
ناسا اعالم كرد: نام فيروز نادرى 
روى يك جرم آسمانى در فضا

علوى  بزرگ  آرامگاه  تخريب 
درسال 2017

ترور نافرجام يك فعال سياسى 
ايرانى در سوئد

درباره   تحقيق  مامور  نفر   147
ايميل هاى كلينتون

يك نشريه آمريكايى: به ايران 
امتياز ديگرى ندهيد

يلوپيج جيبى 2016 منتشر شد

فارين پاليسى: واشنگتن شليك 
موشك هاى باليستيك را براى 

ايران راحت كرد

فصلنامه آرمان منتشر شد

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:8 - APR,1, 2016 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره هشتم -جمعه 1 آپريل 2016

رايگان
FREE

قانونگذاران و اتحاديه هاى كارگرى 
توافقى  به  آمريكا  در  كاليفرنيا  ايالت 
حداقل  آن  موجب  به  كه  رسيدند 
دستمزد از 10 دالر در ساعت به 15 
دالر مى رسد. اين بزرگترين افزايش 
در  ايالتى  سطح  در  دستمزد  حداقل 

آمريكا به شمار مى رود.
مارك لنو، يك سناتور دمكرات اين 
ايالت گفت: «همه در اين راه حسن 
مراحل  كه  اميدواريم  و  داشتند  نيت 

قانونى نيز به خوبى طى شود.»
شدن  نهايى  صورت  در  گفت  لنو 
حداقل  اليحه  چارچوب  در  توافق، 
دستمزدى كه سال پيش با بن بست 
ارسال  قانونگذاران  براى  شد،  مواجه 
مى شود و در صورت تاييد اين بسته، 

نيازى به راى گيرى نخواهد بود.
افزايش  كه  است  قرار  توافق  طبق 
دستمزد هر سال تقريبا يك دالر به ازاى 
هر ساعت باشد تا اين كه در سال 2022 

به 15 دالر به ازاى هر ساعت برسد.
ايالت  در  دستمزد  حداقل  اكنون 
كاليفرنيا 10 دالر در هر ساعت است 
آمريكا  ايالت هاى  ساير  اغلب  از  كه 
باالتر است. حداقل دستمزد در ايالت 
ماساچوست نيز به همين ميزان و در 

پايتخت آمريكا 10 و نيم دالر است.
ايالت هاى ديگر آمريكا نيز در تالش 
براى افزايش حداقل دستمزد هستند. 
برخى ايالت ها خواستار افزايش حداقل 
دستمزد كارمندان و پيمانكاران دولت 
و برخى شهرها مانند سياتل در ايالت 

سر  پشت  را  مرحله  اين  واشنگتن 
گذاشته و حداقل حقوق افراد فوق را 

به 15 دالر در ساعت افزايش داده اند.
دستمزدها  حداقل  افزايش  مخالفان 
مى شود  باعث  كار  اين  كه  مى گويند 
دستمزد  افزايش  براى  شركت ها 
خود  كار  نيروى  از  بخشى  كارگران، 
را اخراج كنند كه اين منجر به افزايش 
همچنين  آنها  شد.  خواهد  بيكارى 
مى گويند اين اقدام باعث باال رفتن نرخ 

تورم و قيمت ها خواهد گرديد.
مى گويند  سياست  اين  موافقان  اما 
قدرت  دستمزدها،  حداقل  افزايش  با 
خريد كارگران افزايش مى يابد و آنها 
مى توانند با خريد كاالهاى بيشتر، به 

رشد اقتصادى كمك كنند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

بازديد  و  ديد  برگزارى  جلوه هاى  بارزترين  از  يكى 
نوروزى ايرانيان كه يكشنبه گذشته 27 مارچ با حضور 
شد،  برگزار  لس آنجلس  در  ايرانيان  از  كثيرى  خيل 
از  كه  بود  جلوه گرى  و  صالبت  پر  زيبا،  ماكت هاى 
تخت جمشيد (پرسپوليس) در منطقه خيابان وست وود 
نصب شد. جلوه هايى از ستون  هاى بلند تخت جمشيد، 
تنديس هاى بزرگ سنگى كه به سان شيرگاو هاى بالدار 
دروازه ملل و نيز ورودى هاى كاخ مشهور آپادانا ساخته 
شده بود، جلوه هايى بى نظير كه نه تنها بوى پارس را 
در شامه تاريخى ايرانيان لس آنجلس متبادر مى كرد، بلكه 
نشانگر شكوه و عظمت تاريخ ايران زمين به ميهمانان 

غير ايرانى نيز بود.
و  زاده  الياس  شهرام  دريغ  بى  حمايت  با  مهم،  اين 
بنكر  ترين  سابقه  (پر  بنكرز  مورگيج  معظم  كمپانى 

ايرانى آمريكايى) محقق شد.
شهرام الياس زاده كه در بسيارى از فعاليت هاى فرهنگى 
و خصوصا رويدادهاى رسانه اى به ويژه در بخش خبر، 
اسپانسر اصلى فعاليت هاى فرهنگى است، در اين مراسم 
نيز با عشق به ايران جاودان و با باور به عظمت و شكوه 
باستانى ايران كه روح اين بزرگى همچنان در نام و ياد 
كوروش بزرگ، جاريست، ضمن تقبل هزينه هاى برپايى 

دكور چشمگير هخامنشى در بلوار وست وود، شرايطى 
را فراهم آورد كه بسيارى از هموطنان در كنار يكى از 
آيين  باستان،  ايران  سيماى  آشناترين  البته  و  كهن ترين 
به  رسيده است  راه  از  كه  بهارى  در  را  نوروز  باستانى 

جشن بنشينند.
صحنه استيج امسال كه از يك طرف با مجسمه هاى 
با  ديگر  سوى  از  و  هخامنشى  بالدار  شيرگاوان 
سرستون هاى منقش به مرغ هما آراسته گرديده بود تا 

محلى براى نمايش تنديسى بزرگ از منشور كوروش 
باشد نيز به حمايت و پشتيبانى شهرام الياس زاده برپا 

شد.
در مراسم روز يكشنبه بسيارى از مقامات شهرى، ايالتى 
و فدرال روى همين استيج ايستادند و در توصيف نوروز  
و نقش و جايگاه جامعه ايرانيان مقيم كاليفرنيا سخن گفتند.
جا دارد از زحمات شهرام الياس زاده و مورگيج بنكرز 

كمال قدر شناسى را داشته باشيم. 

افزايش حداقل دستمزد
  در كاليفرنيا  به   15  دالر 

با پشتيبانى او تخت جمشيد به وست وود آمد

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

توافق در ساكرامنتو بين قانونگذاران و اتحاديه هاى كارگرى:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8038&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34642&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=1538&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37481&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=33040&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20415&Status=2
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«جين هريس»گزارشگر روزنامه كثيراالنتشار لس  آنجلس 
تايمز، براى يافتن غذاهاى پر طرفدار در جنوب كاليفرنيا، 
در  را  خود  تجربيات  و  زده  دست  گردى  رستوران  به 
ضميمه آشپزى اين روزنامه منتشر مى كند. خانم هريس 
اين هفته ته ديگ ايرانى را روى جلد روزنامه لس آنجلس 

تايمز برده است.
خانم هريس در توصيف تجربه خود از سر زدن به يك 
رستوران ايرانى در مقاله اى تحت عنوان «آنچه ما دوست 

داريم: ته ديگ اعال ، برنج ترد ايرانى» مى نويسد:
لس  غرب  در  دريا  ايرانى  رستوران  در  اينكه  از  قبل 
آنجلس (كه در اورنج كانتى هم شعبه دارد) درخواست 
ميز كنيد،  بپرسيد كه ته ديگ دارند يا نه. ته ديگ برنج ترد 
قهوه اى رنگى است كه به اليه اى از طالى خالص كه 
در ته يك قابلمه بزرگ پلو پيدا مى شود نيز مشهور است. 
بعالوه به همين دليل است كه شما روز شنبه در بزرگراه 

405 به سمت غرب مى رويد.
ته ديگ هاى مختلفى با سبك هاى متفاوت وجود دارند 
كه مى تواند شامل چيدن سيب زمينى سرخ شده يا نان 
لواش در ته قابلمه باشد و صداى قرچ قروچ اليه هاى 

بافت ترد آن قبل از رسيدن به برنج به گوش مى رسد.
در رستوران دريا، همه چيز در مورد برنج است. ورقه نيم 
اينچى پلو در ته قابلمه آنقدر در روغن سرخ مى شود تا 
رنگش تقريبا برنزه شود.  يك اليه ترد برنج ممكن است به 
تاج دندان شما آسيب برساند ولى باز هم ارزش خوردنش 
را دارد. در ضمن جويدن اليه بعدى باالى آن هم خالى 

از لطف نيست.
ته ديگ در اينجا شالوده تعدادى از خورش ها از جمله 
قرمه سبزى (سبزيجات پخته شده با لوبيا )، خورش قيمه 
(لپه پخته شده در سس گوجه فرنگى با ليمو عمانى و 
گردو)  و  انار  (خورش  فسنجان  و  گوسفند)  گوشت 

محسوب مى شود.
مى توانيد ته ديگ را با يك يا دو خورش سفارش دهيد 
و يا هر سه خورش را با ته ديگ در يك ديس بزرگ خود 

ساخته نوش جان كنيد.
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

جديدترين نسخه از يلوپيج جيبى ايرانيان كه يكى از محبوب ترين محصوالت 
شركت كتاب است منتشر شد.

فروردين  ماه  هفته  نخستين  در  ساله  همه  كه  فرهنگى  كارآمد  محصول  اين 
رونمايى و در تيراژى وسيع پخش مى شود.

يلوپيج جيبى ايرانيان عالوه بر كليه فروشگاه هاى ايرانى، در بسيارى از مراكز 
خدماتى و برخى مشاغل ايرانى جنوب كاليفرنيا به رايگان در اختيار همگان قرار 
دارد و سيستم پخش شركت كتاب، هر هفته اين محصول پر كاربرد را در تمامى 
مراكز پخش آن بارگذارى مى كند تا به سادگى در اختيار همگان قرار داشته باشد.
يلوپيج جيبى ايرانيان امسال كه با جلد زرد رنگ منتشر شده است، عالوه بر 
تقويم سال 1395 خورشيدى، تقويم هاى 17-2016 ميالدى، 77-5776 عبرى 

و همچنين 38-1437قمرى را نيز دارد.
در اين يلو پيج جيبى بسيارى از صاحبان مشاغل ايرانى جنوب كاليفرنيا بر 

اساس حروف الفبا (نوع شغل)شماره تلفن هاى خود را ثبت كرده اند.
يلوپيج هاى جيبى شركت كتاب همواره به رايگان در اختيار مردم قرار گرفته 

است و براى نخستين بار توسط شركت كتاب 1988 ميالدى منتشر شد. 

 يلوپيج جيبى 2016
منتشر شد

ته ديگ ايرانى 
روى جلد ضميمه 
آشپزى روزنامه 
لس آنجلس تايمز

روزنامه المونيتور مى گويد به مداركى دست پيدا كرده 
كه نشان مى دهد رضا ضراب تاجر ايرانى تركيه اى به 
عمد خود را تسليم مقامات آمريكايى كرده چون بيم 
آن را داده است كه به زور به ايران بازگردانده شده و 

اعدام گردد.
اين روزنامه در مقاله اى تحليلى نوشته است: «ضراب 
محكوميت  روند  از  محرمانه اى  اطالعات  كسب  با 
همكارش، بابك زنجانى و احتمال محكومتيش به اعدام 
براى فعاليت هاى مالى غيرقانونى، ترجيح داد خود را 
تسليم مقامات آمريكا كند و زمان كوتاهى را در زندان در 

آمريكا بگذراند، تا اينكه در ايران اعدام شود.»
اين روزنامه معين نكرده است كه چه مداركى دال 
بر احتمال اجبار آقاى ضراب براى بازگشت به ايران 
توسط نيروهاى امنيتى، به دست آورده اما اذعان مى كند: 
«مستندات نشان مى دهد، آقاى زنجانى براى پرداخت 
بر  ايران  دولت  به  خود  دالرى  ميليارد  بدهى هاى 
سرمايه هاى مشترك با آقاى ضراب حساب كرده و اين 

موارد را نيز در دفاعيات خود به دادگاه گفته است.»
رضا ضراب صاحب شركت هاى بسيارى در تركيه 
از جمله گروه مپنا، هولدينگ رويال، صرافى دوراك، 
صرافى النفيس، شركت سرمايه گذارى رويال اميرالد، 
فلزات گران بهاى آسى و چندين شركت ديگر است. 
بخشى از مداركى كه در طرح اتهام در نيويورك آمده 
نامه رضا ضراب در 3 دسامبر 2011 به مديرعامل بانك 
مركزى ايران است كه در آن ضراب خود را آماده جهاد 

اقتصادى عليه تحريم ها عنوان كرد.
اتهامات حاكى از آن است كه ضراب شبكه اى از 
شركت ها در تركيه و امارات در جهت دور زدن تحريم 
ها ايجاد كرد. كامليا جمشيدى كه در هولدينگ رويال 

فعاليت داشت و حسين نجف زاده، از مقامات ارشد 
بانك ملت، متهم به داشتن نقش كليدى در انتقال پول 

مى باشند اما هنوز دستگير نشده اند. 
روزنامه المونيتور به نقل از معاون سابق حزب عدالت 
و توسعه، فوزى ايسباران نوشته است: «رضا  ضراب 
زمانى تركيه را ترك كرده است كه بابك زنجانى به 
اعدام محكوم شد. ضراب مى ترسيد حاميانش بخواهند 
براى پوشاندن رد خود او را لو دهند. او نمى توانست به 
اروپا برود و به احتمال قوى با آمريكايى ها تماس برقرار 

كرده است.»
اين مقام پيشين دولتى در تركيه به المونيتور گفته: 
«امكان ندارد ضراب اطالع نداشته باشد كه در لحظه 
ورودش به ميامى توسط اف بى آى بازداشت مى شود. 
روشن است كه واسطه هاى اف بى آى و سى آى اى در 
اين زمينه دخالت داشته اند. اگر ضراب به آنچه مى داند 
اعتراف كند حكم سبكى دريافت مى كند و مى تواند 
بخشى از سرمايه اش را حفظ كند. اگر او سخن بگويد 
پرونده فساد مالى دسامبر 2013 در تركيه به پرونده اى 

بين المللى تبديل مى شود.»
ميامى  در  پيش  هفته  دو  شنبه  روز  ضراب  رضا 
دادگاه  در  دوشنبه  روز  و  دستگير  فلوريدا)  (ايالت 
حكم  قاضى  نيز  روز  همان  در  شده است.  حاضر 

بازداشت او را صادر كرد.
رضا ضراب، داراى تابعيت هر دو كشور ايران و تركيه 
است و يكى از معروفترين خوانندگان تركيه همسر 

اوست.
هيچ ميزانى از ثروت اقاى ضراب گزارش نشده اما 
تخمين زده مى شود ثروت او بالغ بر ارقام ميليارد دالرى 

باشد.

دكتر فيروز نادرى مدير اكتشافات منظومه شمسى 
در  ناسا،  آمريكا،  فضايى  و  هوانوردى  ملى  سازمان 
صفحه فيس بوك خود خبر داد كه اين سازمان يك 

سيارك را به نام «نادرى» نامگذارى كرد.
تبليغات در خبرگزارى ايرانشهر

دكتر شهريار راد
اين دانشمند متولد شيراز كه اخيرا اعالم كرده بود 
بعد از 36سال فعاليت در ناسا مى خواهد بازنشسته 
در  پيامى  انتشار  با  ماه  فروردين   10 سه شنبه  شود، 
مهمانى  در  كه  كرد  اعالم  خود  فيس  وك  صفحه 
خداحافظى با ناسا خبردار شده كه سيارك 5515 با 
نام EL1 1989 به اسم «نادرى» نامگذارى شده است.

 فيروز نادرى در اين پيام مى گويد كه «پس از من 
خواهد  خورشيد  دور  سال  ميلياردها  تا  سيارك  اين 

گشت».
سيارك «نادرى» با قطر10 كيلومتر هر 4.4 سال يكبار 
به دور خورشيد مى گردد. اين سيارك هر5 ساعت و 
20 دقيقه يك بار نيز به دور خودش در گردش است 

و در كمربند بين مريخ و مشترى در حركت است
مختلف  بخش هاى  مدير  معاون  اين  از  پيش  وى 
كارنامه  در  كه  بود  ناسا  جت  پيش رانش  آزمايشگاه 
در   2000 سال  از  را  مريخ  برنامه  مديريت  خود 

دست دارد كه تحقيقات مربوط به مريخ را هدايت و 
برنامه ريزى مى كند.

