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رايگان
FREE

به گزارش «اورشليم پست» از سال 
2017 ميالدى كشورهاى ايران، اسرائيل، 
اردن، تركيه، مصر، قبرس و تشكيالت 
خودگردان فلسطينى در مركزى در شهر 
آالن واقع در 35 كيلومترى شمال امان، 
پايتخت اردن، همكارى هاى علمى خود 
را در پروژه SESAME  آغاز مى كنند.

اشعه  علمى  پروژه  اولين  اين 
و  تقويت كننده  دستگاه  سينكروتون، 
شتاب دهنده ذرات باردار الكترونى در 
خاورميانه است. طرحى كه به نوشته 
«اورشليم پست» از 20 سال پيش مطرح 

شده بود.
شتاب   دستگاه  سينكروتون،  اشعه 
دهنده اى است كه مى تواند تشعشعات 
در  آن  كاربرد  و  كند  توليد  قوى 
تحقيقات پيشرفته علمى و تكنولوژيك 

از  حوزه ها  بسيارى  در  پايه  علوم  و 
ساخت  براى  نانوتكنولوژى  جمله 
قديمى،  نقاشى هاى  اليه هاى  داروها، 
ديگر  موارد  بسيارى  و  باستان شناسى 

است.
كه  است  نوشته  پست»  «اورشليم 
استاد  رابينوچى،  اليزر  پروفسور 
دانشگاه هبرو در اورشليم و قائم مقام 
پروژه SESAME روز پنج شنبه (19 
فروردين/7 آوريل) اين پروژه مهم را به 

مردم معرفى خواهد كرد.
است  نوشته  هم چنين  روزنامه  اين 
پروژه،  عضو  كشورهاى  اغلب  كه 
دالر  هزار   500 معادل  مبلغى  ساالنه 
حق عضويت پرداخت مى كنند. ايران 
به دليل تحريم ها نتوانسته اين پول را 
مستقيم انتقال دهد، اما به گفته پروفسور 

رابينوچى بدهى هاى خود را متقبل شده 
است.

«اورشليم پست» نوشته است كه ايران 
نيز به قائم مقامى اليزر رابينوچى راى داده 
است. كشور اردن به اين دليل به عنوان 
مركز پروژه SESAME انتخاب شده 
تا مسائل ديپلماتيك ميان ايران و اسرائيل 
مانع از انجام پروژه نشود. او در اين باره 
گفته است: «دانشمندان اسرائيلى در اين 
اسرائيل  اگر  اما  قوى اند،  بسيار  حوزه 
به عنوان مركز اين تحقيقات انتخاب 
مى شد، بسيارى از كشورها به خاطر 
مناسبات ديپلماتيك خود با اسرائيل در 
در  او  نمى كردند.»  شركت  پروژه  اين 
اين رابطه به مصر، ايران، تركيه، قبرس 
و تشكيالت خودگردان فلسطينى اشاره 

كرده است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

شهر  در  ساكن  تبار  ايرانى  سياسى  فعاالن  از  گروهى 
در  گرفته  صورت  اعدام هاى  به  اعتراض  در  كپنهاگ 
سحرگاه چهارشنبه 13 آوريل 2016 در زندان رجايى شهر 
كرج، صبح چهارشنبه به وقت محلى در اروپاى مركزى 
به ساختمان سفارت جمهورى اسالمى در شهر كپنهاگ 
پايتخت دانمارك حمله كرده و پرچم اين سفارتخانه را 

پايين كشيدند.
ميانسال  و  جوان  مرد  چهار  اعتراضى  حركت  اين  در 
ايرانى تبار از نرده هاى ديوار سفارت عبور كرده و موفق 
شدند پرچم جمهورى اسالمى را كه در محوطه حياط 

جلويى ساختمان سفارت در اهتزار بود به زير بكشند.
معترضان كه پرچم هاى قرمز رنگ به همراه داشتند، خود 
را وابسته به گروه هاى چپ كارگرى ايرانى در اروپا معرفى 

كرده اند.
با اين حال ماموران پليس كپنهاگ بر اساس قوانين حفاظت 
از مناطق ديپلماتيك با دستگيرى چهار معترضى كه به محوطه 

سفارت وارد شده بودند، به قائله خاتمه دادند.
برخى از معترضان شركت كننده در اين حركت على الرغم 
دستگيرى چهار نفر از همفكرانشان، همچنان در محوطه 
روبروى سفارت تا ساعتى بعد به شعار دادن عليه مقامات 

حكومتى و قضايى جمهورى اسالمى مشغول بودند.
پليس كپنهاگ در خصوص سرنوشت بازداشت شدگان 
توضيحى نداده است، اما وزارت خارجه ايران در تهران، 

كاردار موقت دانمارك در ايران را به نشانه اعتراض به اين 
حمله، بالفاصله احضار كرد.

احتمال همكارى دانشمندان ايرانى و 
اسرائيلى در يك پروژه علمى مشترك

حمله به سفارت جمهورى اسالمى در دانمارك

اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:

www:iranshahrnewsagency.com

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، 
زيرا كه مى دانم خواهى آمد. من كوروش 
پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را براى 
پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه 

پيكر مرا در بر گرفته است رشك مبر...!!!

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در حالى كه نزديك به دو هفته از آغاز نمايش مستند 
صدر  در  همچنان  فيلم  اين  مى گذرد،  سكوت»  «سرود 
فهرست پر بينندترين مستند هاى تلويزيونى فارسى زبان قرار 
دارد. مستند سكوت فيلمى در تجليل از استاد شجريان است 
كه بر تصميم تاريخى او در جريان حوادث پس از تقلب 

انتخاباتى 1388 تمركز دارد.
اين مستند كه با تحقيق و روايت «مهدى آقازمانى» و به 
كارگردانى «سحر امانى» ساخته شده است را «نادر دورمانى» 
بنيانگذار تلويزيون انديشه تهيه كرده و مديريت پروژه توليد 
آن را هنرمند پيشكسوت سينما و تلويزيون «پرويز كاردان» 

به عهده داشته است.
مستند «سرود سكوت» روايتى از زندگى استاد شجريان 
است كه از وقايع انتخاباتى سال 1388 آغاز مى شود. در 
آن سال و پس از آنكه احمدى نژاد مردم ايران را «خس و 
خاشاك» خواند، استاد شجريان اعالم كرد كه صداى خس 
و خاشاك است و در حمايت از مردم رو در روى حكومت 

ايستاد.
سازندگان مستند «سرود سكوت» از همين نقطه عطف 
تاريخى به زندگى استاد وارد مى شوند و به دنبال روز شمار 
زندگى او، از مهرماه 1319 در مشهد، تا فروردين 1395
در ساكرامنتو، زندگى هنرى محمدرضا شجريان را دنبال 

مى كنند.
مستند سرود سكوت كوشيده تا با رعايت استانداردهاى 
و  آثار  از  حداكثرى  بهره گيرى  و  تلويزيونى  مستند 
مصاحبه هاى شخص استاد، روايتى عينى تر از زندگى اين 

هنرمند بى همتاى موسيقى ايرانى را عرضه كند.
مستند سرود سكوت محصول مشترك تلويزيون جهانى 
انديشه و رسانه افق ايران است و در هفته گذشته براى 

نخستين بار به نمايش گذاشته شد.
پس از نخستين پخش تلويزيونى اين مستند در سوم آپريل 
2016، نسخه هايى از آن از سوى رسانه افق ايران، شوراى 
ملى ايران، تلويزيون انديشه، سايت مردم ريپورت، گويا نيوز 
خبرگزارى ايرانشهر و... در اينترنت نيز براى بازديد عموم 
قرار گرفت كه در كمتر از يك هفته گذشته ده هاهزار بار 

مورد بازديد مردم و عالقمندان قرار گرفته است.
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به گزارش گروه هنر ايرانشهر به زودى صداى سه تار الكترونيك از لس  آنجلس 
به گوش جهانيان مى رسد.

سلمان محمدى موسيقى دان و مخترع سه تار الكترونيك به تازگى اقدام به ضبط 
موزيك ويدئوهاى جديدى از هموازى سه تار و سه تار الكترونيك كرده است 
كه هنوز به بازار نيامده، توجه محافل نقد موسيقى را در سطح بين المللى به خود 

جلب كرده است.
تقويت كننده اى  به  وسيله  آن  صداى  كه  است  سه تار  نوعى  الكتريك  سه تار 
الكتريكى تشديد و يا تغيير مى يابد. اين ساز اختراع سلمان محمدى موسيقيدان 

ايرانى ساكن لس آنجلس است.
آقاى محمدى كه متولد تهران است، تحصيالت آكادميك خود را در رشته آموزش 

هنر در شعبه دانشگاه امريكايى اشوود در كشور رومانى به پايان برده است.
آقاى محمدى در سال 2009 سه تار الكتريك را به عنوان ساز جديد در موسيقى 
ايرانى به ثبت رسانيد و اكنون 7 سال پس از اين اختراع مى كوشد تا صداى اين 

ساز ايرانى را به فراى مرزهاى موسيقى ايرانى تعميم دهد.
تار  سه  مستقل  آلبوم  نخستين  عنوان  به  جهان  به  رو  اى  پنجره  آلبوم  ضبط 
الكتريك و اركستر در سال 2013 كليد خورد و برخى از آثارآهنگسازان برجسته 
دنيا با تنظيم سلمان محمدى براى اركستر در آن مد نظر قرار گرفت و در اوايل  
سال2014 اين آلبوم به پايان رسيد. اما بدليل نرسيدن مجوزهاى گوناگون اين اثر 

با تاخيرى يك ساله به بازارموسيقى ايرانى آمد.
 آقاى محمدى سرانجام به علت باز نبودن فضاى كار و محدوديت هاى موجود 
در ايران در سال 2015 براى ادامه فعاليت هاى هنرى اش به امريكا مهاجرت نمود.

سلمان محمدى هم اكنون ساكن لس آنجلس است.

 صداى سه تار الكتريك از
لس آنجلس به گوش مى رسد

«سرود سكوت» 
همچنان 

درصدر فهرست 
پر بازديدترين مستند

يك شركت نفتى در كشور موناكو كه توسط يك فرد 
ايرانى تبار تاسيس شده است، در مركز تحقيق و بررسى 

مقامات قضايى قرار گرفته است.
مفصل  گزارش  يك  پى  در  گاردين،  گزارش  به 
خبرى  موسسه  توسط  كه  تحقيقى  روزنامه نگارى 
هافينگتون پست (آمريكا) و فيرفكس مديا (استراليا) در 
خصوص يكى از بزرگترين شبكه هاى رشوه  در تجارت 
نفت در سطح جهان، منتشر شد،  مقامات قضايى كشور 
موناكو (كه كشور كوچكى در جنوب فرانسه)  دفتر 
مركزى شركت اونااويل (Unaoil)  و همينطور خانه هاى 

مديران ارشد آن را مورد بازرسى قرار دادند.
دولت موناكو  روز سه  شنبه اعالم كرد شركت اونااويل 
در مركز تحقيقات قضايى در باره يك رسوايى مالى كه 
ابعاد آن وسعت جهانى دارد، قرار گرفته است. در اين 
بيانيه  آمده كه واكنش مقامات موناكو در پى درخواست 
فورى اداره تحقيقات در خصوص فساد بريتانيا صورت 
گرفته است: «اين تحقيقات و مصاحبه ها كه در حضور 
مقامات بريتانيايى انجام شد، بخشى از تحقيقات در مورد 
يك رسوايى عظيم و بين المللى است كه شركت هاى 
اطالعات  مى گيرد؛  بر  در  را  زيادى  خارجى  نفتى 
جمع آورى شده توسط مقامات بريتانيايى مورد بررسى 

قرار خواهد گرفت.»
گفته مى شود كه مقامات ارشد اجرايى اين شركت 
روزهاى سه شنبه و چهارشنبه مورد بازجويى مقامات 

قضايى قرار گرفتند.
قضايى  مقامات  و  اف بى آى  ميل،  ديلى  گزارش  به 
آمريكا هم تحقيقات در مورد فساد مالى شركت اونااويل 

در آمريكا را هم شروع كرده اند.
اما صاحبان ايرانى تبار اونااويل چه كسانى هستند؟

به گزارش هافينتگون پست و فير فكس مديا، عطا 
احسنى در سال 1940 در شهر كرمان متولد شد و به 
تحصيل در رشته مهندسى در بريتانيا و آمريكا پرداخت. 
پس از اتمام تحصيالت وى در شركت عظيم نفتى 
«سون سيستر» مشغول به كار شد. سون سيستر يكى از 
شركت هايى بود كه از طرف شاه ايران، به مديريت منابع 

نفتى ايران مى پرداخت.
پس از انقالب سال 1357 احسانى به كشور بريتانيا 
مهاجرت مى كند و در سال 1990 يك شركت مشاوره 
را  اونااويل  نام  به  خاورميانه»  در  انرژى  زمينه  «در 

پايه گذارى مى كند.
در حال حاضر پسران عطا، به نام هاى سيروس احسانى 
و سامان احسانى، كه همگى در موناكو زندگى مى كنند، 

مديران ارشد اين شركت نفتى اند.
به گزارش هافينگتون پست و فيرفكس مديا، مدل 
تجارى شركت اونااويل، بسيارى از شركت هاى واسطه 
كه در مناطقى از جهان كه قوانين مالياتى آسان و آزادى 

دارند را در بر مى گيرد.
اين شركت ها قراردادهاى نفتى را با دولت هاى بزرگ 
صادركننده نفت، امضا مى كنند. بستن قراردادهاى عظيم 
نفتى، و برنده شدن در مناقصاتى كه به عقد اين قراردادها 
مى انجامد، ممكن است سال ها به طول بيانجامد. اما در 
صورت برنده شدن در اين مناقصه ها، شركت اونااويل 

كميسيون خود را دريافت مى كند.
كه  مى كند  فعاليت  كشورهايى  در  اونااويل  آنكه  با 
فاسد ترين سيستم هاى ادارى و قضايى را در جهان دارا 
هستند، اما اين شركت منكر رشوه دادن يا وجود هر 
ارتباطى، غير از دادن مشاوره به شركت هاى بزرگ نفتى 

غربى طرف قرارداد، است.
اما اين گزارش تحقيقى كه شامل هزاران ايميل رد و 
بدل شده بين احسانى ها و ديگر مديران اونااويل در بين 
سال هاى 2002 تا 2012   است، خالف اين ادعا را ثابت 
مى كند. به گزارش هافينگتون پست، از آنجا كه اونااويل، 
يك تجارت خانوادگى است، بسيارى از اسرار در آن 
ناگفته مانده و فقط بين اعضاى خانواده رد و بدل مى شود.

به گزارش گاردين، مقامات موناكويى مى گويند كه 
سعى كرده اند بر طبق قوانين كنوانسيون اروپا و همينطور 
كنوانسيون سازمان ملل متحد بر عليه جرايم سازمانى 
شده جهانى عمل كنند. اين در حالى است كه مقامات 
بريتانيايى اعالم كرده اند  با آنكه از موارد اتهامى اطالع 
كنند.»  رد  يا  تاييد  را  خبر  اين  «نمى توانند  اما  دارند 
سخنگوى شركت اونااويل هم گفته است كه «با توجه 
به وضعيت اخير  اين شركت نمى تواند نظرى در مورد 

اين (اتهامات) بدهد.»
در گزارش هافينگتون پست و فير فكس مديا آمده 
است كه شركت اونااويل «به طور سازمان  دهى شده، 
(اونااويل)  است.  كرده  فاسد  را  نفت  جهانى  صنعت 
ميليون ها دالر رشوه در كشورهاى مختلف پرداخته اند تا 

بتوانند برنده شدن مناقصه هايشان را تضمين كنند.

ايالت  ساكن  آمريكايى  ايرانى  بازرگان  عظيما  فرهاد 
ميسورى جديدترين نامى است كه به نوشته روزنامه 
زوددويچه در اسناد پاناما مطرح شده است. فرهاد عظيما 
تاجر و بازرگان ايرانى آمريكايى است كه پس از انقالب 
1979، ايران را ترك گفته و در جريان رسوايى ايران 

گيت نقش داشته است.
روزنامه زود دويچه در آغاز گزارش خود به ماجراى 
ايران كنترا كه به ماجراى مك فارلين و ماجراى ايران 
گيت هم معروف است پرداخته و نوشته 30 سال پيش 
آمريكا  در  ريگان  رونالد  جمهورى  رياست  زمان  در 
واشينگتن از طريق نفوذ ايران تالش كرد گروگان هاى 
آمريكايى در لبنان را آزاد كند و در عوض شمارى از 
سالح هاى مورد نياز ايران در جنگ با عراق را در اختيار 

آن كشور قرار دهد.
در اين گزارش از يك هواپيماى چهارموتوره بوئينگ 
با  پيش  سال   30 تيرماه  اوايل  در  كه  شده  ياد   707
محموله  اى از سالح هاى آمريكايى در فرودگاه تهران بر 

زمين نشست.
اين هواپيما در آمريكا به ثبت رسيده بود و از قرار معلوم 
به يك ايرانى به نام فرهاد عظيما ساكن ايالت ميسورى 
تعلق داشت. اين فرد ايرانى در اين گزارش يك بازرگان 
تبعيدى معرفى شده كه سال ها در راستاى اجاره و ليزينگ 

هواپيما فعاليت دارد.
فرهاد عظيما به صراحت به روزنامه آلمانى زود دويچه 
گفته از محموله جنگ افزارهايى كه سى آى اى از طريق 
هواپيماى او راهى تهران كرده بى خبر بوده و دستى هم 

در ماجراى ايران كنترا نداشته.
اين روزنامه سپس به يك سلسله ماجراهاى جاسوسى 
ديگر مى پردازد و بار ديگر به فعاليت هاى تجارى فرهاد 

عظيما اشاره مى كند و مى نويسد اين ايرانى كه هواپيماى 
بوئينگ 707 او محموله اى از سالح هاى آمريكايى را 
به تهران انتقال داده، نامش 16 سال پيش هم در يكى 
از پرونده هاى شركت موساك فون سكاس ديده شده. 
برپايه اين گزارش فرهاد عظيما 16 سال پيش هم به 
موساك فونسكا پيشنهاد راه اندازى شركتى را در بريتانيا 
داده بود كه از قرار معلوم بعدها بدل به شاخه و شعبه اى 
از يك شركت هوايى آمريكا در ايالت ميسورى مى  شد.

