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سیاسی  کوشندگان  از  گروهی 
یک  انداختن  راه  با  ایرانی آمریکایی 
کارزار در مرکز درخواست های عمومی 
کاخ سفید، از سوی امضا کنندگان این 
اوباما خواسته اند،  پرزیدنت  از  کارزار 
تهدید خود مبنی بر وتوی احتمالی طرح 
کنگره برای افشای دارایی های رهبران 

جمهوری اسالمی را عملی نکند.
  WE THE PEOPLE وب سایت
که زیر نظر کاخ سفید به جهت طرح 
رییس  از  مردمی  درخواست های 
جمهور ایاالت متحده آمریکا فعالیت 
می کند، با رونمایی از کارزاری تحت 
بدانند«  دارند  ایران حق  »مردم  عنوان 
از رییس جمهور اوباما خواسته تا در 
صورت اخذ 100 هزار امضا از سوی 
 Bruce« پشتیبانان طزح کانگرس من
جمهوریخواه  نماینده   »Poliquin
کنگره آمریکا که نویسنده طرح مقدماتی 
الزام وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
آمریکا برای کشف و افشای دارایی های 
مقامات ارشد جمهوری اسالمی است، 

از وتوی این طرح خودداری کند.
نمایندگان  مالی مجلس  امور  کمیته 
یافتن  خواهان  طرح   این  در  آمریکا 
حساب های پولی احتمالی حدود ۸0 
نفر از رهبران ارشد ایران از جمله علی 
خامنه ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی  
و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در 
بانک های آمریکایی و یا دیگر بانک های 
همچنین  طرح  این  هستند.  خارجی 
داری  خزانه  وزارت  که  می خواهد 
آمریکا نتیجه تحقیقات خود در این باره 
را به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی و 

آذری در اینترنت منتشر کند.
کرد  تهدید  پیشتر رسما  کاخ سفید 
شفافیت  »قانون   ۵۴۶1  .H.R طرح 
دارایی های رهبران ایران« را در صورتی 
که به تصویب نهایی کنگره برسد، وتو 
خواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه خود 
گفته بود که اگر رئیس جمهوری با این 
او  به  مشاورانش  شود  روبرو  مصوبه 

توصیه خواهند کرد که آن را وتو کند.
کنگره  طرح  می گوید  سفید  کاخ 

از  جلوگیری  باعث  آنکه  جای  به 
فعالیت های  مالی  تامین  و  پول شویی 
تروریستی شود، باعث می شود افرادی 
که در چنین اموری فعالیت دارند کمتر 
شفافیت مالی داشته باشند و همچنین 
شدن  شفاف  برای  بازدارنده ای  عامل 

بخش بانکی ایران خواهد بود.
به گفته کاخ سفید، طرح کنگره بر 
قابلیت آمریکا برای استفاده از این ابزار 
تاثیر منفی می گذارد و اهدافی که خود 
طرح به دنبال آن است را تضعیف می 
کند و حتی ممکن است توانایی آمریکا 
برنامه  اینکه  از  یافتن  اطمینان  از  را 
باقی  آمیز  ایران صرفا صلح  هسته ای 

خواهد ماند، به خطر بیاندازد.
دولت فعلی آمریکا به انتقال میلیون 
دالر پول نقد خارج از ضوابط معمول 
اداری و بدون اطالع کنگره به ایران برای 

آزادی چند زندانی متهم است.
این کارزار به جمع آوری یکصدهزار 
امضا تا پایان 23 اکتبر 201۶ برای طرح 

در اتاق بیضی کاخ سفید نیاز دارد.

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

 پرزیدنت اوباما طرح افشای
 دارایی  رهبران ایران را وتو نکند

درخواست جامعه ایرانیان آمریکا:

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

 3۹ اسالمی  جمهوری  عالی رتبه  مقامات  میان  از 
»گرین کارت«  و  مضاعف«  »تابعیت  دارای  مقام 
از  یکی   که  است  جمله ای  این  هستند،  آمریکا 
اطالعات  وزیر  از  نقل  به  ایران  مجلس  نمایندگان 

این حکومت گفته است.
وزیر  که  کرد  اعالم  مجلس  نماینده  نقوی  حسین 
امنیت  کمیسیون  جلسه  در  را  آمار  این  اطالعات، 

ملی مجلس ارائه کرده است.
از  تعدادی  با  اکتبر   ۴ روز  عصر  علوی  آقای 
معاونان خود در جلسه ای با عنوان »بررسی تحقیق 
دارای  و  دوتابعیتی  افراد  وضعیت  از  تفحص  و 
گرین کارت در حوزه مسئوالن و مدیران ارشد« که 
بود  شده  برگزار  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  در 
اعضای  به  این  باره  در  توضیحاتی  و  کرده  شرکت 

داد. کمیسیون 
پرونده  بررسی  از  جلسه  این  در  اطالعات  وزیر   
آن  نتیجه  که  داده  خبر  حکومت  ارشد  مقام   ۷۹
مشخص شدن تابعیت »دوگانه« 3۹ نفر از آنها بوده 

است.
این  در  علوی  آقای  مجلس،  نماینده  این  گفته  به 
اطالعات  وزارت  که  کرد  اعالم  همچنین  جلسه 

زمینه  این  در  و  کرده  رد  را  نفر   3۹ این  صالحیت 
مشخص  اما  است.  نداشته  تعارف«  کس  هیچ  »با 
رد  منظوری  چه  برای  افراد  این  صالحیت  نیست 

شده است.
به نقل از وزیر اطالعات جمهوری اسالمی اعالم 
کارت  »گریت  دارای  که  مسئوالنی  به  که  شده 
در  مسئولیت  بین  می شود  »گفته  هستند  آمریکا« 
کشور و گرین کارت آمریکا یکی را انتخاب کنند.«

اشاره ای  افراد  این  مشخصات  و  اسم  به  اینکه  با 
گرین کارت  خصوص  در  پیشتر  اما  نشده است 
برخی اعضای دولت صحبت هایی مطرح شده بود.

شامل  تحقیقات  این  نیست  مشخص  همچنین 
هم شده  هستند  آمریکا  در  فرزندانشان  که  مقاماتی 
دولت  در  تنها  مقامات  این  آیا  نیز  و  نه  یا  است 
مشغول هستند یا در دیگر دستگاه های حکومتی از 

جمله قوه قضاییه و مجلس هم رصد شده اند.

39 مقام عالی رتبه حکومت ایران گرین کارت آمریکا دارند

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در کانون خبر: کارتون هفته:                             اثر: ژاک فراست

کابینه اوباما از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در 
انتخاب عاصمه جیالنی جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه 
جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران استقبال کرد.

خانم جهانگیر یک وکیل ارشد حقوق بشر و فعال 
لیبرال پاکستانی است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای که در ۴ اکتبر، 
در واشنگتن منتشر کرده گفت: »ما از انتخاب عاصمه 
جهانگیر از پاکستان به عنوان گزارشگر ویژه جدید در 
امور حقوق بشر ایران استقبال می کنیم. او جایگزین 

دکتر احمد شهید از مالدیو شد که در حال حاضر در 
سمت گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده خدمت 

می کند.«
گروه  امناء  هیئت  عضو  اکنون  جهانگیر  عاصمه 
بین المللی بحران است، گروهی غیردولتی که بر روی 
جلوگیری و حل بحران های بین المللی متمرکز است.
صرف  را  خود  ای  حرفه  زندگی  جهانگیر  خانم 
حقوق بشر و بویژه حقوق زنان، حقوق اقلیت های 

مذهبی، و حقوق کودکان در پاکستان کرده است.

او همچنین از بنیانگذاران و دبیر کمیسیون حقوق 
و  دبیرکل  سمت  در  همچنین  و  بوده  پاکستان  بشر 
کمیسیون  این  مدیره  هیئت  رئیس  عنوان  به  بعدها 

خدمت کرده است.
در ماه گذشته، احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور 
حقوق بشر ایران که در حال خروج از این سمت است، 
به خانم عاصمه جهانگیر به مناسب سمت جدید او در 
سازمان ملل متحد تبریک گفت. مراسم تودیع و معارفه 

در ماه نوامبر در ژنو برگزار خواهد شد.

استقبال دولت آمریکا  از انتخاب عاصمه جهانگیر

کانادایی  ایرانی  شهروند  طاهری  الملوک  عزت 
محمدعلی  ارشدش  فرزند  که  تورنتو  ساکن 
به  ایران  در  کنون  تا  پیش  سال   ۵ از  طاهری 
آوری  جمع  برای  است،  زندانی  عقیدتی  جرایم 
بین  عفو  سازمان  درخواست  از  در حمایت  امضا 
الملل برای آزادی محمدعلی طاهری به شهرهای 
زندانیان  صدای  تا  می کند  سفر  کانادا  گوناگون 
گوش  به  را  خود  فرزند  جمله  از  ایرانی  دربند 

برساند. مردم جهان 
در  می گویند  طاهری  محمدعلی  خانواده 
طاهری  الملوک  عزت  سفرهای  از  دور  تازه ترین 
امضا  آوری  جمع  برای  کانادا  شهری  مناطق  به 
این  الملل  بین  عفو  سازمان  درخواست  ثبت  در 
پایانی  هفته  در  کانادایی  ایرانی  سالخورده  مادر 
ماه سپتامبر طی یک روز به چهار شهر میسی ساگا 
 ،)Hamilton( همیلتن   ،)Mississauga(
شهر  و   )St. Catharines(کاترینز سنت 
توریستی نیاگارا)Niagara( در خاک کانادا سفر 
کرده  این شهرها مالقات  در  کنندگان  تجمع  با  و 

است. 
از قرار معلوم خانم طاهری را در این سفر 130 
اونتاریو،  دریاچه  حاشیه  شهر  چهار  به  کیلومتری 
عالوه بر دخترش آذردخت طاهری، گروهی چند  
محمدعلی  فکری  مکتب  شاگردان  از  نفره  ده 
طاهری )عرفان حلقه( همراهی می کردند و در هر 
یک از شهرهای این مسیر نیز گروهی از شاگردان 
با حضور  تا  بودند  قبل گردآمده  از  آقای طاهری 
توجه  عمومی  معابر  در  تجمعاتی  طی  وی  مادر 
شهروندان کانادایی و گروه بزرگی از گردشگران 

خارجی را به موضوع نقض حقوق بشر و تالش 
سازمان  ویژه  کمپین  در  امضا  آوری  جمع  برای 

الملل جلب کنند. بین  عفو 
ضمن  یوتیوب  کانال  یک  در  طاهری  خانواده 
انتشار تصاویری از این گردهمایی ها از کلیه آزاد 
یک  کم  دست  با  تا  خواسته اند  جهان  اندیشان 
تا  بشتابند  الملل  بین  عفو  سازمان  یاری  به  امضا 
انسانی همه زندانیان  اعاده حقوق  آزادی و  زمینه 
محمدعلی  جمله  از  ایران  در  عقیدتی  و  سیاسی 

طاهری فراهم آید.
با  همزمان  نیز  سپتامبر201۶   2۹ جمعه  روز 
خانواده  کانادا،  به  هودفر  هما  خانم  بازگشت 
هفتمین  و  پنجاه  تورنتو  در  طاهری  محمدعلی 

این  کردند.  برگزار  را  خود  خیابانی  تجمع  دوره 
این  وکالی  گفته  به  که  شد  برپا  حالی  در  تجمع 
زندانی عقیدتی در ایران گفته اند : »پرونده آقای 
اوین  دادسرای  بازپرسی  سوم  شعبه  از  طاهری 
دادگاه   2۶ به شعبه  نقائص  تکمیل و رفع  از  پس 
از  پیش  پرونده  این  است«.  شده  ارجاع  انقالب 
روبرو  شعبه  همین  در  اعدام  با صدور حکم  این 

شده بود.
شایان ذکر است هما هودفر که با جرایمی واهی 
از جمله »ورود به حوزه فمنیسم« در ایران زندانی 
درمیانی  پا  و  جهان  عمومی  افکار  فشار  با  بود 
پادشاه عمان )سلطان قابوس( از زندان آزاد و به 

بازگشت. کانادا 

از تورنتو تا نیاگارا: سفر مادر سالخورده ایرانی 
برای احقاق حقوق انسانی فرزند زندانی اش
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در  و  دارد  ایرانی  اصالت  ساله   2۸ اشتری  نرگس 
بریتانیا بزرگ شده و تحصیل کرده است. او در سال 
2010 بنیاد پریشان را به امید بهبود زندگی کودکان 
زن  این  حاال  کرد.  تاسیس  جهان  شده  رها  و  یتیم 
یتیم خانه  برای ساخت  که  تباری  ایرانی  بریتانیایی 
به هند رفته بود می گوید پس از آن که به قتل یک 

و  فشار  تحت  سال  دو  مدت  به  شد،  متهم  کودک 
تعقیب بوده است.

