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ساناز زرين مهر بازيگر ايرانى كه اكنون 
در تركيه است، خبرهاى ضد و نقيض 
در هفته هاى گذشته درباره مهاجرت 
و  كرده  تاييد  رسما  را  ايران  از  خود 
مى گويد براى يك پروژه تلويزيونى به 
شبكه جم پيوسته است. او پنجمين زن 
بازيگر ايرانى است كه در كمتر از يك 
سال گذشته از ايران مهاجرت كرده و 

حجاب اجبارى را كنار گذاشته است.
ساناز زرين مهر كه سابقه بازيگرى 
در سريال ساختمان پزشكان را دارد، 
خود  از  تازه اى  عكس هاى  انتشار  با 
 GEM)مى گويد به شبكه جم تى وى
TV) پيوسته است. او در خصوص 
نحوه اقامت خود در تركيه توضيحى 
نداده اما از سه هفته پيش اخبار ضد 

و نقيضى درباره مهاجرت او از ايران 
در شبكه هاى مجازى دست به دست 

شده بود.
پيش از خانم زرين مهر چهار هنرپيشه 
زن ديگر ايرانى تبار(صدف طاهريان، 
و  صالح نيا  بهارك  چمن ماه،  چكامه 
رابعه اسكويى) در كمتر از يك سال 
كنارگذاشتن  و  ايران  ترك  با  گذشته 

حجاب اجبارى خبرساز شده بودند. 
خرداد   31 متولد  زرين مهر  ساناز 
كار  و   است  شيراز  شهر  در   1366
هنرى اش را از تئاتر شيراز شروع كرده 
است. ”هشت بهشت“ و ”تالقى“ ديگر 
سريال هايى هستند كه اين هنرپيشه در 
زمان فعاليت در ايران در آنها حضور 

داشته است.

«گروه موسيقى و سرگرمى عمومى 
 General Entertainment
به  متعلق   «and Music Group
سعيد كريميان دفاترى در شهرهاى 
و  كواالالمپور  آنتاليا،  لندن،  دبى، 
در  گروپ  جم  دارد.  لس آنجلس 
حال حاضر14 شبكه به زبان فارسى 
و سه شبكه هم به زبان هاى كردى، 

آذرى و عربى دارد.
آن  مقر  كه   USAجم تلويزيون 
به  و  است  واقع  لس آنجلس  در 
كانادا  و  آمريكا  ايرانيان  جامعه 
جم  به  متعلق  نيز  مى كند  خدمت 
گروپ است. اين شبكه از پشتيبانان 
در  امسال  ايرانيان  نوروزى  برنامه 

وست وود بود.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

پنجمين بازيگر زن ايرانى با كنارگذاشتن حجاب 
به شبكه جم پيوسته است

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...!!!

«يكشنبه همين هفته   اول ماه مى2016   انتظارها پايان 
مى گيرد و حسن خياطباشى بعد از مدت ها باالخره به 
روى صحنه مى رود تا لب به آواز بگشايد. اما او در اين 
شب عاشقانه تنها نيست و سوسن يوسفى نيز با او خواهد 
خواند تا طنينى جادويى از عاشقانه اى ماندگار را طرح 
اندازند كه برازنده شعر خوانى فريدون فرح اندور باشد.»

برنامه اى  توصيف  در  يوسفى  فريبرز  را  جمالت  اين 
به خبرگزارى ايرانشهر مى گويد كه قرار است از سوى 
گروه فرهنگى هنرى حافظ در يكشنبه اول ماه مى 2016 
از ساعت 7 تا 10 شب ميزبان عالقمندان به ترانه هاى 

دلنشين و ماندگار ايرانى باشد.
به گفته آقاى يوسفى اين مراسم يادى است از بزرگان 
ترانه و موسيقى ايرانى در قالب شب شعر و شور و ترانه 
و سرود كه به عالقمندان تقديم خواهد شد تا بار ديگر 
دلنشينترين  ترانه هاى ماندگار تاريخ موسيقى اين بار براى 
نخستين بار با صداى حسن خياط باشى و همراهى و 

هم آوازى سوسن يوسفى به اجرا گذاشته شود.
آقاى يوسفى در ادامه مى افزايد: شاه بيت اين مراسم 
عاشقانه، حضور و شعر خوانى فريدون فرح اندوز است 
كه براى نخستين بار در سال جديد ميالدى در لس آنجلس 
به روى صحنه مى رود تا بار ديگر با عالقمندان ادب و 

شعر پارسى و نيز مشتاقان صداى روح افزاى او تجديد 
ديدار كند.

الزم به يادآورى است كه اگرچه بسيارى از افراد جامعه 
حسن خياط باشى را به عنوان مجرى، بازيگر و برنامه سازى 
توانا مى شناسند كه در خالل پيشينه 50 ساله هنرى خود 
آثارى ماندگار و تكرار نشدنى از خود به يادگار گذاشته 
است، اما اين چهره دوست داشتنى دنياى هنر و رسانه 
صاحب صدايى شش دانگ و پر طنين است كه كمتر از 

آن در مجامع عمومى براى آواز خوانى بهره برده است. با 
اينكه صداى گرم آواز حسن خياط باشى در برخى محافل 
خصوصى پاى ثابت عاشقانه ها و لحظه ماندگار بوده اما 
اين بار فرصتى دست داده است تا بسيارى از عالقمندان 
او در كنار شنيدن عاشقانه ترين ترانه تاريخ موسيقى اشك 

خاطرات خوب ديروز را از گوشه چشم جارى كنند.
اين مراسم در Morgan wixon theater  در شهر 

زيباى سانتامونيكا برگزار مى شود

لس آنجلس در آستانه عاشقانه اى ماندگار

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

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
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اردوگاه  شرايط  به  اعتراض  در  ايرانى  پناهجوى  يك 
پناهجويان جزيره نائورو اقدام به خودسوزى كرده است. 
اين مرد ايرانى، كه «اميد» نام دارد و بيست و سه ساله و 
متأهل است، هنگامى كه هيئتى از سوى كميسارياى عالى 
پناهندگان سازمان ملل از اين اردوگاه ديدن مى كردند به 
محوطه اردوگاه رفت و در برابر چشم اعضاى هيئت خود 

را به آتش كشيد.
شمارى  شده،  منتشر  واقعه  اين  از  كه  ويديوئى  تصوير 
از ساير ساكنان اردوگاه را نشان مى دهد كه در اعتراض 
به  رسيدگى  روند  بودن  طوالنى  و  محل  اين  شرايط  به 

درخواست پناهندگى خود شعار مى دهند.
در حاليكه تعدادى از حاضران براى خاموش كردن آتش 
به سوى اين فرد مى رفتند، او مى كوشيد از دست آنان فرار 
كند اما سرانجام، چند نفر توانستند او را به زمين بياندازند و 
آتش را خاموش كنند. تصوير ويديوئى نشان مى دهد كه اميد 

همچنان زنده و هشيار است.
به گفته ساكنان اردوگاه، اين مرد ايرانى گفته بود كه با 
اين اقدام در نظر دارد نشان دهد «تا چه اندازه خسته ايم و 

طاقتمان را از دست داده ايم.»
به گزارش مقامات اردوگاه، اين پناهجوى ايرانى ابتدا به 
بيمارستان مركزى نائورو انتقال يافت. اما پيتر داتون، وزير 
مهاجرت و مرزبانى استراليا گفته است كه او به دليل شدت 
سوختگى، با هواپيما به بيمارستانى در خاك استراليا منتقل 
شده است. آقاى داتون گفته است كه «ما براى او آرزوى 
بهبودى داريم و مراتب تاسف خود را به همسر او ابراز 

مى داريم.»
وى در عين حال تاكيد كرده است كه سياست دولت 
استراليا در مورد اعزام پناهجويان به جزيره نائورو و ساير 
مناطق خارج از خاك استراليا تغيير نكرده و اين مرد ايرانى 
هم پس از بهبود، به اردوگاه بازگردانده خواهد شد. پيتر 
داتون گفته است: «اگر كسانى فكر مى كنند كه با آسيب زدن 
به خود يا اعضاى خانواده هايشان مى توانند به استراليا بيايند و 
از اين كشور اقامت دايم بگيرند، اشتباه كرده اند و بايد تاكيد 

كنم كه چنين نتيجه اى را به دست نخواهند آورد.»
او يادآور شده است كه آسيب به خود به خصوص هنگام 
بازديد هيئت هاى خارجى از اردوگاه هاى پناهجويان بدون 
سابقه نيست و صبح چهارشنبه چند نفر به همين روش در 

صدد جلب توجه بازديدكنندگان برآمدند.
مقامات جمهورى نائورو هم گفته اند كه «خسارت به 
نفس» در اين كشور جرم محسوب مى شود و اخيرا مراجع 
قضايى كسانى را كه اقدام به خودكشى كرده بودند تحت 
پيگرد قرار داده اند. در عين حال، منابع رسمى نائورو هنوز 
درباره جزئيات اين پرونده ها و مبناى قانونى آنها جزئياتى 

منتشر نكرده اند.
ميان  در  كوچك  اى  جزيره  كشور  يك  نائورو  جزيره 
اقيانوس آرام است كه 21 كيلومتر مربع مساحت و كمى 

بيش از 9 هزار نفر جمعيت دارد.
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

اين روزها پليس ايران با وقاحت تمام مى گويد هفت هزار نفر را به عنوان 
«پليس نا محسوس» استخدام كرده تا در پايتخت اين كشور، مردم را بپايند تا مبادا 
روسرى زنى كمى به عقب برود يا جوانى با صداى موزيك بلند در اتومبيلش 

رانندگى كند. 
مى گويم با «وقاحت تمام» چرا كه نام اين رده شغلى «پليس نامحسوس» نيست، 
بلكه «جاسوس» است. اگرچه جاسوسى در منظر رهبران جمهورى اسالمى هرگز 
نكوهيده نبوده و خمينى سرسلسله جنبان اين زنجيره جنايت و جهل و جنون 
از همان ابتداى تاسيس حكومتش كه پايه آن بر خون بنا نهاد شده، به كودكان 
آموخت كه جاسوس پدران و مادران خود باشند. به برادر آموخت تا به جاسوسى 
خواهر خود برخيزد و همسايه را گماشت تا همسايه را بپايد. تا مبدا صدايى به 

مخالف خوانى برخيزد و يا تارموى زنى پايه هاى اسالم عزيزش!!! را بلرزاند.
اين روزها بحث حقوقى درباره جاسوسى هفت هزار پليس نامحسوس از 
شهروندان تهرانى داغ است و صد البته كه همه ما به آن اعتراض داشته و داريم.

اما همين موضوع دق البابى است براى ياداورى موضوعى كه سال هاست رنج 
جامعه ايرانيان خارج از كشور بوده است. جاسوس و جاسوس بازى كه داغ ها 
بر دل بسيارى از ما گذاشته. با اينكه ما در اياالت متحده آمريكا دست كم در 
لس انجلس روايت متفاوتى از اين قضيه داريم، اما بسيارى از هموطنان ساكن 
اروپا به دليل فعاليت سفارتخانه هاى جمهورى اسالمى كه بهتر است آنها را 
جاسوسخانه هاى رژيم در ديگر كشورها بناميم دلى پرخون دارند. آنجا كه پليس 
نامحسوس امروز ايران چشم بپاى بسيارى از شهروندان ايرانى در خارج از ايران 
بوده و گزارش هاى مغرضانه آنها برخى عزيزان كه به ايران رفت و آمد داشتند را 

به گرفتارى و زندان و بگير و ببند مبتال كرد.
برماست بر عليه فرهنگ جاسوسى و جاسوس پروى بشوريم و راه بر جاسوسان 

ببنديم.

 گشت نامحسوس براى
 ايرانيان خارج از كشور
محسوس بوده است

خودسوزى پناهنده 
ايرانى در مقابل 

نمايندگان سازمان ملل

دانشمندان  ترين  سرشناس  از  يكى  نادرى،  فيروز 
به  خود  فيسبوك  صفحه  در  آمريكا،  ساكن  ايرانى 
فيزيكدان  كوكبى،  اميد  با  برخورد  نحوه  از  شدت 
ايرانى كه در زندان اوين تهران مبتال به سرطان شده، 

انتقاد كرده و خواستار آزادى او شده است.
آقاى نادرى كه درحال حاضر مدير اكتشافات منظومه 
شمسى در آزمايشگاه رانش جت در شهر پاساديناى 
كاليفرنياست در اشاره به عكسى از اميد كوكبى كه 
پاى او به تخت بيمارستان زنجير شده نوشت:  «اين 
اميد كوكبى فيزيكدان 34 ساله علوم ليزرى است كه 
در دانشگاه تگزاس در آستين تحصيل مى كرد و پس 
از بازگشت از آمريكا به ايران براى ديدار خانواده اش 

در ژانويه 2011 دستگير شد.»
فيروز نادرى اضافه كرد: «او تحت اتهامات ساختگى 
هفته  و  بوده  محبوس  اوين  در  كه  است  سال  پنج 
پيش تحت عمل جراحى قرار گرفت تا كليه راستش 
درآورده شود؛  سرطان پيشرفته اى كه نتيجه سال ها 
محروميت از مراقبت هاى پزشكى در زندان است.»

اميد كوكبى، يكى از نخبگان فيزيك ايران است كه 
مى گويد حكم 10 سال زندان او «براى مجبور كردن 
من به همكارى در نهادهايى كه دلخواهم نبودند و 

به سود ايران و جهان عمل نمى كردند» بوده است.
متخاصم  دول  با  ارتباط  كوكبى  اميد  رسمى  اتهام 

يعنى آمريكا و جاسوسى است.
سعيد خليلى، وكيل اميد كوكبى، روز 29 فروردين 
شده.  مبتال  كليه  سرطان  به  موكلش  كه  كرد  اعالم 
آقاى كوكبى روز اول ارديبهشت در بيمارستان سيناى 

تهران مورد عمل جراحى قرار گرفت.
پرسيده  ايرانى  هاى  مقام  از  ادامه  در  نادرى  آقاى 
مى  خارج  مقيم  ايرانى  دانشمندان  از  چرا  است 

خواهند به كشور بازگردند.
او نوشت:  «آيا ايران اينگونه دانشمندان خود را ارج 
مى گذارد؟ رئيس جمهور ايران مهاجران ايرانى را 
ترغيب مى كند به ايران بازگردند و به بازسازى ايران 
كمك كنند. آيا مى خواهيد چند نفر ديگر را پس از 
بازگشت زندانى كنيد؟ بعضى ها در ايران براى من 

مى نويسند و مى گويند ‹چرا به ايران برنمى گردى 
مى  جدى  كنى؟›  نمى  خدمت  خودت  كشور  به  و 
گوييد؟ اول اميد را آزاد كنيد بعد ديگران را دعوت 

كنيد.»
آقاى نادرى اشاره مى كند كه گروه عفو بين الملل 

اميد كوكبى را زندانى وجدان خوانده است.
آقاى نادرى در زير پست فيسبوكى خود همچنين 
نوشت:  «كشورى كه من براى زندگى انتخاب كرده 
ام،  آمريكا، با من مثل خيلى هاى ديگر رفتار استثنايى 
با  تواند  نمى  ايران  كه  است  انگيز  غم  واقعا  داشته. 
كشور  يك  كند.  برخورد  خوب  خود  شهروندان 
گذارد،  مى  سيارك  يك  روى  را  شما  نام  (آمريكا) 

ديگرى شما را به تخت بيمارستان زنجير مى كند.»
آقاى كوكبى كه درخواست هاى او براى تجديدنظر 
به نتيجه اى نرسيده بهمن ماه دو سال پيش در پيامى 
در  همكارى  يا  خواستند  من  «از  نوشت:  زندان  از 
را  ايشان  نظر  منظور  هسته اى  پروژه هاى  راستاى 

بپذيرم، يا تحمل ده سال زندان.»
از  مدنى  و  سياسى  فعال  هزاران  ديگر  اقدامى  در 
دبيركل  مون،  كى  بان  به  نامه اى  در  خارج  و  ايران 
سازمان ملل، از او خواستند تا از همه ابزارهاى ممكن 

و موجود براى آزادى اميد كوكبى استفاده كند.
در نامه اى كه به تاريخ 27 آپريل 2016 منتشر شده 
و به امضاى 16 هزار تن رسيده و عالوه بر بان كى 
مون براى رسانه هاى گوناگون نيز ارسال شده است، 
امضاكنندگان به صراحت از بان كى مون خواسته اند 
براى «پاسداشت انسانيت» واكنشى مناسب به آنچه 
كه «بى عدالتى حكومت ايران» در مورد اميد كوكبى، 

خوانده شده، نشان دهد.
در اين نامه با اشاره به پيشينه اميد كوكبى، امتناع او 
از همكارى با پروژه هاى نظامى جمهورى اسالمى و 
همچنين ارتباط با مراكز علمى و دانشگاه هاى خارج 
از ايران به عنوان علت دستگيرى او عنوان شده است.

هفته گذشته نيز شاهزاده رضا پهلوى نامه اى به همين 
مضمون به دبيرخانه سازمان ملل ارسال كرده بود و 

خواهان رسيدگى به وضع اميد كوكبى شده بود.

