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ای مرد  ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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تبعیض نژادی در آمریکا  -قربانی ،سه شهروند ایرانی تبار:

شکایت سه ایرانی آمریکایی از پتکو
به دلیل برخورد نژاد پرستانه

جایزهبهترینمستندجشنواره
فیلم لندن به یک ایرانی رسید
پذیرشدانشجویایرانیبرای
رشته های پزشکی در هند
ممنوعشد

پرونده شکایت سه شهروند
ایرانیآمریکایی از کمپانی پتکو پس
از  14ماه به نتیجه رسیده است .این
تاییدخبرپناهندگییک
ایرانیتباران شکایت کرده بودند که
شرکت مذکور از فروش ماهی قرمز
کشتی گیر ایرانی در ایتالیا
(گلدفیش) در ایام نوروز به آنها
خودداری کرده است.
برخی از مقامات ایران اختالالت سام و سمیرا مجابی و تالین
سرداربگیانس ،در آگوست 2015
روانپزشکیدارند
شکایتی را در برابر رفتار تبعیضآمیز
کمپانی فروش حیوانات خانگی
پتکو ،تنظیم و به دادگاه فرستادند.
مجابیها در مارس  2015با مراجعه
از مقبره رضا شاه تا سنگ قبر
به فروشگاه حیوانات خانگی پتکو در
سهرابسپهری
شهر کاماریلو (غرب لسآنجلس)،
درخواست خرید ماهی قرمز
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید ( )Goldfishبرای جشن نوروز

داشتند اما پتکو به دلیل تصوری غلط
مبنی بر اینکه ایرانیان در طول جشن
نوروز ماهیهای قرمز را میکشند،
از فروش آن خودداری کرده بود.
تالین سرداربگیانس نیز با مراجعه
به فروشگاه پتکو ،شعبه ون نایز،
در همان بازه زمانی به همین مشکل
برخورده بود و فروشگاه مذکور از
فروش ماهی قرمز به وی امتناع کرده
بود.
وکالی شاکیان این رفتار را مشابه
عدم فروختن جنس یا فروش به
قیمت باالتر به افراد رنگین پوست،
آفریقاییتباران و زنان و از مصادیق
تبعیض نژادی دانسته بودند.
در دادخواست این ایرانیان آمده
است که پتکو از مشتریانش پرسیده

که آیا آنها ایرانی هستند و اگر
باشند ،گلدفیش به آنان فروخته
نخواهد شد .همچنین شرکت پتکو
و مدیرانش بصورت غیر رسمی به
کارکنان و فروشندگانشان توصیه
کردهاند که از فروش ماهی قرمز به
ایرانیان خودداری کنند.
در طرف مقابل کالین اوبراین
معاون کمپانی  PETAکه مالک
فروشگاههای زنجیرهای پتکو است
نیز با دفاع از عدم فروش ماهی قرمز
در ایام نوروز به ایرانیان ،گفته بود:
«ماهی نیازمند نگهداری ویژه است.
اغلب مردم با پایان مراسمشان،
ماهیهای قرمز را به چاه توالت
میریزند و باعث مرگ آنها و آسیب
به محیط زیست میشوند».

آخرین فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی درگذشت

تیمساردریاساالرکمالالدینحبیباللهیهفتمینوآخرین
فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران درگذشت.
شادروان حبیب اللهی در هنگام مرگ  86سال داشت.
منابع نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی گزارش کردهاند که
آخرین فرمانده نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران ،سی
و هفت سال پس از ترک اجباری ایران ،در آمریکا دیده از
جهان فرو بسته است.
شاهزاده در پیام تسلیت کوتاه خود به یاد تیمسار حبیب
اللهی نوشته است« :او که مشهور به دریاساالري ورزشکار،
خوش سیما و آشنا به چهارزبان زنده دنیا بود .پس از رویداد
 ۱۳۵۷مجبور به ترک ايران شد و در این روزهای پاییزی
به دور از وطن ما را ترک گفت ....نزدیک است آن روز
در
۱۹۵۳
در
را
دریایی
نیروی
ابتدایی
های
ش
آموز
بود،
حبیباللهی در سال  ۱۳۵۷و با تشدید اعتراضات تنها راه
که برای دریاساالر کمال الدین میرحبیب اللهی درآب های انگلستان دید .در سال  ۱۹۶۱از مدرسه عالی نیروی دریایی مقابله با انقالب را در مشورت با شاه سرکوبی معترضان
نیلگون خلیج فارس مراسم ادای بزرگداشت و احترام را ایاالت متحده در مونتری کالیفرنیا فارغالتحصیل شد و در میدانست ولی شاه به دلیل مغایرت این کار با قانون اساسی
برگزارکنیم».
سال  ۱۹۶۹دوره فرماندهی نیروی دریایی را در دانشکده با آن موافقت نکرد .شادروان حبیب اللهی پیشتر گفته بود
حبیباللهی در سال  ۱۳۰۸در خانوادهای در شهر آستارا جنگ نیروی دریایی ایاالت متحده ( Naval Warکه در پاسخ به پیشنهاد او برای سرکوبی مردم معترض شاه
زاده شد .دوره ابتدایی را در زادگاهش و دوره متوسطه را در  )Collegeدر رودآیلند گذراند.
وقت ایران به او گفته بود« :چنين واکنش خونين و مرگباری
تهران سپری کرد و در  ۱۳۲۷از دارالفنون فارغالتحصیل شد .او پس از بازگشت به ایران از سال  1970به جرگه خالف قانون اساسی است و شاهان نمی توانند بدان تن در
سپس در کنکور دانشکده افسری پذیرفته شد و به نیروی فرماندهان ارشد نیروی دریایی پیوست و از سال  1974تا دهند».
دریاییپیوست.
وقوع انقالب در زمستان  1979فرمانده نیروی دریایی ارتش با وقوع انقالب دریادار حبیب اللهی نیز مجبور به ترک ایران
او که در سال  ۱۹۴۹وارد نیروی دریایی شاهنشاهی شده شاهنشاهی ایران بود.
و در نهایت مهاجرت به آمریکا گردید.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency

2

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 37جمعه  21اکتبر 2016

اثر :ژاک فراست

کارتون هفته		 :

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:37 - OCT, 21 , 2016

در کانون خبر:

پناهندگان ایرانی نائورو اظهارات نخست وزیر
استرالیا را نادرست خواندند

صدها پناهجوی ایرانی ساکن نائورو میگویند ادعای
نخست وزیر استرالیا در خصوص اینکه خبر شکنجه
پناهجویان در کمپ نائورو را دروغ خوانده بود ،توهین
به انسانیت ،وارونگی حقیقت و ژست تبلیغاتی است.
بیانیه پناهجویان ایرانی در کمپ نائورو تنها ساعتی
پس از اظهار نظر نخست وزیر استرالیا برای برخی
مراکز خبر رسانی فارسی زبان ارسال شده است ،آقای
مالکولم ترنبال(نخست وزیر استرالیا) 18 ،اکتبر ،به
گزارش تازهای از سازمان فرادولتی «عفو بینالملل»
واکنش نشان داده و گفته بود اتهامات «شکنجه» آنها
در جزیره نائورو «کامال دروغ است».
عفو بینالملل ،یک روز پیش از این گفته بود
پناهجویان قایقسواری که به اردوگاه نائورو فرستاده
شدهاند ،به مرز ناامیدی کامل رسیده و خودآزاری به
رویه معمولی در بینشان تبدیل شدهاست .به گفته این
سازمان ،با در نظر گرفتن نُرمها و تعاریف بینالمللی،
وقوع «شکنجه» در مورد این افراد مصداق دارد.
نخست وزیر استرالیا اما این اتهامها را رد کرده و گفته
است سیاست سختگیرانه دولت او در قبال پناهجویان
و مهاجران قایقسوار ،جلوی غرقشدنشان را گرفته و

به مناسبت ديدار «منشه امير»
از لسآنجلس
در نيمه دوم اكتبر ٢٠١٦

جایزه بهترین مستند جشنواره لندن به یک ایرانی رسید
در شصتمین دوره برگزاری جشنواره فیلم لندن ،در
بخش فیلم مستند« ،رویاهای دم صبح»(Starless
 )Dreamsساخته مهرداد اسکویی ،مستندساز ایرانی
تبار ،جایزه بهترین فیلم مستند  2016این رویداد مهم
هنری را از آن خود کرد.
مستند رویاهای دم صبح ساخته آقای اسکویی،
دردنامه واقعی دختران زیر  18ساله بزهکار ایرانی را به
تصویر میکشد که به دالیل گوناگون از جمله جرایم
خرید ،فروش و قاچاق مواد مخدر ،جیببری و حتی
قتل نفس در دارالتدیب (زندان کودکان) به سر میبرند.
چگونگی سقوط این کودکان در وادی خالفکاری و
زمینههای آن در جامعه ایران ،مراقبت و بازپروری آنها
و وحشت از اینکه پس از آزادی از دارالتدیب چه بر
سر آنان خواهد آمد و چه آیندهای خواهند داشت و
اینکه حداقل سالی یکبار برای جشن نوروز در کنار
خانوادههایشان باشند ،دغدغه فیلمساز رویاهای دم
صبح است.

SHIP TO IRAN
A GLOBAL CONCEPTS GROUP COMPANY
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به نجات جان بسیاری از آنها انجامیده است.
وکالی مدافع پناهجویان در جزیره نائورو که صدها
تن از آنها ایرانیتبار هستند میگویند آنچه در اردوگاه
نائورو میگذرد کم شباهت به کمپهای بازداشت

اسرای جنگی در آلمان هیتلری ندارد .آنها دولت
استرالیا را متهم میکند که کمپ نائورو به عنوان یک
زندان و جهت انجام اقدامات تنبیهی برای پناهجویان
ترتیب دادهاست.

www.ShiptoIRAN.com
Email: info@ShiptoIran.com

مهرداد اسکویی عالوه بر کارگردانی این فیلم مستند،
تهیهکنندگی و فیلمنامهنویسی آن را نیز بر عهده داشته
است .رویاهای دم صبح پیش از این در جشنوارههای
فیلم بینالمللی گوناگونی در سال  2016شرکت کرده
و عناوین و افتخارات زیادی بدست آورده است ،از
جمله جشنوارههای فیلم سن پترزبورگ روسیه ،برگن
نروژ Berlinale ،آلمان True/False ،میسوری
آمریکا Tempo ،استکهلم سوئد و جشنواره فیلم
مستند حقوق بشر پراگ در جمهوری چک؛ رویاهای
دم صبح مهرداد اسکویی ،مستند  76دقیقهای ،جایزه ها
و عناوین دیگری را نیز در جشنوارههای فیلم یونان،
ایتالیا ،پرتغال ،مکزیک و کانادا از آن خود کرده است.
جشنواره فیلم لندن وابسته به انستیتو فیلم بریتانیا
( )BFIاز سال  1953به این سو همه ساله در نیمه
دوم اکتبر برگزار میشود و حدود  300فیلم سینمایی،
مستند و فیلم کوتاه از  50کشور دنیا در آن به رقابت
می پردازند.
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در کانون خبر:

محمدعلیطاهریدرحالاغمابهبیمارستانمنتقلشد

روز چهارشنبه  19اکتبر  2016خانواده محمدعلی
طاهری در کانادا میگویند این زندانی عقیدتی در
ایران در بیست و دومین روز اعتصاب غذای مجدد
خود با حال اغما و بیهوشی کامل از زندان اوین به
بیمارستان بقیهاهلل در تهران منتقل شده است .طاهری
در اعتراض به ادامه بازداشت خود پس از صدور قرار
منع تعقیب در اعتصاب غذا بود.
آذردخت طاهری خواهر محمدعلی طاهری به
خبرگزاری ایرانشهر گفته با اینکه این اتفاق روز
سه شنبه  18اکتبر ( 27مهرماه) رخ داده ،اما خانواده
این زندانی عقیدتی با توجه به زمان مالقات هفتگی
همسرش(زیبا محمدیان) که روزهای چهارشنبه خانواده طاهری می گویند این در حالی است که تا خصوص هرگونه مصاحبه درباره وضعیت جسمی او
صورت میگیرد ،با یک روز تاخیر از موضوع مطلع ساعات پایانی روز چهارشنبه در ایران همچنان همسر با رسانهها تهدید کردهاند.
و دیگر اعضای خانواده محمدعلی طاهری در ایران ،خانواده طاهری در تورنتو از ماهها پیش برنامه
شدهاند.
خانم محمدیان (همسر محمدعلی طاهری) روز نمیدانستهاند که وی در بهداری زندان بستری است تجمعات اعتراضی به ادامه حبس آقای طاهری را
چهارشنبه مطابق روال معمول برای مالقات به زندان یا به بیمارستان منتقل شده است.
در شهرهای مختلف کانادا(خصوصا تورنتو) برگزار
اوین مراجعه کرده بود که با ممانعت از برگزاری یکی از شاگردان عرفان حلقه نیز به خبرگزاری میکند و از شهروندان ایرانی و غیر ایرانی خواستهاند
مالقات روبرو شده و در پاسخ به اعتراض وی گفته ایرانشهر گفت :بر اساس اطالعاتی که نمیتواند در تالش برای جمع آوری امضا در ثبت درخواست
شده محمدعلی طاهری از شب گذشته در اغما به منبع آنرا افشا کند ،متوجه شده است نیروهای سازمان عفو بین الملل برای آزادی محمدعلی طاهری
امنیتی سهشنبه شب وکیل پرونده آقای طاهری را در یاری رسان این خانواده باشند.
سر میبرد.

