

نوبل  صلح  جايزه  تبار  ايرانى  برنده  عبادي  شيرين 
فريب  را  شوهرش  حكومتى  «ماموران  مى گويد: 
دادند و او را در سال 2009 به خيانت وادار كردند 
تا خانواده او را تحت فشار بگذارند.» اين واقعه را 
«جنگ  عنوان  با  كتابش  جديدترين  در  عبادي  خانم 
من براي حقوق بشر» كه 8 مارچ 2016 روز جهاني 
زن و در خالل سفر به لس آنجلس منتشر شده، افشا 

كرد.
روزنامه نيويورك تايمز كه بخش هايى از كتاب قبل 
از انتشار رسمى آن را در اختيار داشته فرازهايى از 

اين كتاب را چنين مرور كرده است:
عبادي در كتاب نوشته است كه ماموران از گفتگوي 
جنسي  روابط  چنين  هم  و  باشوهرش  زني  عاشقانه 
فيلم  تهران  در  آپارتمان  يك  در  يكديگر  با  آنها 

برداري كرده اند.
داشتن  اختيار  در  اتهام  به  سپس  را  ايشان  شوهر 
نوشابه هاي الكلي به زندان اوين مي برند و سپس 

او را بدليل داشتن روابط نامشروع با زن شوهردار به 
سنگسار محكوم مي كنند.

يك  در  حضور  با  بعد  چندي  عبادى  خانم  همسر 
به  عبادي  شيرين  كردن  محكوم  با  ويديويي  فيلم 
خود  آزادي  توانست  غرب  دنياي  مامور  يك  عنوان 
و  عبادي  شيرين  بعد  به  آن  از  آورد.  دست  به  را 

همسرش از يكديگر طالق گرفته اند .
خانم عبادي در اين كتاب نوشته است كه ماموران 
جاسوسي آماده انجام هر كاري براي بدست آوردن 
آنچه كه مي خواهند هستند كه  متالشي كردن خانواده 

ها و پيمان زناشويي آنها يكي از اين كارهاست.
در اين ميان خانم عبادي از سوي نهادهاي حقوق 
بشري  حقوق  تخلفات  كردن  برجسته  براي  بشري 

جمهوري اسالمي تحت فشار بوده است.
خانم  همكار  چندين  كه  است  يادآوري  به  الزم 
عبادي بدليل  دفاع از زندانيان سياسي از سوي دولت 

ايران تحت پيگرد و در نهايت زنداني شده اند .

مصطفى  دكتر  زنده ياد  همسر  زاده  مصباح  فروغ 
نخستين  و  كيهان  موسسه   بنيانگذار  مصباح زاده 
صاحب امتياز مجله زن روز، شنبه پنجم ماه مارس 
جهان  از  ديده  آنجلس  لس  در  سالگى   90 سن  در 

فرو بست.
مجله   امتياز  صاحب   نخستين  زاده  مصباح  خانم 
در  و  بود  كيهان  انتشارات  از  روز»  «زن  معروف 
حضور   57 انقالب  از  پيش  مطبوعاتى  فعاليت هاى 
مصباح  خانم  سيماى  خبر  تصوير  در  داشت.  موثر 

زاده در كنار همسرش در دوران جوانى ديده مى شود.
از دكتر مصطفى مصباح زاده و همسرش «فروغ » 
سه فرزند، ايرج و پرويز و نازنين، به جاى مانده اند. 
كه خانم نازنين انصارى (مصباح) هم اكنون سردبيرى 

كيهان لندن را به عهده دارد.
به گفته گردانندگان كيهان لندن كه وارثان مشروع 
موسسه كيهان به شمار مى روند، پيكر «فروغ مصباح 
زاده» در آرامگاه شهر سن ديه گو در جنوب كاليفرنيا 
و در كنار مزار همسرش به خاك سپرده خواهد شد.

رحمانيان  حميد  توسط  كه  رودابه  و  زال  نمايش 
ريد  لرى  همكارى  با  شده،  كارگردانى  و  طراحى 
در  شب  چهار  براى  اليت»  «شدو  نمايشى  گروه  و 
آكادمى موسيقى بروكلين (BAM) به روى صحنه 

رفت.
رحمانيان كه در اين اثر يك داستان عشقى حماسى 
نمايش  سنتى  تكنيك هاى  با  را  باستان  ايران  از 
كرده  تركيب  نو  رسانه اى  چند  وابزارهاى  عروسك 

بود توانست تحصين مخاطبان خود را بر انگيزد.
بزرگ  ماسكى  يك  هر  نمايش  اين  بازيگران 
بازى  نمايش  پرده  پشت  در  و  داشتند  صورت  به 

طرف  در  را  آن ها  سايه  تماشگران  كه  مى كردند 
ديگر پرده ببينند. بخشى هايى از پشت صحنه مانند 
تصاوير طبيعت و دريا هم به شكل انيميشن از قبل 
پرده  روى  به  نمايش  طول  در  كه  بود  شده  ساخته 
بيشتر  رنگ  و  تنوع  نمايش  به  و  مى شد  انداخته 

مى بخشيد. 
ايرانيان  نمايش  اين  تماشاچيان  از  زيادى  تعداد 
به  كودكان  و  خانواده  با  كه  بودند  آمريكا  ساكن 
تماشا آمدند. تعداد زيادى تماشاگر غير ايرانى هم 
در سالن بودند كه آن ها هم از تماشاى اين داستان 
باستانى كه به زبان انگليسى اجرا شد، لذت بردند.

پشت پرده فروش مجوز شكار «قوچ ايرانى» در آمريكا 
كيست؟

نيويوركى ها به تماشاى «زال و رودابه» نشستند

وزارت اطالعات، همسر شيرين 
عبادى را به خيانت وادار كرد

داور سرشناس 
ايرانى آلمانى 

فدراسيون فوتبال 
آلمان را به فساد 

متهم كرد

نخستين صاحب امتياز مجله «زن روز» 
در لس  آنجلس درگذشت
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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:     

در حالى كه مراسم نوروز در موزه هنر لس آانجلس 
موزه  شد،  خواهد  برگزار  مارچ  سيزدهم  روز  (لكما) 
فرير و سكلر از مجموعه موزه هاى اسميت سونين در 
پايتخت آمريكا،  5 مارچ به رسم هر سال و با هدف آشنا 
سازى افراد با جشن نوروز و سنت هاى آن، با برپايى 

مراسم نوروز به استقبال بهار و اين سنت ديرينه رفت.
توسط  رنگى  كاغذهاى  با  سين  هفت  سفره  طراحى 
كودكان ، موسيقى و رقص هاى سنتى، شاهنامه خوانى ، 
بازى شطرنج و تخته نرد، معرفى هنر خطاطى و پريدن 

از روى آتش از فعاليت هاى متنوع اين مراسم بود.
در موزه لكما كه همين يكشنبه 13مارچ به كوشش بنياد 
فرهنگ از نوروز استقبال خواهد شد قرار است مامك 

خادم به اجراى برنامه بپردازد.
مسئوالن بنياد فرهنگ در توصيف برنامه هاى امسال 
از  رژه اى  گفته اند  لس  آنجلس  هنر  موزه  در  نوروز 
على)  (اعظم  نياز  از  اجرايى  ايران،  محلى  لباس هاى 
اجرايى ويژه با صداى دلنشين سازهاى دهل و سورنا، 
برپايى هفت سين و يك برنامه ويژه كودكان كه زيبا 
شيرازى آنرا سرپرستى خواهد كرد، بخش هايى از اين 

برنامه است.

كه  لس آنجلس  هنر  موزه  در  نوروز  امسال  مراسم   
هشتك  با  اجتماعى  شبكه هاى  و  مجازى  فضاى  در 
بر  عالوه  است،  شده  داغ   NowruzLACMA#
شهروندان  از  بسيارى  توجه  زبان  فارسى  مخاطبان 
آمريكايى در جنوب كاليفرنيا را نيز به خود جلب كرده 

است.
در واشنگتن دى سى كه موزه فرير و سكلر از مجموعه 
موزه هاى اسميت سونين ميزبان نوروز بود نيز استقبال 
جامعه آمريكايى از مراسم نوروز كه شنبه گذشته برگزار 
شد شايان توجه بود. در اين مراسم كارگروه ويژه با 
تمركز بر كودكان ايرانى آمريكايى كوشيده بود تا آنها 
را با ريشه هاى هويتى خود بيش از پيش آشنا ساخته 
و به آنها اين امكان را بدهد تا با اطالعاتى بهتر به ساير 
ايالت هاى  گوناگون  مدارس  در  خود  همكالسى هاى 

مريلند و ويرجينيا درباره نوروز گفتگو كنند.
يك موسسه تحقيقاتى در حاشيه برگزارى مراسم نوروز 
در موزه فرير و سكلر گفته بود در سال هاى اخير و پس 
از برپايى نوروز در كاخ سفيد توجه كودكان غير ايرانى 
به اين رويداد بيشتر شده است و از كودكانى با پس 

زمينه ايرانى در اين باره پرسش هاى بيشترى مى شود.

در شامگاه سه شنبه 8 مارچ 2016 به وقت محلى شرق 
آسيا، گروهى از خانواده هاى قربانيان گمشده هواپيماى 
MH370 در حالى با روشن كردن شمع ياد عزيزان 
خود را گرامى  داشتند كه رسانه  هاى مالزى مى گويند 
پليس  از  پرواز  اين  ايرانى  قربانيان  از  يكى  خانواده 
گذرنامه مالزى براى اجازه سفر به فرزندشان با داشتن 

پاسپورت سرقتى شكايت كرده  است.
مارس  در 8  مالزى  هوايى  خطوط   MH370 پرواز
2014 از كواالالمپور، پايتخت مالزى، با 239 مسافر تبعه 
14 كشور گوناگون عازم پكن بود كه به دليل نامعلومى 
پس از تغيير مسير تماس آن با رادار قطع و ناپديد شد 
و هرگز از سرنوشت هواپيما و سرنشينان آن در دو سال 

گذشته خبر موثقى به دست نيامد.
دو نفر از مسافران اين هواپيما با گذرنامه دو شهروند 
اتريشى و ايتاليايى كه چند سال پيش در تايلند به سرقت 
رفته بوده سوار هواپيما شده بودند و در ابتدا مليت شان 
مشخص نبود اما پس سه روز اعالم شد دو ايرانى به 
نام هاى پوريا نورمحمدى (18 ساله) و محمدرضا دالور 

(29 ساله) كسانى بوده اندكه از اين پاسپورت هاى سرقتى 
براى سوار شدن به هواپيما استفاده كرده اند.

بالفاصله رسانه ها احتمال دادند كه اين دو تبعه ايرانى 
تبار عامالن ربايش هواپيما باشند كه پس از مدتى اين 

فرضيه به كلى مردود خوانده شد.
حاال و پس از دو سال از حادثه گم شدن پرواز ام اچ 
370 رسانه هاى مالزى مى گويند خانواده يكى از اين دو 
مسافر ايرانى تبار از پليس گذرنامه مالزى به دليل عدم 
توجه به استفاده فزرندشان از پاسپورت سرقتى براى 
سوار شدن به هواپيما به دادگاهى در مالزى شكايت 

كرده اند.
آنها معتقدند كه اگر پليس به وظايف خود درست عمل 
مى كرد عمال فرزند آنها به دليل استفاده از پاسپورت 
سرقتى بايد بازداشت مى شد و در نتيجه امكان سوار 

شدن به اين هواپيما را نداشت.
اگرچه ادعاى وكيل مدافع اين خانواده منطقى به نظر 
مى رسد اما هنوز مقامات قضايى درباره چنين شكايتى از 

پليس گذرنامه مالزى اظهار نظر نكرده اند.

دكتر تورج دريايى با انتشار تصويرى كه در آن طنزى 
گيرا وجود دارد خبر از رونمايى از آرم رسمى مركز 
ايرانشناسى دكتر ساموئل جردن در دانشكاه ايرواين 

داد.
از  تصويرى  آن  دايره  ميانه  در  كه  جديد  آرم  اين 
سر يك انسان نگاره گاو بالدار هخامنشى خودنمايى 
مى كند، نمايى از كهن ترين آثار هنر ماندگار ايرانيان را 

جلوه گر شده است.
با اينكه دكتر دريايى به طنز تقصير باستانگرايى در 
اين آرم را به گردن گرفته است اما انتخاب هوشمندانه 
يكى  كننده  تزئين  نقوش  يادآور  كه  تصويرى  چنين 
نشان  است،  جمشيد  تخت  دروازه هاى  مهمترين  از 
مى دهد طراحان آرم جديد مركز ايرانشاسى جردن در 
دانشگاه ايرواين شناختى درست از پيشينه باستانى و 

افتخار برانگيز ايرانيان دارند.
است،  محافظ  خداى  يك  بالدار  گاو  نگاره  انسان 
سر  و  عقاب  بال  شير،  بدن  نر،  گاو  با  معموالً  كه 
در  مشترك  وجوه  از  و  است  شده  داده  نشان  انسان 
فرهنگ هاى پارسى-آشورى، هندى، يونانى و مصرى 

محسوب مى شده.
اما نكته جالب اينجاست كه اين تنديس بر دروازه 
پرسپوليس  پادشاهى  كاخ هاى  مجموعه  در  ملل 
پادشاهان  انتظار  تاالر  به  كه  مكانى  است.  گرفته  جا 
هخامنشى براى ديدار با فرستادگان اقوام و ملل ديگر 
به  كتيبه اى  آن  در  سر  در  و  است  داشته  اختصاص 
چندين زبان رايج آن عصر در معرفى خشايارشاه و 
آنچه او و پدرش داريوش در پارسه بنا نهاده اند نصب 

شده است.
امريكايى  ايرانى  باستان شناس  دريايى  تورج  دكتر 
مركز  مديريت  ميالدى  گذشته  سال  از  كه  است 
ساموئل جردن را به عهده گرفته است. او با نگاهى 
در  و  مى كند  بررسى  را  ايران  باستان  تاريخ  كل نگر 
باستان شناسان  برجسته ترين  از  يكى  ساسانيان  حوزه 

زنده جهان است.

