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كيم  گفته:  ايران  در  پاسداران  سپاه   
كارداشيان را بابت عكس هاى تحريك 

كننده اش هدف گرفته است.
 سپاه مدعى شده خانم كارداشيان در 
توطئه اى به منظور هدف گرفتن جوانان 
آنها  ميان  در  نفوذ  و  ايرانى  زنان  و 
جهت رها كردن ارزش هاى اسالمى با 
انتشار عكس در شبكه هاى اجتماعى و 

اينستاگرام شركت دارد.
اسالمى،  جمهورى  مى گويد:  سپاه 
كيم كارداشيان، هنرپيشه، مدل و چهره 
«مامور  يك  را  آمريكايى،  تلويزيونى 
مخفى» مى داند كه سعى دارد جوانان 
ايران را از اصول مذهبى شان دور كندو 
در اين راستا با وى مقابله خواهد كرد.

خانم كارداشيان هنوز به اين تهديدات 
واكنشى نشان نداده است.

اگرچه گفته هاى مضحك مقامات سپاه 
بيشتر به يك جوك براى خوانندگان آن 

شباهت داشته.
با اين حال و در اقدامى همزمان پليس 
ايران  داخل  كه  را  مدل  هشت  ايران، 

فعاليت داشتند، دستگير كرده است.
 يكى از آنها، الهام عرب نام دارد، كه 
به دليل عكس هايش در لباس عروسى 
مشهور است. او را در دادگاه انقالب 
تحت بازجويى قرار دادند و مجبور به 

اعتراف تلويزيونى كردند.
معروف  مدل  گلرخ   الناز  همزمان 
ايرانى از ايران خارج شده و در امارات 

متحده عربى مستقر شده. خانم گلرخ 
مى گويد در پى تهديدات اخير فضاى 
امن  نا  كار  ادامه  براى  را  ايران  داخل 

ديده است.
زندگى  از  زيبايى  سلفى هاى  كه  او 
جديدش در دوبى در حالى كه براى  
ساعت هاى دنيل ولينگتون و يك برند 
لوازم آرايشى تبليغ مى كند، پست كرده 

است. او 638 هزار طرفدار دارد.
گلرخ همسر حميد فدايى است، كه 
خارج  ايران  از  نيز  وى  شده  گزارش 
شده و در دوبى بسر مى برد؛ او نيز 
مى كرد. تبليغ  ساعت ها  همين  براى 
در  طرفدار  هزار  از 200  بيش  هم  او 

شبكه هاى اجتماعى دارد.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

الناز گلرخ ايران را ترك كرد
حمله سپاه به كيم كارداشيان
نخستين پس لرزه هاى بازداشت فعاالن مدلينگ در ايران:

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...!!!

تصويرى  با  مجازى  فضاى  كابران  از  بسيارى  اخيرا 
روبرو هستند كه اگرچه براى نخستين بار در خبرگزارى 
داخل  تلگرامى  شبكه هاى  در  اما  شد،  منتشر  ايرانشهر 
و  فيس بوك  در  سپس  و  شد  آلوده  شايعه اى  به  كشور 
ديگر شبكه هاى اجتماعى بار ديگر در سراسر جهان را 

در نورديد.
كاركنان  گردهمايى  مراسم  حاشيه  در  كه  عكس  اين 
راديو تلويزيون ملى ايران در لس انجلس به وسيله فريبرز 
يوسفى گرفته شده، خانم گوگوش و فريدون فرح اندوز 
دو چهره هنرى مورد احترام و فوق العاده محبوب ايرانى 

را نشان مى دهد.
با  ايران  داخل  تلگرامى  شبكه هاى  در  تصوير  اين  اما 
شايعه اى در خصوص ازدواج اين دو هنرمند منتشر شد 
كه اگرچه در ابتدا يك شوخى به نظر مى رسيد اما به دليل 
محبوبيت فوق العاده هر دوى اين هنرمندان به يك موج 
خبرى بزرگ اما دروغين تبديل شد، تا آنجا كه واكنش هر 

دو اين عزيزان را به همراه داشت.
خانم گوگوش در حين كنسرت بى نظير خود كه 14 مى 
2016 در لس انجلس برگزار شد، با طنز ويژه خود ضمن 
قدر شناسى از حضور آقاى فرح اندوز در ميان مهمانان 

كنسرتش به اين خبر كذب واكنش نشان داد.

با  گفتگو  در  نيز  اندوز  فرح  آقاى  ديگر  سوى  از 
از  ناشى  را  شايعه اى  چنين  شيوع  ايرانشهر  خبرگزارى 
فضاى سانسور در داخل ايران دانست كه هموطنان عزيز 
راه مناسبى براى خبر گرفتن از هنرمندان خود ندارند و در 
چنين فضايى، شايعاتى از اين دست مى تواند به سرعت و 

در نبود رسانه هاى رسمى پخش گردد.

ساكن  گوگوش  خانم  كه  است  توضيح  به  الزم 
لس انجلس در ايالت كاليفرنيا هستند و فريدون فرح اندور 
به اتفاق همسر گرامى شان خانم توران فرح اندوز در شهر 
راكويل ايالت مريلند در نزديكى پايتخت آمريكا زندگى 

مى كنند.
ايرانشهر براى هر دو اين عزيزان سالمت آرزو مند است.

تكذيب شايعه يك ازدواج هنرى

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
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

مسابقه كاريكاتور هولوكاست به سخره گرفتن يكى از عبرت آموزترين حوادث 
تاريخ معاصر جهان است. حادثه اى كه اگر از آن درس نگيريم بار ديگر بايد شاهد 

تكرار آن باشيم.
ايدئولوژى هاى  دام  در  انسانيت  شدن  قربانى  هولوكاست  درس  مهمترين 
فاشيستى و افراطى است. هولوكاست يعنى نسل كشى. نسل كشى از ابنا بشر و 
اگرچه قربانيان اين رويداد در دوران هيتلرى ميليون ها يهودى بودند و هولوكاست 
به نام آنها به ثبت رسيد، اما هر گروه، قوم، طايفه، مليت و باورمندان به هر مذهب 
ديگر هم مى توانستند چنين سرنوشتى را تجربه كنند كه چه بسا بارها و بارها در 
تاريخ شاهد چنين رويدادهايى بوده ايم. نسل كشى هاى بسيار در تاريخ خصوصا 
در هزاره اخير از حمله اعراب به ايران گرفته تا كشته پشته ساختن مغولها در آسيا، 

از نسل كشى ارامنه گرفته تا همين امروز در سوريه؟
به سوريه نگاه كنيد. آنها كه سوريه را به حمام خون براى مردم اين كشور تبديل 

كرده اند آيا كسانى به غير از نافيان هولوكاست هستند؟
اجازه به دهيد در اعتراض به رفتار اين نا انسان ها از همين شماره ايرانشهر هر 
شماره يك تصوير از كتاب ارزشمند «ناانسانيت» نوشته دكتر اردشير بابك نيا كه 
مزين به طراحى هايى بى نظير از شادروان اردشير محصص است منتشر كنيم تا 
ما هم به نوبه خود نمايشگاهى براى هولوكاست داشته باشيم. نمايشگاهى كه در 
آن به خود يادآورى كنيم ما هم وظيفه داريم از تاريخ درس بگيريم و نگذاريم 

هولوكاستى ديگر در تاريخ ثبت شود.

