
براى اولين بار گلشيفته فراهانى 
هنر نمايى  فرانسه  تئاتر  در 

مى كند

تاجر ايرانى تركيه اى، در آمريكا 
بازداشت شد

كنگره  در  نوروزى  مراسم 
آمريكا

هشتمين پيام نوروزى پرزيدنت 
اوباما، به نام مردم به كام حكومت

جمهورى  ايپك:  در  بايدن  جو 
اسالمى را مانند عقاب زير نظر 

داريم

مجموعه  به  نوروز  جايزه 
محيطى  زيست  مستند هاى 

آبانگان رسيد

LA بيلبوردهاى  نوروزى در
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رايگان
FREE

مقامات شهرى لس آنجلس در آستانه 
گردهمايى  ساالنه  مراسم  برگزارى 
بزرگ ايرانيان در پرژن اسكوئر خبر از 
محدوديت هاى ترافيكى ويژه براى روز 
27 مارچ در برخى نقاط منتهى به محل 

برگزارى اين مراسم مى دهند.
ايرانيان لس آنجلس بر اساس رسمى 
ايرانيان  محله  در  ساله  همه  فرخنده 
اين شهر در بلوار وست وود گرد هم 
گرد هم آيى  بزرگترين  در  تا  مى آيند 
به  كشور  از  خارج  در  ايرانيان  ساالنه 

ديدو بازديد نوروزى بپردازند.

امسال نيز اين رويداد مهم فرهنگى و 
ملى ايرانيان لس آنجلس در روز يكشنبه  
27 مارچ 2016 از ساعت 10 صبح تا 
(پرژن  وست وود  خيابان  در  عصر   5

اسكوئر) برگزار مى شود.
به همين دليل از ساعت 6 بامداد روز 
نقليه  وسيله  هرگونه  پارك  مارچ   27
در بلوار Westwood در حد فاصل

Wilkins تا Ohio ممنوع است.
در بلوار Wilshire محدوده ورودى 
به خيابانWestwoodو مناطق اطراف 
 Santa Monicaبلوار در  همچنين 

اتومبيل هاى   Westeood تقاطع 
مشمول  امدادى  غير  و  شخصى 
محدوديتهايى  براى تردد و پارك هستند.
برزگ  گردهمايى  از  بازديدكنندگان 
ورودى هاى  كليه  از  مى توانند  ايرانيان 
منتهى به وست وود كه از خيابان هاى 
 Beverly Glan و   Veteran

منشعب مى شوند  نيز استفاده كنند.
تقاطع  در  بيلدينگ  فدرال  پاركينگ 
 Wilshire و Veteran  خيابان هاى
صورت  به  ساعت  سه  حداكثر  براى 

رايگان در اختيار همگان است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

شجريان،  محمدرضا  نوروزى  تبريك  ويديوى  انتشار 
خواننده سرشناس موسيقى سنتى ايرانى كه در آن موهايش 
را كوتاه كرده و تلويحا از بيمارى پانزده ساله خود خبر 
مجازى  فضاى  در  را  گسترده اى  واكنش هاى  مى دهد، 

برانگيخته است.
آقاى شجريان در بخشى از اين ويديو مى گويد: «با مهمان 
پانزده ساله اى سال هاست آشنا هستم و با هم دوست شده 
ايم». او مى گويد كه در حال معالجه و استراحت است «تا 
بتوانيم با اين ميهمان به تفاهم برسيم» و وعده مى دهد كه 

پس از آن بر سر كار هنرى خود باز خواهد گشت.
آقاى شجريان اوايل اسفندماه هم در توضيح لغو كنسرت 
خود در ارمنستان نوشته بود: «پزشك معالجم موردى را 
در ام آر آى اخيرم مشاهده كرد كه قاطعانه از من خواست 
سفرم را لغو كرده تا براى 6 تا 8 هفته زير نظر ايشان به 

معالجه و درمان مورد ديده شده بپردازيم».
انتشار اين ويدئو كافى بود تا گروه بزرگى از هواداران 
استاد شجريان در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
توجه گسترده خود را به وضعيت سالمتى ايشان نشان 

دهند و ابراز نگرانى كنند.
اين نگرانى ها موجب شد تا استاد در گفتگوى تلفنى با يك 
مقام دولتى، برخى عالقمندان  و اعضاى خانواده توضيح 

دهد كه حال عمومى شان خوب است و اميدوار است با 
اتمام  دوره درمانى به فعاليت هاى هنرى خود ادامه دهد.

همزمان و در رويدادى ديگر حسين دهباشى سازنده 
گذشته  انتخابات  براى  روحانى  حسن  تبليغاتى  فيلم 
رياست جمهورى در ايران به تازگى گفته است كه آقاى 
شجريان به توصيه مشاوران نزديك حسن روحانى در 

ايران ممنوع الكار است.
استاد پس از انتخابات سال 88 تا اكنون در ايران هيچگونه 

فعاليت هنرى نداشته اند.

استاد شجريان به صورت معمول عالوه بر ايران در شمال 
كاليفرنيا و در حومه شهر سانفرانسيكو سكونت دارد و در 
ايامى كه آمريكا است عموما در منزل شخصى خود به 

پيگيرى فعاليت هاى هنرى خود مشغول مى باشد.
در تصوير اين خبر كه مربوط به بازديد استاد شجريان 
در سال1393 از شركت كتاب در لس آنجلس است، از 
راست: بهمن عظيمى، پيرايه خليلى، محمدرضا شجريان و 

آنيتا قناعى ديده مى شوند. 
شركت كتاب براى استاد آرزوى سالمتى دارد.

محدوديت هاى ويژه  ترافيكى 
27 مارچ در لس آنجلس

حال عمومى استاد شجريان خوب است

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

www:iranshahrnewsagency.com

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

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

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

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

همزمان با برگزارى مراسم ملى ديد و بازديد نوروزى ايرانيان
: (WESTWOOD) در پرژن اسكوئر 

شركت كتاب

فروشگاه توچال
ى تجارى

غرفه ها
رستوران شهرزاد

داروخانه وست سايدرستوران عطارى

فرش داموكا

رستوران شعله

ستيج
ا

ATT Travel
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و  ضد  خبرهاى  عربى،  متحده  امارات  قضايى  مقامات 
نقيض از آزادى تنى چند از زندانيان ايرانى تبار از زندان هاى 

اين كشور را تاييد كردند.
به  بودند  گفته  ايران  داخلى  رسانه هاى  برخى  پيشتر 
در  زندانى  ايرانى  شهروندان  از  تعدادى  نوروز  مناسبت 
امارات متحده عربى آزاد شده اند، اين رسانه ها كوشيده 
بودند از آزادى اين زندانيان به عنوان سوژه خبرى براى 
سفارت  كنسولى  و  حقوقى  خدمات  كارآمدى  تبليغ 

جمهورى اسالمى در ابوظبى بهره برده بودند.
سازمان قضايى امارات متحده عربى كه «دايره القضا» نام 
دارد در بيانيه اى اعالم كرده است كه 8 ايرانى تبار، كه چهار 
تن از آنان زن بوده اند با حكم محكمه استيناف امارت 
دوبى در اين كشور، اجازه ازادى به شرط خروج از خاك 

امارات متحده عربى گرفته اند.
اين بيانيه مشخصا جرايم افراد آزاد شده را مرتبط به مواد 
مخدر دانسته و از هرگونه همكارى با نهادهاى سياسى و 
امينتى دولت هاى خارجى براى آزادى شهروندان ايرانى را 

شايعه خبرى خوانده است.
در سال هاى اخير نزديك هزار شهروند ايرانى به جرم 
حمل و قاچاق مواد مخدر در امارات متحده عربى محكوم 

به تحمل زندان شده اند.
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همزمان با برپايى مراسم ديد و بازديد نوروزى ايرانيان در پرژن اسكوئر 
كه بزرگترين گردهمايى ايرانيان در خارج از ايران محسوب مى شود، اين 
رويداد از ساعت 11 صبح تا 2 بعد از ظهر به صورت زنده از طريق راديو 
ايران روى موج AM رديف 670 كيلوهرتز در جنوب كاليفرنيا گزارش 

مى شود. اما مراسم تا ساعت 5 عصر ادامه خواهد داشت.
پرژن  در  ايرانيان  نوروزى  بازديد  و  ديد  مراسم  برگزارى  ستاد  گفته  به 
اسكوئر برنامه ويژه راديويى كه ساعات نخستين برنامه روز يكشنبه 27 
مارچ 2016 را پوشش مى دهد مستقيما از پرژن اسكوئر روى آنتن مى رود 
تا بتواند حال و هواى مراسم را به سمع شنوندگان فارسى زبان در جنوب 

كاليفرنيا برساند.
منطقه  در  ايرانى  مشاغل  صاحبان  ميزبانى  به  كه  يكشنبه  روز  برنامه 
و  تجارى  مهم  غرفه هاى  بر  عالوه  مى شود  برپا  لس آنجلس  وست وود 
تبليغاتى، مجموعه برنامه هاى فرهنگى و هنرى ويژه اى نيز بر روى استيج 
دارد كه «دكتر مهدى آقازمانى» و «شهرزاد اردالن» از چهره هاى رسانه اى 

شناخته شده در جامعه ايرانيان آمريكا آنرا اداره مى كنند.
ستاد برگزارى مراسم ديد و بازديد نوروزى، پيش از اين از توافق با كاباره 
خوانندگان  و  هنرمندان  از  دعوت  براى  مسعود  احمد  مديريت  به  تهران 

ايرانى براى حضور بر استيج اين برنامه خبر داده بود.
مقامات  مهمترين  از  برخى  نيز  امسال  مراسم  در  مى گويد  ستاد  اين 
ميهمان  ايالتى  و  فدرال  نمايندگان  از  چند  تنى  و  لس آنجلس  شهردارى 

برنامه ويژه نوروزى ايرانيان در پرژن اسكوئر خواهند بود.
در سال هاى گذشته به طور ميانگين هر ساله بيش از 20 هزار نفر در اين 

گردهمايى شركت كرده اند.

پخش زنده گردهمايى 
بزرگ ايرانيان از راديو
KIRN 670 AM

آزادى 8 ايرانى 
از زندان هاى 

امارات
به مناسبت نوروز

گلشيفته فراهانى هنرپيشة فرانسوى-ايرانى براى اولين 
بار در فرانسه از دوازدهم ماه مه آينده در تئاتر «آنا كاره 
نين» به كارگردانى «گاتان واسار» ايفاى نقش خواهد 
كرد. گلشيفتة فراهانى 32 سال دارد و زادة تهران است 
و پدرش، بهزاد فراهانى، از سينماگران به نام ايران به 

شمار مى رود.
گلشيفته فراهانى اولين هنرپيشة ايرانى است كه پس 
از انقالب اسالمى 1357در يك فيلم آمريكايى به نام 
«يك مشت دروغ» ساختة ريدلى اسكات در سال 2008 

بازى كرد. 
موفقيت بين المللى گلشيفته فراهانى هرگز خوشايند 
به  واكنش  در  است.  نبوده  ايران  اسالمى  جمهورى 
نام  به  هنرپيشة  كپريو»  دى  «لئوناردو  با  او  همكارى 

آمريكايى، مقامات ايران گذرنامة گلشيفته فراهانى را 
توقيف كردند. با اين حال، هنرپيشه ايرانى توانست از 

ايران خارج شود و به ناگزير تبعيد را برگزيند. 
گلشيفته فراهانى در حدود دوازده فيلم از جمله «دربارة 
الى» (ساختة اصغر فرهادى)، سنگ صبور (ساختة عتيق 
رحيمى)، «خورش آلو با مرغ» (ساختة مرجان ساتراپى) 
و شمارى ديگر از فيلم هاى بين المللى و آمريكايى بازى 

كرده است. 
گلشيفته فراهانى اخيراً در فيلم «دو دوست» (ساختة 
لويى گارل)، بازى كرد و قرار است به زودى در فيلم 
هاى «مصيبت هاى سوفى» (به كارگردانى كريستوف 
اونوره) و «دزدان دريايى كارائيب» در كنارى هنرپيشة 

آمريكايى، جانى ديپ، هنرنمايى كند. 

نيمه  نام «ماموريت  به  خيريه  گروه  يك  ابتكار  به 
شب» و هميارى ايستگاه راديويى «راديو ايران» كه 
از لس  آنجلس و به زبان فارسى روى آنتن مى رود، 
به مناسبت نوروز، نزديك به 2000 نفر بى خانمانان 

لس آنجلس بر سفره مهر ايرانى پذيرايى شدند.
لس  آنجلس  شهر  مركز  در  نيازمندان  اطعام  مراسم 
در عصر گاه روز جمعه 18 مارچ 2016 و همزمان 
با برپايى جشن نوروز در شهردارى اين شهر انجام 
شد و كليه هزينه هاى آن را گروهى از خيرين جامعه 
ايرانى و با هدف انتشار پيام صلح و نوع دوستى نوروز 

از سوى ايرانيان مقيم كاليفرنيا، تقبل كرده بودند.
اين برنامه از چند سال پيش با ابتكار يك موسسه 
 Midnight شب  نيمه  «ماموريت  اسم  به  خيريه 
ايران  راديو  پشتيبانى  و  حمايت  با  و   «Mission
پوشش  با  آن  اجراى  و  مى شود  برگراز   KIRN
در  زبان  انگليسى  رسانه هاى  در  گسترده  خبرى 

جنوب كاليفرنيا همراه است.
توجهى  قابل  نقش  كه  لس انجلس  ايرانيان  جامعه 
در اقتصاد اين شهر دارد همواره در امور عام المنفعه 

پيشگام بوده است.
در سال هاى اخير طبقه تجار ايرانى در بازار دان تاون 
لس آنجلس نقش عمده اى ايفا كرده اند. در بازارهاى 
اصلى مانند بازار طال، پارچه و پوشاك در مركز اين 

و  عمده  تجار  مى توان  كرات  به  آمريكايى  كالنشهر 
بازار  مهم  پيشه وران  كسوت  در  را  ايرانى  خرده پاى 

لس آنجلس ديد.
اين حضور پر رنگ در پناه همدلى اجتماعى ايرانيان 
و نيز رابطه خوب اين جامعه اقليت با مديران شهرى 
در  ايرانى  جامعه  سازنده  پتانسيل  تا  شده  موجب 
شهرى  سيماى  بهبود  براى  محلى  مقامات  تشويق 

بى رويه  حضور  مشكل  از  كه  دان تاون  منطقه  در 
بى خانمان ها رنج مى برد، موثر باشد.

هم اينك چندين مركز نگهدارى از افراد بى خانمان 
در مناطق مختلف لس  آنجلس وجود دارد كه ضمن 
برخوردارى از بودجه هاى دولتى همواره از كمك هاى 
بنياد  مشابه  موردى  در  مى كنند.  استقبال  نيز  مردمى 

كودك ماه گذشته به يارى بى خانمانان شتافته بود.

شهردارى كالن شهر لس آنجلس با همت مهندسان و 
كارشناسان برجسته ايرانى خود همانند سال هاى گذشته 
نوروز امسال را نيز با شركت صدها تن از نمايندگان 

مليت هاى مختلف جشن گرفت.
سياوش آذرى خبرنگار ايرانى آمريكايى در گزارش 

خود از اين مراسم مى نويسد:
در اين آئين كه صبح جمعه 18 مارس  در تاالر جلسات 
شهردارى در داون تاون اين شهر برگزار شد ابتدا «گيل 
گارستى» شهردار لس انجلس بزرگ طى سخنانى پس از 
اشاره  به ويژگى آداب و سنن ايرانيان گفت: پدر و مادر 
من پس از ازدواج دوره ماه عسل خود را در ايران گذراندند 
و از ميهمان نوازى ايرانيان تعريف ها كرده اند، به همين دليل 

من از كودكى با خلق و خوى ايرانيان آشنا شده ام.
شهردارلس انجلس سپس گفت من مى بينم كه ايرانيان 

مقيم اين شهر چقدر با سواد 
و تحصيل كرده هستند. اينان 
با مهارت ها و تخصص هاى 
لس  چهره  خود  ارزنده 
كرده اند.  عوض  را  انجلس 
وى سپس فرا رسيدن نوروز 

را به ايرانيان تبريك گفت.
مقامات  ساير  او  از  پس 
شهردارى لس آنجلس ضمن 
سخنان كوتاهى  نوروز را به 
ايرانيان تبريك گفتند. درپايان 
توسط  كه  نوروز  ويژه  لوح 

شهردارى تهيه شده بود به مهندسان ايرانى شهردارى 
تسليم شد.

خيابان  به  مراسم  اين  از  پس  شهردارى  مهندسان 
بى  به  لباس  و  ميوه  و  وغذا  رفتند  ميشن»  «ميدنايت 

خانمان ها و پياده روخواب ها هديه كردند.