نوروز در موزه هاى آمريكا

شكايت خانواده مسافران ايرانى دو سال 
پس از گم شدن هواپيماى مالزيايى

افزايش نگرانى ها 
پس از استرداد 

يك زوج پناهجو از 
استراليا به ايران

از آرم جديد مركز ايرانشناسى ساموئل جردن در 
دانشگاه ايرواين رونمايى شد

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

پيتر داتون وزير مهاجرت استراليا 7 مارچ 2016 اعالم كرد 
يك زن و شوهر ايرانى در جريان قرارداد 55 ميليون دالرى 
استرداد پناهجويان، از كامبوج به ايران منتقل شده اند. او از 
اعالم اسم اين زوج خوددارى كرده است اما گفته مقامات 
كنسولى ايران به آنها قول داده اند اين زوج در ايران با خطر 

روبرو نخواهند بود.
 بر اساس گزارش  آژانس خبرى ABC اعالم شده قرارداد 
استراليا و كامبوج براى ميزبانى از پناهجويانى كه به طور غير 
قانونى خواهان ورود به استراليا هستند در كمپ هايى درآن 
كشور همچنان در جاى خود باقى است و هركس كه از 
طريق قايق به استراليا پناه بياورد تا زمان مشخص شدن 
پرونده اش به كامبوج انتقال داده خواهدشد. اين قرار داد 
ساالنه 55 ميليون دالر براى دولت استراليا هزينه خواهد 
داشت، اما مقامات استراليايى معتقدند ورود پناهندگان غير 
قانونى هزينه هاى به مراتب بيشترى را به آنان تحميل كرده 
و موجب بروز مشكالت امنيتى براى شهروندان استراليايى 

خواهد بود.
به  ايرانى  جوان  زوج  اين  استرداد  خبر  حال  همين  در 
ايران بازتاب گسترده اى در محافل حقوق بشرى داشته و 
على الرغم آنكه وزير مهاجرت استراليا مى گويد از مقامات 
قول  استردادى،  پناهجويان  امنيت  براى  ايران  كنسولى 
مساعد گرفته است، ناظران از سرنوشت اين زوج ابراز 
نگرانى كرده و خواهان افشاى نام آنها هستند. اين ناظران 
معتقدند اكثر پناهجويان ايرانى با پرونده هايى مبتنى بر تغيير 
مذهب و يا مخالفت با مبانى سياسى و اجتماعى حاكم در 
ايران خواستار پذيرش در كشورهاى پناهنده پذير هستند 
كه اين موارد در ايران با اشد مجازات قضايى روبرو است.

در  استراليا  سيدنى  در  مهاجرت  وكيل  پورولى  كامران 
همين مورد به خبرگزارى ايرانشهر گفت: «شرايط اقامتى 
در برخى كمپ هاى پناجويان به اندازه اى اسفناك است 
كه برخى خانواده ها خصوصا كسانى كه كودكان خردسال 
دارند ترجيح مى دهند با برگشت به ايران شانس خود را 
در كشورهاى ديگر از جمله تركيه براى تقاضاى پناهندگى 

امتحان كنند.»
اين وكيل ايرانى استراليايى توضيح مى دهد كه پناهجويان 
مجاز به گزينش مقصد انتخابى براى خروج از كمپ هاى 
پناهجويى نيستند و «تنها به آنها اجازه داده مى شود به مقصد 
كشور مبدا خود از شرايط نگهدارى در كمپ خارج شوند.»
ايرانى  زوج  استرداد  تصميم  توجيه  در  پور ولى  آقاى 
مى گويد: «پروسه استرداد تنها در دو صورت انجام مى گيرد. 
نخست آنكه خود پناهجو مايل به بازگشت باشد و دوم 
اينكه بررسى پرونده منجر به تكذيب ادعاى پناهجويى 
شود و دولت استراليا نتواند ادعاى عدم تضمين جانى براى 
پناهجو در كشور مبدا را تاييد كند كه الجرم پناهجو مسترد 

مى شود.»
اين وكيل با توجه به عدم اعالم نام زوج ايرانى مسترد 
شده مى گويد نمى تواند بدون نام، دليل استرداد را از دادگاه 

مهاجرت و اسناد آن استخراج كند.
پيشتر و در خالل باز ديد نخست وزير استراليا از ايران 
گفته شد كه موضوع بحران پناهجويان ايرانى متقاضى ورود 
به استراليا در دستور جلسات ديدار وى با مقامات دولت 

اسالمى در تهران بوده است.
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اقتصاد و امور بين الملل:

اندازه گيرى  براى  مالك ها  معتبر ترين  از  يكى 
كه  است  جايگاهى  كشور،  يك  پيشرفت  درجه 
خود  زنان  براى  گوناگون  زمينه هاى  در  كشور  آن 
جامعه اى  مى گيرد.  نظر  در  مردان  با  مقايسه  در 
زنان  ميان  نابرابرى  آن  در  كه  است  مانده تر  واپس 

باشد.  بيشتر  مردانش  و 
بازار كار در زمره مهم ترين جلوه گاه هاى برابرى 
معتبر ترين  است.  مردان  و  زنان  ميان  نابرابرى  يا 
قرار  استفاده  مورد  عرصه  اين  در  كه  شاخصى 
مى گيرد، «نرخ مشاركت نيروى كار» نام دارد. اين 
كشور  يك  كار  سن  در  جمعيت  تقسيم  از  شاخص 
اعم از شاغل و بيكار بر كل جمعيت آن كشور به 
ضرب  صد  در  تقسيم  اين  حاصل  و  مى آيد  دست 
ميليون   25 با  بگيريم  نظر  در  را  كشورى  مى شود. 
و  مى كنند  كار  نفر  9ميليون  آن  در  كه  جمعيت  نفر 
جستجوى  در  واقع  در  بيكارند (يا  نفر  ميليون  يك 
از  مركب  كشور  اين  فعال  جمعيت  هستند).  شغل 
شاغالن و جويدنگان كار به 10ميليون نفر مى رسد. 
ميليون  پنج  و  بيست  بر  نفر  ميليون   10 تقسيم  از 
نفر (كل جمعيت)، رقم 0.4 به دست مى آيد كه با 
چهل  مشاركت»  «نرخ  به  درصد،  آن  كردن  ضرب 

درصدى نيروى كار در آن كشور مى رسيم. 
كار:  بازار  در  «زنان  عنوان  زير  گزارشى  در 
هشتم  آستانه  در  دوشنبه  كه   ،«2016 گرايش هاى 
مارس روز جهانى زن منتشر شده، سازمان جهانى 
«نرخ  ميانگين  جهانى  سطح  در  كه  مى گويد  كار 
فاصله  در  زنان،  براى  كار»  نيروى  مشاركت 
به  صد  دو  و  پنجاه  از   ،2015 تا   1995 سال هاى 
از  ارقام،  نقل  (در  است  يافته  كاهش  درصد  پنجاه 
«نرخ  نيز،  مردان  براى  كرده ايم).  صرفنظر  اعشار 
در  سال  بيست  اين  طى  كار»  نيروى  مشاركت 
شش  و  هفتاد  به  صد  در  هشتاد  از  جهانى  سطح 
«كاهش  اصلى  عامل  است.  يافته  كاهش  درصد 
براى  هم  و  مردان  براى  هم  مشاركت»،  نرخ 
يقين  به  قريب  احتمال  به  مدت  اين  طى  زنان، 
 2008 و   2007 سال هاى  مالى  بحران  پيآمد هاى 
ميالدى، كاهش رشد در قدرت هاى نوظهور و نيز 
بحران هاى سياسى و درگيرى هاى نظامى در بعضى 
بحرانى،  شرايط  در  است.  بوده  جهان  مناطق  از 
به  را  خود  اميد  كار  سن  در  جمعيت  از  بخشى 
روش هاى  به  مى دهد،  دست  از  شغل  كردن  پيدا 
همان  به    و،  مى رود  بيرون  كار  بازار  از  گوناگون 

مى يابد.  كاهش  مشاركت» اش  «نرخ  اندازه، 
با اين حال مى بينيم كه در مقياس جهانى بين «نرخ 
مشاركت»  «نرخ  و  درصد)   76) مردان  مشاركت» 
درصدى   26 شكاف  يك  صد)،  در   50) زنان 
است.  ميانگين  يك  شكاف  اين  البته  دارد.  وجود 
مشاركت  نرخ  بين  شكاف  عربى  كشور هاى  در 
مى رسد،  صد  در  چهار  و  پنجاه  به  زنان  و  مردان 
غربى  و  جنوبى  و  شمالى  اروپاى  در  آنكه  حال 
بودن  پايين  نيست.  بيشتر  درصد  دوازده  حدود  از 
كه  است  معنا  اين  به  زنان  براى  مشاركت»  «نرخ 
پديده اى  است،  كمتر  آنها  براى  شغلى  فرصت هاى 
به  زندگى شان  تامين  براى  را  زنان  توانايى هاى  كه 
تهديد  را  آنها  اقتصادى  امنيت  و  مى اندازد  خطر 

مى كند. 
همه  در  تقريبا  كه  مى خوانيم  گزارش  همان  در   
اروپاى  خاورى،  آسياى  استثناى  (به  جهان  مناطق 
مردان  بيكارى  نرخ  شمالى)،  آمريكاى  و  خاورى 
بين  شكاف  است.  زنان  از  پايين تر  سطحى  در 
كشور هاى  در  اشتغال،  عرصه  در  مردان  و  زنان 
همه  از  بيش  آنچه  ولى  مى رسد.  اوج  به  عربى 
مردان  بين  كه  است  شكافى  است،  نگرانى  موجب 
در  دارد.  وجود  اشتغال  عرصه  در  جوان  زنان  و 
كشور هاى عربى، نرخ بيكارى زنان جوان به چهل 
نرخ  براى  دو  تقريبا  كه  مى رسد  درصد  چهار  و 
بيكارى مردان جوان است. در عوض در آمريكاى 
شمالى، آسياى خاورى و اروپاى شمالى و جنوبى 
زنان  از  بيش  جوان  مردان  بيكارى  نرخ  غربى،  و 

است.  جوان 
بر  زنان  موقعيت  ارزيابى  در  اگر  ايران،  در  اما  و 
بازار  شاخص هاى  ديگر  و  مشاركت»  «نرخ  پايه 
تكان دهنده  بسيار  نتايجى  به  كنيم،  داورى  كار 
مى رسيم. تاسف بار بودن وضعيت بازار كار ايران 
براى زنان حاصل دو ارزيابى آمارى است، نخست 
مشاركت»  «نرخ  لحاظ  از  جهان  با  ايران  مقايسه 
خود  در  شاخص  همين  تحول  دوم  و  زنان،  براى 
ارزيابى ها  اين  در  گذشته.  سال  ده  طى  ايران 

و  كار  بين المللى  سازمان  جهانى،  بانك  آمار  از 
كار  تعاون،  وزارت  آمارى»  رسانى  اطالع  «سامانه 

است.  شده  استفاده  ايران  اجتماعى  رفاه  و 
براى  كار  نيروى  مشاركت»  «نرخ  ميانگين  يك) 
و  خاورميانه  در  و  درصد  پنجاه  جهان  در  زنان 
اما،  ايران  در  است.  درصد  بيست  شمالى  آفريقاى 
تنها   1393 سال  در  زنان  براى  مشاركت»  «نرخ 
در  حتى  ديگر  بيان  به  است.  بوده  درصد  دوازده 
بد ترين  از  يكى  كه  خاورميانه،  ميانگين  با  مقايسه 
عرضه  خود  زنان  به  كار  بازار  در  را  موقعيت ها 
در  مشاركت»  «نرخ  لحاظ  از  ايران  است،  كرده 