دفتر برنامه قرعه كشى براى گرين كارت در وزارتخارجه 
آمريكا مى گويد: نتايج التارى گرين كارت براى سال 
2017 (دوره جارى) ساعت 12 ظهر روز سه شنبه سوم 
مى 2016 به وقت شرق آمريكا (هشت و نيم شب 14 

ارديبهشت به وقت ايران) رسما اعالم مى گردد.
دفتر برنامه التارى گرين كارت در ورزارتخارجه در 
اطالعيه خود آورده است: «كليه افرادى كه در قرعه كشى 
سال 2017 شركت كرده اند و شماره تاييديه دريافت 
كرده اند مى توانند از ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 3 ماه 
مه 2016 (8:30 شب سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 ) 
با مراجعه به تارنماى رسمى قرعه كشى وضعيت پرونده 
خود را بررسى نمايند. يادآورى مى كنيم كه وزارت امور 
خارجه هرگز به برندگان يا افرادى كه برنده نشده اند 
ايميل، نامه مكتوب يا پيامك تلفنى ارسال نمى كند و 
تماس هاى اين چنينى جعلى و با هدف كالهبردارى 
هستند. سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى اياالت متحده 
فهرست پذيرفته شدگان را ارائه نمى كنند و تنها راه براى 
 Entry Status اطالع از وضعيت مراجعه به بخش

Check اين تارنما است.»
وزارتخارجه ايالت متحده در ادامه توضيحات خود 
يادآور شده است اگر احتماال شماره تاييديه خود را گم 
كرده ايد، در تارنماى قرعه كشى ابزارى قرار دارد كه با 

وارد كردن آدرس پستى الكترونيكى كه زمان ثبت نام در 
قرعه كشى استفاده نموديد و اطالعات شخصى ديگر 
هويت شما را تاييد ميكند و به شما اين امكان را ميدهد 

تا شماره تاييديه تان را بازيابيد.»
به مقامات دفتر برنامه التارى گرين كارت، افرادى كه 
در قرعه كشى انتخاب شده باشند بطور اتوماتيك به 
صفحه ديگرى هدايت مى شوند و دستورالعمل هاى الزم 

را براى ادامه مراحل دريافت مى دارند.
وزارتخارجه مى گويد: «انتخاب به قيد قرعه، تضمينى 
براى دريافت رواديد توسط برندگان نخواهد بود. بلكه 

اين انتخاب فقط به آن معنا است كه شما دارى شرايط 
تقاضا براى ويزاى قرعه كشى هستيد و اگر در مراحل 
بعدى واجد شرايط شناخته بشويد به شما ويزا تعلق 

خواهد گرفت.»
هر ساله 50هزار واجد شرايط از ده ها كشور جهان 
از جمله ايران از همين روش براى اخذ اقامت اياالت 
متحده آمريكا استفاده مى كنند. بسيارى از ايرانيان مقيم 
اياالت متحده نيز براى روند تكميلى مهاجرت خود و 
يا اعضاى خانواده شان به همين برنامه ويژه ساالنه اميد 

دارند و در آن ثبت نام كرده اند.

نازك افشار، شهروند ايرانى فرانسوى و كارمند سابق 
بخش فرهنگى سفارت فرانسه در تهران، كه در اسفند ماه 
گذشته به هنگام ورود به ايران بازداشت شده بود، روز 
يكشنبه پنجم ارديبهشت، از زندان آزاد شده اما همچنان 

ممنوع الخروج است.
 قوه قضائيه در ايران مى گوى ناَزك افشار، كارمند سابق 
بخش فرهنگى سفارت فرانسه در تهران، كه در اسفند ماه 
گذشته به هنگام ورود به ايران بازداشت شده بود، روز 

يكشنبه پنجم ارديبهشت، از زندان آزاد شده است.
گزارشى  در  نيز  زيتون  تحليلى  خبرى  وب سايت 
اختصاصى نوشته است كه آزادى خانم افشار با توديع 
وثيقه 500 ميليون تومانى، و تا صدور حكم تجديد نظر 

و قطعى شدن حكم صورت گرفته است.
پيشتر وب سايت كلمه هم، در آخرين روزهاى اسفند 
94 خبر داده بود كه ابوالقاسم صلواتى، رئيس شعبه 15 

دادگاه انقالب، دستور آزادى خانم افشار را با وثيقه 500 
ميليون تومانى صادر كرده اما او به دليل «تأخير امور 
ادارى» آزاد نشده و به بند زنان زندان اوين منتقل شده 

است.
وب سايت هاى كلمه و زيتون، همچنين ساعاتى پيش 
از انتشار خبر آزاد شدن خانم افشار، خبر داده بودند كه 
او در دادگاهى به رياست قاضى صلواتى به شش سال 

حبس تعزيرى محكوم شده است.
ناَزك افشار 23 اسفند 94، هنگام بازگشت به ايران در 

فرودگاه امام خمينى تهران بازداشت شده بود.
بر اساس گزارش ها، وى به دليل بيمارى مادرش كه 
پزشكان از او «قطع اميد كرده اند»، به ايران سفر كرده بود. 
مادر خانم افشار سال 93 قصد داشت به فرانسه سفر 
كند اما در آن زمان گذرنامه اش ضبط و ممنوع الخروج 

شده بود.

ناَزك افشار كه تابعيت دوگانه ايرانى- فرانسوى دارد، 
پيشتر هم در تابستان سال 88 بازداشت و پس از چند 

روز با تالش دولت فرانسه آزاد شده بود.
او در يكى دادگاه هاى دسته جمعى معترضان به نتايج 
انتخابات رياست جمهورى خرداد 88، براى ساعتى در 
صحنه دادگاه حاضر شد، اما در مورد او كيفرخواستى 

قرائت نشد.

فيروز نادرى خواستار آزادى فورى 
اميد كوكبى شد

نازك افشار از زندان آزاد شده اما ممنوع الخروج است

وزارتخارجه آمريكا: نتايج التارى گرين كارت 
سه شنبه 3 مى2016 اعالم مى شود
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كلونى  جرج  جمله  از  بشر  حقوق  فعاالن  از  تعدادى 
و همچنين شيرين عبادى،برنده جايزه صلح نوبل، در 
مراسم صد و يكمين سالگرد كشتار ارمنى ها در ايروان، 

پايتخت ارمنستان شركت كردند.
سفرش  در  هاليوودى  معروف  بازيگر  كلونى  جرج 
«يك  را  ارمنى ها   پيش  قرن  يك  كشتار  ارمنستان،  به 
نسل كشى» خواند و از مردم دنيا درخواست كرد تا آن را 

به رسميت بشناسند.
در  سخنرانى  يك  طى  را  صحبت ها  اين  بازيگر  اين   
مراسم يادبود رخدادهاى 1915 و كشتار حدود يك و 
نيم ميليون ارمنى به دست امپراتورى عثمانى، به زبان 

آورد.
بشريت  از  همچنين  سخنرانى   اين  در  كلونى  جرج 
خواست كارهاى بيشترى براى كمك به كسانى كه از 
كه  گفت  و  دهد  انجام  مى كنند،  فرار  تعصب  و  جنگ 

پناهندگان «انسان هستند، درست مثل من و شما».
اين بازيگر برنده اسكار همچنين درباره تالش اجدادش 
براى فرار از ايرلند قحطى زده در قرن نوزدهم گفت و از 
مردم خواست باور كنند كه مى توانند تغييرى به وجود 

بياورند.
آقاى كلونى به اعضاى حاضر در كنفرانس بشردوستانه 
در ايروان ارمنستان گفت: «حقيقت ساده اين است كه 
تمام ماهايى كه امشب اينجا هستيم به خاطر مهربانى 
شانه هاى  روى  همه  ما  داريم.  حضور  اينجا  كسى 
بوديم،  نيازمند  وقتى  كه  ايستاديم  خوبى  انسان هاى 

بى توجهى نكردند.»
او ادامه داد: «خانواده كلونى از قحطى در ايرلند فرار 
كرد تا به اياالت متحده بيايد؛ كشورى كه بقاى آن ها در 
آن وابسته به يك اتاق، يك غذا و كسى كه كمك شان 
كند بود. ما به آن ها مى گوييم پناهنده، اما آن ها هم فقط 

انسان هستند، درست مثل من و شما.»
نيز  بشرى  حقوق  فعاليت هاى  كه  سينما  بازيگر  اين 
انجام مى دهد در ادامه افزود: «اگر جلويشان بايستيد و 
نگاه عميقى به چشمان شان بكنيد، ممكن است تنها يك 
مزرعه دار ايرلندى را ببينيد كه از قحطى فرار كرده است؛ 
اگر قرار است به عنوان انسان زنده بمانيم، نمى توانيم 
و  سوريه  مردم  مى توانيم  نه  بگيريم.  ناديده  را  ديگران 

سودان جنوبى و نه مردم كنگو را ناديده بگيريم.»
به  اما  نكرد  سخنرانى  مراسم  اين  در  عبادى  خانم 
تبعيض  اقدام  هرگونه  محكوميت  بر  گفته  خبرنگاران 

آميز، كشتار و جنايت عليه بشريت پايفشارى ميكند.

در كانون خبر:
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تابلوى afternoon اثر مريم باقرى نقاش ايرانى تبار 
جكسونز  جايزه  دريافت  كانديداى  لس آنجلس  مقيم 
آرت براى توسعه هنر شده است. جكسونز آرت يكى از 
معتبرترين كمپانى هاى توليد و فروش لوازم نقاشى و ابزار 

هنريست كه در استاك نيويينگتون لندن مستقر است.
تابلوى «بعد از ظهر» كه با رنگ روغن و روى بوم 
به ابعاد 46 در 35 اينچ كشيده شده است، از مجموعه 
آثارى است كه مريم باقرى در ايران آنرا طراحى كرده  و 
با دريافت از خواسته ها و محدوديت هاى جامعه جوان 

ايران به تكميل آن مبادرت ورزيده است.
خانم باقرى متولد سال 1362 خورشيدى در شهرستان 
نيشابور است و در رشته گرافيك و تصويرسازى در 
مقطع كارشناسى فارغ التحصيل شده. او كه پيش از اين 
همكارى با روزنامه خراسان و همچنين سابقه اجراى 
پرفرمنس با ويولون سل در اثرى از آرين انزانپور را نيز 
در كارنامه خود دارد، هم اكنون در شهر لس  آنجلس در 

آمريكا ساكن است.
نقاش  يك  عنوان  به  فعاليت  بر  عالوه  باقرى  مريم 
حرفه اى، در زمينه مبارزه با حجاب اجبارى در ايران 
نيز فعال بود و طراحى و اجراى پرفورمنس «بيگودى» 
در اعتراض به اعمال قوانين زن ستيز، حجاب اجبارى 
و هويت پايمال شده زنان در ايران را نيز در كارنامه 

فعاليت هاى هنرى و اجتماعى خود ثبت كرده است.

جايزه بزرگ JACKSON›S ART كه آنرا كريستيان 
هوالند پايه گذارى كرده است، ميزبان بيش از 3100 
متقاضى شركت در اين دوره بود كه از ميان آن تعداد 
محدودى از آثار قدرت رقابت براى كسب مهمترين 

جايزه هنرى اين موسسه را به دست آورده اند.
برگزار كنندگان اين مسابقه هنرى مى گويند: «اين براى 
نخستين بار است كه مسابقه اى در اين مقياس و با مشاركت 

افرادى از چهارگوشه دنيا در انگلستان برگزار مى شود.»

الزم به يادآورى است در مراحل مقدماتى اين مسابقه 
JACKSON›S بزرگ، بازديدكنندگان از گالرى آنالين
ART تصاويرى از نقاشى هاى شركت كننده در اين 

مسابقه را ديده و برترين ها را انتخاب كرده اند.
گسترش  و  هنر  توسعه  براى  آرت  جكسونز  جايزه 
هنر نقاشى در جهان به تازگى پايه گذارى شده و كليه 
هزينه هاى آن از محل درآمدهاى تجارى همين موسسه 

پرداخت مى گردد.

كتايون شهابى، از پخش كنندگان بين المللى سينماى 
شصت  مسابقه  بخش  داوران  هيئت  ميان  در  ايران، 

و نهمين جشنواره فيلم كن حضور خواهد داشت.
سينماى  بين المللى  پخش كننده  شهابى،  كتايون 
ايران در بخش خصوصى، آرنو دسپلچين كارگردان 
بازيگر  دانست  كريستين  فرانسوى،  نويسنده  و 
آمريكايى، والرى گولينو بازيگر، كارگردان، نويسنده 
بازيگر  ميكلسون  مدس  ايتاليا،  از  تهيه كننده  و 
اهل  اسكار  برنده  كارگردان  نمس  الزلو  دانماركى، 
مجارستان، ونسا پارادى بازيگر و خواننده فرانسوى 
هيئت  اعضاى  كانادايى  بازيگر  ساترلند  دونالد  و 
داوران بخش اصلى جشنواره فيلم كن امسال هستند.
سينماگر  كن، 9  فيلم  جشنواره  تاريخ  در  تاكنون   
جشنواره  داورى   مختلف  هيئت  هاى  در  ايرانى 
زن بوده اند.  و 7  شامل 2 مرد  داشته اند كه  حضور 
پنج داورى نصيب سينماگران مرد ايرانى و 9 داورى 
توسط سينماگران زن ايرانى و در مجموع 14 داورى 

در تاريخ كن نصيب سينماگران ايرانى شده است.
عباس كيارستمى،  سميرا مخملباف، بهمن قبادى، 
از  حاتمى  ليال  و  كريمى  نيكى  ساتراپى،  مرجان 
جمله سينماگران ايرانى بوده اند كه در ساليان گذشته 
در بخش هاى مختلف جشنواره كن در جمع هيئت 

داوران حضور داشته اند.
اين  داوران  ميان  در  ايران  نماينده  شهابى  كتايون 

در  فرانسه  ادبيات  رشته  دانش آموخته  كن،  دوره 
سينما  زمينه  در  را  خود  فعاليت  و  دكتراست  مقطع 
از ابتداى دهه 1360 در بنياد سينمايى فارابى آغاز 

كرده است.
مديرعامل  عنوان  به   2001 سال  از  شهابى  خانم 
صادرات  زمينه  در  مديا  اينترنشنال  شهرزاد 
و  ايران  از  خارج  به  سينمايى  فرهنگى  محصوالت 

پخش اين آثار در عرصه  جهانى فعاليت مى كند.
نورى  فرانسوى  شركت  نيز   2012 سال  در  او 
فيلم هاى  كه  كرد  تاسيس  پاريس  در  را  پيكچرز 
از  ناهيد  و  ارديبهشت   19 چهارشنبه  قصه ها، 

فيلم هاى توزيع شده توسط اين شركت است.
از  بلند  فيلم  دو  كن  فيلم  جشنواره  در  امسال 

سينماى ايران به نمايش درخواهد آمد.
در  «فروشنده»  جديدش  فيلم  با  فرهادى  اصغر 
بخش مسابقه با 20 سينماگر ديگر به رقابت خواهد 

پرداخت.
«فروشنده» هفتمين فيلم بلند اصغر فرهادى است 
و  ساداتى  مينا  حسينى،  شهاب  عليدوستى،  ترانه  و 

بابك كريمى، بازيگران اصلى آن هستند.
«وارونگى» ساخته بهنام بهزادى هم در بخش نوعى 
على  آمد.  درخواهد  نمايش  به  جشنواره  اين  نگاه 
مصفا و سحر دولتشاهى بازيگران سومين فيلم بلند 

سينمايى بهنام بهزادى هستند.

در  كنسرتش  لغو  دليل  درباره  شجريان  همايون 
سوى  از  است  گفته  و  كرده  ارائه  توضيحاتى  آلمان 

برنامه گذار او  و مدير گروه تهديد به مرگ شده اند.
همايون شجريان در فيسبوك       خود نوشته است:
شب كنسرت با وجود اعالم مدير برنامه گروه به 
ايشان  كنسرت،  بودن  كنسل  بر  مبنى  گذار  برنامه 
همچنان به فروش بليت ادامه دادند و اهداف نامعلوم 
خود را دنبال كردند كه البته اين موضوع با واكنش و 

شكايت به مراجع قضايى آلمان همراه شد.
پس از آنكه متوجه اعالم نشدن كنسلى كنسرت به 
مردم عزيز شدم همان لحظه در صفحه اينستاگرامم 
آن را اعالم كردم و براى رفع تهمت هايى كه در سالن 
بود  گرديده  وارد  اينجانب  به  گذار  برنامه  سوى  از 

بالفاصله ويديويى در صفحه اينستاگرامم قرار دادم.
و  كنسرت  لغو  بر  مبنى  گروه  مدير  تاكيد  از  پس 
اعتراض به ادامه فروش بليت متاسفانه مدير گروه با 
تهديد جانى نسبت به خود و گروه روبرو مى شوند 
كه اين موضوع نيز در مراجع قضايى آلمان با شهادت 
پرونده  تشكيل  هتل  البى  در  نشسته  شاهِد  چندين 

شده است.
به همين دليل نيز از آمدنم به سالن كه وظيفه خود 
مى دانستم حضورا از شما عذر خواهى كنم ممانعت 

بعمل آمد و از اين هم ناكام ماندم.

مجيد  مى گويد   (ITF) تنيس  جهانى  فدراسيون 
پرو  تورنمنت  در  كه  ايرانى  تنيسور  عابدينى 
سيركوئيت آنتاليا به يكى از مسئولين حمله ور شده 
بود، براى تنبيه از شركت در مسابقات بين المللى 

تنيس محروم شده است.
تورنمنت  در  آپريل2016   17 در  عابدينى  مجيد 
تنيس آنتاليا با حريفى بريتانيايي در حال بازى بود 
حمله ور  مسابقه  مسئوالن  از  يكى  به  ناگهان  به  كه 

شد و كوشيد تا او را مورد ضرب و شتم قرار دهد.
تقابل  در  انتخابى  مسابقه  در  ساله   29 عابدينى 
6 شكست  از  پس  بريتانيايى  اصوت  عمران  با 

با  دوم  ِست  در  كه  زمانى  اول،  ِست  در  صفر  بر 
با  ناگهان  بود،  عقب  حريفش  از  صفر  بر   2 نتيجه 
حالتى عصبانى و در حالى كه با ناسزا گويى فرياد 
مى كشيد به سمت يكى از داوران حمله كرد. داور 
هم در اين صحنه از دست او گريخت و درِ تورى 
خود  راكت  با  نيز  عابدينى  و  بست  را  زمين  دور 

چندين بار به حفاظ كنار زمين زد.
شده  منتشر  يوتيوب  در  كه  ويديويي  اساس  بر 
مجيد  دست  از  تنيس  فدراسيون  مسئول  اين  است 
عابدينى مى گريزد و در را پشت سر خود مى بندد 
اما عابدينى راكت را به در مى كوبد و با مشت و 

لگد سعى مى كند در را باز كند.