دادگاه فدرال درخواست مختومهشدن پرونده ضراب را رد کرد

دفاعیهای در این زمینه مطرح کرده بود که بر پایه
آن این بازرگان  ۳۳ساله «به عنوان یک خارجی
که ساکن ترکیه است ،قانون جنایی آمریکا را نقض
نکرده ...و در حوزه قضایی آمریکا قرار ندارد».
ضراب متهم به برنامهریزی برای دور زدن
تحریمهای ایران ،فریب بانکهای آمریکایی ،و
پولشویی از طریق کمک به شرکتهای ایرانی برای
انتقال پول از طریق موسسات آمریکایی است .گروه
وکیالن او میگویند قوانین مربوط به دور زدن یا

نقض تحریمهای ایران ،که اتهامها پیرامون آنها
است ،شامل افراد غیرآمریکایی که خارج از این
کشور زندگی میکنند نمیشود.
قاضی ریچار برمان ،از دادگاه فدرالی در نیویورک،
در رد درخواست مختومه شدن این پرونده گفته
کیفرخواست مطرحشده ،مندرجات الزم را در بر
میگیرد و رد آن فقط در شرایط «فوقالعاده» کاربرد
دارد؛ «در موارد بسیار بسیار محدود که فقط مشمول
حقوق بینادین میشود».
محاکمه رضا ضراب در آمریکا در شرایطی صورت
میگیرد که به نظر میرسد مقامهای آنکارا نیز آن را
از نزدیک دنبال میکنند.
به گزارش روزنامه نیویورکتایمز ،دفتر دادستان
پرونده ضراب گفته آنچه بیسابقه است «دامنه،
پچیدگیها و امکانات متهم در اجرای اقدامات
غیرقانونیاش است؛ و ظرفیتهای او برای ارتباط
با مقامهای رسمی در هر دو دولت ایران و ترکیه ،و
نیز بانکها ،برای طرحریزی و اجرای این اقدامات».
به گزارش روزنامه والاستریتجورنال در صورتی
که اتهامهای وارده به این بازرگان ایرانیترکیهای
ثابت شود ،تا  ۷۵سال زندان در انتظارش خواهد
بود .آنچه عمال به معنی حبس ابد است.

یک هفته پس از درگذشت صفا حائری خبرنگار و
نویسنده ایرانی فرانسوی ساکن فرانسه ،اداره مشاهیر
و فرهنگ فرانسه می گوید مراسم تدفین او اگرچه با
تاخیر اما در کاخ مشاهیر فرانسه انجام خواهد شد .صفا
حائری  9اکتبر  2016در جنوب فرانسه درگذشته بود.
یک مقام مسئول در اداره مشاهیر و فرهنگ فرانسه
گفته درخواست تدفین این روزنامه نگار ایرانی
فرانسوی اگرچه دیرتر از موعد معمول اما به دلیل
تالش های انجام شده از سوی او در خالل سال های
 1963تا  1979به عنوان خبرنگار فرانس پرس تحویل
این اداره شده است.
شادروان صفا حائری در سالهای  ۱۹۶۰و ۱۹۷۰
از رویدادهای بزرگ جهان برای نشریات ایرانی و
خارجی به ویژه رسانههای فرانسوی خبر و گزارش
تهیه میکرد که جنگ ویتنام ،درگیریهای اعراب و
اسرائیل ،گردهماییهای سران در کنفرانسهای پر شادروان حائری بعد از انقالب نیز برای روزنامه کیهان
اهمیت بینالمللی و وقایع مربوط به انقالب ایران از چاپ لندن و روزنامه نیمروز خبر و مطلب مینوشت.
وی پس از چند سال وبسایت «ایران پرس سرویس»
آن جملهاند.

را بنیان گذاشت که خیلی زود به عنوان یک منبع قابل
اطمینان و خواندنی اخبار مربوط به ایران جای خود را
در بین ایرانیان داخل و خارج باز کرد.

قاضی فدرالی در ایاالت متحده درخواستها برای
توقف محاکمه و مختومه شدن پرونده رضا ضراب،
بازرگان ایرانیترکیهای بازداشت شده در آمریکا
به اتهام نقض تحریمهای تهران ،را رد کردهاست.
امتناع دادگاه فدرال به معنی ادامه روند محاکمه این
بازرگان در خاک ایاالت متحده است.
در آغاز محاکمه آقای ضراب ،در میانه مهر ماه،
وکیالن او خواسته بودند تا این پرونده مختومه
اعالم شود .پاول کلمانت ،یکی از وکیالن ضراب،

تدفین روزنامه نگار ایرانی فرانسوی در کاخ مشاهیر

پذیرشدانشجویایرانیبرایرشتههایپزشکیدرهندممنوعشد

اتحادیه دانشجویان ایرانی در هندوستان کشور
هندوستان می گوید با رای دیوان عالی این کشور،
پذیرش دانشجوی ایرانی برای رشته های پزشکی و
دندانپزشکی در هند ممنوع شده است .این ممنوعیت
عالوه بر ایرانیان شامل همه دانشجویان غیر هندی در
دانشگاه های آن کشور خواهد بود.
اتحادیه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند
که مرکز آن در شهر پونا واقع است می گوید که
با رای دیوان عالی هند ،همه فرصت های تحصیلی
رشتههای پزشکی و دندانپزشکی باید از طریق آزمون

«نیت» تکمیل شود و این آزمون فقط به دانشجویان
هندی اختصاص یافته است که بر اساس این حکم،
عالوه بر ممنوعیت پذیرش دانشجویان ایرانی در سال
آتی تحصیلی در هندوستان ،مشکالتی نیز در ادامه
تحصیل دانشجویان ورودی سال  ۲۰۱۶ایجاد شده
است.
این رویداد را یک مقام مسئول در سفارت جمهوری
اسالمی در دهلی نو نیز تایید کرده و به رسانه های
داخل ایران گفته است که اکنون براساس این حکم،
دانشجویان باید نام نویسی خود را لغو کنند و شهریه

پرداختی خود را پس بگیرند .رایزن علمی سفارت
جمهوری اسالمی گفته نمیتواند به رای دادگاه عالی
هندوستان اعتراض داشته باشد و از دانشجویان
خواسته قانون را بپذیرند.
در سالهای اخیر و خصوصا پس از سال  1388در
ایران بسیاری از جوانان و دانشجویان ایرانی ترجیح
می دهند به دلیل فضای بسته و خفقان سیاسی حاکم
در ایران ،برای ادامه تحصیل و زندگی شانس خود را
در خارج از ایران بیازمایند و هند پس از مالزی یکی
از مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی بوده است.

تاییدخبرپناهندگییککشتیگیرایرانیدرایتالیا
محمد مهدی بینیاز ،کشتیگیر ایرانی از ماه
جوالی  2016در ایتالیا پناهنده شده است ،به گفته
وکالی مهاجرت آقای بی نیاز قرار است او در
المپیک  2020با پیراهن ایتالیا به میدان مسابقات
برود.
آقای بی نیاز که در رشته کشتی آزاد در ایران
فعالیت می کرد و به رقابت های انتخابی تیم ملی
ایران نیز دعوت شد در حال حاضر در جنوب
غرب ایتالیا اقامت کرده و زندگی میکند.
بی نیاز پیشتر و در ایران به دلیل اصلت کردیاش
مورد بی مهری مسئوالن فدراسیون کشتی و وزارت
ورزش قرار گرفته بود .با این حال مسئولین
فدراسیون کشتی ایران پس از انتشار اخبار اولیه از

درخواست پناهندگی او ،گفته بودند این کشتی گیر
به میل خود از ورزش حرفه کناره گیری کرده و
اصوال در اندازههای تیم ملی ایران قرار نداشته است.
محمد مهدی بینیاز به سایت ایتالیایی«گرین می»
گفته :در ایتالیا مردم زیادی به من کمک میکنند،
اما کسی هست که در این بین شور و شوق من
برای مبارزه کردن و کشتی گرفتن را باور دارد.
زمانی که وارد ایتالیا شدم ،کمی تنها بودم .من را
در ابتدا به شهر المزیا ترمه فرستادند ،اما هدفم که
همان کشتی گرفتن و گرفتن نتایج تأثیرگذار بود را
فراموش نکردم.
این کشتیگیر ایرانی که از چند ماه پیش در
باشگاهی در شهر محل سکونتش تمریناتش را

آغاز کرده ،صحبتهای خود را اینگونه ادامه داد:
از زمانی که کودکی بیش نبودم ،شروع به کشتی
گرفتن کردم .فرهنگ ایتالیاییها طوری است که
روزی چند ساعتی را روی تشک کشتی صرف و
سخت کار میکنند.
مربی بینیاز در مورد او گفت :اولین باری که
محمد پا به باشگاه گذاشت ،متوجه شدم که یک
ورزشکار واقعی روبهرویم ایستاده است .بنابراین
به او اجازه دادم که با ما تمرین کند.
آقای بی نیاز گفته :خوششانس هستم که یک
شانس دیگر به من روی آورده است .زندگی من در
ایران مربوط به گذشته میشود و حاال میخواهم که
تنها به آینده فکر کنم.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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روی میز تحریریه:
نگاهی به جامعهای که ما در آن زندگی میکنیم:

اجازه دهيد من خم شوم و روى زمين زانو بزنم
در كنار شما و بند كفش عشق ممنوع را ببوسم
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات روز در جامعه

ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز اطالعات
ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