براى اولين بار گلشيفته فراهانى در 
تئاتر فرانسه هنر نمايى مى كند

اطعام دوهزار شهروند بى خانمان 
لس  آنجلس به مناسبت نوروز

 گرامى  داشت نوروز در شهردارى لس آنجلس
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رضا ضراب، تاجر ايرانى تركيه اى، به اتهام هدايت صدها 
ميليون دالر پول، براى كمك به دور زدن تحريم هاى 
اياالت متحده عليه دولت ايران و ديگر شخصيت هاى 

حقيقى و حقوقى، در فلوريداى آمريكا بازداشت شد.
خبرگزارى رويترز، به نقل از دادستانى اياالت متحده، 
كامليا  متوجه  را  اتهام هايى  منهتن  در  فدرالى  دادگاه 
جمشيدى، از همكاران آقاى ضراب و حسين نجف زاده، 

از كارمندان ارشد بانك ملت نيز كرده است.
رضا ضراب روز شنبه در ميامى (ايالت فلوريدا) دستگير 
و روز دوشنبه در دادگاه حاضر شده است. در همان روز 
خانم  اما  كرد.  صادر  را  او  بازداشت  حكم  قاضى  نيز 
جمشيدى و آقاى نجف زاده، كه هر دو شهروند ايران 

هستند، همچنان تحت تعقيب قرار دارند.
رويترز مى گويد وكيل رضا ضراب هنوز واكنشى نشان 

نداده و اين خبرگزارى هنوز نتوانسته با كامليا جمشيدى 
و حسين نجف زاده تماس بگيرد.

رضا ضراب، داراى تابعيت هر دو كشور ايران و تركيه 
است. نام او به ويژه در جريان پرونده فساد مالى بزرگى 
در تركيه به ميان كشيده شد. پرونده اى در ارتباط با فساد 
مالى 53 نفر، از جمله فرزندان وزيران پيشين دولت تركيه 

و خود آقاى ضراب.
رسانه هاى تركيه گفته بودند كه رضا ضراب، در زمان 
تحريم هاى اتمى، در انتقال غيرقانونى «حدود 35 ميليارد 
يورو» از ايران به تركيه نقش داشته است. دادستانى تركيه 
در ميانه سال 1393 پرونده را مختومه اعالم كرد. خود 

او نيز پس از بازداشتى دو ماهه در آن كشور، آزاد شد.
باقى  خبرها  ميان  در  همچنان  ضراب  آقاى  نام  اما 
ماند. بابك زنجانى، كسى كه پرونده زدوبندهاى مالى 

و اقتصادى او، گسترده ترين از نوع خود در ايران تلقى 
مورد  در  كه  زمانى  گذشته،  سال  ماه  آذر  در  مى شود، 
اتهام هاى «قاچاق طال» از خود دفاع مى كرد، نام او را 
به ميان آورد. در همان زمان، روزنامه شرق، گفته بود 
ديگر نمى توان زنجانى و ضراب را از هم جدا دانست. 
به نوشته شرق، ضراب احتماال «كليد بخشى از پول هاى 

گمشده در پرونده زنجانى است».
پيش از اين روزنامه «توديز زمان» تركيه، گفته بود رضا 
ضراب، در اعترافات خود از بابك زنجانى، به عنوان 

«رئيس» خود نام برده  است.
بازداشت اين تاجر ايرانى تركيه اى در آمريكا، اندكى پس 
از آن صورت مى گيرد كه توافق اتمى ميان ايران و شش 
قدرت جهانى، به مرحله اجرايى رسيده و تحريم هاى 

اتمى عليه تهران لغو شده است.

تاجر ايرانى تركيه اى، در آمريكا بازداشت شد
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يك  قتل  دليل  به  را  ايرانى  دو  ژاپن  در  دادگاه  يك 
ايرانى ديگر كه در رابطه با قاچاق مواد مخدر بوده است 

محكوم به تحمل حبس طوالنى كرد.
و 32  ترتيب 43  به  كه  ايرانى  دو  ژاپن  در  دادگاهى 
سال دارند را به جرم قتل يك ايرانى ديگر به نام ميالد 
است  داشته  سن  سال   27 نيز  وى  كه  انارمى  شيرمرد 

محكوم كرد. 
اين دو متهم كه هر دو جرمشان را كتمان مى كنند در 
ماشين  با  ژاپن  ناگويا  شهر  در  دسامبر 2015  روز 20 
مقتول را تعقيب مى كنند و پس از نگه داشتن ماشين 
مقتول با چاقو به دست و پاى مقتول ضرباتى وارد مى 

كنند و مقتول نيز بر اثر ضربات وارده كشته مى شود.
اين دو مظنون در ماه فوريه دستگير شدند و در اين 
شده  مرگ  به  منتهى  كه  چاقو  با  حمله  جرم  به  دادگاه 
است، محكوم شدند. هنوز همدستان اين دو تن دستگير 

نشده اند.
ميالد شيرمرد انارمى توسط چند ايرانى ديگر در روز 
شواهد  اساس  بر  كه  رسيد،  قتل  به  دسامبر 2015   23
و قرائن انگيزه اين قتل در رابطه با قاچاق مواد مخدر 
بوده است. آقاى شيرمرد به صورت غيرقانونى وارد ژاپن 
شده بود و در اداره مهاجرت و مرزبانى ژاپن اطالعاتى 

از تردد مرزى وى وجود ندارد.
شاهدان عينى به پليس گفته  بودند در روز حادثه در 
شهر ناگويا ژاپن چند ايرانى كه در دو خودرو مستقر 
شده بودند، با زور ماشينى كه ميالد شيرمرد انارمى راننده 
حمله ور  وى  به  و  كرده  توقف  به  مجبور  را  بوده  آن 
شده اند. اين افراد با ضربات متعدد چاقو و اجسام آهنى 
به وى حمله كرده و سپس به فارسى فرياد زده اند و بر 
اساس فيلمى كه توسط ساكنان منطقه تهيه شده محل 
جرم را سريعاً ترك كرده اند. اما پس از مدتى يك ماشين 
دوباره به محل جنايت نزديك شده و يك نفر به داخل 

ماشين نگاه مى كند.

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

هشتمين و آخرين پيام نوروزى 
رييس  مقام  در  اوباما  پرزيدنت 
جمهورى آمريكا، ظهر روز شنبه 
19 مارچ 2016 به وقت واشنگتن 
گفته  اوباما  باراك  و  شد  منتشر 
است به همه كسانى كه نوروز را 
در آمريكا و سراسر جهان جشن 
مى  تبريك  را  نوروز  گيرد،  مى 
گويد. او گفت نوروز يك بار ديگر 
در كاخ سفيد جشن گرفته مى شود.
فريدون  نام  ذكر  با  اوباما  آقاى 
«شاعر  اين  گويد  مى  مشيرى، 
ها  پنجره  كن  «باز  گفت:  بزرگ» 
ها  اقاقى  ميالد  روز  نسيم،  كه  را، 
را جشن مى گيرد، و بهار، روى هر 
شاخه ،كنار هر برگ، شمع روشن 
كرده است»  و من هر بار از نوروز 
استفاده مى كنم تا به مردم ايران در 
مورد اينكه چطور مى توانيم پنجره 

جديدى باز كنيم و روابط جديدى بين كشورهايمان 
آغاز كنيم، صحبت مى كنم.

باراك اوباما با اشاره به روابط دو كشور آمريكا و ايران 
گفت براى اولين بار در چند دهه گذشته، فرصتى براى 

آينده متفاوتى بوجود آمده است.
گذشته  سالهاى  در  بارها  گفت  خود  مخاطبان  به  او 
بر  ايران  با  تعامل  آماده  آمريكا  ام  گفته  كه  ايد  شنيده 
اساس منافع مشترك و احترام است و اين دقيقا همان 

«كارى بود كه ما كرده ايم.»
رئيس جمهورى آمريكا با اشاره به برجام گفت در 
چند سال گذشته ديپلمات ها و دانشمندان هسته اى 
آمريكا و ايران با هم نشستند و رو در رو مذاكره كردند، 
توافق  به  ايران  با  شركايمان  همراه  گذشته  تابستان  و 

تاريخى هسته اى رسيديم.
كارشناسان روابط بين الملل مخاطب اصلى پيام آقاى 
اوباما را دولتمردان در تهران دانسته اند و اگرچه رييس 
جمهورى آمريكا گفته «ممكن است مردم ايران مزاياى 

لغو تحريم ها را فورا حس نكنند، اما اين مزايا انكار 
ناپذيرند، از جمله براى جوانان ايرانى كه روياى اشتغال 
و تاثير گذاشتن بر جهان را دارند» اما روى اصلى سخن 
او در اين جمله از پيام نوروزى اش خالصه شده كه 
صادرات  تواند  مى  «ايران  مى گويد:  تهران  رهبران  به 
خود را افزايش دهد، از جمله در زمينه كشاورزى و 
و منسوجات و «من اطمينان دارم كه آمريكاييان مشتاق 
خريد فرش هاى زيباى ايرانى، خاويار پسته و زعفران 

هستند.»

پاسارگاد  ميراث  بنياد 
نوى  سال  آستانه  در 
فهرست  خورشيدى 
جايزه  امسال  برندگان 
كرد.  منتشر  را  نوروز 
بنياد  اين  اعالم  به  بنا 
 1395 نوروز  جايزه 
مستند  مجموعه  به 
آبانگان و تهيه كنندگان 
آن به عنوان نهاد مدنى 
گذشته  سال  برگزيده 
خورشيدى تعلق گرفته 

است.
از  كه  است  مستندى  برنامه هاى  مجموعه  آبانگان 
با  و  كوثر  نيك آهنگ  كنندگى  تهيه  به  گذشته  سال 
همكارى سام خسروى فرد و كامبيز غفورى تهيه و 
وب  و  انديشه  تلويزيون  ايران،  افق  رسانه  طريق  از 

سايت خودنويس منتشر شده است.
ميراث  بنياد  برگزيده  نهادهاى  و  اشخاص  معموال 
پاسارگاد، هر ساله (به وسيله هيئتى از ايران و خارج 
در  كه  مى شوند  انتخاب  افرادى  ميان  از  و  ايران)  از 
سال گذشته و سال هاى قبل از آن براى حفظ ميراث 
فرهنگى و طبيعى و يا گسترش فرهنگ ايرانى تالش 

كرده اند.
نوروز  جايزه  كننده  اهدا  كه  پاسارگاد  ميراث  بنياد 
در اياالت متحده آمريكاست، در اطالعيه خود آورده 

است:
رشته  در  مدنى  نهاد  بهترين  جايزه  آبانگان  نهاد 

ميراث طبيعى سال را دريافت مى كند به خاطر:
ـ بنيان گزارى نهادى غير دولتى در خارج از ايران 
ويژه  وبه  زيست،  محيط  طبيعى،  ميراث  حفظ  براى 

منابع آبى ايران
ـ  ايرانى  جوان  چند  ى  گروهى  هاى  تالش  ـ 
اروپايى  ـ  ايرانى  و  كانادايى،  ـ  ايرانى   ، آمريكايى 
براى حفظ ميراث طبيعى و محيط زيست در ايران

- تالش براى باال بردن فرهنگ حفظ ميراث طبيعى 
و منابع مردمان  ايران

با  ارتباط  در  دهنده   آگاهى  ويدئوهايى   تهيه   -
ميراث طبيعى  و انتشار آن در رسانه هاى عمومى

خانم  عهده  به  آن  اداره  كه  پاسارگاد  ميراث  بنياد 
مدنى  نهاد  بر  عالوه  امسال  است،  ميرزادگى  شكوه 
نيك  رفعتى،  عبدالمجيد  دكتر  آقايان  برگزيده، 
آهنگ كوثر و زنده ياد محمدرضا اينانلو را بهعنوان 

شخصيت هاى برگزيده خود معرفى كرد.

سازمان جوامع ايرانى در آمريكا به مناسبت 
فرارسيدن نوروز، مراسمى در كنگره آمريكا 
از  شمارى  كه  نوروزى  جشنى  كرد.  برپا 
نمايندگان كنگره آمريكا در آن شركت كردند 

و به ايرانى ها نوروز را تبريك گفتند.
خارجى  روابط  كميته  رئيس  رويس،  اد 
مجلس نمايندگان، الينا راس لتينين، نماينده 
قانونگذاران  از  ديگر  شمارى  و  فلوريدا 
آمريكايى در اين جشن نوروزى براى ايرانيان 

سال خوبى آرزو كردند.
 شيال جكسون لى، نماينده اى از تگزاس گفت: «نوروز 
مبارك نوروز مبارك. ما همه با حقوق برابر به دنيا آمده 

ايم. حق زندگى حق آزادى و حق خوشحال بودن.»
تد پو، نماينده جمهوريخواه گفت: «من مى خواهم 
سال جديد را به شما تبريك بگويم، سال جديد سال 
مهمى براى ما خواهد بود. ما كه به آزادى اعتقاد و به 

سال جديد چشم اميد داريم.» 
«چه  گفت:  جمهوريخواه  نماينده  لتينن،  راس  الينا 
افتخارى و چه احترامى براى من قائل شديد كه يك بار 

ديگر اينجا سال جديد ايرانى را با شما جشن بگيرم.»
جشن نوروزى در كنگره خالى از رقص و آواز هم 
نبود. موسيقى و هم غذاى ايرانى هم شمارى را كه در 

ساختمان كنگره بودند، به جشن نوروزى كشاند.

رچم 520 فوت مربعى (سى مترى) شير خورشيد 
نشان ايران، به مناسبت فرا رسيدن نوروز در پرژن 
اين  در آمد.  اهتزار  به  لس آنجلس  شهر  در  اسكوئر 
پرچم تا برپايى مراسم ديدوبازديد نوروزى ايرانيان 

در 27 مارچ 2016 برافراشته خواهد ماند.
پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان ايران يكى از 
نقاط  اقصى  در  ايرانيان  احترام  مورد  ملى  نمادهاى 
ايرانيان  گوناگون  محافل  و  مراسم  در  كه  دنياست 
در خارج از ايران مورد استفاده قرار مى گيرد. همه 

مساعدت  با  نوروز  مراسم  به  شدن  نزديك  با  ساله 
ايرانى نشين  منطقه  ايرانى آمريكايى  تجار  از  يكى 
و  شير  پرچم  بزرگترين  لس آنجلس  در  وست وود 
در  اهتزاز  به  هفته  چند  براى  ايران  نشان  خورشيد 
در 10  متر)  فوت (15  پرچم 52  اين  ابعاد  مى آيد. 
فوت (3 متر) است و چندين سال است كه زينت 

بخش پرژن اسكوئر در ايام نوروز است.
نقاط  ساير  از  كه  متعددى  ايرانيان  ساله  همه 
سفر  لس آنجلس  به  نوروز  ايام  در  جهان  شهرهاى 

مى كنند براى گرفتن عكس از اين پرچم و شركت 
محله  به  ايرانيان  نورزى  ديدوبازديد  مراسم  در 
مراجعه  وست وود  بلوار  در  لس انجلس  ايرانيان 

مى كنند.
مراسم ديدوبازديد نوروزى ايرانيان كه امسال روز 
مى شود، بزرگترين  برگزار  مارچ 2016  يكشنبه 27 
است  ايران  مرزهاى  خارج  در  ايرانيان  گردهمايى 
از  ايرانى تبار  20 هزار  از  بيش  ميزبان  ساله  همه  كه 

اقصى نقاط جهان است.

هشتمين پيام نوروزى پرزيدنت اوباما،
 به نام مردم به كام حكومت

اهتزاز بزرگترين پرچم شير و خورشيد نشان ايران
 در آمريكا

جايزه نوروز به مجموعه مستند هاى 
زيست محيطى آبانگان رسيد

دو متهم به قتل  
ايرانى تبار در ژاپن 

به حبس هاى طوالنى 
محكوم شدند

مراسم نوروزى در كنگره آمريكا
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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:     

كميته روابط عمومى آمريكا و اسرائيل (آيپك) اجالس 
سه روزه خود را يك شنبه شب با سخنرانى جو بايدن، 

معاون رئيس جمهورى آمريكا آغاز كرد. 
مسئوالن آيپك مى گويند در نشست امسال حدود 18 
هزار تن از اعضاى اين البى و جمعى از قانونگذاران 

آمريكا شركت دارند. 
از اهداف آيپك تقويت روابط آمريكا-اسرائيل در زمينه 
هاى نظامى و امنيتى و دريافت كمك هاى مالى ساالنه 

از واشنگتن است.
در نشست امسال كه همزمان با فصل انتخابات رياست 
نامزدى  داوطلبان  شود،  مى  برگزار  آمريكا  جمهورى 
انتخابات با سخنرانى در برابر اعضاى اين البى نيرومند 
تعهد خود را به ادامه گسترش و استحكام روابط دو 

جانبه در صورت راهيابى به كاخ سفيد ابراز مى كنند.
جو بايدن معاون رئيس جمهورى آمريكا يكشنبه شب 
در نشست آيپك گفت آمريكا ايران را مانند «عقاب» زير 

نظر دارد.
آقاى بايدن در اين سخنرانى همچنين ابراز تاسف كرد 
كه هيچگونه تمايل سياسى براى مذاكرات صلح ميان 

فلسطينى ها و اسرائيل ديده نمى شود.
معاون رئيس جمهورى آمريكا ضمن دفاع از توافق 
هسته اى با ايران، بر اهميت خروج ذخيره اورانيوم غنى 
شده از ايران و برچيده شدن بسيارى از سانتريفيوژها 

تاكيد كرد.
او گفت ما مطمئن خواهيم شد كه ايران اين كارها را 
بكند و «آنها را مانند عقاب زير نظر خواهيم داشت. ايران 
تحت اين توافق هرگز اجازه از سرگيرى برنامه اتمى را 

نخواهد داشت. هرگز.»
سخنان آقاى بايدن در حالى بيان شد كه بسيارى در 
جامعه يهوديان به رهبران جمهورى اسالمى ايران كه 

وعده نابودى اسرائيل را داده اند اعتماد ندارند و با توافق 
هسته اى مخالفت مى كنند.