خبرى  در  ايرانشهر  خبرگزارى  گذشته  ماه   در 
نادرى  فيروز  دكتر  آقاى  كه  كرد  اعالم  اختصاصى 
اكتشافات  بخش  كنونى  ايرانى-آمريكايى  مدير 
فضايى  و  هوانوردى  ملى  اداره  در  شمسى  منظومه 
امريكا (ناسا) قصد دارد بعد از 36 سال خدمت، از 

اين سازمان خداحافظى  كند.
نادرى تحصيالت متوسطه خود را در ايران به اتمام 
رساند و پس از آن به اياالت متحده آمريكا مهاجرت 
رشته  در  را  خود  دانشگاهى  تحصيالت  و  كرد 
مهندسى برق پى گرفت. وى دوره كارشناسى خود را 
در دانشگاه ايالتى آيووا و كارشناسى ارشد و دكتراى 
خود را در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى به اتمام رساند.

فصلنامه آرمان فرزند جديد خانواده مطبوعات فارسى 
زبان در خارج از ايران است كه زير نظر بنياد فرهنگى 
آرمان به مديريت دكتر ساموئل ديان فعاليت مى كند. 
اين جريد فاخر همزمان با نوروز 1395 خورشيدى در 

ضيافتشامى در لس  انجلس رونمايى شد.
فصلنامه آرمان وابسته به بنياد فرهنگى آرمان است. «بنياد 
فرهنگى آرمان» در اسفند 1394 (فوريه 2016 ) به همت 
دكتر ساموئل ديان، دكتر ناصر انقطاع، دكتر نصرت اهللا 
ضيايى، دكتر حسين حقيقى و دكتر مهدى سياح زاده به 
عنوان يك نهاد غير انتفاعى در ايالت كاليفرنيا (امريكا) به 

ثبت رسيده، آغاز به فعاليت كرده است.
گردانندگان اين بنياد فرهنگى هدف از برپايى آن را 
فعاليت در گستره فرهنگ و هنر ايران اعالم كرده اند، 
كه از طريق تشكيل مراسم سخنرانى، معرفى كتاب 
و ديگر آثار نوشتارى مانند فصلنامه آرمان، مقاله ها و 
نيز راه اندازى كالس هايى در زمينه فرنام هاى گونه 

فارسى،  ادب  و  زبان  جمله  از  ايرانى  معارف  گون 
خواهد  انجام  عرفان،  و  فلسفه   ، زمين  ايران  تاريخ 

پذيرفت.
بنا به دعوت بنياد فرهنگى آرمان، نزديك به 200 نفر 
مديران و دست اندركاران رسانه هاى گروهى و اديبان، 

نويسندگان و فعالين اجتماعى لوس آنجلس ، يكشنبه 27 
مارس 2016 در ضيافت شام نوروزى اين بنياد گردهم 
آمدند تا در جشن نوروزى و همچنين آغاز به كار بنياد 
فرهنگى آرمان و انتشار اولين شماره فصلنامه اين بنياد 

غير انتفاعى شركت كنند.

روزنامه المونيتور مى گويد: 
رضا ضراب به عمد خود را به آمريكا 

تحويل داده است

ناسا اعالم كرد: نام فيروز نادرى روى يك 
جرم آسمانى در فضا

فصلنامه آرمان نشريه «بنياد فرهنگى آرمان» منتشر شد
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همزمان با ايام نوروز سازمان عفو بين الملل كه كارزار 
جهانى نوروز براى يارى به زندانيان عقيدتى و سياسى 
محمدعلى  خانواده  از  است،  انداخته  راه  به  ايران  در 
سين  هفت  بر  خود  ويژه  مهمانان  عنوان  به  طاهرى 
كانادا  شرق  در  سازمان  اين  دفتر  در  سياسى  زندانيان 

ميزبانى كرد.
اين مراسم كه با هدف معرفى بيشتر كارزار نوروز و 
تاثيرگذارى در سطح جهانى براى فشار به دولت اسالمى 
در ايران در راستاى ازادى زندانيان سياسى و عقيدتى 
طاهرى  محمدعلى  خواهد  و  مادر  از  آن  در  و  برپاشد 
زندانى عقيدتى در ايران، كه ساكن كانادا هستند دعوت 
ايرانيان،  نوروزى  بازديد  و  ديد  رسم  به  تا  بود  شده 
مهمان سفره هفت سين زندانيان سياسى در سازمان عفو 

بين الملل باشند.
بين  عفو  سازمان  ابتكار  به  كه  سين  هفت  سفره  اين 
است  نوروز  كارزار  از  بخشى  بود  شده  طراحى  الملل 
كه از ايرانيان در سراسر جهان مى خواست تا بر سفره 
هفت سين سال 1395 خود تصويرى از يكى از زندانيان 

سياسى دربند در ايران را قرار دهند.
سازمان عفو بين الملل در آستانه نوروز امسال هفت 
خانم ها  ايران،  زندان هاى  در  دربند  سياسى  زندانى 
آقايان  و  هدايت  محمدى،بهاره  نرگس  ثابت،  مهوش 
سعيد ملك پور، محمدعلى طاهرى، مصطفى عزيزى و 
نسبت  بايد  جامعه  كه  كسانى  عنوان  به  رفيعى  حسين 
به سرنوشت آنها در اين زمان احساس مسئوليت كند، 

معرفى شده اند.
خانوانده محمدعلى طاهرى در حاشيه تصاويرى كه 
آذردخت  و  (مادر)  طاهرى  عزت الملوك   حضور  از 
سازمان  مقر  در  طاهرى)  محمدعلى  (خواهر  طاهرى 
عفو بين الملل منتشر كرده اند يادآورى مى كنند: «بعنوان 
خانواده استاد محمد على طاهرى خواستار حمايت كليه 
دوستان و همه آزاد انديشان نسبت به اقدام فورى انسان 
استاد  آزادى  براى  الملل  بين  عفو  سازمان  ى  دوستانه 

محمد على طاهرى هستيم.»

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

عزت اهللا قريشى سخنگوى جبهه آزاديخواهان مردم 
ايران، به همراه اعضاى خانواده اش در شهر مالمو در 
سوئد ترور شد. منابع خبرى اين گروه فعال سياسى 
مى گويند اين سوء قصد نافرجام بوده و سخنگويشان از 

آن جان سالم به در برده است.
مالمو  شهر  در  حادثه  اين  سوئد  پليس  گزارش  به 
صورت گرفته و افراد ناشناس با صالح كمرى به سوى 

آقاى قريشى و همراهانش شليك كرده اند.
بودن  تروريستى  خصوص  در  نظر  اظهار  از  پليس 
اين حادثه امتناع كرده و گفته تا تكميل تحقيقات خود 
نمى توانداين اقدام را يك ترور سياسى، تسويه حساب 

شخصى و يا عملى نژاد پرستانه تلقى كند.
جبهه آزاديخواهان مردم ايران كه در لندن مستقر است 
يك نهاد مستقل مدنى است كه با شعار انتخابات آزاد 
براى تعيين حق سرنوشت مردم ايران فعاليت مى كند. 
عنوان  به  را  قريشى  اهللا  عزت  اين  از  پيش  گروه  اين 

سخنگوى خود برگزيده بود.
نزديكان آقاى قريشى مى گويند در اين اقدام تروريستي 
به آقاى قريشي يك گلوله اصابت كرده است و سه گلوله 

نيز به برادر او خورده است همچنين و پسر خواهر اين 
فعال سياسى نيز از ناحيه بيني زخمي شد، كه اين ميان 

حال برادر آقاى قريشى وخيم گزارش شده است.
در بيانيه اى كه اين گروه سياسى به همين دليل صادر كرده 

آمده است: «عمليات هاي كور تروريستي از اين دست اراده 
اعضاي جبهه آزاديخواهان مردم ايران درجهت مبارزه با 
جهالت را ضعيف نمي كند بلكه ما با اراده اي قويتر َرآه اگاه 

سازي و مبارزه با خرافات را ادامه خواهيم داد.»

و  كمبريج  اهالى  و  دانشگاه  استادان  دانشجويان، 
بوستون، پنجشنبه شب 24 مارچ 2016 در مراسمى 
رسيدن  فرا  هاروارد،  دانشجويى  سازمان  مركز  در 

نوروز و سال نو ايرانى را جشن گرفتند.
در اين مراسم، كه انجمن ايرانى كالج هاروارد، انجمن 
مشتركا  ايران  انجمن  و  هاروارد،  ايرانى  دانشجويان 
ترتيب داده بودند، ده ها نفر حضور داشتند و برنامه 
هاى هنرى زنده، شامل رقص، موسيقى و شعرخوانى 

را تماشا كردند و با فرهنگ ايران آشنا شدند.
به گزارش نشريه هاروارد كرينسون، جاستين لندو 
استاديار زبان ها و تمدن هاى خاور نزديك،  درباره 

شعر و ادب ايران سخنرانى كرد و يادآور شد ايرانيان 
تنها مردمى نيستند كه نوروز را جشن مى گيرند و در 
بسيارى از كشورهاى ديگر در سراسر خاورميانه و 
در آسياى مركزى نيز، مردم با قوميت ها، مذاهب و 

مليت هاى متفاوت، آن را گرامى مى دارند.
در محل برگزارى مراسم، يك ميز بزرگ هفت سين 

نگاه ها را به خود جلب مى كرد.
علوم  و  هنر  دانشكده  دانشجوى  سينايى،  سام 
هفت  كه  داد  توضيح  كنندگان  شركت  به  هاروارد 
از  ايرانيان  كه  است  كريسمس  درخت  همانند  سين 

آن به عنوان نماد نوروز استفاده مى كنند.

شهردارى برلين اعالم كرد بر اساس قوانين 
ايالتى در آلمان، آرامگاه بزرگ علوى، نويسنده 
چپگرا و يكى از بنيانگذاران حزب توده ايران 
كه در اين شهر مدفون است، در سال 2017 
ميالدى و پس از گذشت 20 سال از مرگ وى 

بايد واگذار شود يا تغيير كاربرى دهد.
كه  شود  مى  رسانه اى  حالى  در  اعالم  اين 
ايرانيان  جامعه  فرهنگى  فعاالن  از  گروهى 
در آلمان در تالش است تا با توجه به نقش 
تاثيرگذار اين نويسنده و پژوهشگر در عرصه 

ادبيات و فرهنگ ايران و آلمان مانع از اين اتفاق شود.
و  پيچيده  پروسه اى  آلمان  در  مشاهير  آرامگاه  ثبت 
چون  ويژه اى  شرايط  و  قانونى  روند  و  دارد  دشوار 
پس  مدت ها  تا  شخص  آن  دستاوردهاى  تاثيرگذارى 
از مرگش را در بر مى گيرد. از آنجا كه بزرگ علوى 
(جمهورى  شرقى  آلمان  در  دانشگاه  استاد  عنوان  به 
دمكراتيك آلمان) سال هاى بسيارى به تربيت دانشجو 
پرداخت و يك فرهنگ آلمانى- فارسى و كتاب هايى 

نيز به زبان آلمانى منتشر كرده است، برخى كوشندگان 
ايرانى ساكن آلمان نسبت به حفظ و نگهداى آرامگاه 

اين نويسنده اميدوارند.
بزرگ علوى نويسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ايرانى 
كه در آلمان شرقى تحصيل كرد و در دانشگاه هومبولت 
در برلين به تدريس پرداخت، بخش عمده زندگى خود 
را در آن كشور گذراند. او دوره هاى مختلف تاريخى از 
احمدشاه تا جمهورى اسالمى را ديد و سرانجام به سال 

1997 در  93 سالگى در برلين درگذشت.

پايگاه اطالع رسانى كمپين بلوچستان كه مى كوشد 
خصوصا  اقليت ها  حقوق  گسترده  نقض  زواياى  تا 
انتشار  با  كند،  منتشر  را  ايران  بلوچستان  اهالى 
دفن  گورستان مخفى براى  از وجود يك  ويديويى 

در   ... و  بدن  شده  قطع  اعضاى  اعداميان،  اجساد 
حومه شهر زاهدان پرده برداشت.

شده  منتشر  كمپين  اين  سوى  از  كه  ويديويى  در 
تصاويرى از يك گورستان بزرگ اما كامال متروكه ديده 

مى شود كه شواهدى از گورهاى دست جمعى، اعضاى 
بريده شده بدن انسان و قبرهاى تازه به چشم مى خورد.
اعضاى اين كمپين كه پايگاه اصلى آن در انگلستان 

مستقر است در ادامه افشا گرى خود گفته اند:
از  كيلومتر  نيم  و  يك  فاصله  در  قبرستان  اين 
قبرستان  بهشت محمد واقع در جاده ميرجاوه شهر 
زاهدان  قرار دارد. در اين قبرستان زندانيان سياسى 
شوند،  مى  اعدام  پنهانى  كه  زندانيانى  شده،  اعدام 
زندانيانى كه زير شكنجه كشته مى شوند و اعضاى 
كنون  تا  كه  مى شوند  دفن  انسان  بدن  شده  بريده 
علت و نحوه جدا شدن اين اعضاى بدن و محلى 
كه از آنجا به اين قبرستان دور افتاده و مخصوص 

آورده مى شوند مشخص نشده است.
اين  اطراف  در  دفن  بدون  بدن  اعضاى  بعضا 
در  يا  بزرگ  يا  كوچك  سطل هاى  در  قبرستان 

پالستيك انداخته مى شوند.
اين قبرستان يكى از موارد آشكار و صريح نقض 
حقوق مردم بلوچ در استان سيستان و بلوچستان در 

جنوب شرقى ايران است.

ترور نافرجام يك فعال سياسى ايرانى در سوئد

كمپين بلوچستان در لندن تصاويرى از يك قبرستان 
مخفى در زاهدان را افشا كرد

دانشجويان هاروارد پاى سفره 
هفت سين

خانواده محمدعلى 
طاهرى مهمان عفو 
بين الملل شدند

 تخريب آرامگاه بزرگ علوى درسال آينده
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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:     

رابطه آمريكا و كوبا پس از گذشت تقريبا شش دهه 
به حال عادى باز مى گردد و تابوى مذاكره با ايران هم 
با توافق هسته اى سال پيش شكسته شد. آنچه موجب 
جدايى ملت هاى كوبا و ايران از مردم آمريكا شد، انقالب 

سال 1959 در كوبا و انقالب سال 1979 در ايران بود.
انقالب هاى كوبا و ايران، هر دو سرشت ايدئولوژيكى 
پيدا كردند و هر دو آمريكا را دشمن شماره يك خود 
اعالم داشتند، اما شهروندان ايران و كوبا مثل دولت هاى 
انقالبى شان فكر نمى كردند و بيشترين تعداد پناهندگان 

اين دو كشور به آمريكا را به خود اختصاص دادند.
جمعيت زياد آمريكايى هاى ايرانى تبار و آمريكايى هاى 
كوبايى تبار، و رفت و آمد ساالنه صدها هزار خانواده 
ايرانى و كوبايى به اياالت متحده، ارتباط واشنگتن با 

هاوانا و تهران را از جهات مختلف ضرورى مى سازد.
مشكالت  ايران  در  آمريكا  كنسولگرى  وجود  عدم 
زيادى را براى آن دسته از شهروندان ايرانى ايجاد كرده 
است كه به داليل مختلف، از جمله تحصيل يا ديدار با 

خانواده، عازم اياالت متحده هستند.
ايرانى ها براى دريافت ويزا از كنسولگرى هاى آمريكا 
در دوبى يا استانبول و ديگر كشورها، بايد مخارج زيادى 
را متحمل شوند و از سوى ديگر آمريكايى هايى كه قصد 
ديدار از ايران را دارند نيز، حتى بعد از گرفتن ويزا، معلوم 

نيست هنگام ورود به ايران دچار مشكل نشوند.
عدم  از  گذشته  نيز،  فرهنگى  و  اجتماعى  بعد  در 
برخوردارى ايران از فناورى هاى آمريكا، كه بسيار پرهزينه 
بوده ، در چهار دهه گذشته تعداد دانش آموختگان ايرانى 

در آمريكا بسيار كاهش يافته و بسيارى از آنها به داليل 
سياسى يا اقتصادى، هرگز به ايران بازنگشته اند؛ كه به 

نوبه خود هزينه سنگينى براى ايران در برداشته است.
ناوگان  نشدن  روز  به  چون  هايى  زمينه  در  بعالوه 
مسافرى هوايى ايران و فقدان رابطه مالى و بانكى، كه 
به ايمنى كمتر سفرهاى هوايى و گرانتر شدن واردات 

مى انجامد، ياد كرد.
در زمينه فرهنگى هم ايران نتوانسته در چهار دهه اخير 
به نحوى كه بايد و شايد از تازه ترين دستاوردهاى 
آمريكا در سينما، تئاتر، ادبيات و فلسفه بهره گيرد، و به 
طور تقريبا يكجانبه به كشورهايى چون روسيه و چين 
وابسته شده است. در زمينه استفاده از اينترنت و شبكه 
هاى اجتماعى نيز محدوديت هاى زيادى براى ايرانيان 
وجود دارد؛ گرچه بخشى از آن به دليل سياستهاى دولت 
ايران است، اما بخشى هم به دليل خوددارى سرويس 
دهندگان بزرگ اينترنتى آمريكايى از ارائه خدمات به 

كاربران ايرانى است.
در بعد اجتماعى، شباهت عظيم دو انقالب كوبا و ايران 
در اين است كه مردم هر دو كشور، بعد از انقالب، به 
سوى كشورى روى آوردند كه با دولت شان بدترين 

رابطه را داشته است.
ايرانى ها تا آنجا كه توانسته اند بزرگترين مهاجرت 
دوران مدرن را پس از انقالب 57 به غرب و خاصه 
بزرگترين  از  يكى  هم  كوبايى ها  داشته اند.  آمريكا 
اقليت هاى جمعيتى در آمريكا را تشكيل مى دهند، كه 

عمدتا پس از انقالب به اين كشور پناهنده شده اند.