خانم فرخزاد!
خيره شدم به اين عكس ،به
زهر خندي كه بر لب داريد،
به نگاهي كه به عكاس(ابراهیم
گلستان) ميكنيد؛
از زماني كه فرزانه ميالني نامههاي شما با ابراهيم گلستان را منتشر كرده،
جماعت خشمگينِ نيامده به قاضي رفته ،چادر به كمر بستهاند.
یک عده معتقدند نباید نامه منتشر میشد چون باعث وهن شماست که مثال
چرا نوشتهايد قربان بند کفشهایت بروم .عدهای دیگر معتقدند وهن است چون
خانواد محترم گلستان ممکن است برنجند .عدهای دیگر میگویند شرمآور است
چون اصال چه معنی دارد آدم برای مردی که با زنی دیگر ازدواج کرده ،عاشقانه
بنویسد.
شما بگوييد؟
چطور ميتوان شور آن كلمات را ناديده گرفت ،چطور ميتوانيم باز تيشه
بكشيم بر اين اصل مطلق كه با تيزي آن را به فرعيات بكشانيم؟
فروغ جان
ما در تمامي اين پنجاه سال با شما چه كرديم؟ چقدر شما را خوانديم؟ ميداني
ِ
هست نهاني ،كه در نيست ما آشكار
هزار بار خوانديم و ندانستيم كه شما همان
ميشوي.
از همه کیفدار تر اما میدانید چه؟
شما نه فقط در بودنتان با كلمات خواب زمستانی مردمان زمانهتان را آشفته
ميكنيد ،بلكه حاال حتی سالها پس از رفتن هم انتشار یک نامه از شما میتواند
در جماعت قاضیان و محتسبین ،این چنین ولوله افکند.
فروغ خانم جان
میدانی این روزها همه دارند از «عشق» شما دو نفر به هم حرف میزنند...
دارند از عشق حرف میزنند(،از عشق) این واژهی آلوده به هزار بیماری .من
هم نامهها را خواندهام ،که ایکاش نمیخواندم .اي كاش در خواب خرگوشي

ُمرده بودم و نميديدم آن شور را ،آن خرابات را كه ما تنها چند دهه بعد به
لجن كشانديم.
خانم فرخزاد
آسوده بخواب ،كه قضات زمان هنوز زندهاند ،ما كتاب به دستان نسلهاي بعد
از شما ،نه هيچ آموختهايم ،نه هيچ پروراندهايم .از رنجهاي پاك و ناپاك رها
شدي و نميبيني كه معشوقت با همه فريادهاي نامتجانس و با تمام غرولندها
و فتواهاي افشاگرانه ،همچنان گلستان و بوستا ِن نسل بعد از شماست .از همين
روست كه ميگويم شما آ ِن پنهان ما هستي ،تركمان هم كنند ،ريشهمان را هم
بزنند ،باز به فداي بند كفش يار خواهيم بود ،حتي امروز اينجا ،پنجاه سال پس
از آن واژههاي لرزان .
فروغ خانم
در جامعهاى كه از بىتفاوتى فكرها و حرفها و صداها به الن ه ماران ماند
است...
و در آسما ِن هر روزش ،طوفان دروغ مىوزد...
و صداى حركت پاهاى مردمانش كه با هر بوسه ،در ذهن خود طناب دار
ديگران را مىبافند ،گوش جهان را كر كرده...
در جامعهاى كه شالق توحش و اسباب تجاوز به دست آزاده و معلم قرآن
افتاده و داروغهاش گرده مادران و بي پناهان را كبود كرده...
خانم فروغ
اجازه دهيد من خم شوم و روى زمين زانو بزنم در كنار شما و بند كفش عشق
ممنوع را ببوسم ،و همراه با شما آنقدر دوستت دارم را فرياد بزنم كه صداى
حركت پاهاى مردمان را نشنوم؛ پيش از آن كه مثل مردگان هزاران هزارساله،
حتى خورشید هم نخواهد كه بر تباهی اجساد ما قضاوت كند.
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انعطاف دالری آمریکا در قبال ایران

متن بهروز شده سند راهنمای «اداره کنترل
داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری آمریکا
(اوفک) در زمینه همکاری شرکتها و موسسات
آمریکایی و غیر آمریکایی با ایران ،که جمعه
شانزدهم مهر ماه (هفتم اکتبر) منتشر شد ،در مقایسه
با متن پیشین (شانزدهم ژانویه  ،)۲۰۱۶تسهیالت
محدود و مشروطی را در روابط مالی و بانکی با
جمهوری اسالمی ایجاد میکند.
بخش سی ( )Cسند راهنمای «اوفک» زیر عنوان
«اقدامات مالی و بانکی» ،شانزده پرسش و پاسخ را
دربر میگیرد که هفتمین آن ،با متنی متفاوت نسبت
به آنچه قب ً
ال منتشر شده بود ،بیش از همه جلب
توجه میکند .پرسش این است که آیا ،بعد از شروع
اجرای «برجام» ،نهادهای مالی غیر آمریکایی و نیز
شرکتهای تابع نهادهای مالی آمریکایی که در خارج
از این کشور به ثبت رسیده باشند ،میتوانند برای
دولت ایران و مؤسسات تابعه آن ،مث ً
ال بانک مرکزی
و شرکت ملی نفت جمهوری اسالمی ،معامالت
دالری انجام دهند و یا برای آنها حسابهای دالری
افتتاح و نگهداری کنند؟
«اوفک» به این پرسش پاسخ مثبت میدهد ،به
این معنا که از دیدگاه این اداره ،نهادهای مالی غیر
آمریکایی و نیز شرکتهای زیرمجموعه نهادهای
مالی آمریکایی که دارای شخصیت حقوقی غیر
آمریکایی باشند ،میتوانند به اشخاص حقیقی و
حقوقی ایران خدمات دالری ارائه دهند ،به شرط
آنکه ارائه این خدمات هیچ ارتباط مستقیم یا غیر
مستقیمی با نظام مالی آمریکا و اشخاص حقیقی و
حقوقی آمریکایی نداشته باشد.
در این جا این پرسش پیش میآید که چگونه
نهادهای مالی غیر آمریکایی میتوانند به ایران
تسهیالت دالری ارائه دهند ،بدون آنکه ارائه این
خدمات از کانال نظام مالی آمریکا بگذرد؟

این پرسش با توجه به نقش دالر در نظام پولی
بینالمللی ،و تابعیت ذاتی آن از مقررات نظام بانکی
آمریکا ،مطرح میشود .فرض بر این است که اصوالً
استفاده از اسکناس سبز آمریکا ،در هر کجای دنیا که
انجام بگیرد ،مستلزم تسویه نهایی در بانک مرکزی
ایاالت متحده است .پس چرا «اوفک» ارائه خدمات
دالری به نهادهای حقیقی و حقوقی ایرانی را مجاز
میداند ،به شرط آنکه پای نظام بانکی آمریکا به میان
کشانده نشود؟
پاسخ این پرسش را باید در آن بخش از دالرهای
آمریکایی جستجو کرد که از نوعی خودمختاری در
برابر نظام بانکی آمریکا برخوردارند .سخن بر سر
سپردههای دالری در بانکهای غیر آمریکایی است.
در دوران جنگ سرد ،اتحاد شوروی سابق دالرهای
خود را در بانکهای اروپایی سپردهگذاری میکرد تا
از توقیف احتمالی آنها از سوی واشینگتن جلوگیری
کند .این سپردههای دالری ،از سوی شوروی و دیگر
قدرتها ،در نظام پولی بینالمللی به «یورو دالر»
یا دالرهای اروپایی شهرت یافتند .بعدها سپردههای
دالری موجود در بانکهای آسیایی نیز به همین اسم
خوانده شدند و بازار «یورو دالر» ،مستقل از قوانین

بانک مرکزی آمریکا از جمله در زمینه نرخ بهره،
گسترش یافت.
به نظر میرسد که انجام معامالت دالری با ایران و
یا گشایش و حفظ حسابهای دالری برای ایران با
استفاده از بازار «یورو دالر» مجاز شمرده شده ،بدون
آنکه پای نظام بانکی آمریکا و اشخاص حقیقی و
حقوقی این کشور به میان کشیده بشود.
این انعطاف به احتمال فراوان زیر تأثیر دو عامل
عمده در سند تازه «اوفک» گنجانده شدهاست .عامل
نخست اعتراضهای شدید دولت حسن روحانی به
موانعی است که در بسیاری زمینهها راه را بر اجرای
واقعی برجام بستهاند .عدم امکان انجام تراکنشهای
دالری با ایران ،شمار زیادی از دادوستدهای
بازرگانی و نیز سرمایهگذاریهای خارجی با ایران را
غیرممکن میکند .دستگاه اجرایی ایاالت متحده (از
جمله وزارت خزانهداری آمریکا) به خوبی میداند
که این بنبست دولت آقای روحانی را در موقعیتی
بسیار شکننده قرار میدهد و زمینه تضعیف شدید آن
را در برابر رقیبانش فراهم میآورد.
عامل دوم فضای نامساعدی است که به دلیل
مقررات حقوقی آمریکا در روابط این قدرت با
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آمدهاست.
در واقع «برجام» تنها به رفع تحریمهای مرتبط با
پرونده هستهای مربوط میشود« .تحریمهای اولیه»
آمریکا علیه ایران ،که مستقل از این پرونده و در
رابطه با مسایلی چون حقوق بشر یا تروریسم از
سوی واشنگتن وضع شده بودند ،همچنان به قوت
خود باقی هستند و همینها در روابط اقتصادی
میان اروپا و ایران نیز مشکالت زیادی را به وجود
آوردهاست.
میدانیم که بانکها و سرمایهگذاران اروپایی ،که
پس از امضای «برجام» برای معامله با ایران شور
و شوق زیادی از خود نشان دادند ،زیر فشار همین
«تحریمهای اولیه» عقب نشستهاند .در این شرایط
نهادهای سیاسی و اقتصادی شماری از کشورهای
اروپایی (بهویژه فرانسه ،آلمان و ایتالیا) از ابهام و
تردیدهای موجود در زمینه روابط با ایران به شدت
عصبانی هستند و از ایاالت متحده میخواهند به این
سرگردانی پایان دهد.
هدف از انتشار سند بهروز شده راهنمای «اوفک»،

و انعطافی که به ویژه برای انجام مبادالت دالری با
ایران در آن گنجانده شده ،کاهش همین گونه تنشها
است؛ ولی ایا این انعطاف میتواند موانع موجود در
راه معامالت شرکتها و بانکهای اروپایی با ایران
را از میان بردارد؟
نگاهی به سند راهنمای  ۴۵صفحهای «اوفک» نشان
میدهد که انعطاف وزارت خزانهداری آمریکا در
قبال ایران با محدودیتها و شروط فراوان همراه
است .البته از همین روزنه تنفس نیز باید استفاده
کرد ،ولی تردید نمیتوان داشت که تا دستیابی به
گشایش بر سر «تحریمهای اولیه» آمریکا هنوز راه
درازی در پیش است .در واقع مجموعه اماها و
چراها و دستاندازهای سند راهنمای «اوفک» کالف
بسیار پیچیدهای است که حل آن به بسیج سپاهی از
حقوقدانان نیاز دارد.
شرکتهایی که به بازار ایران و چشماندازهای آن
امید فراوان بستهاند تالش خواهند کرد از همین
روزنه برای حل دشواریها و انجام بعضی از
معامالت الزامآور دالری با ایران استفاده کنند .در
عوض شمار بیشتری از شرکتها و بانکها ترجیح
خواهند داد به انتظار روشن شدن وضع بنشینند تا
به دلیل پیچیدگیهای سند راهنمای «اوفک» ،زیر
تیغ دستگاه قضایی آمریکا و جریمههای سنگین آن
نروند.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که دستگاه
اجرایی آمریکا در زمینه تفسیر قوانین تحریمی
این کشور علیه ایران دامنه مانور بسیار محدودی
دارد .تردیدی نیست که رئیس جمهوری آمریکا نیز
خواستار کاهش فشار علیه دولت روحانی است،
ولی با توجه به متون حقوقی مصوب کنگره کار
زیادی از دستش ساخته نیست ،بهویژه در شرایطی
که کاخ سفید در انتظار میهمان دیگری است.
نا گفته پیداست که جابهجایی قریبالوقوع
قدرت اجرایی در آمریکا و نیز انتخابات آتی
ریاست جمهوری در ایران بر آینده مناسبات میان
دو کشور تأثیر فراوان خواهد داشت و روابط
بینالمللی اقتصادی ایران نیز طبع ًا از این تأثیر بر
کنار نخواهد ماند؛ ولی بهبود محسوس در هر دو
زمینه در گرو کاهش تنش میان دو قدرت بر پایه
انجام گفتوگوهای دوجانبه میان آنها است.

برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات روز در جامعه
ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز اطالعات
ایرانیان تماس بگیرید
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وزیربهداشتجمهوریاسالمی:

برخی از مقامات ایران اختالالت روانپزشکی دارند
حسن قاضیزاده هاشمی ،وزیر بهداشت ایران،
میگوید که برخی تصمیمات اتخاذ شده از
سوی برخی مقامات مسئول در ایران با آنچه او
«اختالالت روانپزشکی» دانسته مربوطند.
قاضیزاده هاشمی افزوده است که «در جلسه
هیات وزیران ،آمار اختالالت خلقی را در حضور
رییس جمهوری بیان کرده و حسن روحانی هم
گفته که «در این هیات هم جمعی دچار این مشکل
هستند».
البته مشخص نیست این گفته رییس دولت
اسالمی جنبه طنز داشته یا به نوعی گالیه رییس
دولت از تصمیمات غیر عقالیی وزرای خود او
بوده است؟
وزیر بهداشت جمهوری اسالمی که خود پزشک
است روز سهشنبه  18اکتبر در سیوسومین
کنگره انجمن علمی روانپزشکی ایران ،گفته که
«اگر تصمیمگیرنده دچار اختالل شود بسیار بدتر
است» و افزوده است« :خدا نکند که در کشور
رییس جمهوری ،وزیر ،وکیل و یا هر مدیری دچار
اختالالت روانپزشکی یا خلقی شود».
آقای هاشمی همچنین از «خودشیفتگی» به عنوان
یکی دیگر از «مشکالت جدی» در ایران نام برده
و گفته است« :زمانی که خودشیفتگی به مسئولین
کشور ختم شود وضعیت بدتر است چرا که این
مسئله عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه
دارد».
وزیر بهداشت ایران به طور مشخص اشاره نکرده
که کدام یک از مسئوالن جمهوری اسالمی با
مشکالت روانی یا خودشیفتگی درگیر است ،اما
گفته که «خودشیفتگی مسئوالن کار دست مردم
میدهد .و افزوده است در کشور ما هر کسی
اظهارنظری دارد مثال یکی سردار َعلم بوده ،نوحه
میخواند و رییس جمهوری و مسئوالن را زیر
سوال میبرد ،دیگری میشود سردار حرم و در
همه حوزهها اظهارنظر میکند؛ یکی نیز سردار قلم
بوده و در همه حوزهها حرفی دارد».

با اینکه این وزیر دولت اسمی از فرد خاصی نیاورده
ولی مشخص است اشاره او به سردار َعلم مشخصا
اشاره به منصور ارضی و دیگر مداحانی است که در
بسیاری از موارد به اظهار نظرهای تند می پردازند.
برخی کارشناسان اشاره به سردار حرم را نیز
کنایهای به برخی فرماندهان سپاه خصوصا قاسم

سلیمانی دانستهاند که در امور سیاست خارجی با
صدور بیانیههایی مداخله داشته و دارد .از سوی
دیگر برخی معتقدند سردار حرم اشاره به علم
الهدی امام جمعه مشهد است که برای خود در
استان خراسان قوانینی مانند عدم برگزاری کنسرت
و موسیقی به دلیل مجاورت با محل دفن امام رضا
را وضع کرده است.
الزم به یادآوری است در محافل سیاسی و
رسانهای اصولگرایان ،از حسین شریعتمداری،
مدیرمسئول روزنامه کیهان به عنوان «سردار قلم»
نام برده میشود که مشخصا می تواند نمونه بارزی
از آنچه وزیر بهداشت جمهوری اسالمی خود
شیفتگی مقامات دانسته تلقی گردد.
حسن قاضیزاده هاشمی در بخش دیگری از
سخنانش گفته که « ۲۵تا  ۲۶درصد افراد جامعه
اختالل رفتاری دارند» و از «افزایش» این آمار
نسبت به گذشته خبر داده است.
هاشمی افزوده است« :امیدوارم سیاستگذاران،
دولت ،مجلس ،خطبا ،ائمه جمعه و هر کسی که
در کشور تریبونی دارد زحمات شما روانپزشکان
را زیاد نکند و اعصاب مردم را تحت تأثیر قرار
ندهد».
این جمله وزیر بهداشت با اینکه اشاره خاصی
به فرد معینی ندارد اما طبقه گستردهای از مقامات
مسئول در حکومت اسالمی را به عنوان افرادی که
تصمیماتشان نتیجه اختالالت روانپزشکی دانسته
شده ،معرفی میکند .افرادی که تاوان تصمیمات غیر
صحیح آنان را کشور ایران بازپس داده و میدهد.
از سویی دیگر نزدیک به ده سال است که شایعاتی
درباره سالمت روانی رهبر جمهوری اسالمی
و ابتالی او به افسردگی حاد در خصوصیترین
سطوح مدیریتی رژیم اسالمی دهان به دهان می
چرخد و برخی می گویند علی خامنهای به توصیه
پزشکان چند ماه از سال را زیر رژیم دارویی ضد
افسردگی ،در استراحتگاهی جنگلی در نزدیکی
نوشهر در شمال ایران سپری ميکند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 21تا  27اکتبر( 30مهر تا  6آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  30مهر 21/اکتبر

 1359خورشيدى (  1980ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن «نامهی مردم» ارگان حزب
توده ايران
 1330خورشيدى (  1951ميالدى)
دكتر محمد مصدق در جريان شركت در جلسه
شوراى امنيت به اتفاق سفيركبيرايران در آمريكا
(انتظام) و رييس سازمان ملل با رييس جمهور
آمريكا (ترومن) ديدار و گفتگوكرد
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
تصويب قطع رابطه سياسى ايران و انگلستان در
جلسه فوق العاده هيأت وزيران
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
آغاز محاكمه مؤسسان و اعضاى نهضت آزادى
ايران (بازرگان ،يداهلل سحابى ،طالقانى ،عزت
اهلل سحابى ،شيبانى ،بابايى ،حكيمى ،جعفرى و
عدالت منش) به اتهام اقدام عليه امنيت كشور در
دادگاه ويژه نظامى
نهضت آزادی ایران یک حزب سیاسی ایرانی
است که در سال  ۱۳۴۰پس از ایجاد اختالف بین
اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و با تایید
و حمایت محمد مصدق توسط مهدی بازرگان،
یداهلل سحابی و سیدمحمود طالقانی با تاکید بر
هویت اسالمی و ایرانی و با هدف مبارزه برای
کسب آزادیهای اساسی مبتنی بر ارزشهای
اخالقی و اسالمی تاسیس شد و چهره هایی چون
احمد صدر حاج سید جوادی ،سید محمدمهدی
جعفری ،محمدرحیم عطایی ،عباس رادنیا،
حسن نزیه ،منصور عطائی ،عزتاهلل سحابی و
عباس سمیعی از نخستین اعضای آن بودند .علی
شریعتی ،مصطفی چمران ،ابراهیم یزدی و صادق
قطبزاده پایه گذاران نهضت آزادی در خارج از
کشور بودند.
از هنگام تاسیس ،بازرگان در سمت دبیرکل
نهضت آزادی بود .پس از درگذشت بازرگان،
ابراهیم یزدی به این مقام رسید .درحال حاضر
جمهوری اسالمی این حزب را به رسمیت
نمیشناسد و فعالیت آن را در کشور غیرقانونی
اعالم کرده است.
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
ديدار مهندس مهدى بازرگان و دكتر ميناچى با
روح اهلل خمينى در پاريس
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت فريدون گله فيلمنامه نويس و
كارگردان ايرانى در سن  63سالگى در سلمان
شهر مازنداران.
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده كوچه
و بازار در سن  75سالگى در تهران

شنبه  1آبان 22/اکتبر

 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
درگذشت دكتر محمدحسين لقمان-
لقمانالدوله ،پزشك
 1345خورشيدى (  1966ميالدى)
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
 726زندانى سياسى آزاد شدند

 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى ،شاعر مقيم
لسآنجلس در داون تاون اين شهر .وى سراينده
شعرهای کتاب «عاقبت شعر مرا خواهد کشت»
ميباشد.
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت فاطمه بحرينى (رزا منتظمى) يكى
از نام آورترين معلمان آشپزى ايرانى و نويسنده
كتاب پرفروش و معروف «هنرآشپزي» در سن
 87سالگى در تهران  .وى نخستين باركتاب خود
را در سال  1343با  600دستور غذايى منتشر كرد.
او متولد  1301بود.
کتاب رزا منتظمی در چند دهه اخیر در منزل
بیشتر مردم طبقه متوسط ایران یافته میشود و
از هدایای معمول به زوجهای جوان است .این
کتاب در سالهای جنگ هشتساله ایران و
عراق و دوران کمبود کاغذ و مشکالت چاپ
در ایران ،برای جلوگیری از فروش به صورت
بازار سیاه ،با «دفترچه بسیج اقتصادی» فروخته
میشد .هنگام خرید کتاب این دفترچهها ممهور
میشد تا نشاندهنده آن باشد که خریدار سهمیه
هنر آشپزی را دریافت کردهاست.

سه شنبه  4آبان 25/اکتبر

 1298خورشيدى (  1919ميالدى)
زادروز محمدرضاشاه پهلوى
كتابهاى نوشته شاه فقيد و نیز کتابهایی درباره او
به مانند نگاهى به شاه نوشته دكتر عباس ميالنى
در شركت كتاب موجودند
 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
ايراد نطق روح اهلل خمينى در قم درباره
كاپيتوالسيون
 1346خورشيدى (  1967ميالدى)
ِ
اجراى مراسم رسمىِ
تاجگذارى محمدرضاشاه
پهلوى ،فرح پهلوى و رضا پهلوى در كاخ گلستان
به دلیل شرایط سیاسی در ایران اشغال شده در
سال  1320و پس از اینکه محمدرضا پهلوی
ولیعهد ایران در مجلس شورای ملی سوگند
پادشاهی خورد و پادشاه ایران شد ،با خواست
شخص محمدرضا شاه پهلوی مراسم جشن
تاجگذاری به زمانی محول شد که وی اطمینان
خاطر یافته بود که ملتش در امنیت و رفاه
اجتماعی و سیاسی به سر میبرند.
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
اخراج هشت هزار ايرانى از خاك عراق
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
یکشنبه  2آبان 23/اکتبر
درگذشت طاهره صفارزاده ،شاعر ومحقق و
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
مترجم ومترجم قرآن بر اثر بيمارى در تهران
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
در سن  72سالگى .وى متولد  1315در شهر
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
سيرجان در استان كرمان بود .او رئيس دانشگاه
قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم ،توسط شهيد بهشتى و دانشكده ادبيات بود ،داراى دكترا
قاتالن « قتلهای زنجيره اي»
در رشته نقد تئورى و عملى ادبيات جهان.
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است
درگذشت استاد زين العابدين مؤتمن ،محقق،
نويسنده و معلم .خالق كتب مشهور»عقاب
چهارشنبه  5آبان 26/اکتبر
الموت»« ،تفحص و تحقيق در شعر صائب» و  1314خورشيدى (  1935ميالدى)
گلچين صائب  -درتهران
درگذشت عبدالمحمد ايرانی «چهرهنما» روزنامه
نگار و مولف
دوشنبه  3آبان 24/اکتبر
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
درگذشت عبدالحمید بدیع الزمانی سنندجی،
دكتر احمد متين دفترى نخست وزير شد.
خوشنویس
احمد متین دفتری ملقب به اعتضادلشکر و  1393خورشيدى (  2014ميالدى)
متینالدوله (۴بهمن  ۱۲۷۵تهران  ۵ -تیر  ۱۳۵۰درگذشت نوراله خرازی معروف به نوری،
تهران) جوانترین نخستوزیر ایران در زمان نویسنده و روزنامه نگار در سن نود و سه سالگی.
رضاشاه بود که در  ۴۳سالگی به این مقام وی متولد سال  ۱۳۰۰خورشیدی در شهر کاشان
رسید.
بود .از آثار او میتوان به «شیدای بهبهان»« ،قوس
او از استادان حقوق بود و عالوه بر مقام استادی قزخ»« ،انفیه دان»« ،زمرد»« ،خونبها» و ....نام برد.
دانشکده حقوق ،در عرصه سیاست ایران نیز
حضور داشت و به مقام نمایندگی مجلس
پنجشنبه  6آبان 27/اکتبر
شورای ملی و مجلس سنا و وزارت دادگستری و  1333خورشيدى (  1954ميالدى)
نخستوزیری رسید.
دادگاه تجديدنظر نظامى ،دكتر حسين فاطمى را
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
به اعدام محكوم كرد
سد كرج (سد اميركبير) افتتاح شد
 1347خورشيدى (  1954ميالدى)
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
درگذشت حسين ياحقى ،موسيقيدان و نوازند
سنتور
درگذشت منصور صارمى ،نوازند ه
هى ويولون.
 1379خورشيدى (  2000ميالدى)
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است
درگذشت فريدون مشيرى -شاعر معاصر
درگذشت مصطفى اسكويى ،هنرمند پيشكسوت
آثار اين شاعر در شركت كتاب موجود است
تئاتر ايران و بنيانگذار تئاترآناهيتا.
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت مكرمه قنبرى نقاش روستاى مازندران درگذشت مهدی مهدوی ،شاعر و نویسنده در
كه بدون سواد و آموزش هنرى با هنر خودجوش سوئد .از آثار او کتاب لوکاس و آینههای گرد و
خود مورد توجه هنردوستان قرارگرفت و توسط کوچک سیمین را میتوان شمرد.
خانم معصومه سيحون كشف شد.