روزنامه زود دويچه در ادامه فعاليت هاى فرهاد عظيما 
به گزارشى هم اشاره كرده كه توجه همكاران شركت 
موساك فونسكا را جلب كرده و آن حكايت از اين دارد 
كه فرهاد عظيما با سازمان سى آى اى هم در ارتباط بوده 

است.
در  ميسورى  ايالت  ساكن  ايرانى  اين  معلوم  قرار  از 

سال هاى دهه هفتاد ميالدى به يك شركت هوايى به نام 
ايتسكو هم كمك كرده ساز و برگ نظامى راهى ليبى 

كند.
اين شركت به نوشته اين روزنامه به شمارى از عوامل 
پيشين سى آى اى تعلق داشت. بر پايه گزارش روزنامه 
آلمانى زود دويچه يك بار هم نام فرهاد عظيما به عنوان 
مدير مشترك شركتى در اسناد پاناما ديده شده كه مدير 

ديگرش فردى به نام هوشنگ حسين پور بوده.
در پايان اين تازه ترين سند همچنين آمده كه فرهاد 
عظيما با چهره ها و شخصيت هاى نامى در دو حزب 
جمهوريخواه و دموكرات آمريكا هم در ارتباط بوده و 
در پاييز بيست سال پيش در جريان مبارزات انتخاباتى 
بيل كلينتون در كانزاس سيتى مبلغ 250 هزار دالر كمك 

مالى كرده بود.

تصاوير منتشر شده در فضاى مجازى به روشنى، از 
درگيرى بين نيروهاى امنيتى و مهاجران در جزيزه نائورو 
خبر داده و طبق اظهارات چند شاهد عينى، تعدادى از 
افراد از جمله كودكان توسط نگهبانان زخمى شده اند. 
در حال حاضر صدها پناهجوى ايرانى نيز در نائورو 

نگهدارى مى شوند.
مهاجرانى كه توسط دولت استراليا به جزيره نائورو 
فرستاده شده اند بيش از هزار روز (سه سال) است كه 
در آنجا گرفتار شده اند. ده ها نفر از اين افراد از دو هفته 
پيش براى هشدار به جامعه پيرامون وضعيت خود اقدام 

به برپايى تظاهرات كرده اند.
امنيتى  نيروهاى  خوشايند  مسئله  اين  مى آيد  نظر  به 
صحنه هاى  زمينه،  اين  در  ويدئويى  نيست.  اردوگاه 
هراس آور از درگيرى نيروهاى امنيتى را با معترضين 
اين  در  نيز  كودكان  مى گويند  شاهدان  مى دهد.  نشان 

درگيرى ها زخمى شده اند. 
اين  در  كه  مهاجرانى  از  نفر  ده ها  پيش،  هفته  دو  از 
اردوگاه گير افتاده اند اقدام به برگزارى تظاهرات كرده اند 
تا به دولت استراليا «يادآورى كنند» در اين كمپ به حال 

خود رها شده اند.

طبق اظهارات چندين شاهد، تظاهرات اخير در اين 
كمپ به خشونت كشيده شد. بعد از اين اتفاق، ويدئويى 
بر روى صفحه فيس بوك «كودكان را از نائورو آزاد كنيد» 
قرار گرفت و به طور گسترده توسط رسانه هاى پوشش 

داده شد كه نشان از تنش خشن در اردوگاه داشت.
مقام هاى اداره مهاجرت استراليا در بيانيه اى تاييد كرده اند 
كه حوادثى در نائورو رخ داده است. طبق گفته آن ها 
تعدادى از ماموران امنيتى مجروح شده اند و دو نفر از 
پناهندگان هم خدمات پزشكى دريافت كرده اند. با اين 
حال، آنها خشونت عليه زنان و كودكان را انكار كردند. 

خانواده ايرانى موناكو متهم به پرداخت 
ميليون ها دالر رشوه  نفتى

ضرب و شتم كودكان پناهجو در نائورو

يك ايرانى آمريكايى، دومين نام ايرانى در 
اسناد پاناما بعد از احمدى نژاد
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از  جديدى  ليست  رنكر،  ديجيتال  رسانه هاى  موسسه 
بهترين نوازندگان ايرانى تبار گيتار ارائه كرده است. در 
ليست جديد رنكر، 9 گيتاريست ايرانى معرفى شده اند 

كه در زمينه  هاى گوناگون موسيقى گيتار نواخته اند.
اين فهرست شامل گيتاريست هاى متفاوتى از اردشير 
آن  كنندگان  منتشر  و  است  امينى  بابك  تا  گرفته  فرح 
گفته اند هدفشان پاسخ به اين دو سوال اساسى بوده كه 
«بزرگترين نوازندگان گيتار ايران چه كسانى هستند؟» و 

«كدام نوازندگان گيتار ايرانى االصل هستند؟»
در فهرست رنكر برجسته ترين گيتاريست هاى ايرانى 

به اين شرح معرفى شده اند:
1ـ اردشير فرح

2ـ آرميك
3ـ بابك امينى

4ـ فرامرز اصالنى
5ـ فرهاد مهراد
6ـ كاوه يغمايى

7ـ كورش يغمايى
8ـ ليلى افشار

9ـ پويا محمودى
تبار  ايرانى  نوازندگان  اين  است  معتقد  رنكر  موسسه 
ساز  اين  همخوانى  و  معرفى  در  سزايى  به  تاثير  گيتار 
غربى در موسيقى ايرانى داشته اند و از گيتار در موسيقى 
راك، متال، جاز، فولك، كالسيك، آكوستيك و غيره به 

عنوان ساز اصلى استفاده كرده اند.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

دادگاه عالى سوئد در حال بررسى اختالف نظر بين 
دادستانى و قضات دادگاهى در شهر گوتنبرگ سوئد 
هستند. دادستان مدعى است متجاوز ايرانيسوئدى در 
اين پرونده مستحق حكم سنگين ترى از آنچه دريافت 

كرده، است.
زنى هفتم مارس سال 2015 به مأموران پليس شمال 
استان هاالند سوئد مراجعه كرد و مدعى شد توسط دو 
مرد موردتجاوز قرار گرفته  است. اين زن به مأموران 
گفت: من در يك نايت كالب در گوتنبرگ با اين دو 
مرد آشنا شدم. در جشنى شركت كرده بودم كه در آن 
نايت كالب برگزار مى شد. آنها به من پيشنهاد دادند بعد 
از اين ميهمانى در ميهمانى ديگرى هم همراهى شان كنم 
و من هم قبول كردم و با هم سوار ماشين شديم. در 
ماشين به من سيگارى تعارف كردند و من هم قبول 
كردم؛ هرچند نمى دانم داخل آن سيگار چه بود كه من 

را بى اختيار كرد. 
زن سوئدى گفت: فكر مى كنم مواد روان گردان داخل 
آن ريخته  بودند كه از حالت عادى خارج شدم. آنها 
من را به كنار درياچه اى در شمال استان هاالند منتقل 
كردند و همان جا موردتجاوز قرار دادند. وقتى داشتند 
و  نداشتم  اختيارى  هيچ  من  مى كردند،  تجاوز  من  به 

مقاومت  هم  به همين خاطر  كنم؛  كارى  نمى توانستم 
نكردم، وقتى به خودم آمدم تازه فهميدم چه اتفاقى افتاده  
است. آنها هرچه داشتم را هم سرقت كردند. از آنجايى 
كه ديدم جانم در خطر است، تصميم گرفتم خودم را به 
بدحالى بزنم و اين طور نشان دادم كه انگار قلبم گرفته و 
نمى توانم نفس بكشم به همين دليل هم آنها رهايم كردند. 
اين زن گفت: اگر يكى از شهروندان كه در حال عبور 
به  كه  نمى كرد  كمكم  و  نمى ديد  را  من  بود  محل  از 
ايستگاه پليس بيايم، قطعا اتفاقات بدى در انتظارم بود. با 
شكايت اين زن و ارائه مشخصات به مأموران پليس آنها 
موفق شدند دو مرد را كه يكى از آنها ايرانى و 30ساله 
است، شناسايى و بازداشت كنند. مرد ايرانى اتهامش را 
قبول كرد اما مدعى  شد تجاوزى در كار نبوده و اين زن 
خودش به واسطه موادى كه مصرف كرده بود، مقاومتى 

در برابر آنها نكرد. 
دادگاه بدوى متهم را با توجه به دفاعيات مرد ايرانى 
و گفته هاى شاكى سوئدى او در اتهام «تجاوز سنگين» 
مجرم شناخت و با درخواست دادستان به چهارونيم 
سال حبس و همچنين پرداخت 180هزار كرون سوئدى 
به زن جوان محكوم كرد. رأى صادره مورداعتراض مرد 
ايرانى قرار گرفت و او مدعى  شد وضعيت آن طور كه 

زن جوان شرح داده  نبوده است به همين دليل پرونده به 
دادگاه استيناف فرستاده  شد.

از  يكى  كه  نكته  اين  بر  تأكيد  با  دادگاه  اين  قضات 
مهم ترين داليل مجرم دانستن در تجاوز سنگين، تجاوز 
گروهى و هم زمان است و در اين پرونده چنين مسئله اى 
مطرح نبوده، مرد ايرانى را از اتهام «تجاوز سنگين» تبرئه 
و  سال حبس  سه و نيم  به  معمولى»  «تجاوز  اتهام  به  و 
پرداخت 30  هزار كرون سوئد محكوم كردند اما اين بار 
تخفيف  و  استيناف  دادگاه  رأى  به  پرونده  دادستان 
مجازات متهم اعتراض كرد و خواستار مجازات سنگين 

شد. 
دادستان پرونده گفته  است: از آنجايى كه دو مرد در 
همكارى با يكديگر تجاوز به زن جوان را انجام داده اند 
بنابراين بايد به مجازات «تجاوز از نوع سنگين» محكوم 
شوند. با اعتراض دادستان، پرونده به  ديوان عالى كشور 
سوئد رفته  است و قضات اين ديوان در حالى بايد به اين 
پرونده رسيدگى كنند كه متهم ديگر اين پرونده همچنان 
فرارى است و پليس سوئد با در اختيار قراردادن عكس 
او ميان مجرمان از اينترپل خواسته  است او را بازداشت 
كند. پليس سوئد حدس مى زند اين فرد از كشور خارج 

شده  باشد. 

فراهانى  گليشفته  بازى  با  «آلتاميرا»  سينمايى  فيلم 
پرده  روى  اسپانيا  سينماهاى  در  باندراس  آنتونيو  و 
رفت. اين فيلم به كارگردانى هيو هادسن، محصول 
انگليسى  زبان  به  و  اسپانياست  و  فرانسه  مشترك 

توليدشده است.
«آلتاميرا» يك درام تاريخى است كه كارگردانى آن 
را «هيو هادسن» بر عهده داشته است. آقاى هادسن 
پيش از اين، چند فيلم سينمايى از جمله «ارابه هاى 
آتش» را كارگردانى كرده كه براى آن نامزد دريافت 

اسكار بهترين كارگردانى هم شده است.
فراهانى  گلشيفته  هادسن»،  «هيو  جديد  فيلم  در 
بازى  باندراس  آنتونيو  «كانچيتا»،  همسر  نقش  در 
كرده است؛  اين فيلم، داستان واقعى كشف تعدادى 
توسط  غار  يك  در  را  تاريخ  از  پيش  نقاشى هاى  از 
(آنتونيو  پدرش  و  ماريا  نام  به  ساله   9 دخترى 
باندراس) كه يك باستان شناس آماتور است، روايت 

مى كند.
اين غار كه نامش «آلتاميرا» است، تاريخ بشريت را 
بزرگ،  مخالفين  كشف  اين  البته  و  مى كند  دگرگون 
به  خود  با  را  كليسا  متوليان  برخى  جمله  از  زيادى 

همراه دارد.
اسپانيا،  در  فيلم  اين  عمومى  اكران  آغاز  از  پيش   
عوامل  حضور  با  آن  افتتاحيه  و  قرمز  فرش  مراسم 

فيلم از جمله گلشيفته فراهانى برگزار شد.

ايرانى  بازيگر  اين  اخير  فعاليت هاى  ديگر  از 
فيلم هاى  سرى  جديد  قسمت  در  بازى  به  مى توان 
«دزدان دريايى كارائيب» با عنوان «مردان مرده قصه 
نمى گويند»، بازى در فيلم جديد جيم جارموش با نام 
عقرب»  «ترانه  فيلم  در  بازى  همچنين  و  «پاترسون» 
در كنار بازيگر سرشناس سينماى هند، عرفان خان 

اشاره كرد.
گلشيفته فراهانى همچنين قرار است در فيلم جديد 
كارگردان افغان، عتيق رحيمى نيز حضور يابد. اين 
دو پيشتر در فيلم «سنگ صبور» با يكديگر همكارى 

كرده بودند.
 گلشيفته فراهانى در طى اين سالهايى كه ايران را 
ادامه  پيگير  همچنان  را  بازيگرى  است،  كرده  ترك 

مى دهد.
او در اين سال ها عالوه بر بازى در دو فيلم پرهزينه 
و هاليوودى ريدلى اسكات،  در چند فيلم مستقل و 
كم هزينه مانند «درست مثل يك زن»، «خورش آلو با 
مرغ» ساخته مرجان ساتراپى و فيلمى فرانسوى با نام 

«بهشت» حضور يافته است.
 ايفاى نقش در يك فيلم فرانسوى ديگر با نام «نفس 
من»، بازى در فيلم «گالب» ساخته «جان استوارت» 
بر مبناى خاطرات مازيار بهارى در كنار «گائل گارسيا 
برنال» و شهره آغداشلو از ديگر فعاليت هاى گلشيفته 

فراهانى در اين سالها بوده اند.

بازى كامپيوترى «انقالب 1979» 
انقالب  آن  اصلى  موضوع  كه 
به  است  آن  از  بعد  وقايع  و  ايران 
بازار آمد. «انقالب 1979» را نويد 
ايرانى- كارگردان  خوانسارى، 
كامپيوترى  بازى هاى  كانادايى 

ساخته است.
اصلى  شخصيت  شيرازى،  رضا 
است  خبرى  عكاس  بازى،  اين 
وقايع  ميانه  در  را  خود  ناگهان  كه 
ايران   1357 انقالب  تاريخ ساز 
مى يابد. او در ادامه بازى، دستگير 

و در اوين بازجويى مى شود. بازجو از او مى پرسد: «آيا 
چاى مى خواهى؟» اينجا كسى كه فرمان بازى را در 
دست دارد، مى تواند تصميم بگيرد كه رضا چه جوابى 

بدهد و بازى را به چه سمتى ببرد.
كسى كه از رضا بازجويى مى كند، اسداهللا الجوردى 
است؛ بازجو و دادستان انقالب در روزهاى نخست كه 

به سختگيرى با زندانيان مشهور بوده است.

رضا، شخصيت اصلى داستان به هيچ يك از گروه هاى 
سياسى تعلق ندارد. او كه در خارج از كشور تحصيل 

تهران  به  تعطيالت  براى  بازى  ابتداى  در  مى كند، 
متفاوت  كامال  وضعيتى  در  را  كشورش  اما  مى رود، 
نسبت به قبل مى بيند و از آنجاست كه بايد در مقاطع 
مختلف تصميم بگيرد و ماموريت هاى مختلفى انجام 
دهد: اين كه در تظاهرات چه كار كند؟ كجاها پنهان 
شود؟ در جواب نيروهاى نظامى چه بگويد و به چه 
كسانى اعتماد يا كمك كند؟ اين تصميم ها و انتخاب ها 

بر نتيجه نهايى بازى اثر مى گذارد.
مصاحبه اى  در  بازى  اين  سازنده  خوانسارى  آقاى 
كيهان به خاطر  به مجله نيويوركر گفت كه روزنامه 
طراحى اين بازى او را به «جاسوسى» متهم كرده است.

دادستان هاى فدرال آلمان روز جمعه 8 آوريل (20 
فروردين) اعالم كردند كه كيفرخواست عليه دو نفر 
ايران  اطالعاتى  سازمان هاى  براى  جاسوسى  به  كه 

به  فروردين)  (سوم  مارس   22 روز  شده اند  متهم 
دادگاهى در برلين ارائه شده است. اين دو متهم در 

بازداشت پليس آلمان هستند.

و  پ.  ميثم  نام هاى  با  كه  نفر  دو  اين  كامل  اسم 
حفاظت  قوانين  دليل  به  شده اند،  معرفى  ر.  سعيد 
است.  نشده  اعالم  آلمان  در  خصوصى  حريم  از 
از  زمانى  متهم  دو  اين  مى گويد  آلمان  دادستانى 

اعضاى سازمان مجاهدين خلق بوده اند.
بنا بر اتهام هاى وارده ميثم.پ تا اوايل سال 2013 
براى   2014 سال  تابستان  اواسط  تا  ر.  سعيد  و 
اين  مى كرده اند.  كار  ايران  اطالعاتى  سرويس هاى 
سازمان  اعضاى  اطالعات  جمع آورى  به  نفر  دو 
مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت در آلمان و 

كشورهاى ديگر اتحاديه اروپا متهم شده اند.
به  نسبت  خلق  مجاهدين  سازمان  بارها  از  پيش 
جاسوسى نيروهاى امنيتى از تشكيالت خود هشدار 
نير.هاى  وابستگان  برخى  بر  فشار  از  و  بود  داده 

تشكيالتى اين سازمان خبر داده بود.
شهروندان  از  جاسوسى  مى گويد  آلمان  دادستانى 
كشور خود را به نفع هيچ دولت خارجى نمى پذيرد.