از  را  خود  مادر  و  پدر  کودکی  در  اشتری  خانم 
پریشان،  یاد  به  را  اش  خانه  یتیم  نام  و  داد  دست 
کرد.  انتخاب  دید،  سریالنکا  در  که  یتیمی  کودک 
بنیاد پریشان پس از تاسیس یتیم خانه ای دخترانه 

هند  شرق  در  نابینا  کودکان  از  نگهداری  سرای  و 
افتتاح شد.

به نوشته نشریه دیلی میل در سال 201۴ یکی از 
کودکان ناپدید شد خانم اشتری با اتهام مواجه شد 
و اکنون در صورتی که اتهام ثابت شود، ممکن است 

به حبس محکوم شود.
نرگس اشتری در درخواستی که به زبان انگلیسی 
بریتانیا  در  همکارانش  و  دوستان  از  کرده  منتشر 

خواسته از او حمایت کنند.
کمپین اینترنتی که به همین منظور راه افتاده نیز از 
نراندرا مودی نخست وزیر هند می خواهد در این 

پرونده دخالت کند.
اشتری می گوید تا پایان روند قانونی اجازه ترک 
عادالنه  محاکمه  از  است  نگران  و  ندارد،  را  هند 
برخوردار نباشد و از مردم می خواهد در حمایت از 

او نامشان را به طومار بیافزایند.
او اتهام علیه خود را رد کرده و می گوید با خدماتی 
که به هند کرده احساس می کند مورد خیانت قرار 

گرفته است.

واشنگتن دی سی  در   201۶ اکتبر   1 شنبه  شامگاه 
پایتخت ایاالت متحده آمریکا و با فاصله تنها یک چهار 
 Constitution مجلل  تاالر  در  سفید،  کاخ  از  راه 
Hall گوگوش خواننده سرشناس ایرانی روی صحنه 
رفت. کنسرت گوگوش با جشن های آغاز سال نوی 

۵۷۷۷ عبری همزمان شده است.
نزدیکان خانم گوگوش می گویند این برای نخستین 
بار است که در این سالن مجلل و مهم در پایتخت 
ایرانی  زن  خواننده  یک  میزبانی  به  کنسرتی  آمریکا 

برگزار می شود.
اهمیت برگزاری کنسرت در این سالن ویژه با یک 
خواننده زن ایرانی وقتی بیشتر خودنمایی می کند که 
دریابیم این سالن متعلق به یکی از مهمترین نهادهای 
مدنی زنان در ایاالت متحده آمریکاست که از 11 اکتبر 
1۸۹0 تا اکنون برای 12۶ سال در راستای تحقق برابری 

جنسیتی در آمریکا تالش کرده است.
 Daughters of( آمریکا  انقالب  دختران  انجمن 
the American Revolution( یک سازمان غیر 

انتفاعی است که با هدف ترویج آموزش، میهن پرستی 
و حفظ تاریخ مبارزات مردم ایاالت متحده آمریکا برای 
برابری، فعالیت می کند و در حال حاضر  به  رسیدن 
آن عضو  در  باالی 1۸ سال  از 1۸0هزار دختر  بیش 
هستند. این سازمان با آنکه به همت رنان سفید پوست 
در آخرین دهه قرن نوزدهم تاسیس شده است اما در 
خالل مسیر جنبش حقوق مدنی آمریکا در میانه قرن 
بیستم به یکی از مهمترین حامیان تالش برای سهیم 
سازی گروه های اقلیت )اعم از زنان و آفریقایی تباران(  

در ساختار جامعه مدرن  آمریکا مبدل شده است.

کنسرت گوگوش در پایتخت آمریکا که به مناسبت 
سال نوی عبری برگزار شده است با استقبال خوب 
شهروندان ایرانی تبار ساکن واشنگتن دی سی و حومه 
از  حاکی  رسمی  غیر  آمارهای  بوده است.  روبرو  آن 
سکونت دست کم یکصدهزار شهروند ایرانی آمریکایی 
ایرانیان  جامعه  است.  بزرگ  واشنگتن  محدوده  در 
واشنگتن، دومین اجتماع پرجمعیت ساکن ایرانی تبار 

پس از جنوب کالیفرنیا)لس آنجلس( در ایاالت متحده 
آمریکا محسوب می شود. یاسمن پهلوی که از این 
کنسرت بازدید کرده بود عکسی از خود، شاهزاده و 

گوگوش را در حاشیه این کنسرت منتشر کرد.

در  کلن  شهر  در  که  داریوش  کنسرت  حاشیه  در 
درگیری های  و  اختشاش  دلیل  به  برگزار شد  آلمان 
)محل   Kölner Maritim هتل  سالن  در  مردم 
برگزاری این کنسرت( به بازداشت 1۸ نفر و زخمی 

شدن 2۹ ایرانی تبار دیگر انجامیده است.
دوم  یکشنبه  روز  شامگاه  در  که  داریوش  کنسرت 
اکتبر 201۶ در سالن Kölner Maritim با اغتشاش 
شدید مواجه شد که سرانجام پس از ساعاتی درگیری 

با مداخله پلیس آلمان متوقف شد.
به گزارش شاهدان عینی فضای سالن برگزاری این 
سوی  از  فیزیکی  خشونت  اعمال  از  پس  کنسرت 
این  به  عالقمندان  قبال  در  سالن  حفاظت  ماموران 
خواننده ایرانی بحرانی شد و در نهایت با ضرب و 
شتم از سوی یکی از محافظین این خواننده به یک 
تن  صدها  آن  طی  که  شد  مبدل  عیار  تمام  بحران 
تمام  نزاعی  و  بردند  استیج حمله  به سمت  بی دلیل 

عیار شکل گرفت.
این  در  تن   2۹ گویند  می  کلن  پزشکی  مراجع 
درگیری زخمی شده اند که دست کم ۹ نفر از آنان 
برای درمان تکمیلی مجبور به بستری شدن در مراکز 
یک  در  از چاقو  استفاده  اند. همچنین  درمانی شده 
مورد موجب شده است تا برخی از شرکت کنندگان 
در این کنسرت در مظان اتهام حمل سالح سرد قرار 

داشته باشند.
پلیس کلن می گوید تا کنون 1۸ نفر در ارتباط با 

در  اکنون  هم  و  اند  شده  دستگیر  نزاع  این  پرونده 
بازداشت پلیس هستند.

شاهدان می گویند با اینکه این رویداد در ساعات 
و  داخلی  محوطه  اما  داد  رخ  شب  یکشنبه  پایانی 
ساعات  تا   Kölner Maritim سالن  بیرونی 
از سوی  نیز همچنان  اکتبر  دوشنبه 3  روز  نخستین 
از خسارات  قرار داشت. هنوز  بررسی  پلیس تحت 
بستری  افراد  و وضعیت  کنسرت  سالن  به  احتمالی 
شده در پی جراحات جدی تر گزارشی مخابره نشده 

است.
با انتشار اخبار ضد و نقیض در این باره، داریوش در 

واکنشی که به صورت گفتگوی تلفنی با یک خبرنگار 
منتشر شد، گفت:

»کنسرت جای چاقو نیست و احتمال می دهم این 
درگیری از قبل طراحی شده بود.«

این هنرمند ایرانی با اشاره به موج لغو کنسرت ها در 
ایران گفته: »بعید نیست گروهی به دنبال این بوده اند 
که بگویند بفرمایید این هم از کنسرت های آنان. و به 

این ترتیب تصمیمات خود را موجه جلوه بدهند.«
شایان ذکر است برخی رسانه های داخلی در ایران با 
آب و تاب و دروغ پردازی های محیر العقول این خبر 

را منتشر کرده اند.

درخواست کمک: زن ایرانی انگلیسی در هند متهم به قتل شد

کنسرت گوگوش در تاالر قانون اساسی آمریکا

درگیری در کنسرت داریوش در آلمان: 
داریوش: احتماال کسانی با قصد قبلی این کار را انجام داده اند

در کانون خبر:

سازمان  رهبران  از  رجوی  مریم  عکس  انتشار 
مجاهدین خلق ایران در ویژه نامه هفتمین جشن سالیانه 
فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف، جنجال برانگیز 
این  فارغ التحصیالن  انجمن  تعطیلی  بر  شد و عالوه 

دانشگاه، واکنش هایی را نیز به دنبال داشت.
دانشجوی  خورشیدی   ۵0 دهه  در  رجوی،  مریم 
رشته مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتی شریف بود و 
عکس او با نام »مریم قجر عضدانلو« ساکن فرانسه، به 
عنوان یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف، 
در ویژه نامه فارغ التحصیالن این دانشگاه منتشر شده 
است که این اقدام، تعطیلی انجمن فارغ التحصیالن این 
دانشگاه و جمع آوری همه نشریات را به دنبال داشت.

 33 تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، روز 
علوم،  وزیر  به  کتبی  تذکری  در  اکتبر   ۵ چهارشنبه 
تحقیقات و فناوری، از او خواستار توضیح درباره علت 
چاپ عکس مریم رجوی در ویژه نامه فارغ التحصیالن 

دانشگاه صنعتی شریف شدند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در 
ایران نیز از پیگیری موضوع در این کمیسیون خبر داده 

است.
ویژه نامه  در  رجوی  مریم  عکس  انتشار  وی، 
کاری  را  شریف  صنعتی  دانشگاه  فارغ التحصیالن 

»نادرست و ناشایست« توصیف کرد و از برخورد الزم 
با افرادی که به صورت عمدی یا سهوی این اقدام را 

انجام داده اند، خبر داد.
محمود فتوحی فیروزآبادی، رییس دانشگاه صنعتی 
فارغ التحصیالن  انجمن  دفتر  اینکه  بیان  با  شریف 
دانشگاه صنعتی شریف، در پی این اقدام تعطیل شده 
ایران گفته:  به خبرگزاری سپاه در  این باره  است، در 

نشریه  این  از  تعدادی  از پخش  اینکه  به محض  »ما 
در میان دانشجویان مطلع شدیم، دستور دادیم جلوی 
پخش این نشریه گرفته شده و نشریات پخش شده نیز 

جمع آوری شود«.
تأکید  دانشگاه صنعتی شریف  در  نماینده خامنه ای 
کرده که اگر انتشار عکس مریم رجوی عمدی صورت 

گرفته باشد با عوامل آن برخورد خواهد شد.