آزمايش هاى موشكى اخير ايران كه تهران آن را اقدام 
دفاعى توصيف كرده جنجال برانگيخته است. اسرائيل از 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد خواستار اقدام در اين 

زمينه شده است.
آقاى بايدن در سخنرانى همچنين در ارتباط با امكان اين 
كه فلسطينى ها و اسرائيل بتوانند پيشرفتى به سوى توافق 

صلح داشته باشند، چندان ابراز خوشبينى نكرد.
او گفت: «به تصور من بعد از حدود 42 سال تالش، 
هيچگونه خواست سياسى ميان اسرائيل و فلسطينى ها 
براى حركت به سوى يك مذاكره جدى وجود ندارد كه 
واقعا نااميد كننده است. چون به نظر من تنها راه تضمين 
آينده اسرائيل و تامين امنيت هويت آن به عنوان يك 

كشور دموكراتيك يهودى، راه حل دو كشورى است.»
جو بايدن همچنين به اقداماتى كه به گفته او موجب 
تضعيف اعتماد است اشاره كرد و به ويژه در مورد روند 
نظام يافته اى كه در اسرائيل براى گسترش شهرك هاى 
يهودى نشين جود دارد، صحبت كرد و آن را موجب 

فرسايش روند صلح خواند. 
آقاى بايدن در بخشى از سخنرانى عليه تروريسم و 
گسترش راديكاليسم در منطقه صحبت كرد و گفت: 
«اسرائيل و همسايگانش به طور مشترك نگرانى عظيمى 
در مورد تهديد راديكاليسم عليه امنيت خود دارند و 
كشورهاى عرب به ويژه سرانجام متوجه اين امر شده 
اند كه داعش يك تهديد نه تنها عليه موجوديت اسرائيل، 

بلكه عليه موجوديت آنها نيز هست.»
آقاى بايدن گفت اسرائيل و اياالت متحده هم اكنون 
نظامى  كمك  يك  مورد  در  توافق  مذاكرات  مشغول 

سخاوتمندانه به اسرائيل هستند. 

هيالرى كلينتون داوطلب پيشتاز نامزدى 
انتخابات رياست جمهورى 2016 آمريكا 
در  دوشنبه  روز  دموكرات،  حزب  از 
سخنانى در نشست كميته روابط عمومى 
آمريكا و اسرائيل، آيپك، ضمن انتقاد از 
ايران،  ضداسرائيلى  سياست هاى  ادامه 
گفت اين رفتارهاى تهاجمى تهران موجب 
مى شود همپيمانى آمريكا و اسرائيل بيش 

از هر زمان ديگرى اجنتاتب ناپذير باشد.
نشست ساالنه سياسى آيپك، بزرگترين 
البى طرفدار اسرائيل در آمريكا، از يكشنبه 
20 مارس آغاز و تا سه شنبه ادامه خواهد 
جان  و  كروز  تد  ترامپ،  دونالد  داشت. 
كيسيك داوطلبان جمهوريخواه انتخابات 
دوشنبه  عصر  است  قرار  نيز  نوامبر 
ديگر  سندرز،  برنى  اما  كنند.  سخنرانى 
يهودى  نيز  خود  كه  دموكرات  داوطلب 

است، دعوت آيپك را نپذيرفته است.
وزير خارجه پيشين اياالت متحده در سخنران خود 
خطاب به هزاران نفر از افراد حاضر در نشست صبح 
روز دوشنبه، گفت آمريكايى ها و اسرائيلى ها امروز با 
انتخاب هاى خطيرى روبر هستند كه آينده روابط دو 
كلينتون  خانم  گفته  به  كرد.  خواهند  ترسيم  را  ملت 
ارتقاى  براى  «آيا  كه  است  اين  انتخاب  نخستين 
آماده  جديد  سطحى  به  اسرائيل  و  آمريكا  هم پيمانى 

هستيم؟»
اسرائيل  و  آمريكا  بين  روابط  كه  كرد  اضافه  وى 
كه  است  بوده  آن  از  عميق تر  و  مستحكم تر  همواره 
سرخط خبرها بتواند آن را به نحوى توصيف كند كه 
شما بتوانيد آن را باور كنيد. «همكارى ما براى ساخت 
(سامانه دفاع موشكى) گنبد آهنين، جان بسيارى از 
اسرائيلى ها را در برابر حمالت راكتى حماس حفظ 

كرده است.»
اين  بر  تاكيد  با  متحده  اياالت  پيشين  اول  بانوى 
دفاعى  هاى  فناورى  پيشرفته ترين  بايد  واشنگتن  كه 
را در اختيار اسرائيل قرار دهد تا بتواند از خود در 
كه  صورتى  در  گفت  كند،  محافظت  تهديدها  برابر 
به رياست جمهورى انتخاب شود، يكى از نخستين 
كارهايى كه انجام خواهد داد دعوت از نخست وزير 

اسرائيل براى ديدار در كاخ سفيد خواهد بود.
اين اظهارات نامزد پيشتاز دموكرات ها در حالى بيان 
مى شود كه برخى اختالف نظرها ميان باراك اوباما 
رئيس جمهورى آمريكا و بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اسرائيل در چند سال اخير، به ويژه بر سر مذاكرات 
اتمى با ايران و توافق جامع هسته اى با تهران، روابط 

نزديك دو دولت را تحت الشعاع قرار داده است.
همانظور كه همواره انتظار مى رود، در نشست هاى 
كه   – ايران  از  ناشى  تهديدهاى  اسرائيل،  به  مربوط 
آن  رهبران  و  نمى شناسد  رسميت  به  را  اسرائيل 

يكى  بارها آن كشور را تهديد به نابودى كرده اند – 
آن  درباره  سخنرانان  كه  است  ثابتى  موضوع هاى  از 

صحبت مى كنند.
هيالرى كلينتون نيز در همين ارتباط گفت، دومين 
انتخابى كه آمريكا و اسرائيل امروز با آن روبرو هستند 
اين است كه آيا براى مقابله با دشمنانى كه ما را تهديد 
مى كنند – بويژه در برابر ايران – از توانايى و تعهد 

الزم برخوردار هستيم يا خير.
وى با اشاره به تالش هاى اياالت متحده براى اعمال 
و  ايران  بحث برانگيز  هسته اى  برنامه  بر  محدويدت 
اطمينان يافتن از ماهيت صلح آميز آن گفت، به همين 
عهده  به  را  سياست هايى  رهبرى  من  كه  است  دليل 
گرفتم كه سخت ترين تحريم ها را عليه تهران اعمال 
كرد تا آن كشور را به پاى ميز مذاكره كشاند و سپس 

از توافق جامع با آن كشور حمايت كردم.
به گفته خانم كلينتون، با اجراى توافق جامع اتمى 
بين ايران و جامعه جهانى، خطر غنى سازى اورانيوم 
در ايران بر طرف شده و زمان گريز هسته اى براى 
تهران افزايش يافته و ساز و كارهاى نظرتى دقيق و 
گسترده اى بر روى فعاليت هاى هسته اى ايران اعمال 
شده است و در نتيجه آن «حقيقتا معتقدم كه اياالت 

متحده، اسرائيل و جهان امن تر شده است.»
او  حامى  سياستمداران  برخى  و  نتانياهو  بنيامن 
اين  با  ابتدا  از  جمهوريخواهان،  ويژه  به  آمريكا،  در 
اعتماد  قابل  ايران  اسالمى  جمهورى  كه  استدالل 
نيست، با گفت وگوهاى هسته اى دولت باراك اوباما و 
هر توافق برآمده از آن مخالف بوده اند و تالش زيادى 

براى به سرانجام نرسيدن آن انجام دادند.
با اين حال با نتيجه دادن مذاكرات و حصول توافق 
در  آن  اجراى  رسمى  اعالم  و  ماه 1394  تير  در 23 
دى ماه گذشته، تمركز دو طرف، چه دموكرات ها و 
چه جمهخوريخواهان، بر اجراى دقيق و نظارت بر 

هرگونه  با  برخورد  لزوم  و  توافق  در  ايران  تعهدات 
انحراف احتمالى از سوى تهران بوده است.

اين  تمام  با  گفت،  زمينه  اين  در  كلينتون  خانم 
سخنرانى  در  گذشته  سال  كه  همانطور  پيشرفت ها، 
راستى  و  اعتماد  گفتم،  بروكينز  مرسسه  در  خود 
آزمايى به تنهايى كافى نيست، بلكه «رويكرد ما بايد 

بى اعتمادى و راستى آزمايى باشد.»
بارها  اوباما  باراك  دولت  كه  است  حالى  در  اين 
و  جهانى  جامعه  بين  توافق  كه  است  كرده  تاكيد 
ايران بر اساس اعتماد بنا نشده است، بلكه بر اساس 
راستى آزمايى – كه بر در چارچوب ساز و كارهاى 
مشخص، دقيق و گسترده كه توسط آژانس بين المللى 

انرژى اتمى انجام خواهد شد – استوار است.
خانم كلينتون با در ادامه سخنان خود، با اشاره به 
فعاليت هاى بى ثبات كننده ايران در منطقه گفت، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى و عوامل آن در منطقه در 
جوالن  بلندى هاى  در  را  موقعيتى  تا  هستند  تالش 
براى خود ايجاد كنند كه از آن طريق بتوانند اسرائيل 

را تهديد و «ترويست هاى فلسطينى» را تجهيز كنند.
سخنرانى ها  نيز  امشب  كه  اين  بيان  با  وى 
از  ايران  با  ارتباط  در  را  زيادى  لفاظى هاى  و 
رياست  انتخابات  نامزدى  داوطلبان  ديگر  سوى 
جمهورى آمريكا خواهيد شنيد، گفت «اما تفاوت 
درباره  صرف  كردن  صحبت  بين  است  بسيارى 
پاسخگو نگه داشتن ايران، و انجام دادن اقدامات 

عملى در اين راستا.»
هيالرى كلينتون در ادامه گفت كه رئيس جمهورى 
بعدى اياالت متحده بايد قادر باشد كه، در صورت 
كوچكترين تخلف ايران از تعهدات خود در توافق، با 
استفاده از ائتالف جهانى موجود، به آن پاسخ دهد و 
براى اين منظور بايد ساختارهاى قانونى و ديپلماتيك 

براى باز گرداندن تحريم ها حفظ شوند.

جو بايدن در ايپك: جمهورى اسالمى را 
مانند عقاب زير نظر داريم

110 هزار بازديد از 
پيام نوروز اوباما

هيالرى كلينتون در ايپك: رفتار ايران، آمريكا و 
اسرائيل را ناگزير به هم پيمانى مى كند

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

پيام نوروزى باراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا براى 
مردم ايران، پس از گذشت تنها يك روز بيش از 62 هزار 
بار در كانال يوتيوب كاخ سفيد ديده شد و اين تعداد در 
روز دوم به بيش از 105 هزار بازديد رسيد و در زمان تنظيم 
اين خبر براى چاپ اين تعداد به بيش از 110 هزار بازديد 

كننده رسيده است.
رئيس جمهورى آمريكا در اين پيام ويديويى كه به عنوان 
با  شده،  منتشر  مقام  اين  در  اوباما  نوروزى  پيام  آخرين 
استقبال مواجه شده و با اشاره به روابط دو كشور آمريكا 
و ايران گفت براى اولين بار در چند دهه گذشته، فرصتى 

براى آينده متفاوتى بوجود آمده است.
ديگر ويديوى هاى چند روز اخير كانال يوتيوب كاخ 
سفيد به اين ميزان بيننده نداشته است. با اين حال، ويديوى 
مربوط به حضور نخست وزير كانادا در آمريكا، كه حدود 
يك هفته پيش منتشر شد، بيش از 115 هزار بار ديده شده 

است.
على  اوباما،  باراك  نوروزى  پيام  از  پس  روز  يك  تنها 
خامنه اى در سخنرانى خود در مشهد بار ديگر به اياالت 
متحده حمله كرد و با رد پيام نوروزى كاخ سفيد، گفت 

سفره هفت سين كاخ سفيد «بچه گول زنى» است.
آقاى اوباما در پيام خود گفته آمريكا آماده تعامل با ايران بر 

اساس منافع مشترك و احترام است.
برخى كارشناسان با توجه به برخى نكات مشترك بين پيام 
پرزيدنت اوباما و حسن روحانى كه هر دو سعى داشتند 
روى موضوع توافق هسته اى تمركز كنند، مى گويند واكنش 
تند على خامنه اى پاسخى به همين همصدايى بين كاخ 

سفيد واشتنگتن و نهاد رياست جمهورى در تهران است.
با اين حال ايرانيان خارج از ايران آخرين پيام نوروزى 
تشريفاتى  بيشتر  و  نرم  پيامى  را  اوباما  جمهور  رييس 
عرض يابى مى كنند كه نقش مهمى در معادالت بين دو 

كشور ندارد.
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نقد و نظر:

كمدى ميرنوروزى، ادامه تراژدى «سوگ سياوش» از 
نمايش هاى روحوضى و محبوب مردم فالت ايران 
بوده كه در ايام نوروز در روستاها و شهرهاى گوناگون 
اجرا مى شده است. با اين همه در منشا پديدارى آن 
كتاب  در  بهار،  مهرداد  دكتر  ندارد.  وجود  نظر  اتفاق 
كمدى  و  مفرح  «پرده  را  ميرنوروزى  ايران»  «اساطير 
سوگ سياوش »خوانده است:«سياوش خداى گياهان 
بوده كه براى بارورى گياهان بايستى هرساله خونش بر 
زمين ريخته مى شد تا حيات گياهى بر زمين تداوم يابد. 

پرسياوشان بازمانده چنين رخدادى ست.»
 اما بهرام بيضايى در كتاب نمايش در ايران ميرنوروزى 
او  است.  دانسته  برنشين  كوسه  سنتى  بازى  ادامه  را 
دسته  يكى  اسالم  از  پيش  هاى  جشن  «از  مى نويسد: 
كوسه است كه پس از اسالم هم ادامه خود را حفظ 
كرده و در قرن هاى پنجم و ششم با تغيير كوچكى در 
شكل و هنگام برگزارى بدل به ميرنوروزى يا پادشاه 
نوروزى شد كه امروزه در واليات دورافتاده جارى بوده 

و هست.»
مى نويسد:  جهانگشا  تاريخ  در  جوينى  ملك  عطا 
و  كردند  موسوم  سلطنت  اسم  با  اتفاق  به  را  «خمار 
پادشاه نوروزى از او برساخته و ايشان غافل از آنچه در 
جهان چه فتنه و آشوب است.» حافظ نيز اجراى نمايش 
سرنوشت  تكرار  براى  بشرى  تالشى  را  ميرنوروزى 

خدايان خوانده است:

سخن در پرده مى گويم چوگل از غنچه بيرون آى
كه بيش از پنج روزى نيست حكم ميرنوروزى
مى اندر مجلس آصف/ به نوروز جاللى نوش!
كه بخشد جرعه جامت/ جهان را ساز نوروزى

معاصر  كارگردان  و  نويسنده  استادمحمد  محمود 
«پادشاه  مى نويسد:  ميرنوروزى  پيرامون  پژوهشى  در 
نوروزى 5 روز پادشاه بود و با هيبت نمايشى در شهر 
مى گشت و يك سال فرمانروايى حاكمان و قضاوت 

قاضيان زمانه را به نمايش مى گذاشت.».
با گذشت زمان، نمايش آيينى و اسطوره اى باززايى 
سياوش  به موقعيتى براى نقد علنى حاكميت زمانه 
روزه  چند  اين  در  مردم  شد.  تبديل  مردم  توسط 
نوروزفرصتى طاليى مى يافتند تا بى نگرانى از مجازات 
ريشخند  به  را  آنان  ناصالح  اعمال  حاكمان،  كيفر  و 

بگيرند..
همگانى  نمايش  اين  فراموشى  علت  استادمحمد 
مى افزايد  و  دانسته  مغول  حاكمان  اكيد  ممنوعيت  را 
«مغوالن حاكم تاب 5 روز نقد قدرت را نداشته آن را 
فتنه اى عليه مغوالن دانسته راى به ممنوعيت اجراى 