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که
با ورق زدن آن ،نه فقط قربانیان را میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.
حق

در آشویتس قربانیان فقط یک حق داشتند ،و آن هم
نداشتن حق بود.
انتخاب
واقعیت این است که در اردوگاه روال «انتخاب»  -سمت چپ برابر با زنده ماندن و
سمت راست برابر با مرگ -بر اساس ظاهر و توان جسمانی قربانی و یک حس خاص که
آیا او اهل وادادن است یا مقاومت پیش میرفت .به گفته یکی از بازماندگان آشویتس:
پاک نگه داشتن بدن اهمیت حیاتی داشت.
در هنگام «انتخاب» همه باید برهنه میشدند و یک به یک از برابر آنها میگذشتند.
منگله با دستکشهای سفید بیلک میایستاد و گاهی با انگشت شست به راست و گاهی
به چپ اشاره میکرد .هر کس بدنش زخمی داشت یا آن که از سختی و گرسنگی زار
و نحیف شده بود به سمت راست هدایت میشد .آن سمت به معنای مرگ بود ،سمت
دیگر به این معنی بود که فرد اجازه داشت کمی بیشتر به پوسیدن ادامه دهد».
اصطالح داروینی «انتخاب» نام خوش آب و رنگی بود که بر پاکسازیهای مرگبار و
ادواری گتوها و اردوگاهها گذاشته بودند .چنان که این واژه اقتضا میکرد اغلب این
«انتخابها» را پزشکان انجام میدادند که نخبگانی بودند با آموزش عالی و شاید با
فرهنگترین و به ظاهر انسانترین جالدانی بودند که تاریخ میتواند نشان دهد.
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در جنوب کالیفرنیا:

تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08.NET/EVENT
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از جمعه  21اکتبر 2016
کنسرت علی عظیمی

کنسرت ابی

فدراسیون یهودیان ایرانی امریکایی

شنبه  5نوامبر ساعت  9شب
ورودیه از  50تا  250دالر
فروش بلیط از طریق وب سایت
www.ebiconcert.com

یکشنبه  6نوامبر
گرامیداشت منشه امیر
ورودیه  44دالر
پنجشنبه  27اکتبر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
323 654 4700
310 909 3627
EL Rey Theatre
1317 N Crescent Heights
5515 Wilshire Blvd.,
Blvd.,
Los Angeles, CA 90036
W. Hollywood, CA 90046

Microsoft Theater
777 Chick Hearn Court
Los Angeles, CA 90015
کنسرت اندی در شب شکرگذاری

شب شعر در بت دیوید

چهارشنبه ۲۳ ،نوامبر ساعت  8شب
همراه شینی و دیجی ام دی
 ۱۸سال به باال با کارت شناسایی

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب

Hotel Irvine
17900 Jamboree Rd.,
Irvine, CA 92614

818 344 8523
Beith David Educational
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356

بنیاد فرهنگ برگزار می کند

آخر هفته در کاباره تهران

با حضور  25بند و مکس امینی
شنبه  5نوامبر ساعت  6بعد از ظهر

جمعه و شنبه  28و  29اکتبر
همراه با کامیار
818 985 5800

310 666 1546
کاباره تهران
Beverly Wilshire
A FOUR SEASONS HOTEL

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436

با حضور نویسنده محمد امینی
بهرام مشیری و حسین مهری
یکشنبه  16اکتبر
ورودیه  20دالر
949 551 9272
OC Plaza
2575 McCabe Way,
Irvine, CA 92614

جمعه و شنبه  18و  19نوامبر

310 477 7477
310 277 4824

موسیقی سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

نمایش گوش کن

معرفی کتاب طفل صد ساله ای به نام شعر نو شنبه  22اکتبر ساعت  7شب
سخنرانان :علیرضا میبدی ،عترت الهی و هما تهیه کنندگان :سوسن و فریبرز یوسفی
با معرفی :آسیه ضیائی
سرشار
بلیط در شرکت کتاب موجود است
شنبه  12نوامبر از ساعت  3تا  6بعد از ظهر
818 9 08 08 08
Morgan Wixon Theatre
Morgan Wixon Theater
2627 Pico Blvd,
2627 Pico Blvd.,
Santa Monica, CA 90405
Santa Monica, CA 90405

امضای کتاب زندگی احمد کسروی

سوسن کوشادپور
تمام روزهای هفته

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.

نشستی با دکتر صدرالدین الهی

سیاوش قمیشی

کالس های موسیقی

event@08.net

کانون هنر ایران برگزار میکند

818 395 1414
STARS ON BRAND,
417 N Brand Blvd,
Glendale, CA 91203

دومین عارف نامه با حضور هما سرشار
پنجشنبه  3نوامبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 9 08 08 08
American Jewish
University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

با الدن همایون صفت
سه شنبه ها ساعت  7تا  8/30شب

به رهبری مهران تبیانی
یکشنبه  6نوامبر ساعت  8:00شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

310 962 7010
11660 W. Olympic Blvd.,
Los Angeles, CA 90064

424 666 99 66
Schoenberg Hall-UCLA
445 Charles E Young,
Los Angeles, CA 90095

کنسرت همای و انریکو گروال

کنسرت احسان خواجه امیری

کارگاه های تصویرگری

عشق از دیدگاه علم و عرفان

کنسرت شراب کهنه در ساغری نو

یکشنبه  27نوامبر ساعت  7شب

یکشنبه  18دسامبر
ساعت  8/30شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

نورالدین زرین کلک
از یکشنبه  16اکتبر ساعت  2تا  6بعد از ظهر

سخنران :دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت  7تا  9شب

949 872 7411

علیرضا شاه محمدی به همراه آواسازان
شنبه  3دسامبر ساعت  8شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08

Microsoft Theatre
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

619 992 8059
Downtown Palace Theater
630 S. Broadway,
Los Angeles, CA 90014

949 454 1555
بنیاد ابن سینا
15560 Rockfield Blvd.,
Irvine, CA 92618

Wilshire Ebell Theater
4401 W 8th ST.,
Los Angeles, CA 90005
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در پیرامون ما:

از مقبره رضا شاه تا سنگ قبر سهراب سپهری
میراثخلخالیبرایبسیجاندهه1390

مجید محمدی  -نیویورک:

اگر در سال  ۵۶به طرفداران نظامی با جوهرهی دینی در ایران می گفتند در نظام مراسم بر سر قبر کسانی مثل مصدق ،شاملو ،محمد مختاری و محمد جعفر پوینده
مورد نظر آنها نه تنها زندگان بلکه مردگان نمی توانند حرمت داشته باشند شاید (از مقتوالن قتلهای زنجیرهای) یا برگزاری مراسم ختم و سالگرد برخی افراد (مثل
شگفت زده می شدند و این سخن را نوعی اتهام زنی تلقی می کردند.
داریوش و پرواده فروهر) جلوگیری می کرده است .طبعا نبود قبر و قبرستان از
اما این اتفاق افتاده است .قبور غیر مسلمانان (بهاییان) ،مسلمانان (اعضای مجاهدین برگزاری چنین مراسمی پیش گیری و کار نیروهای امنیتی را آسان می ساخته است.
خلق) ،اعضای گروههای سیاسی (مثل اعضای گروههای کمونیستی) ،هنرمندان
و اهل فرهنگ (مثل شاملو به دفعات ،بنان ،سپانلو ،فردین ،ایرج افشار ،سهراب الگوی تخریب
سپهری) و ورزشکاران بنام کشور (مثل همایون بهزادی ،غالمحسین مظلومی ،بیوک همهی کسانی که قبرشان مورد تخریب واقع شده در سه نکته مشترک هستند:
جدیکار) تخریب شده است.
 )۱افکار و ایدهها و سبک زندگیشان با ایدهها و باورها و سبک زندگی روحانیت
این تخریب در مواردی در حد شکسته شدن سنگ قبر و دزدیده شدن آن ،و حاکم و وفاداران آن فاصله داشته است ،گرچه بسیاری از آنها در بیان ایدههایشان
پاک کردن نوشتهها و عکس روی سنگ (مثل سنگ قبر سهراب سپهری) است ،در سکوت پیشه کرده باشند؛
مواردی تخریب عکس باالی قبر (مثل رنگ پاشی بدان) است و گاه نابودی کل قبر  )۲این افراد مورد توجه اقشاری از جامعه بودهاند که از منظر حکومت نباید مورد
و قبرستان (مثل قبرستان خاوران) .چرا و چگونه چنین شده است؟
توجه قرار می گرفتند؛ و
 )۳این افراد قبل از مرگ نیز مورد سرکوب حکومت (با ممنوعیت از کار ،سانسور
فرضیههای غیر قابل باور
آثار ،عدم مجوز برای فعالیت ،زندان) واقع شده اند و حمله به قبر تنها یکی دیگر از
دستگاههای تبلیغاتی دولتی یا اصوال این تخریبها را گزارش ندادهاند (باالخص مراحل سرکوب است.
زمانی که اینترنتی در کار نبود) یا برای مبرا کردن نیروهای حکومتی از اعمال فوق از سوی دیگر قبر هیچ یک از کسانی که وفادار به حکومت و دارای سبک زندگی
معموال بعد از هر واقعه به نظریه پردازیهای غیر قابل قبول اقدام کردهاند .به عنوان روحانیت بودهاند تخریب نشده است.
مثال تخریب سنگ قبر ورزشکاران به دشمنی طرفداران تیمهای رقیب آنها نسبت
داده شد در حالی که هیچ شاهد و دلیلی برای آن وجود نداشته است .بهزادی و شیعیان وهابی؟
مظلومی به نسلی تعلق دارند که طرفداران آن روز آنها امروز مشتی پیرمرد از کار اسالمگرایان شیعه وهابیون عربستان را به انهدام قبور متهم می کنند و با این سخن
افتادهاند و انرژی تخریب قبر ندارند.
آنها را افراطی و گاه غیر مسلمان می خوانند .بسیاری از شیعیان بر سر مقابری که
اما کسانی که قبرشان مورد بیاحترامی واقع شده در دوران حیات خویش با هیچ ادعا می کنند تخریب شدهاند (بدون بارگاه هستند یا بمب گذاری شدهاند) اشک می
کسی دشمنی نداشتهاند .همچنین تخریب قبرها سالها بعد از مرگ اتفاق افتاده است ریزند .اما خود آنها در این رفتارها دست کمی از رقیب دینی خویش نداشتهاند .از
که کمتر با کینه و دشمنی شخصی قابل توجیه و تبیین است.
روز اول تاسیس جمهوری اسالمی تخریب قبور غیر خودیها ،حسینیهی دراویش،
نحوهی تخریب قبر این افراد نیز به گونهای بوده که انجام آن (مثل دزدیده شدن خانههای بهاییان ،و آثار هنری سیاست دائمی جمهوری اسالمی بوده است .البته اگر
مجسمههای چند تنی) توسط شهروندان عادی بسیار بعید به نظر می آید .سنگ قبر این تخریب قبور مقدسان آنها را هدف قرار دهد به کاری زشت تبدیل می شود اما
ایرج افشار  ۱۰سانتیمتر قطر داشته و حتی چند نفر با هم نمی توانند آن را از محل اگر امور نامطلوب اسالمگرایان شیعه را هدف قرار دهد تحت امر به معروف و نهی
قبر برداشته و به جایی دیگر یا وانتی منتقل کرده باشند بدون آن که کسی آنها را دیده از منکر قابل انجام است.
باشد .فرض انگیزههای مالی نیز در دزدیدن سنگ قبر یا تخریب قبر کامال بیمعنی
است.
هویت بخشی معابد ،قبور ،مجسمهها... ،
اسالمگرایان فضای عمومی را کامال از آن خود می خواهند .از همین جهت در
سنت تخریب
مواردی که قانونا نمی توانستند عالئم و اشیای نامقبول برای خود را نابود سازند به
تخریب سنگ قبر یا کل قبر از سالهای اول تاسیس جمهوری اسالمی آغاز شد .شکل دزدکی آنها را جمع آوری و نابود کردند .صدها مجسمه در  ۳۷سال گذشته
صادق خلخالی با تخریب مقبرهی رضا شاه در شهر ری بنایی را گذاشت که حدود از فضای عمومی کشور از سوی نیروهای شریعتگرا جمع آوری و نابود شده است.
جهار دهه به رفتار معمول اسالمگرایان تبدیل شده است .در این زمینه البته حکومت حاکمان جمهوری اسالمی رفتن افراد به سراغ قبور چهرههای شناخته شده را
رو به پنهانکاری آورده است .درست مثل قتلهای زنجیرهای و حمالت به نهاده و مجرایی برای کسب هویت اجتماعی و فرهنگی می دانند .این هویتها ممکن
افراد فرهنگی و سیاسی ،روحانیون خاصی (همه نزدیک به نیروهای امنیتی و بیت) است با هویت «اسالمی» یا «مکتبی» مورد نظر روحانیت و حکومت فاصله داشته
در این زمینه فتوا می دهند ،نیروهای وفادار این فتوا را اجرا می کنند و نهادهای باشد .چنین فاصلهای توده وار بودن جامعه و ذره وار بودن فرد را در نظامی تمامیت
حکومتی نیز بر این رفتارها چشم می بندند .در مواردی مجری این فتواها خود خواه مخدوش می سازد .به همین علت از هر وسیلهای باید برای پاک کردن فضای
نیروهای امنیتی و نظامی بودهاند.
عمومی از این نمادها و اشیای «پریشان کننده» استفاده شود .محبوبیت و وفاداری
موضوع همچنین فقط تخریب قبر و قبرستان نبوده است .حکومت به جد از برپایی صرفا باید متجه به کسانی باشد که قبال وفاداری آنها به ولی فقیه اثبات شده باشد.