نخست  به  آمريكا   جمهورى  رئيس  اوباما  باراك 
وزير  بلژيك وعده داد كه آمريكا در عمليات گسترده 
همكارى  حمالت  عامالن  مجازات  و  ضدتروريستى 

كامل خواهد داشت.
آقاى اوباما در پيام هفتگى خود  ضمن ابراز همدردى با 
مردم بلژيك گفت: «اوايل اين هفته در تماس با نخست 
وزير بلژيك، قول دادم كه آمريكا در مجازات تروريست 
هايى كه در برنامه ريزى و اجراى حمالت عليه زنان و 

مردان و كودكان بيگناه دست داشتند همكارى تمام عيار 
خواهد داشت.»

به گفته باراك اوباما گروهى از  ماموران پليس فدرال 
آمريكا - اف بى آى- هم اكنون براى كمك به تحقيقات 

در باره اين حمالت در بلژيك به سر مى برند.
اوباما در سخنان هفتگى خود همچنين بر تالش براى 
شكست داعش و حذف دائمى  رهبران ارشد اين گروه 
تاكيد كرد: «ما رهبرى داعش را هدف گرفته ايم و  اين 
هفته يكى از رهبران ارشد آن را، براى هميشه از صحنه 

نبرد خارج كرديم.»
آقاى اوباما ضمن اشاره به همايش امنيت هسته اى كه 
هفته جارى در واشنگتن برگزار مى شود گفت ، آمريكا 
از اين فرصت براى ارزيابى تالش جهانى در مبارزه با 

داعش استفاده خواهد كرد.
پيشتر جان كرى وزير خارجه آمريكا نيز در ديدار با 
مسئوالن بلژيك و ديگر دولتمردان اروپايى گفته بود كه 

آمريكا در مقابله با تروريسم در كنار اروپا مى ايستد.
حمالت تروريستى هفته گذشته در فرودگاه و ايستگاه 
زيادى  تعداد  قطار در بروكسل بيش از سى كشته و 

مجروح برجاى گذاشت.

مقام هاى ايرانى در هفته هاى پايانى منتهى به توافق 
هسته اى تالش زيادى كردند تا واشنگتن را مجاب 
كنند ممنوعيت هاى شوراى امنيت سازمان ملل در 
بردارد.  را  ايران  باليستيك  هاى  موشك  برنامه  مورد 
توانستند  ولى  نشدند،  كار  اين  به  موفق  ها  ايرانى 

محدوديت ها را نرم تر كنند.
حال، هشت ماه بعد، يك رشته آزمايش هاى موشكى 
ايران بسيارى را در واشنگتن خشمگين كرده است و 
خواستار وضع تحريم هاى جديد عليه ايران شده اند. 
ولى مقامات دولت باراك اوباما نبايد از تصميم ايران 
براى دست زدن به اين آزمايش هاى موشكى تعجب 
كنند: برعكس، توافق هسته اى ممكن است شليك 

موشك ها را اجتناب ناپذير كرده باشد.
مبناى  بر  ايران  ماه،  تير  اى  هسته  توافق  از  پيش 
قطعنامه شوراى امنيت از انجام آزمايش موشك هاى 
باليستيك قادر به حمل كالهك هسته اى منع شده 
بود  شده  قيد  امنيت  شوراى  قطعنامه 1929  در  بود. 
كه اين نهاد متشكل از 15 كشور «تصميم مى گيرد 
كه ايران نبايد به هيچ فعاليتى مرتبط با موشك هاى 
بالستيك قادر به حمل كالهك هسته اى دست بزند.» 
عبارت  بردن  كار  به  ملل  سازمان  حقوقى  زبان  در 
«تصميم مى گيرد» تعهد حقوقى بدون ابهامى را بر 

دوش تمام كشورها براى عمل به آن مى گذارد.
آمريكا در مقابل امضاى ايران بر پاى توافق هسته اى، 
فضاى بيشترى به تهران براى پيشبرد برنامه موشكى 
اش داد. در قطعنامه 2231 شوراى امنيت سازمان ملل 
متحد كه تابستان تصويب شد و بر توافق هسته اى 
هاى  فعاليت  ممنوعيت  عبارت  گذاشت،  مى  صحه 
موشكى ايران با زبانى سهل و ساده تر جايگزين شد: 
«از ايران خواسته مى شود تا به هيچ فعاليت مرتبط با 
طراحى موشك هاى بالستيك قادر به حمل كالهك 

هسته اى دست نزند.»
شوراى  شده  روزآمد  اقدام  كه  است  اين  مشكل 
امنيت، نه از قاطعيت قانونى قطعنامه قبلى برخوردار 
زمان  در  شده  وضع  هاى  محدوديت  از  نه  و  است 
توافق هسته اى. به شكلى، قطعنامه 2231، مفرهاى 
گريز بزرگى براى توسعه برنامه موشك هاى ميان برد 
و دور برد در اختيار ايران مى گذارد كه خطر رو در 
رويى با شوراى امنيت را هم در پى نخواهد داشت. 

در عين حال، تعريف اين كه كدام موشك ها امكان 
حمل كالهك هسته اى دارند هم مشكل شده است.

بر مبناى «نظام كنترل محدوديت فناورى موشكى» 
باليستيك  هاى  موشك  آر»،  سى  تى  «ام  به  موسوم 
با برد حدود 300 كيلومتر و قابليت حمل كالهكى 
به وزن 500 كيلوگرم در طبقه بندى موشك هاى با 

قابليت حمل كالهك هسته اى قرار مى گيرند.
موشك هاى شليك شده ايران در آزمايش هاى اخير 

بردى به مراتب بيش تر دارند.
جكلين شاير عضو پيشين گروه ناظر بر تحريم هاى 
هاى  «آزمايش  گويد  مى  امنيت،  شوراى  در  ايران 
نباشد  قطعنامه 2231  متن  نقض  اگر  اخير  موشكى 
تاسف  مايه  است.  قطعنامه  اين  روح  آشكار  نقض 
است كه تمام اعضاى شوراى امنيت نمى توانند بر 

سر اين مبنا اتفاق نظر داشته باشند.»
ويتالى چوركين سفير روسيه در سازمان ملل متحد، 
سر  بر  ايران  عليه  تحريم  وضع  براى  اندازى  چشم 
آزمايش هاى موشكى نمى بيند و مى گويد كه معتقد 
است توافق هسته اى قدرت هاى بزرگ با ايران شامل 
به  او  نبود.  تهران  موشكى  برنامه  سر  بر  محدوديت 
ممنوع  با  بودن  چيزى  «خواستار  گفت:  خبرنگاران 
كردن آن متفاوت است، پس قانونا نمى توان ناقض 

يك درخواست بود.»
ايران مدعى است كه در پى دستيابى به موشك هايى 

با قابليت حمل كالهك هسته اى نيست.
تنش بر سر آزمايش هاى موشكى ايران زمانى باال 
موشك  آزمايش  به  دست  پاسداران  سپاه  كه  گرفت 

هايى زد كه اسراييل را در تيررس قرار مى دهد.
جان كربى سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا، 
متحد،  ملل  سازمان  در  آمريكا  سفير  پاور  سامانتا  و 
روح  با  «ناسازگار»  را  ايران  موشكى  هاى  آزمايش 
قطعنامه  با  آشكار  «مخالفت»  در  و  اى  هسته  توافق 
2231 توصيف كرده اند، اما از اشاره به اين كه تخطى 
از دستور سازمان ملل صورت گرفته باشد، پرهيز مى 

كنند.
گويد  مى  آمريكا  خارجه  وزارت  ديگر  مقام  يك 
نخواهد  آزاد  را  ايران  موشكى  برنامه  ملل  سازمان 
انتقال  براى  شده  وضع  هاى  محدوديت  و  گذاشت 
اعمال  آينده  سال  هشت  طى  را  موشكى  تكنولوژى 

خواهد كرد.
ايران به رغم مخالفت جامعه جهانى همواره برنامه 
دفاعى  برنامه  يك  را  اش  باليستيك  هاى  موشك 

مشروع ملى عنوان كرده است.
براى  كه  است  كرده  عهد  اوباما  دولت  چند  هر 
شوراى امنيت روشن كند كه برنامه موشكى ايران به 
طور ماهوى قابليت استفاده براى حمل كالهك هسته 
هر  چين  و  روسيه  كه  است  روشن  اما  دارد،  را  اى 

اقدامى را در شرايط فعلى وتو خواهند كرد.

آمريكا، مقصد مشترك پناهجويان ايران و 
كوبا پس از انقالب

جان كرى جايزه 
«زنان شجاع» وزارت 
خارجه آمريكا را به 

14 زن داد

147 نفر مامور 
تحقيق درباره

 ايميل هاى كلينتون

فارين پاليسى: واشنگتن شليك موشك هاى 
باليستيك را براى ايران راحت كرد

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

جايزه  شنبه  سه  روز  آمريكا  خارجه  وزير  كرى  جان 
«زنان شجاع» وزارت خارجه را به 14 زن از سراسر جهان 
تقديم كرد كه براى برابرى جنسيتى، حقوق بشر، صلح و 

توانمندسازى زنان تالش كرده اند.
و  چين  عراق،  روسيه،  يمن،  از  زنانى  به  امسال  جايزه 

شمارى ديگر از كشورها اهدا شد.
آقاى كرى گفت «ما خشونت عليه زنان و به حاشيه راندن 
آنها را نمى پذيريم. ما ازدواج اجبارى دختران، ازدواج در 
سنين پايين، و فروش آنها در سوريه و عراق را تحمل نمى 
كنيم. ما دنيايى را كه دختران از تحصيل و خدمات درمانى 
محروم باشند و زنان در آن ناقص سازى جنسى شوند، 

نمى پذيريم.»
وزير خارجه آمريكا افزود «ما به آنهايى كه ريشه اين 
رفتارهاى خشونت آميز با زنان را در سنت و (در نتيجه) 
چنين  كه  گويم  مى  قاطعيت  با  بينند،  مى  گريزناپذير 
رويكردى از اساس اشتباه است و ما وظيفه خود مى دانيم 

كه اين رفتارها را متوقف كنيم.» 
شادى  به  ميالدى  سال 2010  در  شجاع»  «زنان  جايزه 
صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر ايرانى، اهدا شد. خانم 
صدر البته براى دريافت آن جايزه به واشنگتن نيامد و جايزه 
خود را به شيوا نظر آهارى، از مؤسسان كميته گزارشگران 

حقوق بشر، اهدا كرد. 

يك قانونگذار آمريكايى به نقل از جيمز كومى مدير پليس 
فدرال آمريكا گفت 147 مامور اف.بى.آى براى تحقيق 
درباره پرونده ايميل هاى هيالرى كلينتون وزير خارجه 

پيشين اياالت متحده استخدام شده اند.
روزنامه واشنگتن پست مى نويسد اف.بى.آى كار تحقيق 
را تسريع كرده تا روند كار بيش از حد به زمان انتخابات 
رياست جمهورى 2016، كه خانم كلينتون نيز يكى از 

داوطلبان نامزدى در آن است، نزديك نشود.
ماموران  باالى  شمار  نويسد  مى  روزنامه همچنين  اين 
استخدام شده احتماال از آنجا ناشى مى شود كه اف.بى.آى 

مى خواهد نتيجه كار را قبل از انتخابات نوامبر اعالم كند.
روزنامه لس آنجلس تايمز نيز گفته است كه مصاحبه 
ماموران اف.بى.آى با دستياران ارشد كلينتون و حتى خود 
او، نقش مهمى در فهم بهتر از اين مسئله خواهد داد، كه 
آيا كلينتون در زمان تصدى بر وزارت خارجه، دانسته يا 
نادانسته، با استفاده از ايميل شخصى اسرار دولت را فاش 

كرده اند يا خير.

اوباما بر حمايت تمام عيار واشنگتن از 
بلژيك تاكيد كرد

http://www.smile-la.com/
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=100458&cat=1&pgs=1&pic=A
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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اقتصاد و امور بين الملل:

تيرماه  كه  (برجام)  مشترك»  اقدام  جامع  «برنامه 
گذشته، در پايان گفت وگوهاى پر فراز و نشيب ميان 
به  يك»،  عالوه  به  «پنج  به  معروف  گروه  و  ايران 
دولت حسن روحانى امكان داد كشور را از بحران 
خطرناك ناشى از پرونده هسته اى خارج كند، مفهوم 
تازه اى را در ادبيات سياسى جمهورى اسالمى وارد 
كرده كه بيش از بيش در كشمكش ميان گرايش هاى 
سر  بر  سخن  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  سياسى 
از  انباشته  جمالتى  قالب  در  كه،  است  دو»  «برجام 
رمز و استعاره، اختالف نظر رو به افزايش درون نظام 
حاكمه ايران را بر سر سياست هاى اقتصادى و روابط 

بين المللى كشور به نمايش مى گذارد.
در  را  آن  كاربرد  و  دو»  «برجام  تكوين  چگونگى 
چنين  مى توان  ايران  اقتصادى  و  سياسى  صحنه 

خالصه كرد:
روز  مراسم  در  گذشته،  ماه  بهمن  چهاردهم  يك) 
«فناورى فضايى»، حسن روحانى بعد از بر شمردن 
زيان هايى كه از ناحيه تحريم بر اقتصاد كشور وارد 
به  دستيابى  براى  او  دولت  تالش هاى  نيز  و  شد، 
از  «ما  گفت:  چنين  مشترك»،  اقدام  جامع  «برنامه 
را  دو  برجام  بايد  امروز  و  كرديم  عبور  يك  برجام 
آغاز كنيم و همه از جمله موافق دولت و منتقد همه 
بايد دست به دست هم دهيم چرا كه در اهداف ملى 
و در توسعه كشور با يكديگر اختالف نداريم.» ادامه 
از  دو»،  «برجام  مفهوم  كه  مى دهد  نشان  او  سخنان 
به ويژه  اقتصادى  مشكالت  حل  بر  ناظر  او،  ديدگاه 
از راه تغيير در سياست هاى بين المللى كشور است، 
به  و  اقتصادى  رونق  دنبال  به  «ما  كه  مى گويد  زيرا 
دنبال اشتغال هستيم و در اين زمينه اختالف نداريم 