اين نمايش دادند».  
 فرزانه ابراهيم زاده نيز درپژوهشى ديگر مى نويسد:: 
«در دهم فروردين ديدم جماعت كثيرى سواره و پياده 
مى گذرند كه يكى از آنها با لباس فاخر به اسب رشيدى 
نشسته و چترى بر سر افراشته بود. جماعتى در جلو 
و عقب او روان بودند. يك دسته هم پياده به عنوان 
شاطر و فراش كه بعضى چوبى در دست داشتند در 
ركاب او يعنى پيشاپيش جنبين و عقب او روان بودند. 
چند نفر هم چوب هاى بلندى در دست داشتند كه بر 
سر هر چوبى سر حيوانى از قبيل گاو و گوسفند بود، 
يعنى استخوان جمجمه حيوان. اين رمز آن بود كه امير 
از جنگ فاتحانه برگشته و سرهاى دشمنان را با خود 
مى آورد.  دنبال اين جماعت، انبوه كثيرى از مردم روان 
بودند و هياهوى بسيار داشتند، تحقيق كردم، گفتند كه 
در نوروز يك نفر امير مى شود كه تا سيزده عيد امير و 
حكم فرماى شهر است و بعد از تمام شدن سيزده روز 

دوره عمارت او سر مى آيد.»
دركتاب نمايش در ايران نوشته بهرام بيضايى آمده 
است:«نخستين روز بهار آغاز زندگى نوين مردم بود. 
در اين روزها به مناسبت آغاز سال نو و نوروز شادمانى 
مى كردند و نمايش هاى خاص و اغلب هم دسته جمعى 

اجرا مى شد. در واقع نو شدن سال و آمدن بهار، بهانه اى 
بود تا اهالى يك روستا، يا شهر دور هم جمع شوند و 

اشتياق خود را به اين تازه از رسيده نشان دهند.».
محمود استادمحمد نمايشنامه نويسى كه  در آثارش 
هميشه گوشه چشمى به آيين ها و سنت هاى ايرانى 
دارد، در پژوهش هاى خود در رابطه با ميرنوروزى ، 
استقبال مردم از بهار را اين گونه توصيف مى كند: «ورود 
بهار و آغاز فصل شكوفه دادن درختان و رفتن سرما 
جشن هايى را در سراسر ايران به همراه داشت. مردم 
وليمه مى دادند و در هر جايى به شكل هاى مختلف 
جشن برپا مى كردند كه عمدتا نمايش هاى دسته جمعى 

بود.»
اين بازى ها با كمك بخشى يا همه مردم يك منطقه 
برگزار مى شد، اما نام اين بازى ها چه بود؟ «الله تقيان» 
پژوهشگر تئاتر به چند نام اشاره دارد: «در اين گونه 
نمايش ها مردم يك يا چند منطقه دور هم جمع مى شدند 
و آيين هاى خاصى را برگزار مى كردند كه مهم ترين آن 
ميرنوروزى، آتش افروز و كوسه برنشين بود كه هنوز 

در برخى از مناطق مختلف برگزار مى شود.»
به نظر كارشناسان هنرهاى نمايشى مهم ترين گونه 
نمايش نوروز، ميرنوروزى بود كه هنوز در برخى از 
مناطق رواج دارد. مير نوروزى يك حاكم موقتى بود 
كه در مدت سيزده روز بر تخت مى نشست و حكم 
مى راند. درباره اين كه اين هنر از كى و در كجا آغاز 

شده است اطالع چندانى وجود ندارد.
 از جشن هاى پيش از اسالم يكى دسته كوسه است 
كه پس از اسالم هم ادامه خود را حفظ كرده و در قرن 
هاى پنجم و ششم با تغيير كوچكى در شكل و هنگام 
برگزارى بدل به دسته «ميرنوروزى» يا «پادشاه نوروزى» 
شد كه هم چنان تا نيم قرن پيش در شهرهاى آباد و 

امروزه در واليات دورافتاده جارى بوده و هست.»
بيضايى در كتاب نمايش در ايران اين ويژگى ها را 
چهره  كريه  و  پست  مرد  «ميرنوروزى  مى شمارد:  بر 
اى بود كه در روزهاى نوروز براى مضحكه و شادى 
چند روزى برتخت مى نشست و به جاى پادشاه يا امير 
واقعى حكم هاى مسخره صادر مى كرد، براى مصادره 

اموال فالن ثروتمند يا به بند كشيدن فالن زورمند»
نكته اى كه اما در مورد ميرنوروزى همچنان پوشيده 
مانده، سابقه اين آيين نمايشى است. در واقع هنوز كسى 
به درستى نمى داند، اين نمايش چه زمانى و توسط چه 
هاى  نوشته  از  بسيارى  در  است.  يافته  رواج  كسانى 
كهن نامى از اين حاكم چند روزه برده شده است، براى 
نمونه عطا ملك جوينى در تاريخ جهانگشا مى نويسد: 
«خمار را به اتفاق با اسم سلطنت موسوم كردند و پادشاه 
نوروزى از او بر ساخته و ايشان غافل از آنچه در جهان 

چه فتنه و آشوب است.»
در  هم  ششم  قرن  نويس  تذكره  سمرقندى  دولتشاه 
جايى به اين ماجرا اشاره كرده است: «چند روزى چون 
پادشاه نوروزى در هنگام نوروز در آن دارالسلطنه هرات 

حكومتى شكسته بسته نمود.»
هرچند حافظ عمركوتاه ميرنوروزى را «پنج روزى» 
خوانده است اما درمورد اين مسئله كه مير نوروزى در 
دوره كوتاه حكمرانى خود چه مى كرده و تا كجا اجازه 
دخل و تصرف داشته است، استاد محمد مى نويسد: 
بود،  وزير  بود،  شاه  روز،  پنج  آن  در  نوروز  «امير 
صاحب حكم و قلم و نطع و شمشير بود. تيبره زنان و 
دبيرنويسان را صف اندر صف در خدمت داشت و با 
اين هيبت حكومتى و هيات نمايشى در شهر مى گشت 
و يك سال فرمانروايى شاه وقت و حكومت حاكمان و 

قضاوت قاضيان را به نمايش مى گذاشت.»
اريكه قدرت ميرنوروزى سراسر شهر بود. اين حاكم 
سيزده روزه بر تخت مى نشست و حكم صادر مى كرد 
حكم هايى كه گاه رگه هايى از خشونت داشت و گاهى 
همراه با شادى و مضحكه بود. بنابر آنچه در منابع به 
بى  از  را  روزه  سيزده  حاكمان  اين  است،  مانده  جاى 
خبرانى انتخاب مى كردند و مى گذاشتند هرجورى كه 

دل شان مى خواهد حكم برانند. اما در يك دوره اين 
فرد را از بين اهالى محل و ترجيحا آدم هاى ساده لوح 
و يا كم هوش بر مى گزيدند تا جشن بهارى به واسطه 

حكمرانى او با شادمانى و خنده بيشترى برگزار شود.
نكته مهم در مير نوروزى اين بود كه در اين آيين 
نمايشى مانند ساير آيين ها شبيه سياوش خوانى جمع 
غريب  و  عجيب  احكام  به  و  مى كردند  بازى  كثيرى 
حاكم بهار گوش فرا مى دادند. ميرنوروزى تمثيلى از 
بازگشت به هرج و مرج نخستين و بر هم زدن نظم 
موجود در اداره شهر، كشور و روستا بود. اين حاكمان 
عمدتا افرادى شوخ بودند كه كارهاى مضحكى انجام 
مى دادند و در برخى از موارد صريح اللهجه بودند كه به 
طور سيار در تمام منطقه مى گشتند و مردم شهر را زير 
نظر مى گرفتند. در اين جشن همگانى موسيقى و بهاريه 
خود  براى  مى توانست  حاكم  و  داشت  وجود  سرايى 

وزير و جالد انتخاب كند.
اين آيين اما در طول تاريخ افت و خيزهاى فراوانى 
پيدا كرد. به طورى كه در مقاطعى كمرنگ شد و طى 

سال هاى اخير نيز كمتر به آن پرداخته شده است.
محمود استادمحمد علت كم رنگ شدن اين آيين ها 
را تغيير رفتار و سنت هاى مردم در اثر افت و خيزهاى 
فراوان تاريخى مى داند: «سنت هايى مثل ميرنوروزى 
است  گرفته  شكل  ايرانى  جامعه  دل  در  كه  آن  دليل 
تا آن جايى كه جامعه دچار مسايل بيرونى نشده بود 
تداوم داشت اما حوادثى مانند حمله مغول كه به دنبالش 
تغييراتى را در همه آداب ها و آيين ها به وجود آورد 
اين سنت ها را كمرنگ كرد.» شايد مردم امروز ديگر 
مانند ديروز حوصله كارهاى جمعى و دور هم جمع 
شدن و شادى كردن را ندارند. مگر ديد و بازديدهاى 

عيد به قوت خود باقى مانده است؟!
كارگردان  اند.  شده  گونه  اين  مردم  چرا  راستى  اما 
نمايش آسيد كاظم نفوذ فرهنگ بيگانه را در اين مورد 
مقصر اصلى مى داند: «آسيب اين تداخل فرهنگى كمتر 
از حمله مغول نبود. به دليل استفاده ناصحيح ما، نداشتن 
تحليل نادرست از فرهنگ خودمان و غرب و در هم 
ريختن نظام هاى فكرى و اعتقادى ميرنوروزى و ساير 

آيين ها كمرنگ شد و از بين رفت.»
البته به گفته پژوهشگران عرصه ادبيات نمايشى در 
گوشه هايى از بخش غربى ايران به ويژه روستاهاى 
همدان، آيين ميرنوروزى به صورت محدود و كامال 

نمايشى برگزار مى شود.
«الله تقيان» به تحقيقات «صادق عاشورپور» يكى از 
دست اندركاران تئاتر همدان در اين باره اشاره مى كند: 
«ايشان طى چند سال پيش به دنبال تحقيق در خصوص 
خصوص  به  و  ايران   سطح   در  ميرنوروزى  اجراى 
غرب كشور رفته و نمونه هاى خوبى از ميرنوروزى 

را يافته است كه همه آنها را در كتابى منتشر مى كند.»
اما تقيان و ساير پژوهشگران ادبيات نمايشى معتقدند 
كه اين پژوهش بايد در سطح گسترده انجام پذيرد تا 
نمونه هاى اندك باقى مانده از آيين ميرنوروزى جمع 
فرهنگى  ميراث  «اينها  شوند:  مستندسازى  و  آورى 
شفاهى و ارثيه هاى فرهنگى ما هستند و در زندگى و 
وجود مردم جارى پس بايد به صورت آبرومندى جمع 

آورى و حفظ شوند.»
كاركرد  نظران  صاحب  و  پژوهشگران  از  بسيارى 
اجتماعى آيين ميرنوروزى را فراتر از يك نمايش مى دانند 
و از آن به عنوان يك الگوى حكومت مردم ساالر نام 
فطرت  احترامى به  ميرنوروزى  آيين  «حفظ  مى برند: 
آزادمنش انسان است و قراردادى اجتماعى بين انسان 
حكومت گر و انسان حكومت پذير، در گذشته اين آيين 
را براى دوام حكومت و نقد قدرت حاكم برپا مى كردند 

و شايد يكى از داليل وجود مردم ساالرى ايرانى بود.
آيينه  ميرنوروزى  آيين  پذيرفت،  بايد  درمجموع  
اى بود، راست نما، بى پرده و پروا برابر داد و دهش 
دادگران و توانمندان، از آيين نمايشى كه از قلب جامعه 

بر مى آمد.

آيين «ميرنوروزى»
 هشدارى براى حاكمان مستبد

آيين «ميرنوروزى»
به روايت تصوير از ديروز تا امروز

www.iranshahrnewsagency.com
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جشن نوروزى ميان ارامنه، يهوديان و زرتشتيان

نوروز و زرتشتيان
زرتشتيان از جمله اقوامى هستند كه در طول تاريخ 
عليرغم فشارها وسختى هاى زياد،  نوروز را هم چنان 
پاس داشته و تالش زيادى براى حفظ و نگهدارى آن 
كرده اند. نوروز كه يك عيد ايرانى به شمار مى رود در 
آئيين  زرتشتيان«گاهبار» نام دارد و نوروز«جمشيدى» 
«گاهبار»  روز  آخرين  و  ششمين  در  درست  ايرانيان 

برگزار مى شود.
درميان زرتشتيان مرسوم است كه گاه دركنار سفره 
هفت سين، سفره هفت چينى نيزفراهم مى آورند كه 
در آن هفت نوع ميوه چيده مى شود. ميوه هايى از قبيل، 
انجير، خرما، بادام  كه دركنار آن ها هفت نوع غالت و 
حبوبات از قبيل عدس، برنج و نخود قرار گرفته است. 
زرتشتيان درهنگام تحويل سال از اهورامزدا خواستار 
بركت و فراوانى اين محصوالت در سال نو مى شوند. 
آن ها در روز سيزده بدر آشى مى پزند كه اين حبوبات 

را در داخل آن مى ريزند.
درنوروز زرتشتيان، درسراسر ايران دربامداد نخستين 
آتشكده  به  وبازديد  ديد  براى  مردم  نو  سال  از  روز 
محله مى روند و در آنجا اوستا مى خوانند و به يكديگر 

شادباش مى گويند و سپس به پرسه مى روند.
پرسه سال نو، رسمى است كه براساس آن هرخانواده اى 
كه عزيزى را در آن سال از دست داده، اول سال نو سفره اى 

مى  اندازد و عكس آن عزيز را همراه با گل و نبات و قهوه 
برسر آن سفره  مى گذارد و همه فاميل و آشنايان براى 

«جاسبزباش» اين شخص به منزل او مى روند.
جالب است بدانيم كه نخستين چيزى كه زرتشتيان در 
مراسم ديد وبازديد نوروزى به هم تعارف مى كنند آينه 
و گالب است. به اين معنى كه در اين خانه بهترين چيز 
براى پيشكش به شما روى زيباى خودتان است با بوى 

خوش گالب!

نوروز و يهوديان
 با گذشت بيش از 25 قرن از زندگى يهوديان در ايران، 
اغلب  آداب و سنن اين ملت بزرگ رنگ و بويى ايرانى 
دارد وتاثيرمتقابل فرهنگ ايرانى و يهودى بر يكديگربه 
غنى شدن هردو فرهنگ كمك هاى شايانى كرده است 
و بنا براين يهوديان ايرانى چه در داخل وچه درخارج 
خود  ايرانى  سنن  و  آداب  درحفظ  كشورهمواره  از 

كوشيده اند.
جشن نوروز درميان يهوديان ايرانى به دوران باستان 
باز مى گردد. تنها تفاوت بين سفره هفت سين يهوديان 
و مسلمانان ايرانى قرار دادن شراب و شاهنامه برسر اين 
سفره است. يهوديان همچنين از دو جشن پيش و پس 
از نوروز، يعنى چهارشنبه سورى وسيزده بدراستقبال 

مى كنند و مراسم آن را بجا مى آورند.

درمراسم عيد «پسح» يهوديان كه از نظرزمانى به نوروز 
جا  به  ايرانى  نوروز  مراسم  از  بسيارى  است،  نزديك 
آورده مى شود. مثال سبزكردن سبزه در عيد پسح تنها 

درميان يهوديان ايران رايج است. 
به  دادن  عيدى  و  فاميل  از  بازديد  و  ديد  چنين  هم 
مناسبت عيد پسح تنها در ميان اقوام يهودى ايرانى رواج 

دارد.
نوروز و ارامنه

ارامنه در ايران هرچند نوروز را رسما جشن نمى گيرند 
و مراسمى چون چيدن سفره هفت سين و ديد و بازديد 
به مناسبت نوروز ندارند اما از فرارسيدن بهار استقبال 
مى كنند و نوروز را  كه هم زمان با عيد پاك مسيحيان 

است با جشن و سرور و شادمانى جشن مى گيرند.
جشن عيد پاك يك جشن خانوادگى براى ارامنه ايران 
به شمار مى رود و هركجا كه باشند مى كوشند تا اين 
جشن را در كنار افراد خانواده خود بگذرانند. برسرسفره 
عيد پاك معموال نان فطير و شرابى كه از كليسا آورده 
شده قرار مى دهند. در اين شب ارامنه ايرانى ماهى و 
كوكوى سبزى مى خورند و براى عزيزان از دست رفته 

خود دعا مى خوانند.
اما در ميان ايرانيان ارمنى تبار ساكن كاليفرنيا كه بيشتر 
در شهر گلندل ساكن هستند برپايى نوروز يك سنت جا 

افتاده و مهم تلقى مى شود.