دعواى قضايى در خصوص تجاوز يك ايرانى به زنى در سوئد

بازداشت دو جاسوس ايرانى در آلمان

گلشيفته فراهانى با «آلتاميرا» روى 
پرده سينماهاى اسپانيا

رنكينگ تازه 
گيتاريست هاى 

ايرانى؛ اردشير فرح 
در صدر

بازى كامپيوترى «انقالب ايران» به بازار آمد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=44aa150a-238c-4122-aa09-92443ca5289e
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پيش از آنكه بانك ها دارايى شما را تصاحب كنند
 با ما تماس بگيريد

PROPERTY SOLUTIONSPROPERTY SOLUTIONS
اين موسسه معتبر در لس آنجلس با اختيارات قانونى براى پيدا كردن 
راهكارهاى ممكن در حل مشكالت حقوقى و مالى امالك شما آماده 

ارائه خدمات و راهنمايى به جامعه ايرانيان شده است.
اگر قادر به پرداخت اقساط خود نيستيد ديگر نگران نباشيد

خود  امالك  نقدى  مبلغ  كشيدن  بيرون  با  تا  مى كنيم  كمك  شما  به  ما 
حتى اگر ملك شما در بدترين شرايط ظاهرى و ساختمانى باشد، يك 

شروع تازه را براى خود رقم بزنيد.
Mr. Damon Kubiak                        :مدير پروژه
562 441 4944

مشاوران فارسى زبان: 
562 243 0020
310 853 0453  

پگاه  ندا زاده:
بابك روديان:     

گزارش رسانه هاى ايران حاكى است كه پنجمين تكاور 
ارتش جمهورى اسالمى ايران در درگيرى  هاى سوريه 
به نفع نيروهاى بشار اسد، رييس جمهورى اين كشور، 

كشته شده است.
خبرگزارى هاى نزديك به سپاه پاسداران روز چهارشنبه 
25 فروردين نام اين تكاور را «حمداهللا بخشنده» اعالم 
كردند كه به گفته آنها، «از رزمندگان ارتش جمهورى 
اسالمى بود كه براى دفاع از حرم حضرت زينب عازم 
سوريه شده و حين مبارزه با تروريست هاى تكفيرى به 

شهادت رسيد».
خبر كشته شدن پنجمين تكاور ارتش ايران در   همان 
روزى اعالم مى شود كه فرمانده نيروى زمينى ارتش 
كشته شدن چهار تكاور ديگر اين نيرو طى هفته جارى 

را تاييد كرد.
خبرگزارى تسنيم، نزديك به سپاه پاسداران، نام و درجه 

نظامى اين كشته شدگان را «سرهنگ مجتبى ذوالفقارنسب»، 
«سروان مرتضى زرهرند»، «ستوان دوم مجتبى يداللهى 

منفرد» و «محسن قوطاسلو» اعالم كرده است.
خبر اعزام تكاوران ارتش به جنگ داخلى سوريه كه 
و  جمهورى،  رييس  اسد،  بشار  دولت  نيروهاى  ميان 
مخالفان مسلح آن به ويژه داعش و جبهه النصره جريان 
سوى  از  امسال  فروردين  روز 16  بار  نخستين  دارد، 
على آراسته، معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى ارتش 

جمهورى اسالمى، اعالم شد.
ويژه  (نيروى  نوهد  تيپ 65  از  تكاوران  اين  عمده 

هوابرد ارتش مشهور به كاله سبز ها) هستند.
دست  به  متهم  را  ايران  بارها  المللى  بين  نهادهاى 
داشتن در منازعات داخلى سوريه كرده و حضور نظامى 
جمهورى اسالمى در سوريه را دليلى بر استمرار قتل عام 

مردم اين كشور دانسته اند.

فرماندار ايالت كاروليناى شمالى از اقدامش مبنى 
بر صدور فرمان اجرايى كه عليه دگرباشان جنسى 

قلمداد مى شود، دفاع كرد.
پت مك كرورى، فرمانى اجرايى صادر كرده كه 
تراجنسيتى)  (افراد  جنسى  دگرباشان  آن  اساس  بر 
بايستى از توالت هايى كه جنسيت اوليه آنهاست، 

استفاده كنند.
آقاى مك كرورى همچنين گفته كه شركت هاى 
خصوصى و نهادهاى محلى مى توانند قوانين خود 

داشته  جنسى  دگرباشان  توالت  با  ارتباط  در  را 
باشند.

اين اقدام فرماندار جمهوريخواه كاروليناى شمالى 
واكنش هاى منفى زيادى به دنبال داشته است.

هيالرى كلينتون، داوطلب مقام رياست جمهورى 
فرماندار  تصميم  دمكرات  حزب  از  آمريكا 
كاروليناى شمالى را شرم آور خواند. شمارى هم 
برپا  آميز  اعتراض  تجعى  فرمان  اين  به  واكنش  در 

كردند. 

سه نماينده عضو كنگره آمريكا كه پيش از انتخابات 
اخير ايران خواستار حضور در اين كشور شده بودند، 
بار ديگر درخواست مشابهى براى سفر به ايران مطرح 

كردند.
داده  گزارش  بيكن»  فرى  «واشنگتن  اينترنتى  پايگاه 
سه نماينده عضو مجلس نمايندگان آمريكا به نام هاى 
«مايكل پمپئو» از ايالت كانزاس، «لى زلدين» از ايالت 
نيويورك و «فرانك لوبى يندو» از ايالت نيوجرسى در 
نامه اى به محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه ايران، 
از عدم صدور ويزا در درخواست قبلى شان براى سفر 
به ايران انتقاد كرده و بار ديگر درخواست سفر به ايران 

را كرده اند.
اين سه نماينده كنگره آمريكا در نامه جديدشان به سفر 
مقام هاى جمهورى اسالمى ايران و صدور ويزا از سوى 
اياالت متحده آمريكا اشاره كرده  و گفته اند چرا چنين 

حقى به آنها داده نمى شود.
اشاره اين سه نماينده مجلس آمريكا به سفر «ولى اهللا 
سيف» رئيس كل بانك مركزى ايران است. قرار است 
روابط  شوراى  موسسه  در  سيف  آقاى  جمعه،  روز 

خارجى آمريكا در واشنگتن حاضر شود.
اين سه نماينده مجلس نمايندگان آمريكا مى گويند حاال 
كه دولت باراك اوباما به مقام هاى ايران اجازه حضور 
در آمريكا را مى دهد، آنها هم بايد شانس مشابهى براى 

حضور در ايران داشته باشند.
آنها به ظريف نوشته اند، آمريكا به مقامات ايرانى رواديد 
هيات هاى  و  آمريكايى ها  برخى  سويى  از  و  مى دهد 
تجارى بين المللى نيز براى حضور در ايران مجوز مى 
گيرند. بنابراين از اين كشور انتظار داريم كه براى مقامات 

رسمى آمريكا نيز شرايط مشابهى قائل شود.
در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان ايران در اسفندماه 

گذشته، سه  نماينده جمهورى خواه مجلس نمايندگان 
آمريكا در نامه اى به آيت اهللا خامنه اى رهبر جمهورى 
اسالمى ايران اعالم كردند كه مايل هستند به ايران سفر 
كنند. آنها با حضور در دفتر حفاظت از منافع ايران در 

واشنگتن، درخواست رسمى خود را اعالم كردند.
در آن زمان، با اينكه مقام هاى وزارت خارجه ايران از 
بررسى درخواست ويزاى اين نمايندگان خبر دادند اما 
دو هفته مانده به انتخابات، درخواست ويزاى آنها بدون 

اعالم دليل مشخص رد شد.
خود  جديد  گزارش  در  فرى بيكن  واشينگتن  سايت 
درباره درخواست دوباره اين سه نماينده، بدون اشاره 
به نام يك مقام ارشد كنگره آمريكا، به نقل از او آورده، 
اگر مقامات ايران اجازه سفر به آمريكا را دارند، چرا نبايد 
نمايندگان منتخب مردم آمريكا امكان سفر به ايران را 

داشته باشند؟

كه  اين  اعالم  با  متحده  اياالت  جمهورى  رئيس 
ساختمان  از  تاريخى  بخشى  سوال-بلمونت،  موزه 
زنان»  ملى  «حزب  ميزبان  سال 1929  از  كه  كنگره 
بوده است، به عنوان يكى از آثار ملى اياالت متحده، 

بار ديگر بر اصل برابرى زنان تاكيد كرد.
صبح  اوباما  باراك  كه  جمهورى  رياست  بيانيه  در 
سه شنبه براى اعالم تشكيل اثر ملى «بلومنت-پل» 
از  كرد،  قرائت  زنان  برابر  حقوق  از  حمايت  در 
فعاليت هاى آلوا بلمونت و آليس پل از بنيانگذاران 

حزب ملى زنان آمريكا تقدير كرد.
در  كه  مناسبت،  همين  به  مراسمى  در  اوباما  آقاى 
روز «پرداخت برابر» براى زنان و مردان برگزار شد، 
از عدم برابرى حقوق زنان و مردان در آمريكا انتقاد 

كرد.
اوباما با برشمردن زنان موفق از جمله نانسى پلوسى 
رهبر دموكرات هاى مجلس نمايندگان، گفت هنوز 

زنان زيادى با مشكالتى مواجه هستند.
براى  زنان  كرد:  تاكيد  آمريكا  جمهورى  رئيس 
مواجه  مشكالتى  با  مردان،  با  برابر  حقوق  دريافت 

هستند.

وى افزود: «به ازاى هر دالرى كه يك مرد حقوق 
مى گيرد، در   همان شغل يك زن معمولى 79 سنت 

حقوق مى گيرد. اين عادالنه نيست.»
روز  عنوان  به  آوريل   12 روز  متحده  اياالت  در 
«پرداخت برابر» در مخالفت با تبعيض در پرداخت 
برابرى  از  حمايت  و  مردان،  و  زنان  بين  دستمزد 
حقوق زنان و مردان در عرصه اقتصادى نامگذارى 

شده است.
منظور  همين  براى   #EqualPayDay هشتگ  

ساخته شد.

هزينه هاى  كه  بود  نيكوكارى  فرد  بلمونت  آلوا 
تامين  را  زنان  ملى  حزب  تاسيس  به  مربوط  مالى 
كرد و آليس پل هم با تاسيس اين حزب، به عنوان 

استراتژيست اصلى مشغول به فعاليت شد.
او  اما  نباشد،  شده  شناخته  چندان  پل  خانم  شايد 
نقشى حياتى در مبارزه زنان آمريكايى براى كسب 

حق رأى ايفا كرد.
ساختمان موزه هم در سال 1800 ميالدى توسط 
رابرت سوال ساخته شد و در دولت جفرسون در 

اختيار آلبرت گاالتين وزير خزانه دارى بود.

هديه 250 هزار مرگ 5 تكاور ارتش ايران در سوريه
دالرى مدير سابق 

فيسبوك

لغو اعدام 2 
ايرانى در مالزى

درخواست دوباره سه نماينده كنگره: ايرانى ها به 
آمريكا مى آيند، به ما هم ويزاى سفر به ايران بدهيد

دفاع اوباما از جنبش پرداخت حقوق برابر به زنان
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شان پاركر، موسس شبكه اشتراك گذارى موسيقى نپستر 
و از موسسان شركت فيسبوك 250 ميليون دالر براى ايجاد 
يك نهاد پژوهشى، كه به يافتن راه هايى جهت تقويت 
سيستم ايمنى بدن براى مبارزه با سرطان اختصاص خواهد 

داشت ، پرداخت كرده است. پاركر
اين نهاد ،موسسه پاركر براى ايمنى درمانى سرطان نام 
دارد، و بر اساس بيانيه اى كه بنياد پاركر روز چهارشنبه 
 300 از  بيش  همكارى  كرد  خواهد  تالش  كرد،  صادر 
دانشمند از شش مركز عمده سرطان در سراسر آمريكا با 
يكديگر، و با شركت هاى دارويى را براى تهيه دارو و 

عرضه به بازار آسان سازد.
يك مقام انجمن سرطان آمريكا گفت اين رويكرد ممكن 
است به كاهش زمان و كوششى كه بسيارى از پژوهشگران 
براى حمايت مالى صرف مى كنند كمك كند و فرصت 
بيشترى براى پژوهش واقعى فراهم آورد. او گفت انجمن 

ساالنه 150 ميليون دالر براى تحقيقات تامين مى كند.
250 ميليون دالر بزرگترين هديه پاركر به پژوهش پزشكى 
است، او قبال اعاناتى به چندين پروژه زيست پزشكى اهدا است.

اين پول به پژوهشگران اجازه خواهد داد عقايد و راه هاى 
جديد را به سرعت آزمايش كنند، چرا كه نبود اعتبار هميشه 

مانعى در راه آنها بوده است.
در ماه مارس، مايكل بلومبرگ و سيدنى كيمل، انسان 
شناس، 125 ميليون دالر براى ايجاد يك مركز جديد مبارزه 

با سرطان در دانشگاه جانز هاپكينز اهدا كردند.

دادگاه فدرال مالزى حكم اعدام دو مرد ايرانى تبار را به 
جرم قاچاق مواد مخدر لغو و به 20 سال زندان تقليل داد.

روزنامه ‹سان ديلى› روز سه شنبه 12 آپريل 2016 اعالم 
‹زكريا  رياست  گذشته به  روز  مالزى  فدرال  دادگاه  كرد 
درخواست  و  تشكيل  قاضى  پنج  حضور  با  و  عارفين› 
تجديدنظر ‹ع.ج› 31 ساله و ‹و.ع› 33 ساله نسبت به حكم 

اعدام بررسى شد. 
اين دو متهم سال 2010 دستگير شده بودند. 

دادگاه تجديدنظر سال 2014 درخواست تجديدنظر اين 
دو متهم در خصوص حكم اعدام دادگاه ‹شاه عالم› مركز 
ايالت سالنگور را به اتهام قاچاق مواد مخدر رد كرده بود. 
‹ع.ج› يك فروشنده كفش متهم به در اختيار داشتن 203,9 
گرم متامفتامين و ‹و.ع› كارگر يك شركت مبلمان نيز متهم 

شد 269,6 گرم از اين مواد را در اختيار داشته است. 
اين دو متهم ايرانى اين مواد مخدر را در جوراب جاسازى 
و در فرودگاه بين المللى كواالالمپور بازداشت شده بودند. 
براى  را  مواد  اين  كردند  ادعا  خود،  از  دفاع  در  متهمان 

مصرف شخصى حمل و قاچاق كرده اند. 

فرماندار كاروليناى شمالى از فرمانش 
درباره دگرباشان جنسى دفاع كرد

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=100458&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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هفدهم  نفتى  نشست  مى تواند  معجزه  يك  تنها 
ايجاد  هدف  با  كه  را،  قطر  پايتخت  در  آوريل 
منافع  راستاى  در  نفت  جهانى  بازار  در  دگرگونى 
توليدكنندگان اين كاال برگزار مى شود، به موفقيت 
خود،  خودى  به  نشست،  اين  برگزارى  برساند. 
صحنه  در  قدرت ها  شكلبندى  كه  مى دهد  نشان 
بين المللى انرژى رو به دگرگونى مى رود. شكست 
را  دگرگونى  اين  مى رسد،  نظر  به  محتمل  كه  آن، 

بخشيد. خواهد  شتاب 
نشست دوحه عمدتا دستپخت عربستان سعودى 
و روسيه است، دو غول بزرگ نفتى كه روابطشان 
سخت  سوريه  ويژه  به  مسايل  از  بسيارى  سر  بر 
تيره و تار است، ولى در يك عرصه وحدت نظر 
دارند و آن جلوگيرى از سقوط باز هم بيشتر بهاى 
كه  بودند  قدرت  دو  همين  است.  سياه»  «طالى 
شركت  با  را  نفتى  نشست  نخستين  گذشته  فوريه 
عضو  غير  و  عضو  توليدكنندگان  از  شمارى 
سازمان «اوپك» در دوحه سازمان دادند و تصميم 
ژانويه  ماه  سطح  در  را  خود  توليد  سقف  گرفتند 
قرار  نخست  بعدى  نشست  كنند.  (تثبيت)  «فريز» 
بود بيستم ماه مارس برگزار شود، ولى با توجه به 
موكول  آوريل  هفدهم  به  گوناگون  دشوارى هاى 

شد.
رغم  به  سعودى،  عربستان  و  روسيه  كه  اين 
نقش  هم  كنار  در  روابطشان،  در  سخت  تنش هاى 
عهده  بر  نفت  بهاى  سقوط  با  مقابله  در  را  اول 
گرفته اند، چندان عجيب نيست. همه توليدكنندگان 
هيچيك  ولى  مى بينند،  زيان  سقوط  اين  از  نفت 
حاكم  خاندان  و  مسكو  رهبران  اندازه  به  آنها،  از 
گره  ماده  اين  با  حد  اين  تا  اقتدارشان  سعودى، 

است. نخورده 
ريشه  گاز  و  نفت  در  پوتين  والديمير  روسيه 
دوانده و قدرتى وابسته به صدور مواد خام است، 
همراه با يك زرادخانه نيرومند نظامى كه از دوران 
برده  ارث  به  سابق  شوروى  اتحاد  جالل  و  جاه 
همين  بر  تكيه  با  عمدتا  نيز،  آن  نوسازى  در  و 
رونق  واقع  در  است.  بوده  موفق  نفتى،  دالرهاى 
رهبر  به  نفت  جهانى  بازار  در  گذشته  سال  چند 
در  نسبى  بهبود  ايجاد  راه  از  داد  امكان  كرملين 
روسيه  در  را  خود  قدرت  هموطنانش  وضعيت 
زنده  هدف  با  حال،  همان  در  و،  بخشد  استحكام 
عرصه هاى  در  سرخ»،  «امپراتورى  نفوذ  كردن 
قدرت نمايى  (سوريه)  دور  و  (اوكراين)  نزديك 
مواد  صدور  و  توليد  بر  شده  بنا  اقتدار  ولى  كند. 
نفت  بهاى  سقوط  است.  ناچارآسيب پذير  به  خام، 
باال  را  تورم  مى اندازد،  سكه  از  را  روبل  گاز  و 
مى برد، دلبستگان «پوتينيسم» را سر خورده مى كند 
و توانايى هاى روسيه را براى شاخ و شانه كشيدن 