اثرى از يك نقاش ايرانى آمريكايى كانديداى جايزه بزرگ 
جكسونز ارت انگلستان

محروميت تنيسور ايرانى تبار به دليل اعمال خشونت

كتايون شهابى عضو هيئت داروان 
جشنواره فيلم كن شد

شيرين عبادى در 
مراسم گراميداشت 
نسل كشى ارامنه

تهديد به مرگ در كنسرت همايون شجريان

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:     

انتخابات  بزرگ  شنبه  سه  چهارمين  برگزارى  با 
مقدماتى در هفته اى كه گذشت، تقريبا نامزدهاى دو 
حزب شرايط خود را در آستانه نشست حزبى خود 

مشخص مى بينند.
به  مربوط  خبرهاى  در  روزها  اين  هم  شما  شايد 
انتخابات آمريكا از عبارت «نماينده انتخاباتى» شنيده 
باشيد. در هر ايالت وقتى انتخابات مقدماتى برگزار مى 
شود، تعدادى نماينده انتخاباتى انتخاب مى شوند كه 
در دو ماه آينده، آنها نامزد نهايى دو حزب را انتخاب 

مى كنند.
به همين دليل است كه شمار نمايندگانى كه ايالت ها 
براى تعيين نامزد هاى دو حزب عمده سياسى آمريكا 
كنوانسيون هاى  به  جمهورى  رياست  انتخابات  در 
حزبى شان مى فرستند، در بعضى موارد حتى از شمار 

راى دهندگان ايالت ها نيز نقشى تعيين كننده تر دارد.
نتايج حاصل از اين روش تقريبا استثنائى و منحصر 
در  ترامپ  دونالد  كه  مى دهد  نشان  امروز،  تا  بفرد 
جبهه  در  كلينتون  هيالرى  و  جمهوريخواهان  جبهه 
دمكرات ها تاكنون موفق به كسب حمايت بيشترين 
انتخابات  كه  شده اند  هائى  ايالت  نمايندگان  شمار 

مقدماتى را انجام داده اند.
براين اساس، خانم كلينتون تا امروز توانسته است 

حمايت 2141 نماينده از 2383 نماينده الزم براى تائيد 
نامزدى خود را كسب كند. او بيش از 90 درصد آراى 
الزم را كسب كرده و اگر تنها 242 نماينده انتخاباتى 

ديگر كسب كند، نامزد حزب دموكرات خواهد شد.
آقاى ترامپ نيز موفق به كسب حمايت 950 نماينده 
از 1237 نماينده الزم براى نامزدى حزب جمهوريخواه 
شده است. او نيز تنها 287 نماينده حزبى ديگر نياز 

دارد.
نمايندگان  شمار  تاكنون  جمهوريخواهان  جبهه  در 
حامى تد كروز، 560، و جان كسيك 153 بوده است.

در جبهه دمكرات ها نيز برنى ساندرز تنها رقيب خانم 
كلينتون حمايت 1321 نماينده را كسب كرده است.

در  مقدماتى  انتخابات  مى  ماه  هفتم  است  قرار 
اينديانا برگزار شود كه تكليف 57 نماينده انتخاباتى 
دموكرات  انتخاباتى  نماينده   92 و  جمهوريخواه 

مشخص مى شود.
نبراسكا، ويرجينياى غربى، كنتاكى، اورگان و واشنگتن 
ايالت هاى بعدى هستند كه انتخابات مقدماتى دو حزب 
در آنها برگزار خواهد شد اما تعيين كننده ترين انتخابات 
هفتم ژوئن در كاليفرنيا برگزار مى شود كه نامزد پيروز 
پيروز  نامزد  و  انتخاباتى  نماينده   172 جمهوريخواه 

دموكرات 546 نماينده انتخاباتى كسب خواهند كرد.

اعضاى دموكرات مجلس سناى آمريكا، به منظور مقابله 
با تالش  جديد جمهوريخواهان عليه توافق اتمى دولت 
باراك اوباما با ايران، از انجام رأى گيرى بر سر نخستين 
اليحه اى هستند كه در فصل بهار در صحن علنى به رأى 

گذاشته شد، جلوگيرى كردند.
به گزارش نشريه پوليتيكو، قرار بود صبح چهارشنبه 
اليحه  تخصيص بودجه دولت در زمينه آب و انرژى 
انجام  صورت  در  كه  شود،  گذاشته  رأى  به  سنا  در 
رأى گيرى، دموكرات ها ناچار مى شدند به اصالحيه 
پيشنهادى سناتور تام كاتن در ارتباط با توافق اتمى ايران 

نيز رأى بدهند.
طرح اصالحى اين سناتور جمهوريخواه، در صورت 
تصويب، مانع تامين هزينه هاى مربوط به خريد محموله 
آب سنگين توليدى ايران توسط دولت اياالت متحده از 
محل ماليات هاى مردم آمريكا خواهد شد. امرى كه در 
تناقض با تصميم اخير واشنگتن براى كمك به اجراى 

برجام است.
وزارت خارجه و وزارت خزانه دارى آمريكا روز جمعه 
خبر خريد 32 تن آب سنگين از ايران را تاييد كردند. 
جمهوريخواهان با اين استدالل كه دولت با اين كار عمال 
به برنامه هسته اى ايران كمك مالى مى كند، مى خواهند 

مانع هر گونه توافق مشابه احتمالى در آينده شوند.

را  متحده  اياالت  سياسى  اخبار  كه  پوليتيكو  نشريه 
پوشش مى دهد، به نقل از ديك دوربن از اعضاى اقليت 
دموكرات سنا نوشت، سناتورهاى دموكرات   در «موقعيت 
محكمى» براى بلوكه كردن اليحه تامين بودجه جارى 

دولت در زمينه آب و انرژى قرار دارند.
بر اساس اين گزارش هرى ريد رهبر اقليت سنا نيز 
صبح چهارشنبه جلسه ويژه اى را براى تصميم گيرى در 
مورد بلوكه كردن اين اليحه و در نتيجه ناكام گذاشتن 
عقيده  به  كه  طرحى  كرد.  برگزار  كاتن  سناتور  طرح 
نويسنده پوليتيكو مى تواند به منزله رفراندمى درباره ايران 

باشد.
تام كاتن سناتور ايالت آركانزاس در صحن علنى گفت، 

در هيچ جاى توافق اياالت متحده مجبور به خريد آب 
سنگين از ايران نشده است. هرى ريد سناتور ايالت نوادا 
و رهبر اقليت دموكرات  سنا در واكنش، جمهوريخواهان 
را به اخالل در تامين هزينه هاى آب و انرژى، با ارائه 

طرح تام كاتن در آخرين دقايق، متهم كرد.
در نتيجه اين مخالفت دموكرات هاى سنا با رويكرد 
نهايى  گيرى  رأى  روند  خود،  جمهوريخواه  همكاران 
بر سر اليحه تخصيص بودجه آب و انرژى با شكست 
روبرو شد. با 50 رأى موافق در مقابل 46 رأى مخالف، 
اعالم  براى  نياز  مورد  رأى   60 كم  دست  حدنصاب 

كفايت مذاكرات و آغاز رأى گيرى حاصل نشد.
اين اليحه، كه برخى برنامه هاى مرتبط با امنيت ملى 
آمريكا مانند تسليحات هسته اى را نيز شامل مى شود، به 
عنوان نخستين اليحه براى بررسى در صحن سنا در سال 
جارى مطرح شد؛ چرا كه اميد مى رفت با همكارى هر 
دو حزب و با كمترين تنش و اختالف، به تصويب برسد.

جمهوريخواهان كه اكثريت هر دو مجلس نمايندگان 
و سنا را در اختيار دارند، تالش بسيارى براى رد توافق 
در  متحده  اياالت  بين  ماه 1394  تير  اتمى 23  جامع 
چارچوب گروه 1+5 با ايران كردند، اما دموكرات ها با 
ادامه دادن به جلسات بحث و بررسى، مانع از انجام 

رأى گيرى شدند.

جيسون رضائيان خبرنگار سابق واشنگتن پست در 
دانشگاه  در  «نيمان»  روزنامه نگارى  بورسيه  تهران، 

هاروارد را دريافت كرد.
ايرانى تبار  آمريكايى  خبرنگار   رضائيان،  آقاى 
تير  در  كه  بود  تهران  در  پست  واشنگتن  روزنامه 
بازداشت  ايران  در  «جاسوسى»  اتهام  به   1393 ماه 

و محاكمه شد.
ايرانى  سه  همراه  به  رضائيان  جيسون  نهايت  در 
آمريكايى ديگر پس از يك دوره مذاكرات طوالنى 
واشنگتن  ميان  هسته اى  گفتگوهاى  موازات  به  كه 
تبادل  توافق  چارچوب  در  بود،  جريان  در  تهران  و 
آمريكا  به  و  شد  آزاد  آمريكا،  و  ايران  زندانيان 

برگشت.
دو او در دانشگاه هاروارد بر روى ابعاد جديد روابط  ميان  ديپلماتيك  محاسبات  و  آمريكا  و  كشور مطالعه و تحقيق خواهد كرد.ايران 

هر نامزد انتخابات آمريكا چند «نماينده 
انتخاباتى» دارد؟

پيشنهاد 388 ميليون 
دالرى براى خريد 
لس آنجلس تايمز

دموكرات ها درسنا طرح جمهوريخواهان عليه توافق 
ايران را ناكام گذاشتند

بورسيه روزنامه نگارى «نيمان» براى جيسون رضائيان

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

اى  اس  «يو  روزنامه  مالك  «گنِت»  آمريكايى  شركت 
تودى» روز دوشنبه اعالم كرد يك پيشنهاد 388 ميليون 
دالرى براى خريد انتشارات «تريبيون»، مالك روزنامه هايى 
مانند لس آنجلس تايمز و شيكاگو تريبيون، ارائه داده است.
 (Gannett) به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، گنِت
با اعالم اين كه اين پيشنهاد را اوايل ماه جارى ميالدى 
مطرح كرده است، گفت با اين حال شركت تريبيون تا كنون 

از «مذاكرات سازنده» در اين زمينه خوددارى كرده است.
تريبيون نيز روز دوشنبه با تاييد دريافت اين «پيشنهاد 
ناخواسته» اعالم كرد كه «در سريع ترين زمان ممكن،  به 

گنت پاسخ خواهد داد.»
شركت  خريد  از  گنت  هدف  گزارش،  اين  اساس  بر 
تودى  اى  اس  يو  «شبكه»  بيشتر  چه  هر  توسعه  رقيب، 
گذشته  سال  اواخر  كه  اقدامى  است؛   (USA Today)
ميالدى با تلفيق بيش از 100 نشريه محلى متعلق به خود، 

به اين روزنامه آغاز شد.
اين شبكه به گنت امكان خواهد داد كه تبادل اخبار و 
اطالعات با سهولت و سرعت بيشترى بين يو اس اى 
تودى و روزنامه هاى كوچك تر متعلق به آن شركت، مانند 
«ديترويت فرى پرس»، «دِموين رجيستر» و «ازبرى پارك 

پرس»، صورت بگيرد.
جمله  از   – ديگر  روزنامه  تريبيون، 11  خريد  با  حال 
«اورالندو سنتينل»، بالتيمور يان» و «هارتفورد كورانت» – 

مى تواند به مجموعه نشريات شركت گنت اضافه شود.
در پى اعالم اين خبر، ارزش سهام شركت تريبيون عصر 
دوشنبه با افزايشى 56 درصدى به 11 دالر و 72 سنت 
سنت  با 71  نيز  گنت  شركت  سهم  هر  ارزش  و  رسيد 

افزايش، به مبلغ 16 دالر و 48 سنت معامله شد.
با افزايش تمايل مردم به استفاده از اينترنت و مطالعه اخبار 
در رسانه هاى ديجيتال، شركت هاى ناشر رسانه هاى چاپى، 
براى مقابله با افت درآمد ناشى از كاهش فروش تبليغات 
و نيز كاستن از هزينه ها، شروع به خريد نشريه ها و حتى 

وبسايت هاى ديگر كرده اند.
شركت گنت اوايل ماه جارى ميالدى، آوريل، در يك 
«جورنال»  رسانه اى  گروه  دالرى  ميليون   280 معامله 
(Journal Media Group) را خريد و 15 نشريه و 

روزنامه را به مجموعه انتشارات خود اضافه كرد.

رهبران حزب جمهوريخواه ابراز اميدوارى كرده اند 
دونالد ترامپ لحن سخنانش را تغيير دهد و رفتارى 

درخور يك رئيس جمهورى داشته باشد.
پال منافورت، استراتژيست اصلى كمپين دونالد ترامپ 
پيشتر در اجالس كميته ملى حزب جمهوريخواه در 
فلوريدا به اعضا و رهبران حزب اطمينان داده بود كه 
آقاى ترامپ با نزديك شدن به پيروزى در انتخابات 
مقدماتى رفتار و لحن گفته هايش را تغيير دهد و بيشتر 
بر جذب راى دهندگان در انتخابات سراسرى رياست 

جمهورى متمركز شود.
اين درحالى است كه دونالد ترامپ، ميلياردر آمريكايى 
انتخابات  كانديداتورى  احراز  جنجالى  داوطلب  و 
رياست جمهورى اين كشور از حزب جمهوريخواه، 

گفت  كانتيكت  ايالت  در  انتخاباتى  اجتماع  يك  در 
قصد ندارد از هيچ يك از سياست هايى كه در جريان 
مبارزات انتخاباتى مقدماتى اش وعده آن را داده عقب 
نشيند، از جمله حصار كشى در طول مرز آمريكا با 

مكزيك در جنوب كشور.
آقاى ترامپ در حالى پيشتاز نامزدى جمهوريخواهان 
در انتخابات است كه دو رقيب او در اقدامى بى سابقه 
در تاريخ انتخابات رياست جمهورى بر عليه او متحد 

شده اند.
اين اقدام واكنش تند دونالد ترامپ را به همراه داشته 
است كه لب به انتقاداتى تند از اين اتحاد باز كرده و آنرا 
تالشى كور  براى ناديده گرفتن راى هواداران و دليل 

سيستم ناكارآمد انتخاباتى دانسته است.

رهبران جمهوريخواه اميدوارند ترامپ لحن 
سخنانش را تغيير دهد

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=100458&cat=1&pgs=1&pic=A
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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طى دو سال گذشته، از آغاز پيدايش دگرگونى هاى 
تا  اسالمى  جمهورى  هسته اى  سياست  در  اساسى 
در  (برجام)  مشترك»  اقدام  جامع  «برنامه  امضاى 
فضاى  بى سابقه اى  جوش  و  جنب   ،1394 ماه  تير 
گرفت.  بر  در  را  ايران  اقتصادى  روابط  بين المللى 
كشورى كه سخت ترين تحريم ها را در دوران بعد 
بخش  عمًال  و  كرده  تجربه  دوم  جهانى  جنگ  از 
اقتصادى  جامعه  با  را  ارتباطى اش  پل هاى  عمده 
تازه اى  ديپلماسى  با  بود،  داده  دست  از  بين المللى 
يكباره  بود،  آن  پرچمدار  ظريف  جواد  محمد  كه 
موعود»  «ارض  به  بين المللى  سرمايه گذاران  براى 

بدل شد.
«الدورادو»

در  ايران  كه  اروپايى  رسانه هاى  نبودند  كم 
اقتصادى  تحريم هاى  زنجير  از  شدن  رها  حال 
شهرى  نام  مى كردند،  توصيف  «الدورادو»  را 
فاتحان  كه  جنوبى  آمريكاى  در  اسطوره اى 
طال  از  انباشته  را  آن  شانزدهم  قرن  در  اسپانيايى 
مى پنداشتند و خود را، براى تصاحب آن، به آب و 
ميليون  هشتاد  ايران  رسانه ها  همان  مى زدند.  آتش 
و  تاريخ  گاز،  و  نفت  عظيم  ذخاير  با  را،  نفرى 
تجددخواه  متوسط  طبقه  استوار،  هويت  و  فرهنگ 
جهانى  مرز  «آخرين  آن،  پوياى  جوان  نسل  و 
پس  سال هاى  در  كه  كشورى  دادند،  لقب  شدن» 
و  آورد  روى  انزوا  به   1357 اسالمى  انقالب  از 
كرد،  بدل  خود  اصلى  شعار  به  را  كفايى»  «خود 
جبران  براى  و  است  «گشايش»  پى  در  امروز  ولى 

مافات، مى خواهد همه چيز را از نو بسازد.
اقتصادى  هيات  ده ها  ورود  براى  راه  پس  آن  از 
قدرت هاى  ويژه  به  جهان  گوناگون  كشورهاى  از 
و  شد  هموار  ايران  به  آسيايى  و  اروپايى  معتبر 
آن  از  پيش  كه  نيز  ايرانى  اقتصادى  هيات هاى 
بسيارى از مرزها را به روى خود بسته مى ديدند، 
يكباره با دروازه هاى باز روبرو شدند. كوتاه سخن 
«ممكن»  يكباره  «ناممكن»ها  از  بسيارى  آنكه 
شدند و چهره ايران در رسانه ها و بخش بزرگى از 
افكار عمومى جهان نيز به شكل چشمگيرى تغيير 
يك  پيدايش  درباره  غربى  محافل  خوشبينى  كرد. 
چرخش بزرگ در سياست بين المللى ايران با سفر 
حسن روحانى به ايتاليا و فرانسه در ژانويه گذشته 
به اوج رسيد، با امضاى قراردادهاى هفده ميليارد 
يورويى در ايتاليا كه هيات همراه رييس جمهورى 
آهن  ذوب  و  انرژى  چون  عرصه هايى  در  ايران 
يا  و  كرد  امضا  بنايى  زير  سازهاى  و  ساخت  يا 
قراردادهاى مهمى كه در فرانسه، از جمله با پژو، 

توتال و به ويژه ايرباس به امضا رساند.
اين شور و شوق ديرى نپاييد و ترديد در محافل 
يك  پيدايش  شرايط  درباره  بين المللى  اقتصادى 
تغيير سريع و بنيادى در ايران، به ويژه براى جذب 
گذشته  هفته  چند  طى  خارجى،  سرمايه گذارى 
از  زيادى  شمار  است.  گذاشته  افزايش  به  رو 
«اكونوميست»  از  بين المللى،  بلندآوازه  رسانه هاى 
از  بيش  فرانسوى،  «لوموند»  تا  گرفته  انگليسى 
ايجاد  بر  را  راه  كه  مى كنند  تكيه  موانعى  بر  بيش 
آيا  مى بندند.  ايران  با  اقتصادى  عادى  ارتباط هاى 
به  و  گفت  سخن  سرد»  آب  «دوش  از  مى توان 
اين نتيجه رسيد كه «ارض موعود» دود شده و به 
هوا رفته است؟ اين نتيجه گيرى اغراق آميز خواهد 
بود. ترديدى نيست كه «برجام» شرايط بين المللى 
ايران را تغيير داد، كشور را از لبه پرتگاه دور كرد 
اين  با  گشود.  برابرش  در  را  تازه اى  امكانات  و 
«برجام»،  امضاى  پى  در  كه  مى رسد  نظر  به  حال 
طى مدتى كوتاه شور و شوق بر واقع بينى غلبه كرد 
و شمارى از موانع بر سر عادى شدن جايگاه ايران 
و  ماندند  پنهان  يا  بين المللى،  اقتصادى  روابط  در 
گرفته  جدى  شايد  و  بايد  كه  آنگونه  دستكم،  يا 
در  موجود  دشوارى هاى  از  هم  موانع  اين  نشدند. 
از  هم  و  مى گيرند  منشأ  ايران  بين المللى  وضعيت 