انتشار طرح هايى از اردشير محصص براى كتاب 
ارزشمند «نا انسانيت» دكتر بابك نيا در ايرانشهر:

آنها هولوكاست را به تمسخر 
مى گيرند و ما درباره آن 

هشدار مى دهيم
فدراسيون يهوديان ايرانى  آمريكايى در لس آنجلس، 
مسابقه  كاريكاتور هولوكاست را كه توسط دولت ايران 
پشتيبانى شده است، شديدا محكوم كرد. اين مسابقه ار 
روز 14 مى 2016 رسما در تهران كار خود را آغاز 

كرده است.
فدراسيون يهوديان ايرانى امريكايى لس آنجلس، ضمن 
محكوميت شديد اين مسابقه كاريكاتور با هدف نفى 
واقعه هولوكاست برگزار مى شود از تمامى سازمان هاى 
بين  المللى خواسته  تا در برابر اين «عمل شنيع و منفور 
دولت ايران» مقابله كنند و تعهد خود را به جامعه  متعهد 

و آزاد نشان دهند.
اين سازمان پيشرو در جامعه يهوديان ايرانى ساكن 
غرب اياالت متحده در بيانيه خود آورده است: «نفى 
اسالمى  جمهورى  در  جديدى  پديده   هولوكاست، 
سازه اى  عنوان  به  معموال  هولوكاست  انكار  نيست. 
مى شود.  استفاده  رژيم  اين  توسط  يهودستيزى  از 
در  يهودستيزى  تبليغ  براى  ايران  دولت  تالش هاى 
ايران و در جوامع بين الملل تنها به اين مسابقه محدود 
نمى شود. دولت ايران از ابزارهاى متفاوتى مثل توليد و 
ترويج كتاب ها، فيلم، رسانه هاى جمعى و سخنرانى هاى 

عمومى به اين تبليغات سوء دامن مى زند»
نويسندگان بيانيه فدراسيون يهوديان ايرانى آمريكايى 
حالى  در  اسالمى  جمهورى  «رژيم  مى شوند:  بادآور 
دوران  در  خود  ايران  كه  مى كند  نهى  را  هولوكاست 
جنگ جهانى در نجات يهوديان سهم ايفا كرده است. 

هم دولت و هم مردم ايران و بخصوص، نامدارترين 
يهودى  هزاران  نجات  در  سردارى،  عبدلحسين  آنها 
رژيم  ادعاى  خود  اين،  كه  كردند  بازى  مهمى  نقش 

كنونى را ساختگى و بى ارزش مى نماياند»
هولوكاست  كاريكاتور  مسابقه  است  ذكر  شايان 
كه توسط دولت پشتيبانى شده، در روز شنبه 14 مه 
2016 در خانه كاريكاتور وابسته به شهردارى تهران 
سردبير  طباطبايى»  شجاعى  «مسعود  مديريت  به  و 
مجله تعطيل شده كيهان كاريكاتور و از نزديكان على 
شجاعى  گفته  به  است.   كرده  كار  به  آغاز  خامنه اى 

طباطبايى برنده اول اين مسابقه معادل پنجاه هزار دالر 
جايزه خواهد گرفت.

اين مسابقه، نه تنها در راستاى انكار هولوكاست عمل 
مى كند بلكه به نافيان هولوكاست رسميت مى بخشد. 
ننگين  مسابقه   اين  از  حمايت  با  اسالمى  جمهورى 
تجاربى را كه از سياه ترين دوران تاريخ بشرى براى 
و  مى دهد  قرار  تهديد  مورد  را  مانده  آينده  نسل هاى 
سيستماتيك  صورت  به  كه  يهودى  مليون   6 يادمان 
توسط نازى ها و همپيمانانشان كشته شدند را نيز به 

تمسخر مى كشد.

آكادمى ملى علوم آمريكا اعضاى جديد خود را معرفى 
كرده كه در ميان آن ها نام مريم ميرزاخانى رياضى دان ايرانى 

و استاد دانشگاه استنفورد كاليفرنيا به چشم مى خورد.
وبسايت رسمى آكادمى ملى علوم آمريكا نام 84 عضو 
جديد و 21 عضو وابسته خارجى اين آكادمى را منتشر 

كرده است كه مريم ميرزاخانى جزو گروه اول است.
مى شود،  محسوب  آمريكا  شهروند  ميرزاخانى  خانم 
آمريكا  علوم  ملى  آكادمى  خارجى  وابسته  اعضاى  اما 
شهروندان كشورهايى غير از آمريكا هستند كه در اين 

آكادمى حق رأى ندارند.
اين  احتساب  با  كه  مى گويد  وب سايت  اين  گزارش 
انتخابات جديد شمار اعضاى آكادمى ملى علوم آمريكا 
به 2291 نفر و شمار اعضاى وابسته خارجى آن نيز به 

465 نفر مى رسد. 
مريم ميرزاخانى نخستين زنى است كه تاكنون توانسته 
جايزه بين المللى فيلدز را از آن خود كند، جايزه اى كه 
نوبل رياضيات خوانده مى شود. اين جايزه تابستان 1393 
به خانم ميرزاخانى اعطا شد كه دليل آن دستاوردهاى اين 
رياضى دان در زمينه هندسه ريمانى و فضاهاى مدولى آن 

بوده است.
و اكنون نيز آكادمى ملى علوم آمريكا با انتخاب وى به 
عنوان يكى از اعضاى خود بر ارزشمندى دستاوردهاى 
اين رياضى دان صحه مى گذارد. عضويت در اين آكادمى 
يكى از عالى ترين افتخارات براى دانشمندان در اياالت 

متحده به شمار مى رود.

عفو بين الملل: بازگشت كوكبى به زندان جانش را به خطر مى اندازد

آلمان برگزارى مسابقه كاريكاتور 
هالوكاست در ايران را محكوم كرد

اخطار سفارت آمريكا در آنكارا

طرح كاهش كاركنان شوراى امنيت 
ملى كاخ سفيد

مريم ميرزاخانى عضو آكادمى ملى علوم آمريكا شد

فدراسيون يهوديان ايرانى آمريكايى، مسابقه 
كاريكاتور هولوكاست در تهران را محكوم كرد
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دولت آلمان روز چهارشنبه 29 ارديبهشت، 
برگزارى مسابقه كاريكاتور هولوكاست در 
ايران را محكوم و تاكيد كرد كه اين اقدام 
موجب كاشتن بذر تنفر و عميق تر شدن 

اختالفات در خاورميانه خواهد شد.
اين مسابقه به صورت ظاهرى از سوى يك 
گروه غيردولتى برگزار مى شود اما از حمايت 
كامل حكومت ايران برخوردار است. در سال 
2006 تقريبا 10 سال پيش، مسابقه كاريكاتور 
محمود  پشتييبانى  با  ايران  در  هولوكاست 
احمدى نژاد،  رييس جمهورى وقت برگزار 
شد كه هالوكاست را «داستانى ساختگى» 

خوانده بود.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، مارتين شيفر، سخنگوى وزارت خارجه آلمان 
روز چهارشنبه گفت: «قتل شش ميليون مرد، زن و بچه در دوران هولوكاست كه آلمان به 
خاطر آن احساس مسووليت و تقصير مى كند، فراموش شده يا به تمسخر گرفته مى شود».
به گفته سخنگوى وزارت خارجه آلمان، فرانك والتر اشتاين ماير در ماه فوريه در سفرش 

به تهران تاكيد كرده بود كه اين گونه مسابقات نبايد برگزار شود.
مارتين شيفر برگزارى اين نمايشگاه كاريكاتور را «بسيار تاسف آور» خواند.