در ميان ايرانيان:

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

جامعه ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز 
اطالعات ايرانيان تماس بگيريد
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هولوكاست
 ستمگرى انسان ها به انسان ها

آخرين سقوط آرياها، خاطرات اولين رئيس ستاد كل 
ارتش پس از انقالب

جشن پوريم

وقايع  درباره  فارسى  زبان  به  چهارجلدى  كتاب 
به  ها  انسان  «ستمگرى  عناوين  با  «هولوكاست» 
«واكنش  هولوكاست»،  به  آمريكا  «واكنش  انسان ها»، 
نسل  هولوكاست،  «پايان  و  هولوكاست»  به  جهانيان 
كشى هاى صد سال گذشته» در بيش از 2400 صفحه 
به همراه 1400 قطعه عكس با پژوهش و نگارش دكتر 
اردشير بابك نيا توسط انتشارات «موسسه وايمن براى 
مطالعات هولوكاست – واشنگتن دى سى» منتشر شده 

است.
ميالدى  نود  دهه  اوخر  در  مى گويد  نيا  بابك  آقاى 
بود كه متوجه شدم هيچ گونه نوشتارى در رابطه با 
اين واقعه هولناك به زبان فارسى در دسترس نيست: 
«كتاب هاى زيادى به زبان انگليسى در اين باره نوشته 
شده اما پارسى زبانان از جزئيات هولوكاست، هيچگونه 
اطالعات نوشتارى و مستندى در دسترس نداشتند. من 
الزم  آن  دانستن  كه  است  موضوعى  اين  كردم  فكر 

است.»      
پزشكى  دكتراى  دريافت  از  پس  كه  نيا  بابك  دكتر 
از دانشگاه تهران به آمريكا آمد تا در دانشگاه «جانز 
هاپكينز» تحصيالت خود را ادامه دهد به ياد مى آورد كه 
در مدارس ايران آن زمان هم به او و همشاگردى هايش 
شد:»ما  نمى  آموخته  هولوكاست  درباره  زيادى  چيز 
مى دانستيم كه 6 ميليون نفر در اين واقعه كشته شدند 
و هيچ چيز ديگرى در اين مورد نمى دانستيم. فقط يك 
اسم در ارتباط با اين موضوع درذهن ما باقى مانده بود: 

هيتلر.»
زمانى  كتاب  نوشتن  لزوم  مى گويد:»  نيا  بابك  آقاى 
برايم مسلم شد كه پسر دوستى از ايران براى ديدار ما 
به آمريكا آمد. اين پزشك جوان با ديدن كتاب هايى كه 
با موضوع هولوكاست در كتابخانه من چيده شده بود از 

من پرسيد: دكتر بابك نيا، هولوكاست چيه؟»
چندى بعد دكتر بابك نيا كار طبابت را به طور موقت 
كنار گذشت تا اوقات خود را صرف پژوهش و نوشتن 
كتابى درباره وقايع «هولوكاست» به زبان فارسى كند: 
«بيش از هرچيز ديگر مى خواستم بدانم كه چه كاستى 
كه  دارد  وجود  انسانى  جوامع  و  انسان  طبيعت  در 

فاجعه اى چون هولوكاست را ممكن مى سازد؟
 در كتاب نخست از مجموعه «هولوكاست» با عنوان 
عنوان  به  آلمان  از  انسان ها»،  بر  انسان ها  «ستمگرى 
«زادگاه يهوديت مدرن و نيز قتلگاه يهوديان اروپا «نام 
برده شده و ضمن بررسى تاريخ استقرار يهوديان در 
منطقه (در حدود قرن چهارم ميالدى)، از رابطه آن ها با 
مردم آلمان در طول 1600 سال اقامت در اين كشور به 
عنوان «تاريخ پرمخاطره اى كه يهودى ستيزى نيز بخش 

ثابتى از آن بوده « نام برده شده است.
بررسى اين بخش از كتاب به خواننده نشان مى دهد 
كه به استثناى سال هاى آخر قرن نوزدهم و نخستين 
دهه هاى قرن بيستم كه ضديت با يهوديت، ريشه نژادى 
سنتى  ريشه هاى  مسئله  اين  ادوار  ساير  در  كرد،  پيدا 

مذهبى داشته است.
درفصل هاى ديگر كتاب اول «هولوكاست» پيشينه و 
نشانه هاى تاريخى ستمگرى ها و جنايات نازى ها به 
يهوديان كه در سال هاى 1923 تا 1937 بيش از پيش 

گسترش پيدا مى كند بررسى شده است.

يا  ناخت»،  «كريستال  بخش  در 
سال  از  شكسته،  شيشه هاى  شب 
«سرنوشت  سالى  عنوان  به   1938
بى توجهى  دهنده  «نشان  و  ساز» 
يهوديان  شوم  سرنوشت  به  دنيا 
برده  نام  نازى ها»  دست  در  اسير 
شده است. در اين دوره، با گذشت 
بر  ها  نازى  حكومت  از  سال  پنج 
كامل  كنترل  اس ها  اس  آلمان، 
كشور را به دست گرفته بودند و 
هيتلر طرح برنامه تهاجم به اتريش، 
چكسلواكى و لهستان و گسترش 
كشور آلمان در اروپا را با وزيران 
اعتماد  مورد  هاى  ژنرال  و  كابينه 

خود در ميان گذاشت.
با اجبارى ساختن صدور يك «نام 
آلمانى  يهودى  هر  براى  يهودى» 
كه نام يهودى نداشت، انجمن هاى 
خيريه يهوديان آلمان نيز مزيت هاى 
اعانه  آورى  جمع  حق  و  قانونى 
براى يهوديان مستمند را از دست 
دادند. به يهوديان دستور داده شد 
كه امالك و اموال خود را در اداره 

پليس ناحيه به ثبت برسانند و اعالم شد كه مقامات 
مسئول در موقع مناسب مى توانند از اين اموال براى 

پيشبرد برنامه هاى اقتصادى آلمان استفاده كنند.
دو شب موسوم به»شب شيشه هاى شكسته» همراه با 
انهدام خانه هاى يهوديان به دست گروه هاى ضربت 
هاى  فروشگاه  تخريب  كليساها،  زدن  آتش  نازى، 
يهودى و تاراج اجناس آن ها، نقطه عطفى براى آغاز 
اقدامات گسترده و افراط گرايانه تر براى حذف كامل 
يهوديان از عرصه حيات اجتماعى و اقتصادى آلمان و 
تحقق طرح يك آلمان «بدون يهودى» و «آريايى» بود

 
كتاب دوم با عنوان «واكنش آمريكا به هولوكاست»، 
ديگر  و  كشور  اين  رهبران  اعتنايى  بى  و  برخورد 
كشورهاى جهان آزاد در آغاز ستمگرى هاى نازى ها 
به يهوديان آلمان، از جمله عدم صدور ويزا براى نجات 
پناهندگان يهودى ازآلمان را بررسى مى كند: «واكنش و 
رفتار مردم و دولت آمريكا به ستمگرى هاى نازى ها 
در حق يهوديان اروپا و كوشش هاى اين كشور براى 
نجات قربانيان هولوكاست با در نظر گرفتن زيربناى 
ارزش هاى اخالقى انسانى و دمكراتيك اين ملت و نيز 
قابليت هاى دولت اين كشور براى نجات آن ها بسيار 

غيرعادالنه و ناچيز بودند.»
كتاب سوم با عنوان «واكنش جهانيان به هولوكاست» 
عكس العمل انگلستان، دولت ها و مردم كشورهاى 
مختلف اروپايى و حتى پاپ و واتيكان را مورد بحث و 
بررسى قرارداده و ضمن اختصاص بخشى به يهوديان 
مجارستان به عنوان آخرين گروه قربانيان هولوكاست، 
به واكنش مردم آلمان به جنايات نازى ها پرداخته است.
دركتاب چهارم، با عنوان «پايان هولوكاست و رهاسازى 
اردوگاه هاى نازى» اسناد و مدارك، شخصيت ها و 
رويدادها در رابطه با هولوكاست و ديگر نسل كشى 

هاى صدسال گذشته جهان بررسى شده است.
دكتربابك نيا مى گويد: «هولوكاست يك فاجعه بشرى 
و زنگ خطرى براى همه انسان هاست. زنگ خطرى 
كه به ما گوشزد مى كند كه آدم ها براى ستمگرى و 
اعمال جنايات غيرقابل تصور در حق همنوعان خود 
چه قابليت ها و توانايى هاى نامعقولى دارند و اين 
وحشى گرى ها به زمان و مكان خاصى محدود نمى 

شود و مى تواند در هر نقطه از جهان بوقوع بپيوندد
 نويسنده در كتاب «هولوكاست» اين سئوال را مطرح 
مى كند كه «چگونه رژيمى در مدتى كوتاه كشتارهايى 
چنين ستمگرانه و غيرانسانى را به نوعى وظيفه ملى 
بدل مى كند؟» و اين كه «چگونه جهان و جهانيان اجازه 

مى دهند چنين فجايعى رخ دهد؟»
دكتر بابك نيا مى گويد:»هولوكاست، به صورت طرح 
منظم و حساب شده كشتار همگانى يهوديان اروپا در 
دوران جنگ جهانى دوم، يك فاجعه يهودى و يا يك 
ندارد.  تعلق  يهوديان  به  تنها  و  نيست  يهودى  مسئله 
هولوكاست  است.  انسانى  اخالقى  مرگ  هولوكاست 
رفتار  و  افكار  زاييده  و  دمكراسى  اخالقى  شكست 
حساب شده سياستمداران و بوروكرات هاى بى عاطفه 

و مرگ پيشه است.»
آقاى بابك نيا مى گويد: «متاسفانه پژوهش، بررسى و 
آگاهى از جزئيات اين فاجعه درك آن را آسان تر نمى كند 
و ديوارى نفوذ ناپذير براى هميشه پژوهشگران و تاريخ 

نويسان را از واقعيت اين فاجعه جدا نگهداشته است.»
هاى  پژوهش  استاد  ليپستات»  «دبورا  پروفسور 
«هولوكاست» دانشگاه «امروى» يكى از نخستين افرادى 
است كه از انتشار كتاب «هولوكاست» به زبان فارسى 
استقبال كرده است. او با اشاره به 110 ميليون فارسى زبانى 
كه در سراسر جهان وجود دارند مى گويد:»من فكر مى كنم 
انتشار كتابى براى بررسى تاريخى مسئله هولوكاست به 

زبان فارسى از اهميت زيادى برخوردار است

در دنياى كتاب و نشر:

در  كه  اخير  دهه  چندين  تحوالت  كتاب؛  اين  در 
رخ  نگارنده  نظامى  سياسى  و  پرماجرا  زندگى  طول 
داده و او خود در بسيارى از آنها حضور و يا نقش 

فعال داشته مورد تحليل و تفسير قرار گرفته است.
در اين كتاب؛ با نگاهى به گذشته تاريخ مستند و 
جمشيد  دوران  در  ايران  اساطيرى  تاريخ  همچنين 
شاه چنين نتيجه گرفته شده كه از نظر كلى؛ اوضاع 
و احوال و نقاط ضعف پادشاهان و رهبران كشور؛ 
و  ارتشيان  طبقه  روحانيت؛  طبقه  حكومتى؛  دربار 
تاريخى؛  بزرگ  سقوط  چهار  هر  در  جامعه  شرائط 
كامًال مشابه و يكسان بوده و در هر چهار مورد نيز 
طرز عمل و رفتار نيروهاى مهاجم و طرز برداشت 

گونه  به  مهاجمين  برابر  در  ايران  جامعه  برخورد  و 
اى شگفت انگيز يكسان و مشابه بوده و شوربختانه؛ 
زده  فلك  جامعه  نه  و  كشور  بزرگان  و  رهبران  نه 
ايران هرگز از گذشته ها پند و عبرت نگرفته و براى 
پيشگيرى از سقوط ها قدمى برنداشتهاند.در البه الى 
مانده  ناگفته  جريانات  و  رويدادها  از  بخشى  كتاب؛ 
مورد  نيز  گرديده  منتهى  بهمن 1357  انقالب  به  كه 

بررسى و تحليل واقع شده است.
نصراهللا توكلى نيشابورى در سال 1327 از دانشكده 
افسرى تهران فارغ التحصيل شده و در شصت و پنج 
سال گذشته در بسيارى از صحنه هاى سياسى نظامى 

ايران حضور و يا شركت فعال داشته است.

سن  آكادمى  در  را  نظام  پياده  عالى  دوره  توكلى 
سير فرانسه؛ دوره هاى متعدد نظامى از جمله دوره 
دوره  آمريكا؛  در  را  شورش  ضد  و  روانى  جنگهاى 
دانشگاه  و  انگلستان  در  را  شيميائى  و  اتمى  دفاع 

جنگ را در كويته پاكستان طى كرده است.
فرماندهى  انقالب؛  شوراى  اولين  طرف  از  وى 
نيروهاى انقالبى و رياست موقت ستاد كل ارتش را 
عهده دار شده و براى جلوگيرى از فروپاشى كشور 
و تقليل خسارات ناشى از تندرويها و هرج و مرج 

تالش و نقش اساسى ايفا ميكند.
در پايان هفته اول انقالب سرهنگ توكلى شخصا از 

كار كناره گيرى نموده است.

عبرى   3276) پيش  قرن   25 حدود  در  واقعه  اين 
يا 484 قبل از ميالد) در كشور ايران ، در دوره اى 
در  و  كردند  مى  زندگى  ايران  در  يهوديان  انبوه  كه 
عقيده مورخين  خشايارشا( كه طبق  پادشاهى  زمان 
در  داد.  بوده)رخ  هخامنشى  بزرگ  داريوش  فرزند 
آن زمان پادشاه طى مراسم جشن هاى سلطنتى بر 
همسر خود خشم گرفت و از ميان دختران ايرانى، 
يك دختر يهودى را به نام استر به همسرى برگزيد 
و او را ملكه ايران زمين اعالم كرد. پس از چندى، 
مردخاى  از  هامان،  نام  به  او  شرير  وزراى  از  يكى 
يهودى كه حاضر به تعظيم در برابر بت او نمى شد، 
كينه به دل گرفت و در ازاى آن پادشاه را به صدور 

حكم قتل عام يهوديان ترغيب نمود.
او قرعه انداخت و روز وفات حضرت موسى را 
به عنوان روز مناسب اجراى آن حكم انتخاب كرد 
(واژه پوريم از ريشه :  پوربه معناى قرعه گرفته شده 

سوگوارى   ، خبر  اين  از  اطالع  با  يهوديان  است). 
مى كنند، اما ناگهان وقايع زمانه با يادآورى يكى از 
خدمات مردخاى يهودى در حق خشايارشا سمت 
ملكه  هاى  تالش  با  و  گيرند  مى  ديگرى  سوى  و 
استر و مردخاى ( كه جزء بزرگان جامعه يهود در 
آن زمان بود) آن حكم باطل مى شود و يهوديان از 
مرگ حتمى نجات مى يابند. شرح مفصل اين واقعه 
قرار  يهود  مقدس  اسفار  جزء  كه  استر  مگيالى  در 

دارد ذكر شده است.
در واقعه پوريم يهوديان به پيشنهاد استر، سه شبانه 
روز تعنيت-روزه گرفتند و از خداوند طلب بخشش 
و عفو نمودند و جهت نجات به او متوسل گشتند.
به دنبال آن ، طى وقايعى ظاهرا» تصادفى آن حكم 
باطل گرديد. يهوديان هر چند كه معجزه اى آشكار 
همانند شكافته شدن دريا را با چشم خود نديدند، 
اما با تحليل سير وقايع و دقت در اعمال خود، اراده 

و  آشكار  كامال  پيشامدها  آن  تمام  در  را  خداوند 
هويدا يافتند و با ايمانى قوى، از واقعه پوريم به نام 

معجزه الهى ياد كردند.
را  پوريم  پنهان  معجزه  كه  است  دليل  همين  به 
تر  ارزشمند  با  پروردگار  آشكار  معجزات  ساير  از 
شمرده اند. چرا كه مومنين با اختيار كامل و با نيروى 
اساس  بر  فقط  نه  و  خود،  درونى  فطرت  و  تعقل 
در  را  خداوند  قدرت  عينى،  و  ظاهرى  مشاهدات 
شايد  كردند.  كشف  زمانه  هاى  خم  و  پيچ  البالى 
يكى از مهمترين فلسفه هاى آفرينش انسان در اين 
جهان و مستور ماندن خالق از ديده او، تكرار واقعه 
پوريم باشد تا شايد هر انسان موحد و خداجويى با 
تالش خود بتواند از پس پرده انبوهى از علت ها و 
معلول هاى دوران زندگى، محبوب خود را بيابد و 

با صداى بلند اعالم كند:
اين خالق من است و او را مى ستايم.
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نوروز يكى از كهن ترين جشن هاى به جا مانده از دوران 
ايران باستان است كه هنوز هم در مناطق مختلف فالت ايران 
جشن گرفته مى شود. نوروزكه زمان برگزارى آن آغاز فصل 
بهار است در ايران و افغانستان آغاز سال نو محسوب مى شود 
و در برخى ازكشورهاى ديگر نيز اين روز به عنوان يك روز 

تعطيل رسمى شناخته مى شود.
براى نخستين بار در تاريخ 30 مارس 2009 (10 فروردين 
1388)، پارلمان فدرال كانادا، اولين روز بهار هر سال را به 

عنوان نوروز ملى ايرانيان و بسيارى از اقوام ديگر اعالم كرد.
 مجمع عمومى سازمان ملل متحد هم در نشستى كه درروز 
23 فوريه 2010 داشته است، 21 ماه مارس را به عنوان «روز 
جهانى عيد نوروز» با ريشه ايرانى به رسميت شناخت. به 
اين صورت نوروز باستانى در تقويم جهانى اعياد سازمان ملل 