اسالمى. جمهورى  درونى  فضاى  پيچيدگى 

بين المللى دشوارى هاى 
«قابليت  ويژه  به  «برجام»،  منتظمات  از  بعضى 
برگشت پذيرى تحريم ها» (snape back)، درجه 
شمشير  چون  و  مى برند  باال  را  ايران  خطرپذيرى 
در  خارجى  سرمايه گذارى  فضاى  بر  داموكلس 
بازرگانى،  برخالف  مى كنند.  سنگينى  كشور 
سرمايه گذارى خارجى (در شكل مستقيم آن) تنها 
مى گنجد.  طوالنى  كم وبيش  زمانى  ظرف  يك  در 
اختالف نظر  بروز  صورت  در  كه  باشد  قرار  اگر 
ارجاع  و  داد  قرار  طرف هاى  ديگر  و  ايران  ميان 
دوباره پرونده ايران به شوراى امنيت (بندهاى 36 
و 37 «برجام»)، تحريم ها دوباره برگردند، تكليف 
شد؟  خواهد  چه  ايران  در  خارجى  سرمايه گذارى 
البته «برجام» تصريح مى كند كه بازگشت احتمالى 
يك  ولى  نمى شود،  ماسبق»  به  «عطف  تحريم ها 
شركت اروپايى يا آسيايى كه بخواهد براى دوره اى 
نگران  طبعًا  كند،  سرمايه گذارى  ايران  در  طوالنى 
آمريكايى ها  واكنش  و  تحريم  احتمالى  بازگشت 
در قبال خارجيانى است كه در صورت وقوع اين 
ايران  در  خود  فعاليت  به  بخواهند  همچنان  اتفاق، 

دهند. ادامه 
هسته اى  غير  تحريم هاى  بقاى  ديگر  مهم  مساله 
پرونده  به  مربوط  تحريم هاى  وراى  در  است، 
شده اند  برطرف  يا  «برجام»  پايه  بر  كه  هسته اى 
و يا در آينده برطرف خواهند شد. در واقع طيف 
از  همچنان  هسته اى  غير  تحريم هاى  گسترده 
سوى آمريكا، و نيز در مقياس كوچك تر از سوى 
اتحاديه اروپا، عليه ايران اعمال مى شوند. آنچه در 
دوره «پسا برجام» بيش از همه بر روابط اقتصادى 
تحريم هايى  مى كند،  سنگينى  ايران  بين المللى 
مسايلى  با  ارتباط  در  آمريكا  سوى  از  كه  است 
وضع  پول شويى  و  بشر  حقوق  و  تروريسم  چون 
نبودن  روشن  دليل  به  اروپايى  بانك هاى  شده اند. 
مرز ميان تحريم هاى هسته اى و غيرهسته اى آمريكا 
و پيچيدگى سرسام آور تحريم هاى غيرهسته اى، از 
واشينگتن،  سنگين  بسيار  مالى  مجازات هاى  ترس 
در ايجاد ارتباط با ايران به شدت محتاط شده اند و 
گونه اى  به  زمينه،  اين  در  كه،  گفت  مى توان  حتى 

مى كنند. رفتار  پاپ»  از  «كاتوليك تر 
خارجى  سرمايه گذاران  كه  ديگرى  بزرگ  مشكل 
كشانده  از  ترس  هستند،  روبرو  آن  با  ايران  در 
شدن به حوزه فعاليت شركت هاى وابسته به سپاه 
اقمارى  بنگاه هاى  و  اسالمى  انقالب  پاسداران 
آمريكا،  خزانه دارى  وزارت  ديدگاه  از  است.  آنها 
حزب اهللا  از  پشتيبانى  راه  در  شركت ها  اين  منافع 
لبنان و يا عمليات نظامى در سوريه و عراق به كار 
آلمانى  شركت  هر  شرايط  اين  در  مى شود.  گرفته 
ايران  در  سرمايه گذارى  پى  در  كه  فرانسوى  يا 
به  وابسته  شركت هاى  با  همكارى  به  به گونه اى 
اقتصادى  مجازات هاى  خطر  با  شود،  كشانده  سپاه 
فابيانى،  پير  است.  روبرو  آمريكايى ها  سوى  از 
رييس پيشين شركت فرانسوى توتال در ايران در 
همين زمينه به روزنامه «لوموند» مى گويد: «من به 
همه شركت هاى فرانسوى توصيه مى كنم در مورد 
بررسى  درست  ايران)  (در  احتمالى شان  شريك 
كنند و اگر اين شريك وابسته به پاسداران است، 

خودشان را كنار بكشند.»
اسالمى جمهورى  درونى  دشوارى هاى 

وابسته  شركت هاى  گسترده  حضور  به  توجه  با 
ايران،  اقتصادى  گوناگون  بخش هاى  در  سپاه  به 
آنها  با  گير  پا  و  دست  مشاركت  از  ماندن  بركنار 

براى سرمايه گذاران خارجى كار آسانى نيست.
براى  كه  است  ضرورى  نكته  اين  بر  تاكيد 
با  نزديك  همكارى  خارجى،  سرمايه گذاران 
خود  خودى  به  سپاه  به  وابسته  شركت هاى 
و  آمريكا  پاى  آنكه  شرط  به  نيست،  مساله اى 
زيادى  شمار  نباشد.  ميان  در  حساسيت هايش 
آمريكايى)  جمله  (از  خارجى  سرمايه گذاران  از 
اليگارشى  حاكميت  زير  شركت هاى  با  چين  در 

چين  ارتش  حتى  و  كمونيست  حزب  به  وابسته 
ندارند.  هم  وجدانى  عذاب  هيچ  و  خورده اند  گره 
ژئوپوليتيك  مركز  در  پاسداران  سپاه  اما  ايران  در 
منطقه خاورميانه قرار گرفته و شركت هاى خارجى 

به ناچار مجبورند اين واقعيت را در نظر بگيرند.

هاى  بن بست  ژئوپوليتيك،  مسائل  وراى  در 
درونى اقتصادى و اجتماعى ايران نيز براى فعاليت 
دشوارى آفرين  ايران  در  خارجى  سرمايه گذاران 
مورد  در  سطور،  اين  نگارنده  ديدگاه  از  است. 
ورود سرمايه گذاران خارجى به ايران نخست بايد 
اصوالً  كه  كرد  مطرح  را  مهم  بسيار  پرسش  اين 
واقعًا  ايران  در  تصميم گيرنده  عمده  كانون هاى  آيا 
ورود سرمايه گذاران خارجى را براى منافع كشور 
سياسى  اراده  آيا  مى دهند؟  تشخيض  ضرورى 
هرم  رأس  در  خارجى  سرمايه گذاران  جذب  براى 
برزيل،  هند،  چين،  دارد؟  وجود  ايران  در  قدرت 
در  را  خود  توسعه  استراتژى  اندونزى  و  تركيه 
تكنولوژى  و  سرمايه  جذب  با  تنگاتنگ  پيوند 
خارجى و صدور كاال به بازارهاى خارجى تنظيم 
كرده اند. آيا ايران حاضر است به همين راه برود؟ 
در اين جا سخن بر سر حسن روحانى و مشاوران 
كسانى  بايد  را  پرسش  اين  نيست.  او  اقتصادى 
پاسخ بدهند كه در جمهورى اسالمى سكان اصلى 

قدرت را در اختيار دارند.
امكانات  دليل  به  ايران،  كه  نيست  ترديدى 
بالقوه اش، براى سرمايه گذاران خارجى از جاذبه اى 
تبديل  حال  اين  با  است.  برخوردار  فوق العاده 
و  يك شبه  بالفعل،  واقعيت هاى  به  بالقوه  امكانات 
فضاى  نمى گيرد.  انجام  خود  به  خود  گونه اى  به 
شركت هاى  نيست،  مساعد  ايران  كار  و  كسب 
به  وابسته  بنگاه هاى  با  همراه  شبه دولتى  و  دولتى 

بنيادها و سپاه، ايران را در قبضه خود دارند.
خارجه  امور  وزارت  زبان  از  را  آخر  سخن 
گزارش  در  كه  بشنويم  ايران  اسالمى  جمهورى 
سه  مناسبت  به  اسالمى  شوراى  مجلس  به  خود 
ماهگى اجراى «برجام» چنين مى گويد: «بزرگ ترين 
مشكل و چالشى كه برجام با آن مواجه است، يك 
براى  كشور  در  اطمينان ساز  و  اعتمادبخش  فضاى 
تقريبًا  كه  است  آن  نكته  است.  خارجى  طرف هاى 
تمامى بانك ها، شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى كه 
و  تحريم  از  قبل  فضاى  به  بازگشت  انتظار  آنها  از 
تعامل و همكارى اقتصادى با ايران مى رود، متعلق 
اقتصادى نه  به بخش خصوصى هستند و با منطق 
به دستور دولت هاى خود وارد تعامالت اقتصادى 
مى شوند. به بيان ديگر محاسبه هزينه-فايده است 
كه بنگاه هاى اقتصادى را وارد يك تعامل اقتصادى 
ميزان  محاسبه،  اين  در  عامل  مهمترين  و  مى كند 
اطمينان به اين تعامل و فضاى پيرامونى آن است.»

وزارت امور خارجه در همان گزارش مى افزايد: 
«چنانچه يك بنگاه اقتصادى به اين جمع بندى نرسد 
سرمايه گذارى،  براى  امنى  محيط  هدف  بازار  كه 
است،  اقتصادى  همكارى  هرگونه  كًال  و  تجارت 
مسلمًا نه اقدام به سرمايه گذارى مى نمايد نه انتقال 
فناورى مى كند نه وارد پروژه هاى بزرگ مى شوند 
مى كند.  درگير  كالن  معامالت  در  را  خود  نه  و 
سطح  در  و  مدت  كوتاه  تجارت  به  آنكه  حداكثر 
پرآشوب- فضاى  در  كرد.  خواهد  بسنده  پايين 
پرترديد  فضاى  در  و  خاورميانه  سرمايه گريز- 
برجام،  به  طرف ها  همه  پايبندى  ميزان  به  نسبت 
با  اقتصادى  بنگاه هاى  از  بسيارى  كه  است  طبيعى 
پايبندى  زمان  مرور  در  تا  مى كنند  برخورد  تأمل 
طرف ها به تعهدات خود اثبات گردد. براى درمان 
اين مشكل عالوه بر ايجاد حس رقابت، مى بايست 
اقتصادى  طرف هاى  براى  را  اطمينان بخشى  فضاى 
تعامل  از  مثبتى  چشم انداز  و  نموده  ايجاد  خود 
كنيم  ترسيم  همگان  براى  را  ايران  با  اقتصادى 
ايران  با  تعامل  از  نگرانى  و  ترس  شود  باعث  تا 

فروريخته و رغبت همكارى ايجاد گردد».

ضرر مالى كشورهاى نفتى خاورميانه در سال 2016

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

سرمايه گذاران خارجى و 
ايران: از اشتياق تا ترديد

www.iranshahrnewsagency.com

خود  گزارش  تازه ترين  در  پول  بين المللى  صندوق 
مى گويد كه افت قيمت نفت باعث شد كه كشورهاى 
صادركننده نفت خاورميانه طى سال گذشته 390 ميليارد 
دالر ضرر كنند و انتظار مى رود كه اين كشورها در سال 

جارى نيز 500 ميليارد دالر ديگر ضرر كنند.
بر اساس اين گزارش كه دوشنبه 6 ارديبهشت ماه در 
سايت رسمى اين نهاد بين المللى منتشر شده است، گزارش 
قبلى صندوق بين المللى پول كه اكتبر سال گذشته منتشر 
شده بود، برآورد مى كرد كه توليدكننده هاى نفت خاورميانه 
360 ميليارد دالر از افت قيمت نفت در سال 2015 زيان 
ديده اند، اما برآوردهاى جديد نشان مى دهد كه اين رقم 

390 ميليارد دالر بوده است.
اين گزارش به افت قيمت نفت از 115 دالر در نيمه 
اول سال 2014 به كمتر از 30 دالر در اوايل سال جارى 
ميالدى اشاره كرده و مى نويسد كه براى سال 2016 انتظار 
مى رود زيان ناشى از كاهش قيمت هاى نفت بر درآمدهاى 
كشورهاى نفتى خاورميانه در مقايسه با سال 2014 بين 

490 تا 540 ميليارد دالر باشد.

مسعود احمد مدير بخش خاورميانه 
بين المللى  صندوق  مركزى  آسياى  و 
كمتر  درآمدهاى  كه  مى گويد  پول 
با  خاورميانه  دولتهاى  مواجهه  باعث 
كسرى بودجه و كاهش رشد اقتصادى 
شده است، به ويژه عربستان كه هنوز هم 
وابسته  نفتى  درآمدهاى  به  شدت  به 

است.
اين گزارش مى افزايد كه سال گذشته 
72 درصد درآمدهاى عربستان از محل 
صادرات نفت بود و اين كشور براى 

سال جارى ميالدى انتظار كسرى بودجه 90 ميليارد دالرى 
دارد.

كشور  شش  اقتصادى  رشد  گزارش،  اين  اساس  بر 
عضو شوراى همكارى خليج فارس شامل كويت، قطر، 
عربستان، بحرين، عمان و امارات از 3/3 درصد در سال 
گذشته به 1/8 درصد در سال جارى كاهش خواهد يافت.

درصد   2 جارى  سال  براى  عربستان  اقتصادى  رشد 

پيش بينى مى شود.
در اين ميان رشد اقتصادى ايران كه سال گذشته حدود 
صفر درصد بود، براى سال جارى 4 درصد پيش بينى 
مى شود. صندوق بين المللى پول مى گويد كه اين رقم 

براى سال آينده 3/7درصد خواهد بود.
علت رشد نسبتاً باالى اقتصادى ايران، افزايش تجارت 
و سرمايه گذارى خارجى بعد از لغو برخى از تحريم ها 

عنوان شده است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=438
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21785&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36203&Status=2
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

گيوتين را يكى از مخالفين اعدام اختراع كرد

در دنياى هنر، ادب و تاريخ:

يكم:
سالهاى دور خبرنگار صفحه سينمائي روزنامه ابرار 

بودم
حسين سرشار كه گم مى شد مدام، در شهر و بيشتر 
در ذهن نسيان زده اش، با عشق و شور ماجرا را دنبال 
مى كردم و روزى كه در پس كوچه اى يافتند اش با 
مسعود توكلى به خانه اش شتافتيم و نشناختمش بس 
كه غم داشت. و آن جا كه مى خواند : گم شدم در 

خود چنان كز خويش ناپيدا شدم
قطره اى بودم ز دريا، غرق در دريا شدم...

همه ى هستى اش در اين چند كلمه خالصه شد...
از  و  بودم  برده  روزنامه  به  دوربينى  خود  با  من 
روزنامه،  عكاس  گرفتم،  مى  عكس  هايم  مصاحبه 
دختر جوان به خيال اين كه سوداى مقامش را دارم،

با آتليه هماهنگ تر شد، و ديگر از آن پس همه ى 
نگاتيو هاى من مى سوخت!

هنوز حسرت عكس هايي را مى خورم كه از جالل 
تخت  بر  بااليش  بلند  قامت  آن  وقتى  گرفتم،  مقدم 
راه  اش  بالين  به  كس،  هيچ  و  بود  افتاده  بيمارستان 
مسعود  كردم،  مى  جمع  را  دوربين  داشتم  برد،  نمى 
كيميائي از راه رسيد، مِن نوجوان هول شدم، ديافراگم 
و سرعت به هم پيچيد، كارگردان بى آنكه روى به 

سمتم بگرداند گفت:
عكس ات رو از اين ور بگير! جنوبى هستى كه اين 

قدر خجالتى؟!!!
آرام جواب دادم: بله جنوبى ام، بلوچم....

مسئول آتليه گفت : اين ها هم سوخت، ديگه نگير، 
ظاهرا اينكاره نيستى!

نوجوانى ام كه پر بود از عدم  با همان صداى آرامِ 
اعتماد به نفس گفتم:

در  گرفتم،  ياد  جوان  سينماى  در  را  عكاسى  من 
جشنواره عكسم جايزه گرفته، من عكاسى بلدم !

كه گفت و رفت :
اينجا روزنامه اس! اينجا تهرانه !

دوم:
نقد اصلى به غرب مترقى اين است:

از غرب مترقى مى شه پرسيد: وحشيان خاورميانه 
اى اومدن كشورتون رو نا امن كردن جنايت كردن و 
همه ى دنيا باهاتون همدردى كرد و همه ى دنيا شدن 
«ژوسويى شارلى» ، ولى خب سربازهاى متمدن و با 
سواد و آموزش ديده ى شما توى آفريقاى غير مترقى 
چه نوع رفتارى دارند؟! آيا مجبور كردن دو دختر به 
مجبور  و  فرماندهان  از  يكى  سِگ  با  جنسى  ارتباط 
كردن 98 دختر ديگر براى مورد تجاوز قرار گرفتن 
توسط سربازان حافظ صلِح فرانسوى عملى وحشيانه 

تر از اعمال داعش در پاريس نيست؟
پى نوشت

فارسى  سى  بى  بى  در  را  اينچنين  اخبارى  پوشش 
مى بينيد؟!!!

جمهورى  رهبر   ( قاطعانه   ) اقدام  اولشان  تيتر  يا 
اسالمى است؟!

متوجه هستيد كه؟

سوم:
و  ام  ديده  مزخرفى  فيلم  بيرون،  زنم  مى  سينما  از 
همين طور زير لب غر مى زنم. با خودم تكرار مى كنم 
كه رسيدم خانه روز زن را به مامان و آناهيتا تبريك 
بگويم. بى اختيار از ميان سى دى ها آن را كه اشرف 
اََدجون)  شد  چرا  دانم  نمى  اش  مخفف  كه   ) جون 
دوست مى داشت، بر مى دارم و هل مى دهم توى 

پخِش صوت.
پشت چراغ قرمز توپَنگا و ونچورا مى پيچم به سمت 
خاموشى،  به  چرخانم  مى  كه  را  سوئيچ  و  سابِْوى 

خواننده هنوز نخوانده.
ايتاليَن اسپايسى شش اينچى با سس تند را كه مى 
بلعم، ياد دست پخت اش مى افتم، ديگر هرگز آن 
فسنجان ها و خورش ها تكرار نشد، انگار جادو مى 

كرد.