است.  بد ترين ها  زمره 
خود  در  حتى  اينكه  تكان دهنده  نكته  دومين  دو) 
رو  مشاركت»  «نرخ  لحاظ  از  زنان  وضع  ايران، 
با  آمارى»  اطالع رسانى  «سامانه  دارد.  قهقرا  به 
تكيه بر «طرح آمارگيرى نيروى كار»، كه از سوى 
«نرخ  كه  مى گويد  گرفته،  انجام  ايران  آمار  مركز 
درصد  هفده  از  زنان  براى  كار  نيروى  مشاركت» 
 1393 سال  در  درصد  دوازده  به   1384 سال  در 
سقوط كرده است. با توجه به اينكه در همين سال 
شصت  مردان  براى  كار  نيروى  مشاركت»  «نرخ 
بين  شاخص  اين  لحاظ  از  بوده،  درصد  پنج  و 
درصدى  سه  و  پنجاه  اختالف  يك  مردان  و  زنان 
يكى  نشانه  كار،  بازار  عرصه  در  كه،  دارد  وجود 
از باال ترين سطوح نابرابرى ميان زنان و مردان در 

است.  جهان 
اگر  بود  نخواهد  اغراق آميز  آمار،  اين  به  توجه  با 
جهان  با  مقايسه  در  ايران  كار  بازار  كه  بگوييم 
تحوالت  با  رابطه  در  و  است  «مردانه»  سخت 
ده  با  مقايسه  در  نيز،  كشور  كار  بازار  درونى 
شده  «مردانه» تر  چشمگيرى  شكل  به  پيش،  سال 
وقتى  ايران  در  كار  بازار  شدن  «مردانه» تر  است. 
صورت  به  مى بينيم  كه  مى شود  چشمگير تر 
از  عالى،  آموزش  نظام  كشور،  همان  در    همزمان، 
«زنانه» تر  راستاى  در  دانشجويانش،  شمار  لحاظ 
شدن پيش مى رود. به بيان ديگر جمهورى اسالمى 
در  را  زنان  افزايش  به  رو  حضور  زمينه  يكسو  از 
بر  كه  جايى  تا  آورده،  فراهم  عالى  آموزش  نظام 
پايه شمار زيادى از ارزيابى ها، در صد دانشجويان 
در    است.  گرفته  پيشى  پسر  دانشجويان  از  دختر 
زنان  براى  كار  نيروى  مشاركت»  «نرخ  حال  همان 
در  پايين ترين ها  سطح  تا  و  دارد  سراشيب  به  رو 

است.  كرده  سقوط  جهان 
با اين دو تحول ناهمسو، وضعيت اجتماعى زنان 
آنرا  مى توان  كه  است  بزرگ  تناقضى  درگير  ايران 
حتى  و  دردناك  پيآمد هاى  با  عظيم  ناهنجارى  يك 
فارغ التحصيالن  تراژدى  كرد.  توصيف  فاجعه آميز 
بيكار تنها به دختران محدود نمى شود. به پيش بينى 
ميانگين  اگر  حتى  مجلس»،  پژوهش هاى  «مركز 
 1394 سال هاى  فاصله  در  كشور  ساالنه  رشد  نرخ 
برسد  هم  درصد  پنج  به  خورشيدى   1400 تا 
كشور  كنونى  وضعيت  به  توجه  با  كه  (سناريويى 
اين  پايان  در  مى رسد)،  نظر  به  خوشبينانه  بسيار 
دوره شمار جمعيت بيكار با تحصيالت عالى باالى 
سه ميليون نفر خواهد بود و نرخ بيكارى در ميان 
درصد  شش  و  سى  به  تحصيلكرده،  جمعيت  همين 
عرضه  مجلس،  پژوهش هاى  (مركز  رسيد.  خواهد 
وضعيت  ايران.  اقتصاد  در  كار  نيروى  تقاضاى  و 

 (1394 شهريور  آتى،  چشم انداز  و  موجود 
تكرار مى كنيم كه «سونامى» فارغ التحصيالن بيكار 
خاص  شرايط  در  ولى  نمى شناسد،  پسر  و  دختر 
ايران، زنان قربانيان اصلى آن بوده و خواهند بود. 
نهاد هاى  اسالمى،  جمهورى  دولتى  دستگاه هاى  در 
را  راه  خانواده»  بنياد  «تحكيم  نام  به  تصميمگيرى 
مى بندند.  كار  بازار  به  تحصيلكرده  زنان  ورود  بر 
كه  است  استوار  بهانه  اين  بر  جنسيتى  تبعيض  اين 
دارند،  عهده  بر  را  خانوار  سرپرستى  مردان  چون 
در  شغلى  فرصت هاى  به  دستيابى  لحاظ  از  بايد 
ايران  خصوصى  بخش  بگيرند.  قرار  ارجحيت 
و  كسب  فضاى  در  موجود  موانع  دليل  به  نيز، 
فرصت هاى  ايجاد  در  چندانى  توانايى  تهران،  كار 
كند،  استخدام  بتواند  هم  اگر  تازه  و  ندارد  شغلى 

بگريزد.  جنسيتى  تبعيض هاى  از  نمى تواند 
صرف  با  كه  ايرانى،  زن  هزاران  آنكه  حاصل 
سطوح  در  دانشگاهى  مدارك  به  كالن  هزينه هاى 
يافته اند،  دست  دكتر  و  مهندس  و  ارشد  كار شناس 

ندارند. خانه نشينى  جز  چاره اى 

بازار كار ايران 
«مردانه» تر شده است

www.iranshahrnewsagency.com

بازارهاى مالى جهان روزهاى سختى را از سر مى گذرانند 
و شبح بازگشت بحران سال 2008، كه چرخ فعاليت را 
در بخش بسيار بزرگى از جهان از نفس انداخت، بار ديگر 

بر فراز اقتصاد جهانى به پرواز در آمده است.
يكى از نشانه هاى سراسيمگى بازارهاى مالى، ريزش پى 
در پى شاخص هاى كل سهام در شمار زيادى از معتبرترين 
بورس هاى آمريكا، اروپا و اسيا است، ريزش هايى كه از 
آغاز سال 2016  به گونه اى چشمگير شتاب گرفته اند. 
در مقايسه با ماه آوريل سال گذشته، بورس هاى پاريس 
و لندن و فرانكفورت و توكيو بيش از بيست در صد، 
بورس هاى مادريد و ميالن بيش از بيش از سى در صد و 

بورس شانگهاى 37 در صد از دست داده اند.
يكى ديگر از نشانه هاى همين سراسيمگى، اوجگيرى 
ميالدى  سال  آغاز  از  آن،  بهاى  كه  است  طال  نامنتظره 
تا امروز دوازده در صد افزايش يافته است. ميدانيم كه 
فلز زرد نقش «پناهگاه» را ايفا مى كند و سرمايه گذاران 
هر زمان دچار ترس و سر در گمى مى شوند، به آن پناه 

مى برند.
اين ترس و سر در گمى، همانند بسيارى ديگر از موارد 
بحرانى، سر چشمه واحدى ندارد و از عوامل گوناگونى 
منشأ مى گيرد كه مهم ترين آنها را مى توان چنين بر شمرد:
يك) كند شدن آهنگ رشد اقتصادى در چين -  غول 
جمعيتى جهان، پس از حدود سه دهه رشد بسيار باال 
در محدوده هشت تا ده در صد، به داليل گوناگون به 
مرحله تازه اى از توسعه خود رسيده و ديگر نمى خواهد 
و نيز نمى تواند، همانند گذشته، نقش «كارخانه جهان» را 

بازى كند.
مصرف  و  مى رود  افزايش  به  رو  چين  در  دستمزدها 
داخلى قرار است، به عنوان موتور محركه رشد، جاى 
صادرات و واردات انبوه را بگيرد. همين تحول، به دليل 
ابعاد عظيم اقتصاد چين، بر بسيارى ديگر از كشورها نيز 
تأثير مى گذارد. كاهش چشمگير رشد اقتصادى چين به 
آن معنا است كه واردات اين كشور نيز، به ويژه خريد مواد 
خام از كشورهاى در حال توسعه، كم تر و كم تر مى شود. 
اين يكى از عوامل پيدايش حالت «عصبى» در بازارهاى 

جهانى است.
شمار  به  چين،  توسط  خام  مواد  واردات  كاهش  دو) 
زيادى از كشورهاى در حال توسعه وابسته به صدور اين 
مواد، از پنبه گرفته تا آلومونيوم،  ضربه زده و آنها را نيز 
از نفس انداخته است. با توجه به تداوم ركود در شمارى 
از مناطق صنعتى، از جمله ژاپن و منطقه يورو، كاهش 
واردات چين به گونه اى چشمگير ركود را در بازار مواد 

اوليه شدت بخشيده است.
سه) بزرگ ترين بازنده اين وضعيت، گروه كشورهاى 
صادر كننده نفت است. سقوط هفتاد تا هفتاد و پنج در 
صدى بهاى نفت طى بيست ماه گذشته شمارى از صادر 
كنندگان اين كاال  را در بحرانى عميق فرو برده است. 
كشورهاى مصرف كننده انرژى قاعدتاً بايد از اين رويداد 
خوشحال باشند، زير وارداتشان ارزان تر تمام مى شود و 

قدرت خريد شهروندانشان باالتر مى رود.
ولى وضع پيچيده تر از اين ها است و سقوط بهاى نفت 
خود به يكى از عوامل تشديد كننده «حالت عصبى» در 
بازارهاى مالى بدل شده است. در واقع بازيگران صحنه 
مالى به اين نتيجه رسيد ه اند كه ركود روز افزون بازار 
نفت به دليل زمينگير شدن اقتصاد جهانى و نبود چشم 
انداز براى آن، دستكم در آينده قابل پيش بينى است. به 
عالوه با فرو رفتن صادر كنندگان نفت در ركود و بحران، 
بخش قابل مالحظه اى از بازارهاى صادراتى قدرت هاى 

بزرگ صنعتى نيز از دست مى رود.
در  ترس  آورنده  پديد  عوامل  از  ديگر  يكى  چهار) 
درباره  افزون  روز  ترديدهاى  پيدايش  مالى،  بازارهاى 
اوضاع اقتصادى در آمريكا است. در پى بحران عظيم سال 
2008 ميالدى كه از درون آمريكا منشأ گرفت و سپس 
به بخش بزرگى از جهان گسترش يافت، اقتصاد اياالت 
متحده از سال 2010 به بعد، زودتر از ديگر اقتصادهاى 
صنعتى، توانست از ركود خارج شده و رشد اقتصادى را 

از سر بگيرد.
اقتصاد  كه  است  آن  از  حاكى  نشانه ها  بعضى  امروز 
آمريكا به پايان «سيكل» رونق نسبى خود رسيده، از جمله 
با كاهش سرمايه گذارى، كند شدن نرخ رشد و اين كه 
شمار مشاغل ايجاد شده در اين كشور طى ماه هاى اخير 
در حد انتظار نبوده است. با توجه به وضعيت چين و 
تداوم ركود در منطقه يورو و ژاپن، كافى است اقتصاد 
آمريكا هم از نفس بيفتد تا كل اقتصاد جهانى زمينگير 
شود. به هر حال ترس از اين احتمال، به سراسيمگى 

بازارهاى مالى دامن ميزند.
پنج) شمار زيادى از بنگاه هاى  توليدى در قدرت هاى 
نوظهور، از چين گرفته تا برزيل، طى سال هاى اخير به 
شدت مقروض شده اند و بخش مهمى از بدهى هاى آنها 
نيز به ارزهاى خارجى به ويژه دالر است. مساله در آنجا 
است كه در همين قدرت ها، به تازگى نرخ برابرى پول 
ملى آنها نسبت به ارزهاى معتبر دنيا به ويژه دالر آمريكا 
به گونه اى محسوس كاهش يافته است. در اين شرايط، 
بازپرداخت بدهى هاى براى بنگاه هاى نوظهور به بارى 
سنگين بدل شده و اين نيز يكى از عوامل زاينده تشويش 

است.
آسيا به دليل قدرت طلبى روز افزون چين و نيز افزايش 
تنش ميان كره شمالى و همسايگانش، نگران بحران هاى 
آتى است. اتحاديه اروپا، كه طى دوره اى بيش از نيم قرن 
به يكى از قطب هاى زاينده ثبات بدل شده بود، بدترين 
دوران را در تاريخ خود مى گذراند و در صورت خروج 
بريتانيا، بيش آر بيش متزلزل خواهد شد. بر اين فهرست 
مى توان خطرهاى بسيار جدى ديگرى را نيز اضافه كرد، 
از گسترش تروريسم گرفته تا بحران مهاجران در اروپا و 
اوجگيرى «پوپوليسم» در بخش بزرگى از دنيان صنعتى، 

از اروپا گرفته تا آمريكا...