متحد جاى گرفت.
در متن به تصويب رسيده در مجمع عمومى سازمان ملل، 
نوروز، جشنى با ريشه ايرانى كه قدمتى بيش از 3 هزار سال 
دارد و امروزه بيش از 300 ميليون نفر آن را جشن مى گيرند 

توصيف شده است.
جشن نوروز از لحظه اعتدال بهارى آغاز مى شود. در دانش 
ستاره  شناسى، اعتدال بهارى يا اعتدال ربيعى در نيم كره 
شمالى زمين به لحظه اى گفته مى شود كه خورشيد از صفحه 
استواى زمين مى گذرد و به سوى شمال آسمان مى رود. 
اين لحظه، لحظه اول برج حمل ناميده مى شود، و در تقويم 
هجرى خورشيدى برابر است با نخستين روز (هرمز روز يا 
اورمزد روز) از ماه فروردين نوروز در تقويم ميالدى با 21 يا 

22 مارس مطابقت دارد.
در كشورهايى مانند ايران و افغانستان كه تقويم هجرى 
شمسى به كار برده مى  شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. 
اما در كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز، تقويم ميالدى متداول 
است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته مى شود اما 

روز آغاز سال محسوب نمى شود.
در متن هاى گوناگون التين، واژه نوروز به اشكال مختلف 
نوشته مى شود(Norooz, Nurooz )  اما به باور دكتر 
احسان يارشاطر بنيان گذار دانشنامه ايرانيكا، نگارش اين واژه 
 (Nowrooz) با توجه به قواعد آواشناسى در زبان التين
نوشته مى شود و اين نوع نگارش التين كلمه نوروز هم اكنون 
در نوشته هاى يونسكو و بسيارى از متون سياسى به كار مى 

رود.
پيدايش نوروز

منشا و زمان پيدايش نوروز، به درستى معلوم نيست. در 
برخى از متن هاى كهن ايران از جمله شاهنامه فردوسى و 
تاريخ طبرى، جمشيد و در برخى ديگر از متن ها، كيومرث 
به  عنوان پايه  گذار نوروز معرفى شده است. پديد آمدن نوروز 
در شاهنامه، بدين گونه روايت شده است كه جمشيد در حال 
گذشتن از آذربايجان ، دستور داد تا در آنجا براى او تختى 
بگذارند و خودش با تاجى زرين بر روى تخت نشست. با 
رسيدن نور خورشيد به تاج زرين او، جهان نورانى شد و مردم 

شادمانى كردند و آن روز را روز نو ناميدند.
برخى از روايت  هاى تاريخى، آغاز نوروز را به بابليان نسبت 
مى دهد. بر طبق اين روايت ها، رواج نوروز در ايران به 538 
سال قبل از ميالد يعنى زمان حمله كوروش بزرگ به بابل بر 
مى گردد. همچنين در برخى از روايت ها، از زرتشت به  عنوان 
بنيان  گذار نوروز نام برده شده است. اما در اوستا (دست كم 

در گات ها) نامى از نوروز برده نشده است.
دودمان  گذار  بنيان   دوم  كوروش  بار،  نخستين  براى 
هخامنشى ، نوروز را در سال 538 قبل از ميالد، جشن ملى 
اعالم كرد. وى در اين روز برنامه هايى براى ترفيع سربازان، 
پاكسازى مكان هاى همگانى و خانه هاى شخصى و بخشش 
محكومان اجرا مى نمود. در زمان داريوش يكم، مراسم نوروزى 
در تخت جمشيد برگزار مى شد. هخامنشيان نوروز را با شكوه و 
بزرگى جشن مى  گرفته اند و شواهد نشان مى دهد كه در زمان 
داريوش اول هخامنشى، درحدود 416 قبل از ميالد سكه هايى 

نيز از جنس طال در رابطه با نوروزضرب مى شده است.
در دوران هخامنشى، جشن نوروز بين 21 اسفند تا 19 

ارديبهشت برگزار مى شده است.
در زمان اشكانيان و ساسانيان جشن هاى متعددى كه نوروز 
و مهرگان در صدر آن ها قرار داشته برگزار مى شد. در دوران 
ساسانيان جشن هاى نوروزى به دو دوره نوروز كوچك و نوروز 
بزرگ تقسيم مى شد. نوروز كوچك يا نوروز عامه پنج روز بود 
و از يكم تا پنجم فروردين گرامى داشته مى شد و روز ششم 
فروردين (خرداد روز)، جشن نوروز بزرگ يا نوروز خاصه برپا 
مى شد. در هر يك از روزهاى نوروز عامه طبقه  اى از طبقات 
مردم (دهقانان، روحانيان، سپاهيان، پيشه  وران و اشراف) به 
ديدار شاه مى  آمدند و شاه به سخنان آن ها گوش مى  داد و 
براى حل مشكالت آن ها دستوراتى صادر مى  كرد. در روز 
ششم، شاه حق طبقات گوناگون مردم را ادا كرده بود و در اين 

روز، تنها نزديكان شاه به حضور وى مى آمدند. 
شواهدى وجود دارد كه در دوران ساسانى سال هاى كبيسه 
رعايت نمى  شده  است. بنابراين نوروز هر چهار سال، يك روز 
از موعد اصلى خود (آغاز برج حمل) عقب مى  ماند و در نتيجه 
زمان نوروز در اين دوران همواره ثابت نبوده و در فصل هاى 

گوناگون سال جارى بوده است.
اردشير بابكان، بنيان گذار سلسله ساسانيان، در سال 230 
ميالدى از دولت روم كه از وى شكست خورده بود، خواست 
كه نوروز را در اين كشور به رسميت بشناسند. اين درخواست 
مورد پذيرش سناى روم قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به 

عنوان روز«لوپركال» شناخته مى شد.
در دوران ساسانيان، 25 روز پيش از آغاز بهار، در دوازده 
ستون كه از خشت خام برپا مى كردند، انواع حبوبات و غالت 
(برنج، گندم، جو، نخود، ارزن، و لوبيا) را مى  كاشتند و تا روز 
شانزدهم فروردين آنها را جمع نمى  كردند. هر كدام از اين 
گياهان كه بارورتر شود، در آن سال محصول بهترى خواهد 
داد. در اين دوران هم چنين متداول بود كه در بامداد نوروز، 
مردم به يكديگر آب بپاشند. از زمان هرمز اول مرسوم شد 

كه مردم در شب نوروز آتش روشن نمايند. همچنين از زمان 
هرمز دوم، رسم دادن سكه در نوروز به عنوان عيدى متداول 

شد.
 نوروز پس از اسالم

در تاريخ پس از اسالم ايران، از جمله در زمان امويان نشانه 
ديگرآيين هاى  يا  سورى  چهارشنبه  جشن  برگزارى  از  اى 
نظر  به  نيز  عباسيان  زمان  در  و  نيست  دست  در  نوروزى 
از  مردمى،  هداياى  پذيرش  براى  گاهى  خلفا  كه  مى رسد 
نوروز استقبال مى  كرده اند. با به روى كار آمدن سلسله هاى 
سامانيان و آل بويه، جشن نوروز يك بار ديگر با گستردگى 

بيشترى برگزار  شد. 
ملك  شاه  جالل الدين  دستور  به  سلجوقيان،  دوران  در 
سلجوقى تعدادى از ستاره شناسان ايرانى از جمله خيام براى 
بهترسازى گاهشمار ايرانى گرد هم آمدند. اين گروه، نوروز را 

در يكم بهار قرار دادند و جايگاه آن را ثابت نمودند.
نوروز در دوران صفويان نيز برگزار مى شد. در سال 1597 
ميالدى، شاه عباس صفوى مراسم نوروز را در عمارت نقش 
جهان اصفهان برگزار نمود و اين شهر را پايتخت هميشگى 

ايران اعالم نمود.
نوروز به  عنوان يك ميراث فرهنگى در دوران معاصر همواره 
مى شود.  برگزار  ساله  هر  و  داشته  قرار  مردم  توجه  مورد 
برگزارى اين جشن به ويژه در ميان ايرانيان و افغانيان مهاجر 
در كشورهاى مختلف جهان رواج دارد. البته برگزارى جشن 
برخى  توسط  كشورها  از  برخى  در  آشكار  به  صورت  نوروز 
حكومت  است.  بوده  ممنوع  زمانى  مدت   براى  حكومت ها 
شوروى برگزارى جشن نوروز را در برخى از كشورهاى آسياى 
ميانه مانند تركمنستان، قرقيزستان و تاجيكستان ممنوع 
كرده بود و اين ممنوعيت تا زمان ميخائيل گورباچف ادامه 
داشت. با اين وجود، مردم اين مناطق نوروز را به  گونه پنهانى 
و يا در روستاها جشن مى گرفته  اند، همچنين برخى از مردم 
اين مناطق براى جلب موافقت مقامات محلى نام ديگرى بر 
مردم  تاجيكستان،  در  مثال  براى  مى گذاشتند.  نوروز  روى 
با اتالق جشن الله يا جشن 8 مارس سعى مى كردند كه 
آيين هاى نوروزى را بدون مخالفت مقامات دولتى به جاى 
آورند. هم چنين در افغانستان، در دوران حكومت طالبان، 
برگزارى جشن نوروز ممنوع بود و اين حكومت تنها تقويم 

هجرى قمرى را به رسميت مى شناخت.
منطقه اى كه در دوران باستان در آن جشن نوروز برگزار 
جشن  اين  و  مى  شود  كشور  چند  شامل  امروزه  شد،  مى  
باستانى ايرانيان به صورت مشابهى همچنان در اين كشورها 
جشن گرفته مى شود. براى مثال در افغانستان در روز اول 
نوروز، سفره هفت  ميوه مى چينند ولى در ايران، سفره هفت 
سين مى اندازند. جغرافياى نوروز با اسم نوروز يا مشابه آن در 
سراسر خاورميانه، بالكان، قزاقستان، تاتارستان و آسياى ميانه 
چين شرقى (تركستان چين) سودان زنگبار، آسياى كوچك 
،سراسر قفقاز تا آستراخان، هندوستان، پاكستان بنگالدش، 

نپال و تبت محدود مى  شود.

از آنجا كه نوروز هنگام شادى و طرب و خرمى و نوشدن 
طبيعت و انسان و مژده بخش آمدن بهار و روشنايى است ، 
بى ترديد سهم مهمى در توليد الحان و نواهاى گوناگون در 
موسيقى ايران در دوران پيش از اسالم ، و بويژه در دوران 
ساسانيان داشته است. چنان كه در نام گذارى بسيارى از نواها 
و گوشه هاى دستگاه هاى موسيقى ايرانى نام نوروز به كار 
رفته و برخى از آن ها تا به امروز نيز باقى مانده است. تركيب 
هاى مختلف با واژه نوروز آن گونه كه در لغت نامه دهخدا گرد 

آمده چنين است:
 ( اللغات  (غياث  موسيقى.  از  اى  نغمه  نام  بزرگ.  نوروز 
(از برهان قاطع) نام نوائى است (انجمن آرا) نام لحنى است. 

(جهانگيرى)
مطربان ساعت به ساعت بر نواى زير و بم
گاه سروستان زنند امروز و گاهى اشكنه

گاه زير قيصران و گاه تخت اردشير
گاه نوروز بزرگ و گه نواى بسكنه ( منوچهرى)

نوروز بزرگم بزن اى مطرب امروز
زيراكه بود نوبت نوروز به نوروز (منوچهرى)

نوروز اصل. در موسيقى، يكى از آوازهاى شش گانه قدما. 
اين آواز با عراق ، زيرافكند، اصفهان و حسينى مناسب است. 
(فرهنگ فارسى معين ). به نظر مى رسد كه همان نوروز باشد، 
ظاهراً از بوُسليك و حسينى مشتق شده است. (رساله بهجت 

الروح)

نوروز بياتى. در موسيقى ، يكى از شعب بيست وچهارگانه 
موسيقى قدما و آن پنج نغمه است و از طرفين نغمات براى 
تزيين بر آن اضافه كنند، لحن آن محزون و رقت انگيز باشد 
و به حجازى و بوُسليك نزديك باشد. (فرهنگ فارسى معين)

نوروز جاللى. جشن نوروز كه در زمان جالل الدين ملكشاه 
طبق تقويم جاللى در آغاز برج حمل تثبيت شد.

نوروز خارا. در موسيقى ، نام شعبه اى است از مقام نوا. 
(بهجت الروح ) (جهانگيرى ) (انجمن آرا) (رشيدى ) (غياث 

اللغات) (برهان قاطع) (آنندراج ) 
نوروز خردك. (فرهنگ فارسى معين ) از پنجمين نغمه 
است و يك و نيم  بانگ دارد. تركيب پرده: از اولين نغمه مقام 
حجاز و حصار شروع شده به همايون ، نهفت ، اوج ، زابل ، 
گردانيه، زنگوله و عزال مى رود، اين فرود نوروزخارا ناميده مى 

شود. (بهجت الروح)
همى گفتم ره نوروز خارا

به ناى آهسته چون نايى خوش آهنگ. (هدايت)

نوا آمد مقام و هست مشهور
ز وى نوروز خارا دان و ماهور

ز پنجم نغمه اش نوروز خاراست
هم از شش نغمه ماهور آشكاراست. (بهجت الروح)

نوروزخاصه. نوروز بزرگ. جشنى كه در دنباله نوروزعامه 
از ششم فروردين به بعد برپا مى داشتند و در اين ايام شاهان 

زندانيان را آزاد و مجرمان را عفو مى كردند. (فرهنگ فارسى 
معين ).

نوروز خردك. نغمه اى است از موسيقى. (برهان قاطع) 
(آنندراج ) لحنى است. (جهانگيرى ) نغمه اى است كه در آواز 
راست پنجگاه و آواز همايون نواخته مى شود. نوروز كوچك. 

نوروز خارا. (فرهنگ فارسى معين)

نوروز رهاوى. گوشه اى از شعبه روى عراق. (رساله بهجت 
الروح)

نوروز صبا. نغمه اى است كه در همايون و راست پنجگاه 
نواخته مى شود. (فرهنگ فارسى معين) شعبه اى است از 
مقام بوُسليك، از پنجمين نغمه است و نيم بانگ دارد. (بهجت 

الروح)
نوروز طبرى. در سيزدهم تيرماه است.

نوروز عامه. جشن پنج روز اول فروردين ماه. مقابل نوروز 
خاصه.

نوروز عجم. شعبه اى است از موسيقى قديم مناسب با 
حسينى كه در راست پنجگاه نواخته شود. (فرهنگ فارسى 
معين ) شعبه اى است از مقام رهاوى ، از ششمين نغمه است 

و سه بانگ دارد. (بهجت الروح)
اللغات  (غياث  رهاوى.  از  است  شعبه اى  عرب.  نوروز 
) (آنندراج ) نغمه اى است كه در همايون و راست پنجگاه 
نواخته مى شود.(فرهنگ فارسى معين ) شعبه اى است از 
مقام رهاوى ، از اولين نغمه است و 2 بانگ دارد. (بهجت الروح)

نوروز كردن. به نوروز جشن گرفتن. جشن نوروزى برپا 
رسم  و  كرد  نوروز  گشت  تمام  مداين  ايوان  چون  كردن: 
جشن به جا آورد چنان كه آئين ايشان بود اما كبيسه نكرد. 
(نوروزنامه ) و اين ديه را هر پانزده روز بازار است و چون بازار 
آخرين سال باشد بيست روز بازار كنندو بيست ويكم روز، 

نوروز كنند. (تاريخ بخارا )
نوروز كشاورزان. نرشخى نويسد: و اين ديهه را هر پانزده 
روز بازار است و چون بازار آخرين سال باشد بيست روز بازار 
كنند و بيست ويكم روز، نوروز كنند و آن را نوروز كشاورزان 
گويند و كشاورزان بخارا ازآن حساب نگاه دارند و بر آن اعتبار 
كنند و نوروز مغان بعد از آن به پنج روز باشد. (تاريخ بخارا )

(فرهنگ  بزرگ.  نوروز   ، موسيقى  در  كيقبادى.  نوروز 
فارسى معين )

دستان هاى چنگش سبزه ى بهار باشد
نوروز كيقبادى وآزادوار باشد

نوروزماه. فروردين. حمل. نوروزمه:
آمد نوروزماه با گل سورى به هم

باده سورى بگير بر گل سورى بچم (منوچهرى)

نوروز معتضد. روز اول خردادماه بود. (تاريخ قم). پس نوروز 
بنهاد [ معتضدباهللا ] كه آن را در تقاويم نيروز معتضد نويسند 
تا عادت نوروز و افتتاح خراج آن روز كنند. (مجمل التواريخ)

نوروز مغان. رجوع شود به نوروز كشاورزان
نوروزى. منسوب به نوروز. (ناظم االطباء) مربوط به جشن 

نوروز يا ايام نوروز. (فرهنگ فارسى معين)

در اين فرخنده فروردين و خرم جشن نوروزى
نصيب خسرو عادل سعادت باد و پيروزى. (فرخى)

آمدت نوروز و آمد جشن نوروزى فراز
كامكاراكار گيتى تازه از سر گير باز (منوچهرى)

بوى مى نوروزى در بزم شه شروان
آب گل و سيب تر بربار نمود اينك (خاقانى)

بيار اى باد نوروزى نسيم باغ پيروزى
كه بوى عنبرآميزش به بوى يار ما ماند (سعدى)

درختان را به خلعت نوروزى قباى سبز ورق در بر كرده. 
(گلستان)

نوروزى. عيدى و انعامى كه در عيد و نوروز مى دهند. 
(ناظم االطباء) چيزى كه به عنوان عيدى در نوروز زيردستان 

را دهند

ابيات من بخوان خط نوروزيم نويس
انصاف ده كه با حكما مرد منصفى (سوزنى)

عيدى و نوروزى از شه هيچ نستانم مگر
بارگير خاص و تركى درج گوهر بر ميان ( سوزنى)

نه حافظ مى كند تنها دعاى خواجه تورانشاه
ز مدح آصفى خواهد جهان عيدى و نوروزى  (حافظ)

نوروزى- تحفه كه به روز نوروز به خدمت شاه برند. (غياث 
اللغات ) (آنندراج ). هديه اى كه در ايام نوروز كهتران نزد 
مهتران برند.تحفه و هديتى كه به مناسبت جشن نوروز رعيت 

يا درباريان به خدمت بزرگان و شاهان برند:

بهترين نوروزى درگاه را
تحفه اين ابيات غرا ديده ام. (خاقانى)

كآسمان پيش شه به نوروزى
در جل زر كشيده ادهم صبح. (خاقانى)

در اثناى سخن مه پرى برسبيل مزاح از روح افزا نوروزى 
طلبيد... گفت اى شاه خوبان به نوروزى ازبراى تو كنيزكى 

خريده ام و پرورده ام. (سمك عيار از فرهنگ فارسى معين)

نوروزىـ   ماليات يا عوارضى كه به هنگام نوروز وصول مى 
شد. (فرهنگ فارسى معين )

نوروزىـ  دراهمى است كه به اسم امير نوروز حافظى نايب 
دمشق سكه زده بوده اند.