سوار مى شوم و مى پيچم به سمِت غرب: اَه! چقدر 
خيابان هاى اين خراب شده كم نور است!

و عليرضا افتخارى مى خواند:
اى واى بر اسيرى كز ياد رفته باشد
در دام مانده باشد صياد رفته باشد

و پشت چراغ قرمز فالبروك بغض را فرو مى دهم!
در خياباِن سن لوييز خاطره ها هجوم مى آورند و 

صداى افتخارى به دلم پنجه مى كشد:
شادم كه از رقيبان دامن كشان گذشتى
گو مشت خاك ما هم، بر باد رفته باشد

و اشك امانم نمى دهد
راست مى گفتند قديمى ها، وقتى نباشى و عزيزى 
را از دست بدهى، وقتى با دست هاى خودت دردانه 
ات را به خاِك پذيرنده تقديم نكنى، مرگش را باورت 

نمى شود!
من  خياِل  در  و  من  براى  كه  حاال  دليل،  همين  به 

زنده اى
روزت مبارك اشرف شيرخان بيگى وليانى

زن ترين! مادر بزرِگ جهان

در فرانسة سدة هجدهم سه نوع مجازات براى محكومان به مرگ وجود 
داشت. اغلب، مجرمان را به چوبة دار مى آويختند. گاهى نيز آنان به 
مرگ با گردونة استخوان شكن محكوم مى شدند. ولى تنها اشراف زادگاِن 
خاطى از اين امتياز برخوردار بودند كه گردنشان با شمشير زده شود. 
شايد با دانستن اين حقايق بهتر بتوانيم با دكتر ژوزف گيوتين هم دلى 
كنيم. او كسى  است كه در عين مخالفت با مجازات ِاعدام، گيوتين را 

اختراع و استفاده از آن را در مجلس قانون گذارى تصويب كرد. 
طبق داستانى تاريخى، روزى از روزهاى ماه مى 1738 در فرانسه، زنى 
كه واپسين ايام باردارى خود را مى گذراند و در حال رفتن به پايين خيابان 
سنته بود، ضجه هاى مردى را شنيد كه در گردونة استخوان شكن شهر 
اعدام مى شد. اعدام بدين طريق بود كه فرد محكوم به مرگ را بر چرخى 
بزرگ مى بستند و دست و پاى او را از طرفين، همچون ستارة دريايى، 
مى كشيدند. آنگاه با چوب دستى بدن وى را مى كوفتند تا استخوان هايش 
خرد شود. بر اساس اين داستان، فريادهاى مرد چنان دردناك و تأثرآور بود 

كه زن درست در همان لحظه و همان جا وضع حمل كرد. 
اگر اين داستان حقيقت داشته باشد، آنچه در آن تعريف شده، دربارة 

فردى صدق مى كندكه طبق گفتة مورخان در همان روز پاى به جهان گذاشته 
است. چنانكه مورخ فرانسوى، دنيل آراس، نوشته «وضعيتى كه وى در آن تولد 
يافت، بر شهرت او در آينده تأثيرى قطعى گذاشت». اين كودك، يعنى ژوزف 
اينياس گيوتين، بزرگ مى شد تا يكى از مرگ بارترين ابزارهاى اعدام را در عصر 
خويش ابداع كند. اما پيش از آنكه گيوتين را اختراع كند، بخشى از عمر خويش 

را وقف اِعمال نفوذ قانونى عليه مجازات مرگ در فرانسه كرد. 
استاد ادبيات دانشگاه بوردو شد؛ اما پس از  گيوتين ابتدا براى مدت كوتاهى 
آن به پاريس رفت و به مطالعة پزشكى پرداخت. سپس در اين شهر، به پزشكى 
نگاشت  اعالميه اى  وى  سال 1788،  در  گزيد.  اقامت  آن  در  و  شد  تبديل  فعال 
كه  شد  آن  خواستار  اعالميه  آن  در  پاريس»؛  زندة  شهروندان  «عريضة  عنوان  با 
گروه هاى غيراشرافى نمايندگان بيشترى در هيئت قانون گذارى داشته باشند. اين 
هيئت «مجلس طبقاتى»ناميده مى شد. سال بعد، عمدتاً به علت توجهى كه در نتيجة 
«عريضة» مزبور نصيب وى شد، گيوتين در شمار نمايندگان مجلس قرار گرفت و 

حرفة سياسى خويش را آغاز كرد. 
گيوتين در مقام سياست مدار، بيشتر فعاليت خود را بر اصالحات پزشكى متمركز 
كرد. وى همچنين از مخالفان مجازات مرگ بود. شايد چون دريافته بود كه امحاى 
يك بارة اين نوع مجازات نامحتمل است، نيروى خود را براى انسانى تركردن و 
عادالنه تركردن آن صرف كرد. در آن زمان در فرانسه تنها اشراف زادگان خاطى 
از اين امتياز برخوردار بودند كه گردنشان را با شمشير مى زدند؛ حال آنكه اغلب 
مجرمان به آويختن به چوبة دار محكوم مى شدند. در برخى مواقع نيز محكوم به 

مرگ با گردونة استخوان شكن مى شدند. 
در دهم اكتبر 1789، گيوتين طرحى را به دولت فرانسه پيشنهاد و در آن توصيه 
كرد نوعى دستگاه گردن زنى، به ابزار رسمى براى اعمال مجازات مرگ تبديل 
شود. در بدو امر، پيشنهاد وى توجه اندكى را به خود جلب كرد؛ اما در دسامبر 
همان سال، گيوتين در مجلس ملى سخنرانى اى كرد كه سبب شد هم خود وى و 
هم ايده اش شهرتى بين المللى يابد. درحالى كه شور و هيجان بر او غلبه كرده بود، 
به مخاطبانش گفت: «اكنون من با اين دستگاه، گردن شما را در طرفةالعينى مى زنم؛ 

ولى اصًال آن را احساس نمى كنيد.» 
ترانه اى  قالب  در  را  گيوتين  اظهارات  فرانسه،  در  معروف  نشريه اى  بعد،  روز 

دستمايه كرد به اين مضمون: 
اين سياست مدار

و پزشك
با خود انديشيد، واضح است

كه به دارآويختن، نه انسانى است
نه ميهن پرستانه

و بالفور شيوه اى مبتكرانه
ابداع كرد

تا انسان ها را، بى آنكه عذابى ببينند، به قتل رساند
شيوه اى كه در آن نه طنابى بود و نه چوبه اى

و جالدان را از ميدان به در مى كرد... 
و آنگاه بى درنگ

نبوغ او دستگاهى را طراحى كرد
كه «به سادگى» انسان را مى كشد

همين و تمام
و ما به تقليد از نام او

اين دستگاه را
«گيوتين» مى خوانيم. 

اين لحظه اى بود كه نام گيوتين براى ابد، مترادف با گردن زنى مى شد. آنگونه 
از  ديگر  تِن  سه  از  ترانه  اين  كامِل  نسخة  در  مى كند،  اشاره  مجلس  ژورنال  كه 
سياست مداران ياد شده بود كه به اعضاى داوطلب مجلس ملى معروف بودند. از 
قضا همة اين افراد از كسانى بودند كه بعداً به وسيلة گيوتين اعدام شدند و ازجملة 

آن ها سرايندة همين ترانه، يعنى شواليه دو شانسانتز بود. 
على رغم آنكه سخنان گيوتين در نزد عموم به تمسخر گرفته شد، تمام پيشنهادهاى 
او در نهايت تصويب شد. در سوم ژوئن 1791، مجلس ملى دستورى صادر كرد 
مبنى بر اينكه دستگاه گردن زنِى مزبور تنها ابزار براى اعدام قانونى مجرمان باشد و 

سياست مدارى به نام پى ير لوئى رودره مسئول نظارت بر اجراى آن شد.
رودره در دهم مارس 1792 با گيوتين تماس گرفت و از او خواست كه خود 
را  درخواست  اين  گيوتين  دكتر  اينكه  مبنى بر  سندى  هيچ  اما  شود؛  عمل  وارد 
كه  كرد  زيادى  تقالى  آغاز  در  وى  درضمن،  ندارد.  وجود  نه،  يا  است  پذيرفته 
افرادى را براى اين كار استخدام كند؛ چون كسى حاضر به پذيرفتن ننگ كار با آن 
دستگاه نبود. رودره پس از دريافت نامه اى كه در آن كارورزانى با مواجبى گزاف 
براى كار با دستگاه پيشنهاد شده بود، به يكى از پيمان كاران احتمالِى كار نوشت: 
«هرچند به واقع تعصب وجود دارد؛ اما من پيشنهادهايى از كسان ديگرى دارم... 

به شرط اينكه... فاش نشود كه آن ها با اين وسيله كار مى كنند.» 
سرانجام رودره با يك فرد آلمانى تبار به نام توبياس اشميت به توافق رسيد تا 
گيتوتين را به كار اندازد. در ابتدا دستگاه را با بريدن سر گوسفند، گوساله و اجساد 
انسان ها آزمودند؛ نخستين انسانى كه قربانى گيوتين شد، نيكالس ژاك پلتيه بود 
كه در سال 1792 گردن زده شد. از اين زمان، گيوتين تا دو سدة ديگر رايج بود؛ 
يعنى تا هنگامى كه مجازات مرگ در فرانسه، در سال 1981 ملغى شد، گيوتين 
به عنوان ابزارى متعارف براى اعدام محكوماِن غيرنظامى باقى ماند. به نوشتة چمبرز 
ادينبورگ جرنال، دكتر گيوتين «تا واپسين لحظة حياتش» به سبب مشاركتش در 

ساخت اين دستگاهِ آدم كشى «سخت تأسف مى خورد». 
بر خالف اين افسانة رايج كه دكتر گيوتين خود با دستگاه هم نام خويش به قتل 
رسيد، وى در 75سالگى به علل طبيعى درگذشت؛ بااين حال، افسانة مزبور چنان 
مقبوليت يافته بود كه حتى فرهنگ معروف جانسن در مدخل مربوط به گيوتين 
اين افسانه را به عنوان واقعيت درج كرد. دوست گيوتين، آدم كلود بوروكه خود 
پزشك بود، در مراسم خاك سپارى گيوتين از اين پزشك فقيد اين گونه تجليل 
برخى  بدون  بشر،  نوع  به  سودرساندن  كه  نكته  اين  است  درست  «چقدر  كرد: 

پيامدهاى ناخوشاينِد آن براى آدمى، دشوار است.» www.iranshahrnewsagency.com

مهدى آقازمانى - جامعه شناس و روزنامه نگار

يادداشت هاى هفتگى آرين ريس باف؛ صداپيشه، روزنامه نگار، بازيگر

ژوزف گيوتين، اميد داشت كه استفاده از گيوتين مرگ را آسان تر كند:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=12191&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=17789&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42952&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2
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به مناسبت روز مادر
در دنياى ادب و هنر:                                                                                                                                    

جدول ايرانشهر:

مجله جدول ايرانشهر همه ماهه منتشر مى شود. اين محصول شركت كتاب مجموعه اى از 
جدول هاى  گوناگون است كه براى عالقمندان به جدول و سرگرمى مهيا و منتشر مى شود.

حل جدول شماره گذشته

اساس  بر  جهان،  مختلف  كشورهاى  در  مادر  روز 
يك اتفاق تاريخى- مذهبى كه براى بزرگداشت مقام 
مادر در نظر گرفته اند، تفاوت دارد. بااين حال عامل 
مختلف،  كشورهاى  در  مادر  روز  تعيين  در  مشترك 
يادبود يك زن مهم در تاريخ آن كشور است. اصوالً 
تاريخچه روز مادر را مى توان تا تاريخ يونان باستان 
Rhea  ،به عقب برد؛ زمانى كه براى مادر الهه ها، ريا

جشن مى گرفتند.
در آمريكا و نزديك به 80 كشور ديگر جهان، دومين 
يكشنبه ماه مى را به عنوان روز مادر جشن مى گيرند؛ 
ژاپن،  نيوزيلند،  استراليا،  كانادا،  نظير  كشورهايى 
مالزى، فيليپين، سنگاپور، بنگالدش، چين، هنگ كنگ، 

تايوان، دانمارك.
صحبت  مادرى  مقام  و  نقش  درباره  روز  اين  در 
تقدير  جامعه  در  مادران  مؤثر  سهم  از  و  مى شود 
هم گرايى  آمريكا،  در  روز  اين  پيش زمينه  مى شود. 
فرزندانشان  جان  نجات  و  صلح  حفظ  براى  مادران 
است و هنوز سازمان هاى زنان در آمريكا فعاليت هاى 
اجتماعى اين روز را در زمينه هاى بزرگداشت صلح و 
مخالفت با جنگ و بهبود وضعيت كودكان و مادران 

سازماندهى مى كنند.
در اين روز اغلب صبحانه را يكى از اعضاى خانواده 
براى مادر در رختخوابش سرو مى كند و گاهى براى 
استراحت دادن به مادر، غذا را در رستوران مى خورند 
تا براى يك روز هم كه شده، مادر از كارهاى روتين 
روز  اين  در  آمريكايى  ميليون  شود. 75  معاف  خانه 
غذايشان را خارج از خانه غذا مى خورند. براى همين 
در  غذاخوردن  براى  روز  پرطرفدارترين  روز  اين 

رستوران هاست
 اهداى هديه و گل هم از مراسم اين روز است كه 

به مرور به تجارتى تبديل شده است. درواقع يكى از 
عواملى كه باعث شده اين روز در تاريخ آمريكا باقى 
بماند، تجارتى است كه بخش خصوصى از اين راه 
ايجاد كرده است. صنعت گل در آمريكا با تبليغات 
چشم گيرى كه براى روز مادر مى كند، پشتيبانى كاملى 

از اين روز دارد. 
همچنين شركت هايى كه كارت تبريك چاپ مى كنند 
اين روز را به عنوان يكى از مهم ترين روزهاى تجارت 
خود در نظر مى گيرند. در اين روز، بعد از كريسمس و 
ولنتاين، بيشترين تعداد كارت تبريك فروخته مى شود. 
سال 2012 در آمريكا، 18.6 ميليارد دالر صرف خريد 
هديه روز مادر شد. بر اساس آمار گرفته شده، حدود 66 
درصد آمريكايى ها در اين روز به مادرشان گل مى دهند؛ 

30 درصد هم جواهرى براى مادرانشان تهيه مى كنند. 
شركت هاى  كه  است  روزى  آمريكا  در  مادر  روز 
و  رستوران ها  و  تلفن،  ميزان  باالترين  مخابرات، 

گل فروشى ها بيش ترين فروش را دارند.

تاريخچه روز مادر در آمريكا
روز مادر در آمريكا اولين بار توسط جوليا وارد هاو، 

شاعر «سرود نبرد جمهورى» پيشنهاد شد. 
او روز بزرگداشت مادر را با بزرگداشت صلح شروع 
خود  فرزندان  كه  مادرانى  روز  اين  در  اغلب  و  كرد 
را در جنگ هاى داخلى ازدست داده بودند، گرد هم 
آن  افتاد.  سال 1870  حدود  در  اتفاق  اين  مى آمدند. 

زمان هنوز روز مادر در آمريكا رسمى نشده بود.
سال 1907 آنا جارويس، (1864 تا 1948) با نوشتن 
نامه اى به قانون گذاران كشور تالش كرد روز مادر را 

رسمى كند.
او براى اولين بار در 10 ماه مى 1908 در شهرى كه 

مادرش در روزهاى يكشنبه در مدرسه كليسا تدريس 
كرده بود، روز مادر را جشن گرفت. به تدريج مردم 
شهرهاى ديگر آمريكا هم روز مادر را جشن گرفتند؛  
تاجايى كه در سال 1912 چهل وپنج ايالت آمريكا روز 
مادر را رسماً تجليل كردند. در سال 1914 به دستور 
وودرو ويلسون، رييس جمهور وقت آمريكا، روز مادر 

به عنوان يك روز ملى به رسميت شناخته شد. 
بعد از رسمى شدن روز مادر، تبليغات شركت هاى 
مادر،  به  هديه  به عنوان  كاال  فروش  براى  خصوصى 
آن قدر شدت يافت كه آنا جارويس مخالفتش را با 

كااليى كردن اين روز اعالم كرد.
 

بعد سياسى اجتماعى روز مادر در آمريكا
فعاليت  زنان  وضعيت  بهبود  براى  كه  سازمان هايى 
عليه  تبعيض  لغو  راستاى  در  شعارهايى  مى كنند، 
مى خواهند  و  مى كنند  منتشر  روز  اين  در  مادران 
نظير  مسائلى  به  كه  كنند  هدايت  اين سو  به  را  زنان 
آموزش كودكان، بهداشت كودكان و مادران، ساعت 
كار مناسب و دستمزد برابر براى زنان فكر كرده و 
دولت را به سياست گذارى مناسب در مسير حل اين 

مشكالت وادار كنند.
فعاليت  صلح  براى  كه  آمريكا  زنان  سازمان هاى 
با  مخالفت  سنت  و  روز  اين  مناسبت  از  مى كنند، 
جنگ، براى پيشبرد اهداف صلح خواهانه خود استفاده 
مى كنند. نمونه يكى از اين فعاليت ها در سال 2006 
بود؛ زمان جنگ آمريكا با عراق كه خطر آغاز جنگ 
با ايران احساس مى شد. در اين روز سازمان هاى فعال 
مقابل  ساعته  تظاهرات 24  يك  مادر  روز  در  صلح، 
كاخ سفيد برگزار كردند تا با سياست هاى ماجراجويانه 

دولت آمريكا مخالفت كرده باشند.