بازارهاى مالى 
جهان از چه  
مى ترسند؟
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نگاهي به كارنامه 
سياسي مصدق

كتاب نوروز

كتاب «نگاهي به كارنامه سياسي مصدق» نخستين بار 
در پاييز سال 1384 توسط شركت كتاب در لس آنجلس 
چاپ و منتشر شده است. اين كتاب در يازده بخش و 
پنج ضميمه مشتمل بر 501 صفحه، زندگي نخست وزير 
دوران ملي شدن صنعت نفت را از دوران كودكي تا 
هنگام مرگ مورد بحث و بررسي قرار داده است كه 
موضوعات و مسائل تاريخي بسياري را در اين  طبعاً 
گفت  بايد  همچنين  مي گيرد.  بر  در  زماني  محدوده 
فهرست تفصيلي مطالب در ابتدا و «سالشمار دكتر محمد 
مصدق» در انتهاي كتاب ازجمله نقاط قابل توجه آن به 
شمار مي آيند كه به طور خالصه اطالعات قابل توجهي 

را در اختيار خوانندگان كتاب قرار مي دهند.
جالل متيني نويسنده كتاب در سال 1307 متولد شد. 
دانشگاه  از  فارسي  ادبيات  و  زبان  دكتراي  داراي  وي 
تهران است. از سال 1329 با تدريس در دبيرستانهاي 
تهران، خدمات دولتي خويش را آغاز كرد. مدت يك 
سال نيز در دبيرخانه كميسيون ملي يونسكو خدمت 
كرده است. وي از سال 1336 براي تأسيس بخش زبان 
و ادبيات فارسي، مأمور خدمت در دانشكده فني آبادان 
دانشگاه  در  دانشياري  سمت  با  سال 1339  در  و  شد 
مشهد كار خود را آغاز كرد. متيني از سال 1339 الي 
1354 معاونت و رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني 
اين دانشگاه را برعهده داشت. وي از سال 1352 نيز 
در سمت معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه فردوسي 
خدمت كرده است. متيني داراي نشان درجه 4 تاج است 
و همچنين در سال 1344 موفق به اخذ جايزه سلطنتي 
بهترين تصحيح انتقادي متون فارسي شد. وي در سال 
تحقيقاتي  طرح  بهترين  دريافت  به  موفق  نيز   1352
دانشگاه فردوسي در زمينه ادبيات و علوم انساني گرديد.
از  حجمي  چنان  نفت  صنعت  شدن  ملي  دوران   
شخصيت ها، وقايع و تحوالت سياسي را در خود جاي 
داده است كه به پژوهشگران تاريخ امكان مي دهد تا از 
زوايا و منظرهاي گوناگون به بررسي و تجزيه و تحليل 
اين دوران بپردازند. ويژگي هاي شخصيتي هر يك از 
بازيگران دوره نهضت ملي به تنهايي يا نحوه ارتباط آنها 
با يكديگر و سير تغيير و تحوالت در آن، شكل گيري 
و  ائتالف ها  و  مختلف  فكري  و  سياسي  جبهه هاي 
گسست هاي آنها، نقش نيروهاي سياسي خارجي در اين 
دوران، تعامل ها و تقابل هاي قدرت هاي خارجي و ده ها 
موضوع و مسئله ديگر در اين دوران باعث شده است تا 
فضايي گسترده براي بحث و فحص پيش روي محققان 
و عالقه مندان به تاريخ گشوده شود. در اين ميان تالش 
براي مبرا ساختن چهره ها و شخصيت ها از نقص ها و 
نقصان ها، خطاها و اشتباهات و در مقابل، ارائه تصويري 
بسياري  از  جدايي ناپذير  جزئي  افراد،  از  قهرمان گونه 
تحليل و تفسيرهاي مربوط به اين دوران به شمار مي آيد 
كه البته خوانندگان نكته سنج و حقيقت جو هيچ گاه فكر و 
ذهن خود را تسليم چنين تفسيرهاي جهت دار و آغشته 

به احساسات و تعصبات نكرده و نمي كنند
دكتر محمد مصدق كه از دوازده سالگي گام در امور 
ديواني نهاد و كمابيش حدود 60 سال از عمر خويش 
را در شعبات مختلف حوزه سياست گذرانيد، شخصيتي 
است كه بيشترين نگاه هاي مثبت و منفي را متوجه خود 
ساخته و كمتر سالي است كه چندين عنوان كتاب و 

ده ها مقاله و پايان نامه دربارة او انتشار نيابد. اين البته به 
خاطر اهميتي است كه دوران ملي شدن صنعت نفت به 
عنوان يك تجربه بزرگ براي ملت ما دارد. در حالي كه 
ايرانيان پس از ساليان درازي چشيدن طعم تلخ استبداد 
پيش  را  روشن  و  اميدبخش  چشم اندازي  استعمار،  و 
روي خود مشاهده مي كردند و گام هاي نخستين را نيز با 
قدرت و صالبت در اين راه برداشته بودند، ناگهان گويي 
همه چيز همچون سرابي محو شد و به جاي آن چهره 
استبداد و استعمار نوين با كراهتي دو چندان ظاهر گرديد 
و به مدت 25 سال تسمه از گرده اين ملت كشيد. تحمل 
تبديل يك پيروزي بزرگ و ارزشمند به يك شكست 
را  خود  كه  مردمي  براي  بي شك  خفت بار،  و  سنگين 
آماده استنشاق هوايي تازه كرده بودند، بسيار سخت و 
جانگداز بود و لذا جاي آن دارد كه تأملي جدي بر روي 

داليل و عوامل اين تبديل و تبدل صورت گيرد
براي درك مسئله ملي شدن صنعت نفت و ميزان نقش 
و تأثيرگذاري شخصيتها و گروههاي مختلف در آن بايد 
اين مسئله را در چارچوب شرايط و وضعيت كلي كشور 
در طول دهه 20 مورد لحاظ قرار داد. در اين دهه، كشور 
ما يكي از پرتالطم ترين و شلوغ ترين دوران سياسي و 
اجتماعي خود را پشت سرمي گذارد. اشغال نظامي كشور 
و رقابتهاي ميان شوروي و انگليس در دوران جديد، 
ورود آمريكا به عنوان يك نيروي تازه نفس استعماري 
به كشور ما، پيدايي احزاب و گروههاي متعدد و متنوع، 
وضعيت مجلس و دربار در مقابل يكديگر در شرايط 
جديد، تالش گروهها براي دست يابي به انتخابات آزاد و 
خالصه دهها مسئله كوچك و بزرگ ديگر، شرايط بسيار 
پيچيده و پرمسئله اي را بر كشور حاكم ساخته است كه 
نفت و مباحث حول و حوش آن نيز به عنوان يكي از 
مسائل در اين مجموعه به شمار مي آيد، هرچند بتدريج 
در سير تحوالت سياسي كشور، اين مسئله از اهميت 
مي شود  اساسي  محوري  و  مي گردد  برخوردار  بااليي 
كه بسياري از مسائل ديگر در حوزه آن قرار مي گيرند؛ 
بنابراين در اين روند رو به جلو، نظرها و ديدگاهها در 
هر مقطع زماني بايد متناسب با شرايط همان برهه مورد 

ارزيابي قرار گيرند

وروز طپش قلب ايران، كهن ترين يادگار جمشيد 
شاه پيشدادى، بخشنده شادى،اميد و پايدارى، محور و 
انگيزه كارگزار دوستى و عشق و محبت، بزرگترين و 
انسانى ترين جشن ملى ايرانيان نجيب نيك سرشت 
و با احساس در طول تاريخ سرزمين ايران بوده است 
و برگزارى مراسم نوروزى كه نمادى يكه و ممتاز از 
مهمان نوازى ايرانيان در جهان مى باشد به ما نيرو و 
توان مى دهد تا با الهام از گذشته، همت در حال و اميد 
به آينده در ساختار پيوند بزرگ ملى و ايرانى هرچه 

بيشتر تالش نماييم.
مردمانى كه نوروز را جشن مى گيرند مى دانند كه 
نوروز دينى نيست، نوروز مهر ايران را دارد، نوروز 
ايرانيان را گرد هم مياورد. نوروز در ايران پاگرفته است 
و به يك گروه تعلق ندارد.نوروز طپش قلب ايران 

است و از ماه و خورشيد توش و توان مى گيرد.
فرهنگ ديرپاى ايرانى از آغاز زير بناى راه و روش 
انسان نجيب و هوشمند ايرانى گرديد.با تاسيس دولت 
ماد، ايده ال تازه اى كه گرايش به مدارا و اجتناب از 
خشونت بود در شرق بوجود آمد.يگانگى و همدلى 
اقوام مختلف ايرانى سرانجام به بنياد نخستين حكومت 
منظم هخامنشى و صدور اولين منشور حقوق بشر 
ميالد  از  پيش   539 سال  در  كبير  كوروش  توسط 
انجاميد و به عنوان يك سند افتخارآميز به جهانيان 
تقديم شد. انديشه نيك، گفتار نيك، كردار نيك از 
رود سيحون در شرق تا خليج فارس در جنوب و رود 
نيل رهنمون ملل مختلف گشت و سرزمين ايران كه 
در ميان شرق و غرب قرار گرفته بود به مركز بزرگ 
ارتباطى بين اقوام گوناگون تبديل شد و سبب رونق 
داد و ستد بازرگانى و پيشرفت فرهنگ و تمدن گرديد.
تخت  در  ملى  آيينهاى  و  نوروز  جشن  برگزارى 

جمشيد و تيسفون ذوق سرشار ايرانى را به دور دستها 
برد. سرودهاى آن همچو ابر بهارى بدون شناخت 
مرزها در سرزمين هاى ديگر ملل جارى شد و سنت 
هاى زيبا و قشنگ آن كه حكايت از پيوند دلها داشت 
در بين ملل رواج يافت، خشونت به سايه رفت و 
صلح برقرار گرديد و اخالق خوب ايرانى نمادى براى 

ساير ملت ها شد.
اوج  در  كه  باستان  دوران  در  بسيارى  كشورهاى 
قدرت بودند يا از تاريخ بيرون رفته اند و يا از گذشته 
خود گسيخته اند و از آنها جز يادى نمانده است، 
ولى ايران قرنهاست با برپايى جشن هاى نوروزى، 
مهرگان،و سده ، عليرغم ناكاميها و شكست ها ، فرازها 
و نشيبها، از دود و آتش گذر كرده و همچنان نيرومند، 

جوان، پايدار و سرافراز مانده است.
كتاب نوروز به كوشش مهندس امينى سام و توسط 

شركت كتاب در لس آنجلس به نشر رسيده است.

در دنياى كتاب و نشر:

www.iranshahrnewsagency.com

و  مى پرسد  راست  و  رك  الهى،  صدرالدين  دكتر 
پاسخ هاى بدون پيچ و خم هم مى گيرد:

- آقا راسته كه ميگن شما انگليسى هستيد؟
بله اين طور مى گويند.

«سيد عنعناتى» اما در توضيح بيشتر خود مى گويد: 
«تاريخ سيصد ساله ى اخير نشان داده و ثابت كرده 
اما  كند.  مى  ضرر  انگلستان  با  دوستى  در  انسان  كه 
دشمنى با انگلستان موجب محو آدمى مى شود. من 
به عنوان يك آدم عاقل در تمام مدت زندگيم، ضرر 
محو  ام  نشده  حاضر  اما  ام،  كشيده  را  دوستى  اين 

شوم.»
دو روزنامه نگار در برابر هم قرار گرفته اند. يك سو 
سيد ضيا، كار كشته، با تجربه و مدير سه روزنامه رعد 
و برق و شرق و ديگر سو صدرالدين الهى، جوان و 
سر  پشت  را  ورزشى  كيهان  دومى  اين  نام.  جوياى 
دارد و «پرند و كارون و سپيده»، امضاهاى او در زير 
پاورقى هايى است كه چون برگ زر خريده مى شود.