تناقضايرانى
از كربال تا آنتاليا  ،از تخت جمشيد تا مكه

خبرگزاری ایرانشهر

شما هم میتوانید رویدادهای محلی
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

سیروان منهوبی -نوازنده و باستانشناس:
هميشه با رسيدن ايام محرم بيش از هر زمان ديگر شاهد
عينيت يافتن پديدهاى هستیم كه نامش را تناقض ايرانى
نهادهام .پديدهاى كه به گونهاى جدا نشدنى آن چنان با
تاريخ و فرهنگ اين سرزمين در هم تنيده و در آب و
خاكش ريشه دوانيده است كه به ناچار بايد آن را به
عنوان بخشى از هويت و فرهنگ ايرانى بپذيريم.
اين چند روزه در فضاى مجازى آنقدر پستهاى عجيب
و غريب از دوستان گرامى به سمع و نظر رسيد كه ناچار
به نوشتن اين سطور شدم .اما همه چيز از پست بانويى به غايت انتلكتوال آغاز
شد كه عنان اختيار از كف ما ربود و البته مشتى است نمونه خروار.
در پست كذايى ،اين بانوى گرامى عكسى از خود را در نهايت آراستگى و
پيراستگى در بكگراندى از علم محرم و پرچمهاى يا حسين با تيتر (يا اباعبداهلل
الحسين) به اشتراك گذاشته بود .تا اينجاى داستان هيچ پرسشى پيش نمىآيد
چرا كه اسالم بر آراستگى و پيراستگى توصيه اكيد نموده است و بعيد مىدانم
در ايام محرم هم منعى داشته باشد .اما با نگاهى به پستهاى گذشته اين دوست
عزير انگشت گزان ناگزير شدم از بانگ وا حيرتا بر آوردن.
الزم مىدانم توضيح كوتاهى در باب پستهاى منتشر شده از سوى اين بانوى
گرامى بدهم ،تا علت فرياد وا حيرتاى اين جانب بر دوستان آشكار شود:
 -١پست همراه با علم كربال و پرچم ياحسين
 -٢پست جام شراب در دست همراه با مقادير معتنابهى عشوه.
 -٣پست لب استخر البته با البسه مناسب آبتنى دست در گردن نامحرمان صد
البته به ميزان وافى و كافى.
اعتراف مىكنم دچار سرگيجه عجيبى شدم .نه اينكه با هيچكدام از اين موارد
مخالفتى داشته باشم ،خير .بلكه از اين جهت كه چگونه مى شود اين موارد را
باهم جمع كرد و اين پرسش برايم پيش آمد اگر امام حسين زنده بود در مواجهه
با اين صحنه چه واكنشى از خود نشان مىداد...
اما بعد از اندكى انديشيدن ديدم تقصيرى متوجه اين دوست عزيز نيست زيرا
پرورش يافته تربيتى است كه مردمش عاشورا و تاسوعا در گل غلتيده و نواى
وامصيبتا سر داده و بانگ زنجير و طبلشان گوش فلك را كر مىكند و آواز (بزن
بر سينه و بر سر )...كوك مىكنند و خيمه آتش مىزنند و چندماهى بعد در شب
چهارشنبه سورى سرى به خمره زده ،مست و غزلخوان از روى آتش مىپرند و

نغمه سرخى تو از من و زردى من از تو سر مىدهند.
عيد نوروز به تخت جمشيد مىشتابند و تا آنجا كه برايشان دست بدهد به
تاريخ  ٢٥٠٠ساله افتخار مىكنند و عيد قربان به مكه هجوم برده تا با ذبح
گوسفند مهر تاييد بَر َردِ همان تاريخ  ٢٥٠٠ساله افتخار آفرين بزنند.
مردمى كه در ايام رمضان قران بر سر تا صبح بيدار مىمانند و در اولين فرصت
مناسب به سواحل آنتاليا و پاتايا مىشتابند و باورشان اين است با آب كشيدن
دهان بعد از تا خرخره نوشيدن ،ديگر نمازشان قبول واقع مىشود.
همان فرهنگى كه از يک طرف مىگويد( :در دروازه را مىشود بست اما در
دهان مردم را نه) و در جاى ديگر مى آورد( :تا نباشد چيزكى مردم نگويند
چيزها) و چه بسيار است نمونه هايى از اين ضرب المثلها و اشعار نغز متناقض
كه حتى رد پاى آنها را در آثار بزرگان و مشاهير اين مرز و بوم نيز به وفور
مىتوان يافت.
يكى از بهترين جاهايى كه مىتوان حكايت اين تناقض و دوگانگى را به
بهترين شكل مشاهده نمود برخى شبكه هاى ماهوارهاى فارسى زبان هستند كه
در  ٣٦٠روز سال در حال پخش و پراكنش همه آن چيزهايى هستند كه اسالم
آنها را منع و نهى نموده اما به اين ايام كه مىرسند برنامه هاى خود را تعطيل
كرده و سياه پوش مىشوند كه اين يكى ديگر واقعا نوبر است.
به راستى اين همه تناقض و دوگانگى برخاسته از چيست؟؟
چه عواملى در به وجود آمدن اين پديدهى فرهنگى دخيل هستند؟؟؟
به گمانم اين رفتارهاى دو سويه منفعت طلبانه كه ملت نجيب و شريف
همزمان مىخواهند هم حال دنيا را ببرند و هم كيف آخرتشان برقرار باشد فقط
و فقط از يك چيز ناشى مىشود آن هم فقدان انديشه است.
***
همين فقدان آگاهى و فقر انديشه است كه باعث شده به چنان جامعه منفعلى
تبديل شويم كه همواره در بزنگاههاى تاريخى تنها صفحات سرافكندگى بر
تاريخ بىتاريخمان افزودهايم و به قول آن شاعر ظريف:
گرچه آتش هديه اسكندر يونانى است
هيزم اين شعله پيشينه سوز ايرانى است
در تماشاخانه تاريخ تنها كار ما
واقعى ظاهر شدن در نقش يك قربانى است
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مصاحبه اختصاصی:

ندا امین

شهرام سبزواری مقام امنیتی سابق ارتش که به اروپا پناهنده شده در گفتگو با ایرانشهر افشا کرد:

(قسمت سوم  -آخر)

تنهانقطهقوتتواننظامیجمهوریاسالمیموشکپراکنیاست

آیا در زمان خدمت شما را مجبور به انجام فرایض
دینی می کردند؟
بله ،هر نظامی که در ایران خدمت می کند موظف به
انجام فرایض دینی از جمله شرکت در مراسم نماز هست
و من نیز از این جبر مبری نبودم .ولی این مسئله ای بود
که من به شدت از انجام آن آزار می کشیدم.