نوروزى ـ جامه اى كه در نوروز مى پوشند. (ناظم االطباء) 
كالهى بوده است سپيد كه به فصل بهار به سر مى نهاده اند 

تا حرارت كمتر كند.
سخن ز چمته و نوروزى و قبا گويد

 دهان قارى از آن دايماً پر از عسلى است(نظام قارى)

نوروز، كهن ترين جشن بازمانده از ايران 
باستان

نوروز در لغت نامه ها
در دامن ادب پارسى:

www.iranshahrnewsagency.com
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هر ساله نزديك به پنج و نيم ميليون نفر در سراسر 
جهان به علت استنشاق هواى آلوده جان خود را از 
دست مى دهند. بيشتر اين مرگ  ومير در دو كشور چين 
و هند رخ مى دهد: كشورهايى كه سوخت هاى فسيلى 
گردش  اصلى  منبع  هنوز  سنگ  زغال  خصوص  به  و 

چرخ هاى اقتصادى و صنعتى است. 
به  كه  تحقيقى  نتايج  پست،  واشينگتن  گزارش  به 
تازگى منتشر شده، بيمارى هاى ناشى از تنفس هواى 
به  جهان  سراسر  در  مير  و  مرگ  علت  دومين  آلوده 
و  سيگار  كشيدن  مرگ  دليل  نخستين  مى آيند.  شمار 
بيمارى هاى ناشى از آن است كه هر ساله جان شش 

ميليون انسان را در سراسر كره زمين مى گيرد. 
ساالنه  نشست  آستانه  در  كه  تازه  تحقيق  اين  نتايج 
بخشى  شد،  منتشر  آمريكا  در  علم  پيشرفت  انجمن 
از يك تالش جهانى براى شناسايى علل بيمارى هاى 

مختلف است. 
وسايط  كارخانه ها،  سوخت  از  ناشى  هوا  آلودگى 
نقليه و همينطور سوزاندن هيزم و ديگر سوخت ها در 

فضاى باز است.
اما خانه هايى كه هنوز از زغال سنگ يا كود حيوانى 
به عنوان منبع گرمايى و همينطور پخت و پز و گرم 
كردن آب استفاده مى شود، ميزان زيادى آلودگى هوا 
را سبب مى شوند. اين مدل سوخت در كشور هند و 

همينطور بسيارى از كشورهاى آفريقايى رواج دارد.
سكته  و  قلبى  حمله  باعث  خانه  فضاى  آلودگى 
همين  به  چين  در  نفر  ميليون  يك  ساله  هر  مى شود. 
علت جان خود را از دست مى دهند. اين ميزان در هند 
پانصد هزار نفر و در آمريكا و اتحاديه اروپا سيصد 
هزار نفر است. تا همين چند سال پيش، خطر آلودگى 
هواى داخل خانه ها بر سالمت چندان در نظر گرفته 

نمى شد.
هواى  آلودگى  كه  مى دهد  نشان  تازه  تحقيقات  اما 
بيشتر  منفى  بسيار  تاثيرى  ساختمان ها  و  خانه  داخل 
آلن،  جوزف  دكتر  دارند.  مى شد  فكر  قبال  آنچه  از 
استاد دانشكده بهداشت عمومى هاروارد مى گويد  ما 
يا  خانه  داخل  در  را  خود  اوقات  درصد  از 90  بيش 
است،  بسته  محيط  يك  اغلب  آنهم  كه  كارمان،  محل 
خانه  داخل  در  جزيى  آلودگى هاى  حتى  مى گذرانيم. 
بگذارد.  منفى  تاثير  كودكان  مغزى  رشد  بر  مى تواند 
هواى  در  مونواكسيدكربن  وجود  عوارض  از  يكى 
تصميم گيرى  قدرت  شدن  كند  كودكان،  استنشاقى 

آنهاست.

جامعه  سرخك  و  مخملك  بيمارى هاى  بازگشت 
پزشكى جهان را نگران كرده است.

به گزارش اينديپندنت، به نظر مى رسد اين بيمارى ها، 
كه در اغلب نقاط جهان ريشه كن شده بودند، در حال 

بازگشت به جوامع بشرى هستند.
به  نوزدهمى  قرن  بيمارى  يك  كه  مخملك،  به  ابتال 
سال  پنجاه  در  خود  ميزان  بيشترين  به  مى رود،  شمار 
در  تنها  كه  مى شود  زده  تخمين  و  است  رسيده  اخير 
سال گذشته  در  انگليس و  ولز بيش از هفده  هزار نفر 
به آن مبتال شده باشند. همينطور شمار مبتاليان بيمارى 
سرخك كه آنهم به دوران ويكتوريا در قرن نوزدهم 

تعلق داشت، روز به روز بيشتر مى شود.
به گزارش وبسايت نچرال نيوز، ميزان ابتال به سرخك 
در انگليس تنها در يك سال گذشته دو برابر شده است. 
جامعه بهداشت انگليس هشدار داده است كه تنها در 
يك ماه گذشته بيش از 20 مورد ابتالى به سرخك در 

اين كشور گزارش شده است.
به نظر مى رسد شيوع اين بيمارى در لندن و جنوب شرقى 

آن بيشتر از بقيه نقاط اين كشور 
است. بيشتر مبتاليان بين 14 تا 
40 سال دارند كه واكسن اين 

بيمارى را نزده اند.
چرا  نيست  مشخص  هنوز 
يك  كه  مخملك،  بيمارى 
به  شده  ريشه كن  بيمارى 
در  دوباره  مى آيد،  حساب 
برخى  است.  بازگشت  حال 
دارند  عقيده  متخصصان  از 
يك  طبيعى  چرخه  اين  كه 

بيمارى همه گير است.
اين بيمارى در كودكان زير ده سال بيشترين رواج را 
دارد. پزشكان و متصديان بهداشت عمومى به والدين 
هشدار داده اند كه حواسشان به عاليم اوليه اين بيمارى 
و  شده  قرمز  گونه هاى  سردرد،  گلودرد،  تب،  يعنى 

همينطور تورم زبان بچه ها باشد.
جوش هاى ريز قرمز مخصوص بيمارى مخملك يكى 

دو روز پس از بروز عالئم اوليه ظاهر مى شوند. اين 
جوش ها اغلب از اطراف شكم و سينه ها شروع شده و 
بعد از پيشرفت بيمارى به سمت گوش ها و گردن هم 
زياد مى شوند. اين جوش ها اغلب زبر هستند و باعث 
خارش هاى زيادى هم مى شوند. از آنجا كه اين بيمارى 
مسرى است، كودكان و بزرگساالن مبتال به آن بايد تا 
پايان دوره درمان از تماس با افراد سالم جلوگيرى كنند.

صاحبان سگ ها هميشه ادعا مى كنند كه سگ هايشان 
حاال  اما  هستند.  آنها  احساسات  خواندن  به  قادر 
دانشمندان هم مى  گويند كه ارتباط عاطفى بين سگ ها 
و انسان ها واقعيت دارد. سگ ها حال روحى انسان ها را 

تقليد مى كنند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، محققان مى گويند كه 
سگ ها قادر به تشخيص حال خوب، بد يا حاالت ديگر 
روحى انسان ها هستند. تحقيقات قبلى نشان داده بود كه 
سگ ها ميتوانند احساسات انسانى را از روى تغييراتى 
كه در چهره آنها به وجود مى آيد تشخيص دهند، اما اين 
تحقيق مى گويد كه اگر صاحب يك سگ غمگين يا 
شاد باشد، سگ ها هم همان احساسات را پيدا مى كنند.

در  لينكلن  دانشگاه  روانشناسى  استاد  گو،  كن  دكتر 
بريتانيا، مى گويد: «اين اولين تحقيق تجربى است كه 
نشان مى دهد سگ ها قادر به ادغام داد ه هاى سمعى و 
بصرى، كه نشان دهنده احساسات انسانى اند، و تبديل 

آنها به احساسات سگ ها هستند.»
اين آزمايش  توسط تيمى از محققان رفتارشناسى سگ ها 
و روان شناسان انگليسى و برزيلى بر روى 17 سگ تربيت 
نشده خانگى انجام شد. محققان تصاويرى از انسان ها و 
سگ ها و صداهايى را كه حاكى از احساسات مثبت يا 

منفى انسانى دارد به اين سگ ها نشان دادند. آنها براى اينكه 
مطمئن شوند اين سگ ها از قبل با اين صداها و تصاوير 
آشنا نشده اند، براى سگ هايى كه در خانواده هاى پرتغالى 
زبان(در برزيل) زندگى مى كردند از زبان انگليسى و براى 
سگ هاى انگليسى، از زبان پرتغالى استفاده كردند. هدف 
اين بود كه مشخص شود آيا سگ ها قادر به تشخيص 
احساسات انسانى از روى صدا هستند و آيا مى توانند بين 

احساسات مثبت و منفى تمايز قائل شوند.
 ناتالى دسوزا الوكرك يكى از اعضاى اين تيم تحقيقاتى 
مى گويد: «ما فهميديم كه وقتى سگ ها صداى مثبت را 
مى شنوند، براى مدت طوالنى ترى به تصاوير مرتبط با 
آن، چه در چهره انسان و چه در چهره سگ ها، زل مى 
زنند. وقتى هم كه صداى مرتبط با احساسات منفى را 

مى شنوند، بيشتر به تصاوير منفى خيره مى شوند.»
اين تحقيق نشان مى دهد كه سگ ها مى توانند تفاوت 
دو نوع احساسات مثبت و منفى را در صداى انسان ها 
و سگ ها تشخيص داده و آنها را به تصاويرشان ربط 
سيستم  نوعى  سگ ها  كه  معناست  اين  به  اين  دهند. 
درونى روانى براى تقسيم بندى احساسات دارند. اين 
ميمون ها  در  تنها  قبال  احساسى  پيشرفته  رفتار  نوع 

مشاهده شده بود.

بستن اَپ هاى تلفن هاى همراه هوشمند، به طوالنى 
تر شدن عمر باترى كمكى نمى كند، كارى كه برخى 
عادت به انجام آن دارند. به نوشته سايت ويرد، اپل و 
گوگل هر دو اخيرا تاييد كردند كه بستن اَپ ها هيچ 

كمكى به بهبود عمر باترى موبايل نخواهد كرد.
و  اپل  در   iOS عامل  سيستم  نشريه،  اين  نوشته  به 
همچنين سيستم آندرويد به نوعى طراحى شده اند كه 
آنها خود برنامه هايى كه نياز به بستن آنها باشد را مى 
بندند، مثل برنامه هايى كه مدت زيادى مورد استفاده 
قرار نگرفته اند و يا برنامه هايى كه بيشتر از آنچه بايد، 

از باترى استفاده مى كنند و يا حافظه را اشغال مى كنند.
ويرد مى گويد برنامه هايى كه در حافظه موبايل هستند، 
در مقايسه با برنامه هايى كه بايد از اول و به طور كلى 
دوباره براه بيافتند، زودتر باز مى شوند. همچنين سيستم 
عامل هاى تلفن هاى هوشمند مى دانند كه چه زمانى 
شما بيشتر ممكن است به آن برنامه ها نياز داشته باشد.

بنابراين، بهتر است براى حفظ باترى موبايل هوشمند، 
كارى به برنامه هايى كه با آنها سر و كار داريد نداشته 

باشيد و آنها را وادار به بستن و بازكردن دوباره نكنيد.

سرطان  معالجه  براى  درمانى  پرتو  از  استفاده 
افزايش  را  دوم  سرطان  به  ابتال  خطر  پروستات، 

مى دهد.
است  بهتر  كانكت،  كنسر  سايت  وب  گزارش  به 
پزشكان بيماران مبتال به سرطان پروستات را نسبت 
به ابتال به سرطان دوم در صورت پرتودرمانى آگاه 

كنند.
بريتانيا  در  تازگى  به  كه  تازه اى  تحقيق  طبق  بر 
منتشر شده، خطر ابتال به سرطان ثانويه در بيماران 
درمانى  پرتو  تحت  كه  پروستات  سرطان  به  مبتال 
قرار مى گيرند، 70 درصد بيشتر از بقيه افراد است.

كه  بود  داده  نشان  علمى  قوى  شواهد  پيشتر 
ميان  در  ثانوى  سرطان  به  ابتال  عامل  پرتودرمانى 
سرطان  (نوعى  هوچكين  لنفوم  به  مبتال  بيماران 

خون) بوده است.
از  پس  ثانوى  سرطان  رابطه  دادن  نشان  اما 
چراكه  نيست.  آسان  پروستات  سرطان  پرتودرمانى 
مردان اغلب در سنين باال به سرطان پروستات دچار 
مى شوند و عمر آنها به بروز نشانه هاى سرطان دوم 

كفاف نمى دهد.
 به گزارش نيوز مكس، در اين تحقيق تازه، 
مجموع  در  كانادايى،  و  آمريكايى  دانشمندان 
نتايج 21 پژوهش پزشكى را در كنار هم قرار 
دادند. نتايج تحليل اين داده ها رابطه قوى بين 
و  پروستات  سرطان  درمان  براى  اشعه درمانى 
سال  طى 10  را  سرطان ثانويه  ابتال به  ريسك 

پس از درمان نشان مى دهد.
پرتودرمانى  جاى  به  جراحى  از  كلى  طور  به 
كرد.  استفاده  مى توان  پروستات  سرطان  در 

پروستات  سرطان  به  كه  جوان ترى  مردان  به ويژه 
دچار مى شوند، مى توانند از روش هاى ديگرى براى 

درمان اين بيمارى استفاده كنند.
مديكال  بريتيش  نشريه  در  كه  تحقيق  اين  برپايه 
درمانى  پرتو  از  پس  سال   10 شده،  منتشر  جورنال 
به  ابتال  خطر  درصد  ميزان 68  به  پرستات،  سرطان 
همين  در  است.  يافته  افزايش  بزرگ  روده  سرطان 
ركتوم  يا  راست روده  سرطان  به  ابتال  ميزان  مدت 
62 درصد و سرطان مثانه 39 درصد افزايش يافته 

است.
در  تحقيق  اين  ارشد  محقق  دم،  رابرت  دكتر 
اميد  كه  بيمارانى  براى  كه  مى گويد  تورنتو  دانشگاه 
به بقاى بيش از بيست سال را پس از درمان سرطان 
پروستات دارند، مهم است كه نتايج اين تحقيق را 

در نظر داشته باشند.
پوست،  سرطان  از  بعد  پروستات،  سرطان 
شايع ترين سرطان در بين مردان آمريكايى  است كه 
كشور  اين  در  را  نفر  هزار  از 27  بيش  جان  ساالنه 

مى گيرد.