انتشار «خاطرات فرخ» در مجله سپيد و سياه، تهران 
مصور را نيز به فكر رقابت مى اندازد. چه كسى بهتر 
از سيد ضياءالدين طباطبائى. مردى كه او را مسبب 
كودتاى سوم اسفند مى دانند. كسى كه رضا شاه را بر 
مصدر قدرت نشاند. و هنوز هم نكات ناگفته درباره ى 
چه  روزنامه نگار  يك  «براى  است.  بسيار  او  زندگى 
موفقيتى بزرگ تر از به حرف درآوردن يك سوژه ى 
خاموش» نكاتى كه برخى از آن ها را دكتر الهى از 
سال 1343 تا كنون به دليل اخالق روزنامه نگارى و 
قولى كه به سيد ضيا داده بوده از انتشار آن خوددارى 

مى كرده است.
دكتر الهى خود نام اين كتاب پانصد صفحه اى را 
به  كه  اى  كتابروزنامه  است.  گذاشته  «كتابروزنامه» 
است.  شده  نگاشته  گو،  و  گفت  گزارش/  صورت 
ها  پرسش  درون  در  اگر  بسا  چه  كه  هائى  گزارش 
تنيده نمى شد، مى توانست كتاب را مالل آور كند. 
خواننده اما اين كتاب قطور را به همان سرعتى مى 
خواند كه روزنامه را. كتاب ورق مى خورد و پانصد 
صفحه همچون اوراق روزنامه با سرعت خوانده مى 

شود.
مرد اول كودتا از همان خانه ى پدرى در آب انقالب 
مشروطه غوطه مى خورد. گو اين كه كارهايش پس 
از كودتا با هدف هاى انقالب جور در نمى آيد. تمام 
روزنامه ها را در صبح روز كودتا توقيف مى كند. اما 
در مصاحبه با صدرالدين الهى به نون والقلم سوگند 
مى خورد كه هيچ وقت براى قدرت از طريق روزنامه 
پول خرج نكرده است. «من هميشه اين حربه ى كهنه 
ى قديمى را دوست دارم. من عاشق روزنامه هستم.»
اوليه  اقدامات  در  كه  نمى آيد  نظرتان  به  آقا   -
شبيه  نه  كرده ايد،  عمل  فاشيست ها  شبيه  حكومت، 

سوسياليست ها؟
روزى  بود.  ايتاليائى ها  ملى  تحقير  زائيده  «فاشيسم 
كه من كودتا كردم، ايران در تحقير آميزترين لحظات 
تاريخى خود به سر مى برد. رجال ما براى خوابيدن 
بغل زن هايشان از خارجى اجازه مى گرفتند. اگر قيام 
عليه تحقير خارجى فاشيزم است، بله من فاشيست 

بودم.»
راه  يك  تنها  كه  بود  هدف  دو  دنبال  به  ضيا  سيد 
داشت: «من در سرم بود كه يك حكومت ملى مقتدر 
متكى به قدرت نظامى ملى به وجود بياورم و خودم 

بشوم رئيس الوزراء. بشوم ديكتاتور.
- مثل موسولينى؟

- ها بارك اهللا احسنت!»
خان  كاظم  «كلنل  بار  نخستين  براى  را  شاه  رضا 
گويد  مى  كلنل  كند.  مى  معرفى  ضيا  سيد  به  سياح» 
مى  ما  كار  درد  به  كه  كرده ام  پيدا  قزاق  افسر  يك 
خورد. هم قد بلند است هم بد اخم هم پر هيبت، هم 
افسرهايش دوستش دارند فقط بايد رويش فكر كرد.

«افسرهاى با سواد آن روز ما از او ترسوتر بودند و 
افسرهاى شجاع ما از او بى سوادتر. رضا خان معدل 

افسر معمولى و مقبول آن روز بود.»                 
چند  ضيا  سيد  با  گو  و  گفت  كنار  در  الهى  دكتر 
از  است.  كرده  نقل  نيز  را  ديگر  خاطره  و  مصاحبه 
جمله گفت و گوئى كه او با «محمد ساعد مراغه اى» 
سياستمدار و نخست وزير داشته و ساعد اشاره اى 
هم به شخصيت سيد ضيا در اين مصاحبه كرده است. 
كتاب سيد ضيا، مرد اول يا مرد دوم كودتا كه گفته 
و ناگفته هاى تاريخ معاصر ايران را در خود دارد از 
آنجلس  لس  شهر  در  كتاب  شركت  انتشارات  سوى 

آمريكا منتشر شده است .

مرد اول يا 
دوم كودتا
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انتخابات  پيشتاز  و  جنجالى  نامزد  ترامپ،  دونالد 
از  انتقاد  به  جمهورى خواهان،  درون حزبى 
سياست هاى دولت آمريكا در قبال تهران پرداخته و 
رابرت  مى داند  ايران  او  نظر  به  گفته  حال  عين  در 

لوينسون كجا است.
آقاى ترامپ در جريان يك سخنرانى در 16 اسفند 
ماه، مى گويد «ضعف» اياالت متحده در رابطه با ايران 

«بى سابقه» است.
تحريم ها  رفع  مسئله  به  رابطه  همين  در  سپس  او 
و  پرداخته  ايران  بلوكه شده  دارايى هاى  شدن  آزاد  و 
به  داده  ايم،  دالر  ميليارد   150 آنها  به  «ما  مى گويد 
را خرج  پول  اين  آنها بيشتر  يك دولت تروريست، 

توليدات غير آمريكايى كرده اند.»
اين اشاره اقاى ترامپ نشان مى دهد كه نگرانى هاى 
دولت  توسط  پول  و  سرمايه  تهيه  درباره  جدى 
اردوگاه  در  اسالمى  جمهورى  مقامات  براى  اوباما 
صراحت  با  ترامپ  و  دارد  وجود  جمهوريخواهان 
آورده  ميان  به  سخن  نگرانى ها  اين  از  بيشتر  لهجه 

است.
سوى  از  مالى  شده  ازاد  منابع  تحليلگران  برخى 
براى  مالى  تامين  را  اسالمى  جمهورى  براى  امريكا 

توسعه تروريسم در منطقه خاورميانه دانسته بودند.
«براى  گفته است  سخنانش  ادامه  در  ترامپ  دونالد 
ايرباس  از  عظيم  هواپيماى  فروند   118 آنها  مثال 
آمريكايى)  هواپيماسازى  (شركت  از  نه  خريدند؛ 
بوئينگ. مقدار زيادى از پول خود را در اروپا خرج 
اينجا  در  اما  خريدند…  موشك  روسيه  از  كردند، 

(آمريكا) هيچ خرجى نكرده اند».
عليه  هسته اى  تحريم هاى  آمريكا  متحده  اياالت 
اقدام  جامع  «برنامه  شدن  اجرايى  پى  در  را  ايران 
مشترك» لغو كرد. از منظر دولت باراك اوباما، توافق 
را  هسته اى  جنگ افزار  به  ايران  دستيابى  راه  اتمى 
سرشناس  چهره هاى  ديگر  سوى  از  مى كند.  مسدود 
جمهورى خواه آمريكا بارها بدبينى خود را در مورد 

اين توافق و نتايج آن ابراز كرده اند.
مورد  در  جمله  از  آمريكا،  اتمى  غير  تحريم هاى 
تروريسم  از  حمايت  مورد  در  كشور  آن  اتهام هاى 
خود  قوت  به  همچنان  بشرى  حقوق  مسائل  نيز  و 

باقى ست.
اعالم  تازگى  به  بوئينگ  هواپيماسازى  شركت 
واشينگتن  از  را  تهران  با  ارتباط  مجوز  كرده است 

دريافت كرده است.
مامور  لوينسون،  رابرت  موضوع  به  سپس  ترامپ 
آقاى  پرداخته است.  آمريكا  فدرال  پليس  پيشين 

لوينسون 9 سال پيش در ايران ناپديد شد.
نامزد جمهورى خواهان مى گويد به نظر او مقام هاى 

ايرانى دقيقا مى دانند او كجاست.
اسفند،  دهم  متحده  اياالت  نمايندگان  مجلس 
ايران  از  آن  در  كه  رساند  تصويب  به  را  قطعنامه اى 
خواسته شده تا «به عنوان اقدامى انسان دوستانه» به 
تعهد خود مبنى بر كمك به يافتن رابرت لوينسون، 
آقاى  خانواده  كند.  عمل  اف بى آى،  پيشين  مأمور 
مورد  اين  در  خود  تالش هاى  بر  نيز  لوينسون 

افزوده اند.
پيشتر  ايران،  خارجه  وزير  ظريف،  جواد  محمد 
گفته بود «آنچه ما مى دانيم اين است كه او در ايران 
توسط  باشد،  ايران)  (در  او  چنانچه  نيست.  زندانى 

دولت زندانى نشده است».
با اين حال در موارد گوناگون ديده شده است كه 
اصالح  به  نزديك  دولت هاى  خصوصا  ايران  دولت 
طلبان از سوى نيروهاى امنيتى و مقامات سپاهى به 
اطالعاتفوق  برخى  جريان  در  و  نشده  گرفته  بازى 

امنيتى گذاشته نمى شوند.
درباره  گذشته  ماه هاى  در  ظريف  ديگر  سوى  از 
زندانى  روزنامه نگاران  يا  و  سياسى  زندانيان  وجود 
در مصاحبه با رسانه هاى غربى متهم به دروغگويى 
شده است و نمى توان به گفته هاى او براى قبول عدم 

زندانى بودن آقاى لوينسون اعتماد كرد.
به  كه  اطالعاتى  براى  پاداش  دالر  ميليون ها  آمريكا 
يافتن لوينسون كمك كند، تعيين كرده است. سخنگوى 
در  مقام ها  بود،  گفته  ماه  بهمن  پايان  در  سفيد،  كاخ 

واشنگتن احتمال مى دهند، او ديگر در ايران نيست.

و  مك گيل  دانشگاه  تاريخ  استاد  تروى،  گيل 
نشريه  در  بروكينگز  موسسه  در  مهمان  پژوهشگر 
اسبق  اول  بانوى  ريگان  نانسى  درباره  مطلبى  تايم 
اياالت متحده نوشته كه روز يكشنبه در 94 سالگى 

درگذشت.
او مى نويسد نانسى ريگان براى دهه ها همان زنى 
زن  يك  نمونه  متنفرند.  او  از  ها  فمينيست  كه  بود 
همسردار، دنباله رو مد، بسيار محافظه كار، و با آن 
كه در دهه هشتاد ميالدى به سر مى برد، مرتجع بود 
و سنت هاى دهه پنجاه را دنبال مى كرد. ولخرجى 
آورده  پديد  هايى  رسوايى  نيز  سفيد  كاخ  در  هايش 
بود. اما هشت سال بانوى اول بودن در آمريكا از سال 
يافت.  پايان  باورنكردنى  چرخشى  با    89 تا   1981
او در پايان دوره هشت ساله زندگى در كاخ سفيد، 
فمينيستى پيشرو از آب درآمد كه راه را براى حضور 

قوى زنان در كاخ سفيد هموار كرد.
سينما  بازيگر  ريگان،  رونالد  همسر  عنوان  به  او 
كه بعدا به عرصه سياست وارد شد، وقتى همراه با 

همسرش به كاخ فرماندارى ايالت كاليفرنيا وارد شد، 
نداشت.  محبوبيت  نگار  روزنامه  زنان  ميان  چندان 
بود،  بازيگر  پيشتر  شوهرش  مانند  نيز  او  كه  نانسى، 
هاى  فمينيست  كه  گرفت  را  فداكارى  همسر  نقش 

آمريكايى از آن بيزار بودند.
انصاف  با  اگر  گويد،  مى  سپس  مطلب  نويسنده 
انتقاد  در  او  بود.  صادق  ريگان  نانسى  بنگريم، 
رانى  با  من  «زندگى  بود:  گفته  افراطى  فمينيسم  به 
شروع شد.» او رونالد را رانى صدا مى كرد. او گفته 
رفتم  مى  هم  من  بود،  فروش  كفش  رانى  «اگر  بود: 
دو  تولد  از  بعد  نيز  ريگان  شدم.»  مى  فروش  كفش 

فرزندشان، نانسى را «مامان» صدا مى كرد.
راهيابى  بار  دو  دنبال  به  ريگان  نانسى  وضعيت 
چشمگيرترين  شد.  تثبيت  سفيد  كاخ  به  همسرش 
نقش او به عنوان بانوى اول در سال 1987 بود وقتى 
كه رونالد ريگان، دونالد ريگان را اخراج كرد.» دونالد 
ريگان آن زمان رئيس ستاد مشترك رئيس جمهورى 
بود و نانسى را عامل اخراج خود مى دانست. پس از 

آن بود كه سيل انتقادها و طعنه ها و تاثير بانوى اول 
آمريكا بر رئيس جمهورى باال گرفت.

او  متحدان  به  نانسى  منتقدان  تندترين  ناگهان  اما 
از  دفاع  به  ضدريگان  هاى  فمينيست  شدند.  تبديل 

دشمن ديرينه خود برخاستند.
حضور نانسى ريگان در كاخ سفيد هرچند متالطم، 

اما پيشرو و راهگشا بود.
هيالرى كلينتون كه پس از او بانوى اول و مستاجر 
كاخ سفيد شد نيز با انتقادات مشابهى مواجه مى شد، 
در  و  محبوبيت  اوج  در  آنها،  دوى  هر  باالخره  اما 
حالى كاخ سفيد را ترك كردند كه ديدگاه آمريكا به 

زنان و قدرت را دستخوش تغيير كرده بودند.
اين كه جمهوريخواهى دو آتشه مانند نانسى ريگان 
از كمپين رياست جمهورى هيالرى كلينتون پشتيبانى 
كند، بسيار بعيد مى نمايد. اما هيالرى كلينتون بايد از 
سلف خود به عنوان يكى از قهرمانانى كه راه را براى 
كمپين او در رقابت رياست جمهورى هموار ساختند 

سپاسگزار باشد.