افقي:
1- اثر اميلي برونته

2- كشور فالسفه - آحاد - جايگاه
3- نشان - سهيم بودن - شنبه تازي

4- با - ديروز - مايع حيات - آرزوي بزرگ
5- انتقال بيماري - سوبسيد

6- ناپخته - جاودان وابدي - تفاله عسل
7- دانه به دانه - ساروج - روزگار
8- ريشه درخت - راهرو - باد گرم

9- شهر خروس جنگي - كسل - پاسبان
10- غم و غصه - برخاستن - موسيقي كودكان

11- واحد اندازه گيري زاويه - خوشرو
12- آش زيره - مادر عرب - خوردن - شعله آتش
13- نمو - از نانهاي صبحانه - از ماههاي ميالدي

14- ابهت - ماده ها - از الفباي يوناني
15- كشيش بزرگ - از كوه هاي مهم كشور

عمودي:
1- اثر ژان باتيست مولير - ميوه اي روي برنج

2- نان نازك - گل سرخ نقاشي - درشكه هندي
3- لوس - سوغات روسيه - پيش غذاي سرد

4- پايتخت سنگال - درياي عرب - لكه روي ناخن - سر
5- پول آسيايي - نقاب - كباب شده

6- از آثار فروغ فرخزاد - حرير - بي خطر
7- جاسوس - كروكوديل - خباز

8- واحد - لندهور - فلز
9- عروسك آمريكايي - دارايي سابق - آب بند

10- مادر آذري - زنهار و پناه - نشانه ها
11- رود پر آب ايران - ماليات مرزي - قدم يك پا

12- نا پيدا - اهلي - پرفسور حيوانات - كربن خالص
13- از گلهاي خوشبو - نوشاد - ضمير عربي

14- مظهر مكر و حيله - صنداي خنده آزاردهنده - جوز
15- پايتخت يونان - شادماني و نشاط - شهري در چهارمحال

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=96652&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.ketab.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19855&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10262
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19397&Status=2
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نيويوركر -  سوزان اورلئان:
تا  چند  بودند:  ساده  انسانى  روابط  اين  از  پيش 
دوست داشتيم، پدر و مادر، بچه و صاحب خانه. حاال 
بحرانى  اوضاع  اجتماعى،  رسانه هاى  وجود  به يُمن 
است. تصميم گرفتم بكوشم براى اين مفاهيم جديد 
شاخص گذارى كنم و پيش نويس حكايت رسانه هاى 
اجتماعى را بنويسم. حاصل اين تالش تا بدينجا به 

شرح زير است: 
1- با دوستانى كه آن ها را خوب مى شناسيد؛ مدام 
در  را  يكديگر  شايد  حتى  داريد؛  حضورى  ديدار 
آغوش بگيريد؛ به خانة هم مى رويد و براى عروسى 
فرزندتان دعوتشان مى كنيد؛ شايد عالوه بر روش هاى 
دوستى سنتى تر مثل با هم غذاخوردن، تماس تلفنى 
و... گه گاه در رسانه هاى اجتماعى هم با آن ها ارتباط 
«دوستى»  را  همين ها  تنها  (پيش تر  باشيد.  داشته 

مى ناميدند). 
2- دوستانى كه آن ها را تاحدى مى شناسيد، چون 
مشتركى  رويدادهاى  در  يا  داريد  مشترك  دوستان 
شركت كرده ايد؛ با هم نبوده ايد، اما درنهايت هر دو 
بدين خاطر از آنجا سر درآورده ايد كه آشنايان مشترك 
زيادى داريد؛ شايد اصًال فكرش را هم نكنيد كه او 
را به مهمانى كوچكتان دعوت كنيد ولى بااين همه او 

مى دهيد؛  جاى  خود  بزرگ تر  اجتماعى  حلقة  در  را 
حاال از طريق رسانه هاى اجتماعى بيشتر از دورانى 
كه چنين چيزهايى اختراع نشده بود، با او در ارتباط 
هستيد و بعد از سال ها شناخت بى تحرك از يكديگر، 
است.  برقرار  ميانتان  در  شگفت انگيز  صميميتى 

(پيش تر به آن «آشنايى» مى گفتند). 
3- دوست يا هويت دوست مانندى كه از ابتدا در 
فيس بوك، توييتر، گودريدز، يا خدا رحم كند، ماى 
را  يكديگر  آنالين  يعنى  كرده ايد،  مالقات  اسپيس 
است  يادش  االن  كى  اصًال  ُخب،  چون...  ديده ايد، 
دوسِت  به واسطة  شايد  ديديد؟  را  يكديگر  چرا  كه 
الگوريتمى  كه  خاطر  اين  به  يا  دوست  يك  دوست 
در فيس بوك «پيشنهاد داد» كه با هم دوست شويد. 
درهرصورت، حاال اغلب، در واقع شايد چندين بار 
در روز، با اين فرد يا غريبه در ارتباطيد و درنتيجه، مثل 
كسى كه [در دنياى واقعى] چند بار در روز با او گپ 
مى زنيد، وارد گفت وگو با او مى شويد. وقتى دوستى 
واقعى بپرسد او كيست، مى گوييد دوستتان است. آخر 
واژة بهترى نداريد. اين توصيف عجيب وغريبى است؛ 
زيرا يك، هرگز در دنياى واقعى يكديگر را نديده ايد، 
دو، شايد در واقع نام كامل، شغل يا پيشينة آن فرد را 
ندانيد. اما دوست داريد با او در ارتباط باشيد و وقتى 

تولدى،  جشن  تلخ،  حادثه اى  بگويد،  تجربياتش  از 
ازدست دادن شغلى، ديدن نوزادى شيرين يا تصادفى، 
عكس العملى شديد و واقعى نشان مى دهيد. (اين نوع 
دوستى پيش از اين اصًال نامى نداشت؛ زيرا در تاريخ 
روابط انسانى، تنها رابطه اى كه تاحدى به اين دوستى 

نزديك است، رابطة دوستان مكاتبه اى است). 
كه  است  همانى  شمارة 3  دوست مانند  هويت   -4
به طور  تنها  كه  كسى  يعنى  شد،  گفته   3 شمارة  در 
مجازى او را مى شناسيد؛ البته با اين تفاوت كه اينجا 
در واقعيت هم با آن فرد ديدار كرده ايد. اين مالقات 
احتماالً مختصر و آشنايى منحصر به فردى بوده است؛ 
احتماالً به اين علت كه يكى از شما دو نفر از محل 
اقامت ديگرى رد مى شده است. وقتى باألخره همديگر 
را مى بينيد، بيشتر وقتتان صرف خنده و شوخى بر سر 
اين مى شود كه در عكس پروفايلتان چقدر كوچك تر 

يا بلندتر به نظر مى آييد.

جويش جورنال - كارمل مالمد:
از  بيش  ژانويه،  ماه  اواخر  در  شب  يك  تنها  براى 
1300 آمريكايى ايرانى تبار با عقايد مذهبى مختلف 
براى تماشاى يك نمايش موسيقى، كمدى و اجراهاى 
ديگر (كه كليه بليط هايش قبل از نمايش فروخته شده 
تا  يافتند،  حضور  ابل  ويلشير  تئاتر  سالن  در  بود) 
پول مورد نياز براى ايجاد يك سازمان غير انتفاعى 
جديد با هدف كمك به نابينايان يا كم بينايان را براى 
كنند.  آورى  جمع  موسيقى  مدرسان  به  شدن  تبديل 
«جويش  در  مالمد»  «كارمل  كه  است  مقدمه اى  اين 
ژورنال» مقاله بلندباالى خود درباره سعيد ديهيمى و 
گام بلند او در آموزش موسيقى را با آن شروع كرده 

است. در زير ترجمه اين مقاله را مى خوانيد.
موسيقى  معلم  و  پيانو  نوازنده  ديهيمى،  سعيد 
ايرانى آمريكايى كه مديريت بهره بردارى از اين شب 
باشكوه را بر عهده گرفته گفت: «اين نمايش يك شب 
بسيار استثنايى بود كه در آن نوازندگان محلى ايرانى 
از اديان مختلف، پير و جوان، آماتور و حرفه اى، بينا 
و نابينا، همگى استعدادهاى خود را در نواختن آالت 
موسيقى، انجام نمايش هاى كمدى و سرودخوانى به 

اشتراك گذاشتند.»
اين بنياد غير انتفاعى زاييده افكار ديهيمى 56 ساله 
است كه دو سال پيش آن را براى كمك به كسانى 
كه مانند او بودند و در جهت كسب درآمد ايشان راه 

اندازى كرد.
در سنين جوانى، پزشكان تشخيص دادند كه سعيد 
يك   ،(RP) پيگمنتوزا  رتينيتيس  بيمارى  به  ديهيمى 
بيمارى ارثى با زوال تدريجى در ناحيه اعصاب بينايى 
كه بينايى او را به حدى كاهش داده كه تنها مى تواند 
سايه اى از افراد و اشياء را ببينيد، دچار است. با اين 
حال، او به مدت بيش از 40 سال در ايران و اياالت 
مشغول  موسيقى  تدريس  و  اجرا  به  آمريكا  متحده 

بوده است.
آمده،  دنيا  به  مسلمان  خانواده  يك  در  كه  ديهيمى 
اما خودش را مذهبى نمى داند، اظهار كرد:» وقتى كه 
 RP من بچه بودم، مادرم مرا براى تشخيص بيمارى
به اتريش برد و من خيلى خوش شانس بودم كه در 
آنجا به كودكانى كه وضعيت مرا داشتند، موسيقى هم 
تدريس مى كردند و من خيلى سريع آن را ياد گرفتم 
است. اين موقعيت براى من واقعا يك موهبت بود، 
چون آن روزها در ايران اگر كسى نابينا بود، يا بايد 
در خيابان ها گدايى مى كرد و يا بايد تمام روز در خانه 
بيكار مى نشست و سربار خانواده اش مى شد. من هيچ 
يك از اين كارها را نكردم، چون از 13 سالگى قادر به 

آموزش پيانو و موسيقى به ديگران بودم.»
يهودى  او  پيانوى  شاگردان  از  بسيارى  ايران،  در 
بودند. دو سال پس از انقالب سال 1979 در ايران 
كه به اجراى قوانين راديكال اسالم شيعه در جهت 
فردى  آزادى هاى  ديگر  و  موسيقى  كردن  محدود 
لس آنجلس  در  و  ترك  را  كشور  ديهيمى  پرداخت، 
به  موسيقى  تدريس  به  خانه اش  در  او  شد.  مستقر 
تازه واردان ايرانى و فرزندان آنها ادامه داد و در سال 

1990 او رسماً مدرسه خود را به اتفاق برادرش حميد 
ديهيمى در تارزانا به نام دنياى موسيقى و رقص افتتاح 

كرد.
طول  در  او  شاگردان  از  درصد  نود  گفت  ديهيمى 
آنها  از  بسيارى  و  بوده اند  ايرانى  يهوديان  سالها  اين 
در خانه هاى خود از او براى شبات پذيرايى كرده اند.

احساس  واقعا  كه  بگويم  مى توانم  «من  گفت:  او 
مى كنم بخشى از جامعه ايرانى يهودى هستم، چون 
با آنها بزرگ شدم و به آنها و فرزندانشان موسيقى 
تدريس كردم و در حال حاضر هم به نوه هاى آنها 

موسيقى ياد مى دهم.»
فراتر  موسيقى  «بنياد  نام  با  ديهيمى  جديد  پروژه 
از بصيرت» در حال حاضر داراى چهار معلم و در 
خدمت 15 شاگردى است كه يا نابينا هستند و يا به 
نوعى از اختالل بينايى مبتال هستند و در سنين 8 تا 

60 سالگى قرار دارند.
ديهيمى گفت: «پس از اين همه سال متوجه شدم، 
من چقدر خوش شانس بودم كه توانستم از طريق 
موسيقى روى پاى خود بايستم و هميشه مى خواستم 
همين توانايى را در اختيار كسانى كه دچار اختالل 

بينايى يا نابينايى هستند، قرار دهم.»
بسيارى  موسيقى  مدارس  آمريكا  «در  افزود:  او 
نابينايان  به  را  موسيقى  نواختن  كه  دارند  وجود 
آموزش مى دهند، اما موسسه خيريه ما تنها موسسه 
آمريكايى است كه با هدف خاص آموزش نابينايان 
يا كسانى كه مشكالت بينايى دارند براى آنكه ايشان 
حين  در  بتوانند  و  شوند  موسيقى  معلم  روزى  هم 
آموزش ديگران، خودشان هم امرار معاش كنند، ايجاد 
شده است. ما تئورى موسيقى را به آنها آموزش مى 
دهيم، از برگه هاى نت به خط بريل استفاده مى كنيم 
و به صورت انفرادى با آنها كار مى كنيم تا  از وزن 
و ضرب موسيقى مطلع شوند. ما اميدواريم كه يك 
روز اين بنياد غير انتفاعى را به يك موسسه بزرگ 
ملى براى توانمند سازى افراد با اختالل بينايى تبديل 

كنيم.»
يك  ماغن،  دوين  نام  به  ديهيمى  شاگردان  از  يكى 
مرد 20 ساله ايرانى يهودى است  كه در پى تصادف 
با ماشين در سال 2012 دچار  اختالل بينايى و ساير 
شهال  دوين،  مادر  است.  شده  جسمى   مشكالت 
ماغن گفت كه پسرش براى مدتى به دليل وضعيت 
جسمانى خود، از تصميمات مربوط به  آينده شغلى 
خود اطمينان نداشت. با اين حال او بعد از اينكه براى 
اولين بار اطالع پيدا كرد كه ديهيمى يك مدرسه غير 
انتفاعى با هدف كمك به افرادى مانند او افتتاح كرده 
به  كردن  كار  احتمال  به  توجهش  بالفاصله  است، 

عنوان معلم موسيقى جلب شد.
شهال گفت: «من از زمانى كه دوين شروع به كار با 
آقاى ديهيمى با هدف يادگيرى موسيقى كرده است، 
آينده  مورد  در  او  ديده ام.  واقعى  تحول  يك  او  در 

شغلى خود خوش بين تر به نظر مى رسد.»
پشتيبانى  با  كاليفرنيا  جنوب  يهودى  ايرانى  جامعه 
در  است.  داده  پاسخ  ديهيمى  پروژه  آخرين  به  قوى 

ميان كسانى كه به سازماندهى برنامه نمايش استعدادها 
جهت جمع آورى پول كمك كردند، فريبا لوى زاده 
مشاور  و  ديهيمى  نزديك  دوستان  از  يكى  نوريان، 
تجارى ايرانى يهودى ساكن انسينو به چشم مى خورد.
لوى زاده مى گويد: «صادقانه به شما بگويم، اكثر ما 
يهودى هستيم، اما حتى يك ثانيه هم به ذهن ما خطور 
نكرد كه داريم براى يك گروه غير يهودى پول جمع 
عمل  يك  در  مى خواستيم  فقط  ما  مى كنيم.  آورى  

ارزشمند در جامعه خود سهيم باشيم.»
مقامات مسؤول مى گويد مبلغ جمع آورى شده از 

طريق نمايش استعدادها 90 هزار دالر بوده است.
مستقر  يهودى  ايرانى  پزشك  يك  خرميان،  رابرت 
در سانتا مونيكا كه حامى مالى يكى از نوازندگان اين 
كه  است  بسيارى  سال هاى  «من  گفت:  بود،  مراسم 
آقاى ديهيمى را مى شناسم و او نه تنها يك پيانيست 
فوق العاده با استعداد است، بلكه او واقعاً يك انسان 

بسيار دوست داشتنى و مهربان با قلبى از طالست.»
جنوب كاليفرنيا نزديك به نيم ميليون ايرانى آمريكايى 
نفر  تقريبا 40،000  كه  است  داده  جاى  خود  در  را 
اين  هستند.  آنجلس  لس  در  ساكن  يهوديان  آنها  از 
شامل  خود  مختلف  مذاهب  وجود  با  جمعيت 
يهوديت، اسالم، مسيحيت، بهاييت و دين زرتشت، 
توسط زبان، فرهنگ، غذا، موسيقى و احترام متقابلى 
كه آنها در ايران در زمان سلطنت شاه فقيد و قبل از 
انقالب سال 1979 در ايران براى يكديگر قايل بودند، 

متصل به هم باقى مانده اند.
اى  (شاخه  پريودنتيست  يك  كه  مركزار  سام 
ازدندانپزشكى) ساكن بورلى هيلز است و در نمايش 
دهه  از  ايرانى  محبوب  كمدين هاى  نقش  استعدادها 
شهرت  دليل  به  او  كه  گفت  كرد،  بازى  را   1970
ديهيمى در جامعه و احساس تيكون عولم (يا تمايل 

به درمان جهان) در اين برنامه سهيم شده است.
يهودى،  ايرانى  فرهنگ  ما،  كرد: «فرهنگ  اظهار  او 
در  چه  و  ايران  در  چه  كرده است  سعى  همواره 
آن  در  ما  كه  بزرگترى  جامعه  براى  متحده  اياالت 
ما  نتيجه،  در  و  شود  واقع  سودمند  مى كنيم،  زندگى 
دوستى هايى را حفظ كرده ايم كه واقعا فراتر از مذهب 

وسعت دارند.»
قادر  او  كه  است  موهبت  يك  اين  گفت  ديهيمى 
به اشتراك گذاشتن زيبايى موسيقى و در عين حال 
كمك به كسانى است كه در ناتوانى جسمى او شريك 

هستند.
را  چشمانم  من  كه  «وقتى  گفت:  درپايان  ديهمى 
يك  كه  مى كنم  احساس  مى نوازم،  پيانو  و  مى بندم 
نور يا انرژى قوى مى بينم كه بسيار استثنايى است. 
موسيقى زبان بين المللى عشق است، صرف نظر از 
آنكه كسى چه مذهبى دارد، و اگر من بتوانم به حتى 
يك نفر با اختالالت بينايى مثل خودم كمك كنم تا 
در حين به اشتراك گذاشتن زيبايى موسيقى با جهان 
قادر باشد براى خودش هم زندگى بهترى فراهم كند، 
آن زمان است كه من در زندگى به چيزهاى زيادى 

دست يافته ام.»