روز يكشنبه بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، با اشاره به اينكه برگزارى مسابقه  
كاريكاتور هولوكاست در ايران زمينه سازى براى تكرار چنين رويدادى است، از كشورهاى 

جهان خواست تا اين اقدام را محكوم كنند.

سفارت آمريكا در آنكارا درباره احتمال حمله هاى تروريستى عليه شهروندان آمريكايى 
در روز در تركيه، خصوصا روز 5 شنبه هشدار داد.

پنجشنبه روز ملى جوانان و ورزش در تركيه است. سفارت آمريكا مى گويد كه در اين 
روز، گروه هاى تروريستى محلى و بين المللى ممكن است به اماكن پرتردد حمله كنند.

سفارت آمريكا از شهروندان آمريكايى خواسته تا براى اطمينان از ايمنى خود به 
هشدارهاى مسافرتى پليس تركيه توجه كنند.

تعداد زيادى از ايرانيان ساكن آمريكا كه از پروازهاى تركيش استفاده مى كنند مشمول اين 
اخطار امنيتى سفارت آمريكا قرار دارند.

مجلس نمايندگان آمريكا روز سه شنبه بحث در مورد طرح كاهش كاركنان شوراى 
امنيت ملى كاخ سفيد از 400 نفر به 100 نفر را آغاز كرد.

 اين متمم را رئيس جمهوريخواه كميته نيروهاى مسلح مجلس براى الحاق به اليحه 
قانون مجوز دفاع ملى 2017 پيشنهاد كرده است.

منتقدان و وزيران دفاع پيشن آمريكا سال ها شكايت كرده اند كه مديريت خرد و 
دخالت اين شورا در وزارت دفاع، بيش از حد و از كنترل خارج شده است.

در حال حاضر تعدادى مشاور ايرانى االصل از جمله خانم سحر نوروز زاده در 
شوراى امنيت ملى كاخ سفيد عضويت دارند كه به دليل نزديكى به ناياك (گروه 
جدى  انتقادات  همواره  اسالمى)  وجمهورى  آمريكا  بين  رابطه  برقرارى  هوادار 

جمهوريخواهان را برانگيخته اند.

مورد  در  هشدار  ضمن  بين الملل  عفو  سازمان 
در  كرد  تأكيد  زندان  به  كوكبى  اميد  بازگرداندن 
شرايطى كه اين دانشمند فيزيك به مراقبت هاى ويژه 
پس از عمل و ادامه درمان سرطان نياز دارد، بازگشت 

او به زندان جانش را به شدت به خطر مى اندازد.
مرخصى  بدون  سال  پنج  مدت  كه  كوكبى  اميد 
دليل  به  ارديبهشت  اول  بوده،  تهران  اوين  زندان  در 
بيمارى سرطان پيشرفته يكى از كليه هاى خود را از 

دست داد.
 28 سه شنبه،  روز  كه  بيانيه اى  در  بين الملل  عفو 
شرايط  كه  مى كند  تأكيد  شد  منتشر  ارديبهشت، 
توجه  عدم  خاطر  به  كوكبى  آقاى  امروز  جسمانى 

زندانبانان به دردهاى وى بوده است.
اين بيانيه مى گويد در حالى كه اميد كوكبى مدت ها 
از درد در ناحيه شكم و كليه رنج مى برده، اما مسئوالن 
زندان اجازه درمان و حتى آزمايش پزشكى را به وى 

نداده اند.
به نوشته عفو بين الملل، اميد كوكبى چندين سال بود 
بيمارستانى  به  ويژه  آزمايش  براى  مى كرد  تقاضا  كه 
داراى بخش ارولوژى منتقل شود، اما درخواست هاى 
حالى  در  اين  مى شد.  روبه رو  مخالفت  با  همواره  او 
خود  زندان  دوره  ابتداى  از  كوكبى  آقاى  كه  است 
چندين بار دفعه سنگ كليه داشته و در ادرار وى نيز 

بارها خون مشاهده شده بود.
اميد كوكبى كه در دانشگاه تكزاس آمريكا در مقطع 
دكتراى فيزيك تحصيل مى كرد، سال 1388 به منظور 
هنگام  اما  كرد،  سفر  ايران  به  خود  خانواده  با  ديدار 

بازگشت به آمريكا بازداشت شد.
و  خارجى»  دولت هاى  با  «همكارى  وى  اتهام 
به  كه  امرى  شده،  عنوان  نامشروع»  درآمد  «تحصيل 
صدور حكم 10 سال زندان عليه وى انجاميده است.

آقاى كوكبى اما همه اين اتهامات را رد كرده و گفته 

كه وى پس از آن بازداشت شد كه پيشنهاد همكارى 
با دستگاه هاى نظامى امنيتى ايران را رد كرد.

عفو بين الملل نيز در بيانيه خود عنوان مى كند كه اميد 
كوكبى به خاطر وجدان خود زندانى شده و اتهاماتى 

كه به او نسبت داده شده، «همگى دروغين است».
ايران  مقامات  از  نهايت  در  بشرى  حقوق  نهاد  اين 
مى خواهد كه وى را بالفاصله و بدون هيچ گونه قيد 

و شرطى آزاد كنند.
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سناى فدرال آلمان در مصوبه اى اعالم كرد، زبان فارسى 
به عنوان يك واحد درسى در مدارس اين كشور در كنار 
زبان هاى فرانسوى و انگليسى تا سطح ديپلم دبيرستان 

به رسميت شناخته شد.
با تصويب اين طرح، از اين پس زبان فارسى در تمام 
ايالت هاى آلمان در برنامه درسى مدارس دولتى (بنا به 
درخواست دانش آموز براى زبان دوم) گنجانده خواهد 
شد و دانش آموزان حق انتخاب يادگيرى اين رشته را در 

مدارس دارند.
مكلنبورگ  ايالت  آموزش  وزير  گفته   به  همچنين 
يا  زادگاه  «طرح  نام  به  برنامه اى   است  قرار  فورپومن 
اين  كه   شود  اجرا  ايالت  اين  در  كودكان  براى  وطن» 
به  بيشتر  تعلق  حس  و  روحيه  منظوراحياى  به  طرح 
حمايت  يورو  ميليون   5/6 بر  بالغ  هزينه اى  با  وطن، 
تجهيز  و  ساخت  بر  عالوه  طرح  اين  در  شد.  خواهد 
قرار  كودكان  و  دانش آموزان  براى  باستان شناسى  موزه 
است از كالس هفتم عالوه بر زبان هاى فرانسه، انگليسى 
و  بهداشت  مانند  ديگرى  درسى  واحدهاى  فارسى،  و 
در  محلى  لهجه اى  كه  دويچ»  «پالت  گويش  سالمت، 