جنجال چاپ عکس مریم رجوی در دانشگاه شریف ایران
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روی میز تحریریه:

پرسه زدن در فضایی که بوی لجن نمی دهد

»در آن روزها، پولی در بساط نبود که کتاب بخریم.« جمله  درظاهر ساده ای 
جشن  -»پاریس،  معرکه اش  خوش خوان  در  جایی  همینگوی  ارنست  است.  
چرک نویس های  وقت   به  پاریس  در  تهی دستانه اش  جوانی  درباره   بیکران«- 

طوالنی نویسنده شدن، نوشته بود.
نویسنده  برای  است؟  چون  ذهنم حک شده  در  ساده  تک جمله ی  این  چرا 

خرید کتاب، به اندازه  خریدن قرصی نان و بطری ای شیر مهم بود و ناگزیر. 
اندوه اش از برای نبودن تجمل نبود. کتاب »کاالی لوکس« نبود، خرج برج نبود، 

چیزی بود از جنس نیاز انسان به اکسیژن، به آفتاب، به تکه ای نان.
شنبه  پیش رو، در بعضی کشورها »روز کتاب فروشی« است. از گوشه های امن 
جهان که این روزها برای بقا، دست وپا می زنند و جان می کنند. گوشه هایی که 
برای من روشن ترین تصویر امنیت، خرد، تمدن و شعورند. در میان این هیاهوی 
کرکننده و گوش خراش جهان، به سبکی و نرمی و وقار رقص قاصدک  هایند. 
یا مامان  بابا  بابا که بعضی عصرها  از کتاب فروشی کوچک روبروی دفتر کار 
دستم را می گرفتند و می بردند و برایم کتابی می خریدند و فروشنده  سیبیلوی 
تا  داد  هدیه  بودم  من  که  ساله ای   ۷ به  مدادشمعی  بسته ای  یک بار  مهربان اش 

کتاب فروشی موقر و آراسته  ته آن پاساژ کوچک در تخت طاووس.
یقه   می پوشید،  خوش بافت  ژاکت های  همیشه  کتاب فروشی  صاحب  مرد 
بلوزهایش آهار زده و مرتب بود. مودب بود، به نهایت و بخشی از خواندنی های 
مهم 1۶ تا 20 سالگی ام به توصیه  هوشمندانه  اوست. از کتاب فروشی شلوغ و 
بی اطوار نشر نی در کریم خان تا کتاب فروشی دنجی در والنات کریک یا کلیسایی 
در ایروان که کتاب فروشی شده بود، از همزاد برنارد شاو که در پس کوچه ای در 
استانبول کتاب فروشی کهنه  مسحورکننده داشت تا شرکت کتاب  در وست وود 

که در و دیوارش راوي حکایاتي از یک استقامت فرهنگي است.
قسم به کنج کتاب فروشی های چندطبقه  بزرگ به زیر آسمان هایی که زیسته ام، 
هر کتاب فروشی که بسته می شود، دردی در قفسه ی سینه ام می پیچد. این که در 
هیاهوی رقابت با آمازون و بقیه، از نفس می افتند و پژمرده می شوند. من هنوز با 

کتاب الکترونیکی اخت نشده ام، کتاب هایی را که به اجبار نسخه  الکترونیکی شان 
را دارم، با بی میلی و کند می خوانم.

هنوز همیشه کتابی در کیف دارم و یکی از آن تصویرهای به  زودی »از ُمد 
در  انتظار، دست  اتاق  و  کافه  و  اتوبوس  و  مترو  و  قطار  در  که  افتاده« هستم 
هنوز  زدن اش،  و صفحه ورق  می کشد  بیرون  کاغذی  کتابی  می کند،  کیف اش 
»صدادار«است و با تکان یک انگشت نیست. کتاب کاغذی برای من چیز دیگر 
است و کتاب فروشی ها، جادوی واقعی و همان دری که آلیس را به سرزمین 

عجایب می برد.
کتاب فروشی ها برای من از نشانه های شخصی و مهمی اند که میان این بساط 
کرکننده، هنوز  آدم هایی هستند که می اندیشند، تامل می کنند و هم نوای هیاهوی 
بسیار برای هیچ نیستند. گاهی که نفس ام از اخبار بد، از نکبت باالوپایین زندگی، 
از پستی آدم های پلشت بند میاد به کتاب فروشی می روم. نه برای این که لزوما 
کتابی بخرم، برای این که در فضایی نفس بکشم که بوی لجن نمی دهد، برای 
دمی پرسه زدن در سکوت دلچسب که دیگر دارد کاالی لوکس و دست نیافتنی 
می شود. برای این که به سکوت و نرمی آدم هایی را که به تماشا بنشینم که سر 
در کتاب دارند یا چیزکی می نویسند. بعد خیال پردازی کنم که چه می نویسند و 
رفت وآمد آرام آدم  های مغازه را به نظاره بنشینم که شاید روزی دست نوشته های 

همین مهمانان کتاب فروشی را تر و تمیز و آراسته و چاپ کنند.
کتاب فروشی ها از موقرترین مکان های هر اجتماع کوچک و بزرگ اند و باید 
باشند. دست وپا زدن  کتاب فروشی ها برای بقا از دردناک ترین واقعیت های تلخ 
تلخی روزگار ماست و این بی خیالی فراگیر به سرنوشت  و لزوم بودن شان و 

اهمیت شان در روزمره  کوچک و بزرگ، غم انگیز است.
از حال خوشی که پرسه زدن میان کتاب ها و  آدمی زاد خیلی دور شده است 
کتاب فروشی ها برایش چیزی باشد از جنس قرصی نان، بطری  ای شیر، تنفس، 
آفتاب و اندوه »در آن روزها، پولی در بساط نبود که کتاب بخریم«، اندوهی 

باشد عمیق.

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

به مناسبت روز ملی کتاب فروشی:
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44175&Status=2
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می خورد«.  سرما  دنیا  می کند،  عطسه  آمریکا  »وقتی 
این ضرب المثلی است که در رابطه با قدرت سیاسی و 
اقتصادی آمریکا زیاد شنیده می شود. مجمع جهانی اقتصاد 
گزارشی منتشر کرده که در آن به تغییر سیاست خارجی 

ایاالت متحده آمریکا اشاره پرداخته است.
این گزارش با اشاره به اینکه جهان، از لندن گرفته تا 
لوآندا )پایتخت غنا( تحت تاثیر تحوالت در آمریکا قرار 
دارند، اضافه کرده است: »اما در میان خود آمریکایی ها که 
به ارزش های آمریکایی برای خودشان باور دارند، سیاست 
خارجی با فشارهای بسیاری همراه است. بر اساس یک 
نظرسنجی که در سال گذشته انجام شده است ۵2 درصد 
آمریکایی ها خواسته اند که کشورشان به دنبال منافع خود 
در معادالت جهانی باشد. این رقم در اوج جنگ سرد 

)دهه 1۹۶0( تنها 20 درصد بود«.
بر اساس این گزارش، اقتصاد، سیاست و راهبردهای 
امنیتی ایاالت متحده در باالترین حد تهدید در مقایسه 
با مدت های مشابه در ۷0 سال گذشته قرار دارد. پس 
و  جمهوری خواهان  میان  قدرت  جابجایی  سال ها  از 
دموکرات ها حاال مردم نسبت به کارایی نمایندگان هر دو 
سوی ماجرا برای ریاست جمهوری با تردید نگاه می کنند.
در  امروزه  که  است  تامل  قابل  آنجا  از  نکته  این 
از  برآمده  از دستاوردهای آن  لیبرال که بسیاری  جهان 
سیاست های ایاالت متحده آمریکا است چنین مشکالتی 
دیده نمی شود و بسیاری از »این ارزش ها بهره مند شده اند«؛ 
دستاورهایی که در ۷0 سال گذشته به »رشد بی سابقه رفاه، 
رهایی میلیون ها نفر از فقر، ایجاد نزدیک به 100 دولت 
دموکراتیک و گسترش صلح در میان قدرت های بزرگ 

جهان« منجر شده است.
اما باید توجه داشت که سیاست خارجی ایاالت متحده 
آمریکا می تواند در ۴ محور با تغییراتی جدی روبرو شود.

اصالحات در اقتصاد جهانی

موسسه های چند ملیتی پس از جنگ جهانی دوم نقش 
بسیار مهمی در چهارچوب نظام اقتصاد آزاد بازی کردند. 
با بروز بحران های اقتصادی در سال های اخیر، نقش این 
موسسات بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما دنیا حاال 
با آنچه در سال 1۹۴۴ با آن روبرو بود بسیار تفاوت دارد و 
نمی توان انتظار داشت مانند گذشته ۷30 نماینده در »برتن 
وودز« دور هم جمع شوند و »صندوق بین المللی پول« 
را برای حل بحران های اقتصادی پس از جنگ راه اندازی 

کنند.
تغییر نقش  کشورها در اقتصاد جهانی این معادله را تغییر 
داده است. امروز چین نقشی اساسی در اقتصاد جهانی 
دارد و حتی یک شرکت چند ملیتی در کشورهای بنلوکس 
)اتحادیه همکاری در اروپا شامل کشورهای بلژیک، هلند 
و لوکزامبورگ( هم می تواند در ابعاد جهانی تاثیرگذار 
باشد. در چنین شرایطی است که ایاالت متحده آمریکا به 
عنوان بزرگترین شریک اقتصاد جهانی باید راهبرد سیاست 

خارجی خود را تغییر دهد.

چشم انداز امنیت جهانی
تنها اقتصاد جهانی نیست که دچار تغییرات جدی شده 
است، بلکه امروز مساله امنیت با تعریفی متفاوت عرضه 
می شود. پس از چند دهه صلح نسبی، »تهدید مرز های 
اتحادیه اروپا، تنش میان کشورهای همسایه دریای چین 
و افزایش تهدیدات تروریسم اسالمی« امنیت جهانی را با 

چالش های جدید امنیتی روبرو کرده است.
یافتن راه حل برای این گونه چالش ها در گذشته بر 
عهده ایاالت متحده آمریکا بود اما کاهش بودجه دفاعی 
این کشور به معنای آن است که این گزاره دیگر معنی 
سابق خود را ندارد. »با کاهش بودجه نظامی )دفاعی( 
ایاالت متحده، نقش آمریکا به عنوان حالل چالش های 
جهانی با عالمت  سوال هایی روبرو شده است«. این تغییر، 
نه تنها سیاست خارجی آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد 
بلکه »می تواند بر امنیت کل سیستم جهان آزاد در مقابله با 

چالش ها تاثیر داشته باشد«.

انقالب انرژی در آمریکا
آمریکا امروز از بزرگترین وارد کننده نفت در جهان به 
بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان تبدیل شده 
است. بسیاری بر این باورند که این »انقالب انرژی« تنها 
یک سیاست مهم برای ایاالت متحده آمریکا محسوب 

نمی شود و در آینده نزدیک، نوع رابطه و نحوه کنار آمدن 
آن با سایر کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این انقالب می تواند حتی به اتحادیه اروپا و متحدان 
آسیایی آمریکا کمک کند تا وابستگی خود را به کشورهایی 

که منبع انرژی محسوب می شوند کاهش دهند.

بخش خصوصی
امروز با ارزش ترین دارایی آمریکا در سیاست خارجی، 
قدرت اقتصادی این کشور و نه الزاما توان نظامی آن است. 
این دارایی به آمریکایی ها فرصت می دهد تا به عنوان یک 
رهبر فرهنگی، نقش ایفا کنند. تمایل بسیاری از خانواده ها 
آمریکایی  دانشگاه های  به  فرزندانشان  فرستادن  برای 

می تواند گویای تاثیرگذاری آمریکا از این منظر باشد.
و  نرم«  »قدرت  در  آمریکا  متحده  ایاالت  دارایی های 
در بخش هایی همچون »آموزش، نوآوری و کارآفرینی« 
توسط دولت مرکزی کنترل نمی شود بلکه امروز شبکه  
پیچیده ای از بخش خصوصی است که این قدرت را در 

دست دارد.
حال باید دید که آیا در سال های آینده دولت آمریکا 
می تواند با بخش خصوصی همکاری کند و بخشی از 
سیاست های خارجی خود را با توجه به این »قدرت نرم« 

مشخص کند یا خیر.