و به نظر من بايد با دنيا تعامل كنيم.»
روحانى  حسن  خود،  امسال  نوروزى  پيام  در  دو) 
بار ديگر مفهوم «برجام دو» را در رابطه با ضرورت 
خارج ساختن كشور از دشوارى هاى اقتصادى به كار 
برد و گفت: «ما مى توانيم با تالش و كوشش همگانى 
به  نسبت  كه  رشدى  برسيم،  درصدى  پنج  رشد  به 
باشد.  بيشتر  انشااهللا  همسايه مان  كشورهاى  همه 
بتواند  و  بسازد  را  اقتصادى  رونق  بتواند  كه  رشدى 
كارگران بيكار ما را به كارخانه ها و مزارع برگرداند. 
رشدى كه بتواند جوانان عزيز فارغ التحصيل مارا به 
بنگاه هاى اقتصادى بكشاند. آنچه براى ملت ما مهم 
آينده  سال  در  كار  اين  و  است  پايدار  اشتغال  است 

(1395) با برجام دو انشا اهللا شروع خواهد شد.»
با  دو»  «برجام  مفهوم  از  استفاده  چگونگى  سه) 
واكنش منفى على خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى 
روبرو شد. او در سخنرانى خود به مناسبت نخستين 
روز سال نو در حرم امام هشتم شيعيان چنين گفت: 
افرادى «مى گويند همانطور كه توافق هسته اى برجام 
ديگر  موارد  در  آمريكا  با  گفت وگو  گرفت،  نام 
مى تواند (...) برجام هاى دو و سه و چهار باشند، تا 
زندگى  راحت  مردم  توافق ها،  و  گفت وگوها  اين  با 
كنند و مشكالت آنها حل شود.» خامنه اى اين تفكر 
را «خطرناك» توصيف كرد زيرا، به گفته او، باعث 
خواهد شد كه ايران، در راه نزديك شدن به آمريكا، 
را  بحرين  و  يمن  و  فلسطين  ملت هاى  از  حمايت 

كنار بگذارد.
مفهوم  قبال  در  خامنه اى  آقاى  موضعگيرى  چهار) 
«برجام دو»، زمينه تهاجم تازه اى را عليه دولت حسن 
روحانى فراهم آورد. تازه ترين نمونه آن را مى توان 
خاتمى  احمد  آيت اهللا  كه  كرد  جستجو  سخنانى  در 
در نماز جمعه ششم فروردين ماه بر زبان آورد. او 
در  اسالمى  جمهورى  شكل گيرى  اغاز  از  كه  گفت 
داشته  وجود  نظام  درون  در  تفكر  دو  همواره  ايران 
است. بر پايه تفكر اول، حكومت ايران مانند ديگر 
حكومت هاى جهان است، حال آنكه تفكر دوم اين 
ديگر  از  آن،  بودن  اسالمى  دليل  به  را،  حكومت 
حكومت ها متفاوت مى داند. احمد خاتمى اصطالح 
دانست  اول  تفكر  پرداخته  و  ساخته  را  دو»  «برجام 
است  غرب  به  اميدها  همه  نگاه  اين  «در  افزود:  و 
شود،  حل  برجام  اگر  كه  مى شود  وانمود  جورى  و 
كشور گلستان مى شود و فتح الفتوحى صورت گرفته 
اين آب نبات خيلى مزه كرده، از  و حاال كه ظاهراً 

برجام يك، دو و سه سخن مى گويد.»
تحوالت  درك  براى  دو»  «برجام  مفهوم  شناخت 
فكرى و دگرگونى هاى تدريجى آرايش قوا در درون 
نظام جمهورى اسالمى اهميت بنيادى دارد. در يكسو 
جريان هايى را مى بينيم كه بقاى نظام را در «استثنايى» 
انقالب  بر  حاكم  اصول  بر  پافشارى اش  و  آن  بودن 
اسالمى مى بينند و، در سوى ديگر، گرايش هايى كه 
ضمن اعالم وابستگى عميق خود به نظام بر آمده از 
انقالب، خواستار «تعامل با جهان» هستند و بر اين 
با  ايران  ارتباطى  پل هاى  بازسازى  بدون  كه  باورند 
جامعه جهانى و به ويژه قطب هاى نيرومند صنعتى و 
بازرگانى در غرب، نمى توان به دشوارى هاى عظيم 

كشور در عرصه اقتصادى پايان داد.
براى درك بهتر تفاوت هاى بنيادى ميان اين دو خط 
مشى و تأثير آن بر فضاى سياسى و اقتصادى درونى 
و بين المللى ايران، مى توان بر نكات زير تاكيد كرد:

ندارد  تازگى  مشى  خط  دو  ميان  كشمكش  الف) 
و  انقالب  دوره  تا  اگر  حتى  آن  ريشه يابى  براى  و 
نرويم،  پيش  آن  از  آمده  بر  نظام  آغازين  سال هاى 
دستكم مى توان بر عناصر و عواملى تاكيد كرد كه بعد 
از پايان جنگ ايران و عراق زمينه خط كشى آشكار 
«تعديل  مخالفان  و  هواداران  عمده  گرايش  دو  ميان 

در درون» و «تعامل با بيرون» را فراهم آوردند.
با آغاز دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى، 
بخش مهمى از تكنوكراسى نوپاى جمهورى اسالمى 
به  جهان،  در  اقتصادى  آزادسازى  امواج  تأثير  زير 
روى  اقتصادى»  «تعديل  به  معروف  سياست هاى 

آورد، از كوچك كردن دولت گرفته تا فراهم آوردن 
ابتكارهاى  و  كار  و  كسب  براى  مساعد  زمينه هاى 
تخصيص  با  همراه  بودجه  انضباط  تقويت  فردى، 
مالياتى،  اصالحات  انجام  عمومى،  هزينه هاى  بهينه 
فردى،  مالكيت  براى  امنيت  تحكيم  و  تأمين 
خصوصى سازى واحدهاى توليدى دولتى، آزادسازى 
بازار سرمايه، تك نرخى كردن ارز، آزادسازى داد و 
ستدهاى بازرگانى، حذف موانع موجود بر سر ورود 
سرمايه هاى خارجى و غيره... شرط موفقيت «تعديل 
در درون»،سياست «تعامل با بيرون» بود به ويژه از 
راه پيش بردن يك «ديپلماسى اقتصادى» در راستاى 
فراهم  و  ژاپن  و  اروپا  همكارى هاى  از  بهره بردارى 
عنوان  به  آمريكا  با  روابط  عادى سازى  زمينه  آوردن 

هدف دراز مدت بعدى.
و  ايران  اقتصاد  سازى  نو  به  معطوف  استراتژى 
«عادى سازى» تدريجى جايگاه كشور در نظام روابط 
مجموعه  و  خامنه اى  على  تند  واكنش  با  بين المللى 
گرايش هايى كه بعدها زير پرچم «اصولگرايان» گرد 
دوم  دوران  در  استراتژى  اين  شد.  روبرو  آمدند، 
نشست،  گل  به  عمًال  رفسنجانى  هاشمى  زمامدارى 
پيش از آنكه در دوره هشت ساله رياست جمهورى 
محمد خاتمى بار ديگر به گونه اى تازه سر بر آورد 
و حتى به موفقيت هايى نسبى هم در عرصه داخلى 
بين المللى  و  سوم)  برنامه  چارچوب  در  جمله  (از 

دست يابد.
با روى كار آمدن محمود احمدى نژاد، دفتر «تعديل» 
«نزديك  رسمًا  نيز  خامنه اى  و  شد  بسته  «تعامل»  و 
بودن» خود را با سياست هاى رييس دولت هاى نهم و 
دهم اعالم كرد. طى سال هاى 1384 تا 1392، رييس 
دولت با پشتيبانى رهبرى نظام همان حركت الكپشتى 
اصالحات پيشين را نيز رها كرد و در راستاى آنچه 
«اقتصاد عدالت محور» لقب گرفت، به سياست «ضد 
بيرون  در  استكبار»  «ضد  و  درون  در  سرمايه دارى» 
است،  ما  برابر  در  سياست  اين  كارنامه  آورد.  روى 
از فروپاشى نظام مديريت كشور گرفته تا اوجگيرى 
سرسام آور تورم، سقوط نرخ رشد و زيان هاى بسيار 

سنگينى كه به دليل تحريم بر كشور وارد آمد.
ب) با پيروزى حسن روحانى در انتخابات رياست 
هاشمى  اكبر  پشتيبانى  با  كه   ،1392 جمهورى 
رفسنجانى و محمد خاتمى به دست آمد، كارگزاران 
بار  بيرون»  با  «تعامل  و  درون»  در  «تعديل  سياست 
ديگر سكان دستگاه اجرايى نظام اسالمى را در دست 
رهبرى  مواضع  بين  تضاد  زمينه  دو  هر  در  گرفتند. 
جز  آورد،  بر  سر  ديگر  بار  اجرايى  دستگاه  و  نظام 
پايان  و  هسته اى  پرونده  حل  براى  تالش  مورد  در 
تحريم ها. در واقع شخص خامنه اى همراه با بخش 
اين  به  «اصولگرا»  به  معروف  جناح  از  گسترده اى 
نتيجه رسيده بودند كه پافشارى بر سر مواضع ايران 
خطر  به  را  نظام  بقاى  مى تواند  هسته اى  زمينه  در 
كه  بود  فقيه  واليت  دستگاه  سبز  چراغ  با  بيندازد. 
حسن روحانى و تيم مذاكره كنندگان هسته اى ايران 
رفع  منظور  به  «برجام»  به  دستيابى  زمينه  توانستند 

تحريم هاى اقتصادى عليه ايران را فراهم آورند.
و  داخلى  سياست  عرصه هاى  ساير  در  عوض  در 
بين المللى، به ويژه عرصه هاى اقتصادى، دامنه مانور 
حسن روحانى بسيار محدود است و بخش بزرگى از 
ابتكارهاى رييس جمهورى با موانع ناشى از مخالفت 
قدرت،  نيرومند  بسيار  كانون هاى  و  رهبرى  دستگاه 
كه خارج از حيطه اقتدار دستگاه اجرايى قرار دارند، 
نقش بر آب مى شود. دو «بسته سياستى» كوتاه مدتى 
كه تيم اقتصادى دولت يازدهم براى خارج ساختن 
ماه  مهر  و   1393 ماه  تير  در  شديد  ركود  از  كشور 
كه  زيادى  صداى  و  سر  رغم  به  دادند،  ارائه   1394
بر پا كردند، در گيرودار كشمكش هاى مالل آور ميان 

اليحه  نشستند.  گل  به  بيش  و  كم  دولت  و  مجلس 
برنامه پنجساله ششم نيز كه مى بايست سند راهنماى 
سياست اقتصادى ايران در دراز مدت باشد، به دليل 

مخالفت مجلس نهم به دولت برگردانده شد.
كنار  را  تورم  نرخ  نسبى  كاهش  اگر  مجموع  در 
دفاع  قابل  چندان  روحانى  حسن  كارنامه  بگذاريم، 
نيست و در حالى كه دولت او به پايان دوران چهار 
بدترين  از  يكى  ايران  مى شود،  نزديك  خود  ساله 
ركودهاى اقتصادى را در تاريخ معاصر خود از سر 
مى گذراند. حتى اگر به داليل مقطعى، به ويژه نتايج 
رفع تحريم، نرخ رشد سال 1395، آنگونه كه انتظار 
مى رود، بهبود يابد، تداوم آن در سال هاى بعدى، با 
توجه به انبوه مشكالت ساختارى كه اقتصاد ايران با 
آنها روبرو است، جاى چون و چراى فراوان دارد.

است،  خالى  سخت  اسالمى  جمهورى  خزانه دارى 
پا  و  دست  بى سابقه  بحرانى  در  كشور  بانكى  نظام 
ميزند، فساد در كشور بيداد مى كند، امواج پى درپى 
از  بزرگى  بسيار  بخش  و  راهند،  در  تازه  بيكاران 
واحدهاى صنعتى كشور نيز، كه هنوز سر پا مانده اند، 

با ظرفيت زير پنجاه در صد فعاليت مى كنند.
مفهوم  روحانى  حسن  كه  است  فضايى  چنين  در 
«برجام دو» را پيش كشيده است. رييس جمهورى و 
مشاورانش با طرح اين مفهوم مى خواهند چند پيام 

عمده را به كشور منتقل كنند:
به  موفقيت  با  كه  هسته اى،  گفت وگوهاى  در   (1
«برجام» منتهى شد، همه جناح هاى نظام به گونه اى 
متحد عمل كردند. اين اتحاد به ويژه زمانى به نمايش 
هسته اى  گفت وگوهاى  مسئوليت  كه  شد  گذاشته 
خارجه  وزارت  به  ملى»  امنيت  عالى  «شوراى  از 
در  ايران  مخاطبان  و  شد  منتقل  اسالمى  جمهورى 
گروه معروف به «پنج به عالوه يك» اطمينان يافتند 
قدرت  اركان  همه  پشتيانى  با  حرفه اى  تيم  يك  كه 
سياسى در كشور، مذاكرات را پيش مى برد. «برجام» 

حاصل اين اتفاق بود.
گفت وگوهاى  عرصه  در  آنچه  خالف  بر   (2
عرصه  ايران  اقتصادى  سياست  گذشت،  هسته اى 
هر  بر  را  راه  كه  است  پايان ناپذير  كشمكش هايى 
ابتكارى مى بندد. دولت يازدهم برنامه هاى اقتصادى 
ساختن  خارج  آنها  اصلى  هدف  كه  دارد  را  خود 
كشور از زير سلطه يك اقتصاد شديداً دولتى و نفتى 
روابط  برقرارى  بدون  اقتصاد  اين  بازسازى  است. 
عادى با جهان امكان پذير نيست. ايران نمى تواند بر 
انبوه مشكالت اقتصادى و اجتماعى خود غلبه كند 
مگر آنكه به عضو عادى جامعه اقتصادى بين المللى 

بدل شود.
3) در هياهوى بر پا شده بر سر «اقتصاد مقاومتى» 
پيشنهاد شده از سوى خامنه اى و تاكيد او بر ضرورت 
حفظ ماهيت استثنايى و انقالب ايران، معلوم نيست 
كيست  با  كشور  اقتصادى  سياستگذارى  مسئوليت 
اين  در  كيست.  دست  در  كشور  اقتصاد  سكان  و 
شرايط نه محافل كسب و كار ايران توانايى شناسايى 
محافل  نه  و  دارند  را  كشور  سياست  اولويت هاى 

اقتصادى بين المللى.
تيم  و  روحانى  حسن  ديدگاه  از  دو»  «برجام   (4
پذيرفتن  بر  حاكم  توافق  كه  است  معنا  آن  به  او 
اين  پايان،  تا  آن  پيشبرد  و  هسته اى  گفت وگوهاى 
تكرار  كشور  اقتصادى  سياست هاى  عرصه  در  بار 
شود. از ديدگاه هواداران رييس جمهورى، اگر اين 
كوتاه مدت  برنامه هاى  تهيه  نيآيد،  دست  به  توافق 
سمينار  ده ها  برگزارى  و  درازمدت  و  ميان مدت  و 
اقتصادى براى كشور، به قول «كليه و دمنه»، همان 
قدر نتيجه به بار مى آورد كه «آب در هاون كوبيدن و 

شكر در زير آب پنهان كردن».