شمال آلمان است نيز براى عالقمندان ارايه شود.
تا پيش از اين افرادى  كه از كالس هفتم به بعد وارد 
آلمان مى شدند و در كشورشان زبان خارجه نداشته اند 
مى توانستند در امتحانات غير آلمانى كه به صورت آزاد 
مى يابد،  ادامه  ديپلم  مقطع  تا  و  مي شود  اجرا  ساالنه  و 
شركت كنند. اما دانش آموزانى كه در آلمان دبيرستان را 
آغاز كرده بودند حق استفاده از اين ماده تبصره قانونى 

را نداشتند.
زبان  آموزش  امكان  كه  نمى كند  مشخص  قانون  اين 
براى  تنها  دوم  زبان  آموزش  برنامه  عنوان  به  فارسى 
ايرانى تباران ممكن است يا برنامه اى اختيارى براى كليه 
دانش آموزان آلمانى محسوب مى شود. قانونگذار اين 

موضوع را به تصميم گيران ايالتى تنفيذ كرده است.

در كانون خبر:
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در پى ممانعت مقامات شين بت (سازمان امنيت داخلى 
هوايى  خطوط  تبار  ايرانى  خلبان  اقامت  از  اسرائيل) 
تركيش ايرالين در خاك اين كشور، مقامات اين كشور 
مى گويند دليل اين امر محافظت از خلبان مورد نظر بوده 
است. اين خلبان با پاسپورت ايرانى سفر مى كرد و اگر 
اجازه ورود به خاك اسرائيل براى او ثبت مى شد در ايران 

با مشكالت جدى امينتى مواجه بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه مقامات سازمان هواپيمايى 
تركيه در آنكارا  از اسراييل درخواست كردند كه به يك 
خليان خطوط هوايى تركيش اير الين براى يك شب 
اجازه اقامت در اسراييل را بدهند. به اين معنى كه اين 
خلبان به تواند از محيط ترانزيت فرودگاه بن گوريون 
خارج و در شهر گردش و يا مراكز اقامتى خارج از 
فرودگاه سكونت كند. ولي شين بت سرويس امنيت 
داخلي اسراييل بدليل آن كه با اين عمل امكان دارد خلبان 
مورد نظر كه تابعيت ايرانى دارد با مشكالت جدى در 
بازگشت به ايران مواجه شده و از سوى مقامات امنيتى 
جمهورى اسالمى مورد بازخواست قرار گيرد، با اين 

درخواست مخالفت كرد.
با آگاهي مقامات فرودگاه در مورد شهروندي ايراني 

خلبان تركيش ايرالين، خروج او از فرودگاه ممنوع شد 
و در عين حال خطوط هوايي تركيه اعالم كردند كه 

اشتباهي صورت گرفته است.
در اعالميه ديگري خطوط هوايي تركيه اعالم كرد 
كه بدليل كمبود خلبان اين شركت از 18 ماه پيش 
آغاز به استخدام خلبانان ايراني نموده است و در آن 

زمان هم تعهد داده بود كه اين خلبانان به اسراييل 
پرواز نكنند.

سوى  از  صادره  پاسپورت  مندرجات  اساس  بر 
پاسپورت  دارندگان  سفر  ايران،  در  اسالمى  جمهورى 
ايرانى به خاك اسرائيل ممنوع است و مى تواند به پيگرد 

قانونى و مجازات زندان منجر شود.

نام  با  آمريكايى  كارگردان  جارموش  جيم  تازه  فيلم 
پاترسون كه گلشيفته فراهانى در آن ايفاى نقش مى كند، 
عصرگاه دوشنبه 16 مى 2016 به وقت محلى اروپاى 
مركزى در جشنواره كن به نمايش گذاشته شد. پيش 
از اكران گفته مى شد اين فيلم از شانس هاى نامزدى در 

ليست بهترين توليدات امسال كن باشد.
جارموش»،  «جيم  فيلم  آخرين  «پاترسون»،  فيلم 
كارگردان آمريكائى  است كه در گذشته فيلم هاى پر 
محتوا ترى از اوديده به نمايش گذاشته شده بود. اين 
فيلم به روايت زندگى يك هفته زوجى است كه هيچ 

چيز تازه اى در آن رخ نمى دهد.
همسرش  كه  است  اتوبوس  راننده  خانواده،  مرد 
«گلشيفته فراهانى» (لورا) را بسيار دوست مى دارد. او 
كه به نسبت شغلش مرد با فرهنگى است و شعر نيز 
مى گويد، هر بامداد ساعت 6 از خواب بر مى خيزد، 
همان شير و كونفلكس را مى خورد و همة وقت ناهار 
و همچنين وقت آزادخود را صرف نوشتن اشعارش 

مى كند.
تقطه عطف فيلم وقتى است كه هفته كه مى رسيم. يك 
رخداد كوچك، كمى اين يكنواختى را به هم مى ريزد 
بدون آن كه به هنرپيشگان امكان نشان دادن توانائى خود 

در بازيگرى را بدهد.
منتقدان در كن على الرغم استقبال پيش از نمايش 
نه  و  ما  نه  كه  است  فيلمى  پاترسون  مى گويند: 
هنرپيشگانش را به جاى خاصى نمى برد. اگرچه شمارى 
از بينندگان آن را به دليل پيوندش با شعر و نبود خشونت 

پسنديده اند، اما آيا اين براى سينما كافى است؟
گفتنى است كه اين فيلم جزو نادر فيلم هايى بود كه 
بدون وجود صحنه هاى سكسى در جشنواره كن امسال 

به نمايش گذاشته شد.
نكته جالب در فيلم پاترسون شنيدن موسيقى ايرانى، از 
جمله «كيه كيه در مى زنه» با اجراى ايرانى و تنظيم غربى 
در فيلم است و شخصيت فيلم اگر چه نامش «لورا»ست، 
اما در خواب و بيدارى به ريشه هاى ايرانى اش اشاره مى 
كند. اشاره هايى كه از او به سان شخصيت كارتونى زيباى 

خفته در فيلم ياد مى كند.
گفتنى است كه «جيم جارموش» در سال 1984، جايزه 
دوربين طالئى كن را براى نخستين فيلمش «بيگانه تر 
از بهشت» گرفت. او در سال 1993، جايزه نخل طال را 
براى فيلم كوتاهش «قهوه وسيگار» و جايزه ژورى را در 
سال 2005 براى «گلهاى شكسته» در همين فستيوال به 

خود اختصاص داده است.