درآمد واقعی نزدیک به دو سوم خانواده ها در 2۵ کشور 
پیشرفته اقتصادی در فاصله  بین سال های 200۵ تا 201۴ 
تقریبا ثابت بوده یا کاهش داشته است؛ پدیده ای که اگر 
جدی گرفته نشود می تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی 

ویران کننده ای به همراه داشته باشد.
اکثر مردم در کشورهای دارای اقتصادی پیشرفته بعد 
از جنگ جهانی دوم می توانند به راحتی ادعا کنند که از 
والدین خود زندگی راحت تری دارند. با یک وقفه کوتاه 
در دهه 1۹۷0 که بحران جهانی اقتصاد به وجود آمد در 
بسیاری از این زمان ها می توان ادعای زندگی بهتر را ثابت 
کرد و نشان داد که در طول این مدت خانواده ها شاهد 
افزایش درآمد خود بودند. در فاصله سال های 1۹۹3 تا 
200۵ میزان این افزایش در 2۵ کشور پیشرفته اقتصادی 

حدود 2 درصد بود.
اما این روند افزایشی به پایان رسیده است. گزارشی 
که موسسه جهانی مک کینزی منتشر کرده به دنبال پاسخ 
دادن به این پرسش است که آیا ما از والدین خود فقیرتر 
زندگی می کنیم؟ ثابت ماندن یا کاهش میزان درآمد در 
فاصله سال های 200۵ تا 201۴ شامل ۶۵ تا ۷0 درصد 
مردم و جمعیتی نزدیک به ۵۴0 میلیون نفر می شود. این در 
حالی ست که دولت ها میزان مالیات درآمدهای پایین را تا 
حد یک چهارم کاهش داده اند اما ما همچنان شاهد سقوط 

یا ثبات درآمد خانواده ها هستیم.
یافته های جدید ارائه شده در گزارش موسسه مک کنیزی 
نشان می دهد که نابرابری درآمدی تا حدود زیادی بر 
نامتناسبی تاثیر گذاشته و  درآمد خانواده ها به صورت 
افزایش شدید درآمدی در برخی خانواده ها نتوانسته  است 

به یک توزیع عادالنه درآمد منجر شود. در این میان جوانان 
و کارگران با سطح سواد پایین تر بیشترین ضربه را متحمل 

شده اند.
رکود اقتصادی و روند آرام بازگشت به دوران ثبات 
پس از سال 200۸ به طور چمشگیری در عدم پیشرفت 
درآمدی و دیگر عوامل بلندمدت اقتصادی خانواده ها نقش 
داشته است. این تاثیر شامل پیر شدن روند جمعیتی خانواده 
و همچنین تغییر بازار کار از جمله کاهش دستمزدها در 

زمان سقوط تولید ناخالص ملی می شود.
تاثیرهای اقتصادی و اجتماعی این روند، تباه کننده است. 
بسیاری از کسانی  که شاهد افزایش درآمدی نبوده اند در 
حال از دست دادن باور خود به سیستم اقتصاد جهانی 
هستند. نزدیک به یک سوم کسانی  که درآمد آنها بهبود 
نداشته است، می گویند که آنها به فرزندان خود و پیشرفت 

آرام آنها در آینده می اندیشند. این افراد نگاهی منفی به 
تجارت آزاد و مهاجرت دارند.

اگر رشد پایین اقتصادی ادامه پیدا کند نسبت خانواده هایی 
که سطح درآمدی آنها کاهش یافته و یا ثابت خواهند ماند 
در دهه آینده به ۷0 تا ۸0 درصد خواهد رسید. حتی اگر 
رشد اقتصادی شتاب بیشتری به خود بگیرد تاثیر چندانی 
روی این اعداد نخواهد داشت و تعداد خانواده هایی که در 
دهه آینده آسیب نخواهند دید تنها 10 تا 20 درصد خواهد 
بود اما این عدد می تواند دو برابر شود اگر روند مکانیزه 

کردن محل های کار سرعت بگیرد.
اخبار دلگرم کننده ای در این میان وجود دارد. شیوه های 
موجود بازار کار تغییر خواهد کرد و دولت ها می توانند 
میزان مالیات ها را تغییر دهند. این در حالی ست که دولت ها 
چنین امکانی را زمانی  که آنها با بدهی های شدید روبرو 
هستند، ندارند. برای مثال در سوئد زمانی که دولت برای 
حفظ مشاغل در طول دوران رکود اقتصادی دخالت کرد 
نزدیک به 20 درصد خانواده ها با کاهش درآمد یا ثبات 
درآمدی روبرو شدند اما سطح درآمدهای قابل تصرف 
پس از وضع مالیات برای تقریبا تمام شهروندان این کشور 
باال رفت. در ایاالت متحده آمریکا که نرخ مالیات کمتر 
و جابجایی مالی بیشتری در بازار وجود دارد این امکان 
فراهم شده است که چهار پنجم جمعیت شاهد افزایش 

درآمد خانواده ها باشند.
تالش هایی از این دست همراه با تشویق کارآفرینان و 
رهبران اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست های بلندمدت 

می تواند تفاوتی واقعی را ایجاد کند.

در جهان سیاست و اقتصاد:                             کامیار بهرنگ

 سیاست خارجی آمریکا 
و عوامل تاثیرگذار بر آن

آیا ما از پدران و مادران خود فقیرتر خواهیم بود؟

www.iranshahrnewsagency.com

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

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36025
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42409&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44011&Status=2
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جمعه 16 مهر/7 اکتبر

130۴ خورشیدی ) 1۹2۵ میالدی(
زادروز ایرج افشار، پژوهشگر و متن شناس

کتا بهای شادروان استاد ایرج افشار در شرکت 
کتاب موجودند

130۵ خورشیدی ) 1۹2۶ میالدی(
تشکیل »اتاق تجارت« به ریاست حاج حسین 

آقا مهدوي ) امین الضرب(
13۷0 خورشیدی ) 1۹۹1 میالدی(

اوستاشناس  دولتشاهی،  عمادالدین  درگذشت 
ُکرد، که بنا به مدارک خود اوستا، زرتشت را ُکرد 

می دانست

شنبه 17 مهر/8 اکتبر

12۶۶ خورشیدی ) 1۸۸۷ میالدی(
زادروز علی نقی وزیری، موسیقیدان
131۸ خورشیدی ) 1۹3۹ میالدی(

زادروز گلی ترقی، داستا ن نویس و رمان نویس
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

یکشنبه 18 مهر/9 اکتبر

1323 خورشیدی ) 1۹۴۴ میالدی(
زادروز مهرانگیز کار، حقوقدان، روزنامه نگار، 

فعال سیاسی
خانم کار در شهر اهواز تولد شده و دانش آموخته 
دوره کارشناسی رشته حقوق دانشکده حقوق و 

علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران است.
در  کار  مهرانگیز   13۷۹ سال  فروردین  در 
کنفرانس »ایران بعد از انتخابات« که توسط بنیاد 
هانریش بل در برلین برگزار شده بود )مشهور به 

کنفرانس برلین( شرکت کرد.
این کنفرانس توسط مخالفان جمهوری اسالمی 
از  بازگشت  از  کار پس  مهرانگیز  به هم خورد. 
این کنفرانس در شعبه سوم دادگاه انقالب مورد 
بازجویی قرار گرفت و دستگیر شد. او به مدت 
از آن  دو ماه در زندان اوین زندانی بود و پس 

آزاد شد.
مهرانگیز کار از سال 13۸1 در غربت اجباری 
پژوهشگاه های  و  دانشگاه ها  با  و  می برد  سر  به 
معتبر جهان از جمله دانشگاه هاروارد و کلمبیا در 
آمریکا و موسسه تدا در ژاپن در زمینه حقوق بشر 

همکاری کرده است.
مهاجرت  کالیفرنیا  جنوب  به  اخیرا  کار  خانم 

کرده است.
آثار این نویسنده چاپ داخل و خارج از ایران 

درشرکت کتاب موجود است
13۵۶ خورشیدی ) 1۹۷۷ میالدی(

ده شب   « معروف   - شعر  برگزاري شب هاي 
شعر« در باشگاه انجمن فرهنگي ایران و آلمان 

13۶0 خورشیدی ) 1۹۸1 میالدی(
تنفیذ حکم ریاست جمهوری آخوند خامنه ای از 

سوی آخوند خمینی
13۸۷ خورشیدی ) 200۸ میالدی(

درگذشت اردشیر محصص، یکی از نام آوران 
اثر  بر  تجسمی،  هنرهای  و  کاریکاتور  عرصه 

بیماری درسن ۷0 سالگی در شهر نیویورک. 
از   131۷ شهریور   1۸ در  محصص  اردشیر 
مادری شاعر و پدری قاضی در رشت به دنیا آمد. 
اردشیر 3 ساله بود که به همراه برادر بزرگ ترش 
نازی ها«  جان  »بالی  مشهور  سریال  تماشای  به 
منزل  در  برگشت  سینما  از  که  زمانی  بود،  رفته 
از او درباره داستان فیلم سواالتی کردند و چون 
او نمی توانست ماجرای فیلم را شرح دهد آنچه 
اولین  این  را دیده بود روی کاغذ طراحی کرد. 
طراحی محصص بود و آغاز راهی که بعدها او 
مبدل  جهان  و  ایران  طراحان  مشهورترین  به  را 

ساخت.
او سال های پس از انقالب را در نیویورک سپری 
کرد و تعدادی طرح برای روزنامه نیویورک تایمز 
کشید و هم اکنون مجموعه ای از ۸0 تا 100 اثر از 
وی در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری می شوند.
اردشیر  آثار  مجموعه  میالدی،   200۶ سال  در 
به  نیویورک  مدرن  هنرهای  موزه  در  محصص 

نمایش گذاشته شد.

دوشنبه 19 مهر/10 اکتبر

131۹ خورشیدی ) 1۹۴0 میالدی(
و  سینما  تئاتر،  بازیگر  بنایی،  پوری  زادروز 

تلویزیون
فیلمهای این هنرپیشه در مرکز موسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است
132۹ خورشیدی ) 1۹۵0 میالدی(

برگزاری مراسم نامزدی محمدرضاشاه پهلوی و 
ثریا اسفندیاری درکاخ مرمر

1331 خورشیدی ) 1۹۵2 میالدی(
روزنامه  مدیر   - فاطمی  حسین  دکتر  انتخاب 
باختر امروز و نماینده مجلس - به سمت وزیر 

امور خارجه ایران
133۴ خورشیدی ) 1۹۵۵ میالدی(

 پیوستن ایران به پیمان »ستنو«
13۶3 خورشیدی ) 1۹۸۴ میالدی(

درگذشت امیری فیروزکوهی - شاعر
13۷3 خورشیدی ) 1۹۹۴ میالدی(

درگذشت حسن گلنراقی، خواننده ایرانی )زاده 
)1300

موسیقی  جاویدان  آثار  از  ببوس  مرا  دی  سی 
ایران و صدای شادروان گلنراقی در مرکز موسیقی 
و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

سه شنبه 20 مهر/11 اکتبر

12۸۹ خورشیدی ) 1۹10 میالدی(
انتشار روزنامه » نوبهار« توسط میرزا محمدتقی 
در  رضوی  قدس  آستان  الشعرای  ملک   - خان 

مشهد
1313 خورشیدی ) 1۹3۴ میالدی(

گشایش آرامگاه فردوسی با نطق رضاشاه پهلوی
پایه طرح  بر  به دست هوشنگ سیحون  بنا  این 
پیشین کریم طاهرزاده بهزاد، با کمی تغییرات در 
ابعاد و اندازه و تزئینات، طراحی و بازسازی شد. 
سرکار و معمار مجری ساختمان حسین لرزاده و 
حسین حجارباشی زنجانی و تقی درودیان مباشر 

ساخت این بنا بودند.