در اينجا و آنجا، به شدت كاهش مى دهد.
آميخته  سرنوشتى  و  تاريخ  نيز  سعودى  عربستان 
هستى اش  كل  ماده،  اين  تزلزل  با  و  دارد  نفت  با 
جهانى  جنگ  از  پس  رويدادهاى  مى شود.  متزلزل 
دوم اين كشور را، به دليل حجم افسانه اى ذخاير 
نفتى و پايين بودن هزينه استخراج آن، به يكى از 
ستون هاى نظام بين المللى انرژى بدل كرد، نقشى 
كه بعد از وقوع انقالب اسالمى در ايران به شدت 
تقويت شد. در واقع با تضعيف قدرت نفتى ايران، 
سازمان  در  را  بالمنازع  فرمانروايى  عمال  رياض 
 10 مرز  كه  توليدى  با  آورد،  دست  به  «اوپك» 
آنهم  گذاشت،  سر  پشت  را  روز  در  بشكه  ميليون 
در شرايطى كه توليد ايران در محدوده زير چهار 
ميليون بشكه در روز در جا زد و حتى در دوران 
تحريم به زير سه ميليون بشكه در روز سقوط كرد. 
«اوپك»،  سازمان  بر  مطلق  تسلط  همين  بر  تكيه  با 
عربستان سعودى عمال به «رهبر اركستر» در بازار 
جهانى نفت بدل شد. همين نقش رهبرى عربستان 
در عرصه نفت است كه بعد از حدود سه دهه، در 
اين  است.  رفته  پرسش  زير  شدت  به  حاضر  حال 
كه براى جلوگيرى از سقوط  بهاى نفت از دست 
رياض به تنهايى كارى ساخته نيست و مسكو نيز 
آشكار ترين  از  يكى  بشود،  گرفته  يارى  به  بايد 
عرصه  در  سعودى ها  قدرت  فرسايش  نشانه هاى 

انرژى است.
دهه  سه  طى  سعودى  عربستان  نفتى  قدرت 
كارشناسى  محافل  در  كه  رسيد  جايى  به  گذشته 
نفت  جهانى  بازار  مركزى»  «بانك  به  بين المللى 
آمريكا  فدرال  بانك  كه  نقشى  شبيه  يافت،  شهرت 
ايفا  جهان  پولى  صحنه  در  اروپا  مركزى  بانك  و 

دو  اين  مركزى  بانكداران  كه  همانگونه  مى كنند. 
تزريق  به  بخشيدن  شتاب  يا  كاهش  راه  از  قدرت 
از  بسيارى  جهان  پولى  شريان هاى  در  نقدينگى 
شاخص هاى اقتصاد كالن را در مقياس بين المللى 
توليد  با  نيز  سعودى  عربستان  دارند،  كنترل  زير 
«اوپك»،  سازمان  توليد  كل  مهار  نيز  و  خود  انبوه 
فراز و نشيب بازار جهانى نفت را زير نگين خود 
جمله  هر  كه  بود  نفوذ  همين  به  توجه  با  داشت. 
وزيران نفت عربستان سعودى زير ذره بين ناظران 
خبرآفرين  و  مى گرفت  قرار  بين المللى  اقتصاد 

مى شد.
طاليى  دوره  كه  مى دهد  نشان  گوناگون  شواهد 
سر  به  نفت  جهانى  صحنه  در  سعودى  عربستان 
حدود  طى  رياض  استراتژى  حتى  است.  آمده 
بهاى  سقوط  با  رويارويى  براى  گذشته  ماه  بيست 
آغاز منسجم و بسيار زيركانه  در  جهانى نفت، كه 
نظر  به  قانع كننده  چندان  امروز  مى شد،  توصيف 

نمى رسد.
تا  آنكه  از  بعد  نفت  بهاى  كه  مى كنيم  يادآورى 
باالى بشكه اى 110دالر اوج گرفت، از نيمه سال 
اين  با  مقابله  در  گذاشت.  سراشيب  به  رو   2014
سنتى  روش  برخالف  سعودى  عربستان  رويداد، 
ديگر  و  كند  كم  را  توليدش  آنكه  جاى  به  خود، 
اعضاى «اوپك» را نيز به همين گزينه سوق دهد، 
باال  سطحى  در  همچنان  را  عرضه  گرفت  تصميم 
باز  سقوط  خطر  از  نگرانى  ابراز  بدون  و  نگهدارد 
روى  ارزان فروشى  به  حتى  قيمت ها،  بيشتر  هم 
پيش  در  با  رياض،  كه  مى رسيد  نظر  به  بياورد. 
يك  با  دارد  قصد  نامنتظره،  استراتژى  اين  گرفتن 
تير دو نشان بزند، ولى با توجه به آنچه امروز در 
كه  است  پيدا  چنين  مى گذرد،  نفت  جهانى  صحنه 

محاسباتش درست از آب در نيامده است:
ارزان  با  كه  داشتند  اطمينان  سعودى ها  يك) 
يا  «شيل»  نفت  توليدكنندگان  سياه»،  «طالى  شدن 
متعارف در آمريكا طى مدتى كوتاه از صحنه  غير 
خارج خواهند شد. حساب رياض آن بود كه اگر 
قيمت نفت به زير هر بشكه شصت تا هفتاد دالر 
باالى  هزينه  دليل  به  آمريكايى  رقيبان  كند،  سقوط 
ناچار  به  و  داشت  نخواهند  مقابله  قدرت  خود 
رها  سنتى  توليدكنندگان  به  ديگر  بار  را  عرصه 
خواهند كرد. ترديدى نيست كه با فروريزى بهاى 
از  «شيل»  نفت  توليدكنندگان  از  شمارى  نفت، 
به  ديگر  شمارى  همه  اين  با  شدند.  خارج  صحنه 
كاهش  و  تكنولوژيك  سريع  پيشرفت هاى  بركت 
عالوه  به  مى كنند.  فعاليت  همچنان  توليد  هزينه 
شبح نفت «شيل» از اين پس بر بازار جهانى نفت 
اين  قيمت  آنكه  محض  به  زيرا  مى كند،  سنگينى 
توليد كننده هاى  برود،  باالتر  معينى  سطح  از  كاال 
فعاليت خود را از  از صحنه خارج شده بار ديگر 
سر مى گيرند. به بيان ديگر عربستان سعودى ديگر 
نمى تواند نقش انحصارى خود را به عنوان «بانك 

مركزى» بازار جهاتى نفت از سر بگيرد.
ايران  مواضع  تضعيف  رياض،  ديگر  هدف  دوم) 
بهاى  سقوط  با  كه  داشتند  اطمينان  سعودى ها  بود. 
در  بيش  از  بيش  ايران  تحريم  زير  اقتصاد  نفت، 
گرداب دشوارى ها غرق خواهد شد و حاشيه مانور 
عالوه  به  يافت.  خواهد  كاهش  خاورميانه  در  آن 
عربستان با افزايش توليد خود به غرب پيام مى داد 

نياز  مورد  نفت  تامين  براى  الزم  ظرفيت  از  كه 
جهان برخوردار است و اگر ايران در حاشيه بماند 
طى  كند،  سقوط  هم  صفر  به  صادراتش  حتى  و 
مصرف كنندگان  براى  مشكلى  هيچ  دراز  دورانى 
البى هاى  ترتيب  اين  به  آمد.  نخواهد  پيش  انرژى 
سعودى كه در آمريكا عليه توافق هسته اى با ايران 
مخاطبان  اقناع  براى  مى توانستند  مى كردند،  تالش 
خود دليل تازه اى را به فهرست داليل قديمى خود 

كنند. اضافه 
هدف دوم رياض نيز تامين نشد. به رغم البيگرى 
گسترده سعودى ها در آمريكا و بسيج گرايش هاى 
تندرو هم در تهران و هم واشينگتن، «برنامه جامع 
اقدام مشترك» (برجام) به امضا رسيد و راه براى 

بازگشت ايران به صحنه جهانى نفت هموار شد.
كه  نيست  معنا  اين  به  راه  شدن  هموار  البته 
خواهد  تحقق  حتما  ايران  نفت  صنعت  بازسازى 
يافت. نيروهاى ضد «برجام» در جمهورى اسالمى 
در  «عادى سازى»  گونه  هر  با  و  فعالند  شدت  به 
مى كنند.  مخالفت  شدت  به  غرب  و  ايران  روابط 
فضاى  نتواند  تهران  اگر  كه  است  آنجا  در  مساله 
الزم را براى انبوه سرمايه گذارى خارجى در ايران 
به ويژه در ميدان هاى نفت و گاز به وجود بياورد، 
توليد  به  دستيابى  ويژه  به  و  كشور  توليد  افزايش 
سال  پنج-شش  تا  نفت  بشكه  ميليون  پنج  روزانه 

شد. نخواهد  عملى  آينده 
و  مى خواهد  را  همين  سعودى  عربستان 
همين  در  نيز  تهران  در  ضد«برجام»  تندروهاى 
ندارد  وجود  دليلى  ولى  مى كنند.  تالش  جهت 
در  تهران  تندروهاى  و  رياض  عملى  همكارى  كه 
زمينه تداوم انزواى ايران حتما به موفقيت برسد.

تامين  در  سعودى  عربستان  استراتژى  شكست 
دو هدف فوق، رهبران رياض را وادار كرده است 
مهار  راستاى  در  خود  سنتى  سياست  به  ديگر  بار 
بار  اين  كه  تفاوت  اين  با  بياورند،  روى  عرضه 
ويژه  به  «اوپك»  عضو  غير  كشورهاى  از  شمارى 
كه  دوحه،  نشست  شده اند.  گود  وارد  نيز  روسيه 
هفدهم آوريل برگزار خواهد شد، مهم ترين جلوه 
نشانه  و  است  سعودى  عربستان  استراتژى  تغيير 
آن است كه از اقتدار نفتى اين كشور چيز زيادى 
همانند نشست  هم،  بار  اين  است.  نمانده  جاى  بر 
به  دستيابى  شركت كنندگان  هدف  دوحه،  پيشين 
توافق بر سر «فريز» يا تثبيت توليد نفت در سطح 

ماه ژانويه خواهد بود.
غير  و  عضو  نفتخيز  هاى  كشور  از  زيادى  شمار 
خواهند  شركت  دوحه  نشست  در  «اوپك»  عضو 
كرد، ولى نگاه ها عمدتا به بيژن نامدار زنگنه وزير 
وقت  «اگر  است  گفته  كه  شده  دوخته  ايران  نفت 
در  او  كرد.  خواهد  شركت  نشست  دراين  كند» 
همان حال بارها تاكيد كرده است كه به هيچ وجه 
توليد  افزايش  جلوى  «فريز»  نام  به  نيست  حاضر 
نفت ايران گرفته بشود. رهبران رياض هم گفته اند 
كه بدون مشاركت ايران، از «فريز» خبرى نخواهد 

بود.
دوحه  به  چه  زنگنه  نامدار  بيژن  شرايط  اين  در 
نشست  چهره  خبرسازترين  نرود،  چه  و  برود 
هفدهم آوريل خواهد بود. براى روسيه و عربستان 
براى  «نشستى  به  مى تواند  دوحه  گردهمايى  نيز 

هيچ» بدل شود.

افزايش بهاى نفت در پى «توافق» عربستان و روسيه

اقتصاد و امور بين الملل:

پايان اقتدار عربستان سعودى در عرصه 
جهانى  نفت

www.iranshahrnewsagency.com

در پى انتشار گزارش هايى از توافقات صورت گرفته در 
مورد ميزان توليد نفت «ميان عربستان سعودى و روسيه 
بى آنكه منوط به مشاركت ايران باشد»، بهاى آن افزايش 

پيدا كرده است.
خبرگزارى روسى اينترفاكس، 24 فروردين ماه، گزارش 
دوحه،  نشست  از  پيش  مسكو،  و  رياض  ميان  كه  داد 
خام  نفت  توليد  مقدار  داشتن  نگه  ثابت  براى  توافقى 

صورت گرفته است. 
در پى اين گزارش بهاى نفت در نيويورك تا 4 درصد 
رشد داشت و نفت تگزاس به 42.17 و برنت با 1.86 دالر 

بهبود به 44.69 دالر در هر بشكه رسيد.
خبرگزارى آسوشيتدپرس گزارش داده كه بازار سهام نيز 
به خبرها در مورد همكارى ميان عربستان و روسيه در 

مورد توليد نفت، واكنش مثبتى نشان داده است. بهبود در 
بازارهاى بورس ناشى از بهبود وضعيت شركت هاى نفتى 

بوده است.
به گزارش آسوشيتدپرس توافق روسيه و عربستان سبب 
شده كه بهاى نفت رشدى بهتر از هر زمان ديگر در چهار 

ماه گذشته داشته باشد.
گزارش اينترفاكس در مورد توافق ميان رياض و مسكو، 
به نقل از يك دپيلمات كه نامش فاش نشده، منتشر شده 
و اين منبع گفته است كه اين توافق «به مشاركت ايران 

منوط نيست».
دميترى پسكوف، سخنگوى كاخ كرملين روسيه، نيز 
به خبرنگاران گفته است «اين اميدوارى وجود دارد» كه 
توافق بر سر ثابت نگه داشتن توليد بدون موضع گيرى 

تهران، به دست آيد.
فيل فلين، از موسسه «پرايس فيوچر» در شيكاگو، به 
اكنون  بازار  است  گفته  گالب اند ميل  كانادايى  روزنامه 
اطمينان حاصل كرده كه جنگ قيمت به رهبرى عربستان 
سعودى و برخى كشورهاى اوپك، در مراحل پايانى خود 
قرار دارد. افزايش توليد نفت و نزول شديد بهاى آن سبب 
شد تا مقدار زيادى از توليدان نفت شيل، كه با باال بودن 
قيمت اين منبع انرژى، توليد آن مقرون به صرفه بود، از 

بازار خارج شود.
شبكه خبرى بلومبرگ نيز، از قول مايك ويتنر، رئيس 
بازار نفت در موسسه «سوسيته ژنرال» در نيويورك، نقل 
كرده كه «واكنش بازار، به طور واضح، حاكى از آن است 

كه توافق نهايى صورت خواهد گرفت».

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=438
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آيين بهايى: نگرشى كوتاه به تاريخ و تعاليم

آشنايى بيشتر با عيد رضوان يا عيد گل

در دنياى كتاب و نشر:

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

جامعه ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز 
اطالعات ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

تاريخ نشان مى دهد كه هر يك از اديان الهى مصدر نيروى فعاله و محركه اى براى 
تغييرات بنيادى در جامعه انسانى بوده اند.

فى المثل مى توان ريشه تقويم هاى معمول نزد ملل مختلف را اغلب در تعاليم مذهبى 
آنان جستجو نمود. از جمله آغاز تاريخ در تقويم عبرى نزد يهوديان مبتنى بر مندرجات 
سفر پيدايش در انجيل عهد عتيق، يعنى 3761 سال پيش از ميالد مسيح، در تقويم 
گريگورى، ميالد حضرت مسيح، و در تقويم معمول نزد مسلمين، هجرت رسول اكرم 

از مكه به مدينه در سال 622م تعيين گرديده است.
آيين بهايى نيز داراى تقويم مخصوص به خود است.آغاز تقويم در تاريخ اين ديانت 
سال 1844 ميالدى، يعنى سالى كه حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهااهللا، اضهار 
امر نمود. تقويم بهايى مبتنى بر سال شمسى است. هر سال عبارت از نوزده ماه و هر 
ماه نوزده روز (جمعا 361 روز) تعيين گرديده است. براى تكميل روزهاى سال به 365 
روز، بين ماههاى 18 و 19 تعداد چهار و در سالهاى كبيسه پنج روز اضافه مى شود.
روزهاى مزبور نزد بهاييان به (( ايام هاء)) موسوم است. ايام هاء به ضيافت ياران و دادن 
هديه ها و دستگيرى فقرا و عيادت مرضى و غيره صرف مى گردد. به عبارت ديگر اين 

ايام مخصوص مهمان نوازى و اعطا هدايا و غيره مى باشد.
عيد رضوان يكى از اعياد دين بهائى و سلطان اعياد اين دين به شمار مى رود. اين عيد 

را عيد گل هم مى گويند.
ايام عيد رضوان از سى و دوم نوروز شروع و مدت 12 روز ادامه دارد. روز اول مطابق 

21 آوريل، اول ارديبهشت و 13 شهرالجالل بديع (تقويم بهائى) است.
اين ايام مصادف ورود بهاءاهللا شارع دين بهائى به باغى در حومه شهر بغداد در آوريل 
1863 است. اين باغ بعدها در بين بهائيان به باغ رضوان شهرت يافت. اين ايام ايامى 

است كه در آن بهاءاهللا صريحا به اصحاب خود اظهار امر كرد.
بهاءاهللا مدت 12 روز در اين باغ توقف و سپس به سوى اسالمبول كه محل سرگونى 
بعدى وى بود حركت كرد. به مناسبت اظهار امر بهااهللا، هر سال 12 روز ايام رضوان كه 

به گفته شوقى افندى اعظم و اقدس اعياد بهائى محسوب است جشن گرفته مى شود.

روزهاى اول، نهم، و دوازدهم 
عيد اعظم رضوان از ايام محرمه 
است.  محسوب  بهائى  دين 
يعنى كسب و كار تجارى در 

اين ايام حرام است.
عيد  اعظم  كه  رضوان،  عيد 
بهائيان است، به عيد گل نيز 
معروف شده كه به سبب تطابق 
اوج  و  ارديبهشت  ماه  با  آن 
شكفتن گل ها و باران نيسانى 
در  بهاءاهللا  حضرت  كه  است 
همين زمان در باغ رضوان، در 
ميان خرمنى از گل ها مشى مى 
نمودند كه براى مومنين نيز گل 

مى فرستادند.
جناب  قلم  از  خاطرات  اين 
نبيل  به  ملّقب  زرندى  نبيل 
واقعه  بهترين  از  يكى  اعظم، 
نگارى ها از آن ايام مخصوصه 

است:
“ هر روز صبح باغبان ها گلهاى زيادى از چهار خيابان باغ مى چيدند و در ميان خيمه 
مبارك خرمن مى نمودند. چنان خرمنى كه اصحاب چون براى چاى صبح در محضر 
مبارك مى نشستند، آن خرمن گل مانع از آن بود كه يكديگر را ببينند و به دست مبارك 
به جميع نفوسى كه بعد از صرف چاى مرخص مى شدند، گل عنايت شده براى اهل 

َحَرم و ساير احباب عرب و عجم نيز گل مى فرستادند.“

عيد رضوان يكى از اعياد دين بهائى و سلطان اعياد اين دين به شمار مى رود.[1] اين 
عيد را عيد گل هم مى گويند.

ايام عيد رضوان از سى و دوم نوروز شروع و مدت 12 روز ادامه دارد. روز اول مطابق 
21 آوريل، اول ارديبهشت و 13 شهرالجالل بديع (تقويم بهائى) است.