حمله تند دونالد ترامپ به ايرانى ها

ميراث فمينيستى نانسى ريگان براى 
هيالرى كلينتون

چرا كسى تهديد حمله اتمى رهبر كره شمالى را 
جدى نمى گيرد؟

خبرها و نظرها:
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كره  و  آمريكا  مارچ   7 دوشنبه  روز  شمالى  كره 
جنوبى را تهديد به حمله «پيش دستانه» هسته اى كرد 
و گفت كه در صورت چنين حمله اى، در مورد نوع 

اهداف مورد حمله استثناء قائل نمى شود.
كره  تهديد  اين  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
و  متحده  اياالت  كه  مى شود  بيان  حالى  در  شمالى 
كره جنوبى روز دوشنبه بزرگ ترين رزمايش نظامى 

مشترك ساالنه خود را آغاز كردند.
و  جنوبى  كره  نظامى  هزار   300 رزمايش،  اين  در 
17 هزار نفر از افراد ارتش آمريكا به همراه ناوهاى 
راهبردى آمريكا و هواپيماهاى جنگى مشاركت دارند.

كه  مى شود  برگزار  آن  از  پس  نظامى  تمرين  اين 
چهارمين  انجام  به  اقدام  ژانويه  ماه  در  شمالى  كره 
طى  ديگر  سوى  از  و  كرد  خود  هسته اى  آزمايش 
دوربرد  موشك  يك  آزمايشى  پرتاب  گذشته،  ماه 
و  ملل  سازمان  جديد  قطعنامه  پيونگ يانگ،  توسط 
تحريم هاى شديد تازه اى را عليه كره شمالى در پى 

داشت.

كره شمالى با انتشار بيانيه اى، رزمايش جديد آمريكا 
و كره جنوبى را «تحريكات جنگ هسته اى» توصيف 
كرده و تهديد كرده است كه با «يك تهاجم تمام عيار» 

به آن پاسخ خواهد داد.
اون»،  جونگ  «كيم  رويترز،  خبرگزارى  نوشته  به 
فزاينده  «تهديد  از  گذشته  هفته  شمالى،  كره  رهبر 
دشمنان» خبر داده و از مردم كشورش خواسته است 

تا براى يك جنگ اتمى آماده شوند.
كميسيون دفاع ملى كره شمالى نيز با انتشار بيانيه اى 
طريق  «از  شمالى  كره  مردم  و  ارتش  كه  گفته است 
آرزوى  بزرگ ترين  به  عدالت خواهى  مقدس  جنگ 
خواهند  دست  است  كره  دو  اتحاد  همانا  كه  خود 

يافت.»
كره  و  آمريكا  مشترك  رزمايش  فرماندهى  مركز 
در  پيونگ يانگ  به  اين  از  پيش  كه  مى گويد  جنوبى 
نظامى»  تمرين  اين  غيرتحريك آميز  «ماهيت  مورد 

اطالع رسانى كرده است.
با اين حال و اگرچه رهبران كره شمالى مى كوشند 

تا در تبليغات خود نشان دهند كه قصد دارند تا با 
شهرهاى  به  هسته اى  كالهك  به  مسلح  موشك هاى 
بزرگ در غرب امريكا و پايگاه هاى نظامى اين كشور 
كارشناسان  اما  كنند،  حمله  آرام  اقيانوس  حوزه  در 
سياسى اين تهديدها را بيشتر به جوك تشبيه كرده اند.
سئول  چاپ  زبان  انگليسى  روزنامه  يك  نويسنده 
شمالى  كره  ملى  دفاع  كميسيون  بيانيه  به  اشاره  با 
مى نويسد: «سال هاست مردم كره انواع دروغ هاى تو 
خالى رهبران پيونگ يانگ را شنيده اند و تنها مى توانند 
مردم  خنده  ديكتاتور موجب  يك  كه  باشند  متاسف 

در كشورهاى غربى را فراهم مى كند.»
يك  كه  آسيبى  «احتمال  مى افزايد:  نويسنده  اين 
مركز  يا  افغانستان  جنوب  در  انتحارى  گذار  بمب 
عراق براى امنيت بين الملل دارد به مراتب بيشتر از 

تهديدات توخالى كيم جونگ اون است.»
آمريكا در قبال تهديدات اتمى كره شمالى مى گويد: 
هسته اى  كالهك  كردن  سوار  تكنولوژى  از  «آنها 

بى بهره اند.»



99 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:5 - MAR,11, 2016 هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره پنجم - 11 مارچ 2016

در حاليكه برخى موهاى خاكسترى را نشانه زيبايى، 
با  هم  بعضى ها  مى دانند،  افتادگى  جا  و  خوشتيپى 
اقسام رنگ موها به جنگ آن مى روند؛ چرا كه موى 

خاكسترى را نشانى عيان از باالرفتن سن مى دانند.
نظر شما در اين مورد هرچه باشد، دانشمندان براى 
خاكسترى  عامل  كه  را  ژنى  توانسته اند  بار  نخستين 

شدن موهاست شناسايى كنند.
به گزارش رويترز، تحقيقات بر روى دى ان اى بيش 
از شش هزار نفر از ساكنان پنج كشور آمريكاى جنوبى 
منجر به شناسايى ژنى شد كه عامل خاكسترى شدن 

موهاست.
محققان مى گويند كه خاكسترى شدن به ژنى به نام 
«آى آراف4» مربوط است. اين ژن تنظيم كننده مالنين 
است؛ مالنين رنگدانه اى است كه رنگ مو، چشم و 

پوست را تعيين مى كند.
 آندرس رويز-لينارس، از دانشگاه كالج لندن و از 
نوع  كه  افرادى  مى گويد  مطالعه  اين  محققان  يكى 
معرض  در  موهايشان  دارند،  را  ژن  اين  از  خاصى 

خاكسترى شدن است.
 اين محققان مى گويند هر چند اين ژن عامل موثرى 

مثل  ديگرى  عوامل  اما  موهاست،  رنگ  تغيير  در 
استرس و  تجربه هاى دردناك هم مى تواند در تغيير 

رنگ ناگهانى  موثر باشد.
مختلف  فرهنگ  هاى  در  افراد  اينكه  به  توجه  با 
پنهان  و  موهايشان  كردن  رنگ  صرف  هنگفتى  مبالغ 
كردن موهاى سفيد و خاكسترى مى كنند، دانشمندان 
به  است  ممكن  ژن  اين  شناسايى  كه  مى گويند 

جلوگيرى از خاكسترى شدن مو كمك كند.
كشورهاى  از  زنانى  و  مردان  روى  بر  تحقيق  اين 
برزيل، كلمبيا،  شيلى، مكزيك و پرو انجام شده است. 
تبار  از  تركيبى  تحقيق   اين  در  شركت  كننده  افراد 

اروپايى، آفريقايى و بوميان آمريكا بوده اند.
زود  باعث  كه  ژنى  كه  مى گويد  رويز-لينارس 
افرادى كه  ميان  تنها در  شدن مو مى شود  خاكسترى 
ريشه هاى اروپايى دارند، ديده مى شود. بدين ترتيب 
ميان  در  مو  سپيدى  چرا  كه  داد  توضيح  مى توان 

اروپايى ها از ساير نژادها شايع تر است.
فر،  موهاى  مسبب  ژن هاى  همچنين  تحقيق  اين 
را  پيوستى  ابرو هاى  و   ابرو  پرپشتى  ريش،  پرپشتى 

مشخص كرده  است.

دانشمندان موفق به كشف فسيل يك جاندار ميگومانند 
شده اند كه سرى زره پوش دارد و مهمتر از همه سيستم 
عصبى آن قديمى ترين موردى است كه تا اين حد به 

خوبى حفظ شده است.
به گزارش ساينس نيوز اين فسيل متعلق به موجودى 
آبزى از نوع سخت پوستان است كه 520 ميليون سال 

قبل مى زيسته و در چين كشف شده است.
بدن  طول  در  عصبى  دراز  رشته  يك  فسيل  اين  در 
جاندار ديده مى شود كه بندهاى بافت هاى عصبى منظم 
در مركز آن مشهود است. دانشمندان مى گويند كه حتى 
ساختارهاى عصبى به صورت مجزا در اين بافت ها به 

روشنى ديده مى شود.
اين تحقيق كه در مجله «گزارش آكادمى ملى علوم 

جديد  يافته هاى  كه  مى گويد  شده،  منتشر  آمريكا» 
از چگونگى فرگشت  ما  بر روى اين فسيل بر درك 
سيستم عصبى در جانداران بسيار كمك مى كند؛ چراكه 
اين مورد يكى از كاملترين سيستم هاى عصبى جانورى 
دوران باستانى كامبرين است؛ دوره اى كه 505 تا 570 

ميليون سال قبل را دربرمى گرفته است.
در اين دوره از تاريخ باستان زمين، تنوع جانورى با 
آهنگ سريعترى آغاز شد و از يك نوع بندپا جانورانى از 
رسته عنكبوتيان، حشرات و خرچنگ ها به وجود آمدند 
كه سر آنها سخت پوست، بدن آنها طويل و بند بند بود 
كه در هر بند سه تا چهار جفت پا ديده مى شود. اين 
گزارش مى افزايد اين رشته عصبى به يك جفت پاى 
بسيار كوتاه وصل است كه در امتداد بدن رشد كرده اند.

براى  اپليكيشنى  بركلى،  شهر  در  كاليفرنيا  دانشگاه 
كه  است  كرده  طراحى  اندرويد  هوشمند  تلفن هاى 

مى تواند ميزان لرزش زمين را اندازه گيرى كند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، اين اپليكيشن كه «ماى 
شك» نام دارد، مى تواند لرزه هاى زمين را اندازه گيرى 
به  زمين لرزه،  زمان  بودن  نزديك   صورت  در  و  كرده 

صاحب تلفن اخطار بفرستد.
اپليكيشن،  اين  سازنده  تيم  سرپرست  آلن،  ريچارد 
مى گويد كه اين اپليكيشن هنوز قابليت هاى يك سيستم 
لرزه شناسى  سازمان  اختيار  در  چه  آن  مثل  پيشرفته 
آمريكا است را ندارد و نمى تواند جاى آن را بگيرد، 
اما در اين راه شروع خوبى است و مى تواند افراد را با 
سرعت بيشترى از خطر زلزله، به خصوص در مناطقى 

كه روى گسل زلزله واقع شده اند، خبر كند.
پاكستان،  پرو،  نپال،  مثل  زلزله خيزى  كشورهاى 
اخطار  و  زلزله سنج  سيستم  از  ايران  و  تركمنستان 
پيشرفته اى برخوردار نيستند و اين اپليكيشن مى تواند 

جان ميليون ها نفر را هنگام وقوع زلزله نجات دهد.
الگوريتم اين اپليكيشن توسط گروهى از برنامه نويسان 
در  اينترنتى  كمپانى هاى  اغلب  مقر  ولى»،  «سيليكون 
شده  نوشته  كاليفرنيا  دانشگاه  مشاركت  با  و  آمريكا، 

است.
اين الگوريتم از سيستم هاى مشابه آن چه در بازى هاى 
كامپيوترى مورد استفاده است بر اساس ميزان لرزش 
دست يا جهت قطب نماى تلفن استفاده مى كند. اين 
سيستم ها مى توانند لرزش هاى زمين را هم اندازه گيرى 

كنند.

زلزله هاى  مى تواند  اپليكيشن  اين  حاضر  حال  در 
باالى پنج ريشتر را در شعاع ده كيلومترى مركز زلزله 

شناسايى كند.
اين اپليكيشن همچنين تلفن هاى يك منطقه را مانند 
يك شبكه به هم وصل مى كند و به اين ترتيب اگر 
زلزله اى در نزديكى شما رخ دهد، اما شما آن را حس 

نكنيد، باز هم از وقوع آن باخبر مى شويد.
است  اين  در  اپليكيشن ها  از  نوع  اين  موفقيت  رمز 
كه تعداد بيشترى از افراد آن را در تلفن هايشان نصب 
كنند. با توجه به اين كه هم اكنون بيش از سه ميليارد 
تلفن هوشمند در سراسر جهان در حال استفاده است، 

يك  بتوانند  كه  اميدوارند  اپليكيشن  اين  سازندگان 
شبكه جهانى براى اندازه گيرى و ثبت لرزش هاى زمين 

در نقاط مختلف زمين به راه بيندازند.
در بسيارى از موارد زلزله، يك لرزش خفيف قبل از 
لرزش اصلى حس مى شود. قوى تر شدن اين شبكه و 
افراد  به  مى تواند  خفيف  لرزش  اين  مورد  در  اخطار 

موقعيت قرار گرفتن در يك جاى امن را بدهد.
براى  دقيقه  يك  زمانى  فاصله  شديد،  زلزله هاى  در 
اخطار دادن، مى تواند جان هزاران را نفر را نجات دهد 
و اين چيزى است كه سازندگان اين اپليكيشن به دنبال 

آن هستند.