13۵0 خورشیدی ) 1۹۷1 میالدی(
جشن های  مراسم  در  پهلوی  محمدرضاشاه 
2۵00 ساله در آرامگاه کورش گفت: »کوروش، 

آسوده بخواب که ما بیداریم«
13۵۶ خورشیدی ) 1۹۷۷ میالدی(

اعتصاب سراسری مطبوعات

چهارشنبه 21 مهر/12 اکتبر

130۵ خورشیدی ) 1۹2۶ میالدی(
درگذشت حاج محمدتقی معروف به شوریده 

شیرازی- شاعر دوره قاجار
1333 خورشیدی ) 1۹۵۴ میالدی(

آغاز محاکمه 12 تن از افسران دسته دوم سازمان 
نظامی حزب توده و صدورحکم اعدام برای آنان

13۵۸ خورشیدی ) 1۹۷۹ میالدی(
و  نویسنده   - مصاحب  غالمحسین  درگذشت 

پژوهنده
13۸۹ خورشیدی ) 2010 میالدی(

ظهر  ایرانی  شهیر  خواننده  مرضیه،  درگذشت 
اکتبر در سن ۸۵ سالگی در  روز چهارشنبه 13 
از  وی  استخوان.  سرطان  دلیل  به  پاریس  شهر 
مدتی پیش در بیمارستان آمریکایی شهر پاریس 
بستری بود. مرضیه با نام واقعی اشرف السادات 
مرتضایی، متولد سال 130۴ در شهر تهران بود. 
او با آهنگسازان و ترانه سرایانی چون تجویدی، 
معینی  و  معیری  رهی  خالقی،  یاحقی،  خرم، 
ترانه  و  تصنیف  ها  ه  د  و  کرد  کار  کرمانشاهی 
ماندگار از خود به یادگار گذاشت. وي ایران را 
در سال 13۷3 ترک کرده و با پیوستن به » شوراي 

مقاومت ملي » در پاریس اقامت گزیده بود .
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

پنجشنبه 22 مهر/13 اکتبر

131۶ خورشیدی ) 1۹3۷ میالدی(
نخستین سنگ بنای کارخانه ذوب آهن در پشت 

کوه بی بی شهربانو نصب شد
131۷ خورشیدی ) 1۹3۸ میالدی(

زادروز شهبانو فرح پهلوی
دیبا  قطبی و سهراب  فریده  فرزند  تنها  شهبانو 
بود. فریده قطبی مادر فرح دیبا اهل الهیجان در 
گیالن بود و از تبار صوفی و دانشمند علوم دینی، 
قطب الدین شریف الهیجی بود. پدربزرگ پدری 

وی سفیر ایران در هلند بود.
دبیرستان  در  را  دبیرستان  آخر  سال  سه  او 
فرانسوی رازی گذراند و دیپلم خود را در سال 

133۶ از این دبیرستان گرفت.
در آن ایام شهبانو در امتحانات دیپلم دبیرستان 
شاگرد اول شد و از مدرسه اختصاصی معماری 
از  که  کرد  پذیرش گرفت. وی کوشش  پاریس 
بورس تحصیلی استفاده کند ولی موفق به گرفتن 

آن نشد.
132۸ خورشیدی ) 1۹۴۹ میالدی(

تحصن دکتر محمد مصدق و تنی چند از هم 
فکرانش برابر کاخ شاه

13۴2 خورشیدی ) 1۹۶3(
و  رضایی   حاج   طیب  اعدام  حکم  صدور 

اسماعیل رضایی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
7 تا 13  اکتبر  )16 تا 22 مهر(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

نسخه فارسی کتاب »نا انسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای 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 می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  
ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

آیشمن
در دادگاهش، در مورد نخستین دیدارش از اتاق گاز

»تنها این موارد را می دانم. فقط یک اتاق دیدم که اگر هنوز درست به خاطرم 
باشد شاید پنج برابر این جا بود یا شاید هم چهار برابر بود. یهودی ها در این اتاق 
بودند. باید برهنه می شدند و سپس کامیونی که کاماًل درزبندی شده بود در برابر 
پلکان جلوی ورودی می ایستاد. آن وقت یهودیان برهنه باید سوار می شدند. سپس 

در کامیون را می بستند و کامیون به راه می افتاد.«
چند نفر در کامیون سوار می شدند؟

»نمی توانم دقیق بگویم. نمی توانستم خودم را راضی کنم به دقت تمام وقت را 
به درون کامیون نگاه کنم. نمی توانستم نه. دیگر نمی توانستم فریادها و، و، خیلی 

ناراحت بودم.
سپس کامیون را تعقیب کردم- حتماً همراه برخی از افراد آن جا بودم که راه را 

می دانستند. سپس وحشتناکترین صحنه تمام عمرم را دیدم.
کامیون کنار گودال درازی توقف کرد. درهایش را باز کردند و جسدها را به 
گودال ریختند. هنوز یادم هست که یک غیرنظامی با انبر دندان های اجساد را 
می کشید و سپس به سرعت از آن جا دور شدم. سوار ماشین شدم. رفتم و دیگر 
حرفی نزدم. از حد تحملم گذشته بود. فقط می دانم آن جا یک پزشک سفیدپوش 
به من گفت باید از یک روزنه به افراد درون کامیون نگاه کنم. از این کار سر باز 

زدم. نمی توانستم هیچ چیزی نمی توانستم بگویم. باید از آن جا می رفتم.
به برلین رفتم. به مولر، فرمانده ام خبر دادم. عین همین حرف ها را به او زدم. بیش 
از این چیزی نبود که بتوانم به او بگویم... وحشتناک بود... باور کنید... به او گفتم 

دوزخ است، نمی توانم، یعنی، من نمی توانم این را تحمل کنم.«

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

http://
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=32351&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10919&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44270&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38346&Status=2
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رویدادهای هفته:

 از جمعه 7 اکتبر 2016

در جنوب کالیفرنیا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE پیش بینی هوا

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

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

کانون هنر ایران برگزار می کند

عارف نامه با حضور هما سرشار 
یکشنبه 30اکتبر ساعت ۷ شب 

بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 9 08 08 08
American Jewish 

University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

آخر هفته در کاباره تهران 

جمعه و شنبه 1۴ و 1۵ اکتبر 
همراه با شهره

818 985 5800
کاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

مراسم یوم کیپور

سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 اکتبر
بلیط در شرکت کتاب موجود است

323 654 4700
 Beth El Synagogue
1317 N. Crescent Heights 

Blvd.,
  W Hollywood, CA 90046  

آخر هفته در کاباره تهران 

جمعه و شنبه ۷ و ۸ اکتبر 
با شهرام صولتی همراه 

818 985 58 00
کاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

امید  کنسرت 

شنبه 22 اکتبر ساعت ۸/30 شب 
بلیط در شرکت کتاب موجود است

918 9 08 08 08
818 985 5800
 Dolby Theatre
6801 Hollywood Blvd., 
Hollywood, CA 90028

عظیمی  علی  کنسرت 

یکشنبه ۶ نوامبر 
ورودیه ۴۴ دالر 

بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
310 909 3627
EL Rey Theatre
5515 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90036

یارشاطر  رونمایی کتاب احسان 

در گفتگو با ماندانا زندیان
یکشنبه ۹ اکتبر ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر

818 9 08 08 08

147 Dodd Hall,
 UCLA

آموزش رقص و تندرستی

با الدن همایون صفت
سه شنبه ها ساعت ۷ تا ۸/30 شب 

310 962 7010

11660 W. Olympic Blvd., 
Los Angeles, CA 90064

عشق از دیدگاه علم و عرفان 

سخنران: دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت ۷ تا ۹ شب

949 454 1555
بنیاد ابن سینا 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

کالسیک  موسیقی  کنسرت 

تبیانی  به رهبری مهران 
یکشنبه ۶  نوامبر ساعت ۸:00  شب 
بلیط در شرکت کتاب موجود است

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

چهارشنبه ها در کاباره تهران 

همراه با شهبال شب پره 

818 985 5800
کاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

کالس های موسیقی
 

کوشادپور سوسن 
تمام روزهای هفته 

310 477 7477
310 277 4824

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

تصویرگری  کارگاه های 

نورالدین زرین کلک 
از یکشنبه 1۶ اکتبر ساعت 2 تا ۶ بعد از ظهر

949 872 7411

UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

آخر هفته در کاباره تهران 

جمعه و شنبه 21 و 22 اکتبر 
همراه با هنگامه و فرشید امین

818 985 5800
کاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

شب شعر در بت دیوید 

سه شنبه ها از ساعت ۷/30 تا ۸/30 شب
 

818 344 8523

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

خانواده  آموزشی  سمینار 

یکشنبه ۹ اکتبر ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر 
ناناز پیرنیا  با حضور دکتر 

ورودیه 2۵ دالر 
949 679 9911

Hyatt Regency Hotel
1107 Jamboree Road,
Newport Beach

خودی و ناخودی 

پرسش و پاسخ با هما سرشار 

شنبه ۸ اکتبر ساعت ۵ بعداز ظهر
 

دانشگاه یو سی دیویس، 
سالن مرکز فارغ التحصیالن 

UC Davis, Walter A, 
Buehler Alumni Center

مهرگان  جشن 

یکشنبه ۹ اکتبر از ساعت 11 صبح
ورودیه  10 دالر 

بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 700 0089
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood 

Drive, 
Universal City, CA 91608

میهمانی پاییزی بنیاد برابری پارس 

با هنرنمایی مارتیک همراه با پذیرایی شام
شنبه 1۵ اکتبر 201۶ 

650 321 6400

SLS Beverly Hills Hotel 
465 S La Cienega Blvd.,
Los Angeles, CA 90048

event@08.net تنظیم:  مژگان انوشیروانی

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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.

event@08.net

نمایش گوش کن 

شنبه 22 اکتبر ساعت ۷ شب 
تهیه کنندگان: سوسن و فریبرز یوسفی

با معرفی: آسیه ضیائی 
ورودیه 2۵ تا ۵0 دالر 

Morgan Wixon Theatre 
2627 Pico Blvd,
 Santa Monica, CA 90405
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در پیرامون ما:

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

شما  هم می توانید رویدادهای محلی 
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید

با شروع ماه محرم و نزدیک شدن به ایام عاشورا 
نقاط  از  بسیاری  در  عزاداری  مراسم  تاسوعا،  و 
به چشم می خورد. همانطور که می دانید هر  ایران 
شب مراسم سینه زنی  و عبور دسته ها از کوچه پس 
کوچه های تنگ و باریک و یا خیابان های اصلی  و 
پهناور، حال و هوای دیگری به سطح شهر می دهد. 
پوش،  سیاه  پا  سرتا  بزرگ  و  کوچک  از  مردان 
زنجیر به دست گرفته و پشت سر هم در صف های 
و  بزرگان  می پردازند.  راهپیمائی  به  مرتب  نسبتا 
می کنند  افتخار  این  به  هم  محله  هر  پیشکسوتان 
که علم حسین را بر دوش بگیرند و در صف اول 

قرار داشته باشند. 
و  موزون  حرکات  و  موسیقی   به  کنون  تا  آیا  اما 
آیا  شما  نظر  به  کرده اید؟  توجه  عزادارن  هماهنگ 
آواز حتی در لحظات غم  همگام شدن موسیقی  و 
نیست؟ چطور موسیقی   اندوه و عزاداری جالب  و 
شده  عجین  انسان ها  ما  خون  و  پوست  با  اینچنین 
است که تقریبا در تمام ابعاد زندگی ، چه در جشن و 
پایکوبی و چه در عزا و اندوه همواره حضور دارد؟!
حالتی  هر  در  موسیقی   که  معتقدند  محققان   
درونی   حس  تشدید  و  انگیختن  بر  در  می تواند 
انسان ها موثر باشد. همانطور که می دانید در سالیان 
دور، در هنگامِ جنگ، برای از بین بردن حس ترِس 
موسیقی  از  شجاعت  حس  تقویت  و  جنگجویان 
استفاده  است  بوده  نوازی  طبل  عمد تًا  نظامی که 
کشاورزان  دیگر  مثالی  عنوان  به  یا  می شده است. 
و زارعان در هنگام کار بر روی زمین تصنیف های 
مرتبط به کارشان را زمزمه می کردند که در آنها امید 
به سالی  پر بار و بارانی فراوان و محصولی پربرکت 
موسیقی ها،  از  گونه  این  میان  در  اما  می زد.  موج 
از دیگر موارد،  نوحه  یا  به عزا و  موسیقی مربوط 
آنکه  جالب  و  است،  تر  فرد  به  منحصر  و  بارزتر 

کمتر مورد توجه و بررسی  قرار گرفته است.
اولین  کرد؟  مویه  کسی   چه  بار  اولین  راستی   به 
بار نوحه یا تعزیه برای چه مراسمی انجام شد؟ آیا 
ابزاری که در  اصالت تعزیه و یا آالت موسیقی  و 

موارد استفاده می شود به ایران بر می گردد؟
جالب است بدانیم که طبل، سنج و زنجیر که از 
ارکان اصلی  مراسم عزاداری محرم است ریشه شان 
طریق  از  مرور  به  که  برمی گردد  هند  کشور  به 
گفته  و  است  شده  ایران  وارد  همسایه  کشورهای 
مورد  ایران  در  طبل  که  باری  اولین  که  می شود 
شمال  در  قزلباش ها  توسط  گرفت،  قرار  استفاده 
صفوی  اسماعیل  شاه  دوره  در  آذربایجان  غرب 
بوده است که به مرور نه تنها در مناسک و مراسم 
قرار  استفاده  مورد  نیز  عزاداری  در  نظامی  بلکه 

گرفته است.
بین مردم و  البته  نیز چنین بوده که   سنج و دمام 
نواحی جنوبی ایران بیشتر رواج داشته است که در 
دوره معاصر، بعد از جنگ ایران و عراق و پراکنده 
شدن مردم جنوب، این سازها بین دیگر اقوام ایرانی  
نیز رواج پیدا کرده و به علت حزن انگیز بودن نوای 
این سازها بیشتر در موسیقی  عزا مورد استفاده قرار 