اين ايام مصادف ورود بهاءاهللا شارع دين بهائى به باغى در حومه شهر بغداد در آوريل 
1863 است. اين باغ بعدها در بين بهائيان به باغ رضوان شهرت يافت. اين ايام ايامى 

است كه در آن بهاءاهللا صريحا به اصحاب خود اظهار امر كرد.
در اشاره به آن ايام در يكى از الواح مى گويد: «ايام فيها ظهر الفرح االعظم» و در وصف 

باغ رضوان مى فرمايند: «مقام فيه تجلى باسم الرحمن على من فى االمكان».
بهاءاهللا مدت 12 روز در اين باغ توقف و سپس به سوى اسالمبول كه محل سرگونى 
بعدى وى بود حركت كرد. به مناسبت اظهار امر بهااهللا، هر سال 12 روز ايام رضوان كه 
به گفته شوقى افندى اعظم و اقدس اعياد بهائى محسوب است جشن گرفته مى شود.[2]
روزهاى اول، نهم، و دوازدهم عيد اعظم رضوان از ايام محرمه دين بهائى محسوب 

است. يعنى كسب و كار تجارى در اين ايام حرام است.
در رساله سوال و جواب بهااهللا چنين مى گويد:«اول عيد، عصر 13 ماه دوم از اشهر بيان 

است. يوم اول و تاسع و دوازدهم عيد اشتغال به امور حرام است.»

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
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مرور زندگى نامه احسان يارشاطر به روايت راديو فردا

www.iranshahrnewsagency.com

در دنياى كتاب و نشر:                                                                                                                                        احسان عابدى

«روايت زندگى من االن برايم مثل داستانى ست كه من 
در آن بى طرفم. انگار زندگى ديگرى ست و من فقط 

اين ها را شنيده ام و بازگو مى كنم.» (احسان يارشاطر) 
***                    

و شنيدن يا خواندن اين روايات هيجان آميز است و 
لذت بخش؛ بخشى از تاريخ فرهنگى ما را شرح مى دهد، 
نام ها، نهادها، چگونه بنگاه ترجمه و نشر كتاب شكل 
پرويز  بود،  يگانه  ايران  در  دهه 1330  آن  كه  گرفت 
ناتل خانلرى چه روحياتى داشت، هدايت، سيدحسن 
تقى زاده، آوازهاى بنان در شب نشينى هاى آپارتمان خيابان 
ايتاليا، هويدا چه كمك هايى كرد تا طرح دانشنامه ايرانيكا 
اجرايى شود، على اصغر حكمت، ايرج افشار، سعيدى 
سيرجانى و ده ها و ده ها نام ديگر كه مدام در اين روايات 
تكرار مى شوند، شكل مى يابند و به تاريخ شكل مى دهند. 
امسال يارشاطر 96 ساله مى شود و اين سالى ست كه 
زندگى نامه اش منتشر شده، يك گفت وگوى طوالنى با 
ماندانا زنديان كه نشان مى دهد چگونه احسان يارشاطر 
چهره اى شد كه مى شناسيمش، از كجا شروع كرد (تقريبا 
از هيچ) و به كجا رسيد (همان  مرتبه اى در علم و پژوهش 
تاثيرگذارترين  شمار  در  بود،  جست وجويش  در  كه 

ايران شناسان).
خودش از بخت و اقبال بلندش در زندگى تعريف 
مى كند و البته كه شانس هم با او در خيلى مواقع يار 
بوده، اما اين خاطرات گواهى ست بر درستى تصوير عامى 
كه از او وجود دارد؛ آدمى عمل گرا با ايده هايى ساده اما 
روشن كه بر آنها پاى فشرده، يك سال، دو سال، ده ها 
سال ايستادگى و پشتكار تا در نهايت مخلوقى به عظمت 
دانشنامه ايرانيكا، به جامعيت مجموعه هجده جلدى تاريخ 
ادبيات فارسى، به تاثيرگذارى بنگاه ترجمه و نشر كتاب و 
به ارزشمندى مركز مطالعات ايران شناسى دانشگاه كلمبيا، 

به وجود آورده است.
اما احسان يارشاطر كيست؟ از چه زمينه خانوادگى  
برخوردار بوده؟ با اين نام هاى تاريخ ساز چطورى پيوند 

يافته؟ و اساسا چه نگاهى به دنيا دارد؟
پاسخ اين پرسش ها وجوه مختلف شخصيت يكى از 
چهره هاى تاثيرگذار فرهنگى ايران در صد سال گذشته 

را بازمى نماياند.
پسربچه اى از خانواده اى مومن به كيش بهاييت كه خيلى 
زود مادر و پدرش را از دست مى دهد تا سرپرستى او و 
خواهر و برادرش، هر كدام به يكى از قوم و خويشان 
سپرده شود، آغاز روزگار سخت و اندوهناك در خانه 
دايى بزرگ و در جمع كسانى كه او را از خود نمى دانستند 

تا جايى كه تنها راه رهايى را در مرگ مى بيند:
«هيچ به زندگى دلگرم نبودم. دوبار هم سعى كردم با 
اطرافيانم  كه  دهم،  خاتمه  زندگى ام  به  ترياك  خوردن 

متوجه شدند و نجاتم دادند.» (صفحه 31 كتاب)
چهارده پانزده سالگى خانه دايى را ترك مى كند، پشتوانه 
مالى هيچ به جز چهل پنجاه تومانى كه از برادر بزرگ ترش 
دارد، اما برخوردار از ميراث تربيتى گرانبهايى كه راه ادامه 

تحصيل را پيش پايش مى گذارد:
 «به وزارت معارف رفتم و در آنجا به ديدن رئيس 
بازرسى وزارتخانه راهنمايى شدم... جلوى ميز او ايستادم 
و  امكانات  ولى  كنم،  تحصيل  مى خواهم  كه  گفتم  و 
وسايلش را ندارم، پدر و مادرم فوت كرده اند و كسى 

مسئول زندگى من نيست.» (صفحه 33 كتاب)
احسان  نشان  را  بهترش  سويه  زندگى  لحظه  اين  از 
يارشاطر مى دهد، زمانى كه پايش به دانشسراى مقدماتى 
تربيت معلم باز مى شود و بعد دانشسراى عالى تهران و 
بعدتر دانشگاه تهران، جايى كه به دريافت درجه دكتراى 
زبان و ادبيات فارسى زير نظر على اصغر حكمت نائل 

مى آيد.
اجتماعى   – سياسى  دوره هاى  هم  ايران  حين  اين 
يارشاطر  كه  مى گذارد  سر  پشت  را  سرنوشت سازى 
ضمن بازخوانى خاطراتش، تصوير و تحليلى نيز از اين 
تحوالت به دست مى دهد، مثل ماجراى كشف حجاب 

كه او مى گويد اين اتفاق دير يا زود مى افتاد:
«اصوال اقتباس تمدن غربى اول با چيزهاى بى آزارى مثل 
قاشق و چنگال شروع مى شود و به تدريج مسئله كت 
و شلوار و حجاب پيش مى آيد... اين ها در كنار هم به 
مرور، ذهنيت و خواست هاى جامعه را عوض مى كنند. 
يعنى هر مرحله نتيجه مرحله پيش از خود است. كشف 
حجاب به هر حال در ايران اتفاق مى افتاد؛ ولى خيلى 
طول مى كشيد...وقتى شعرا در ذم حجاب شعر گفته اند، 
و فيلم هاى سينمايى هم تصوير زن بى حجاب و شكل 
و شيوه حضورش را در جامعه به صورتى مثبت نشان 
داده اند، جامعه در برخى سطوح و تا اندازه هايى آمادگى 

پذيرفتن چنين فرمانى را دارد.» (صفحه 35 كتاب)
تحليل هاى يارشاطر در اين گفت وگو فراتر از رخدادهاى 
سياسى مى رود، بلكه جهان بينى و فلسفه زندگى او را 
نشان مى دهد. كار دشوار گفت وكننده (ماندانا زنديان) 
ايجاد توازن ميان اين خاطره ها و تحليل هاست به اين 
ترتيب كه هم خط سير زندگى يارشاطر ترسيم شود و هم 
ديدگاه هاى او در مواجهه با موقعيت ها و مفاهيم گوناگون، 
مثل مفهوم «وطن». اساسا احسان يارشاطر كه دهه هاست 
از ايران دور افتاده چگونه مى تواند خود را در خدمت 
وطن بداند و چگونه اين فاصله نتوانسته او را از انجام 
پروژه هايى مثل ايرانيكا باز بدارد، بلكه مصمم ترش كرده؟ 
پاسخ او به اين پرسش، راه حلى براى يكى از چالش هاى 
هولناكى كه هر انسان مهاجرى مى تواند با آن مواجه باشد، 

به دست مى دهد:
«وطن ما، به يك معنى، سرزمينى ست پر از صحراهاى 
در  كه  درياچه هايى  و  رودها  و  بلند  كوه هاى  و  فراخ 
كوفته  مختلف  مهاجمان  پاى  زير  بارها  زمان  درازاى 
شده و باز به پاخاسته... ولى ما وطن ديگرى هم داريم 
كه در ذهنمان جاى دارد. وطنى كه رودكى در آن چنگ 
مى نواخت و فردوسى از ِخَرد و دالورى هاى قهرمانان 
سخن مى گفت، و خيام سرگردانى انسان را بازمى نماياند 

و ابوسعيد و نظامى و سعدى و مولوى و حافظ، با استادى 
حيرت انگيز، از ظرايف روان انسان – بيش از همه عشق 
– سخن مى گفتند. اين وطن را مى توان از گزند حوادث 
در امان داشت. وطن من اين وطن است... وطن من زبان 

فارسى ست.» (صفحات 132 و 133 كتاب)

كتاب چندين و چند مقاله از احسان يارشاطر را ضميمه 
خود دارد كه ديدگاه هاى او را نسبت به وطن و هويت 
ملى عميق تر شرح مى دهد، مقاالتى كه البته قبال اينجا و 
آنجا منتشر شده اند، اما شرح زندگى يارشاطر در اين كتاب 
قطعا دست اول است، شرحى كه گاه با اعترافاتى اندوه بار 
همراه است، به خصوص آنجا كه از زندگى زناشويى خود 
تعريف مى كند و در برابر فهرستى از فضائل همسرش، 
لطيفه الويه (يارشاطر)، به نقد جدى برخى رفتارهاى خود 

دست مى زند:
«لطيفه نمونه اعالى مهربانى بود. با كار زياد، خستگى، 
خشم، ايرادهاى بيهوده من از چيزهاى كوچكى كه هيچ 
ارزشى نداشت، و همه ناسازگارى هايم مى ساخت...به 
معناى دقيق كلمه، حضور باشكوهى داشت. وارد هر 
مجلس كه مى شد، همه رويشان به سوى او برمى گشت. 
من همه اين ها را مى ديدم و مى فهميدم، ولى نمى دانم چرا 
به نظرم قدر نگذاردن آنها امرى عادى و گذرا مى آمد...
حقيقت اين است كه من با اين كه در عرصه كار علمى، 
خصوصى ترين  در  مى دانم،  منصف  انسانى  را  خود 
گوشه هاى زندگى شخصى ام بى انصاف، و گاهى خودبين، 
حتى ستمگر بودم و اين اعتراف دردناكى ست. لطيفه زن 
فوق العاده اى بود و من هيچ وقت براى آن زِن فوق العاده، 
شوهر خوبى نبودم.» (صفحات 154، 158 و 159 كتاب)
كتاب شرح جامعى از انگيزه ها و روحيات راوِى خود، 
يارشاطر، به دست مى دهد. راوى مى گويد كه روحيه اش 
چنين است كه وقتى مى بيند كارى بايد انجام بگيرد، اما 
انجام نگرفته، انگار كه وظيفه و مسئوليت او باشد، آن كار 
را آغاز مى كند. همين روحيه  در اصل به تاسيس بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب در سال 1333 منجر شد كه يارشاطر 

ماجراى آن را بازگو مى كند:
«انگيزه تاسيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب چنين شكل 
گرفت كه من به طور كامال تصادفى در جايى خواندم كه 
در تركيه عده بسيار زيادى از آثار مهم ادبى مغرب زمين 
را به زبان تركى ترجمه و منتشر كرده اند، و حال آن كه از 
ادبيات به اصطالح كالسيك دنيا تنها چند عنوان به فارسى 
برگردانده شده بود. من ديدم كه ما خيلى از دنيا عقبيم و 

تصميم گرفتم دراين باره كارى بكنم.» (صفحه 117)
اما راست آن كه اين ايده شايد به هيچ جا نمى رسيد اگر 
كمك هاى اسداهللا علم، رئيس وقت امالك و مستغالت 
پهلوى، نبود، چرا كه بنگاه ترجمه نشر و كتاب با سرمايه 
اوليه اى كه محمدرضا شاه در اختيار احسان يارشاطر 
گذاشت، پا گرفت تا با به كارگيرى بهترين مترجمان علوم 
انسانى آن زمان، ظرف مدتى كوتاه به نهادى تاثيرگذار و 

مرجع تبديل شود.
و اسداهللا علم نيز كه در نهايت رئيس هيات مديره بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب شد، به واسطه دوستان مشتركى چون 
ناتل خانلرى و رسول پرويزى (داستان نويسى كه بعدها 
نماينده مجلس شوراى ملى و مجلس سنا شد) با يارشاطر 

آشنا شده بود.
بلند  گفت وگوى  اين  مناقشه انگيز  بخش هاى  اتفاقا 
آنجايى ست كه بحث همكارى روشنفكران با سيستم 
حاكم و دولتمردان به ميان مى آيد. مثال به كار رفته در 
كتاب اگرچه درباره ناتل خانلرى است كه مدتى بر مسند 
وزارت فرهنگ در دولت اسداهللا علم تكيه زد، اما سخنان 

يارشاطر مى تواند پاسخى به منتقدان خود او هم باشد:
«من اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم، اگر فردى آگاه و 
دولت  به  موجود،  شرايط  اصالح  به  معتقد  و  معتدل، 
بپيوندد براى همه خوب است. به نظر من خيلى خوب 
است كه كسى مثل خانلرى وزير فرهنگ يك كشور باشد 

تا يك آدم كم دان و تندرو.» (صفحه 164)
به اعتقاد يارشاطر اساسا «براى ارزيابى يك شيوه كار 
بايد به نتيجه برآمده از آن نگاه كرد» و «كسى كه كار 
فرهنگى خوب را با ارزيابى خردمندانه انجام مى دهد 
حتى در بهبود شرايط سياسى كشورش نقش بزرگ ترى 
بازى كرده است؛ چون در آگاه كردن مردم جامعه اش 

موثر مى شود».
با همين نگاه، يارشاطر از كاظم موسوى بجنوردى، 
براى مثال، دفاع جانانه اى مى كند و كار او در مديريت 
دايره المعارف بزرگ اسالمى را مى ستايد. مى گويد: «آدم 
بايد با واقع بينى فكر راه هاى عملى رسيدن به مقصد را 
بكند...داخل ايران الزم است و بايد در مواردى، تا آنجا كه 
با نظام فكرى فرد مغايرت نداشته باشد، انعطاف پذير بود 

يا حتى سكوت كرد.» (صفحه 219)
پس عجيب نيست اگر يارشاطر درگيرى چهره هاى 
دانشگاهى با تحوالت سياسى و اجتماعى را تا آنجا مجاز 

بداند كه موقعيت آكادميك آنها را به مخاطره نيندازد:
«روش واقع بينانه اين است كه اگر مى بينيم شرايطى 
هست كه جنبشى اجتماعى راهى براى كمك به تحول 
فرهنگى و نه تنها سياسى جامعه دارد، همراهى اش كنيم. 
ولى به نظر من حتى در اين شرايط هم درست نيست يك 
استاد دانشگاه كه امكان خدمت به فرهنگ ايران را دارد، 
كار خود را زمين بگذارد و به كارى بپردازد كه هيچ معلوم 

نيست به نتيجه خواهد رسيد.» (صفحه 221)
برمى آيد،  يارشاطر  ديدگاه هاى  و  خاطره ها  از  آن چه 
تعهد او در وهله نخست به كار علمى و فرهنگى ست 
كه در دوراهى ها راهنمايش مى شود. با همين حس تعهد 
در صدد جلب موافقت هويدا، نخست وزير وقت، براى 
پشتيبانى مالى دولت از پروژه دانشنامه ايرانيكا برمى آيد 
و باز با همين حس تعهد، زمانى كه حكومت انقالبى و 
تازه تاسيس ايران، بودجه ايرانيكا را قطع مى كند، اجازه 
نمى دهد كار دانشنامه متوقف شود و عالوه بر يافتن حاميان 
مالى ديگر، همه ثروت خود را هم در اين راه مى گذارد، 
كلكسيون هاى شخصى اشياء تاريخى، كتاب هاى قديمى، 
نقاشى و مجسمه هايى كه طى چند دهه به ارزششان 
بسيار افزوده شده، مثل مجسمه اى از رودن كه چند سال 
قبل در حراج كريستى به قيمت شش ميليون دالر فروش 
رفت و «از سال 2009 تاكنون حقوق همه ويراستاران 
و كارمندان دفتر دانشنامه ايرانيكا از فروش آن پرداخت 

مى شود». (صفحه 179)
و ايرانيكا، بنگاه ترجمه و نشر كتاب يا مركز مطالعات 
ايران شناسى دانشگاه كلمبيا، تنها گوشه اى از تالش هاى 
فرهنگى احسان يارشاطر است، اگرچه شايد مهم ترين 
آنها، اما به اين فهرست مى توان موارد بسيارى را اضافه 
كرد، مثل دانشنامه ايران و اسالم (با وقوع انقالب سال 
ماند)،  متوقف  دهم  جلد  در  دانشنامه  اين  كار   1357
مجموعه ميراث ايران (چهل و پنج جلد ترجمه متون 
كالسيك فارسى ست به زبان هاى غربى ) و فراهم آوردن 
امكان ترجمه انگليسى تاريخ طبرى (كتاب با حواشى و 

توضيحات چهل مجلد شده است).
برخى آدم ها تا هميشه در حال خلق كردن هستند و 
آن چه را كه تاكنون ساخته اند كافى نمى دانند. احسان 
يارشاطر قطعا يكى از آنهاست، مردى كه در دهمين 
دهه زندگى هنوز سعى مى كند ابزارهاى بيشترى را براى 
ساختن به دست بياورد چنان كه در اين گفت وگو فاش 
مى شود در نود و چند سالگى تالش كرده زبان روسى را 

با خودآموز ياد بگيرد.
خب آقاى يارشاطر، زندگى و آدمى را بعد اين سال ها 

چطور مى بينيد؟ راضى بوديد اصال؟
«به نظر من انسان آميخته اى از تمايل ها و كشش هاى 
متخالف است. بعضى ها اين را مى پذيرند و با خود كنار 
مى آيند و به اعتدال و آرامش مى رسند؛ و بعضى ها تمام 
عمرشان به جدال با اين تضادها مى گذرد...من كم و 
بيش با خودم كنار آمده ام. از زندگى ام راضى ام. ادعايى 
ندارم و، بى تعارف، معتقدم زندگى يا بخت بارها، مهم تر 
از همه براى تحقق بخشيدن به بزرگ ترين آرزوى من، 
من  پاى  جلوى  راه هايى  ايرانيكا،  دانشنامه  ويراستارى 
گذاشته كه من قدرشان را مى دانم و ممنونشان هستم.» 