رمز و رازهاى «برجام دو»
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گرى كاسپاروف: اصالح طلبى در نظام هاى 
استبدادى،  فريبى بيش نيست

قهرمان افسانه اى شطرنج جهان، گرى كاسپاروف، كه 
فيلسوف، نظريه پرداز سياسى، منتقد والديمير پوتين، و 
مدير يك موسسه  مدافع   حقوق بشر نيز هست، امروز 
در پستى در صفحه  شخصى فيسبوك   خود ايرانيان را 
خطاب قرار داد و با استفاده از استعاره هاى شطرنجى و 
ورق بازى و يادآورى خاطرات زندگى در شوروى سابق 
ايرانيان را از توجيه   رفتارهاى استبدادى و تروريستى 
رژيم   جمهورى اسالمى بر حذر داشت. توصيه هاى 

كاسپاروف را با هم مى خوانيم:
درك درست از تاريخ عامل اجتناب از تكرار خطاهاى 
گذشته است. با اين وجود، اين را نبايد با انداختن تقصير 
«مصلحت    هواى  به  ديروز  گردن  به  امروز  خطاهاى 

سياسى» اشتباه گرفت.
مبرهن ترين مصداق اين قضيه بحران فزاينده در سوريه 
و عراق و تروريسم بين المللى   داعش و ديگر گروه هاى 
افراطى   خاورميانه است. حاال مدام فرياد زدن كه «اين آشى 
بود كه جرج دابليو بوش در سال 2003 پخت» دردى از 
ما دوا نمى كند. جهت يادآورى مى گويم كه خودم بوش را 
زمانى كه رئيس جمهور بود به صالبه كشيدم، و آنچه گفتم 
و نوشتم در جريده ى تاريخ ثبت است. با اين وجود، شما 
امروز نمى توانيد مهره ها را دوباره به عقب بازگردانيد و 

طورى بچينيد كه در سال 2003 بودند.
و از اين حقيقت   منطقى بايد درس گرفت. ولى آن 
چگونه  سال   2016  در  امروز  كه  نيست  اين  درس 

و  پناهجويان،  سيل  خاورميانه،  داخلى  جنگ هاى 
جنبش هاى تروريستى را از سر خود باز كنيم. امروز 
اوباما رئيس جمهور است و نه جرج بوش. وى از امروز 
300 روز ديگر هم بر مسند قدرت خواهد بود. پس اگر 
نظر به گذشته داريم، بياييد از آن درس هايى بياموزيم كه 
به كار حل مشكالت امروز مى آيند، و نه براى انداختن 
تقصير مشكالت امروز به گردن گذشتگان، و يا به خيال 

خام بازگشتن به گذشته سوار بر ماشين زمان.
موضوع   ديگرى كه در همين راستا قرار مى گيرد و 
معموال مورد جر و بحث   فراوان است نيز در حقيقت 
تاريخش به خيلى پيش تر بازمى گردد. اگر برخى امروز 
مى خواهند افكار   عمومى را از استبداد جنايتكارانه ى 
رژيم ايران و حمايتش از تروريسم منحرف كنند، اينكه 
پاى دخالت   آمريكا در ايران در سال   1953 [1332] را به 
ميان بكشند اصال توجيه مناسبى نيست. نه اينكه بخواهم 

از آن كودتاى انگليسى-آمريكايى دفاع كنم. خير.
اما اين ها اگر مى خواهند موضوع «دخالت  » آمريكا را 
پيش بكشند، چرا يك قدم عقب تر نمى گذارند و از اين 
نمى گويند كه هرى ترومن در سال 1946 به هواى دفاع 
از ايران در برابر جوزف استالين ايستاد. در آن زمان 
استالين قصد داشت با استفاده از ارتش سرخ و نيروهاى 
آذربايجانى حوزه هاى نفتى ايران را تصاحب كند. اگر 
ترومن سرسختى نكرده بود و با خريدن خطر جنگ 
به جان – جنگى كه استالين خود طالبش نبود اما روح 

ترومن هم از اين قضيه خبر نداشت– به هواى ايران 
ايستادگى نكرده بود، بعيد نبود كه ايران نيز در نهايت 

قربانى همان «پاكسازى»هاى بدنام   استالينى بشود.
از قضا، نظرات برخى ايرانيان، به خصوص آنهايى شان 
از  حمايت  در  مى كنند،  زندگى  ايران  از  خارج  كه 
«معتدل ها» و «اصالح طلب ها» خاطرات تلخ زندگى در 
شوروى را براى من تداعى مى كند. آن روزها هم مدام 
حرف از اين جناح در حزب يا آن گروه در پوليت بيورو 
و  ليبرال ها  بود:  كمونيست]  حزب  مركزى  [هيات 
اصالح طلب ها يا هر چيزى كه دوست داريد اسمش 
را بگذاريد. اما حقيقت اين بود كه همه  آنها نوكر يك 
نظام بودند. نظام هاى استبدادى همه همانجورند. «تغيير» 
در قاموس   آنها تنها تغيير در برخى ظواهر بى اهميت 

امر است.
و آنها هيچ تغييرى نخواهند كرد تا اينكه نظام ساقط 
شود. تا وقتى كه همان شخص يا اشخاص   هميشگى 
صاحب قدرت   واقعى هستند، بُر زدن نام ها و چهره ها 
در صندوق راى و در رسانه ها نمايشى بيش نيست. 

فريب نخوريد. 
توصيه  آخرم به ايرانيان اين است كه شما حق داريد 
هرچقدر دل تان مى خواهد از آمريكا انتقاد كنيد و نقشش 
در امور دنيا را به چالش بكشيد؛ اما هشدار كه مبادا 
اين را با توجيه   عملكرد نظام هاى استبدادى جنايتكارى 

همچون رژيم ايران، روسيه، كوبا و ... اشتباه بگيريد.

در وادى نقد و نظر:

براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به 
داشتن اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در 

جامعه ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز 
اطالعات ايرانيان تماس بگيريد
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گاتاها: 
سروده هاى اشو  زرتشت

قمرى كه خورشيد شد

اين تنها «نگاهى به شاه» نيست

گاتاها سروده هاى زرتشت، يكى از كهن ترين نوشته 
هايى است كه در جهان بر جاى مانده است. اگر كسى 
به معجزه و كارهاى بيرون از توان انسانى باور داشته 
همه  آن  گذشت  از  پس  گاتاها،  ماندن  پايدار  باشد، 
رويدادهاى ويران كننده، خود بزرگترين معجزه است.

زمان زرتشت را از 600 تا نه هزار سال پيش از ميالد 
روايت كرده اند، در حالى كه بر اساس بررسى هاى 
نجومى و زبان شناسى، اشو زرتشت 1768 سال پيش 
از ميالد به جهان آمده و در سن 77 سالگى جهان را 

بدرود گفته است.
اين وظيفه ايرانيان باورمند است كه در راه شناختن 
هويت خويش بكوشند تا فرهنگ بزرگ ملى به شكل 

درست و با تمام ويژگيهاى خود ارائه شود.
به شناسايى زرتشت و ريشه انديشه هاى ايرانى نبايد 
فقط جنبه دينى داد چون بيگمان چنين برداشت مى 
شود كه اين كار نوعى فعاليت دينى است و در نتيجهف 
ايجاد كشمكش و درگيرى مذهبى خواهد كرد. در حالى 
كه زرتشت بيش از هر چيز يك دانشمند، فيلسوف و 
حكيم است، اندك خرافات مذهبى در سراسر گاتاها به 
چشم نمى خورد و از اوستا تنها چيزى كه به زرتشت 

و دين زرتشتى، بستگى دارد همان گاتاهاست.

در زمانى كه دولت هاى ايرانى، نيمى از جهان را زير 
قدرت و نفوذ ادارى خود داشتند و به آسانى ميسر بود 
دين خود را گسترش دهند از اين كار پرهيز مى كردند.
زيرا از يك سو دين پذيرى در انديشه آنان اختيارى 
گاتاها،  فلسفى  و  فكرى  بنيان  ديگر  سوى  از  و  بود 
اصول كلى و جهانى است كه هر كس در هر زمان مى 
تواند حقيقت آن را دريابد، اگر مايل بود آن را بپذيرد 
و اگر نخواست نپذيرد. مانند يك ايدئولوژى و انديشه 
فلسفى، آزادانديشى و گزينش راه و روش به پيروى از 
خرد، يكى از آموزش هاى اصلى دين زرتشت است. 
به اين بنيان فلسفى و اجتماعى كه بيش از سه هزار و 
هفتصد سال پيش آموزش داده شده هنوز گروه زيادى 

از انسان هاى پيشرفته جهان پايبندند.

در كتاب حاضر كه برگردان گاتاهاست نمونه اى از 
يك برگردان به شيوه نوين ارائه شده و كوشش به كار 
رفته است تا هركس كه سواد خواندن و نوشتن فارسى 

دارد خود بتواند درستى آن را بررسى كند.
هدف اصلى اين كتاب آن است كه خواننده ايرانى به 
زبان گاتاها آشنا شود و اوستا خوانى از روى متن اصلى 
و به زبان اوستايى انجام شود. پروفسور دوشن گيمن ، 
زبان شناس و پژوهشگر دانش اوستايى و ايران شناسى 

كه در محافل علمى شناخته شده و مورد احترام است  
كتاب حاضر را مورد بررسى قرار داده و مورد تاييد 

قرار داده است.

الملوك  قمر  ياد  زنده  ايرانى،  آواز  مادر  زندگينامهء 
وزيرى در قالب كتابى با عنوان «قمرى كه خورشيد 
شد» به نويسندگى زبيده جهانگيرى (شبنم) در خارج 
و  چاپ  به  كتاب»  «شركت  نشرِ  سوى  از  و  ايران  از 

انتشار رسيد.
زبيده جهانگيرى دختر خواندهء قمر الملوك وزيرى، 
نويسنده، شاعر و همسر زنده ياد استاد محمد قاضى 
نامى  خوشنويس  و  ساز  مجسمه  -نقاش،  اسداللهى 
ايران- با قلم تواناى خود اين كتاب را تأليف كرده و 
به تازگى از سوى «شركت كتاب» در اختيار عالقمندان 
به آواز اصيل ايرانى و اين بانوى خوش آواز قرار داده 

است.
ايرانى  خوانندهء  زن  نخستين  وزيرى  الملوك  قمر 
بود كه صدايش ضبط شد. مهم ترين عامل موفقيت 
شتابندهء او، نياز زمانه به نو شدن و دگرگونى بود. وى 
در نوع دوستى و بخشش افراط داشت به طورى كه 
اواخر عمر خود را به تنگدستى گذراند. قمر در سن 
16 سالگى پس از آشنائى با مرتضى نى داود با رديف 
موسيقى ملى آشنا شد و راهش را براى كسب تجربيات 

از استادان ديگر هموار ساخت. آشنايى وى با زنده ياد 
نى داوود منجر به برگزارى نخستين كنسرت در سالن 
«گراند هتل» -در الله زار- در 19 سالگِى وى يعنى 
سال 1303 شد كه در اين اجراى زنده، مرتضى نى 
داوود وى را با ساز خود همراهى كرد. كار پيشرفت 
اين بانوى خوش آواز در مدتى كوتاه به آنجا رسيد كه 
كمپانى «هيز ماسترز ويس» به خاطر ضبط صداى او 
دستگاه صفحه پر كنى به تهران آورد. بعد از آن كمپانى 
«پوليفون»  نيز به بازار آمد. به گفتهء ساسان سپنتا و امير 
جاهد 200 صفحه از آثار موسيقى ايرانى با صداى قمر 

ضبط شده است.
شايان ذكر است كه اين آواز خوان حنجره جادويى، 
مرداد   14 در  كاشان،  در  خورشيدى   1284 متولد 
و  درگذشت  مغزى  سكته  اثر  بر  شميران،  در   1338
در گورستان ظهيرالدوله بين امامزاده قاسم و تجريش 

شميران به خاك سپرده شد.
كتاب «قمرى كه خورشيد شد» در آمريكا و توسط 

شركت كتاب به چاپ رسيد

در دنياى كتاب و نشر:

تا  مى خواهد  ميالنى  عباس  از  يارشاطر،  احسان 
ايران  معاصر  تاريخ  نامدار  شخصيت  چند  درباره 
نقطه  همين،  بنويسد.  ايرانيكا»  «دانشنامه  براى 
عزيمتى مى شود تا سه گانه اى توسط اين نويسنده 
تدوين  انگليسى)  زبان  به  (نخست  پژوهشگر  و 
«معماى  دارند:  بينامتنى  رابطه  باهم  كه  شود 
به  «نگاهى  و   (2009) نامدار»  «ايرانيان  هويدا»، 
شاه» (2013)                                                                                                         
سال   37 كه  است  كسى  درباره  شاه»  به  «نگاهى 
(از 1320 تا 1357 خورشيدى) بر ايران حكومت 
سال  تا  رضاشاه  بركنارى  از  پس  بالفاصله  كرد؛ 
شاه»  رژيم  قدرت  تثبيت  «عدم  سال هاى  1332كه 
پرده  پشت  تالش  با  موازى  كه  سال هايى  بود؛ 
سياسى-  آزادى  نوعى  قدرت،  كسب  براى  او 

بود.  حاكم  ايران  بر  اجتماعى 
 1357 بهمن  تا   1332 مرداد   28 كودتاى  از 
سياسى  سركوب  به  شاه  برمى گردد.  ورق  اما 
طبقه  سياسى،  انسداد  با  موازى  و  مى آورد  روى 
شمار  مى شود.  گسترده تر  متوسط  و  تحصيلكرده 
تماس  و  شهرنشينى  ميزان  همچنين  و  دانشگاه ها 
و  تغيير  اين  همه  با  مى يابد.  افزايش  اروپا  با 
سلوك  با  شاه  اما  فرهنگى  و  اجتماعى  تحوالت 
دموكراسى  كه  را  تجدد  اصلى  ركن  دوگانه اش 
 ،50 دهه  در  قدرتى اش  قدر  و  برنمى تابد  باشد، 

او را به سوى شكست سوق مى دهد.
سنت  عالقه مندان  از  كه  ميالنى  عباس 
است  كرده  تالش  است،  نقاد  زندگينامه نويسى 
نوع  اين  از  بهره گيرى  با  را  شاه  زندگى  تا 
كه  است  نظريه  اين  طرفدار  او  كند.  مرور  ادبى، 
تنيده اند  هم  در  تاريخ نويسى  و  زندگينامه نويسى 

و هيچكدام را از آن يك گزيرى نيست.
رسانه ها  با  گفت وگو  در  بارها  پژوهشگر  اين 
از  يكى  را  زندگينامه نويسى  كه  است  گفته 
انتخاب  با  او  مى داند.  تجدد  فرهنگى  نشانه هاى 
از  آشنايى زدايى  قصد  زندگينامه،  ساختار 
با  را  تاريخى  روايت  تا  دارد  را  شاه  شخصيت 
تصويرى  و  بياميزد  درهم  رمان نويسى  تمهيدات 

بدهد. او  از  همه جانبه تر 
بدون  است  معتقد  شاه»  به  «نگاهى  نويسنده 
شناخت شاه و رضاشاه، تاريخ تجدد و تجددستيزى 
در ايران را نمى توان شناخت. او در توضيح اينكه 
به  نوشته  مخاطب  كدام  براى  را  شاه»  به  «نگاهى 
با  كه  است  كسى  من  ايده آل  «خواننده  مى گويد: 
مى كند  فكر  و  مى كند  مرور  را  تاريخ  كنجكاوى 
و  او  زمامدارى  دوران  شاه،  زندگى  در  ابهاماتى 

دارد.» وجود  پيرامونش  شخصيت هاى 
به  نسبت  انتقادى  نگاهى  با  ميالنى  عباس 
مى كند:  تاكيد  خود  هم نسالن  و  خود  رويكرد 
سياه  نگاهى  زد،  رقم  را   1357 انقالب  كه  «نسلى 
اما  ايران  جوان  و  جوان تر  نسل  داشت.  سفيد  و 
اغلب  مى شود.  دور  مطلق گرا  قضاوت هاى  از 
نوع  آن  سمت  به  نيز  هنرى  و  ادبى  گرايش هاى 
آثارى مى رود كه بر آن ها نگاه مبتنى بر شك غلبه 
چيز  همه  كه  مى كند  گمان  كمتر  نويسنده  و  دارد 

مى داند.» جهان  همه  درباره  را 
نه  شاه»،  به  «نگاهى  كتاب  محورى  شخصيت 
كرده  تالش  نويسنده  نه «شيطان».  است،  «قديس» 
(ميزان  شود.  فارغ  سياسى  رايج  مرزبندى هاى  از 
است  الزم  البته  را  عرصه  اين  در  او  موفقيت 
حوزه  از  مهم  اين  و  كنند  ارزيابى  تاريخ نگاران 

است). خارج  روزنامه نگارانه  گزارش  يك 
را  مصدق  اگر  كردم  «سعى  مى گويد:  ميالنى 
دارم  دوست  را  شاه  اگر  ندارم،  يا  دارم  دوست 
نگذارد  روايتم  چون  و  چند  بر  تاثيرى  ندارم،  يا 
بر  در  را  تازه اى  نكته  كه  هست  واقعيتى  اگر  و 
داورى  خواننده  خود  تا  نكنم  كتمان  را  آن  دارد 
كند. مرادم از اين بازانديشى درباره شاه، نه الزاما 

اوست.» تكذيب  يا  تائيد 
تالش  شاه»  به  «نگاهى  كتاب  در  ميالنى  عباس 
بررسى  و  تاريخى  روايت  در  حركت  ضمن  دارد 
زاويه  از  را  شاه  شخصيت  علت ها،  و  معلول ها 
كتاب،  معنايى  محور  كند.  بررسى  روان شناختى 
مى چرخد؛  شاه»  شخصيت  دوگانه  «سلوك  حول 
كه  «مرغدل»  اصطالح  به  و  محتاط  و  آرام  مردى 