انواع دوستى در شبكه هاى اجتماعى

سعيد ديهيمى؛ چشم اندازى از آموزش افراد
 كم بينا براى تعليم موسيقى
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در  حضور  يا  مى بريد  رنج  اضطراب  بيمارى  از  اگر 
خوردن  با  شايد  مى دهد،  آزارتان  شلوغ،  جمع  يك 

ترشى كمى از اضطرابتان كاسته شود.
ايالت  در  مارى  اند  ويليام  دانشگاه  پژوهشگران 
هفتصد  از  بيش  مطالعه  از  بعد  آمريكا،  ويرجينياى 
حاصل  كه  باكترى هايى  كه  كردند  اعالم  دانشجو، 

تخمير غذاها هستند، در كاهش  اضطراب موثرند.
غذاهاى  همه  محققان  اين  تايم،  ايپوچ  گزارش  به 
نظر  زير  ماه  يك  براى  را  دانشجويان  اين  مصرفى 
گرفتند. آنها همينطور ميزان ورزش و تحرك روزانه 
اين  غذايى  رژيم  در  ميوه   و  سبزى  مصرف  اندازه  و 

دانشجويان را هم بررسى كردند.
كه  دانشجويانى  كه  مى داد  نشان  تحقيق  اين  نتايج 
غذاهاى تخميرى (مثل ترشيجات) بيشترى در رژيم 
اضطراب  به ويژه  اضطراب،  از  داشتند،  غذايى شان 
بين  معكوس  رابطه  مى برند.  رنج  كمترى  اجتماعى 
كه  افرادى  در  به ويژه  اضطراب  و  ترشيجات  مصرف 
باعث  كه  روانى  اختالل  از  (نوعى  روان رنجورى  از 
مى بردند،  رنج  مى شود)  تصميم گيرى ها  در  ضعف 

بيشتر است.
آزمايش  اين  محققان  از  يكى  هيليماير،  ماتيو  دكتر 
در  موجود  پروبيوتيك هاى  احتماال  كه  مى گويد 
را  داخلى)   (احشاى  روده  و  دل  محيط  ترشيجات، 
افراد  اضطراب  ميزان  از  كه  به طورى  مى دهند  تغيير 

كم مى كند.
سايكترى  علمى  مجله  در  نتايجش  كه  تحقيق  اين 
ريسرچ منتشر شده، نشان مى دهد كه ميزان اضطراب 
حضور  از  ناشى  اضطراب  دچار  معموال  كه  افرادى 
حاوى  كه  ترشيجاتى  مصرف  با  مى شوند،   جمع  در 

پروبيوتيك هستند، كم مى شود.
باكترى ها(كه  تاثير  كه  تحقيقاتى  ميزان  بر  روز  هر 
خلق  همينطور  و  مغز  بر  مى شوند)  يافت  غذاها  در 
در  مى شود.  افزوده  مى كنند  ثابت  را  افراد،  خوى  و 
شد،  انجام  كانادا  مستر  مك  دانشگاه  در  كه  تحقيقى 
نام  به  خاص  پروبيوتيك  يك  كه  دريافتند  محققان 
كردن  عادى  در   Bifidobacterium longum
اين  در  است.  موثر  اضطراب  به  مبتال  بيماران  رفتار 
بدن  داخلى  التهاب  چطور  كه  شد  داده  نشان  تحقيق 
مى تواند بر سيستم عصبى اثر بگذارد و باعث به وجود 

آمدن اضطراب در فرد شود.
شد،  انجام  فرانسه  كشور  در  كه  ديگرى  تحقيق  در 
در ضمن تاييد يافته هاى محققان كانادايى و آمريكايى 
در زمينه تاثير غذاها بر خلق و خوى افراد، مشخص 
 Lactobacillus شد كه يك پروبيوتيك ديگر به نام
استرس،  روانى،  فشارهاى  ميزان  از   helveticus

خشم و افسردگى كم مى كند.

اشتراك  به  فيس بوك  در  چيزى  تازگى  به  اگر 
خودتان  احوال  از  را  فاميل  و  دوستان  يا  نگذاشته ايد 

مطلع نكرده ايد بدانيد كه تنها نيستيد.
وب سايت اينفورميشن در گزارش مفصلى كه منتشر 
كرده مى گويد كه ميزان همخوان كردن مطالب دست 
توسط  شده  توليد  ويدئوى  و  عكس  نوشته،  اول، 

كاربران، بيش از بيست درصد كاهش داشته است.
براى فيس بوك كه در سراسر جهان بيش از يك و 
نيم ميليارد كاربر فعال دارد، اين رقم مى تواند بسيار 
نگران كننده باشد. اين به اين معناست كه رشد بسيار 
زياد فيس بوك در سال هاى گذشته لزوما پايدار نخواهد 

بود.
به گزارش نشريه فورچون، كاهش به روز رسانى هاى 
شخصى در فيس بوك نشان از رشد يك روند جهانى 
در جوامع هميشه آنالين دارد. چيزى كه به عنوان مكان 
ويژه اى براى همخوان كردن و به اشتراك گذارى ايده ها 
و لحظات شخصى شروع به كار كرد، روزبه روز بيشتر 
ديگر  كه  جايى  مى شود.  بدل  حرفه اى  شبكه  يك  به 
احساس  آن  در  فرد  و  نيست  شخصى  هم  آنقدرها 

راحتى نمى كند.
فيس بوك تا به حال موفق شده بود با توجه به تبديل 
شدن به يك رسانه اصلى اجتماعى در سطح جهان، 
چراكه  دارد.  نگه  خود  درگير  را  كاربرانش  همچنان 
حاال ديگر فيس بوك به يك ابزار اصلى براى در ارتباط 
ماندن با فاميل و دوستان و خبردار شدن از وقايع دور و 
نزديك بدل شده است. فيس بوك هنوز نخستين جايى 

است كه افراد براى اعالم خبرهاى مهم زندگى مثل 
ازدواج و بچه دار شدن يا مهاجرت به شهر ديگر از آن 
استفاده مى كنند. اما تا كى اين روند ادامه خواهد يافت؟

البته كاهش مطالب شخصى در فيس بوك به معناى 
كاهش مطالب همخوان شده در اين شبكه اجتماعى 
نيست. به گزارش سافت پديا، افراد بيشتر از هميشه 
در فيس بوك مطلب به اشتراك مى گذارند و بيشتر از 
باعث  آنچه  اما  مى كنند،  صرف  وقت  آن  در  هميشه 
مطالب  كاهش  است،   شده  فيس بوك  تيم  نگرانى 
به روز  مثل  مطالبى  است.  خصوصى»  و  «شخصى 
رسانى استتوس، يا عكس هاى شخصى و خانوادگى 
كه به تازگى بيشتر در اينستاگرام يا اسنپ چت منتشر 

مى شوند تا فيس بوك.

فيس بوك گرووهى از كارشناسان را گردهم آورده تا 
دليل اين نزول در به اشتراك گذارى مطالب خصوصى 
را پيدا كنند. اين گروه به دنبال راهى براى دوباره درگير 

كردن اين كاربران قديمى فيس بوك است.
امكان  كردن  اضافه  فيس بوك  راه  كارهاى  از  يكى 
ويدوى زنده است كه به تازگى براى تعداد محدودى از 
كاربران به راه افتاد. يكى ديگر از راهكارهاى فيس بوك 
روز»  اين  «در  بخش  شده  راه اندازى  قبل  سال  از  كه 
است كه نشان مى دهد كاربر در آن روز مشخص از 
تقويم در سال هاى قبل چه چيزهايى را در فيس بوك 

به اشتراك گذاشته يا با چه كسى دوست شده است.

يك شركت سوييسى قصد دارد امسال تجربه  پرواز 
در شرايط بى وزنى يا «گرانش صفر» را براى مسافران 

ايرباس A340-300 خود فراهم كند.
به گزارش رويترز، شركت سيستم هاى فضايى سوييس 
(اس3) اعالم كرد كه هواپيماى ايرباس خريدارى شده 
قادر به حمل حدود 70 مسافر است كه در طول پرواز 
سهموى  قوس  در  بار   15 را  مسافران  دقيقه اى   90

(parabolic arcs) شرايط بى وزنى قرار مى دهد.
مسافران در هنگام عبور از نقطه  اوج هر مسير سهموى 

20 تا 25 ثانيه شرايط بى وزنى را تجربه مى كنند.
«هدف  مى گويد  اس3  اجرايى  مدير  جاسى  پاسكال 
نهايى ما همگانى كردن دسترسى به فضا پرتابگر قابل 
استفاده مجدد است. قبل از اينكه ايده  پرتابگر به واقعيت 
بپيوندد، تجربه  گرانش صفر در هواپيماى ايرباس به همه 
يك  به  روز  يك  مدت  براى  تا  مى دهد  را  امكان  اين 

فضانورد تبديل شود».

(دو  سوييس  فرانك  هفتصد  و  هزار  دو  از  قيمت ها 
هزار و هشتصد و بيست و شش دالر آمريكا) براى يك 
صندلى در بخش عمومى هواپيما با بيش از 40 مسافر، 
تا شصت و پنج هزار فرانك براى بخش «وى آى پى» 
با 12 مسافر (با ساعت گرانقيمت اهدايى و امكام حمل 

چمدان) - تغييرمى كند.
 در همين حال، پايگاه خبرى «فاليت گلوبال» گزارش 
داده است شركت هواپيمايى پرتغالى «هاى فالى» در 
حال آماده سازى يك فروند ايرباس A340-300 براى 
پروازهاى گرانش صفر با همكارى شركت سيستم هاى 

فضايى سوييس است. 
پروازهاى  انجام  آماده   مى گويد  سوييسى  شركت 
اين  است.   2016-17 سال  در  صفر  گرانش  تجارى 
شركت در نظر دارد پروازها را با مناسب ترين قيمت 
 A340 ارائه كند و ادعا مى كند سيستم هاى كنترل پرواز

دقت بى سابقه در حالت پرواز بى وزنى فراهم مى كنند.

كه  دريا  در  سرگردان  بطرى  درون  پيام  قديمى ترين 
تاكنون يافته شده است، توسط يك شهروند آلمانى در 

آب هاى درياى شمال پيدا شد.
كارمند  وينكلر  ماريان  پست،  هافينگتون  گزارش  به 
سال  آوريل  را  بطرى  اين  پست،  شركت  بازنشسته 

گذشته در سواحل جزيره آلمانى آمروم پيدا كرد.
وى به نشريه محلى آمروم گفته است، «پيدا كردن يك 
بطرى حاوى پيام خيلى لذت بخش است ... اين كه از 
كجا آمده، چه كسى آن را نوشته و چند وقت با امواج 
دريا به اين طرف و آن طرف رفته، شگفت انگيز است.»
نوامبر  در 30  بطرى  اين  گاردين،  روزنامه  نوشته  به 
1906 توسط يك جانورشناس به نام «جرج پاركر بيدر» 
به آب انداخته شده و تنها يكى از مجموع هزار بطرى 

مشابهى است كه او در دريا رها كرده بود.
در داخل اين بطرى كارت پستالى گذاشته شده كه به 

سه زبان انگليسى، آلمانى و هلندى، از يابنده خواسته 
شده تاريخ و محل پيدا كردن آن را نوشته و به آدرس 

آقاى بيدر؛ كه در كارت ذكر شده، باز گرداند.
 108 از  بيش  كه  شيشه اى،  بطرى  اين  داخل  پيام 
سال پيش در دريا سرگردان بوده، بنا بر اعالم مؤسسه 
ركوردهاى جهانى گينس قديمى ترين پيامى است كه از 

دريا گرفته شده است.

كه  يافته اند  را  انسان هايى  مى گويند  دانشمندان 
بيمارى هاى  دربرابر  را  آنها  ژنتيك  جهش  نوعى 

فلج كننده يا مرگ محافظت مى كند. 
به  كه  يافته  اين  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
دست  به  نفر  هزار  تقريبا600  ژنوم  بررسى  وسيله  
سيستيك  فيبروز  درمان  براى  جديدى  روش  آمده، 
به  مربوط  سخت  و  نادر  بيمارى هاى  از  شمارى  و 

تغييرات خاص در يك ژن فراهم مى كند.
شديدى  صدمات  كه  سيستيك،  فيبروز  بر  افزون 
روده  و  ريه ها  جمله  از  بدن  اعضاى  از  بسيارى  به 
ژنتيكى  سندروم  شامل  بيمارى ها  اين  مى كند،  وارد 
تغير  باعث  كه   (Pfeiffer syndrome) فايفر 
شكل نابهنجار استخوان ها و سندروم اسميت لملى 
 (Smith-Lemli-Opitz syndrome)اوپيتز
كه باعث تغيير شكل ظاهرى جمجمه و صورت و 

اختالالت رفتارى مى شود، هستند.
«ايكان»  پزشكى  دانشكده  استاد  شات  اريك 
بر  ژنتيك  مطالعات  «اغلب  مى گويد  نيويورك 
فرصت هاى  اما  است،  متمركز  بيمارى  عامل  يافتن 
وجود  مردم  ماندن  سالم  علل  يافتن  در  بسيارى 
از  بيشتر  بسيار  محافظت كننده  سازوكارهاى  دارد. 
آن چيزى كه ما اكنون مى شناسيم در طول ميليون ها 

سال تكامل به وجود آمده اند».
 اريك شات كه يك گروه 30 نفره از پژوهشگران 
را هدايت مى كند، اطالعات حدود 900 ژن از ژنوم 
هر فرد را بررسى كرد تا جهش هايى را كه به صدها 
بيمارى ژنتيك خاص منجر مى شود،  پيدا كند. اين 
متغيرهاى  كه  انجاميد  نفر   13 انتخاب  به  بررسى 
ژنتيكى داشتند كه در حالت عادى بايد به يكى از 
هشت بيمارى فلج كننده منجر مى شد، اما آنها سالم 

بودند.
در همين حال دانيل مك آرتور محقق ژن شناسى 
افراد  اين  دارد  عقيده  ماساچوست،  بيمارستان  در 
محيطى  و  ژنتيك  عوامل  از  تركيبى  بايد  نادر 
بيمارى هاى  برابر  در  را  آنها  كه  باشند  داشته  را 

فلج كننده محافظت مى كند.

فيس بوك نگران است

جهش ژنتيكى سپر بالى شمارى از محكومان به فلج يا مرگ

ترشى بخوريد 
تا كمتر مضطرب 

شويد

تجربه  پرواز در بى وزنى با ايرباس

كشف قديمى ترين پيام داخل بطرى جهان 
در سواحل آلمان

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38714&Status=2
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جمعه 10 ارديبهشت/ 29 آوريل
1150 خورشيدى (1871 ميالدى)

درگذشت درويش عبدالمجيد طالقانى، استاد 
سبك  كننده  ابداع  او  شاعر.  و  خوشنويسى 

شكسته نستعليق در خوشنويسى بود.
1288 خورشيدى (1909 ميالدى)

زادروز  محمد حسن (بيوك) معيرى -رهى، 
شاعر و ترانه سرا- از آثار وى شب جدايى، 
آزادهام و مجموعه شعرهاى آزاده و سايه ى 

عمر.
  كتاب هاى رهى معيرى در لينك براى خريد 

ازشركت كتاب موجود هستند
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

زهرا  توسط  ما»  «بيدارى  مجله   انتشار 
اسكندرى

1334 خورشيدى (1955  ميالدى)
 پوراندخت شجيعى به دريافت درجه  دكترا 
نائل شد. او نخستين استاد زن در دانشكده ى 

ادبيات اصفهان بوده است.
1349 خورشيدى ( 1970 ميالدى)

از  وى  نقاش،  آشتيانى،  اسماعيل  درگذشت 
شاگردان كمااللملك بود

1376 خورشيدى (1997 ميالدى)
درگذشت روح انگيز سامى نژاد، اولين بازيگر 
زن سينماى ايران، بازيگر نقش «دختر لر» در 

فيلمى به همين نام و فيلم ليلى و مجنون

شنبه 11 ارديبهشت/30 آوريل
1275 خورشيدى(1896 ميالدى)

ترور ناصرالدينشاه قاجار به دست ميرزا رضا 
كرمانى در حرم حضرت عبدالعظيم در شهر 

رى.
1331خورشيدى (1952 ميالدى)

توسط  شيراز  در  سعدى  آرامگاه  افتتاح 
محمدرضاشاه پهلوى و ملكه ثريا

1358خورشيدى (1979 ميالدى)
درگذشت مرتضى مطهرى، نويسنده و مجتهد 
و رييس شوراى انقالب اسالمى و تئوريسين 
جمهورى اسالمى  به دست افراد گروه فرقان 

شد.
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت كيومرث صابرى فومنى، نويسنده، 
نشريهى  سردبير  و  مسئول  مدير  و  طنزپرداز 

گل آقا
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت رضا سيدحسينى مترجم سرشناس 
در ايران

مالرو،  آندره  چون  بزرگى  نويسندگان  آثار 
مارگريت دوراس، ياشار كمال، ژان پل سارتر، 
توسط  و....  بالزاك  و  كامو  آلبر  ژيد،  آندره 

سيدحسينى به فارسى برگردانده شده.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

اعدام دالرا دارابى، نوجوانى نقاش كه در سن 
17 سالگى مرتكب قتل شده بود توسط قوه 
قضاييه نظام جمهورى اسالمى ايران در رشت. 