(صفحات 214 و 217 كتاب)

رسانه هاى بزرگ از كتاب تازه شركت كتاب مى نويسند:
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نمايشنامه ها و اشعار نويسندگان يونان باستان مانند 
هومر، اوريپيد، ويرژيل و اوويد، در يكى از زندان هاى 
ايالت نيويورك آمريكا به عنوان موضوع درسى براى 

دريافت مدرك از دانشگاه كلمبيا تدريس مى شود. 
اين برنامه به همت موسسه خيريه «هادسن لينك» 
اجرا شده و هدف آن افزايش فرصت هاى شغلى براى 
مجرمان پس از پايان دوره زندان و نيز كاهش تكرار 

ارتكاب به جرم در جامعه است.
آيشا اليوت، كه در 21 سالگى به جرم ارتكاب قتل 
به زندان افتاد، تا دو ماه آينده از زندان تاكونيك ايالت 
نيويورك مرخص مى شود؛ اما او با مدرك دانشگاهى 

كارشناسى از دانشگاه مشهور كلمبيا آزاد خواهد شد.
خانم اليوت 44 ساله، اميدوار است كه اين مدرك 
دوره  به  ورود  احتماال  و  مناسب  شغل  يافتن  راه هاى 

تحصيالت تكميلى را براى او هموار كند.
وى مى گويد «دريافت مدرك از دانشگاه كلمبيا براى 
من بسيار هيجان انگيزتر از بازگشتن به خانه پس از 
گذراندن دوران محكوميت 25 ساله ام در زندان است.»
كه  زندانيان  آموزش  برنامه  تاكونيك  زندان  رييس 
توسط هادسن لينك و با كمك دانشگاه كلمبيا برگزار 
مى شود را امرى مناسب در بازگشت اين افراد به محيط 
زندگى خود مى داند، زيرا به گفته او با مهارتى كه كسب 
كرده اند، احتمال بازگشت به جرم و جنايت و در نهايت 

به زندان افتادن آنها كاهش مى يابد.
وندى فزرستون در ادامه مى گويد «اين كه اين زندانيان 
انجام  جدى  تالش  دانشگاهى  مدرك  دريافت  براى 

مى دهند مهم است، چون مى توانند پس از پايان دوران 
محكوميت و زمانى كه به جامعه بر مى گردند و با شرايط 
قبلى در محله هايشان مواجه مى شوند، با دانشى كه از 
دريافت مدرك دانشگاهى به دست آورده اند، ديگر به 
كارهاى گذشته شان دست نخواهند زد و به زندان باز 

نخواهند گشت.»
لورا سيول كوفسكى، استاد ادبيات انگليسى دانشگاه 
كلمبيا، بر اين باور است كه استفاده از اين نوع موضوعات 
و كتاب هاى درسى كه تفكر تحليلى را آموزش مى دهند، 
به اين گروه از افراد در بيان خواسته هايشان به صورت 

مسالمت آميز كمك مى كند.

وى مى گويد «مهارتى كه (زندانيان) با مطالعه اين 
در  بهتر  انتخاب هاى  به  مى آورند،  دست  به  كتاب ها 
كمك  محكوميتشان  دوران  پايان  از  پس  آنها  زندگى 
مى كند؛ زيرا آنها به اين درك رسيده اند كه بخشى از 
جامعه هستند و مى توانند با دليل و منطق حرف خود 

را بزنند.
اندرو كومو فرماندار دموكرات ايالت نيويورك، براى 
اجرا و تامين بودجه اين برنامه، كه قانونگذران ايالتى در 
ابتدا با آن مخالف بودند، از پول هاى جريمه هاى دادستان 

عمومى شهر منهتن استفاده كرد.

نمايندگان  مجلس  جمهوريخواه  رئيس  رايان،  پل 
به  ورودش  احتمال  درباره  ها  زنى  گمانه  به  آمريكا، 

كارزار انتخابات رياست جمهورى آمريكا پايان داد.
آقاى رايان روز سه شنبه در يك كنفرانس خبرى گفت 
اين شايعه كه ممكن است او در كنوانسيون ماه ژوئيه 
حزب جمهوريخواه، براى كسب عنوان نامزد نهايى اين 
حزب وارد ميدان رقابت بشود، همه جا، حتى در سفر 

اخيرش به خاورميانه، او را دنبال كرده است.
آقاى رايان گفت وقت آن رسيده به شايعات يك بار 

براى هميشه پايان بدهيم.
وى تاكيد كرد قصد ورود به كارزار انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا را ندارد و درخواست احتمالى حزب 
جمهوريخواه براى نامزدى در انتخابات ماه نوامبر را 
نخواهد پذيرفت. پال رايان گفت نامزد نهايى حزب بايد 

كسى باشد كه در رقابت ها وارد شده است.
حزب  نامزد  رامنى،  ميت  انتخاباتى  يار  رايان،  پل 
جمهورى  رياست  گذشته  انتخابات  در  جمهوريخواه 

آمريكا بود كه رقابت را به باراك اوباما باخت.
در حال حاضر، دونالد ترامپ، تد كروز و جان كيسيك 
براى كسب نامزدى حزب جمهوريخواه براى انتخابات 
رياست جمهورى آينده آمريكا در نوامبر آينده رقابت 

مى كنند.
راضى  ترامپ  پيشتازى  از  جمهوريخواهان  برخى 
نيستند و حتى در يك نظرسنجى، تعدادى از هواداران 

اين حزب گفتند كه ترجيح مى دهند به هيالرى كلينتون 
از حزب رقيب راى بدهند، اما به ترامپ راى ندهند.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار ديگر روش انتخاب 
نامزد نهايى حزب جمهوريخواه را زير سووال برد و 
گفت اين سيستم جا افتاده فعلى، «نظامى متقلب» است 
و رهبران حزب بايد از اجراى اين سيستم «خجالت 

بكشند.»
اين ميلياردر آمريكايى همچنين موضع جنجالى خود 
را درباره اخراج مهاجران غيرقانونى از آمريكا و ساخت 
ديوار در امتداد مرز مشترك با مكزيك را تكرار كرد و 
گفت «من شوخى نمى كنم؛ من اين ديوار را با هزينه 

مكزيك مى سازم.»
داوطلب پيشتاز حزب جمهويخواه پيشتر گفته بود در 
صورتى كه دولت مكزيك زير بار هزينه ساخت ديوار 
نرود، وى از انتقال درآمد مكزيكى ها از كار در اياالت 

متحده به مكزيك جلوگيرى خواهد كرد.
اين اظهارات آقاى ترامپ با واكنش رييس كل بانك 
مركزى مكزيك روبرو شد كه چنين اقدامى را مخالف 
قوانين بين المللى مى داند و مى گويد در آمدى كه مردم 
در آمريكا به دست مى آورند، دارايى شخصى آنهاست 
است و حق دارند اين مبالغ را به كشور ديگرى منتقل 

كنند.
آگوستين كارستِنز در ادامه گفت «در صورت اجراى 
برنامه آقاى ترامپ در بلوكه كردن انتقال اين درآمدها، 

تخلف بزرگى در قانون حقوق مالكيت صورت گرفته 
است. اجراى آن اقدامى نادرستى است.»

سندرز  برنى  دموكرات ها،  كمپ  در  ديگر  سوى  از 
كه خود را يك سوسيال دموكرات مى نامد، گفت كه 
نظرسنجى هاى محتلف در داخل آمريكا نشان مى دهد 
او در انتخابات سراسرى بر دونالد ترامپ چيره خواهد 

شد.
سناتور ايالت ورمونت گفت «بگذاريد خيالتان را از 
موضوعى كه ميليونها آمريكايى نگران آن هستند راحت 
كنم، و آن اين كه دونالد ترامپ رييس جمهورى اياالت 

متحده آمريكا نخواهد شد.»
انتخابات مقدماتى بعدى دو حزب جمهوريخواه و 
دموكرات در ايالت پرجمعيت نيويورك در هفته آينده 

برگزار خواهد شد.

تغيير  درباره  بحث  آمريكا،  در  لوئيزيانا  ايالت  در 
از  پزشكى  استفاده  اليحه  به  مربوط  هاى  سياست 
مارى جوانا ادامه دارد و ممكن است به برطرف شدن 
اختالف بين تجويز دارو يا توصيه آن بستگى داشته 

باشد.
بحث روز سه شنبه  24 فروردين ( 12 آوريل)  آغاز 
شد ، گزارش هاى اوليه حاكى بود انجمن كالنترهاى 
لوايحى  با  لوئيزيانا  ناحيه  وكالى  انجمن  و  لوئيزيانا 

«توصيه»  باكلمه  را  «تجويز»  يا  «نسخه»  كلمه  كه 
عوض كند مخالف هستند. هدف از تغيير حفاظت از 
پزشكانى است كه ممكن است پروانه كار خود را به 

دليل تجويز مارى جوانا از دست بدهند.
تغيير در واژه به تصميم يك دادگاه فدرال در سال 
2000 باز مى گردد كه حكم داد بيماران مى توانند 
مارى جواناى پزشكى را با توصيه دريافت كنند، و 
پزشكان نمى توانند بابت «توصيه» در مقابل «تجويز» 

مجازات شوند. اما انجمن كالنترها گفت تغيير فوق 
از پليس مى خواهد اين موضوع را كه آيا تجويزها 

قانونى است يا نه، ناديده بگيرد.
لوئيزيانا  در  جوانا  مارى  پزشكى  كاربرد  هرچند 
و  توزيع  كشت،  براى  چارچوبى  و  است  قانونى 
مصرف آن وجود دارد، كميسر كشاورزى ايالت گفت 
مارى  پزشكى  توليد  مقررات  ساختن  قطعى  براى 

جوانا ، تا روشن شدن بحث ها صبر خواهد كرد.

ارائه  با  همزمان  آمريكا  خارجه  وزير  كرى،  جان 
تا  كرد  اميدوارى  ابراز  بشر،  حقوق  ساالنه  گزارش 
وضعيت شهروندان سوريه بهبود پيدا كند. او همچنين 

بر مخالفت آمريكا با اعمال هرگونه شكنجه تاكيد كرد.
جان كرى در چهل و يكمين سال ارائه گزارش وزارت 
خارجه آمريكا كه به نقض حقوق بشر در سراسر دنيا 
مى پردازد، گفت: «يكى از تالش هاى ما اين است كه 
به قربانيان نقض حقوق بشر در كشورهاى ديگر كمك 

كنيم.»
در  شهروندان  حقوق  متعدد  نقض  به  اشاره  با  او 
كشورهايى مانند عراق و سوريه، عنوان كرد كه برخالف 
برخى كه معتقدند وضعيت در سوريه بهبود پيدا نخواهد 

كرد، به بهتر شدن وضع مردم سوريه اميدوار است.
به گفته آقاى كرى، با اين كه هيچ چشم انداز نزديكى 
براى مردم سوريه وجود ندارد اما تالش ها نبايد متوقف 

شود.
اين  در  كه  معيارهايى  گفت  آمريكا  خارجه  وزير 
گزارش به آنها اشاره مى شود، معيارهايى جهانى هستند: 
«اين هنجارها را ما از خودمان نساخته ايم. اين موارد تنها 
استانداردهاى آمريكا نيستند كه ما بخواهيم بر كشورهاى 

ديگر تحميل كنيم.»
او افزود: «اينها استانداردهاى جهانى حقوق بشر هستند 
كه بسيارى از كشورهاى جهان آنها را پذيرفته و به كار 
مى گيرند. البته كشورهايى هم هستند كه اين ارزش هاى 

جهانى را پذيرفته اند اما به آنها عمل نمى كنند.»
آقاى كرى در بخش ديگرى از سخنرانى خود تاكيد 
كرد كه آمريكا با هرگونه اعمال شكنجه در هر جاى 

جهان مخالف است.
وزير خارجه آمريكا نقض حقوق بشر در بسيارى از 

كشورها را دردناك توصيف كرده است.
گزارش ساالنه وزارت خارجه آمريكا هر سال با تاكيد 
بر موارد جهانشمول حقوق انسانى از جمله آزادى بيان، 
زندانيان،  حقوق  و  عادالنه  محاكمه  انتخابات،  آزادى 
مواردى از نقض حقوق بشر در بسيارى از كشورهاى 

جهان را مطرح مى كند.
امسال چهل و يكمين سالى است كه وزارت خارجه 
آمريكا گزارش مستقلى از نقض حقوق بشر در سراسر 

دنيا را منتشر مى كند.

مطالعه ادبيات يونان باستان در زندان نيويورك

پل رايان: نامزد جمهوريخواهان نمى شوم

تغيير قانون كاربرد پزشكى مارى جوانا در 
ايالت لوئيزيانا

كرى در گزارش ساالنه حقوق بشر وزارت خارجه 
آمريكا؛ با هرگونه شكنجه مخالفيم
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باعث  كه  ويروسى  مى گويند  آرژانتين  در  محققان 
سرماخوردگى، ورم ملتحمه و برونشيت مى شود، را از 
نظر ژنتيكى اصالح كرده اند تا به سلول هاى سرطانى 

حمله كند بدون اينكه به بافت سالم لطمه اى بزند.
براى  ويروس ها  از  استفاده  ايده  رويترز،  گزارش  به 
تحريك سيستم ايمنى بدن و يافتن و كشتن سلول هاى 
كرده  مشغول  را  دانشمندان  كه  مدتهاست  سرطانى 
است. اين عالقه در سال هاى اخير به دليل پيشرفت در 
مهندسى ژنتيك شدت يافته است؛ چراكه به دانشمندان 
اجازه مى دهد ويروس ها را عليه تومورهاى سرطانى 

تجهيز كنند.
درمان  آزمايشگاه  رئيس  پادجيسر،  اسوالدو  دكتر 
بوئنوس  در  لوار»،  «له  موسسه  مولكولى  و  سلولى 
به  هم  تا  است  داده  پرورش  را  ويروسى  آيرس 
سلول هاى بدخيم و هم به بافت بنيادى همراه تومور 

حمله مى كند.
او در تشريح اين موضوع مى گويد: «اين يك ويروس 
آلوده  قابليت  ژنتيكى  اصالح  وسيله  به  ما  كه  است 
كرده ايم،  محدود  بدخيم  سلول هاى  به  را  آن  سازى 
برخالف آن چيزى كه در اصل يك ويروس مى تواند 
سلول هاى عادى را آلوده كرده و باعث سرماخوردگى، 
ورم ملتحمه و برونشيت شود. عالوه بر تغييراتى كه 
بدخيم  سلول هاى  به  را  آلودگى  تا  كرده ايم  ايجاد  ما 
محدود كنيم اين ويروس ژنى دارد كه پاسخ سيستم 

ايمنى را تشديد هم مى كند.»
ويروس هاى  كه  داد  گزارش  اكتبر  ماه  نيچر  نشريه 
پژوهشگران  هستند.  شدن  تاييد  حال  در  ضدسرطان 
ويروس هاى  بالينى  آزمايش هاى  ادامه  اميدوارند 
ايجاد  باعث  آنان،  نهايى  تاييد  و  مشابه  ضدسرطان 
انگيزه بيشتر و جذب سرمايه مورد نياز براى توسعه 

اين روش باشد.
به گفته پادجيسر اين ويروس ها در مدل هاى پيش-

بالينى سرطان كه آزمايش شده اند، به ويژه سرطان هاى 
تخمدان و پوست بسيار موثر هستند. اما ويروس هاى 
و  لوزالمعده  سرطان هاى  با  مبارزه  براى  نيز  ديگرى 

روده بزرگ وجود دارند.
متخصص  يانگ  لورنس  پروفسور  حال،  همين  در 
سرطان از دانشگاه وارويك بريتانيا، مى گويد سازوكارى 
براى نفوذ در سلول هاى اطراف تومور سرطانى ابداع 
شده است. يكى از چيزهايى كه در مورد سرطان بسيار 
جالب است افزايش درك اين موضوع است كه زمانى 
واقع  در  مى شويد،  سرطانى  تومور  به  مبتال  شما  كه 
تعداد زيادى سلول در اطراف تومور هستند كه تحت 

تاثير محيط جديد رفتار غلط از خود نشان مى دهند.