هشدارجدى جامعه  پزشكى جهان:
دو بيمارى قرن نوردهمى بازگشته اند

معالجه سرطان پروستات با پرتو درمانى موجب سرطان 
ديگرى مى شود

آلودگى هوا:
هر سال

5 ميليون نفر 
قربانى

سگ ها احساسات انسان را «تمييز مى دهند»

َاپ هاى گوشى خود را براى افزايش عمر 
باترى نبنديد، كمكى نمى كند
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جمعه 6 فروردين / 25 مارچ
1331 خورشيدى ( 1952ميالدى)

و  مؤلف  پژوهشگر،  غنى،  قاسم  درگذشت 
مترجم در امريكا 

شنبه 7 فروردين/ 26 مارچ
1323خورشيدى (1944 ميالدى)

زادروز خسرو شكيبايى، بازيگر سينما و تئاتر 
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
زادروز  شاهين فرهت موسيقيدان

1327 خورشيدى (1948 ميالدى)
در  سعدى  آرامگاه  ساختمان  كلنگ  نخستين 

شيراز به زمين زده شد.
1341 خورشيدى (1962 ميالدى)

درگذشت كاظم زاده ايرانشهر، اديب و روزنامه 
نگار، در سوئيس

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
آوازخوان  پور  همايون  منوچهر  درگذشت 
و رديف دان سال هاى دهه سى و چهل بر اثر 

عارضه قلبى در تهران در سن 82 سالگى.

يكشنبه  8 فروردين /27 مارچ
1340 خورشيدى ( 1961 ميالدى)

زادروز  كورش همه خانى، شاعر
1343 خورشيدى ( 1964 ميالدى)

نخستين انتصاب «زن» ايرانى به مقام مديركلى: 
عفت الملوك نحوى در وزارت آب و برق، و 

عذرا ضيايى در وزارت آبادانى و مسكن
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

پيشگامان  از  سپنتا  عبدالحسين  درگذشت 
سينماى ايران و سازنده فيلم دختر لر

دوشنبه 9 فروردين /28 مارچ

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
و  تئاتر  بازيگر   - مصرى  مهدى  درگذشت 

«سياه باز» معروف
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

زن  قديمى ترين  هايراپتيان»،  «لرتا  درگذشت 
بازيگر در تئاتر ايران 

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
درگذشت عزيزاهللا رفيعى، فيلمبردار و كارگردان 
معروف فيلم هاى فارسى، در سن 85 سالگى در 

امريكا. 

سه شنبه 10 فروردين/29 مارچ
1272 خورشيدى  (1893 ميالدى)

رئيس  نخستين  حكمت  على اصغر  زادروز 
دانشگاه تهران، وزير معارف، استاد دانشگاه و 
اديب در شهر شيراز  (درگذشت: 3 شهريور 

(1359
1291 خورشيدى (1912 ميالدى)

درگذشت ميرزا ابوالقاسم محمدنصير (طرب) 
شاعر و خوشنويس

1326 خورشيدى (1947ميالدى)
سيف  و  قاضى،  صدر  محمد،  قاضى  اعدام 

قاضى از رهبران ُكرد
1334 خورشيدى (1955ميالدى)

زادروز شهال شركت، روزنامه نگار فمينيست 
ايرانى و مدير مسئول ماهنامه زنان

1354خورشيدى (1975ميالدى)
زادروز بهار سومخ، بازيگر ايرانى تبار آمريكايى 

- يهودى 
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

 تغيير رژيم شاهنشاهى در ايران، توسط روح اهللا 
خمينى كه يك فرم حكومتى جمهورى اسالمى 

آرى يا نه را به رفراندم گذاشت. 
1358 خورشيدى (1979 ميالدى)

اعالم برقرارى نظام جمهورى اسالمى در ايران
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت فريدون آدميت، ديپلمات برجسته 
و نويسنده و تاريخ نگار سرشناس در سن 87 
سالگى در تهران. از آثار او مى توان به «فكر آزاد 
و مقدمه نهضت مشروطيت»، «انديشه هاى ميرزا 
فتحعلى  ميرزا  «انديشه هاى  كرمانى»،  آقاخان 
تبريزى»،  طالبوف  «انديشه هاى  آخوندزاده»، 
«انديشه ى ترقى و حكومت قانون» و غيره نام 

برد. (تولد 1299 خورشيدى)
    آثار او در شركت كتاب موجود است

چهارشنبه 11 فروردين/30 مارچ
1256 خورشيدى(1877 ميالدى)

زادروز  عالمه محمد قزوينى، اديب، مصحح و 
استاد دانشگاه ومؤلف «بيست مقاله»
1301 خورشيدى ( 1922ميالدى)

شركت صديقه دولت آبادى، به عنوان نخستين 
زن ايرانى در كنگره ى بين المللى زنان در برلين

1304 خورشيدى ( 1925ميالدى)
تصويب «قانون تبديل بروج به ماه هاى فارسى» 

در مجلس شوراى ملى. بر اساس اين قانون در 
نام هاى  به  سال  ماه هاى  نام هاى  ايرانى  تقويم 
كنونى تبديل گرديد و نام هايى چون حمل و ثور 
و جوزا و ... حوت جاى خود را به فروردين و 

ارديبهشت و خرداد و ... اسفند دادند.

پنجشنبه 12 فروردين/ 31 مارچ
301 خورشيدى(922 ميالدى)

بر دار كردن حسين بن منصور حالج، عارف 
پرآوازه ايرانى به دستور ابومحمد حامدبن عباس 

وزير المقتدر عباسى
1297 خورشيدى (1918ميالدى)

به  زنان»  «زبان  مجله  شماره  پنجم  انتشار 
مديريت صديقه دولت آبادى 

1304 خورشيدى (1925 ميالدى)
زادروز  منصور ياحقى آهنگساز و نوازنده چيره 

دست سنتور
1324 خورشيدى (1945 ميالدى)

زادروز  بهاءالدين خرمشاهى، پژوهشگر
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

زادروز  مهين خديوى، شاعر
1342 خورشيدى(1963 ميالدى)

گشايش آرامگاه حكيم عمرخيام نيشابورى و 
شيخ عطار در نيشابور

گشايش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد از آثار 
ساخته شده توسط انجمن آثار ملى با طراحى 

مهندس هوشنگ سيحون
1348خورشيدى (1969 ميالدى)

تأسيس مركز حفظ و اشاعه  موسيقى ايران
1358خورشيدى (1979ميالدى)

درگذشت عبدالرسول خيام پور - محقق و مؤلف
1358خورشيدى (1979ميالدى)

در اين روز يك رفراندم توسط خمينى براى 
آن كه به حكومت  اسالمى خود رسميت دهد 
(بدون حضور هيئت نظار سازمان ملل متحد) 
انجام شد و اعالم كردند كه  اكثريت 98/20 
راى  اسالمى  جمهورى  به  ايران  مردم  درصد 

داده اند.
1360خورشيدى (1981ميالدى)

درگذشت  اللهيار صالح، وزير، سفير، سياستمدار 
ايرانى و از رهبران جبهه ملى ايران

1381 خورشيدى (2002 ميالدى)
و  راديو  ساز  برنامه  كاظمى  ژاله  درگذشت 

تلويزيون و دوبلور، در آمريكا

بنايى  نادرشاه  آرامگاه 
باغ  مجموعه  در  است 
شهر  در  نادرى  موزه 
يادبود  به  كه  مشهد 
در  افشار  نادرشاه 
خورشيدى  سال 1342 
توسط شادروان هوشنگ 
و  طراحى  سيحون 
شده است.  ساخته 

ساختمان آرامگاه نادر شاه از قسمت مركزى كه محل تدفين نادرشاه 
مى باشد و دو تاالر موزه تشكيل شده است كه يكى از آنها موزه اسلحه 
دوره هاى مختلف تاريخ ايران و ديگرى موزه اسلحه و آثار مربوط به 

دوران نادرشاه را نمايش مى دهد.
نادر شاه در هنگام حيات خود دستور ساخت آرامگاهى كوچك در باال 
خيابان مشهد را داد. اين آرامگاه كوچك در سال 1145 قمرى در مجاور 
چهارباغ شاهى و روبروى حرم امام رضا از خشت و گل ساخته شد. 
قوام السلطنه در اواخر عهد قاجار (1296 خورشيدى) در محل يكى از 
مقابر ويران شده نادرى، آرامگاه تازه اى براى وى ساخت و استخوان هاى 
او را به مقبره مزبور حمل كردند. ساختمان جديد كه در محل فعلى 
آرامگاه وى قرار داشت مدتى بر پا بود تا اين كه انجمن آثار ملى ايران در 
سال 1335 خورشيدى درصدد بر آمد آرامگاهى مناسب جايگاه تاريخى 
نادرشاه براى وى در همان محل مقبره ساخته قوام السلطنه ساخته شود. 
اين كار از سال 1336 شروع و در سال 1342 به پايان رسيد. ساختمان 
جديد آرامگاه نادر شاه افشار در تاريخ 12 فرودين ماه سال 1342 با 
حضور محمد رضا شاه پهلوى به همت انجمن آثار ملى ايران در باغ 

نادرى بازگشايى شد.
شادروان هوشنگ سيحون معمار بزرگ و برجسته ايرانى، طراح، نقاش و 
مجسمه ساز سرشناس و نامدارى بود كه سمت استادى در رشته  معمارى 
و رياست سابق دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران را به عهده داشت.

شادروان مهندس سيحون، عالوه بر بناى يادبود نادرشاه افشار، طراحى 
بناهاى يادبود آرامگاه بوعلى سينا، خيام، فردوسى و كمال الملك را نيز به 

عهده داشت. روانش شاد و يادش گرامى.

قاسم غنى 21 مارس 1893 
در  و  آمد  دنيا  به  سبزوار  در 
تحصيل  فرانسه  و  بيروت 
 1331 فروردين   9 در  كرد. 
در   1952 مارس   29 با  برابر 
سان فرانسيسكو درگذشت و 
در نزديكى همان شهر مدفون 

است.
مجلس  نماينده  بار  چند 
شوراى ملى شد و دو بار وزير 
در  فرهنگ).  و  (بهدارى  شد 
1314 استاد دانشكده پزشكى 

دانشگاه تهران شد. زبان هاى فرانسه، انگليسى و عربى را مى دانست.
 با محمد قزوينى در تصحيح ديوان حافظ و با محمدعلى فروغى در 
تصحيح رباعيات خيام همكارى كرد. ديوان تصحيح شده توسط محمد 
قزوينى و قاسم غنى جز برترين تصحيحات ديوان حافظ به شمار مى رود.
قاسم غنى با بسيارى از مشاهير ايرانى و بين المللى (از جمله آلبرت 

اينشتين) دوست يا آشنا بود. 
در 1327 از سوى دربار براى ترتيبات طالق محمدرضا پهلوى و فوزيه 
به مصر سفر كرد. او در سال 1945 از اعضاى هيئت نمايندگى ايران 
در كنفرانس سان فرانسيسكو بود كه سازمان ملل متحد را پايه گذاشت. 
غنى هم چنين در اوايل سلطنت محمدرضاشاه پهلوى مدتى وزير بهدارى 
(به اقتضاى رشته تحصيلى و حرفه اش كه پزشكى بود) و سپس وزير 
فرهنگ (به اقتضاى تحقيقات ادبى و تاريخى) و بعد سفير ايران در مصر 
(براى گرفتن طالق فوزيه از محمدرضاشاه) و سپس سفير ايران در تركيه 
و سازمان ملل متحد (در مقام عضويت در هيئت نمايندگى ايران براى 
تشكيل سازمان ملل متحد و كميسيون حقوق بشر) شد؛ يك بار هم، به 

قول خودش، پيشنهاد نخست وزيرى را رد كرد. 
غنى محمد مصدق را در جهت ملى كردن صنعت نفت و كوتاه كردن 
دست انگليسى ها از ايران تأييد مى كرد، و در برخورد مصدق با دربار هم، 
پشتيبان مصدق و مّليون بود. مجموعه يادداشت هاى او در سيزده جلد به 

كوشش پسرش سيروس غنى منتشر شده است.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
25 تا 31 مارچ (6 تا 12 فروردين)

يادى از قاسم غنىآرامگاه نادرشاه

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

www.iranshahrnewsagency.com
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 25 مارچ 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

نوروز در وست وود 

يكشنبه 27 مارچ ساعت 10 بامداد تا 5 بعد 
از ظهر 

رايگان    وروديه 
310 477 7477
818 908 0808

اسكوئر پرژن 
Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

بخشش معجزه  ورك شاپ   

ساعيان آزيتا  دكتر  حضور  با 
دوشنبه 4 آپريل ساعت 7 شب 

وروديه 25 دالر 
310 444 0412

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

جانان  جان  كنسرت 

شنبه 2 آپريل ساعت 7 شب 
وروديه 40 دالر

 
24262 Punta Alta, 
Laguna Woods, CA 92637

حلقه  عرفان  كالس  معنوى  آموزش 

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

818 447 4422
818 908 0808

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

نوروز  جشن  چهارمين 

پارسى  دانشجويان  انجمن 
تا  ظهر  از  بعد   6 ساعت  مارچ   26 شنبه 

11/30 شب 
وروديه 30 دالر 

Ballrooms at University 
Student Union 
1250 N Bellflower Blvd., 
Long Beach, CA 90815

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با پيروز و احمد سعيدى  
جمعه، شنبه 25 و 26 مارچ 

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

صادقى رضا  كنسرت 
 

شنبه 16 آپريل
 

818 908 08 08

City National Grove of  
Anaheim
2200 E Katlla Ave.,
Anaheim, CA 92806

نوروز پارتى در اورنج كانتى 

يكشنبه 27 مارچ ساعت 7 شب 
وروديه 10 دالر 

CLUBHOUSE 6
5365 Algarrobo
Laguna Woods, CA 92637

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

كاميار  با  همراه 
جمعه، شنبه 1 و 2 آپريل

818 985 5800
تهران كاباره 

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

كنسرت رحيم شهريارى

به همراهى گروه آراز
شنبه 2 آپريل   ساعت 8 شب

وروديه از 45 تا 100 دالر 

818 908 0808
Royce Hall UCLA
340 Royce Dr.,
Los Angeles, CA 90095

فلسفه  كالس 

عسكري دكتر 
 اولين يكشنبه هر ماه ساعت 3 بعد از ظهر

 وروديه رايگان 

818 908 0808
كتاب شركت 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

كالب  نايت  پرشين 

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

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

ارواين  نوروزى  فستيوال  سومين 

با حضور ندا و تهران 
يكشنبه 27 مارچ از 1 بعد از ظهر تا 6 شب 

رايگان  وروديه 

949 274 5668

4 Civic Center Drive,
Irvine, CA 92606

 ميهمانى بعد از جشن سيزده بدر 

از  بعد   2 تا  شب   9 ساعت  آپريل   3 يكشنبه 
شب  نيمه 

Mansion Costa Mesa
841 Baker St.,
Costa Mesa, CA 92626

موسيقى هاى  كالس 
 

كوشادپور سوسن 
هفته  روزهاى  تمام 

310 277 4824
818 908 0808

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

بدر  سيزده  جشن  از  بعد  ميهمانى 

با حضور باران 
يكشنبه 3 آپريل ساعت 9/30 شب 

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

A-200,
Costa Mesa, CA 92627

جشن نوروزى دانشگاه ايالتى كاليفرنيا 

منصور  رعنا  با  همراه 
شام كامل ايرانى 

شنبه 26 مارچ ساعت 6 بعد از ظهر
وروديه 30 دالر 

 1250 Bellflower Blvd., 
USU-229
Long Beach, CA 90840

جشن سيزده بدر 

بعد   6 تا  صبح   10 ساعت  آپريل   3 يكشنبه 
از ظهر 

وروديه 10 دالر 

Woodley Park 
6350 Woodley Ave.,
Encino, CA 91436

كالب بوك 

زنديان  ماندانا  دكتر 
5 شنبه شب ها  

عضويت مى پذيرد - وروديه رايگان   
310 477 7477
818 908 0808

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

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
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رايگان
FREE

گزارش اختصاصى ايرانشهر:

در جنوب كاليفرنيا

بيلبوردهاى نوروزى در لس آنجلس

سانتامونيكا از خيابان هاى محبوب ايرانيان براى نصب بيلبورد

قلب جامعه ايرانى لس آنجلس در پرژن اسكوئر مى تپد

يادى از بيزن كه از اولين ايرانيان داراى بيلبورد بود

وست سايد لس  آنجلس خانه هزاران ايرانى است

امير در تبليغات خود توجه ويژه به نمادهاى ملى دارد

بلوار ونچورا در ولى هم تبليغات ايرانى بسيارى دارد

صاحبان  از  بسيارى  اخير  سال هاى  در 
حرف و مشاغل ايرانى ساكن لس آنجلس و 
نيز برخى نهادهاى مردمى و فرهنگى جامعه 
ايرانيان آمريكا به سان ديگر فعاالن اجتماعى 
اين كالنشهر از بيلبوردهاى تبليغاتى براى 
پر  خيابان هاى  در  خود  خدمات  معرفى 

رفت وآمد شهر استفاده كرده و مى كنند.
بيلبوردها  اين  نوروز،  آستانه  در  اما 
جلوه هاى ديدنى از نوروز و فرا رسيدن سال 
نوى خورشيدى را هم به نمايش مى گذارند.
نوروزى  بيلبوردهاى  به  داريم  مرورى 

لس آنجلس به روايت تصوير:
بيلبوردهاى جشن نورزى بنياد فرهنگ 
در موزه هنر لس آنجلس همه ساله 
در آستانه نوروز در مهمترين خيابان هاى اين 
شهر نصب مى شود و جنبه تجارى ندارد