در مورد حمله ایران به کشورهای دیگر قدرت نظامی فعالیت می کردم که مسئول بخش الکترونیکی آن بودیم.
و در پاسخ به این سوالتان باید بگویم که تنها قدرت
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
از لحاظ مقایسه نظامی ایران با کشورهای منطقه و یا نظامی که در حال حاضر جمهوری اسالمی می تواند بر
کشورهای قدرتمند جهان می توانم بگویم که ایران چنین آن مانور بدهد ،ارتقای موشکهای بالستیک است.
قدرتی ندارد چرا که تجهیزات نظامی بسیار فرسوده ای
دارد .نظام تنها قدرت خود را در زمینه دفاع باال می برد آیا شما در حال حاضر به نظام جمهوری اسالمی و
و در این خصوص می توانم به خرید پهبادهایی اشاره اسالم اعتقاد دارید؟
کنم که در سال  84و برای جنگ های نامتقارن دست به خیر ،من در یک خانواده کامال نظامی بزرگ شدم و به
خریداری آن زد که در صورت تهدید نظامی و حمله واسطه عالقه به رشته خودم و "با هدف خدمت به وطنم"
احتمالی جنگ را به داخل بکشانند و با طراحی جنگهای وارد نظام شدم اما وقتی رفتارهای رژیم علی الخصوص
پارتیزانی ،مبارزه را به سمت مکانهایی چون کویر و در جریانات  88با مردم را دیدم با وجود عالقه ای که
دشت بکشانند و در آن قسمت مقابله کنند که بوسیله به کار در رشته ام داشتم و مدام تالش می کردم باالتر
این پهبادها می بایست انجام می شد و دوربین فدک بروم و ترقی کنم ،اما هرچه بیشتر پیش می رفتم دیدم که
که شلیک کننده لیزری بود و برای منفجر کردن چاشنی به واسطه کارم در این نظام دارم به مردمم خیانت میکنم.
تله های انفجاری با بُرد  5کیلوتر استفاده می شد .در در جریان انتخابات  88نظام به واسطه همین سیستم
مورد پروژه اولین سری پهبادها باید بگویم که قرار داد جاسوسی اش بسیاری از مردم را دستگیر کرد و حتا
خرید آنها زمانی بسته شد که ایران در تحریم قرار داشت هیچ اهمیتی هم برایشان قائل نشد .در حالی که پسر آقای
و مبلغ قرارداد اولیه در فاز اول  20میلیون دالر بود که روح اهلل امینی کشته شد و رهبری برایش پیام تسلیت هم
تحت عنوان بودجه دفاعی و به دستور شخص رهبر فرستاد و اگر پسر ایشان در کهریزک کشته نشده بود،
به حساب مجتبی خامنه ای در بانکهای اتریش ریخته شاید هیچکس از وجود آن مکان حتا مطلع هم نمی شد.
شد و قرار بود تجهیزات آن از خارج وارد ایران شود و این مسئله برای من جای سوال داشت ،که چطور پسر
که برای جنگهای نامتقارن ،شناسایی ،عملیات انتحاری ایشان آدم بود و بقیه مردم آدم نبودند؟! این تبعیضی که
و استفاده در صورت حمله احتمالی تعبیه شده بود .که بین مقامات و مردم قائل می شدند و آزارهایی که به مردم
مسئول اجرای پروازی آن سرهنگ مانی بودند که ایشان می رساندند مرا به شدت عذاب میداد و با خود می گفتم
متخصص و بنیان گذار نهاد هواپیمایی بدون سرنشین این چه اسالمی ست که اینگونه حقوق انسانها را نقض
ارتش بودند که پس از مدتی مفقود شدند و اطالعی از می کند؟ و من به مرور زمان از نظام و اسالم نفرت پیدا
ایشان در دست نیست .و در این پروژه من در گروهی کردم و حال به هیچ یک از این دو اعتقاد ندارم.

در نهایت هدف شما از این مصاحبه و ارائه این
اطالعات چه است؟
هم آگاهی دادن به مردم از جنایاتی که رژیم جمهوری
اسالمی انجام می دهد و آنها هم نمی دانند اوضاع از
چه قرار است و هم به این جهت که آسیب هایی که
این سیستم به من به عنوان یک نظامی رسانده است به
گوش مردمم برسانم .این رژیم دیکتاتوری نه تنها به مردم
رحم نمی کند ،که با سوء استفاده از نظامیانش ،هم به
آنها آسیب میرساند و هم به مردم جامعه .و من به جهت
همین ظلم ها بود که از این سیستم بیرون آمدم و الزم
است بگویم به خاطر این کارم بسیار هم تاوان دادم .چرا
که طی مخالفاتی که مکررا با پروژه های نظام داشتم از
بسیاری از حقوقم که می بایست به واسطه سالها خدمتم
دریافت می کردم ،محروم میشدم تا حدی که این اواخر
مرا به بخش هایی منتقل می کردند که اصال در حیطه
تخصصی من نبود ،فقط برای اینکه تحقیرم کنند و حتا
در این راستا از پایین آوردن جایگاه و مدرک تحصیلی
من نیز فروگذار نکردند ،چرا که می خواستند با استفاده از
هر روشی وادارم کنند تا به سمت تفکر آنها گرایش پیدا
کنم و آنچه که آنها می خواهند انجام دهم .شما نگاهی
به فیش حقوق من بیاندازید ،مدرک تحصیلی من فوق
لیسانس آی تی است که در دانشگاه فارابی هم این رشته
را خوانده ام ،اما مسئولین نظام برای تحقیر ،سرکوب و
مجازات من ،مقطع تحصیلی من را "دیپلم" نوشته اند و
حقوقی کمتر از یک میلیون تومان برایم تعیین کردند که با
توجه به آخرین فیشی که در اختیار شما گذاشتم با عیدی
که در بهمن ماه آن سال دریافت کردم مبلغی بالغ بر یک
میلیون و دویست هزار تومان بود !...و این هم بخشی
از آزارهایی بود که من از رژیم دیکتاتوری جمهوری
اسالمی دیدم.
حتا زمانی که من می گفتم دیگر نمی خواهم برای شما
کار کنم ،به من می گفتند :حتا شده یک صندلی در یک
اتاق به تو بدهیم تا فقط یکجا بنشینی ،نمی گذاریم از
سیستم خارج شوی .و این به خاطر اطالعاتی بود که
من داشتم و برای آنها موجبات عدم امنیتشان را فراهم
می آورد.

افقي:
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 -2عدد عنقا  -نمونه  -موضوع و مورد  -رود اروپايي
 -3زبردست  -كشور پدرتاريخ
 -4باالپوش بلند  -سارق  -شيوا
 -5ميوه نورس  -دستمزد  -طعم و بو به غذا ميدهد
 -6ورم بناگوش  -نوعي يقه  -باربر شهري
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 -11جمع مرهم  -سوار  -آماده و فراهم
 -12اثر ايوان تورگينف  -از شهرهاي زنجان  -درخت
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 -14سبكي در آواز  -برقرار  -راغب  -همراه شلوار
 -15شهر گدايان  -فراموشي
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در دنیای علم و پزشکی:

افزایش کهکشانها به « ۲تریلیون»

برپایه یک تحقیق تازه ،یافتههای تلسکوپ فضایی
هابل نشان میدهد که جهان ما ده برابر بیش از
آنچه که تاکنون تصور میشود ،کهکشان دارد .به
گزارش وبسایت سازمان فضایی آمریکا ،ناسا ،به
لطف هابل و دیگر مشاهدهگران فضا ،حاال گروهی
دانشمندان متوجه میگویند که جهان بسیار شلوغتر
از آن چیزی که است که فکر میکردیم.
بررسی دادههای تلسکوپ هابل ،و دیگر
تلسکوپهای فضایی ،که توسط تیم کریستوفر
کانسلیس از دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا انجام شده
 ،نشان میدهد که در زمان شکلگیری جهان ،در
یک فضای مشخص ده برابر بیشتر از آنچه که اکنون
شمارش میشود ،کهشکان وجود داشته است.
بیشتر این کهکشانها ،به نسبت کوچک و کم نور
بودند و جرمی به اندازه کهکشانهای اقماری اطراف
کهکشان راه شیری دارند .وقتی این کهکشانهای
اقماری با هم ادغام و کهکشانهای بزرگتر را شکل
دادند ،شمار کهکشانها در جهان کاهش پیدا کرده
است .این به این معناست که در طول تاریخ تکوین
جهان ،میزان پراکندگی کهکشانها در فضا به یک

اندازه نبوده است .این یافت ه بسیار مهم به زودی در
مجله علمی استروفیزیکال منتشر خواهد شد.
دکتر کانسلیس میگوید که این یافتهها شاهد
قویای بر این است که تکامل کهکشانها در طول
تاریخ جهان بهوقوع پیوسته و به نحو چشمگیری
باعث کاهش تعداد کهکشانها شده است« .این به
ما مدرکی دال بر درستی مدل شکلگیری از باال به
پایین جهان هستی میدهد».
یکی از پرسشهای بنیادین در دانش ستارهشناسی
شمار کهکشانهایی است که در جهان موجودند.
تاکنون تصور بر این بود که  ۲۰۰میلیارد کهکشان
در عالم موجود است ،اما این یافتههای تازه میگوید
که این عدد را باید ضرب در ده کرد .کانسلیس و
گروهش با برسی تصاویر هابل از عمق فضا ،تطبیق
این دادهها با یافتههای تیمهای دیگر و همینطور یک
مدل تازه ریاضی که به آنها امکان تخمین زدن تعداد دیگر در فضا (که یا بسیار کوچک و کم نور یا بسیار
کهکشانهایی را که در حال حاضر قابل رصد دور هستند) وجود میداشتند .این کهکشانها در
نیستند به این نتیجه رسیدهاند .آنها میگویند که برای طول تاریخ جهان به همدیگر پیوستهاند و تبدیل
اینکه شمار کهکشانهایی که االن میشناسیم با جرم به کهکشانهای بزرگتری شدهاند که امروزه قابل
آنها جور در بیاید ،باید  ۹۰درصد از کهشکانهای رویت هستند.

کهکشان راه شیری چند ستاره دارد؟

کهکشان راه شیری چند ستاره دارد؟ وبسایت ناسا
در پستی که منتشر کرده تالش دارد به این پرسش
پاسخ بدهد .اما ظاهرا ً پاسخ به این پرسش به سادگی
شمردن ستارههای موجود در آسمان نیست.
هیچ راهی برای شمردن تکتک ستارههای یک
کهشکان وجود ندارد .بنابراین باید با حدس و
گمان جلو رفت .اما چطور میشود تعداد ستارههای
کهکشان را حدس زد؟
اینجاست که باید اول جرم کهکشان را محاسبه کرد
و بعد مشخص کرد که چه میزان از این جرم ،متعلق
به ستارگان است .بعد باید دید که جرم متوسط یک
ستاره چقدر است .سپس این میزان جرم تخمینی را
تقسیم بر جرم تخمینی یک ستاره متوسط کرد.
اما حتی ما نمیدانیم که یک ستاره متوسط در
کهکشان راه شیری چه اندازه است .مث ً
ال آیا خورشید
منظومه شمسی یک ستاره متوسط است؟ از کجا
بدانیم؟ از این روست که تخمین تعداد ستارگان اص ً
ال
کار راحت یا حتی دقیقی نیست.
فرض کنید یک کیسه ده کیلوگرمی داشته باشید .اگر
در کیسه را باز کنید تعدادی سکه میبینید ،با مقادیری
برنج و شکالت ،نخود و لوبیا و خورده ریزهای
دیگر .تازه اینها را در سر کیسه میبینید و ممکن است
درون کیسه چیزهای دیگری هم وجود داشته باشد
که شما اص ً
ال ندانید چه هستند .حاال فرض کنید که

میخواهید تعداد سکههای درون این کیسه را حدس
بزنید .خب این کار سختی است .چون شما فقط
میتوانید تعداد سکههایی را که میبینید بشمارید.
از طرفی نمیدانید که میزان پخش شدن سکهها در
تمام این کیسه آیا مانند همان بخشی است که شما با
چشمانتان قادر به دیدنش هستید یا نه .اما بیاید فرض
کنید که حدس شما این است که ده درصد وزن کیسه
را سکهها تشکیل میدهند .اما وزن و اندازه سکههای
پنجاه تومانی با صدتومانی فرق میکند .شما باید یک

وزن متوسطی را در نظر بگیرد.
حاال همین کیسه را به کهکشان راه شیری تعمیم
بدهید .متوجه خواهید شد که شمردن ستارههای
کهکشان اص ً
ال کار راحتی نیست.
اما با این حال ستاره شناسان حدسهایی میزنند.
آنها میگویند تعداد ستارههای کهکشان ما در کمترین
حالت  ۱۰۰میلیارد و در بیشترین حالت  ۴۰۰میلیارد
ستاره است .هر چند حتی تخمینهایی بیشتر از این هم
وجود دارد .بله! کهکشان راه شیری واقع ًا بزرگ است.