گرفته است.
اگر بخواهیم به قدمت مراسم سوگواری در ایران 
مراسم  این  نمونه های  اولین  از  شاید  کنیم  اشاره 
بتوان به سوگواری برای مرگ سیاوش اشاره کرد 
که به دوران قبل از اسالم بر می گردد که نشان های 
ظروف  کنده کاری های  و  نقاشی ها  روی  بر  را  آن 

سفالی و هنر مینیاتور می توان دید. 
حال آنکه به نوشته تاریخ مراسم سوگواری محرم از 
دوران آل بویه، آغاز و با مهاجرت شیعیان به کشورهای 
دیگر وارد فرهنگ و سنت کشوران اسالمی شد که در 
نتیجه آن، موسیقی مذهبی  به مرور جای خود را پیدا 

کرده و به صورت قالبی مستقل در آمد. 
موسیقی   ایران،  نواحی  موسیقی  های  میان  در 
منطقه جنوب از پربارترین مناطق دارای قطعات و 
میان موسیقی  این  ملودی های مذهبی  است که در 
همین  و  بی همتاست  و  یگانه  هرجهت  از  بوشهر 
یگانگی دستمایه ای شد که از دهه ۴0 خورشیدی 
در ایران تحقیقات بسزایی بر روی موسیقی نوحه 
و  حفظ  هنر  این  و  شود  انجام  بوشهر  در  عزا  یا 

اشاعه یابد. 
به  می توان  زمینه  این  در  که  تحقیقاتی   نمونه  از 
که  است  مجد"  "فوزیه  تحقیقات  کرد،  اشاره  آن 
سی دی  صورت  به  بعد  دهه   3 یعنی    ۷0 دهه  در 
آغاز  سر  که  آمد  در  بوشهر"  در  "اربعین  نام  به 
آهنگ  همچون  دیگری  جاودانه  موسیقی  های 
چون  بزرگانی  ساخته  تنگستان"  "دلیران  سریال 
در  که  است، شد  "علی  رهبری"  و  پژمان"  "احمد 
و  استفاده  بوشهری  عزاداری  موسیقی  مایه  از  آنها 

بهره برده شده است.
این  به  اسالم  رویکرد  است،  ذکر  شایان  آنچه 
مخالفین  از  اسالم  گرچه  است.  موسیقی   از  سبک 
را  موسیقی   از  سبک  این  چون  اما  است  موسیقی  
مشکلی   تنها  نه  نمی داند،  سرور  و  شادی  عامل 
منافع  پیشبرد  بلکه چون در جهت  نمی بیند  در آن 
خود یعنی ترویج دین و عزاداری برای سمبل ها و 
شخصیت های مذهبی صورت می گیرد آن را حال ل 
مسئوالن  ایران  در  نیز  حاضر  حال  در  و  می داند 
حفظ  و  آوری  جمع  صدد  در  اسالمی  حکومت 
آنها  از  که  هستند  محلی  نواحی  موسیقی  و  اشعار 

در مراسم عزاداری استفاده می شود.

*نظرات نویسنده الزاما نظر ایرانشهر نیست و نویسندگان 
ایرانشهر در طرح نظرات خود مستقل هستند.

تاملی در ریشه موسیقی های مذهبی ایران

نازنین بدیعی -طراح  
رقص:

 سهم دختران ایرانی
 از روز جهانی کودکان دختر 

عنوان  به  متحد  ملل  سازمان  طرف  از  اکتبر  یازدهم 
نامیده شده است و تالشی  »روز جهانی کودکان دختر« 
است تا توجه جهانیان را به شرایط سخت و کمبود های 
اجتماعی دختران در سراسر دنیا معطوف کنند. ]الزم به 
حقوق  منظر  از  سال   1۸ زیر  افراد  همه  است  یادآوری 
به سن  که  قلمداد می شوند.[ دخترانی  بین الملل، کودک 
بلوغ می رسند، نیازهای ویژه ای دارند که باید به آن توجه 
کرد، و نابرابری های اقتصادی صدمه زیادی به بهداشت 

دختران در سراسر جهان زده است. 
مورد  در  آگاهی  افزایش  برای  است  فرصتی  دختر  کودکان  جهانی  روز 
تبعیض هایی که کودکان به دالیل جنسیتی با آن مواجه هستند. این نابرابری ها 
تغذیه  آموزش،  به  دسترسی  متنوعی چون  زمینه های  در  می تواند  و مشکالت 
تجاوز  و  برابر، خشونت  قانونی  درمانی، حقوق  و  بهداشتی  مناسب، خدمات 

باشد.
به گفته سازمان ملل متحد سرمایه گذاری کشورها در تامین حقوق اولیه افراد 
از جمله حق دختران برای بهره مند بودن از بهداشت و تحصیل می تواند شرایط 
فقر، خشونت و عقب افتادگی در جمعیت را بصورت محسوسی کاهش دهد. 
از جمله اهداف مورد بحث و پیگیری در این روز می توان به تالش برای بهبود 
با  شرایط برای دختران و زنان جوان از طریق باالبردن سطح آموزش، مبارزه 
یا  منسجم  اجرای  زندگی،  بخشهای  تمان  در  تساوی حقوق  اجباری،  ازدواج 
استوار قوانینی علیه تبعیض جنسیتی و عدم تحمل و پذیرش هر نوع خشونتی 

علیه دختران و زنان جوان به نام سنت و فرهنگ اشاره کرد.
به  بیشتر  توجه  جلب  جهت  ساله  هر   2011 سال  از  که  است  ذکر  شایان 
خواسته های دختران در جهان در این روز یعنی 11 اکتبر بسیاری از ساختمان ها 

سازمان  می شوند.  پردازی  نور  صورتی  رنگ  با  دیدنی  مکان های  و  تاریخی 
حمایت از کودکان آنرا Pinkifizierungen می نامد.  از مکان هایی که تاکنون 
در این روز با  رنگ صورتی نور پردازی شده اند می توان از آبشار نیاگارا، چشم 
لندن، برج مخابرات برلین، کشتی بادبانی در بندر هامبورگ آلمان و... نام برد. 

 رنگ صورتی پر رنگ یک نشانه قوی از شادی، جرات را به نمایش می گذارد، 
البته انتخاب این رنگ  با انتقاداتی زیادی همراه بوده است، زیرا منقدین معتقدند 

که این رنگ خود موجب پیشداوری هایی علیه دختران می باشد .  
که  ایران  در  است،  متفاوت  کامال  ایران  در  وضع  می دانیم  که  طور  همان    
امام هشتم شیعیان، روز دختر جشن! گرفته  به مناسبت تولد معصومه خواهر 
می شود و هیچ تالشی برای بهبود شرایط زندگی دختران صورت نمی گیرد و با 
توجه به مشکالت متعددی که دختران ایرانی دارند، برای مثال  تهیه امکانات 
آموزش برای دختران مناطق محروم، سامان دادن دختران فراری و  ساماندهی 

کودکان خیابانی خصوصًا دختران  که البته این لیست بسیار باال بلند است.
اکثر   که  است  این  می شنویم  همه  از  بیش  ایران  در  که  آنچه  متاسفانه  اما   
مسئوالن، تار موی دختران و زنان مهمترین دغدغه خود و نظام شان بدانند. که 
البته موجب می شود که آنها فرصتی برای بررسی و یافتن راه حل برای مشکالت  

اساسی دختران را  نداشته باشند.
بر روی اکثر دیوارها توصیه هایی در باره حجاب و حجاب برتر! نوشته شده و 
آنقدر در این مورد شعار داده اند که آدم فکر می کند که زنان ایران مشکلی غیر 
از حجاب ندارند. فتوای حرام  بودن استفاده از دوچرخه در مکان های عمومی 
و ممناعت از ورود دختران به ورزشگاه تنها بخش کوچکی از هزاران مشکلی 
است که دختران ایرانی هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. و صد ابته در 

11 اکتبری که از راه می رسد باز هم تادیده انگاشته خواهدشد.
روز جهانی کودکان دختر به یاد دختران و همه محدودیت هایشان ایران باشیم.

اندیشه تدین - کنشگر اجتماعی)بنیاد کودک( :

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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مصاحبه اهتصاصی:                       ندا امین

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- اثر شاتوبریان - از شهرهاي آذربایجان شرقي

2- طایفه غیور ایراني - ادویه هندي - باربر شهري - 
عضو صورت

3- دلهره - پایتخت لتوني
4- باطل کردن - باالبر برقي - ترس وگریز

5- گرانبها - مسیحي - خاکروبه و آشغال
6- مدعي کروي بودن زمین - نا امید - نامي پسرانه

7- سود و فایده - از رودهاي مهم ایران - کوپه قطار
8- اثري از نیما یوشیج - ساعي

9- اثر ساموئل بکت - اضافه انگلیسی - لشکر و سپاه
10- نشانه ها - اندیشه - کنایه از کسی که در مقابل 

کاهش دمای هوا تاب ندارد
11- دوانیدن اسب - چاه فاضالب - دهانه اسب

12- خبر گزاري اتریش - ادبا - حرارت
13- از مرکبات - معلم زن

14- مرطوب - نوعي طالق - مادر بزرگ - عدد عنقا
15- کارش همراهی با نرد کهن در خرمن کوفتن است 

- بادگانه

عمودي :
1- نان پاره گدایي - برآوردن حاجت

2- واحد سطح - آمرزنده - نزدیک بین - جوي خون
3- خانه ییالقي - بلند مرتبه

4- دایه ترکي - اثر هرمان هسه - چغندر پخته

5- اثر لرد جرج بایرون - سوخته دل - فراموشي
6- مرتب و منظم - از جزایر خلیج فارس - مخلوط آب 

و آرد
7- طرف چپ - کباب بي اب! - مرکز عدسي

8- خانه پشت به آفتاب - گالبي
9- کاخي در پاریس فرانسه - رمزینه - مي

10- لباس شنا - صندلي سنگي - عرق النسا
11- صباغ - اسب بهرام گور - میوه نورس
12- پدر ترکي - لوطي - خوب وخوش

13- سنگ انداز - دارنده
14- دانه خوشبو - روانگر - غالف شمشیر - عدد خیطي

15- مرکز استان بوشهر - برد معروف

در پی تداوم آزار نظامیان و کارکنان متصل به دستگاه 
های دولتی ایران، توسط جمهوری اسالمی، عده ای از 
مقامات نظامی و امنیتی دولت درصدد استعفا از سیستم 
رژیم  این  عملکرد  به  اعتراضشان  دنبال  به  و  برآمده 
دیکتاتوری که به دنبال نقض بیش از پیش حقوق مردم 
این کشور هستند، مجبور به ترک وطن و اعالم مخالفت 
خود با جمهوری اسالمی می شوند. در این راستا می 
توان به یک مقام امنیتی ارتش جمهوری اسالمی اشاره 
داشت که به عمق جنایات رژیم دیکتاتوری جمهوری 
اسالمی پی برده است که با سوء استفاده از تخصص وی، 
سعی بر این داشته اند تا هر چه بیشتر بتوانند به اطالعات 
مردم دسترسی پیدا کرده و تا حد ممکن آنها را تحت 

کنترل داشته باشند.
مقام امنیتی ارتشی که به جهت عالقه به دفاع از کشور 
اش وارد نظام شده، اما بی آنکه بداند، در چاهی فرو افتاده 
که بیرون آمدن از آن بهای سنگینی برایش داشته است. 
شخصی که به سبب رشته تحصیلی خود که فن آوری 
اطالعات و تاسیسات مخابراتی بوده است، چون ابزاری 
تحت کنترل نظام قرار گرفته و با اِعمال فشارهای مکرر 
نظام بر خود، سالها ناچار به اطاعت بوده است. آنهم در 
حیطه شغلی که به خاطر حفاظت از مردم کشور اش به 
دنبال آن رفته، اما مقامات جمهوری اسالمی از تخصص 
وی در راستای جاسوسی از مردم و دولتهای مخالف 
خود برآمده بودند. که پس از درخواستهای مکرر ایشان 
جهت استعفا و عدم پذیرش آن از سوی نظام، مجبور به 
ترک وطن می شود تا به مردم وطنش خیانت نکرده و 

در کنارشان باشد.
بخش نخست مصاحبه اختصاصی خبرنگار ایرانشهر با 

مقام امنیتی پیشین ارتش را در ادامه مطالعه کنید:
***

شهرام سبزواری متولد 13۵2 در تهران، کارمند امنیتی 
بخش حفاظت اطالعات ارتش جمهوری اسالمی با رتبه 
12 و تخصص فن آوری اطالعات و تاسیسات مخابراتی 
و شنود، از سال ۸۴ تا ۸۷ مشاورِ معاوِن هماهنگ کننده 
نیروی زمینی در خرید الکترونیکی جهِت تقویت نیروی 
مشاور   ۹0 سال  تا   ۸۷ سال  از  و  بوده  ارتش  دفاعی 
کامپیوتری اداره بهداشت و درمان نزاجا و از سال ۹0 تا 
۹3 مشاور مدیر تهیه خرید نزاجا در بخش الکترونیک و 
سیستم های مربوط به تجهیزات مخابراتی و شنود بوده که 
به واسطه تخصصش موظف به تهیه، بررسی و هماهنگی 
و  اطالعات  فن آوری  سیستم های  از  استفاده  جهت 
تاسیسات مخابراتی و شنود بوده اند که اواخر سال ۹3 در 
پی عدم قبول استعفا از جانب دولت جمهوری اسالمی، 

مجبور به ترک غیر قانونی ایران و پناهندگی به کشوری 
دیگر شد.