يكشنبه 12 ارديبهشت / 1 مى
1302 خورشيدى(1923 ميالدى)

و  سينما  هنرمند  صدر،  ارحام  رضا  زادروز  
تئاتر  در  اصفهان

1325 خورشيدى(1946)
درگذشت غالمحسين رهنما، معاون دانشگاه 

تهران و استاد رياضيات
1341 خورشيدى(1962)

درگذشت حسين مجابى، نقاش مدرنيست
1393 خورشيدى(2014)

و  نوازنده  لطفى،  محمدرضا  درگذشت 
موسيقى دان در تهران به دليل ابتال به بيمارى 

سرطان خون
 

دوشنبه 13 ارديبهشت/2 مى
1316 خورشيدى (1937 ميالدى)

و  منتقد  شاعر،  حقوقى،  محمد  زادروز  
تحليلگر ادبى

1340 خورشيدى(1961)
السلطنه،  حسام  جهانگيرمراد  درگذشت 

نوازنده ويولن و آهنگساز
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت احمد ميرفندرسكى آخرين وزير 
امور خارجه ى ايران در پاريس

1383 خورشيدى (2004 ميالدى) 
طاهرخانى(سوسن)  گل اندام  درگذشت 

خواننده - در لوس آنجلس
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

و  معمار  ميرميران  هادى  سيد  درگذشت 
آرشيتكت نام آور ايرانى

سه شنبه 14 ارديبهشت/3 مى
901 خورشيدى(1522 ميالدى)

به  نامدار  نگارگر  بهزاد  كمال الدين  انتصاب 
رياست كتابخانه شاه اسماعيل صفوى

1295 خورشيدى(1916 ميالدى)
دستگيرى و تبعيد محمدتقى بهار (ملكالشعرا) 

1302 خورشيدى (1923ميالدى)
ارسال نامه اى تشكرآميز به همراه يك سكه  
تاريخى براى ميرزاده  عشقى، جهت سرودن 
مهرتاج  سوى  از  سياه»،  «كفن  نام  به  شعرى 

رخشان، طراح «روپوش» به جاى «چادر».
شركت  در  عشقى  ميرزاده  مصور  كليات    

كتاب موجود است
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

گشايش  سپه)  (بانك  ايرانى  بانك  نخستين 
يافت

1370 خورشيدى(1991 ميالدى)
درگذشت احمد طاهرى، اديب و پژوهشگر

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت اسماعيل داورفر، بازيگر سينما و 

تئاتر و تلويزيون

چهارشنبه 15 ارديبهشت/4 مى
1290 خورشيدى

زادروز  غالمحسين بنان خواننده ايرانى كه 

از سالهاى 1321 تا دهه 50 در زمينه موسيقى 
شوراى  عضو  او  داشت.  فعاليت  ايران  ملى 
موسيقى راديو، استاد آواز هنرستان موسيقى 
تهران و بنيانگذار انجمن موسيقى ايران بوده 

است.
  آثار شادروان بنان در مركز موسيقى و فيلم 

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

انتشار روزنامه ى «بانوان» به سردبيرى شهناز 
آزاد (دختِر  حسن رشديه، بنيادگذار نخستين 

مدرسه مدرن در ايران)
1329 خورشيدى (1950 ميالدى)

آوازه  و  سينما   هنرپيشه  گوگوش،  زادروز  
خوان

پنجشنبه 16 ارديبهشت /5 مى
1290 خورشيدى (1911 ميالدى)

زادروز  ذبيح اهللا صفا، مورخ و اديب،مؤلف 
كتاب تاريخ ادبيات ايران

1300 خورشيدى (1921ميالدى)
مديريت  به  بيستم»  «قرن  روزنامه   انتشار 

ميرزاده عشقى
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

درگذشت بديع الزمان فروزانفر 
محمدحسين بشرويه اى معروف به بديع الزمان 
ادبيات  و  زبان  برجسته  اساتيد  از  فروزانفر 

فارسى و مولوى شناس نامدار بود.
ادبيات  پژوهش  بزرگ  چهرههاى  از  وى 
ادبيات  بزرگان  از  گروهى  استاد  و  فارسى 
معاصر بوده است از جمله: دكتر عبدالحسين 
شفيعيكدكنى،  محمدرضا  دكتر  زرينكوب، 
دكتر ذبيح اهللا صفا، دكتر سيدمحمد دبيرسياقى، 
سيمين  دكتر  محجوب،  محمدجعفر  دكتر 
دانشور، دكتر جليل تجليل، دكتر محمدامين 
رياحى، دكتر محمدعلى اسالمى ندوشن، دكتر 

حسينعلى هروى و دكتر سيدجعفر شهيدى.
دهخدا  عالمه  بود.  دهخدا  شاگرد  خود  او 
درسال 1314 مدرك دكتراى وى را امضا و 
او را به سمت استادى دانشگاه تهران منصوب 

كرد.
متون  در  تحقيق  نهضت  بنيانگذار  فروزانفر 
كالسيك ادبيات فارسى و تصحيح آنها بود. 
كارهاى  از  تبريزى  شمس  كليات  تصحيح 

برجسته فروزانفر به شمار ميآيد.
  آثار استاد فروزانفر در شركت كتاب موجود 
شمس  «ديوان  ايشان  آثار  از  يكى  و  هستند 
مجددا  كتاب  شركت  انتشارات  توسط  كبير» 

منتشر شده است 
1356 خورشيدى (1977ميالدى)

درگذشت محمدعلى اميرجاهد – نويسنده و 
موسيقيدان و تصنيف سرا

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
درگذشت حسين منزوى، شاعر غزل سرا  در 
58 سالگى در تهران - از آثار او: «با سياوش 
از آتش»، «عشق در حوالى فاجعه»، «از ترمه 

و تغزل»، «ترجمه ى حيدرباباى شهريار» و...

سوسن با نام اصلى گل اندام طاهرخانى در شهر قصرشيرين دز سال 1319 
به دنيا آمد. نام پدرش ابراهيم و نام مادرش بلقيس بود. پس از مرگ پدرش 
در يك حادثه تصادف كه خودش هم مجروح گشت به اتفاق مادرش به 
تهران آمد. آنان در كاروان سرايى در بازار شهر رى زندگى مى كردند و 
مادرش به علت بيمارى وبا با زندگى وداع گفت. سوسن نزد زنى تنها كه 
به او عمه مى گفت در همسايگى آنان زنى بود كه در كافه ها مى خواند و 
بعضى وقت ها سوسن را با خود به كافه مى برد و كم كم او هم با شبى دو 

تومان شروع به كار كرد..
سوسن كم كم پا به عرصه خوانندگى و تقليد ترانه هاى دلكش و قمرالملوك 
وزيرى و ملوك ضرابى پرداخت و با نام ويكتور در يك كافه با شبى پانزده 
تومان مشغول به كار شد و پس از چندى رشيد مرداى آهنگساز كوچه 
بازار با او آشنا شد و او را به كافه ديگرى برد و نام هنرى سوسن را براى 

او انتخاب كرد. 
 پس از سال ها توسط جميله رقصنده هنرمند به كافه هاى مجلل تر پايش 
باز شد و تا آنجا پيش رفت كه توانست در شكوفه نو يكى از كاباره هاى 
مهم آن زمان تهران، جايى براى خود باز كند. با گذشت زمان پايش به راديو 
باز شد و سپس به مهمانى هاى بزرگان دعوت شد و همچنين توسط پوران 

وارد دربار شد. 
در بيشترين مهمانى هاى تاج الملوك مادر محمدرضا شاه پهلوى او به اتفاق 
ملوك ضرابى دعوت مى شد. در يك مهمانى شهبانوفرح پهلوى گردنبندى 
را از گردن خود باز كرد و براى قدردانى به گردن سوسن انداخت. سوسن 

مدت ها خواننده خصوصى سردار نجف زاده يكى از حاكمان وقت بود و 
از او نيز هداياى بسيارى دريافت كرد. ناگفته نماند كه هدايايى از مادر شاه 
هم گرفته بود كه ارزش مادى زيادى داشت ولى در موقع خروج اجبارى 

از ايران او با دست خالى راهى تبعيد شد.
سوسن قبل انقالب در كاباره هاى بسيار مشهورى مى خواند و پول خوبى 
مى گرفت اما همه را خرج فقرا مى كرد. او در بين خواننده هاى زمان خود 
بيشترين كار خير و كمك به محرومان را مى كرد به طوريكه بعد از انقالب 
چيزى براى خودش به آن صورت نمانده بود بدين ترتيب سوسن مجبور 
شد پس از اقامت مدتى در محله گيشا و پس از آن به علت گرانى جا 
نزديك به چهارراه سيروس با محمد تهرانى رقاص و خواننده مهمانى هاى 
خصوصى كه كارهاى تئاتر روحوضى هاى قديم را اجرا مى كرد هم خانه 
شود و پس از دستگيرى در دو مهمانى و تحمل دو مرتبه 74 ضربه شالق، 
تعهد داد كه ديگر خوانندگى نكند. پس از چند ماه به كمك شخصى از 
طريق كوه به تركيه و سپس لندن و بعد به آمريكا مهاجرت كرد و در روز 

14 ارديبهشت 1383 بر اثر ناراحتى تنفسى چشم از جهان فرو بست.
معروف ترين ترانه سوسن، «دوست دارم مى دونى» است كه آهنگ آن از 

فتح اهللا رياحى و شعر آن از سعيد دبيرى است.
ترانه هايى از او در چند فيلم پيش از انقالب به كار رفته است، از جمله: 

قيصر، حسن كچل.
بيمارستانى در ايام پيش از انقالب در شهر قصرشيرين با كمك و حمايت 

مالى وى ساخته شد كه محلى ها هنوز هم آن را به نام وى مى شناسند.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
29آوريل تا 5 مى  (10 تا 16  ارديبهشت)

يادى از شادروان سوسن

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

www.iranshahrnewsagency.com

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34457&Status=2
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 29 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

اسرائيل استقالل  سالروز  جشن   

ريتا  حضور  با 
يكشنبه 15 مى ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر 
وروديه 10 دالر از طريق شركت كتاب  و 15 

دالر در روز برنامه
8189080808      
Cheviot Hills Recreation
2551 Motor Ave.
Los Angeles,  CA  90064  

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

عاشقانه 

 

سوسن  اندوز،  فرح  فريدون  حضور:  با 
خياط باشى  حسن  و  يوسفى 

يكشنبه 1 مى ساعت 7 تا 10 شب  وروديه 50 
دالر تا 150 دالر         

Morgan Wixon Theatre
2627 Pico Blvd.
Santa Monica, CA  90405  

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

فرشته  شعر  شب 

به صرف شام و شراب 
يكشنبه 15 مى ساعت 7 شب تا 11 شب 

وروديه 35 دالر 

Hayim Tovim Day Care 
Center
1061 S Fairfax Ave  
Los Angeles, CA 90019  

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 در كاباره تهران 

همراه با مارتيك و هلن 
جمعه 6 مى تا يكشنبه 8 مى 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

سخن  كانون  سايت   

گزارش اجالس كميسيون مقام زن سازمان ملل 
 با حضور زهره ميزراحى, افسانه خواجوى, الهه 

امانى, شهال سپهر, سودابه فرخ نيا
چهارشنبه 11 مى ساعت 7 تا 9/30 شب

 
Community Room
2500 Broadway
Santa Monica, CA 90404

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

آنجلس لس  در  ايرونى   پارتى 
 

شنبه 30 آپريل ساعت 10 شب تا 2 بعد از نيمه 
شب

وروديه 30 دالر 

Penthouse Nightclub
61 N. Robertson Blvd.,
Hollywood, CA 90069

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

فلسفه  كالس 

عسكري مسعود  دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 5 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 908 0808

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

مى كند  برگزار  سينما  دريچه 

قلب اتمى به كارگردانى على احمدزاده 
پنجشنبه 28 آپريل تا يكشنبه 1 مى 

وروديه 11 دالر 

4242607004
8189080808
Town Center 5. Encino  
Music Hall.  Beverly Hills 

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
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رايگان
FREE

گزارش ويژه :                                                                                                                                  

در جنوب كاليفرنيا

صدها تن از هنرمندان و هنر دوستانى ايرانى آمريكايى در 
جنوب كاليفرنيا روز يكشنبه 24 آپريل 2016 گرد هم آمدند 
تا از بيش از 60 سال فعاليت هنرى ويدا قهرمانى، بازيگر سال 
هاى دور سينماى ايران در آستانه 80 سالگى او قدردانى كنند.
هما  ميزبانى  با  كه  قهرمانى  ويدا  گراميداشت  مراسم  در 
به  و  آمريكايى  ايرانى  شده  شناخته  نگار  روزنامه  سرشار 
كارگردانى فريبرز يوسفى در مركز فرهنگى اسكربال ستنر 
در يكى از مرفه نشين ترين مناطق شهر لس آنجلس برگزار 
شد، هنرمندان متعددى از جمله پرويز صياد، شهبال و شهرام 
شب پره، كورس، فخرى خوروش، گوهر خيرانديش،عباس 
حجت پناه، آپيك يوسفيان، حسن خياط باشى، مرى آپيك، 
ماز جبرانى، نويد نگهبان و گروهى از روزنامه نگاران و فعاالن 

صنعت سينما و تئاتر حضور داشتند.
در اين مراسم زندگى پر حادثه و عاشقانه خانم قهرمانى در 
قالب يك روايت موزيكال توسط زيبا شيرازى در نمايشى 
دوران  از  تصاويرى  با  و  اجرا  مخاطبان  براى  ساعته،  يك 
كودكى تا امروز ويدا قهرمانى كه يادآور روزهاى رفته بر او 

بود، همراهى شد.
در بخش ديگرى از اين مراسم برخى از چهره هاى هنرى و 
همكاران سالهاى دور و نزديك خانم قهرمانى درباره او سخن 
گفتند و در نهايت خانم قهرمانى در مصاحبه اى با هما سرشار 
روى استيج كوشيد تا ضمن تقدير از جامعه هنرى ايرانيان 
لس آنجلس به سواالتى درباره زندگى هنرى و خصوصى 

خود پاسخ گويد.
و  پرمعنى  پيامى  اين برنامه  تاثيرگذار  هاى  بخش  از  يكى 
سرشار از احساس بود كه به قلم فريدون فرح اندوز خطاب 
به ويدا قهرمانى و مراسم گراميداشت وى به رشته تحرير 
درآمده بود. پيام استاد فرح اندوز تشويق و تحسين حاضران 

را به همراه داشت.
ويدا قهرمانى در سال 1315 در شهر تهران متولد شد در 
سال 1333 برابر با 1954 ميالدى فعاليت سينمائى خويش را 
آغاز نمود. جوانى، زيبائى و استعداد درخورستايش او سبب 
كارگردانى  به  حوادث  راه  چهار  فيلم  در  بالفاصله  كه  شد 

ساموئل خاچيكيان در نقش مقابل ناصر ملك مطيعى كه در 
دخترى  شركت  گيرد.  قرار  بود  خود  سينمائى  شهرت  اوج 
شانزده هفده ساله در فيلم فارسى اقدامى متهورانه بود كه تا 
آن تاريخ در سينماى نوپاى آن زمان سابقه نداشت. جامعه، 
همانند تمام پديده هاى ديگر در ايران تحت تأ ثير رابطه ها و 
ضابطه هاى مرد ساالرى بود و شركت دخترى را در فيلم بر 
نمى تافت و صالح نمى دانست. بانوانى كه در انگشت شمار 
فيلم هاى فارسى نقشى ايفا مى كردند يا بدليل سابقه تئاترى يا 
خوانندگى شناخته شده بودند يا از مرز ازدواج گذشته بودند.

ويدا قهرمانى كه در خانواده اى پيشرو متولد شده واز حمايت 
پدرى صاحب منصب و تحصيل كرده اروپا و مادرى فرهنگى 
برخوردار بود، از پشت ميز دبيرستان به جلوى دوربين فيلم 

بردارى رفت.
ويدا قهرمانى پس از بازى در فيلمهاى بياد ماندنى و تاريخ 
ساز صنعت سينماى ايران همچون چهارراه حوادث، طوفان در 
شهر ما، فرياد نيمه شب ، فردا روشن است و آتش و خاكستر 
ملك مطيعى،حسين  ناصر  چون  بنامى  هنرپيشگان  مقابل  در 
دانشور، آرمان هوسپيان، فردين، گرشا رئوفى، بهروز وثوقى 
خاچيكيان،  ساموئل  همچون  معروفى  كارگردانان  و  و... 
آرامائيس آقاماليان، سردار ساگر، خسرو پرويزى و ... و كسب 
تجربه، خود اقدام به تهيه فيلمى نمود بنام «آخرين نسل خان» 
كه براى نمايش نام آن به «عشق و انتقام» تغيير يافت و كارى 

بود مشترك با فردين، داويت يقيازاريان و احسانى.
ويدا همينطور به مدت دو سال تهيه كننده و مجرى برنامه اى 
ابتكارى و بسيار موفق و پر بيننده تلويزيونى بنام «جاده شانس» 
در اولين ايستگاه تلويزيونى ايران «تلويزيون ثابت پاسال» بود 
هاى  كمپانى  اقتصادى  پشتيبانى  جلب  باعث  آن  جاذبه  كه 
وسائل  يا   « هانزا  لوفت   » هواپيمائى  شركت  مانند  خارجى 

آرايشى «الئورا» و غيره به وسائل ارتباط جمعى ايران شد.
او همچنان مبتكر كافه نگارخانه موند و دانسينگ رستوران 
كوچينى در پيش از انقالب در تهران است كه هر دو با هدف 
به وجود آوردن محيطى ثابت براى نمايش استعدادهاى هنرى 
موسيقى  و  سازى  مجسمه  نقاشى،  رشته هاى  در  جوان  و 

پايه گذارى شد و گروه جاويدان بلك كتز با فرهاد مهراد، 
ابى، حسن شماعى زاده از جمله جوانانى بودند كه در كاباره 
رستوران كوچينى، هنر و خالقيت خود را پرورش داده و به 

شهرت رسيدند.
خانم قهرمانى براى چند سال در انگلستان به تحصيالتش 
كودكان  برنامه هاى  تهيه  و  تلويزيون  كارگردانى  رشته  در 
پرورش  «كانون  در  ايران  به  بازگشت  از  پس  و  داد  ادامه 
فكرى كودكان و نو جوانان» مربى تئاتر خالقه كودكان و 
ورود  به   موفق  سال 1355  در  باالخره  و  بود،  جوانان  نو 
به دانشكده براى دوره «آموزش قبل از دبستان» شد و در 
ليسانس  فوق  دوره  براى  دانشگاه  پذيرش  با   1358 سال 
تجربه  و  معلومات  گسترش  هدف  با  شد،  آمريكا  وارد 
آن  از  استفاده  و  برگشت  و  آموزشى  مدرن  سيستم هاى 
كه  ايران  كنار  و  گوشه  در  پرورش  و  آموزش  پيشبرد  در 
متاسفانه با وقوع انقالب ادامه نيافت و او مجبور به ترك 

ايران و اقامت در آمريكا شد.
ويدا قهرمانى عضو سنديكاى هنرپيشگان آمريكاست و در 

سازمان  نمايشى  گروه  همكار  و  هنرى  مشاور  حاضر  حال 
كه  است،  سانفرانسيسكو  در  طالئى»  «ريسمان  انتفاعى  غير 
چندين سال است به همت ترنج يقيازاريان تأسيس و به طور 
فعاالنه اى كوشش در گسترش فرهنگ ايران و خاورميانه و 
شناسائى بيشتر آن به دنياى غرب از طريق تئاتر و ادبيات غنى 

ايران دارند.
ويدا قهرمانى عالوه بر صحنه تئاتر در فيلم هايى نيز در 
آن  در  او  كه  فيلمى  آخرين  است.  داشته  شركت  آمريكا 
بازى كرده است، «هزاران سال دعاهاى خوب» (2007) به 

كارگردانى وين ونگ بود.
خانم قهرمانى خردادماه امسال هشتادمين سالگرد تولد خود 

را جشن خواهد گرفت.
تصوير اين خبر يكى از نخستين عكس هايى بود كه بيتا 
ميالنيان يكى از مديران پيشين بنياد فرهنگ از داخل سالن 
از  سرشار  هما  كرد.  منتشر  اجتماعى  شبكه هاى  در  مراسم 
ميهمانان خواسته بود از مراسم عكس بگيرند و با دوستانشان 

در فيسبوك و اينستاگرم به اشتراك بگذارند.

ايرانيان لس آنجلس، بيش از نيم قرن تجربه هنرى ويدا قهرمانى را گرامى داشتند