«غرشش  خطر،  وقت  به  و  مى غرد»  شير  «چون 
«در  كه  رجزخوانى  مى شود»؛  تبديل  كرنش  به 
بحران  از  و  مى شود»  تسليم  تاريخ  بزنگاه هاى 
رانندگى  هنگام  سرعت  عاشق  مردى  مى گريزد؛ 
و حتى اسكى بازى كه البته با افسردگى نيز دست 

مى كند. نرم  پنجه  و 
دغدغه ها،  با  را  شاه  مى خواهد  نويسنده 
توهم هايش  و  ترس ها  تنهايى ها،  آسيب ديدگى ها، 
سياسى،  حوادث  شرح  نسبت  به  اما  كند،  بيان 
و  اندك شمارند  او  خصوصى  زندگى  مصاديق 
ترتيب،  بدين  شده اند.  انتخاب  گزيده  بسيار  هم 
بر  را  خصوصى  رويدادهاى  تاثير  نويسنده 
ساختار  كه  آنطور  شاه،  خصوصيات  شكل گيرى 
از  و  نمى شكافد  مى طلبد،  زندگينامه نويسى 
او  اجتماعى  سياسى-  زندگى  راوى  بيشتر  اين رو 

مى شود.
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17789&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9540&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2


88IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:8 - APR,1, 2016 هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره هشتم - 1 آپريل 2016

يك نشريه معتبر آمريكايى با بيان اين نظر كه تهران 
بهره بردارى از نقائص توافقنامه اتمى را آغاز كرده است، 
به آمريكا و متحدانش توصيه مى كند براى از بين بردن 

اين نقض ها به سرعت دست به كار شوند.
هفته نامه «يو اس نيوز اند ورلد ريپورت» مى گويد 
در حالى كه مدافعان برجام آنرا تنها گزينه بجاى جنگ 
توصيف مى كنند، تهران راهى متفاوت براى برداشت از 
آن برگزيده است چون آنها با نقض ممنوعيت سازمان 
ملل متحد، به آزمايش موشك هاى باليستيك قادر به 
حمل تسليحات اتمى پرداخته اند؛ و درست پيش از آن 
كه توافق رسما به اجرا درآيد، نيروهاى سپاه پاسداران 

انقالب اسالمى ملوانان آمريكايى را دستگير كردند.
جيمز كون وِى و چارلز والد دو نويسنده اين مقاله 
اظهار عقيده مى كنند هم اينك تغيير موازنه استراتژيك 
در خاورميانه بگونه اى خطرناك بطرف ايران، متحدان و 

نايبان آن آغار شده است و بر احتمال مناقشه مى افزايد.
آنها مى گويند دليلش اين است كه برجام در حقيقت 
جاه طلبى هاى بى ثبات كننده ايران را تشويق مى كند. به 
آن اجازه مى دهد توانايى هاى نظامى خود را از طريق 
لغو تحريم ها و دسترسى دوباره به بازارهاى بين المللى 

اسلحه و فناورى هاى پيشرفته تقويت كند.

نويسندگان اين مقاله معتقد هستند آمريكا با تحمل 
اقدامات و تحريكات ايران ممكن است تعهدات خود 
صورت  سريعى  تغييرات  اگر  و  باشد  كرده  فسخ  را 
نگيرد، سرسختى و خصومت فزاينده تهران در چند 
با  مقابله  بنابراين  گرفت.  خواهد  شدت  گذشته،  ماه 
نارسائى هاى توافق و جبران بى تقاوتى گذشته آمريكا، 

تدوين استراتژى كارآمدى را ايجاب مى كند.
نويسندگان از جمله توصيه مى كنند آمريكا مناسبات و 
همكارى با متحدان منطقه ايش را تقويت كند؛ متحدانى 
كه بسيارى از آنها هم اينك نگران امنيت خود و آينده 

رهبرى آمريكا در پى معامله با ايران هستند.

همچنين آمريكا براى بهبود همكارى دفاعى منطقه اى 
با متحدان عرب گام هايى بردارد. همچنين بايد براى 
توانايى  كسب  بسوى  پيشرفت  از  ايران  بازداشتن 
تسليحاتى گزينه هاى نظامى معتبرى فراهم آورد. كنگره 
نيز بايد قطعنامه اى تصويب كند كه مى گويد سياست 
آمريكا جلوگيرى از رسيدن ايران به چنين هدفى است 
و استفاده از نيروى نظامى را عليه ساختارهاى اتمى آن 

اجازه دهد.
اما  دارد  خرج  كوشش ها  اين  مى گويند  نويسندگان 
در مقايسه با پيامدهاى جدى ادامه بى تفاوتى در برابر 

خصومت ايران، اندك خواهد بود.

كردن  هك  اتهام  به  را  ايرانى  هفت  اوباما  دولت 
يك  كنترل  و  مالى  نهادهاى  كامپيوترى  سيستم هاى 
داده  قرار  پيگرد  تحت  نيويورك  نزديكى  در  سد 

است.
آنها كه احمد فتحى، حميد فيروزى، امين شكوهى، 
و  قيصر  سينا  نيا،  غفارى  اميد  احمدزادگان،  صادق 
نادر سعيدى معرفى شده اند، بر اساس كيفرخواست، 
از گردانندگان مجموعه اى به نام «مرصاد» هستند، كه 
فرماندهى حمالت سايبرى عليه آمريكا را بر عهده 

داشته است.
هفته نامه تايم در گزارشى آنچه را حمله سايبرى 
از  نشانى  را  شده  عنوان  نيويورك  در  سد  به  ايران 
«جنگ آينده» توصيف مى كند و مى نويسد، نخستين 
جنگ كشورها بين سربازان بر روى زمين صورت 
شدند. در قرن بيستم،  گرفت، سپس كشتى ها وارد 

نبرد به آسمان ها كشيده شد.
با  ايران  است  كرده  ادعا  دادگسترى  وزارت  حال 
نفوذ به كنترل هاى كامپيوترى سد كوچكى در شمال 
شهر نيويورك، به ساختار كامپيوترى آمريكا حمله 
خاك  در  جنگ  از  جديدى  شيوه  از  اين  كه  كرده؛ 

آمريكا خبر مى دهد.
كه  گفت  كشور  كل  دادستان  معاون  كارلين  جان 

سيستم هاى  به  ايران  دولت  به  وابسته  هكرهاى 
آمريكا حمله كردند و ما در تعقيب آنها هستيم.

سپاه  اعضاى  هكرها،  كيفرخواست،  موجب  به 
نهاد  چندين  همچنين  اسالمى،  انقالب  پاسداران 
مالى، بورس نيويورك و شركت مخابراتى «اى تى 
اند تى» را هدف گرفتند. آنها در سال 2013 ميالدى 
وارد سيستم فرماندهى و كنترل سد نيويورك شدند.

هم  روى  هكرها  برنامه  هرچند  مى نويسد  تايم 
كشورها  برخى  عالقه  اما  نمى شود،  تلقى  مهم  رفته 
را به آلوده ساختن تاسيسات زيربنايى آمريكا نشان 
دموكرات  سناتور  شومر  چارلز  گفته  به  مى دهد. 
نيويورك، آنها مى گويند ما قادر هستيم خسارت هاى 
جدى به بار آوريم و جان و مال مردم را به خطر 

بياندازيم.
شانس اين كه ايرانيان در دادگاه هاى آمريكا حاضر 
آمريكايى  مقامات  اما  است،  صفر  تقريبا  شوند 
آمريكا  شود  روشن  كه  است  اين  هدف  مى گويند 
مى داند چه اتفاقى افتاده است، و كسانى كه درگير 
بوده اند نتوانند به خارج سفر كنند، زيرا ممكن است 

دستگير شوند.
نفوذ كامپيوترى در حالى كه آمريكا و ايران براى 
دو  و  مى شدند،  آماده  اتمى  توافق  باره  در  مذاكره 

سال پس از حمله سايبرى عظيم آمريكا-اسرائيل، با 
نام «استاكس نت»، به سانتريفيوژهاى ايران صورت 
گرفت. برخى مقامات آمريكايى بر اين باورند اقدام 

ايران تالفى آن حمله بوده است.
اين نخستين بار نيست كه آمريكا حمالت سايبرى 
را به كشورهاى خارجى ارتباط داده است و يك مقام 
قضايى در ناحيه جنوب نيويورك مى گويد «نفوذ به 
سيستم سد، باز شدن جبهه جديد هراسناكى را در 
عادى  جرائم  ها  اين  مى دهد.  نشان  سايبرى  جرائم 
نبود.  حمالت حساب شده گروه هاى مرتبط با سپاه 
پاسداران بود كه مشخصا براى صدمه زدن به آمريكا 

و مردمش طرح شده بود.»
در گزارش تايم گفته مى شود با توجه به موفقيت 
استاكس نت، درگيرى ايران در جنگ سايبرى نبايد 

شگفت آور باشد.
سايبرى،  امنيت  شركت  يك  گزارش  اساس  بر 
عقيده بر اين است كه تهران كنترل كننده هاى شبكه 
پژوهشكده  و  گرفته است،  هدف  را  آمريكا  برق 
آمريكايى اينترپرايز نيز در گزارشى در 2015 هشدار 
داد كه «عناصرى در داخل ايران در حال تهيه يك 
در  پذير  آسيب  سيستم هاى  از  اطالعاتى  پايگاه 

آمريكا هستند.»

حسن روحانى رئيس جمهورى اسالمى در سپتامبر 
گذشته، چند هفته پس از موافقت تهران با مهار برنامه 
اتمى در برابر لغو تحريم هاى اقتصادى، در نيويورك با 
گروهى از ايرانيان مالقات كرد و آنها را به بازگشت به 

كشور و مشاركت در برنامه هاى توسعه فراخواند.
محمد جواد ظريف وزير خارجه جمهورى اسالمى  
نيز در جريان ديدارى از سنگاپور در اوايل ماه مارس، 
گفت اتباع ايرانى مقيم خارج «بهترين پل ها براى گفت 

و گوى فرهنگ ها و تمدن ها هستند.»
در اين ميان، شركت هاى بين المللى به دنبال ايرانيان 
تحصيلكره غرب هستند و مشاغل مديريت باال با مزاياى 
جلب  اما  مى كنند،  پيشنهاد  آن ها  به  كشور  در  مكفى 

موافقت آنها را دشوار مى بينند.
مسئوالن  با  مصاحبه  مى گويد  گزارشى  در  رويترز 
شركت هاى عربى و با بيش از 20 ايرانى ساكن خارج 
نشان داد ايرانيان پيش از آن كه تصميم به بازگشت 
چگونه  اصالحات  وعده هاى  ببينند  منتظرند  بگيرند، 

عملى مى شود.
بسيارى از آنان به كيفيت پائين زندگى، و مشكالتى 
مانند كاغذ بازى، فرهنگ مبهم بازرگانى، مسائل امنيتى، 
آلودگى هوا و نبود مدارس بين المللى براى فرزندانشان 
و  خود  حقوق  نگران  همچنين  آنها  مى كنند.  استناد 
اسالمى  جمهورى  قضايى  نظام  در  حفاظت هايشان 

هستند.
اين بى ميلى كار را براى شركت هاى بزرگ كه جهت 
حركت در دنياى پيچيده بازرگانى ايران، آموزش نيروى 
كار محلى و پركردن شكاف فرهنگى و زبانى با مشتريان 

ثروتمند محلى به كمك نياز دارند، سخت تر مى كند.
مقامات ايران شمار ايرانيان مقيم خارج را بين پنج تا 
هفت ميليون نفر تخمين مى زنند كه اكثرا در آمريكاى 
شمالى، اروپا و كشورهاى حوزه خليج فارس زندگى 

مى كنند.
ايرانى  اين  از  برخى  مى نويسد  رويترز  خبرگزارى 
تبارها عالقه مند هستند بازگردند. مانند پانيز گلكار، 26 
ساله، داراى تابعيت دوگانه ايرانى – آمريكايى، كه قرار 
است مطالعات خود را در موسسه معمارى كاليفرنياى 

جنوبى در آوريل به پايان برساند.
او به رويترز گفته است كه در قبال ايران احساس 
مسئوليت مى كند. او گفت «ايران به آدم هاى حرفه اى در 
تمام حوزه ها نياز دارد. ثابت كردن خودم بعنوان يك زن 
در جامعه بازرگانى دشوار خواهد بود، اما فرصت هاى 
كارى در ايران از هر جاى ديگرى بيشتر است. بسيارى 
از ايرانيان در كاليفرنيا درباره بازگشت حرف مى زنند، 

اين گزينه اى است كه ما نبايد ناديده بگيريم.»

در مقابل كسانى هم هستند كه نمى توانند به وعده هاى 
اصالخات در ايران و رژيم سياسى موجود اعتماد كنند.

على. ب، 44 ساله كه كارمند ايرانى تبار در يك شعبه 
از بانك آمريكا است مى گويد:

«آنها فرزندان{رهبران ايران} خود را براى تحصيل و 
زندگى به همين آمريكا مى فرستند و در نماز جمعه به 
مردم مى گويند شعار بدهند مرگ بر آمريكا. نمايندگان شان 
به خارج مى آيند و مى گويند هيچ محدوديتى براى 
برگشتن نيست و قاضى ها و پاسدارهايشان شما را در 
ايران دستگير مى كنند و مى گويند ما براتى ورود به ايران 
محدوديت نداريم اما كى گفته براى خروج از آن هم 

هيچ محدوديتى نيست؟»
على رهبران و قدرتمندان در ايران را رياكار معرفى 
مى كند و مى گويد: «آنها بايد پاسخگوى جنايت هايشان 
باشند، كسى كه با آنها همكارى مى كند در جرايم آنها 

شريك است.»
گزارشگر رويترز مى گويد چالش هاى زيادى وجود 
دارد كه بايد در نظر گرفته شود. برخى از كسانى كه 
انقالب  از  پس  كوتاه  زمانى  يا  پيش  خانواده هايشان 
1979 ايران را ترك كردند، نسبت به چشم اندازهاى 
از  تهران  خوددارى  كه  نگرانند  و  دارند  ترديد  كارى 
شناسايى تابعيت دوگانه، آنها را در برابر دستگيرى هاى 
خود سرانه آسيب پذير كند. نيروهاى امنيتى در سال هاى 
اخير شمارى از چنين افرادى را كه گذرنامه هاى اروپايى 
و آمريكايى دارند به اتهامات امنيتى نامشخص دستگير 
كرده اند. ديگران به دليل بروكراسى، پايين بودن سطح 
زندگى در ايران و محدوديت ها و مقررات لباس و رفتار 

ترديد دارند.
در گزارش رويترز گفته مى شود در پژوهش هايى كه 
يك شركت مشاور در 2016 درباره 230 شهر در جهان  
انجام داد، تهران مهمترين و گرانترين شهر ايران، از نظر 
كيفيت زندگى در رديف 203 قرار گرفت، بدتر از اسالم 

آباد پايتخت پاكستان و نايروبى پايتخت كنيا.
چند ايرانى مقيم حاشيه خليج فارس به رويترز گفتند 
شركت هاى غربى مى خواهند آنها را استخدام كنند زيرا 

به نيروى كار محلى اعتماد ندارند.
ايرانيان مقيم خارج با اشاره به چرخش هاى سياسى 
راه  سرانجام  كه  نگرانند  همچنين  اخير  سال هاى  در 
اصالحات اقتصادى به رهبرى حسن روحانى رئيس 

جمهورى بسته شود.
رويترز مى گويد شركت هاى خارجى كه از مالحظات 
ايرانيان مقيم خارج آگاه هستند، سعى دارند آنها را با 

پيشنهاد حقوق هاى باال و مزاياى ديگر جذب كنند. 
چند مدير گفتند يك ايرانى تحصيلكرده غرب  مى تواند 
در يك سمت اجرايى باال در يك شركت غربى، ماهيانه 
بيش از 15 هزار دالر، بالغ بر حدود 250 هزار دالر در 

سال حقوق بگيرد.
با اينكه اين رقم از ميانگين در آمد يك فرد در شغل 
مشابه در خاك آمريكا، چيزى حدود 2 برابر بيشتر است، 
اما استقبال از آن در ميان ايرانى هاى كه در آمريكا كار يا 