دلیل عدم ادامه کارتان در ارتش جمهوری اسالمی و 
ترک ایران چه بوده است؟

- من به واسطه آموزشی که در رشته تخصصی خود 
دیده بودم وارد نظام شدم تا بتوانم از این طریق به کشورم 
خدمت کنم اما مسئله ای که با آن مواجه شدم و هر روز 
بیشتر و بیشتر می شد این بود که مسئولین نظام از کسانی 
که چنین تخصصی دارند برای آسیب رساندن به مردم 
استفاده می کردند و این مسئله ای بود که با اهداف من 
مغایر بود و به شدت آزارم می داد. حدود 1۵ سال در نظام 
خدمت کردم، اما در هر پروژه ای که کار می کردم، می دیدم 
که با انجام آن ضربه بیشتری به مردم کشورم زده می شود. 
بگذارید برایتان مثالی بگویم: حفاظت اطالعات جمهوری 
اسالمی برای کنترل مردم در جامعه دستگاه های شنودی 
در نقاط مختلف از جمله پارک پردیسان که در سال ۸۴ 
به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان خریداری 
شد، نصب کرد تا مکالمات شهروندان را شنود کند و به 
واسطه آن زندگی آنها را تحت کنترل بگیرند و اگر کسی 
برخوردی مغایر با نظام داشت دستگیر و مجازات شود، 
که من در هر پروژه با این مسئله مخالفت می کردم ولی از 
آنجا که آنها به حرف من اهمیتی نمی دادند، کار خودشان 
را ادامه میدادند و این میان فقط برایم مشکالت بیشتری 

به واسطه اعتراضم پیش می آمد.
و دلیل دیگر اینکه به واسطه اطالعاتی که از نظام داشتم 
تمام زندگی من تحت کنترل بود و اجازه انجام هیچ کاری 
مغایر دستور آنها حتا در زندگی شخصی ام را هم نداشتم 
و اینکه پارادوکسی که در نظام می دیدم بسیار مرا آزار 
م یداد، "چرا که به نام اسالم هر چه می خواستند بر سر 
مردم می آوردند" و این مسئله ای بود که با عقایدی که 
در خصوص اسالم مطرح می کردند در تضاد بود و این 
تضاد و رفتارها مرا به جایی رساند که حتا از دین هم 
برگشتم و عطای اسالم و نظامشان را به لقایش بخشیدم 

و در اسفند ماه سال ۹3 به صورت غیر قانونی از کشور 
خارج شدم.

تمام فعالیتهایی که ارگان شما انجام میدادید در چه 
راستایی و با چه هدفی انجام می گرفت؟

- من در ارگانی که مشغول به کار بودم موظف به 
خرید و راه اندازی تجهیزات شنود و تجهیز بدنه دفاعی 
ارتش به دستور رهبر جمهوری اسالمی در ستاد کل و 
پروژه هایی از قبیل "آرالی" که مربوط به مخابرات بود و 

کل کشور را پوشش میداد، بودم.
دستگاه های شنودی که در مورد آن صحبت کردید 
جهت جاسوسی از دول دیگر هم استفاده می شدند؟

- وقتی یک دستگاه شنود خریداری می شود خاصیت 
عام دارد و منوط به این نیست که یک سازمان یا یک نهاد 
و یک دستگاه تلفن را شنود کند، بلکه عامیت دارد. به 
صورت کلی از آنها استفاده می شود که هم در خصوص 
جاسوسی از شهروندان کشور و هم جاسوسی از دولتهای 
دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. که از آن میان می توانم 
به دو دستگاه شنود که در برج میالد نصب شده اند که 
یکی از آنها متعلق به اطالعات ناجا هست و دیگری 
استفاده  شنود  جهت  که  اطالعات،  وزارت  به  متعلق 
می شوند و الزم است بگویم که تمامی این دستگاه ها 
توسط وزارت دفاع خریداری شده و به ارگانهای مختلف 

تحویل می دهند.
برای  اسالمی  جمهوری  که  شنودی  دستگاه های 
جاسوسی از اشخاص خارج از کشور استفاده می کند 

چگونه است؟
این دستگاه ها فقط می توانند داخل کشور و نهایتا تا 
۵0 کیلومتر جلوتر از نقطه صفر مرزی را پوشش دهند. 
اما برای جاسوسی از اشخاص و نهادهای خارج از کشور 
از دستگاه های پرتابل که دستگاه های شنود قابل حمل 
می باشند و از طریق نفراتی که برای آنها کار می کنند، 
استفاده می شود. به این صورت که این دستگاه ها از همان 
کشورها خریداری می کنند تا در ساختمانی در نزدیکی 
محلی که می بایست شنود بشود کار بگذارند و اطالعات 
الزم را بدست آورند. که غالبا این ماموریت به دست 
افرادی صورت می گیرد که بزهکار بودند و همچنین 
برخی تکنیسین های نخابراتی و رادیویی. اما اگر گمان 
می کنید که دولت ایران چنین قدرتی دارد که مانند آمریکا 
مثال بتواند مکالمات خانم مرکل را شنود کند، باید بگویم 
که جمهوری اسالمی تا کنون به چنین قدرتی در سیستم 

جاسوسی خود نرسیده است.
و  ایرانشهر  خبرگزاری  در  مصاحبه  این  ادامه   

همچنین شماره های بعد

در ایران مردم تحت نظارت و جاسوسی هستند
)قسمت اول(یک مقام امنیتی ارتش که به اروپا پناهنده شده در گفتگو با ایرانشهر افشا کرد: 
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در دنیای علم و پزشکی:

نوبل فیزیک 2016 به سه دانشمند بریتانیایی رسید

دانشمند ژاپنی برنده نوبل پزشکی 2016 شد

آکادمی نوبل در سوئد روز سه شنبه، 13 مهرماه، 
دانشمند  سه  به  را   201۶ سال  فیزیک  نوبل  جایزه 

بریتانیایی مقیم ایاالت متحده اهدا کرد.
بیانیه  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
آکادمی نوبل، دیوید تالس، دانکن هلدین، و مایکل 
دلیل تحقیقات و  به  را  معتبر  این جایزه  کوسترلیتز 
مطالعات خود در زمینه »حاالت غیرمعمول ماده از 

جمله در ابر ـ رساناها« دریافت می کنند.
در این بیانیه همچنین آمده است که »به لطف کار 
و فعالیت پیشگامانه این سه دانشمند، بشر اکنون به 

دنبال حاالتی نو و غیرعادی از ماده است«.
فیزیک  دالری  میلیون  یک  جایزه حدودا  از  نیمی 
201۶ به دیوید تالس می رسد و دو نفر دیگر باقی 

جایزه را به طور مساوی می برند.
و  است  اسکاتلند  متولد  و  ساله   ۸2 تالس  دیوید 

تحقیقات خود را در دهه 1۹۷0 آغاز کرد.
دانکن هلدین ۶۵ ساله و متولد لندن است و مایکل 
کوسترلیتز نیز در سال 1۹۴2 در شهر ابردین متولد 

شده است.
تحقیقات این سه دانشمند بریتانیایی که هر سه در 

و  مواد  علوم  در  جمله  از  می کنند  تدریس  آمریکا 
الکترونیک کاربرد دارد.

آن طور که روزنامه گاردین نوشته است، این سه 
با  ریاضیات  از  شاخه ای  از  بهره گیری  با  دانشمند 

عنوان »توپولوژی« ]موضع شناسی[ نشان داده اند که 
حاالت دیگری از ماده نیز امکان وجود دارد.

جایزه فیزیک دومین جایزه از این دوره جوایز نوبل 
است که برندگان آن روز سه شنبه قبل اعالم شد.

خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را 

می بینند

پنج نکته درباره جایزه نوبل

بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در جستجوی حیات

خبرگزاری آسوسیتدپرس فهرستی از چیزهایی که باید 
در خصوص جایزه نوبل دانست را منتشر کرده است:

چه کسی جایزه نوبل را بنیان گذاری کرد؟
ادبیات و  فیزیک، شیمی،  جوایز رشته های پزشکی، 
صلح توسط آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، بنیانگذاری 
پنج سال  یعنی  در سال 1۹01  بار  اولین  برای  و  شد 
بعد از مرگ این صنعتگر ثروتمند سوئدی اهدا گردید. 
جایزه اقتصاد که به طور رسمی »جایزه بانک سوئد در 
بزرگداشت آلفرد نوبل در علوم اقتصادی« نامیده می شود، 
توسط این بانک در سال 1۹۶۸ بنیان گذاری شد. با آنکه 
انتخاب برنده جایزه اقتصاد هم مانند بقیه رشته های نوبل 
است و همان ویژگی ها را دارد، اما کمی با نوبل اصلی 

متفاوت است.

محرمانه بودن مذاکرات درباره نامزدها و برنده ها
اساسنامه نوبل، هرگونه صحبت درباره مذاکرات داوران 
برای انتخاب برنده ها را به مدت پنجاه سال ممنوع می کند. 
با آنکه داوران به شدت سعی می کنند که هیچ گونه خبری 
از مذاکرات به بیرون درز نکند، اما گاهی اشاراتی از سوی 
آنها می شود که برنده ها را لو می دهد. به عنوان مثال سال 
گذشته در هفته های نزدیک به اهدای نوبل، یک دفعه نام 

پاتریک مودیانو -نویسنده فرانسوی و برنده نهایی این 
جایزه در سال 201۴- در خبرها داغ شد. کمیته نوبل، 
یکی از منشی های سابق کمیته را متهم به لو دادن این 

خبر کرد.

چه کسی می تواند نامزد این جایزه شود؟
هزاران نفر از سراسر جهان صالحیت معرفی نامزدهای 
رشته های مختلف به کمیته نوبل را دارند. این افراد شامل 
قبل  سال های  برندگان  قانونگذاران،  دانشگاه،  اساتید 
و اعضای کمیته نوبل هستند. با آنکه نام نامزدهای هر 
رشته هم باید برای پنجاه سال محرمانه بماند، اما گاهی 
افراد نام نامزدهای پیشنهادی خودشان- مخصوصا برای 
جایزه صلح- را عمومی می کنند. برای همین است که 
ما می دانیم به طور مثال آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، ادوارد اسنودن، 
کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا که خبر شنود تلفن ها 
توسط دولت آمریکا را منتشر کرد، و رئوف بداوی بالگر 
زندانی اهل عربستان سعودی هم از نامزدهای جایزه 

صلح نوبل بوده اند.

روابط نروژی ها
بنا به خواست آلفرد نوبل، جایزه صلح در کشور نروژ 

بقیه جایزه ها  به برنده آن اهدا می شود، در صورتیکه 
در کشور سوئد به برندگان عرضه می شوند. دلیل این 
خواست وی مشخص نیست. اما در زمان حیات نوبل، 
کشورهای سوئد و نروژ با هم متحد بودند که این اتحاد 
در سال 1۹0۵ پایان یافت. گاهی اوقات رابطه بین بنیان 
نوبل که پول جایزه را می دهد و در سوئد واقع است با 
کمیته انتخاب برنده جایزه صلح که در نروژ واقع است 
و ادعای مستقل بودن از هر سیاست یا پولی را دارد، تیره 

و تار می شود.