غده هاى  ژنتيك  ساختار  زمينه  در  تازه اى  كشف 
سرطانى ممكن است جبهه جديدى را در مبارزه با اين 
بيمارى بگشايد و با درمان هاى قوى و ويژه براى هر 

بيمار مى تواند احتمال درمان سرطان را افزايش دهد.
پيچيدگى هاى  مورد  در  پژوهش  نتيجه  كشف  اين 
مى دهد  نشان  و  است  ريه  و  پوست  سرطان  ژنتيك 
حتى همزمان با گسترش غده سرطانى آنها يك سرى 
«عاليم» مشخصى را با خود حمل مى كنند كه مى تواند 
كار سيستم ايمنى بدن براى حمله به آنها را ساده تر 

كند.
پروتئين  به صورت  مى رسد  نظر  به  كه  «عاليم»  اين 
سرطانى  سلول هاى  در  فقط  كنند،  ظهور  غشايى 
وجود دارند. به همين خاطر پژوهشگران معتقدند با 
درمان هاى جديد كه اساسا بر تقويت سيستم ايمنى 

بدن تكيه دارند، مى توان سلول هاى سرطانى را ساده تر 
هدف گرفت.

سيستم  قويت  برت  كه  درمان  جديد  روش هاى  اين 
ايمنى بدن تكيه دارند براى درمان برخى از انواع سرطان 
مثل سرطان پوست بسيار موثرتر از روش هاى قبلى است.
مسئول  و  سرطان  متخصص  سوانتون  چارلز 
فرانسيس  موسسه  در  كه  جديدى  پژوهش هاى 
كريك در شهر لندن انجام شده، معتقد است كشف 
پروتئين هاى غشايى در سلول هاى سرطانى كه در تمام 
بيماران وجود دارد در حقيقت «پاشنه آشيلى» است كه 

درمان هاى جديد مى توانند آن را هدف بگيرند.
پژوهشگران  شامل  بين المللى  پژوهشى  گروه  اين 
دانشگاه  و  ماساچوست  دانشگاه  هاروارد،  دانشگاه 
لندن، متوجه شدند سيستم ايمنى بدن بيمارانى كه در 

سلول هاى  با  مقابله  در  داشتند  شركت  پژوهش  اين 
سرطانى فعال شده است. اما حمالت سيستم ايمنى 
سرطانى  سلول هاى  كه  نبود  قوى  حدى  به  آنها  بدن 

را نابود كند.
داد  نشان  بيماران  اين  مورد  در  دقيق تر  بررسى هاى 
كه سلول هاى سيستم ايمنى بدن اين بيماران با استفاده 
را  سرطانى  سلول هاى  محل  درستى  به  «عاليم»  از 
تشخيص داده و به آنها حمله كرده اند ولى در نبرد با 
آنها از بين رفته و در سلول هاى سرطانى دفن شده اند.

كشف  بار  اولين  «براى  مى گويد:  سوانتون  دكتر 
كرده ايم كه غده هاى سرطانى در حقيقت بذر نابودى 
خود را مى كارند. و در داخل خود غدد سرطانى نيز 
سلول هاى سيستم ايمنى بدن وجود دارند كه عاليم 

مشخصه سلول هاى سرطانى را تشخيص مى دهند.»

كشف فسيل 520 ميليون ساله با دستگاه عصبى

كشف ژن خاكسترى شدن موها

استفاده از تلفن هوشمند براى پيش بينى زلزله

درمان سرطان با حمله به «پاشنه آشيل» تومورها

در دنياى علم و پزشكى:

www.iranshahrnewsagency.com

تلسكوپ فضايى هابل موفق به رصد كهكشانى شده 
است كه 13.4 ميليارد سال نورى از زمين فاصله دارد. 

هر سال نورى معادل 9.28 تريليون كيلومتر است.
كه  كهكشان  اين  ناسا،  رسمى  سايت  گزارش  به 
فضايى  توده  دورترين  است  شده  ناميده   GN-z11

است كه تاكنون شناخته شده است.
فاصله 13.2  با   EGSY8p7 كهكشان اين،  از  پيش 
ميليارد سال نورى از زمين ركورد را در دست داشت.

مى نويسد،  ديلى تلگراف  روزنامه  زمينه  همين  در 
دانشمندان مى گويند نورى كه از اين كهكشان به چشم 
بزرگ  انفجار  از  پس  سال  ميليون   400 تنها  مى رسد 
(بيگ بنگ) و متولد شدن ساطع شده است. اين كشف 
با استفاده از يك تكنيك جديد با خطاى بيشتر يا كمتر 

از 5 ميليون سال نورى رخ داده است.
منظومه شمسى حدود 25 برابر GN-z11 است اما 
نرخ تشكيل ستارگان در آن 20 برابر بيشتر از كهكشان 

راه شيرى است.
و  نزديك  زمانى  به  «ما  كه  مى افزايد  گزارش  اين 
ستارگان  نخستين  مى كنيم  فكر  كه  مى شويم  نزديكتر 
شكل گرفتند. در واقع، تفاوت زمانى چندانى بين عمر 

اين كهكشان و انفجار بزرگ وجود ندارد».
سايت ناسا به نقل از گرت ايلينگورث محقق دانشگاه 
گذشته  زمان  به  «اگر  مى گويد:  كاليفرنيا  كروز  سانتا 
ستارگانى  گرديم،  باز  كهكشان  اين  تشكيل  حدود  و 
در  و  مى بينيم  آبى  رنگ  با  درخشان  بسيار  و  جوان 
اطراف ما اجرام بسيار آشفته و درهم وجود دارند كه 

همان كهكشان هاى در حال شكل گيرى هستند».
اين  با  كهكشانى  كه  است  شگفت انگيز  وى  به گفته 
عظمت تنها 200 تا 300 ميليون سال پس از تشكيل 

اولين ستارگان به وجود آمده است.
ستاره شناسان فاصله يك جرم از زمين را به وسيله 
قرمز  به  آبى  از  چقدر  آن  نور  اينكه  اندازه گيرى 
اصطالحًا  مفهوم  اين  مى كنند.  محاسبه  مى كند  تغيير 
«سرخگرايى» ناميده مى شود. در اين كهكشان جديد 
تغيير مورد نظر با عدد 11.1 محاسبه شده است؛ در 
 580 كه   EGSY8p7 كهكشان  در  عدد  اين  حاليكه 
ميليون سال پس از انفجار بزرگ شكل يافته بود 8.68 

محاسبه شده بود.

رصد دورترين 
كهكشان با 

فاصله 13.4 
ميليارد سال 

نورى
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جمعه 21 اسفند/11 مارچ
1316 خورشيدى ( 1938 ميالدى)

و  موسيقي دان  فخرالدينى،  فرهاد  زادروز 
رهبر اركستر

1369 خورشيدى ( 1991 ميالدى)
درگذشت دكترهوشنگ طاهرى - مترجم و 

منتقد سينما (براثر سانحه رانندگى)

شنبه 22 اسفند/12 مارچ

1304 خورشيدى ( 1926 ميالدى)
درگذشت ايرج ميرزا – شاعر

دكتر  تصحيح  به  ميرزا  ايرج  كامل  ديوان 
كتاب  شركت  توسط  محجوب  جعفر  محمد 
چاپ ومنتشر شده است( چاپ سوم – جلد 
لوكس) اين كتاب با اجازه شادروان محجوب 
و پس از آن با اجازه خانم زرى اقبال و در 
قبال پرداخت حق التاليف در هر سه بار چاپ 

و منتشر شده است
1312 خورشيدى ( 1934 ميالدى)

به  تهران  دانشگاه  تأسيس  اليحه  تقديم 
مجلس شوراى ملى

1340 خورشيدى ( 1962 ميالدى)
درگذشت آيت اهللا سيدابوالقاسم كاشانى

1342 خورشيدى ( 1964 ميالدى)
فرزند  سومين  پهلوى،  فرحناز  زادروز 

محمدرضا شاه پهلوى، آخرين شاه ايران
1357 خورشيدى ( 1979 ميالدى)

امان اهللا  فرزند  جهانبانى،  نادر  سپهبد  قتل 
حكم  به  زمينى-  نيروى  فرماندهى  معاون 
(مامور  وقت  شرع  حاكم  خلخالى  صادق 
مدرسه  بام  پشت  روى  بر  خمينى)  طرف  از 

علوى تيرباران شد
1363 خورشيدى ( 1985 ميالدى)

و  شاعر   - گالب  گل  حسين  درگذشت 
سراينده سرود «اي ايران»

آهنگ  كه  ايران  اى  سرود  ديسك  كامپكت 
آن توسط روح اهللا خالقى تهيه و تنظيم شده 
در  ايران  فيلم  و  موسيقى  مركز  در  است 

شركت كتاب موجود است.

يكشنبه 23 اسفند/13 مارچ

1299 خورشيدى ( 1921 ميالدى)
مترجم،  نويسنده،   - شهباز  حسن  زادروز 
روزنامه نگار و ناشر و سردبير فصلنامه « ره 
آورد « .نشريه ره آورد كه از زمان درگذشت 
حسن شهباز (در سال 2006 ) توسط همسر 

او شعله شهباز اداره مى شود
كتاب  شركت  در  او  آثار  ديگر  همچنين 

موجود است
1384 خورشيدى ( 2006 ميالدى)

آهنگساز،  تجويدى  اكبر  على  درگذشت 
برنامه  برجسته  رهبران  از  و  ويلون  نوازنده 

گلهاى جاويدان در طول سا لها.
و  موسيقى  مركز  در  بزرگ  هنرمند  اين  آثار 

فيلم ايران در شركت كتاب موجود است

دوشنبه 24 اسفند/14 مارچ

1256 خورشيدى ( 1878 ميالدى)
زادروز رضا شاه، بنيانگذار دودمان پهلوى

1313 خورشيدى ( 1935 ميالدى)
گشايش دانشگاه تهران شامل شش دانشكده

1332 خورشيدى( 1954 ميالدى)
قتل كريم پور شيرازى – روزنامه نگار

1370 خورشيدى( 1992 ميالدى)
بازيگر،  اميرفضلى،  حسين  درگذشت 

كارگردان، نويسنده و تهيه كننده ايرانى
1374 خورشيدى ( 1996 ميالدى)

درگذشت تقى بينش، مورخ و رساله شناس 
موسيقى

 
سه شنبه 25 اسفند/15 مارچ

1285 خورشيدى ( 1907 ميالدى)
زادروز پروين اعتصامى - شاعر

فارسى  زبان  به  اعتصامى  پروين  ديوان 
وانگليسى در شركت كتاب موجود است

1316 خورشيدى ( 1999 ميالدى)
و  نويس  قصه  گلشيرى،  هوشنگ  زادروز 

منتقد
كتاب  شركت  در  گلشيرى  هوشنگ  آثار 

موجود است
1318 خورشيدى ( 1940 ميالدى)

ازدواج محمدرضاشاه پهلوى با فوزيه پهلوى
(خواهر ملك فاروق- پادشاه مصر)

1328 خورشيدى ( 1950 ميالدى)
زاد روز پريسا، خواننده و آوازه خوان

فيلم  و  موسيقى  مركز  در  هنرمند  اين  آثار 
ايران موجود است.

1354 خورشيدى ( 1976 ميالدى)
در پى مصوبه مجلس شوراى ملى و مجلس 
هجرت  از  كشور  رسمى  تاريخ  مبداء  سنا 
پيامبر به سال تاجگذارى كوروش كبير تغيير 
 ،1357 شهريور   11 تا  پس  آن  از  و  يافت 

تاريخ شاهنشاهى تاريخ رسمى كشور بود.
1377 خورشيدى( 1999 ميالدى)

نگار،  روزنامه  طاهباز،  سيروس  درگذشت 
نويسنده و وكيل ادبى نيما يوشيج.