ا وجود اعالم توقف تولید گلکسی نوت  ۷و تحمیل
ضرر مالی سنگین به شرکت سامسونگ ،این شرکت
به دنبال ترغیب مشتریان خود به خرید دیگر مدلهای
سامسونگ است تا جلوی زیان بیشتر را بگیرد و بازار را
به رقیب خود اپل واگذار نکند.
 ۳۵گزارش رسیده به سامسونگ مبنی بر انفجار گوشی
گلکسی نوت  ۷این شرکت کرهای را مجبور کرد پس
از تایید وجود مشکل در باتری گوشیهای گلکسی
نوت  ۷اعالم کند که گوشیهای نوت  ۷فروخته شده
به مشتریان را تعویض میکند .با وجود اینکه سامسونگ
میگوید تمام باتریهای این سری از محصوالتش
معیوب نیستند اما این را هم مشخص نکرده است که
چه تعداد از حدود دو و نیم میلیون نوت  ۷فروخته شده
در سراسر جهان ممکن است به دلیل مشکل باتری آتش
بگیرند و یا منفجر شوند.
سامسونگ که تولید این مدل از گوشیهای خود را
متوقف کرده برای جلوگیری از ضرر و زیان ،گزینه
تعویض را در کنار پس گرفتن ،پیش روی مشتریان
خود گذاشته است .به این معنی که مشتریان میتوانند
گوشی نوت  ۷خود را با یکی از جدیدترین محصوالت
سامسونگ یعنی گلکسی اس  ،۷گلکسی اس  ۷اج و
تعویض کنند و در ازای این کار  ۹۵دالر هدیه بگیرند.
با توجه به پایین بودن قیمت دو محصول مدل اس  ۷و
اس  ۷اج نسبت به نوت  ،۷مشتریان در صورت تعویض
به اضافه  ۹۵دالر ،مابه ازای این گوشیها را نیز دریافت
خواهند کرد .به این ترتیب مشتریان در صورت معاوضه
نوت  ۷با گلکسی اس  ۷اج بین  ۱۲۵تا  ۱۵۵دالر دریافت
میکنند .و در شرایط نبود تقاضا از سوی مشتری برای
داشتن مدلی دیگر از سامسونگ ،مشتریان گلکسی نوت
 ۷را پس داده و کل پول خود را دریافت خواهند کرد.
در این حالت هم برای اینکه مشتری راضی باشد یک بن
خرید  ۲۴یورویی به مشتری پرداخت میشود.
با این کار سامسونگ قصد دارد مشتریان خود را که به
سختی بدست آورده است همچنان حفظ کند.

فبلت گلکسی نوت  – ۷ترکیب فون و تبلت – بطور
ویژه با ویژگی کار کردن زیر آب حتی با قلم ،مشتریهای
زیادی را جذب کرد .این مدل  ۵.۷اینچی با  ۶۴گیگا
بایت حافظه داخلی و بهره گیری از اندروید  ۶.۰.۱و
دوربین  ۱۲مگاپیکسلی گزینه مناسبی برای عالقمندان
به گوشیهای بزرگ در نوع نوت بود .اما کدام یک از
گوشیهای سامسونگ میتوانند خصوصیاتی نزدیک به
این پرچمدار ساموسونگ را داشته باشند؟
گلکسی اس  ۷اج با  ۵.۵اینچ اندازه صفحه و دو گزینه
 ۳۲و  ۶۴گیگا بایت حافظه داخلی از اندروید  ۶بهره
میبرد ضمن اینکه توانایی کار کردن در آب و عملکردی
همچون فیلمبرداری زیر آب را ندارد .اما باتری این مدل
از سامسونگ  ۳۶۰۰میلی آمپر است در حالیکه باتری
نوت  ۳۵۰۰ ،۷میلی آمپر است .همچنین وزن اس ۷
اج  ۱۵۷گرم است در حالی که وزن نوت  ۱۶۹ ،۷گرم
است.
حال که مشتریان سامسونگ باید نوت  ۷را با مدلهای
سری گلکسی اس  ۷جایگزین کند اقداماتی برای بهبود
شرایط این گوشیها و جلب نظر مشتریان رخ داده است
تا شاید از پس دادن گوشی خود و ترجیح برند دیگری به
جای سامسونگ منصرف شوند .در این راستا سامسونگ
بروزرسانی جدیدی برای گوشیهای گلکسی اس  ۷و
اس  ۷اج انجام داده است که بعد از دریافت این به
روزرسانی ،قابلیتهای جدید به نمایشگر همیشه روشن
دستگاه کاربر اضافه میشود.
همیشه روشن بودن نمایشگر گوشی این نگرانی را
به وجود میآورد که شارژ دهی باتری کاهش یابد اما
طبق آنچه از مشخصات این بروزرسانی مشخص است،
برای هر یک ساعت روشن بودن نمایشگر ،یک درصد
مصرف باتری کاهش پیدا کرده تا این مشکل پیش نیاید.
اندیشیدن به راهکار تعویض نوت  ۷با مدل دیگری
از سامسونگ ،برای کاهش ضرر و زیان این شرکت
است .زیرا این امکان وجود دارد که درصورت ناتوانی
در خروج از بحران پیش آمده ،سامسونگ دچار بحرانی

جدی شده و توان جبران و بازگشت به دنیای رقابت را
از دست بدهد.
از طرفی خبر رونمایی و فروش گلکسی اس  ۸ممکن
است ،تعدادی از دارندگان نوت  ۷را بر آن دارد که پول
گوشی خود را پس بگیرند و منتظر این مدل از سامسونگ
باشند .با توجه به گزارشهایی که تاکنون بهصورت
غیر رسمی از شرکت سامسونگ منتشر شده است،
سامسونگ برخالف توقع بازار ،محصول بعدی خود را
طبق روال سالهای گذشته در ماه فوریه  ۲۰۱۷معرفی
میکند .انتظار میرفت با توجه به توقف تولید و فروش
گلکسی نوت  ۷رونمایی از مدل جدید سامسونگ پیش
از سال نو میالدی انجام شود .اما زمان معرفی نسل بعدی
گوشیهای این شرکت کرهای یعنی گلکسی اس  ۸روز
 ۲۶فوریه ( ۸اسفند ماه) و در نمایشگاه ام دبیلو سی در
شهر بارسلونا اعالم شده است .همچنین عرضهی این
دستگاه نیز مثل سایر مدلهای نوظهور این شرکت از ماه
مارس آینده آغاز خواهد شد.
با توجه به ضرورت حفظ بازار برای سامسونگ و پاک
کردن ذهنیت منفی مشتریان ،تمرکز برای بینقص بودن
گلکسی اس  ۸دغدغه جدی این شرکت است .ظاهرا دو
مدل مختلف از این سری تولید میشود که یکی دارای
نمایشگری  ۵.۱اینچی و دیگری دارای نمایشگری ۵.۵
اینچی خواهد بود.
از طرفی گوشی هوشمند گلکسی اس  ۸مجهز
به دوربین دوگانهی پشتی خواهد بود که یکی ۱۶
مگاپیکسلی و دیگری  ۸مگاپیکسلی است.
گفته میشود که پردازنده های این مدل قدرت بسیار
زیادی نسبت به مدلهای فعلی خواهد داشت و عالوه بر
این در مصرف انرژی نیز بهینهتر عمل میکند .از طرفی
برخی اخبار نیز از ضد آب بودن این گوشی حکایت
دارد.
سامسونگ از شهریور ماه گذشته تا کنون دو بار در
شوک ناشی از مشکل در باتری گلکسی نوت  ۷فرو
رفت و هر بار ضرر میلیاردی را متحمل شد .اولین بار
پس از چند گزارش ابتدایی درباره آتش سوزی نوت ۷
و تصمیم به اصالح مشکل باتری تصمیم به جمع آوری
گوشیها گرفت و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقها
با شرکت باتری ساز دیگری وارد همکاری شد .دراین
مرحله بنا بر اعالم سامسونگ ،این شرکت یک میلیارد
دالر ضرر کرد .اما فراخوان اخیر سامسونگ به منظور
توقف کامل تولید این مدل و پس گرفتن دستگاههای
فروخته شده ،به احتمال زیاد به این شرکت زیان ۱۷
میلیارد دالری را تحمیل خواهد کرد .قرار بود این رقم
دریافتی شرکت سامسونگ از فروش  ۱۹میلیون دستگاه
گلکسی نوت در سراسر جهان باشد .در این بین شرکت
اپل ،یکی از جدیترین رقبای مدل آیفون  ۷را از دور
خارج شده میبیند و برخالف کاهش ارزش سهام
سامسونگ شاهد باال رفتن ارزش سهام خود است.

بحرانآتشوآیندهعالقهمندیبهسامسونگ

خبرگزاری ایرانشهر

در سراسر جهان ،همه فارسی زبانان شما را
میبینند
www.iranshahrnewsagency.com
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شهر دانمارکیها در کالیفرنیا چه شکلی است؟

 Solvangدر  130مایلی شمال لسآنجلس ،شهر کوچکی است که میعادگاه دوستداران روستاهای اروپایی در پاییز کمرنگ کالیفرنیا به شمار میرود.

شهر  Solvangبه شکل روستاهای سنتی دانمارک ساخته شده است.

 Solvangدر زبان دانمارکی به معنای مزرعه آفتابی است و نام با مسمایی برای این شهر.

شهر  Solvangپر از سوغاتی فروشیهایی از فرهنگ دانمارکی آمریکایی است.

در  Solvangموزهای برای آشنایی با کشور دانمارک پذیرای توریستهاست.

در Solvangخانه ها با دیوار و شیروانیهای رنگی شما را در یک تابلوی نقاشی میگذارد .رژه دختران از مراسم سنتی شهر  Solvangدر پاییز است.

در سال قبل  200برابر جمعیت  5هزار نفری  Solvangتوریست از آن بازدید کرده.

در  Solvangبا غذاها و شیرینیهای دانمارکی از خود پذیرایی کنید
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باستانشناسان ژاپنی :معلم ریاضی هزار ساله
ایرانی در ژاپن

باستانشناسان ژاپنی میگویند که قطعه چوبی را کشف
کردهاند که نشان میدهد ژاپن در ایام باستان منطقهای
«بینالمللی» بود که در آن با «خارجیها» رفتاری یکسان و
برابر با خود ژاپنیها میشده است .این قطعه کشف شده
که بیش از هزار سال قدمت دارد ،نشان میدهد که مردی
ایرانی در حال یاد دادن درسی به ژاپنیها است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،باستانشناسان با استفاده
از فنآوری اشعه مادون قرمز موفق به تحلیل حکاکیهای
روی این قطعه چوب شدهاند .تصویر روی این چوب
نشان میدهد که فردی اهل ایران در حال آموزش در یک
محوطه متعلق به دولت باستانی نارا در ژاپن است.
به گزارش ژاپن تایمز ،یافتههای قبلی نشان میداد که
قدمت داد و ستدهای بازرگانی بین ایران و ژاپن به سال
 ۶۰۰بعد از میالد مسیح باز میگردد .اما این اولین باری
است که مدرکی دال بر حضور یک مأمور رسمی از
خاورمیانه در ژاپن در آن سالها یافت میشود.
به گزارش وبسایت فیزیک دات اورگ ،آکیرو واتانابه

از مؤسسسه تحقیقات فرهنگی نارا که مسئولیت این
تحقیقات تازه را به عهده داشته میگوید احتماالً درسی که
که توسط این فرد ایرانی به ژاپنیها داده میشود ریاضیات
است ،چرا که ایرانیها در این علم استاد بودند.
به عقیده وی این تصویر نشان دهنده بینالملی بودن شهر
نارا است که در آن با بیگانگان رفتاری عادالنه میشده
است.
با آنکه در سراسر قرن هفدهم ،هزاران بازرگان ایرانی به
شهر ناکازاکی رفت و آمد میکردند ،اما مدرکی مبتنی بر
روابط بین حکومتهای این دو کشور در قبل از آن وجود
نداشت .نارا پایتخت کشور ژاپن در بین سالهای  ۷۱۰و
 ۷۸۴میالدی بود.
ایران در دورهای طوالنی برای نزدیک چند سده مرکز
علمی جهان بود و قدمت برخی دانشگاههای تاریخی ایران
به مانند گندی شاپور به عصر ساسانی باز میگردد.
با اینکه ریشه ریاضیات به یونانیان نسبت داده شده اما
رواج این علم در ایران باستان غیر قابل انکار است.
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