در  ساله  نوجوان 13  يك  جمله  از  تبار  ايرانى   11
ارتباط با قاچاق محموله 98 كيلوگرمى مواد مخدر در 
مجمع الجزاير سيشل در شرق قاره آفريقا بازداشت 
و پرونده آنان به عنوان يكى از بزرگترين پرونده هاى 
قاچاق مواد مخدر در آن كشور راهى دادگاه عالى شده 

است.
مقامات قضايى جمهورى سيشل مى گويند اين يكى 
از بزرگترين محموله هاى مواد مخدر است كه تا كنون 
در خاك اين مجمع الجزاير كشف شده و در ارتباط با 
آن 11 شهروند ايرانى تبار كه يك تن از آنان نوجوانى 

13 ساله است بازداشت شده اند.
به كفته مقامات پليس جمهورى سيشل اين محموله 
كه شامل ترياك، هرويين و مواد مخدر صنعتى است 
كه از مبدا پاكستان بارگيرى شده و از طريق مرز دريايى 

وارد خاك جمهورى سيشل گرديده است. 
اين مقامات مى گويد مطمئن نيستند قصد باند قاچاق، 
ترانزيت اين محموله از اين كشور به تانزانيا بوده و يا 
اينكه آنان مشتريانى در داخل جمهورى سيشل داشته 

اند.
115 شامل  مجمع الجزايرى  از  سيشل  جمهورى 
جزيره تشكيل شده است كه در حدود 1500 كيلومترى 
شرق خاك اصلى قاره آفريقا در اقيانوس هند واقع 
شده اند. اين كشور كمتر از 100 هزار نفر جمعيت دارد 
ولى همه ساله بيش از يك ميليون گردشگر اروپايى 
و آسيايى از آن بازديد مى كنند. مجمع الجزاير سيشل 
به بهشت استوايى شهرت دارد و از مقاصد پر بازديد 
براى گردشگران انگليسى، فرانسوى و چينى محسوب 

مى شود.

حسينى  منصوره  گويند  مى  ايران  در  خبرى  منابع 
كه پيش از اين تصاويرى از او در حاشيه برگزارى 
در  بود  شده  خبرساز  تهران  در  فجر  فيلم  جشنواره 

هنگام خروج از ايران دستگير شده است.
يك منبع خبرى نزديك به سپاه پاسداران در ايران 
مى گويد «منصوره حسينى» سحرگاه جمعه (13 مى 
در  و  تهران  جنوب  بين المللى  فرودگاه  در   (2015
دستگير  داشته  را  ايران  از  بازگشت  قصد  كه  حالى 

شده است.
اين مجرى برنامه هاى شبكه تلويزيونى من و تو كه 
دفتر مركزى آن در لندن واقع است پيشتر گفته بود از 
شبكه متبوع خود جدا شده و ديگر قصد ندارد كار 
رسانه اى انجام دهد. خانم حسينى پس از آن خبرساز 
شد كه بخش خبرشبكه تلويزيون دولتى ايران پس از 
انتشار تصاويرى از حضور او در ميان شركت كنندگان 
مسئوالن  شد  مدعى  فجر  فيلم  جهانى  جشنواره  در 
يك  خبرنگار  براى  ايران  در  دولتى  جشنواره  اين 
شبكه خارج از كشور كه از سوى دولت جمهورى 

در  حضور  امكان  مى شود،  خوانده  «معاند»  اسالمى 
برگزار  مقامات  اما  كرده اند.  فراهم  را  جشنواره  اين 
و  تكذيب  را  اقدامى  چنين  مذكور  جشنواره  كننده 
معرفى  معمولى  بازديد كننده  يك  را  حسينى  خانم 

كرده بودند.
در  اطالعى  حسينى  خانم  سفر  مقصد  از  اينكه  با 
دست  نيست اما ممكن است وى پس از نگرانى از 

احتمال بارداشت و مواخذه، اقدام به خروج از ايران 
فرودگاه  در  امنيتى  ماموران  جلب  با  كه  باشد  كرده 

موسوم به امام خمينى روبرو شده است.
پيشتر يك سخنگوى نيروى انتظامى در ايران گفته 
وجود  رسانه اى  فعال  اين  بازداشت  براى  دليلى  بود 
اين  از  پس  ساعاتى  تنها  امنيتى  نيروهاى  اما  ندارد. 
اظهار نظر اقدام به بازداشت منصوره حسنى كرده اند.

اسرائيل مى گويد جلوگيرى از ورود خلبان ايرانى تبار
 تركيش اير براى حفاظت از اوست

يك مجرى شبكه من و تو در ايران دستگير شده است

زيباى خفته آمريكايى با نقش آفرينى 
گلشيفته فراهانى در كن اكران شد

تصويب آموزش زبان 
فارسى در مدارس 

آلمان
بازداشت باند قاچاق ايرانى تبار در مجمع 

الجزاير سيشل
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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:     

كه  نشستى  در  ايرانى تبار  متفكر  آشورى  داريوش 
غربزدگى،  نظريات  منتقدان  و  معتقدان  حضور  با 
كتاب  شد،  برگزار  پاريس  شهر  در  ليت»  «كافه  در 
غربزدگى جالل آل احمد را سطحى و خام توصيف 
كرد و گفت نظريات غربزدگى احمد فرديد بى پايه 

و اساس است.
داريوش آشورى كه سخنران ميهمان مراسم بررسى 
كتاب  به  اشاره  با  بود  ايران  در  غربزدگى  نظريات 
سطحى  را  كتاب  اين  احمد  آل  جالل  غربزدگى 
خوانده و گفته است: «درباره آل احمد بايد بگويم 
او  بود.  شده  غرب  ضد  زمان  مرور  به  جالل  كه 
و  داشت  سنت  به  نوستالژى  يك   . بود  آخوندزاده 
معتقد بود كه چرا ما بايد ظاهرمان و فكرمان از غرب 
سرچشمه بگيرد. يك نگاه اصالت جو پشت افكار آل 
احمد بود كه در كتاب «غربزدگى» نيز به آن پرداخته 
است. مثال اين پرسش كه چرا من اُبژه ى دنياى غرب 
هستم و دنياى غرب اُبژه ى من نيست؟ و اين براى 

جالل يك تحقير محسوب مى شد.»
كه  احمد  آل  جالل  خصوص  در  اشورى  آقاى 
امروزه از سوى مقامات فرهنگى جمهورى اسالمى 
مى شود  تبليغ  متعهد  روشنفكر  نويسنده  عنوان  به 
آل  «غربزدگى»  كتاب  كه  هستم  معتقد  «من  گفته: 
احمد انتقاد به غرب نبود بلكه به گفته او  غربزدگى 
غرب و شرق پيش از آنكه مفاهيم جغرافيايى باشند 
دو مفهوم سياسى هستند و ما به عنوان روشنفكران 
جهان سوم و افرادى كه زير اين سلطه قرار داريم 
چگونه بايد از نظر تكنولوژى و فرهنگى به تقابل 
غرب  ضد  احمد  آل  كه  گفت  مى توان  آيا  برسيم؟ 
من  ديگر  پرسش  و  بود؟  وابستگى  ضد  بلكه  نبود 
اين است كه شما قبل و بعد از كودتاى 28 مرداد 
را تجربه كرديد، انقالب را تجربه كرديد، در غرب 
حدود 30 سال است كه زندگى مى كنيد، نگاه شما 
درباره غرب چيست؟ آيا نگاه شما يك نگاه انتقادى 
است؟ ايا نگاه شما يك نگاه فردى نيست؟ بخشى 