 چهارشنبه 26 اسفند /16 مارچ

1363 خورشيدى ( 1985 ميالدى)
و  نوازنده   - شهنازى  اكبر  على  درگذشت 

موسيقيدان

پنجشنبه 27 اسفند/17 مارچ

1300 خورشيدى ( 1922 ميالدى)
زادروز مهدى آذريزدى، نويسنده كودكان و 

نوجوانان
آثار شادروان يزدى با عنوان قصه هاى خوب 
براى بچه هاى خوب در شركت كتاب موجود 

است
1301 خورشيدى ( 1923 ميالدى)

نويسنده  زرين كوب،  عبدالحسين  زادروز 
در  معاصر  پژوه  مولوى  وبرجسته ترين 
شهرستان بروجرد (مرگ 24 شهريور 1378 )

مى  زير  شرح  به  او  ترجمه  و  تاليف  آثار 
باشند:

حله  كاروان  با  ادبى،  نقد  شعر،  فلسفه 
مجموعه هاى از نقد ادبى، شعر بى دروغ، شعر 
بررسى  و  بحث  رندان،  كوچه  از  بى نقاب، 
شرايط  تشريح  و  شيراز  حافظ  اشعار  نقد  و 
شاه  زمان  در  شيراز  اجتماعى  و  سياسى 
مسعود، سيرى در شعر فارسى- بحثى انتقادى 
هايى  نمونه  با  آن  تحّول  و  فارسى  شعر  در 
ازشعر شاعران، سّر نى- نقد و شرح تحليلى 
و تطبيقى مثنوى معنوى، بحر دركوزه- نقد و 
تفسير قّصه ها و تمثيالت مثنوى معنوى، پله 
پله تا مالقات خدا- درباره زندى، سلوك، و 
شمس  با  آشنايى  نحوه  نيز  و  موالنا  انديشه 
و  روحى  اثرپذيرى  چگونگى  و  تبريزى 
و  گرديد  عارض  وى  در  كه  تصوفى  طوفان 
و  كودكى  مورد  در  ارزشى  با  اطالعات  نيز 
نوجوانى موالنا و نيز شرح احواالت شاگردان 
معروفش حسام الدين چلبى و صال حالدين 
زركوب، پير گنجه- در جستجوى ناكجاآباد- 
شرح حال نظامى گنجوى و بررسى اشعار و 
آثار وى و نيز شرح تفصيلى تاريخ آن دوران، 
آشنايى با نقد ادبى، از گذشته ادبى ايران، از نى 
نامه، ديدار با كعبه جان درباره زندگى و آثار 
و انديشه خاقانى، نامور نامه درباره فردوسى 
و  تاريخ  درباره  سكوت  قرن  دو  شاهنامه،  و 
اتفاقات دو سده بعد از حمله اعراب به ايران 
و اثرات نفوذ اعراب و مسلمانان در آن دوران، 
تاريخ ايران بعد از اسالم، فتح عرب در ايران، 
تاريخ مردم ايران ( 2 ج)، روزگاران ايران-

تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوى، 
آغاز  از  ايران  تاريخ  ايران-  روزگاران  دنباله 
ديگر،  روزگاران  پهلوى،  سلطنت  سقوط  تا 
آشنايى با تاريخ ايران، بامداد اسالم، كارنامه 
اسالم، ارزش ميراث صوفيه، فرار از مدرسه، 
جستجو در تصوف ايران، در قلمرو وجدان- 
سيرى در عقايد، اديان، و اساطير ، شعله طور، 
قرون  در  فرانسه  ادبيات   ، فارسى  شعر  بنياد 
رنسانس،  دوره  در  فرانسه  ادبيات  وسطى، 
شعر  فن  خاقانى،  ترساييه  قصيده  شرح 
ارسطو ، يادداشت ها و انديشه ها، نه شرقى- 
نه غربى- انسانى، از چيزهاى ديگر مجموعه 
انديشه،  كاروان  با   ، پراكنده  يادداشت  چند 
و  انديشه ها  گفتارها-  مجموعه  ايام-  دفتر 
چند  جستجويى  آب-  بر  نقش  جستجوها، 
در باب شعر حافظ، گلشن راز- گذشته نثر 
همچنان  حكايت  تطبيقى،  ادبيات  و  فارسى 

باقى،تك درخت.
شركت  در  كوب  زرين  شادروان  آثار  اكثر 

كتاب موجود است
از  سانسور  بدون  سكوت  قرن  دو  كتاب   .
سوى شركت كتاب تجديد چاپ شده است.

شادروان حسن شهباز در 23 اسفندماه 1299 
به  مازندران  در  بابل  شهرستان  در  خورشيدى 
دنيا آمد. از كالج اصفهان و دانشگاه تهران در 
رشته ادبيات انگليسى دانشنامه گرفت. سپس در 
دانشگاه «وين» در ميشيگان، آمريكا به تحصيل 

ادامه داد.
از نوجوانى به كار ترجمه روى آورد. ساليان متمادى 
با نشريات معروف و همچنين راديو ايران همكارى 
داشت. نخستين اثر او در هجده سالگى زير عنوان 
«سرگذشت» در پاورقى روزنامه مهر ايران به چاپ 
رسيد. از آن پس هر دو سال يا سه سال كتاب تازه 
اى  از او منتشر شد. هوس هاى امپراتور، ربه كا، 

برباد رفته از جمله آثار ترجمه اوست.
در راديو برنامه هاى عديده نوشت، از آن جمله 
با آثار جاويدان ادبيات جهان آشنا شويد كه مدت 
24 سال ادامه داشت. در جرايد و مجالت، مقاالت 
اجتماعى، ادبى و انتقادى نوشت و از سال 1967 
تا 1981 ميالدى در راديو ملى ايران با مقام مشاور 

عالى همكارى خود را ادامه داد.
جلد  بيست  رفته  هم  روى  شهباز  حسن 

«سيرى  ها  آن  ترين  مهم  كه  داد  انتشار  كتاب 
در بزرگترين كتاب هاى جهان» در چهار جلد، 
زندگى نامه و آثار گوته، ولتر، بالزاك، تاگور، 
نويسندگان  از  كوتاه  داستانهاى  تى اس اليوت، 
عشق،  يك  خاطره  پايان،  بى  راه  آمريكا، 
برگزيده هاى ادب گيت، كجا مى روى؛ تراژدى 
فاوست و كتاب جامع افسانه هاى اپرا مى باشد.

در مهاجرت ناخواسته به آمريكا در سال 1981، 
فصلنامه ره آورد را اننتشار داد كه امروز پيشروترين 

فصلنامه فارسى زبان در سراسر جهان است.
مدت ده سال در دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس   
UCLA به تدريس ادبيات فارسى پرداخت و 
در سال اخير، كتابى منتشر كرد زير عنوان « غرور 
و مصيبت» كه در حقيقت زندگى نامه اوست 
(اين كتاب با هم كارى شعله شهباز سردبير فعلى 
نشريه ره آورد توسط شركت كتاب تجديد چاپ 
شده است.) . و گزيده اى از شعرهاى خود را 
نيز انتشار داده زيرعنوان « با گام هاى خسته در 

دشت هاى دور».
از جمله خدمات جنبى جسن شهباز، اجراى 

و  بود  حافظ  و  سعدى  زبان  با  عقد  مراسم 
شركت در مراسم سوكوارى در مقام خطيبى 
توانا . به پاس خدمات فرهنگى، درجه دكتراى 
افتخارى از دانشگاه يويين در كاليفرنيا و درجه 
  Thomton Wilder «ادبى «تورنتون وايلدر
از دانشگاه كلمبيا در نيويورك به او اهدا گرديد. 

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
11 مارچ تا 17مارچ (21 تا 27 اسفند)

يادى از حسن شهباز

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

www.iranshahrnewsagency.com

وروديه رايگان
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 11 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

نمايشگاه تجارى و نوروزى هتل ارواين 

يكشنبه 13 مارچ ساعت 7 شب 
وروديه 10 دالر 

ارواين  هتل 

17900 Jamboree Rd.,
Irvine, CA 92614

بهبودى روابط زن و مرد

با حضور دكتر آزيتا ساعيان
دوشنبه 14 مارچ ساعت 6 تا 10 شب 

310 444 0412
شعله رستوران 

11330 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, CA 90025

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 تا 13 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

نوروزى جشن 

دكتر فرهاد ربانى
مارچ   13 يكشنبه 

وروديه 180 دالر  

The Olympic Collection 
Center 
11301 Olympic Blvd.,
Los Angeles, CA 90064

اكران فيلم ايرانى در انسينو

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

11 تا 13 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 11 و12مارچ 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160,
 Encino , CA 91436

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

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

818 447 4422
818 908 0808

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

آمريكائى ايرانى  يهوديان  فدراسيون 

با حضور شخصيت برگزيده دكتر آشر تابان 
و اهداى جايزه سال 2016 الياس اسفندى به 

ايشان 
شنبه 12 مارچ ساعت 6 تا 11 شب 

323 654 4700
1314 N Crescent Height 

Blvd.,
West Hollywood, CA 90046

خيريه محك

خيريه  انجمن  ساالنه  نمايشگاه  هشتمين 
محك

بعد   6 تا  10صبح  ساعت  مارچ   13 يكشنبه 
از ظهر

ISCC Charity 
1107 Jomboree Road,
Newport Beach, CA 92660

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: 
 هر پنجشنبه به مدت هشت جلسه

 ساعت 7 تا 9 شب
وروديه  3 دالر 

949 454 1555
سينا  ابن  بنياد 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

امين  فرشيد  نوروز1395  كنسرت 

دى جى ال، شام كامل،
3 نوع مشروب و قليان 

جمعه 18 مارچ ساعت 8 شب 

The Great Caesar Banquet 
Hall
6723 Foothill Blvd., 
Tujunga, CA 91042

LACMA ايرانيان  نوروزى  جشن 
 

با حضور مامك خادم 
يكشنبه 13 مارچ ساعت 11 صبح

5905 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, CA 90036

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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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

مدير  مستشارى  محمد  با  همراه  كه  خليلى  بيژن 
برپايى  مجوز  اخذ  به  موفق  اينترنشنال  فليم  رستوران 
چهارشنبه سورى در مركز خدمات اجتماعى شهردارى 
لس آنجلس در بلوار سانتا مونيكا شده مى گويد: «ورديه 
اين مراسم رايگان است و هيچيك از شهروندان نبايد 
و  آيين  از  بخشى  كه  مهمى  مراسم  در  شركت  براى 
سنت هاى پسنديده باستانى ماست هزينه اى پرداخت 

كنند.»
پيش از اين نيز بيژن خليلى و همكارانش در جامعه 
ايرانيان آمريكا، مراسم گوناگون فرهنگى و اعياد ملى از 
جمله سيزده بار جشن ديد و بازديد نوروزى ايرانيان 
را در بلوار وست وود زا برگزار كرده اند و هرگز براى 

برپايى چنين مراسمى بليط نفروخته اند.
ايرانشهر  خبرگزارى  با  گفتگو  در  كه  خليلى  آقاى 
سخن مى گفت با اشاره به سابقه فعاليت هاى فرهنگى 
شركت كتاب و موسسه «جامعه ايرانيان آمريكا» گفت: 
«باور ما بر اين بوده است كه نمادهاى فرهنگ كهن و 
باستانى ايران از جمله مراسم نوروز، چهارشنبه سورى 
و ديگر اعياد ايرانى متعلق به همه مردم ايران است و 
بايد شرايط را به گونه اى فراهم آورد كه همه در آن 

شركت داشته باشند.»
آقاى خليلى با اشاره به آنكه برپايى هر مراسم ايرانى 
و  ايرانى  جامعه  بيشتر  نزديكى  و  همدلى  از  نشانه اى 
معرف جايگاه مهم جامعه ايرانيان مقيم آمريكا در كشور 
مراسمى  هر  پايى  بر  كه  «طبيعى  گفت:  است  ميزبان 
هزينه هاى متعدد پيدا و پنهانى دارد به عنوان مثال در 
همين مراسم چهارشنبه سورى كه قرار است روز 15 
مارچ از ساعت 5 عصر تا 11 شب برپا شود عالوه بر 
هزينه هاى جارى اعم از تامين امنيت و آسايش، برپايى 

غرفه ها و هزينه هاى جانبى، به يكباره به ما گفتند كه 
براى روشنايى محيط در شب بايد برق الزم را خودمان 
تامين كنيم كه هزينه بسيار بااليى هم در پى داشت، چرا 
كه شهردارى اجازه استفاده از برق ساختمان هاى دولتى 
را به ما نمى دهد. با اين حال خواسته من و همفكرانم 
هميشه اين بوده كه حضور مردم بايد رايگان باشد و در 
نهايت هم با تامين هزينه ها از طريق جلب تبليغات از 
صاحبان حرف و مشاغل ايرانى موفق به برپايى مراسم 

شده ايم.»
برپايى  ما  «كوشش  گفت:  ادامه  در  خليلى  بيژن 
مراسمى شاد و جذاب است و توانسته ايم تدارك الزم 
موسيقى  و  دى جى  بر  عالوه  ببينيم.  را  امر  اين  براى 
شاد و رقصى، هميه هاى آتش براى احياى سنت ديرينه 
پريدن از روى آتش، غرفه هاى غذاى گرم و نوشيدنى 
و تامين روشنايى الزم در محيطى باز و مفرح كه هم 

از وسعت مناسب براى پذيرايى از هموطنان برخوردار 
است و هم به دليل واقع شدن در قلب شهر نياز به 
رانندگى به مناطق دور و يا خارج از شهر را ندارد از 
امتيازاتى است كه در كنار وروديه رايگان زمينه حضور 

همه عزيزان را فراهم آورده است.»
بيژن خليلى در ادامه با اشاره به زحمات آقاى مرتضى 
ايران  هنر  و  فرهنگ  خانه  در  ساله  همه  كه  برجسته 
در تقاطع خيابان هاى وينتكا و ستيكوى در منطقه ولى 
برجسته   «آقاى  گفت:  است  سورى  چهارشنبه  ميزبان 
هم با جان و دل در خدمت جامعه هستند و ايشان هم 
همه ساله مراسم چهارشنبه سورى را بدون هيچگونه 
چشمداشت مالى و تنها با عشق به ايران و آيين هاى 
هم  و  ولى  در  هم  حاال  كنند.  مى  برگزار  باستانى مان 
شاد  مراسم  در  رايگان  حضور  امكان  لس آنجلس  در 

چهارشنبه سورى مهيا است.»

وروديه براى شركت در مراسم
 چهارشنبه سورى در لس آنجلس رايگان است