يك گوريل به دانشمندان كمك كرده است به درك 
جديدى در مورد شباهت هاى ژنتيك ميان انسان ها و 

اين گونه از ميمون هاى درخطر انقراض برسند. 
به گزارش رويترز دانشمندان نسخه به روز شده ژنوم 
«سوزى»رونمايى  نام  به  ساله   11 گوريلى  «دى ان اى» 
كردند. سوزى  در باغ وحش كلمبوس اوهايو آمريكا 

زندگى مى كند.
اطالعات به دست آمده شكاف هاى موجود در نخستين 

نقشه ژنتيكى منتشر شده در سال 2012 را پر مى كند. 
پژوهش جديد نشان مى دهد كه گوريل ها و انسان ها 
شبيه  هم  به  مى شد  تصور  پيشتر  آنكه  از  بيش  كمى 
هستند و ژنوم هاى آنها تنها 1.6 درصد تفاوت دارند. 
فقط شمپانزه ها و نوع ديگرى از ميمون ها بنام بنوبو ها از 

اين نظر به انسان ها نزديك تر هستند. 
ژنوم جديد نشان مى دهد كه برخى تفاوت هاى ژنتيكى 
ميان انسان و گوريل از اين قرارند: سيستم هاى ايمنى 
پروتئينى  كه  كراتين  توليد  حسى،  ادراك  بارورى؛  و 
تنظيم  و  است  پوست  و  ناخن  موها  براى  ضرورى 
انسولين كه هورمونى براى كنترل سطح قند خون است.
واشينگتن  دانشگاه  در  ژنتيك  محقق  هيل  كريستفر 
مى گويد  تحقيق  اين  اصلى  نويسندگان  از  يكى  و 
در  را  پژوهشگران  مى تواند  گونه ها  ميان  «تفاوت هاى 
تعيين نواحى ژنوم انسان كه مرتبط با شناخت باال تر 
و همچنين بيمارى هاى پيچيده زبانى، رفتارى و عصبى 

است يارى كند.»
در همين زمينه، اوان آيشلر يكى از پژوهشگران ارشد 

اين پروژه به پايگاه خبرى «نيوز اورى دى» مى گويد 
«انگيزه من در بررسى ژنوم انسان و ميمون اين است 
كه عوامل تفاوت رفتارى بين اين دو گونه را بفهمم. من 
عالقه دارم ژنوم هاى تمام گونه هاى بزرگ ميمون ها را 
دوباره بررسى كنم تا به ديدگاه جامعى ازتنوع ژنتيكى 

كه انسان ها را از ميمون ها متمايز مى كند دست يابم».
بيولوژى  و  توالى  فناورى  محقق،  اين  عقيده  به  بنا 
محاسباتى به درجه اى از پيشرفت رسيده است كه ژنوم 
پستانداران را مى توان با دقت باال در آزمايشگاه ها توليد 
كرد. اين قابليت مى تواند انقالبى در دانش مربوط به 

تكامل ژنوم و بيولوژى گونه به وجود آورد. 

را  تحقيق  اين  كه  واشينگتن  دانشگاه  آزمايشگاه 
هدايت كرده در حال كار براى ايجاد يك مرجع كامل 
بزرگ،  ميمون هاى  و  انسان ها  بين  ژنتيك  تفاوت هاى 
بنوبو ها  و  شمپانزه ها  اورانگوتان ها،  گوريل ها،  شامل 
است. بر مبناى بررسى هاى اخير، مسير تكامل انسان ها 
و گوريل ها حدود 12 ميليون سال تا 8.5 ميليون سال 

پيش از هم جدا شد.
جمعيت گوريل ها به وسيله فعاليت هاى انسانى مثل 
تخريب زيستگاه ها و شكار حيوانات در معرض تهديد 

است.

شركت تسال با معرفى تسال سه مى خواهد پا جاى 
پاى شركتى مانند اپل بگذارد. همانگونه كه شركت اپل 
صنعت رايانه را در جهان دچار تحول كرد حاال شركت 
تسال هم گويى قصد كرده تكانى در صنعت محافظه كار 
اتومبيل سازى در جهان ايجاد كند صنعتى كه به سختى 

تن به تغييرات بنيادين مى دهد.
تسال مدل سه را با قيمت پايه 35 هزار دالر معرفى 
كرده كه قرار است در سال 2017 وارد بازار شود. اين 
خودرو الكتريكى مى تواند با هر بارشارژ شدن مسافت 
راحتى  به  سه  تسال  دارنده  كند.  راطى  كيلومتر   346
مى تواند شب در پاركينگ خانه آن را به برق وصل كند 

و صبح با باترى پر به سر كار برود.
الكتريكى  بخارى  اسب  موتور 250  با  خودرو  اين   
خود مى تواند طى مدت شش ثانيه از حالت سكون به 

سرعت 100 كيلومتر در ساعت برسد.
 پيش از تسال سه، قيمت يك خودرو تمام الكتريكى 
كه بتواند كارايى يك خودرو معمولى سدان بنزينى را 
داشته باشد بسيار باال بود. حداقل قيمت محصوالت 
كه  عددى  بود  دالر  هزار  به 75  نزديك  چيزى  تسال 
خودرويى  چنين  خريد  از  را  متوسط  قشر  شهروندان 
منصرف مى كرد. قشر ثروتمند جامعه نيز كه برايشان 
الويت  قيمت سوخت و مساله محيط زيست معموالً 
نيست به دنبال خودروهاى قدرتمند و لوكس بودند تا 
يك محصول پيشرفته وسبز. اما حاال تسال سه با قيمت 
35 هزار دالرى مى تواند كمى قاعده بازى را تغيير دهد. 
حاال خودروهاى الكتريكى خود را به قيمت خودروهاى 

قشر متوسط نزديك كرده اند.
تنها 15 هزار دالر ديگر كاهش قيمت كافى است تا 
خودروهايى كه از سوخت هاى فسيلى استفاده مى كنند 

كامًال خطر را احساس كنند. 
 البته به غير از تسال، شركت هاى ديگرى هم در اين 
ارائه  برقى  موتور  با  خودرويى  توانسته اند  قيمت  بازه 

دهند.
 يكى از مطرح ترين اين محصوالت شورولت ولت 
انرژى  از  حاالت  برخى  در  حركت  براى  كه  است 
الكتريسته استفاده مى كند؛ اين خودرو با موتور برقى 80 

كيلومتر را مى تواند طى كند.

 البته اكثر اين مدل ها در كنار موتور الكتريكى از موتور 
معتقدند  منتقدان  و  مى كنند  استفاده  ديزلى  يا  بنزينى 
تمام  خوردو  يك  ارائه  جرات  بزرگ  خودروسازان 
برقى را ندارند و آنها به طور سنتى محافظه كارانه عمل 

مى كنند.
دارين جاسى مدير بازاريابى جنرال موتورز در پاسخ به 
سؤال خبرنگار بلومبرگ كه از وى پرسيده بود مشتريان 
شما كسانى نيستند كه دوستدار طبيعت باشند و بخواهند 
خودرو برقى داشته باشند چون خودرو شما از بنزين 
هم استفاده مى كند. پس شورولت ولت يك خودروى 
كامًال برقى نيست، اينگونه پاسخ داده است: «خودروى 
ما مى تواند مسافت زيادى را با برق طى كند اما وقتى 
برق خودرو تمام شد موتور بنزينى را مى توان وارد مدار 
كرد؛ در آمريكا بيشتر از 70 درصد مردم روزى كمتر از 
60 كيلومتر را طى مى كنند براى اين افراد شورولت ولت 
مى تواند جواب مناسبى باشد چرا كه اين مسير را تنها 
با برق مى تواند طى كنند و اين امر باعث كاهش هزينه 
طريق  اين  از  خودرو  اين  مى شود؛  ماه  در  آنها  بنزين 
مى تواند استفاده بيهوده از بنزين و آلودگى هوا را هم 

كاهش دهد.» 
 اما حاال با آمدن تسال سه، داستان در بازار خودرو 
از  خودرو  اين  خورد.  خواهد  رقم  ديگرى  گونه  به 
و  است  ارزان تر  جهان  هيبريدى  بيشترخودروهاى 
پيمايش بيشترى هم در حالت استفاده از الكتريسته دارد.

پيمايش تسال سه تقريباً 4 برابر پيمايش يك شورولت 
ولت در حالت برقى است و قيمت اين خودرو هم با 

شورولت ولت تقريباً برابر است.
و  سن  كم  از  يكى  تسال  خودروسازى  شركت   
سال ترين شركت هاى خودروسازى در جهان است كه 

در سال2003 ميالدى تأسيس شده است.
نخستين توليد تسال، خودروى تمام  برقى تسال رودستر 
است. اين خودرو نخستين خودرويى است كه از باترى 
يون ليتيومى در بازه بيشتر از 320 كيلومتر درهر بارشارژ 

استفاده مى كند.
اين شركت تاكنون با گرفتن چندين وام و كمك هزينه 
براى توسعه خودروهاى پاك از دولت اياالت متحده 

توانسته است مدل هاى جديدش را توسعه دهد.

بودجه  كه  كرد  اعالم  آمريكا  متحده  اياالت  دولت 
باقى مانده از مبارزه موفق عليه گسترش ابوال، از اين 

پس صرف مبارزه با ويروس زيكا خواهد شد.
به گزارش اسوشيتد پرس يشترين بخش اين بودجه 
589 ميليون دالرى، كه به مركز جلوگيرى و كنترل 
بيمارى ها مى رود، صرف تحقيق در مورد مشكالت 
ناشى از تولد نوزادان نارس در اثر ابتالى مادران آنها 

به ويروس زيكا مى شود.
كوچك بودن سر يكى از چند مورد نابهنجارى در 
داده  نسبت  زيكا  ويروس  به  كه  است  تولد  هنگام 
دوران  مشكالت  باعث  همچنين  زيكا  است.  شده 
رشد شده و به سيستم عصبى صدمه وارد مى كند و 

مى تواند به مرگ منجر شود.
بخش ديگرى از اين بودجه صرف ايجاد گروه هاى 
ملى  سازمان  شد.  خواهد  بيماى  شيوع  از  پيشگيرى 

ساخت  براى  تحقيق  به  همچنان  آمريكا  سالمت 
واكسن عليه زيكا ادامه خواهد داد و سازمان توسعه 
براى  جهانى  تالش هاى  به   (USAID بين المللى( 

مبارزه با اين ويروس شدت خواهد بخشيد.
خواستار  آمريكا،   جمهورى  رياست  اوباما،  باراك 
اختصاص 1.9 ميليارد دالر از بودجه اضطرارى اين 
كشور براى مبارزه با زيكا شده، اما اين درخواست 
مالى  مسئول  شد.  رو به رو  آمريكا  كنگره  مخالفت  با 
كاخ سفيد و وزير بهداشت و خدمات انسانى آمريكا، 
سيليوا بورول، به خبرنگاران گفته اند كه كابينه اوباما 
به  بودجه  اختصاص  براى  كنگره  اجازه  به  همچنان 
مقابله با زيكا و همينطور مراقبت هاى احتمالى براى 

شيوع دوباره ابوال نيازمند است.
شده  تاييد  مورد  كه 672  كرده  اعالم  بورول  خانم 
جمله  از  آن  توابع  و  آمريكا  كشور  در  زيكا  به  ابتال 

پورتوريكو گزارش شده اند كه از اين تعداد 64 نفر 
آنها زنان حامله هستند.

مى يابد.  انتقال  هم  جنسى  آميزش  طريق  از  زيكا 
آمريكا  بين  نفر  40ميليون  كه  مى شود  زده  تخمين 
 ، كرده  پيدا  شيوع  آنها  در  زيكا  كه  كشورهايى  و 

مسافرت كرده يا مى كنند.
در حاليكه فصل تابستان و گرما نزديك است و اين 
را  زيكاست  ناقل  كه  آئودس  پشه  ولد  و  زاد  امكان 
بيشتر مى كند، سخنگوى كاخ سفيد، جاش ارنست، 
به كنگره آمريكا گفت كه در صورت تصويب نكردن 
خواهند  پشيمان  اوباما،  دولت  اختصاصى  بودجه 
با  دائم  مخالفت  بين  بايد  آنها  جايى  يك  در  شد.« 
دولت اوباما و ميلشان براى محافظت زنان باردار در 
قرار  خواهند  ويروس  معرض  در  كه  ايالت هايشان 

گرفت، يكى را انتخاب كنند.»

شباهت 98 درصدى ژنوم انسان  و گوريل

آمريكا بودجه مبارزه با ابوال را صرف ريشه كنى زيكا مى كند

تجهيز ويروس 
براى حمله به 

سلول هاى سرطانى

تسال 3 انقالبى در صنعت خودرو

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42337&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://shopping.ketab.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
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جمعه 27 فروردين/15 آوريل
1335خورشيدى (1956ميالدى)

نفت  استخراج  ميزان  كنسرسيوم،  تصميم  به 
ايران، دو و نيم ميليون تن افزايش يافت

1337 خورشيدى (1958 ميالدى)
نخستين كارخانه ى داروسازى (توليد دارو) در 

ايران آغاز به كار كرد
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

و  سينما  بازيگر  گلدره  پوپك  درگذشت 
تلويزيون در تهران

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت پروين دولت آبادى شاعر نام آشناى 

كودكان ايران در سن 84 سالگى در ايران. 

 شنبه 28 فروردين  /16 آوريل
1246 خورشيدى (1867 ميالدى)

زادروز  حسن خان نورى اسفنديارى (محتشم 
و  خوشنويس  مازندران،  يوش  در   السلطنه) 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى ملى- از 
آثار او: اخالق محتشمى، علل بدبختى و عالج 

آن. 
1336 خورشيدى (1957ميالدى)
زادروز فريده خردمند، قصه نويس
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

زادروز مجيد مجيدى، كارگردان، فيلمنامه نويس 
و بازيگر ايرانى

1340 خورشيدى (1961 ميالدى)
ساختمان بناى رآكتور اتمى دانشگاه تهران آغاز 

شد
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

شجاع الدين شفا نويسنده و پژوهشگر ايرانى 
شامگاه جمعه 28 فروردين در سن 92 سالگى 

در پاريس درگذشت.
 شجاعالدين شفا در سال 1297 هجرى شمسى 
در خانوادهاى فرهيخته در شهر قم متولد شد. 
به  فارسى  ادبيات  رشته  در  تهران  دانشگاه  در 
در  را  خود  تحصيالت  و  پرداخت  تحصيل 
بيروت و پاريس تا اخذ درجه دكترا در رشته 

ادبيات تطبيقى ادامه داد.
آقاى شفا در دوران پيش از انقالب پست هاى 
فرهنگى بااليى داشت. او مدتى دبيركل شوراى 
فرهنگى سلطنتى بود و رياست كتابخانه ملى 

پهلوى را بر عهده داشت.
منسوب  معروف  متون  از  برخى  كه  گفته اند 
به محمدرضا شاه پهلوى مانند كتاب «انقالب 
سفيد» و بسيارى از نطق هاى معروف او مانند 
مراسم  در  كبير  كوروش  به  خطاب  سخنرانى 
جشنهاى 2500 ساله به قلم آقاى شفا بوده است.
در  به ويژه  انقالب  از  پس  شفا  الدين  شجاع 
به  اسالمى  نظام  با  ادب  و  فرهنگ  عرصه 
مبارزه پرداخت و در جدال با موازين اعتقادى 

جمهورى اسالمى چند كتاب منتشر كرد.

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
هژبر يزدانى از چهره هاى سرشناس و ثروتمند 
سال هاى پيش از انقالب، در سن 76 سالگى در 

كاستاريكا  در گذشت.
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

توليدكننده  و  طراح  پاكزاد،  بيژن  درگذشت 
سرشناس ايرانى-آمريكايى لباس هاى مردانه و 
عطر، براثر سكته مغزى در بيمارستانى در لس 

آنجلس.

يكشنبه 29 فروردين /17 آوريل
1327 خورشيدى ( 1948ميالدى)

زادروز  سيروس شميسا، قصه نويس، منتقد 
ادبى و پژوهشگر

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
مهراوه شريفى نيا، بازيگر سينما

1375 خورشيدى(1996ميالدى)
درگذشت جالل مقدم، بازيگر سينما و تئاتر

دوشنبه 30 فروردين/18 آوريل
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

ايران اعلم، عنوان نخستين استاد زن در دانشكده 
پزشكى را به دست آورد.

1349 خورشيدى(1960 ميالدى)
درگذشت محمدجواد تربتى، اديب و شاعر و 

مدير روزنامه پوالد.
1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

تيرباران هفت تن از چريك هاى فدايى خلق و 
دو تن از اعضاى مجاهدين خلق در زندان اوين: 
محمد چوپان زاده، جليل افشار، عزيز سرمدى، 
مشعوف  ظريفى،  ضياء  حسن  جزنى،  بيژن 
كالنترى و عباس سوركى (از فداييان خلق)،  
كاظم ذواالنوار و مصطفى جوان خوشدل (از 

مجاهدين خلق).
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

استاد  نوازنده  باربد  احمد  استاد  درگذشت 
موسيقى اصيل ايرانى و نوازنده برجسته تار در 

تهران.
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

برجسته  معمار  ميرميران  هادى  درگذشت 
ايرانى در سن 61 سالگى در پى عمل جراحى 
در ستون فقرات، در آلمان و در ايران به خاك 
سپرده شد. از آثار وى: طرح كتابخانه ملى ايران، 
ساختمان مركزى بانك توسعه صادرات، موزه 

ملى آب ايران و...
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت دكتر ابوالحسن فرهودى در پاريس، 
استاد پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكى تهران و 
بنيانگذار رشته فوق تخصصى ايمونولوژى در 

ايران
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

باتجربه  بازيگر   ، (نادره)  خيرآبادى،  حميده 

قاسمى،  ثريا  مادر  و  ايران  تلويزيون  و  سينما 
ديگر هنرپيشنه سرشناس ايرانى، در 86 سالگى 

در تهران درگذشت.
در   1303 آذر   30 متولد  خيرآبادى  حميده 
ازدواج  وجود  با  را  تحصيالتش  و  بود  رشت 
زودرس در نوجوانى (13 سالگى) تا ديپلم ادامه 
داد. او از سال 1326با بازى در تئاتر وارد دنياى 
هنرپيشگى شد و پس از آن در سال 1332 با 
بازى در نقش يك مادر در فيلم «ميهن پرست» 
به سينما وارد شد و در سالهاى پيش از انقالب 
با نام سينمايى «نادره» شهرت و محبوبيت يافت.