ديگر از انتقادات آل احمد بر مى گشت به كينه توزى 
همه   ما  روشنفكران  اول  نسل هاى  در  قدرت  و 
دوست داشتند فرديدى بشوند و به همين دليل هم 
آل احمد جذب مفهوم غربزدگى فرديد شد بدون 
آنكه متوجه شود فرديد خودش هم به حرف هايى 

كه زد اعتقاد زيادى ندارد.»
واژه  و  تفكر  ريشه  است  معتقد  اشورى  آقاى 
احمد  سيد  انديشه  و  افكار  در  بايد  را  غربزدگى 
پايه ى  فرديد  «نظريه  مى گويد:  و  جست  فرديد 
محكمى نداشت و درهم و برهم بود. فرديد با وقوع 
انقالب يك ميدان بزرگ پيدا كرد، گاهى از شاه دفاع 
مى كرد و گاهى از هايدگر . در اين ميان نسل انقالب 
ضد غربى دور فرديد جمع شدند، عده اى شيفته ى 
او شدند، چون با انرژى حرف مى زد و با استدالل 
خاص خود. كسانى كه زمينه ى مذهبى داشتند از او 
حمايت مى كردند. سخنانش حد وسط فرهنگ غربى 
سخنانش  اساس  همين  بر  و  بود  اسالمى  عرفان  و 
در كيهان آن دوران به چاپ مى رسيد. در اين ميان 
بعضى از مريدانش مثل ميرشكاك به جنون رسيدند. 
او از منتقدان شديد بازرگان، بنى صدر و عبدلكريم 

سروش به حساب مى آمد.»
آقاى آشورى در ادامه سخنان خود به رابطه فرديد 
و آل احمد اشاره كرده و كتاب غربزدگى را ثمره 
اين ارتباط دانسته و مى افزايد: «فرديد خوب حرف 
و  علم  نداشتن  نداشت.  نوشتن  سواد  اما  مى زد 
توانايى نوشتن از مشكالت فرديد بود. فلسفه اصالت 
را  ارسطو  و  افالطون  مى دانست،  را  هايدگر  وجود 
مى شناخت اما بلد نبود بنويسد و آن زمانى كه در 
مى كرد  استفاده  غربزدگى  واژه  از  جلساتش  برخى 
كتاب  و  شد  آشنا  مفهوم  اين  با  احمد  آل  جالل 
غرب زدگى را نوشت كه مورد استقبال فرديد قرار 

گرفت.»
آقاى آشورى در سال هاى اخير ساكن پاريس در 

فرانسه است.

يك منبع مطلع به خبرگزارى ايرانشهر گفته «فهيمه 
اروانى» همان زنى  است كه گفته مى  شود در كشور آلبانى 
دستگير شده و جمهورى اسالمى خواهان انتقال او به 

ايران بوده است.
سازمان  سابق  اعضاى  از  يكى   كه  مطلع  منبع  اين 
مجاهدين خلق است در همين ارتباط گفت موضوع 
دستگيرى فهيمه اروانى قديمى است و ربطى به مسائل 

سازمان مجاهدين خلق و اقداماتش در ايران ندارد.
گفته مى  شود آلبانى اين فرد را آزاد كرده و حاضر به 

بازگرداندن او به ايران نيست.
دو روز پيش، سخنگوى نيروى انتظامى در ايران گفته 
بود فرد شناسايى شده عضو گروه مجاهدين خلق و 
يك «زن» است كه بر اساس بررسى هاى به عمل آمده، 
در حادثه «بمب گذارى دفتر حزب جمهورى اسالمى» 

دست داشته است.
در همين حال، حسين اشترى، فرمانده پليس ديروز 
گفت آلبانى حاضر به استرداد اين فرد نيست در حالى  
كه پيشتر سخنگوى اين نهاد اعالم كرده بود متهم دستگير 
شده، در حال انتقال به ايران است كه پس از انتقال در 

اختيار مراجع قضايى قرار خواهد گرفت.
پرونده بمبگذارى هاى دهه 1360 خورشيدى در حالى 

دوباره داغ شده است كه كمتر از سه ماه پيش كتابى 
تحت عنوان «رفيق آيت اهللا» با موضوع دست داشتن 
على خامنه اى و سازمان امنيت اتحاد جماهير شوروى در 

اين وقايع منتشر شده بود. 

پيش از افشاى هويت خانم اروانى كه به تازگى از 
عراق به آلبانى منتقل شده است، گمان مى رفت هدف 
شناسايى شده در ارتباط با بمبگذارى هاى دهه 1360

خورشيدى مسعود كشميرى باشد.

در   2016 مى   18 چهارشنبه  صبح  هاى  روزنامه 
آلمان مى گويند قتل دلخراش يك پناهنده 28 ساله 
ايرانى در حومه مونيخ بار ديگر توجه به وضعيت 
صدر  در  را  آلمان  در  خاورميانه اى  پناهندگان 

خواسته هاى امنيتى قرار داده است.
ساله   28 جعفرى،  محمد  كه  مقتول  پناهنده  اين 
و با مليت ايرانى معرفى شده است از ابتداى سال 
مونيخ  حومه  در  هرتن  پناهندگان  كمپ  در   2015
كمپ  اين  مقامات  گفته  به  و  داشته است  اقامت 
نبوده  برخوردار  سوئى  سابقه  هيچ  از  پناهندگى 

است.
در تحقيقات اوليه كه بالفاصله پس از وقوع قتل 
توسط پليس آغاز شد، احتمال قتل براى سرقت از 
سوى ديگر پناهندگان مستقر در همان كمپ مطرح 
شد كه در همين رابطه يك تبعه افغان و يك تبعه 
شدند  دستگير  كمپ  همين  در  ساكن  ديگر  ايرانى 
آزاد  را  آنها  پليس  مقدماتى  تحقيقات  از  پس  كه 

كرده است.

روزنامه هاى  احتمالى  متهم  دو  آزادى  به  توجه  با 
جنبه هاى  قتل  اين  است  ممكن  مى گوييند  مونيخ 
بيانيه  صدور  از  پليس  اما  باشد  داشته  پرستانه  نژاد 
سخنگوى  و  كرده  خوددارى  مورد  اين  در  جديد 
قتل  مى دهد  نشان  شواهد  مى گويد:  مونيخ  پليس 
توسط افرادى انجام شده است كه در كمپ مستقر 

بوده اند اما تشخيص ابتدايى ماموران درباره متهمان 
احتمالى اشتباه بوده است.

به  پرداختن  و  كمپ  اين  از  تصاويرى  انتشار 
موضوع قتل آقاى جعفرى در روزنامه هاى مونيخ 
توضيحات  از  عمومى  افكار  كه  است  آن  نشانگر 

پليس قانع نشده است.