تحصيل كرده اند كمتر است.
آيا ايرانيان براى بازگشت به ايران با نگرانى هاى جدى 
و دلهره هايى روبرو هستند كه بيش از 250 هزار دالر در 

سال براى آنها هزينه دارد؟

يك نشريه آمريكايى: به ايران امتياز ديگرى ندهيد

تايم: حمله سايبرى ايران به سد نيويورك نشان «جنگ آينده» است

تالش شركت هاى خارجى در تهران 
براى استخدام ايرانى هاى مقيم خارج
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ترياك  از  مشتق  مخدر  داروهاى  از  استفاده  شيوع 
كه به طور قانونى و توسط پزشكان تجويز مى گردد 
و مرگ هاى ناشى از سو مصرف آنها، تبديل به يك 
شده  آمريكا  در  اجتماعى  و  بهداشتى  جدى  معضل 

است.
كنترل  و  پيشگيرى  مركز  رويترز،  گزارش  به 
بيمارى هاى اين كشور به تازگى دستور العملى براى 
از  مى توانند  چطور  كه  است  كرده  صادر  پزشكان 

تجويز داروهاى مسكن قوى كم كنند.
تجويز  كه  مى گويد  مركز،  اين  مدير  فريدن،  تام 
مزمن،  دردهاى  تسكين  خاطر  به  مخدرها،  افراطى 
عامل اصلى مصرف بيش از حد داروهاى مخدر در 

آمريكاست.
در   1999 سال  از  مخدر  قانونى  داروهاى  فروش 
و  مرگ  ميزان  است.  شده  برابر  چهار  آمريكا  كشور 
مير ناشى از مصرف بيش از حد اين داروها از همان 
در  است.  بوده  نفر  هزار   165 از  بيش  تاكنون  سال 
حال حاضر روزانه بيش از چهل نفر در اثر مصرف 
بيش از حد اين داروها جان خود را در اين كشور 

از دست مى دهند.
سو  اثر  بر  مرگ  از  جلوگيرى  راه هاى  جمله  از 
داورى  از  استفاده  مسكن  مخدرهاى  اين  استفاده 
بهداشت  مسئوالن  كه  است   Naloxone نالوكسن 
آن  به  پزشكى  امدادگران  بيشتر  دسترسى  خواستار 
مزمن  دردهاى  براى  اغلب  عمومى  پزشكان  هستند. 
تجويز  داروهايى  دارند،  ادامه  ماه  سه  از  بيش  كه 

مى كنند كه مى تواند مخدر باشد.
در دستورالعمل تازه اى كه براى پزشكان آمريكايى 
داروهاى  از  كه  است  شده  پيشنهاد  شده،  صادر 
يا  كدئين)  استامينوفن(بدون  مانند  غيرمخدر 
استفاده  مزمن  دردهاى  تسكين  براى  ايبوپروفن 
مثل  درمان ناپذيرى  بيمارى  بيمار  آنكه  مگر  شود. 
تجويز  صورتيكه  در  باشد.  داشته  پيشرفته  سرطان 
موظفند  پزشكان  اجتنا ب ناپذيراست،  مخدر  مسكن 
كنند  تجويز  را  داروها  اين  الزم  ميزان  كمترين  كه 

و بيمار بايد به طور مرتب تحت نظر پزشك باشد.
از سوى ديگر تسكين درد بايد همراه با روش هاى 
پزشكان  از  شود.  همراه  ورزش  مثل  غيردارويى 
تجويز  از  ممكن  حد  تا  كه  شده  خواسته  آمريكايى 
در  و  كنند  خوددارى  لورازپام  و  واليوم  زاناكس، 
نسخه ها  نباشد،  آنها  تجويز  جز  چاره اى  صورتيكه 
بايد فقط براى يكبار مصرف باالفاصله بعد از تجويز 

باشند نه براى دوره هاى طوالنى.

مركز كنترل و پيشگيرى بيمارى ها در آمريكا، سى دى 
سى، توصيه كرده كه زنان آلوده به ويروس زيكا، زمان 

باردارى خود را دستكم دو ماه به تأخير بيندازند.
سى دى سى اضافه كرده است كه مردان نه تنها از 
اين قاعده مستثنى نيستند، بلكه آنها نيز بايد اقدام براى 

بچه دار شدن را شش ماه به تأخير بيندازند.
مركز كنترل و پيشگيرى بيمارى ها در آمريكا قرار است 
پورتوريكو،  بهداشتى  مقام هاى  همكارى  با  زودى  به 
قرص هاى ضد حاملگى را به طور وسيع در كشورهاى 

آمريكاى التين و حوزه كارائيب توزيع كند.
سياسى  حاكميت  تحت  منطقه  نخستين  پورتوريكو 

آمريكا است كه در آن ويروس زيكا موجب بيمار شدن 
هزاران نفر شده است.

زيكا يك بيمارى تبدار و ماليم بومى در نقاط خاصى 
از جهان است، اما همزمانى اپيدمى اخير آن در برزيل 
با تولد حدود 5000 نوزاد ناقص  موجب نگرانى جامعه 
بين المللى از جمله ورزشكاران و كميته هاى ورزشى 
المپيك سال 2016 در ريودوژانيروى برزيل شده است.

براى  ويژه اى  دستورالعمل  المپيك  فدراسيون 
ورزشكاران شركت كننده در المپيك تابستانى امسال 
مقام هاى  توصيه  به  خواسته  آنها  از  و  نكرده  اعالم 

بهداشتى عمل كنند. 

گزارشى تحقيقى درباره رفتارشناسى نوعى ماهى در 
تايلند نشان مى دهد كه اين ماهى كور قادر است راه 
برود؛ كيفيتى منحصر به فرد در ميان تمامى ماهى ها، كه 
نشان دهنده چگونگى تكامل اين جانور براى زندگى 

روى زمين طى ميليون ها سال است.
دانشگاه  توسط  جارى  هفته  در  كه  تحقيق  اين 
تكنولوژى نيوجرسى منتشر شده آناتومى غيرمعمول 
اين جانور موسوم به « فرشته ماهى غارى» را مورد 
بررسى قرار داده و بويژه به دنبال يافتن جواب اين 
پرسش رفته كه چرا اين ماهى برعكس ديگر ماهى 
ها، داراى رفتارهاى شبيه به راه رفتن است، مانند آنچه 
كه در جانوران خشكى زى سراغ داريم. اين تحقيق 
همچنين به دنبال سرنخ هايى درباره مسير تكامل آن 

بوده است.
روزنامه كريستين ساينس مانيتور در گزارشى در همين 
زمينه مى نويسد، فرشته ماهى غارى، با آن كه كور است، 

كند. طول  شناسايى  را  افقى خود  تواند مسير  مى  اما 
اين ماهى از چند سانتيمتر فراتر نمى رود، با اين حال 
ساختار بدن و باله هاى آن به گونه اى است كه مى تواند 

روى زمين راه رفته يا حتى از مسير عمودى باال برود.
از  غارى  ماهى  فرشته  رفتار  اين  گويد  مى  محققان 
محيط زندگى آن كه در نقاط تاريك و دورافتاده غارى 

در آب هاى تايلند است، نشأت گرفته است.
اين نوع ماهى تنها در هشت غار در محدوده كوچكى 
از تايلند يافت مى شود و جمعيت نوع بالغ آن حدود 

دو هزار تا تخمين زده شده است.
كريستين ساينس مانيتور مى گويد مادامى كه اين گونه 
هاى  فعاليت  از  دور  به  و  تايلند  قوانين  تحت  جانور 
كشاورزى و توريسم باشد، امنيتش تضمين شده است.

دانشمندان اميدوارند اكتشاف هاى بيشتر درباره اين 
جانور راهگشاى تغيير و تحول جانوران آبزى و سير و 

تكاملشان به سوى خشكى زى شدن باشد.

يك شركت نوپاى فن آورى (استارت آپ) مى گويد كه 
موس هاى بدون سيم، مى توانند خطرات جدى امنيتى 

براى كاربرانشان داشته باشند.
در  نوپا  شركت  يك  كه  بستايل،  رويترز،  گزارش  به 
عرصه امنيت سايبرى است و در شهر سن فرانسيسكوى 
بدون  موس هاى  كه  دارد  عقيده  مى كند،  كار  آمريكا 
سيم شركت هايى مثل اچ پى، لنوو، آمازون و دل كه از 
عالمت هاى رمزگذارى نشده براى ارتباط با كامپيوترها 
استفاده مى كنند، مى توانند روزنه اى براى رخنه هكرها به 

اطالعات ميلياردها كامپيوتر باشند.
نيوليون، يك محقق امنيت سايبرى در بستايل مى گويد: 
توسط  شده  ايجاد  اطالعاتى  ترافيك  شركت ها،  «اين 
موس ها را رمزگزارى نمى كنند. اين باعث مى شود كه 

هكرها بتوانند اطالعات رمزگذارى نشده را به «دانگل»ها 
بفرستند و ادعا كنند كه مثال اين اطالعات توسط صفحه 
كليد ارسال مى شود. به اين ترتيب تنها با يك كليك آنها 
مى توانند به اطالعات كامپيوتر دست پيدا كنند. اين مثل 
اين است كه اين هكرها رو به روى كامپيوتر شما بنشينند 

و سر در بياورند كه داخل آن چه چيزهايى داريد.»
بستايل توضيح مى دهد كه يك هكر فقط به يك آنتن، 
يك چيپ كامپيوترى (به نام دانگل) و يك خط كد ساده 
نياز دارد كه بتواند كامپيوتر شما را «فريب» دهد و به 
نام يك موس يا صفحه كليد وايرلس به كامپيوتر شما 
دست يابد. «بنابراين يك هكر مى تواند اطالعاتى را به 
دانگل بفرستد. وانمود كند كه موس است ولى به صفحه 

كليد«دستور دهد» كه حرف يا حروفى را تايپ كند.»

بيل و مليندا گيتس زوج مالك بنياد خيريه گيتس 
مى گويند اين نهاد در حال انجام تحقيقى گسترده 

در مورد بيمارى زيكا و نحوه درمان آن است.
بيل گيتس موسس شركت نرم افزار مايكرو سافت 
همراه  به  كه   است  جهان  مرد  ثروتمندترين  و 
و  هشتاد  ثروت  از  نيمى  از  بيش  مليندا  همسرش 
هفت ميليارد دالرى شان را به بنياد خيريه اى بنام 

«بيل و مليندا گيتس» اختصاص داده اند.
بيل گيتس  درباره كارزار اخير اين نهاد در مبارزه 
با زيكا مى گويد: «يك راه اين است كه  حشرات 
ديگر  راه  درآيند،  ويروس  ناقل  بصورت  نتوانند 

به  را  ها  پشه  اين  تعداد   ، آن  با  كه  است  اقداماتى 
ميزان زيادى كاهش دهيم.» 

مقابله  در  ها  روش  و  تكنولوژى  «همين  گفت  او 
با بيمارى ماالريا و تب دنگى نيز استفاده مى كنيم. 
ويروس  ناقل  است،  زيكا  بيمارى  ناقل  كه  اى  پشه 

تب زرد و  تب دنگى  هم هست.»
گيتس گفت «مهمترين چيزى كه در مورد بيمارى 
آسيب  آيا  كه  است  اين  است  تحقيق  مورد  زيكا 
پذيرى زنان حامله مربوط به مدت زمان بخصوصى 
از دوران باردارى شان است و ما در اين مورد چه 

مى توانيم بكنيم؟»

ماه پيش، سازمان بهداشت جهانى   شيوع بيمارى 
المللى»  بين  العاده  فوق  «وضعيت  حد  تا  را  زيكا 

ارتقاء داد.  
دو  و  سى  به  سال  يك  از  كمتر  در  بيمارى  اين 
مركزى  و  جنوبى  آمريكاى  در  آنها  اكثر  كه  كشور 

است، گسترش يافته است.
شيوع  شاهد  ديگرى  كشور  هر  از  بيش  برزيل 
شامل  تيمى  دوشنبه  روز  و  بوده  زيكا  بيمارى 
و  كنترل  مركز  از  آمريكايى  محقق  و  پزشك   16
پيشگيرى امراض، به منظور پژوهش ميدانى درباره 

اين بيمارى ويروسى به برزيل اعزام شدند.

مقاومت  راز  كشف  به  موفق  بريتانيايى  دانشمندان 
اين  شده اند.  داروها  برابر  در  مقاوم  باكترى هاى 
از  براى  دارويى  ساخت  به  منجر  مى تواند  كشف 

بين بردن اين «ابرباكترى ها»  شود.
شمار  بر  اخير  دهه هاى  در  رويترز،  گزارش  به 
شده  شناخته  داروهاى  برابر  در  مقاوم  باكترى هاى 
خصوص  در  نگرانى هايى  باعث  كه  شده  افزوده 
سالمت عمومى جهانى شده است. مقاومت باكترى  
باعث  مى تواند  سوزاك  يا  سل  چون  بيمارى هايى 

اپيدمى هاى جهانى شود.
كه  است  داده  هشدار  جهانى  بهداشت  سازمان 

نقش  مى تواند  آنتى بيوتيك  از  حد  از  بيش  استفاده 
داشته  بيمارى ها  عليه  جهانى  مبارزه  در  معكوسى 
برابر  در  زمان  طول  در  بيمارى ها  چراكه  باشد؛ 
زمانى  در  آنتى بيوتيك ها  و  مى شوند  مقاوم  داروها 
كه الزم است از بدن در برابرباكترى ها كشنده دفاع 

كنند، بى اثر مى شوند.
اما نتايج اين تحقيق تازه كه در مجله معتبر نيچر 
سيستم  فهميدن  كه  مى گويد  است  رسيده  چاپ  به 
مقاومت  مشكل  حل  به  ابرباكترى ها  اين  دفاعى 
دانشمندان  مى كند.  كمك  آنتى بيوتيك  برابر  در  آنها 
اميدوارند داروى موثرى براى حمله به اين سيستم 

دفاعى تهيه كنند. 
اين تحقيق توسط گروهى از دانشمندان بريتانيايى 
دانشگاه  در  دانگ  چنگجيان  دكتر  سرپرستى  به 
آنگلياى شرقى انجام شده است. اين تيم تحقيقاتى 
سلول هاى  ديواره  بررسى  براى  روشى  ابداع  با 
باكترى هاى مقاوم در برابر آنتى بيوتيك ها، دريافتند 
كه سيستم دفاعى اين سلول ها چگونه در برابر آنتى 

بيوتيك ها عمل مى كند.
اين  در  دفاعى  سيستم  «يك  مى گويد:  دانگ  دكتر 
سلول ها مانند دروازه هاى يك ديوار عمل مى كند و 

نمى گذارد كه دارو بر آن اثر كند.» 