چطور می شود جایزه نوبل را برد؟
صبر! برای بردن نوبل باید در درجه اول صبور بود. 
کار و  بمانند که  منتظر  باید سال ها  اغلب  دانشمندان 
تحقیقشان توسط داوران نوبل شناسایی شود چرا که آنها 
می خواهند از اثرات و نتایج کشفیات آنها مطمئن شوند. 
آلفرد نوبل در وصیت نامه اش گفته است که جایزه باید 
به کسانی برسد که نتایج کارهایشان بیشترین بهره  را برای 

نوع بشر داشته است.
جایزه صلح تنها جایزه ای است که به کسی که در طول 
سال گذشته دست آورد مهمی در خصوص صلح جهانی 
و بهبود وضعیت انسان ها و کشورها در کره زمین داشته 

است.

به  چین  در  جهان  رادیویی  تلسکوپ  بزرگترین 
تازگی آغاز به کار کرد قرار است برای یافتن حیات 

در اعماق کهکشان ها فعالیت کند.
تلسکوپ  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
متر است، در  پانصد  دیافراگم آن  رادیویی که قطر 
بخش کوهستانی جنوب غربی چین واقع شده است.
ساخت این تلکسوپ که حساسیت آن دو برابر رادیو 
پورتوریکو  در  آرسیبو  معروف  تلکسوپ رصدخانه 

است، 1۸0 میلیون دالر هزینه داشته است.
در کنار جستجو برای یافتن حیات در کرات دیگر، 
این رادیو تلسکوپ عظیم که اندازه 30 زمین فوتبال 
پرداخت.  خواهد  نیز  تپ اخترها  مشاهده  به  است 
که  هستند  نوترونی چرخانی  ستاره های  تپ اخترها 
با سرعت بسیار زیاد در حال چرخش اند و به طور 
مداوم پالس هایی از انرژی تابشی را به همراه خطوط 
میدان مغناطیسی از خود تولید می کنند. اینطور گمان 

می رود که تپ اخترها محصول انفجارهای ابرنواختر 
)سوپرنوا( هستند.

شینهوآ  چین،  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
این  رسمی  افتتاح  از  قبل  که  آزمایشی  آخرین  در 
تلکسوپ انجام شد، امواجی از تپ اختری در فاصله 
سال  از شصت  بیش  شد.  نوری ضبط  سال   1300
است که دانشمندان به دنبال یافتن ردی از حیات در 

جایی خارج از کره زمین هستند.
امواجی  روسی  تلسکوپ  یک  آگوست،  ماه 

میان  در  هیجان  ایجاد  باعث  که  کرد  دریافت  را 
ستاره شناسان شد، اما متخصصان می گویند که هنوز 
برای نتیجه گیری در خصوص منشا این امواج بسیار 

زود است.
ساخت این تلسکوپ چینی در سال 2011 شروع 
کردن  کم  همینطور  و  سکوت  برقراری  برای  شد. 
امواج رادیویی در منطقه، نزدیک به ده هزار نفر از 
ساکنان منطقه در شعاع پنج کیلومتری این تلسکوپ 

به جاهای دیگر منتقل شدند.
دارد.  هم  دیگر  فضایی  بلندپروازانه   اهداف  چین 
قرار است تا سال 2020 چین یک ایستگاه فضایی 
دائم را در مدار زمین به چرخش در آورد. به گفته 
چندین  آینده  دهه  در  چین،  دولتی  خبرگزاری 
این کشور  تلسکوپ »در سطج جهانی« هم توسط 
به راه خواهند افتاد. چین همچنین امیدوار است که 
بتواند با موفقیت فضانوردانی را به کره ماه بفرستد.

یوشینوری اوهسومی، دانشمند ژاپنی روز دوشنبه به 
خاطر آزمایش های مهم با مخمر که کارکرد مهمی از 
سیستم ایمنی بدن را برمال کرده، جایزه پزشکی نوبل 
سال 201۶ را دریافت کرد. آزمایش های او نشان داده 
اند که سلولها بخشی از اجزا )ترکیبات( خود را تنزل 

داده و بازیافت می کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دربیانیه کمیته اعطا 
این  درک  و  است،کشف  آمده  نوبل  جوایز  کننده 
روند که »اتوفاژی« یا »مکانیسم خودخواری« نامیده 
می شود به شناخت بهتر از بیماریهایی نظیر سرطان، 

پارکینسون و دیابت نوع 2 کمک شایانی می کند.
شود:»کشفیات  می  گفته  بیانیه  این  از  بخشی  در 
اوهسومی به پارادایم جدیدی از شناخت ما در مورد 

نحوه بازیافت ترکیبات سلولها انجامیده است.«
ارزش نقدی جایزه پزشکی نوبل، اولین جایزه ای که 
برنده آن اعالم می شود ۸ میلیون کرون سوئد معادل 

۹33 هزار دالر است.
شهر  در   1۹۴۵ سال  متولد  اوهسومی  یوشینوری 
فوکوکا ژاپن از سال 200۹ استاد انستیتو تکنولوژی 
شهر توکیو است. او به خبرگزاریهای ژاپنی گفت از 

دریافت این جایزه »بسیار مفتخر« است.
او در مصاحبه با رسانه های ژاپن گفت:»همواره می 
خواستم کاری انجام دهم که دیگران به آن عالقه ای 
ندارند. به این نتیجه رسیدم که تجزیه سلولها می تواند 

موضوع جالبی باشد. کارم را از اینجا شروع کردم.«
سالهای  در  که  را  او  پژوهش های  صاحبنظران 
دهه نود میالدی انجام شده »بنیادی« و » پیشروانه« 
تشخیص  او  کشفیات  از  بخشی  اند.  کرده  توصیف 
این  کنند.  کنترل می  را  اتوفاژی  که  ژن هایی است 

دهد  می  نشان  دارد چون  فراوانی  اهمیت  کشفیات 
چه خطایی در کارکرد ژن ها می تواند به بیماریهای 

متفاوتی منجر شود.
تحقیقات  مرکز  مدیران  از  روبینستاین،  دیوید 
پزشکی دانشگاه کمبریج گفت یوشینوری اوهسومی 
علمی  جامعه  اختیار  در  را  مهمی«  بسیار  »ابزارهای 
جهان قرار داده که به شناخت نقش اختالل اتوفاژی 
در بروز بیماریهایی نظیر سرطان، بیماریهای عفونی و 

یا پارکینسون کمک می کند.
در  کارولینسکا  انستیتو  پروفسور  هوگ،  کریستر 
به  تحقیقات  این  رویترز گفت  به خبرگزاری  سوئد 
شناخت از روندهای مهم در تغییرات بدن انسان مثل 
دوران رشد، کهنسالی و یا ابتال به بیماریهای جدی 

کمک شایانی کرده است.

بدن  اعضای  تمامی  انسان  رشد  اولیه  مراحل  »در 
مرتب در حال بازسازی هستند و این به رشد بدن 
را  کهنه  اجزاء  و  سلولها  باید  بدن   . می شود  منجر 
از بین برده و ساختارهای جدیدی را خلق کند. در 
دوران کهنسالی بدن باید بخشی از ساختارهای خود 
را حذف کند و اتوفاژی همان سیستمی است که این 

کار را انجام می دهد.«
»اگر کار این سیستم، یعنی پروتئین ها و ژن های دخیل 
در روند اتوفاژی مختل شود بدن نمی تواند خود را از 
پس مانده های این تصفیه پاکسازی کند و در نتیجه انبار 

شدن این ضایعات در بدن افراد بیمار می شوند.«
اهدا جوایز نوبل در رشته های علوم، ادبیات و صلح 
و  دینامیت  مخترع  نوبل  آلفرد  وصیتنامه  براساس 

کارخانه دار سوئدی از سال 1۹01 آغاز شده است.
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به روایت تصویر :           

مروری به یک قرن خدمت و افتخار به بهانه مراسم امضای کتاب 
UCLA احسان یارشاطر در دانشگاه

یکشنبه نهم اکتبر دانشگاه UCLA با نام و خاطره عمری تالش و کوشش استاد 
احسان یارشاطر برای اعتالی فرهنگ و نام ایران رنگ و رویی دارد که چهره هزار 

رنگ پاییز را به سرسبزی بهار مبدل می کند.

به همین بهانه نگاهی داریم به تعدادی از تصاویر کمیابی که برای نخستین بار در 
کتاب احسان یارشاطر منتشر شده است. این کتاب ارزشمند و خواندنی خاطرات 

زندگی استاد در گفتگو با دکتر ماندانا زندیان است.

دکتر احسان یارشاطر متولد سال 12۹۹ خورشیدی در شهر همدان و بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک است. او سال ها درهمین دانشگاه کرسی 
استادی مطالعات ایرانی را داشته است و نخستین ایرانی تباری است که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا به مرتبه استادی رسید.

در این تصویر ایرج افشار و ریچارد فرای و استاد یارشاطر دیده می شوند. )1۹۷0 -  ایتالیا(

از راست: احسان یارشاطر، سیمین بهبهانی و منوچهر یکتایی

استاد یارشاطر در سفری به ازبکستان . )1۹۹0- فرودگاه سمرقند(

دکتر ماندانا زندیان و استاد یارشاطر در ورودی دانشگاه کلمبیا. )201۵ - نیویورک(
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

یک مرد ایرانی در سیدنی استرالیا همسرش را به خاطر اینکه 
تغییر دین داد، با چاقو به قتل رساند.

به گزارش نشریات محلی سیدنی، پدر نسرین که در ایران 
است، روز پنجشنبه بارها با پلیس ایالت نیو ساوت ولز تماس 
اطالعی  بی  ابراز  نسرین  دخترش  وضعیت  از  و  می گیرد 
می کند. بعد از تماس های مکرر، پلیس تصمیم به بازرسی از 
خانه او می گیرد. پلیس در خانه نسرین در حومه شرقی شهر 

سیدنی، جسد بی جان او را پیدا می کند.
گزارش اولیه پلیس نشان می دهد نسرین با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسیده است. پلیس بعد از بررسی های اولیه امیر 
همسر ۴2 ساله او را به عنوان متهم به قتل دستگیر می کند. 
چاقویی که این زن با آن به قتل رسیده، در میان زباله های 
ساختمان پیدا شده است. روی فیس بوک خانم نسرین، نام 

همسر او امیر دربانی ذکر شده است.
دیلی میل در گزارش خود نوشته امیر، همسرش را که آرایشگر 

بود، به دلیل تغییر دین و گرایش به مسیحیت کشته است.
 این ایرانی متهم به قتل، روز جمعه 30 سپتامبر در دادگاه 

حاضر شده و جلسه بعدی محاکمه او اواسط ماه اکتبر خواهد 
بود.

پلیس گفته تا چهارشنبه شب  که همسایه های این دو گزارش 
کرده اند که سر و صدا و فریاد های بلند آنها را شنیده اند، هیچ 
سابقه ای از خشونت خانگی بین این زوج گزارش نشده بود. 
این زوج چهارسال است که در استرالیا زندگی می کردند  و با 

ویزای بریجینگ در استرالیا حضور داشتند. 
ویزای بریجینگ بخشی از برنامه  ویزای  ۸۸۷ است نوعی از 
ویزای اقامت دائم که برای افرادی صادر می شود که در یکی  از 
مناطق خاص اعالم شده توسط اداره مهاجرت استرالیا زندگی  

کرده و کار کرده باشد.
بر اساس شواهد موجود و گفته دوستان این خانواده، امیر 
دربانی و همسرش در سال های گذشته بر اساس مهارت  های 
شغلی امیر به استرالیا مهاجرت کرده بودند اما شایستگی اخذ 
اقامت دائم برنامه مهاجرتی ۸۸۷  را نتوانسته بودند کسب کنند.
دوستان آنها می گویند دلیل تغییر مذهب نسرین ترس از 

بازگشت به ایران و تالش برای پناهندگی بوده است.

 قتل در سیدنی: 
قاتل و مقتول ایرانی
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