داريوش آشورى، جالل آل احمد را به 
سطحى نويسى متهم كرد

نام فرد دستگير شده در آلبانى، فهيمه اروانى است

رسانه هاى آلمان: قتل دلخراش يك پناهجوى 
ايرانى در حومه مونيخ

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

يك مقام ارشد اطالعاتى اياالت متحده روز چهارشنبه 
از حمالت اينترنتى هكرهايى كه «احتماال» به دولت هاى 
حزب  دو  هر  داوطلبان  عليه  هستند،  مرتبط  خارجى 
دموكرات و جمهوريخواه براى نامزدى انتخابات رياست 

جمهورى آمريكا خبر داد.
به گزارش شبكه سى.ان.ان و خبرگزارى آسوشيتدپرس، 
جيمز كلپر رئيس اطالعات ملى آمريكا با بيان اين كه 
كرده ايم،»  مشاهده  موضوع  اين  از  نشانه هايى  «پيشتر 
گفت پليس فدرال آمريكا (اف.بى.آى) و وزارت امنيت 
داخلى براى ارتقاء امنيت سايبرى داوطلبان انتخابات، با 

تيم هاى تبليغاتى آنها همكارى مى كنند.
دستگاه هاى  نيز،   2008 سال  انتخابات  جريان  در 
اطالعاتى آمريكا شواهد و نشانه هايى از حمالت سايبرى 
عليه كانديداهاى انتخاباتى مشاهده و دنبال كردند كه به 
چين ختم مى شدند. در آن زمان هم باراك اوباما نامزد 
حزب دموكرات و هم جان مك كين رقيب او از حزب 
جمهوريخواه، هدف حمالت اينترنتى قرار گرفته بودند.

به  تا  بوده اند  تالش  در  هكرها  سى.ان.ان،  گزارش  به 
جمله  از  حزب،  دو  هر  داوطلبان  حساس  اطالعات 
سوى  از  شده  ارائه  اطالعات  و  شخصى  ايميل هاى 
امنيت  و  اقتصادى  مسائل  درباره  آنها  ارشد  مشاوران 
ملى، دسترسى پيدا كنند و «شايد به اطالعاتى هم دست 

يافته اند.»
جيمز كلپر در جريان نشستى در «مركز سياست گذارى 
مسئوالن  و  مقام ها  كه  گفت  واشنگتن  در  حزبى»  دو 
پليس فدرال و آژانس امنيت ملى آمريكا «هر آنچه كه 
از عهده شان بر مى آيد را براى آموزش تيم هاى انتخاباتى 
(نامزدها) به منظور مقابله با تهديدهاى بالقوه سايبرى، 

انجام مى دهند.»
هويت  از  بيشترى  جزئيات  كلپر  آقاى  حال  اين  با 
هكرها يا نحوه نفوذ آنها به سيستم هاى اينترنتى داوطلبان 
نامزدى انتخابات هشتم نوامبر (18 آبان ماه سال جارى) 
ارائه نداد؛ اما پيش بينى كرد كه هر چه تنور رقابت هاى 
انتخاباتى داغ تر مى شود، به حجم اينگونه حمالت نيز 

اضافه خواهد شد.
به گفته رئيس امنيت ملى آمريكا، اين حمالت «از سوى 
زنجيره اى از دشمنان آمريكا» هدايت مى شود؛ از جانب 
گروه هايى مانند «آنونيموس» تا دولت هايى مانند ايران 
كه سابقه حمالت سايبرى عليه بانك هاى آمريكايى و 
سيستم كامپيوترى سد نيويورك را در پرونده خود دارد.

سندرز  برنى  و  پيشين  خارجه  وزير  كلينتون  هيالرى 
سناتور ايالت ورمانت دو داوطلب كسب نامزدى حزب 
دموكرات هستند، و دونالد ترامپ، ميلياردر نيويوركى، 
نهايى  نامزدى  كسب  براى  باقى مانده  داوطلب  تنها  نيز 
جمهورى  رياست  انتخابات  براى  جمهوريخواه  حزب 

آينده است.

رئيس امنيت ملى آمريكا: 
داوطلبان انتخابات هدف 

حمالت سايبرى
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10262
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19397&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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انتقاد خامنه اى رهبر ديكتاتور جمهورى اسالمى از 
ترويج انحصارى زبان انگليسى در ايران با واكنش هاى 
ايرانيان  ميان  در  هم  و  كشور  درون  در  هم  بسيار 
دوشنبه  كه  مى كنيم  آورى  ياد  شد.  روبرو  برونمرز 
در  اسالمى  جمهورى  رهبر  ماه  ارديبهشت  سيزدهم 
جمع شمارى از معلمان تهران آموزش زبان انگليسى 
را به كودكان دبستانى و پيش دبستانى به باد سرزنش 
نيست.  انگليسى  فقط  علم  «زبان  كه  گفت  و  گرفت 
و  آلمانى  فرانسه،  اسپانيولى،  مثل  ديگر  زبان هاى 

(زبان هاى) كشور هاى شرقى هم علم اند.» 

اقتدار انگليسى
اين انتقاد در رژيم جمهورى اسالمى و گفتمان مبتنى 
بر راديكاليسم ضد آمريكايى آن طبعا معنايى ويژه پيدا 
مى كند و مخالفان نظام نيز، كه با كل آن گفتمان مشكل 
دارند و آنرا براى منافع دراز مدت كشور فاجعه بار 
مى دانند، اغلب اصل موضوع را به فراموشى سپردند و 
به تفسير و نقد گفته هاى رهبر انقالب در رابطه با حال 

و هواى سياست درونى و بيرونى ايران اكتفا كردند.
غافل از آنكه نقش مسلط زبان انگليسى در فرهنگ 
و سياست و اقتصاد جهانى، پيشروى ظاهرا مقاومت 
ناپذير آن به زيان ديگر زبان ها، و ضررى كه از اين 
ناحيه مى تواند بر تمدن انسانى و غنا و تنوع آن وارد 
شود، موضوعى است كه به گونه هاى مختلف از سوى 
زبان شناسان و نيز محافل دانشگاهى و سازمان هاى بين 
المللى (از جمله يونسكو) مطرح مى شود و آنرا نبايد 
صرفا به بحث هاى درونى جمهورى اسالمى و نيات 
رهبران آن محدود كرد. به بيان ديگر موضوعى به اين 
اهميت را نمى توان تنها در محدوده ايران و در قالب 
موضعگيرى در برابر گفتمان دستگاه رهبرى آن، مطرح 

كرد. 
وسيله  مهم ترين  عنوان  به  انگليسى  زبان  پيشروى 
ارتباطى در مقياس سراسرى كره خاك و بدل شدن 
دليل  آن  به  المللى،  بين  سطح  در  مسلط  زبان  به  آن 
نيست كه اين زبان به گونه اى ذاتى بر ديگر زبان ها 