زنان و مردان آلوده به ويروس زيكا بچه دار 
شدن را به تاخير بيندازند

بنياد گيتس وارد كارزار مقابله با زيكا شد

اميدى تازه براى شكست سيستم دفاعى ابرباكترى ها

هشدار 
در مورد خطرات 
داروهاى مسكن

كشف نوعى ماهى غارنشين در تايلند كه 
مى تواند راه برود

موس هاى بى سيم دروازه  هكرها

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42337&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://shopping.ketab.com/
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جمعه 13 فروردين/ 1 آوريل

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
زادروز  على خدايى، قصه نويس

1382 خورشيدى(2003 ميالدى)
درگذشت كاوه گلستان، عكاس و مستندساز 
ايرانى در عراق در پى انفجار مين (تولد در 17 

تير سال 1329 خورشيدى)
كتاب  شركت  در  گلستان  كاوه  كتاب هاى 

موجود مى باشند

 شنبه 14 فروردين/2 آوريل

1282 خورشيدى(1903 ميالدى)
آهنگسار،مدرس،  صبا،  ابوالحسن  زادروز 
پژوهشگر موسيقى و نوازنده ويولن، سه تار  و 

سنتور (درگذشت 28 آذر 1336 خورشيدى)
1299 خورشيدى(1920 ميالدى)

گذار  بنياد  يارشاطر  احسان  پروفسور  زادروز 
دانشنامه ايرانيكا 

1315خورشيدى(1936 ميالدى)
زادروز نادر ابراهيمى، داستان نويس ايرانى 

1333خورشيدى (1954ميالدى)
و  كارگردان  بنى اعتماد،  رخشان  زادروز 

فيلمنامه نويس
1341 خورشيدى ( 1962 ميالدى)

زادروز آزيتا قهرمان، نويسنده
1362خورشيدى (1983ميالدى)

درگذشت علينقى بهروزى - محقق و مؤلف
1379 خورشيدى(2000 ميالدى)

درگذشت عباس سحاب، پدر جغرافياى نوين 
ايران

1389خورشيدى (2010ميالدى)
درگذشت  رضا كرم رضايى، بازيگر

يكشنبه 15 فروردين / 3 آوريل

1093 خورشيدى (1714 ميالدى)
اصفهانى،خوشنويس  محمدصالح  درگذشت 

دوره صفوى

1320خورشيدى (ميالدى1941 ميالدى)
درگذشت پروين اعتصامى، شاعر

    كتاب ديوان اشعار پروين اعتصامى به فارسى 
و به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود 

مى باشد.
1320 خورشيدى (1941ميالدى)

زادروز رضا شفيعيان، نوازنده ى سنتور
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

زادروز  ايرج ضيايى، شاعر
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت دكتر احمد بيرشك، محقق و پيشگام 
معاصر علوم رياضى و تجربى

دوشنبه 16 فروردين/4 آوريل

1326 خورشيدى (1947 ميالدى)
درگذشت محمدعلى شاه، پادشاه قاجار

1333 خورشيدى (1934 ميالدى)
زادروز  بنفشه حجازى، شاعر و پژوهشگر

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
و  پهلوى  محمدرضاشاه  طالق  رسمِى  اعالم 

ملكه ثريا (اسفنديارى)
1377 خورشيدى (1998 ميالدى)

درگذشت احمد آرام، پژوهشگر، نويسنده و 
مترجم در آمريكا

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت حسن حسينى، شاعر

سه شنبه 17 فروردين/ 5 آوريل

1311 خورشيدى (1932ميالدى)
از  يكى  و  شاعر  رؤيايى،  يداهللا  زادروز 

تحليل گراِن شيوه ى نيمايوشيج 
1321 خورشيدى (1942ميالدى)

درگذشت هاشم عربشاهى، رئيس سابق آگاهى 
 73 سن  در  سياسى،  زندانيان  شكنجه گر  و 

سالگى، در زندان شهربانى 
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

درگذشت خليل ثقفى (اعلم الدوله)، مؤسس و 
رئيس نخستين انجمن روان شناسى در ايران و 

مؤلف چندين كتاب در همين زمينه 

چهارشنبه 18 فروردين /6 آوريل

1324 خورشيدى (1945)
درگذشت رحيم خان قانونى شيرازى، نوازنده 

قانون
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

افزايش غرفه اى از قرآن هاى خطى،  به غرفه هاى 
موزه ايران باستان.

1350 خورشيدى (1971ميالدى)
ترور سرلشكر فرسيو - رييس دادرسى ارتش 

شاهنشاهى
1372 خورشيدى (1993 ميالدى)

درگذشت عليرضا افضلى پور، بنيانگذار دانشگاه 
كرمان

1379 خورشيد (2000 ميالدى)
درگذشت محمدعلى فردين، بازيگر سرشناس 

سينماى ايران

 پنجشنبه 19 فروردين/ 7 آوريل

1312 خورشيدى ( 1933ميالدى)
زادروز  جمال ميرصادقى

1330 خورشيدى (1951ميالدى)
خودكشى و درگذشت صادق هدايت - نويسنده 
و پژوهشگر صاحب سبك و راهگشاى معاصر

درگذشت حسين شهيدنورايى (از ياران نزديك 
صادق هدايت)

1381 خورشيدى(2002 ميالدى)
درگذشت جمشيد اسماعيلخانى، بازيگر سينما، 

تئاتر و تلويزيون
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

پيشين  معاون  عروضى  عليرضا  درگذشت 
دوران  در  كشور  وزارت  و  بازرگانى  وزارت 
پهلوى در 64 سالگى در لندن. وى فرزند دكتر 

آذر ابتهاج بود. 
 كتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج در 2 جلد از 

انتشارات شركت كتاب

يارشاطر  احسان  دكتر 
 1299 فروردين   14 در 
يك  از  (1920ميالدى) 
كاشان  اهل  خانواده 
شد.  متولد  همدان  در 
پدرش هاشم، بازرگانى 
دنيوى  امور  به  كه  بود 
و  نداشت  توجه 

حواسش مشغول معنويات بود. مادرش روحانيه در زمان خود پيشرفته 
بود، انگليسى مى آموخت و با صدايى گيرا مناجات مى خواند به همين دليل 
به گردهمايى ها دعوت مى شد. در همدان او ابتدا به مدرسه آليانس يهوديان 
فرانسوى و بعداً به مدرسه تأئيد بهائيان رفت و تا كالس دوم تحصيل كرد. 
در سال 1305 يا 1306 به دليل شغل پدرش به كرمانشاه رفتند. دو سال و 
نيم بعد به تهران رفتند. وضع مالى پدر او خوب نبود و اجاره نشين بودند. 
پدر او كه از طرفداران زبان اسپرانتو بود كمى اسپرانتو به احسان آموخت 
چنان كه وقتى مادرش براى زيارت به حيفا سفر كرده بود به فارسى و 
اسپرانتو برايش نامه نوشت. در كالس هفتم بود كه مادرش به دليل مرض 
كليه و يك سال بعد پدرش به دليل سينه پهلو درگذشتند. او يك خواهر و 

دو برادر دارد. خواهر او نورانيه در 1360 در تهران كشته شد.
وى با داييش در تهران بزرگ شد. بعد از تمام شدن دبيرستان به دانشسراى 
عالى رفته و ادبيات فارسى خواند. وى در دوره دكترا رساله اى بحث برانگيز 
داشت با اين موضوع كه معشوق در ادبيات ايران نمى تواند زن باشد. از 
دهه 1320 خورشيدى در عرصه مطالعات ايرانى و ايران شناسى فعاليت 
داشته است. بخش عمده اى از تحقيقات او در زمينه هاى ايران پيش از 

اسالم، و زبان ها و گويش هاى ايرانى بوده است.
وى توسط بورسى از شوراى فرهنگى بريتانيا در ايران به لندن رفت تا 
در زمينه تعليم و تربيت ادامه تحصيل بدهد. او نزد والتر هنينگ و مرى 
بويس زبان پهلوى را فراگرفت. در همين ايام دانشگاه كلمبياى نيويورك 
از او دعوت به تدريس كرد. بعد از بازگشت از كلمبيا به تهران، جاى 
استاد محبوبش ابراهيم پورداوود به تدريس پرداخت. وى در كارنامه خود 
تأسيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب براى ترجمه آثار معتبر ادبى جهانى و 

انتشار فصلنامه راهنماى كتاب را دارد.
در نيويورك مركز ايران شناسى را بنياد نهاد. در سال 1353 با بودجه 2 
ميليون دالرى سازمان برنامه و بودجه ايران كار تدوين دانشنامه ايرانيكا را 
آغاز كرد. بعد از انقالب تا اكنون كار دانشنامه با حمايت دوستداران ايران 

و دكتر يار شاطر ادامه يافته است. 
كتاب خاطرات دكتر يارشاطر با پيگيرى و قلم دكتر ماندانا زنديان به 

وسيله شركت كتاب به تازگى منتشر شده است.

 15 فردين  محمدعلى 
و  تهران  در   1309 بهمن 
دوست  هنر  ازخانواده اى 
خيابان  بين  محلى  در 
شهباز سابق و خيابان رى 
الممالك،  اديب  اسم  به 
كوچه صحت، به دنيا آمد. 
فردين،  گل  على  پدرش 
و  تسليحات  اداره  كارمند 
از بازيگران تئاتر، در كنار 
تقى ظهورى كارهاى مولير 
را اجرا مى كرد، محمد على 
دو  پدرى اش  خانواده  در 
و  عباس  نام هاى  به  برادر 

ايرج و يك خواهر داشت. او فرزند ارشد خانواده محسوب مى شد.
دوران ابتدايى را در دبستان ترقى در خيابان شهباز، و دوره متوسطه را 
در دبيرستان آذر در خيابان شاه آباد گذراند و موفق به اخذ ديپلم گرديد، 
در سن 18 سالگى راهى سربازى شد و دو سال در نيروى هوايى ارتش 
شاهنشاهى خدمت كرد و پس از آن از سر عالقه به عالم ورزش خصوصا 

كشتى رو آورد.
ورود فردين به عرصه سينما اتفاقى بود. در زمستان 1338 او تنها 28 
سال داشت كه براى ديدن فيلمى وسترن به سينما رفته بود و به گفته 
خودش بليت به او نرسيد و گيشه بليت فروشى بسته شد و او پشت 
در سينما ماند، در اين حين دكتر اسماعيل كوشان كه با چهره فردين در 

عرصه كشتى آشنا بود جلو آمد و وى را به داخل سينما دعوت كرد.
دكتر كوشان به او پيشنهاد بازى در فيلم چشمه آب حيات كه سيامك 
ياسمى آن را كارگردانى مى كرد را داد و فردين پذيرفت، و بدين ترتيب 
فردين به عنوان يكى از هنرپيشه هاى اصلى فيلم، اولين نقش حرفه اى 
خود را در سينما بازى كرد. از اين تاريخ تا بهمن 1357 فردين ستاره 

مسلم سينماى ايران بود و در ده ها فيلم درخشيد.
فردين همچون بسيارى ديگر از هنرمندان سر شناس، پس از انقالب 
بارها به دادگاه انقالب فراخوانده شد، و بر خالف عالقه شخصى اش از 
فعاليت هنرى منع و به اجبار فاصله گرفت كه بسيار از اين بابت اندوهگين 

بود و تا پايان عمر تنها اداره سالن سينما نياگارا را به عهده داشت.
منزل  در  قلبى  ايست  اثر  بر   1379 فروردين   18 شنبه  پنج  فردين 
شخصى اش از دنيا رفت و صبح روز شنبه از ورزشگاه امجديه در ميان 
سيل هنرمندان و مردم، با جمعيتى در حدود يكصد هزار نفر، به سمت 

بهشت زهرا تهران، قطعه هنرمندان بدرقه و به خاك سپرده شد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
1 تا 7 آوريل (13 تا 19  فروردين)

يادى از فردينزنده باشى استاد

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

www.iranshahrnewsagency.com

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38888&Status=2
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 1 آپريل 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پيش بينى هوا

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

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

آمريكائى ايرانى  يهوديان  فدراسيون 

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

پنجشنبه 7 آپريل ساعت 6 تا 11 شب 

323 654 4700
1317 N Crescent Height 

Blvd.,
West Hollywood, CA 90046

بخشش معجزه  ورك شاپ   

ساعيان آزيتا  دكتر  حضور  با 
دوشنبه 4 آپريل ساعت 7 شب 

وروديه 25 دالر 
310 444 0412

شعله رستوران 
11330 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, CA 90025

جانان  جان  كنسرت 

شنبه 2 آپريل ساعت 7 شب 
وروديه 40 دالر

 
24262 Punta Alta, 
Laguna Woods, CA 92637

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

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

818 447 4422
818 908 0808

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

غيرانتفاعى انجمن 
 

هيلز بورلى  آمريكايى  ايرانى-  والدين 
پيرنيا ناناز  حضور دكتر  با 

يكشنبه 17 آپريل ساعت 4 بعد از ظهر تا 7 
شب / وروديه 20 دالر 

كالكشن المپيك 
11301 OLYMPIC BLVD.,
LOS ANGELES, CA 90064

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

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با سياوش  
شنبه 9 آپريل ساعت 8 شب

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

صادقى رضا  كنسرت 
 

شنبه 16 آپريل ساعت 7:30 شب
 خريد بليط از روى وبسايت 

www.08.net 
818 908 0808
City National Grove of  

Anaheim
2200 E Katlla Ave.,
Anaheim, CA 92806

THOUSAND OAKS جشن 13 بدر پارك

يكشنبه  مى كند:  تقديم  سفير  رستوران  كاباره 
3 آپريل ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر 

وروديه رايگان. پاركينگ 20 دالر 
818 713 9090
818 908 0808
1300 E.JANNS ROAD, 
THOUSAND OAKS, CA 

91362 

تهران  كاباره  در  چهارشنبه  هر 

شب پره  شهبال  با  همراه 
ساعت 8 شب

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

كنسرت رحيم شهريارى

به همراهى گروه آراز
شنبه 2 آپريل   ساعت 8 شب

وروديه از 45 تا 100 دالر 
خريد بليط از روى وبسايت 

www.08.net 
Royce Hall UCLA
340 Royce Dr.,
Los Angeles, CA 90095

همراه  راديو  نوروزى  جشن 

 11 تا  ظهر  از  بعد   4 ساعت  آپريل   9 شنبه 
شب  وروديه 30 دالر تا 150 دالر 

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net 
818 908 0808

فروم سالن 
3900 W MANCHESTER 

BLVD.,
INGLEWOOD, CA 90305

كالب  نايت  پرشين 

2 آپريل  شنبه 
ساعت 9 شب تا 2 بعد از نيمه شب 

Xen Lounge
10628 Ventura Blvd., 
Studio City, CA 91604

تاريخ ايران باستان در يك نگاه 

امينى سام نيك  حضور  با 
شنبه 9 آپريل ساعت 3 بعد از ظهر 

310 474 1739
وود  وست  عمومى  كتابخانه 

1246 Glendon Ave.,
Los Angeles, CA 90024

بدر  سيزده  جشن  از  بعد  ميهمانى 

با حضور باران 
يكشنبه 3 آپريل ساعت 9/30 شب 

949 436 73 75
Sutra Nightclub
1870 Harbor Blvd., Ste 

A-200,
Costa Mesa, CA 92627

قهرمانى  ويدا  زندگى  نكوداشت 

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

وروديه 50 دالر 
SKIRBALL CULTURAL 

CENTER
2701 N. SEPULVEDA 

BLVD.,
LOS ANGELES, CA 90049

جشن سيزده بدر 

بعد   6 تا  صبح   10 ساعت  آپريل   3 يكشنبه 
از ظهر 

وروديه 10 دالر 

Woodley Park 
6350 Woodley Ave.,
Encino, CA 91436

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

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

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

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

event@08.net

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

كاميار  با  همراه 
جمعه، شنبه 1 و 2 آپريل

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

درگذشتگان
شوشانى شموئل 

تاريخ و محل خاك سپارى:
مارچ2016 سى  چهارشنبه 

EDEN MEMORIAL PARK
11500 Sepulveda Blvd 

mission hills.CA 91345
و محل مجلس يادبود: تاريخ 

آپريل 2016 سوم  يكشنبه 
Sinai Temple
10400 Wilshire Blvd, Los 

Angeles, CA 90024
سوكوار: خانواده هاى 

شوشانى    :مهين  همسر 
 فرزندان : فريبا، فريد، فرانك، فرناز

رهنما،  رهبر،  وابسته:  خانواده هاى 
عمرانى ابريشمى،  حليمى،  ياشار، 

درگذشتگان
الريان منيژه 

محل مجلس يادبود: و  تاريخ 
5 شنبه 31 مارچ

ساعت 6:30 تا 8:30

Nessah Educational & 
Cultural Center

142 S Rexford Dr, 
Beverly Hills, CA 90212

سوكوار: خانواده هاى 
الريان هما  همايون،  هيلدا،  هوشنگ، 
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هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره هشتم -جمعه 1 آپريل 2016

عكس ها : وفا خاتمى

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

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

ديد و بازديد نوروزى ايرانيان در وست وود/لس آنجلس

سفره هفت سين در ميان دكورى استثنايى از تخت جمشيد

دكور استثنايى از تخت جمشيد زينت بخش فضاى مراسم امسال

مقاماتى از شهردارى لس آنجلس و ديگر نهادهاى ايالتى ميهمان ايرانيان بودند

برنامه هاى هنرى متنوع براى سرگرمى مردم تدارك ديده شده بود

استقبال مردم از جشن امسال كم نظير توصيف شد

بيژن خليلى از برگزار كنندگان اصلى برنامه امسال در كنار همسر گرامى اش

بار ديگر جشن ديد و بازديد نوروزى ايرانيان در بخشى از بلوار وست وود كه 
به پرژن اسكوئر شهرت دارد برگزار شد. در اين مراسم كه بخش هايى از آن را 

به روايت عكس هايى از وفا خاتمى مى بينيد، هزاران ايرانى مشتاقانه نوروز را 
جشن گرفتند و به پايكوبى پرداختند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39784&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99406&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.iranshahrnewsagency.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=731&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743