سه شنبه 31 فروردين/ 19 آوريل
1354 خورشيدى (1975 ميالدى)

پخش اعالميه  مقامات امنيتى، درباره «فرار نه 
تن از ماجراجويان زندانى از زندان اوين و كشته 

شدن آن ها به ضرب گلوله ى مأموران»

چهارشنبه  1 ارديبهشت/20 آوريل
1296 خورشيدى (1917ميالدى)
درگذشت اديب الممالك فراهانى 

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز  محمد مختارى، شاعر و پژوهشگر و 
على  آمريت  با  زنجيره اى  قتل هاى  قربانيان  از 

خامنه اى و مصباح يزدى 
1330 خورشيدى (1951 ميالدى)

درگذشت محمدتقى بهار (ملك الشعرا)، شاعر، 
اديب و سياستمدار

1335 خورشيدى (1956 ميالدى)
و  نويس  قصه  شاعر،  كاشيگر،  مديا  زادروز 

مترجم
1359  خورشيدى (1980ميالدى)

درگذشت سهراب سپهرى - شاعر و نقاش 
و  آبى  اتاق  او  آثار  از  معاصر.  سبك  صاحب 

هشت كتاب
  آثار  سهراب سپهرى به صورت كتاب و كتاب 

گويا در شركت كتاب موجود مى باشند 
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

ميكونوس  رستوران  در  يادبود  لوح  نصب 
صادق  دكتر  مناسبت ترور  آلمان به  در برلين 
و  اردالن  همايون  عبدلى،  فتاح  شرفكندى،  
دمكرات  حزب  رهبران  از  دهكردى  نورى 

كردستان، در اين محل 
پنجشنبه 2  ارديبهشت  /21 آوريل

1332 خورشيدى (1953ميالدى)
درگذشت  سرتيپ ستاد محمود افشارطوس، 
ريس كل شهربانى در دولت دكتر مصدق كه به 

طرز مشكوكى به قتل رسيد
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

زادروز  قيصر امين پور، شاعر
1366 خورشيدى (1987ميالدى)

 - خوانسارى  محمودى  محمود  درگذشت 
خواننده و موسيقيدان

شنبه اين هفته شانزدهم آوريل پنجمين سالگرد درگذشت شادروان بيژن 
پاكزاد طراح مد و هنرمند سرشناس ايرانى است.

بيژن پاكزاد مردى از جنس توجه به ريزترين نكات و ساختن رويايى با 
همه ابعاد بود كه بسيار هوشمندانه و سنجيده كار مى كرد. همه اين جزئيات 
تصوير او را نزد مردم براى يافتن همه كاال هاى گران قيمت در جهان ارتقا 
مى داد. او در حالى كه معتقد بود معرفى خود و محصوالتش يك نوع 
بازاريابى است، 100ميليون دالر صرف تبليغات چاپى و تلويزيونى برند 
خود كرد. در مرحله بعد، او به مشترى در خريد كاالى مورد نظر كمك 
كرده و مشترى با ديدن او Bijan را به ياد مى آورد كه همه آن كارهاى 

خاص را براى او انجام مى دهد.
 حقيقتى كه Bijan از آن به عنوان يك گام به سوى رسيدن به يك ايده 
درخشان استفاده مى كرد آن بود كه «زنان و مردان آمريكايى واقعا فكر 
مى كنند كه لباس آن ها نشان دهنده شخصيتشان است.» اين كار زمان بر و 

هزينه بردار بود، اما فكر بزرگى بود.
حضور او در تبليغات مجله ها اين نكته را به ياد مشتريان مى آورد كه يك 
كاال را نه از كارخانه بلكه با امضاى Bijan خريدارى مى كنند. مشتريان 
آمريكايى او اقداماتش را تحسين كرده و او را مى پرستيدند. او به نوبه 
خود در همه جا موفق بود، اما آمريكا فرصت نشان دادن ذوق و سليقه او 

را فراهم مى كرد.
 چرا يك انسان با درآمد 4هزار دالرى،  6هزار و 500دالر به خريد يك 
كت Bijan اختصاص مى داد؟ اين سوالى است كه در پاسخ آن بايد 
گفت: مردم براى يك كاالى گران قيمت ارزش قائل مى شوند. يك دليل 
آن است كه اين قبيل كاال ها منحصر به فرد به نظر رسيده و اين پيام را به 
ديگران منتقل مى كند كه اين فرد توانايى مالى بااليى داشته و تالش مى كند 
تا با افراد شبيه به خود معاشرت كند. اگر يك كاالى گران قيمت ارزان 

شود، كاهش تقاضا و در نتيجه افت ارزش آن را در پى خواهد داشت.
   اين اعتقاد بيژن باعث شد كه بحران اقتصادى پس از سال 2008 بر 
روى تجارت آن تاثير نداشته و مشتريان آن از هزينه هاى كسب و كار 
خود كم كرده ولى همچنان براى اجناس توليدى اين برند از خود عالقه 

Bijan .نشان دهند
 او با پشتكار فراوان روز به روز بر تعداد مشتريان مشهور خود مى افزود. 
او در بيلبورد هاى تبليغاتى و آگهى هاى خود در مجالت در كنار بازيگر 
آمريكايى «بو درك» و مايكل جردن حضور پيدا مى كرد. يك آگهى از 
طراحى هاى او به عنوان «فاخر ترين پوشاك مردانه در جهان» نام برد. او 
براى 36نفر از روساى جمهور و پادشاهان جهان لباس دوخته است اما 
بود و مى شد تصاوير يادگارى او با اين لفراد را در گالرى منحصر به 
فردش در ردئو درايو ديد. گالرى استثنايى كه براى بازديد و خرديد از 
آن مى بايست حتما از قبل وقت مى گرفتى با معروف ترين طراح مد و 
فشن مردانه ايرانى آمريكايى در محيط كارش مالقات كنى. يادش گرامى 

و نامش زنده باد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
15 تا 21 آوريل (27 فروردين تا 2 ارديبهشت)

يادى از شادروان بيژن پاكزاد

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

www.iranshahrnewsagency.com

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 15 آپريل 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پيش بينى هوا

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

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

ايرانيان  فرهنگ  نمايش 

جمعه و شنبه 20 و 21 مى ساعت 7 تا 10 شب 

Freud Playhouse at UCLA 
405 Hilgard Ave.,
Los Angeles, CA 90024

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 26 و 36 دالر 

818 908 0808

Temple Beth Am
1039 S La Cienega Blvd.,
Los Angeles, CA 90035

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

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

818 447 4422
818 908 0808

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

غيرانتفاعى انجمن 
 

هيلز بورلى  آمريكايى  ايرانى-  والدين 
پيرنيا ناناز  حضور دكتر  با 

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

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

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

صادقى رضا  كنسرت 
 

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

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

Anaheim
2200 E Katlla Ave.,
Anaheim, CA 92806

UCLA در  خوانى  شاهنامه 

از 27 تا 29 مى ساعت 8 شب 
وروديه از 30 تا 70 دالر 

Freud Playhouse at UCLA 
405 Hilgard Ave.,
Los Angeles, CA 90024

تهران  كاباره  در  چهارشنبه  هر 

شب پره  شهبال  با  همراه 
ساعت 8 شب

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

جشن روز مادر 

شنبه 7 مى ساعت 9 شب 
وروديه 35 تا 55 دالر

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net
818 908 0808
Eretz Cultural Center
6170 Wilbur Ave.
Los Angeles, CA 91335

جشن روز مادر 

رويال تايم تى وى 
از  بعد   6 تا  صبح   10 ساعت  مى   8 يكشنبه 

ظهر 

818 407 7770

VERDUGO PARK
1621 CANADA BLVD.,
GLENDALE, CA 91208

گردهم آيى ماهيانه گروه حمايت خانواده 

دكتر شيرين نوروى و دكتر پيمان رئوفى 

شنبه 30 آپريل ساعت 2 تا 4/30 بعد از ظهر 
رايگان  وروديه 

818 344 6818
انسينو اجتماعات  سالن 

4935 Balboa Blvd., 
Encino, CA 91316

جشنواره فيلم يو سى ال اى 

از شنبه 30 آپريل به مدت 3 هفته 
ساعت 7/30 

310 206 FILM(3456)

BILLY WILDER THEATER
10899 WILSHIRE BLVD., 
Los Angeles, CA 90024

عقيلى  ساالر  كنسرت 

چهارشنبه 11 مى ساعت 7/30 شب 
وروديه 45 تا 125 دالر 

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net
8189080808
Wilshire Ebell Theatre
4401 W 8th St. 
Los Angeles, CA 90005

قهرمانى  ويدا  زندگى  نكوداشت 

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

وروديه 50 دالر 
SKIRBALL CULTURAL 

CENTER
2701 N. SEPULVEDA 

BLVD.,
LOS ANGELES, CA 90049

از آشنائى تا ازدواج 

با حضور دكتر آزيتا ساعيان 
شعله  رستوران 

دوشنبه 2 مى ساعت 6/30 تا 10 شب 

310 460 2600

11330 Santa Monica Blvd., 
LOS ANGELES, CA 90025

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

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

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

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

event@08.net

درگذشتگان
نژاد شاپور(مجيد)موسوى 

و محل مجلس يادبود: تاريخ 
شنبه 16 آپريل 2016 

ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر
به صرف نهار

براى اطالع از آدرس مراسم با تلفن زير 
نماييد: حاصل  تماس 

 310 529 8825 

 
سوكوار: خانواده هاى 

نژاد موسوى  شيرين  فرزند: 
برادران على و حميد

بستگان و  نژاد  موسوى  خانواده هاى 

فلسفه  كالس 

عسكري دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 5 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 908 0808

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

عشق از ديدگاه علم و عرفان 

فرنودى نهضت  دكتر  سخنران: 
هر پنجشنبه  ساعت 7 تا 9 شب

ورود براى عموم آزاد است
هزينه سالن ابن سينا 3 دالر 

949 454 1555
سينا  ابن  بنياد 

15560 Rockfield Blvd.,
 Irvine, CA 92618

مدتها بود شاپورخان را نديده بودم تا اين كه خبر درگذشتش را از برادرش علي شنيدم و 
امروز هم آگهي مجلس يادبودش به دستم رسيد شاپور خان را از همان سال هاي نخستين كه به 
لس آنجلس آمدم مي شناختم مشتري پر و پا قرص كتابهاي پليسي و جاسوسي كتابفروشي بود، 
روزي از روزها به او از خاطرات ژان پل سارتر از كتاب «كلمات»  برايش تعريف كردم كه 
نوشته بود «كه هر زمان از جلوي كتابفروشي محل رد مي شوم و ويترين اش را برانداز مي كنم 
كه پر است از كتابهاي جنايي و پليسي دست خالي به خانه برنمي گردم.» شاپورخان بالفاصله 
گفت: «آقاي خليلي دستم نيندازيد» باورش نمي آمد. شاپور خان كتابخوان بود و فرهنگ دوستي 

بي آاليش  و بي ادعا، يادش بخير و روانش گرامي باد.
بيژن خليلي
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رايگان
FREE

گزارش ويژه :                                                                                                                                  

در جنوب كاليفرنيا

شهردارى وين پايتخت اتريش اعالم كرد، آرامگاه سياوش 
كسرايى شاعر ايرانى مدفون در اين شهر را به عنوان مزار 
افتخارى شهر وين و به بخشى از ميراث فرهنگى اين شهر به 
ثبت رسانده است. اين رويداد در پى تالش مستمر گروهى 

از ايرانيان مقيم اتريش به انجام رسيده است.
سياوش كسرايى در 70 سال زندگى پرفراز و نشيب خود 
و  مسكو  تهران، كابل،  داشت:  اقامت  زيادى  شهرهاى  در 
سرانجام وين. تنها وين از اين شاعر پرآوازه ى ايرانى تجليل 
كرده و منزل آخر او را به عنوان «ميراث فرهنگى» به ثبت 

رسانده است.
سياوش كسرايى، شاعر منظومه ى ماندنى «آرش كمانگير» 
سوداى  همواره  كه  است  شخصيت ها  اين  جمله ى  از  نيز 
بازگشت به ايران را در سر داشت و پس از سال ها اقامت 
در كابل و مسكو و در پى فروپاشى اتحاد جماهير شوروى 
به اتريش مهاجرت كرد. اقامت كسرايى ولى در وين چندان 
به طول نيانجاميد. شاعر «دلم هواى آفتاب مى كند»، ناگهان 
و  شد  مبتال  ذات الريه  به  قلب  جراحى  عمل  يك  از  پس 
هنرمندان»  «بخش  نزديكى  در  او  درگذشت.  بيمارستان  در 

گورستان مركزى شهر وين به خاك سپرده شده است.
خانه ى ابدى كسرايى اما با مزار ساير هنرمندانى كه در برون 
مرز بار سفر ابدى خود را بستند، تفاوت بارزى دارد: اين كه 
شهر وين آرامگاه سراينده ى «آوازى از پنجره ماه» را با عنوان 

«مزار افتخارى» به ثبت رسانده است.
خانم شمس اسدى، رئيس دفتر حقوق بشر اين شهر در 
رابطه با اهميت اهداى اين عنوان مى گويد: «اين يك هديه 
است كه شهردارى وين به هم وطنان ايرانى مقيم وين داده 
است. اين تصميم شهردارى با مزار افتخارى خواندن صادق 
هدايت در پاريس قابل مقايسه است كه سال ها هزاران ايرانى 
به زيارت آن مى روند.» شمس اسدى تاكيد مى كند كه اين 
بخش از گورستان مركزى شهر از ويژگى خاصى برخوردار 
مانند  هنرمندانى  آرامگاه  قسمت،  اين  نزديكى  «در  است: 

بتهوون و موزارت قرار دارد.»
گرجى مرزبان، شاعر و نويسنده ى ايرانى مقيم وين كه در 

فعالى  نقش  وين  شهر  افتخارى  مزار  عنوان  اهداى  جريان 
از  «پس  مى گويد:  خبرگزارى ها  به  رابطه  اين  در  داشته، 
درگذشت سياوش كسرايى طبعا تالش هايى براى بازگرداندن 
جسد او به ايران انجام گرفت. اما كشمكش هاى سياسى و 
فضاى پليسى امنيتى حاكم، مانع از بازگشت و دفن شاعر در 
خاك وطن عزيزش شد. به اين دليل او  را در تابوتى آهنين 

گذاشتند تا در انتظار بازگشت، موقتا در وين دفن شود.»
مرگ در غربت، چهره ى ناخوش آيند ديگرى هم از خود 
نشان مى دهد كه تامين هزينه هاى كمرشكن كفن و دفن و 
گرجى  گفته ى  به  آن هاست.  جمله ى  از  مزار،  از  نگهدارى 
مرزبان كه مديريت خانه ى فرهنگى ايران در وين را هم به 
عهده دارد، خانواده ى كسرايى سال ها اين هزينه  هاى هنگفت 
را  پرداخت كردند. در ابتدا: «دوستداران كسرايى توانستند، 
مزارى  هنرمندان،  قطعه ى  از  فاصله  گام  چند  با  محلى  در 
عادى  مزارى  هم  مزار  اين  هرچند  بيابند.  او  براى  مناسب 
و  بستگان  سوى  از  يك بار  سال  چند  هر  و  بود  بقيه  چون 
بازماندگان كسرايى، باز خريد و مرمت مى شد. هنگامى  كه 
همسر سالخورده ى شاعر تصميم به ترك هميشگى وين و 
بازگشت به وطن را گرفت، نگرانى بزرگ او از دست رفتن 
مزار كسرايى بود، چون قرارداد تمديد استفاده از آرامگاه او 
با مسئوالن نزديك به اتمام بود. اين موضوع همسر كسرايى 
ديدار، اين مهم  را بسيار رنج مى داد... سرانجام در آخرين 
مزار  هست  كه  نحوى  هر  به  تا  واگذاشت  حقير  من  به  را 
معاصر  فرهنگ  تاريخ  از  آن،  بخشى  با  و  كسرايى  سياوش 
منظومه ى  سراينده ى  شايسته ى  كه  چهارچوبى  در  را  ايران 

«آرش كمانگير» است، از گذر زمان در امان داريم.»
تبديل مزارى عادى به آرامگاهى افتخارى كه عنوان بخشى 
از «ميراث فرهنگى» را هم يدك بكشد، در اتريش كار ساده اى 
نيست. از اين رو، گرجى مرزبان با خانم اسدى كه با مراجع 
و مقررات ادارى شهر وين به طور كلى آشنايى بيشترى دارد، 

به مشورت مى نشيند.
به گفته ى رئيس دفتر حقوق بشر شهر وين، تقاضاى كتبى 
براى ثبت يك مزار افتخارى و اسناد و مدارك مربوط به آن 

در سه مرحله ى متفاوت از سوى سه نهاد فرهنگى مختلف، 
جدا از يك ديگر مورد بررسى قرار مى گيرد. هر يك از اين 
نهادها حق رد تقاضاى ثبت را دارا است. از آن گذشته و «در 
مرحله ى نهايى شهردار وين بايد اين درخواست را قبول كند. 
هنرمند،  خانواده ى  از  اجازه  كسب  با  شهردارى  آن  از  پس 
مزار او را به عنوان مزار افتخارى اعالم مى كند كه به عنوان 
«ميراث فرهنگى» نيز تلقى مى شود و شهردارى بايد آن را 

براى هميشه نگهدارى و محافظت كند.»
هر چند مدت اقامت كسرايى در شهر وين كه نزديك به 
9 هزار ايرانى و ايرانى تبار در آن زندگى مى كنند بسيار كوتاه 
بود، ولى فعاليت هاى فرهنگى و هنرى سراينده ى شعر «موج» 
در اين فرصت كوتاه هم براى دوست دارانش شور و شوق 
و اميد  به همراه داشت. به گفته ى مرزبان،  با ورود كسرايى 
به وين «دوستداران فرهنگ و فعالين سياسى و حقوق بشرى 
گرد او جمع شدند. او به اميدى براى به وجود آمدن حلقه ى  
ادبى و هنرى بدل شد. همين گروه امكان انتشار منظومه ى 

«مهره سرخ» را برايش فراهم كردند. اما مرگ قلم را به زودى 
از دست شاعر بزرگ ايران ربود و اين محفل را عزادار و 
غمگين بر جاى گذاشت.» سال ها بعد، در پانزدهمين سالگرد 
ترجمه ى  به  كمانگير»  «آرش  منظومه ى  برگردان  او  مرگ 
آناهيتا شعاييان به آلمانى نيز منتشر شد كه جايزه اى را هم از 

آن مترجم ساخت.
شهر وين، تغييرى در بنا و تزيين مزار كسرايى كه  موافق 
خواست خانواده ى او در سال 1996 طرح ريزى شده، ايجاد 
نكرده است. بر سنگ مرمر آرامگاه سراينده ى شعر «وطن» 
تنها نام و تاريخ تولد و وفاتش به فارسى و التين نقش گرفته 
است. به گفته ى شمس اسدى: «اصوال مزارها در وين عارى 

از هر گونه نقش و نگار و تزيين هستند.»
از  عمر  پايانى  سال هاى  در  كسرايى  سياوش  شادروان 
اعتقادات چپى خود دور شد و كوشيد تا حقايقى تلخ و درد 
آورى را كه از زندگى در اتحاد جماهير شوروى به دست 

آورده بود به ديگران نيز منتقل كند.

آرامگاه سياوش كسرايى در اتريش به عنوان مزار افتخارى شهر وين ثبت شد