برترى دارد.
اگر تاريخ تمدن انسانى و روابط قدرت به گونه اى 
ديگر تحول مى يافت، زبان هاى ديگرى چون آلمانى، 
فرانسه، چينى و غيره مى توانستند همين نقش را بر 
عهده بگيرند. و يا شايد يكى از زبان هاى ابداعى از 
نوع «اسپرانتو»، كه در اواخر قرن نوزدهم به عنوان زبان 
لهستانى  زامنهوف  لودويك  دكتر  توسط  المللى  بين 
طرحريزى شد، امروز مقبول جهانيان شده بود. ولى 
چرخ رويداد ها زبان انگليسى را بر كرسى اقتدار نشاند 
و به آن قدرتى بخشيد كه هيچ زبانى، در تاريخ تمدن 

انسانى، از آن برخوردار نبوده است. 
اين اقتدار از عوامل گوناگون منشا مى گيرد، ولى در 
اينجا عمدتا بر ريشه ها و نيز پيآمد هاى اقتصادى آن 
تاكيد مى كنيم. مقدمات «جهانى شدن» زبان انگليسى از 
اوايل قرن نوزدهم ميالدى با موج اول «جهانى شدن» 
اقتصاد فراهم آمد كه امپراتورى بريتانيا موتور محركه 

آن بود.
انگلستان گهواره نخستين انقالب صنعتى بود كه با 
تكيه بر زغال، راه آهن، فوالد و نساجى فصلى تازه را 
در تاريخ تمدن انسانى گشود. مكتب ليبرال بريتانيا، با 
نام هاى پر آوازه اى چون ديويد ريكاردو، آدام اسميت 
و جان استوارت مى ل، فلسفه و علوم اجتماعى را به 

مسير تازه اى كشاند.
از   همان زمان اقتصاد جهانى بر محور بريتانيا شكل 
گرفت كه كل ظرفيت هاى فرهنگى و نظامى و سياسى 
خود را در خدمت پايه ريزى يك نظام اقتصادى تازه 
در بخش بزرگى از جهان به كار گرفت. به بيان ديگر 
بريتانيا ضامن اين دوره از «جهانى شدن» اقتصاد بود 
كه جا به جايى آزاد كاال ها، سرمايه ها و حتى انسان ها 
را در مقياسى وسيع عملى ساخت. همزمان، بريتانيا 
امپراتورى مستعمراتى گسترده اى را به وجود آورد كه 
«هيچگاه آفتاب در آن غروب نمى كرد». مجموعه همه 
اين عوامل، زبان انگليسى را از امكانات الزم براى بدل 

شدن به زبان جهانى برخوردار كرد. 
ولى موج اول «جهانى شدن اقتصاد» كه با انگلستان 

آغاز شده بود، در رويارويى با مصيبت جنگ جهانى 
رقابت  يك  پى  در  آن،  از  بعد  شكست.  هم  در  اول 
بيست و پنجساله ميان قدرت هاى تازه نفس (آمريكا، 
آلمان، ژاپن) براى دستيابى به اقتدار جهانى، در پايان 
جنگ جهانى دوم پرچم بار ديگر به دست يك قدرت 
انگليسى زبان افتاد. سخن بر سر اياالت متحده آمريكا 
است كه طى مدتى كوتاه به جاى انگلستان به محور 
اصلى اقتصاد بين المللى بدل شد و، همزمان، نقش 
عهده  بر  را  اقتصاد  شدن»  «جهانى  تكيه گاه  مهم ترين 
به  طبعا،  نيز  انگليسى  مهم،  تحول  اين  در  گرفت. 
عنوان زبان «جهانى شدن» نقش خود را تثبيت كرد. 
متحده  اياالت  سوى  از  كه  «مارشال»  معروف  طرح 
آمريكا براى كمك به بازسازى هاى پس از جنگ در 
اختيار كشور هاى ويران اروپاى غربى قرار گرفت، با 
مكانيسم هايى در خدمت توسعه فرآورده هاى فرهنگى 

آمريكا و گسترش زبان انگليسى همراه بود. 

استثناى فرهنگى
بعد ها با فروريزى موانع گمركى، آزاد سازى بازرگانى 
بين المللى و گسترش مبادله كاال ها و خدمات به ويژه 
بر پايه موافقتنامه هاى منعقده در چهارچوب «سازمان 
از  آمريكا  فرهنگى  فرآورده هاى  تجارت»،  جهانى 
از  آنگلوساكسون  موزيك  و  هاليوود  سينماى  جمله 
كشور هاى  از  زيادى  شمار  در  پخش  عظيم  امكانات 
جهان برخوردار شدند. در حال حاضرعوامل ديگرى 
به گسترش چشمگير نفوذ فرهنگى اياالت متحده و 
مى زنند،  دامن  انگليسى  زبان  سريع تر  هم  باز  توسعه 
شركت هاى  عمده ترين  شديد  بسيار  تمركز  جمله  از 
تكنولوژى هاى نوين ارتباطى و اطالعاتى در آمريكا و 

كيفيت غير قابل مقاومت دانشگاه هاى آمريكايى.
بدين سان براى دستيابى به حجم انبوهى از دانش و 
اطالعات و هنر و تفريح در دنياى قرن بيست و يكم، 
زبان انگليسى به اهرمى اجتناب ناپذير بدل شده است.
انگليسى،  زبان  شدن  جهانى  كه  است  پيدا  ناگفته 
بازار بسيار مهمى را براى انبوه فرآورده هاى فرهنگى 
و تفريحى آمريكا به وجود آورده است. كافى است به 
قدرت افسانه اى دانشگاه هاى بلند آوازه آمريكايى اشاره 
كنيم كه با عرضه استادان و درس هاى خود به سراسر 
جهان و يا با ايجاد شعبات و اعطاى مدارك تحصيلى 

در كشور هاى گوناگون، به معادن طال بدل شده اند. 
در رويارويى با قدرت گرفتن زبان انگليسى و ميدان 
محصوالت  براى  پديده  اين  بركت  به  كه  گسترده اى 
فرهنگى آمريكايى به وجود آمده، دو واكنش در غرب 

ديده مى شود: 
1) واكنش نخست، كه حمايت آمريكا را با خود دارد، 
برضرورت مبادله آزاد و اصل رقابت تكيه مى كند و 
حاضر نيست بين فرآورده هاى فرهنگى و ديگر كاال ها 
و خدمات تفاوت قايل بشود. از اين ديدگاه موسيقى و 
فيلم سينمايى بايد بدون روبرو شدن با موانع از مرز ها 
فراورده هاى  ازادانه  بايد  كننده ها  مصرف  و  بگذرند 

مورد پسند خود را انتخاب كنند. 
2) واكنش دوم از حمايت شمار معدودى از كشور هاى 
نيز  و  توسعه  حال  در  كشور هاى  از  بسيارى  غربى، 
سازمان «يونسكو» برخوردار است. استدالل اين است 
يا  سينما  هنرى (كتاب،  و  فرهنگى  محصول  يك  كه 

موسيقى) رانبايد در سطح كاال هايى چون گوشت و 
اتومبيل يا كفش قرار داد. محصوالت فرهنگى و هنرى 
تشكيل  را  كشور ها  تاريخى  و  ملى  هويت  بناى  زير 
مى دهند و به ويژه بر زبان اين كشور ها و سرنوشت 
آن تاثير مى گذارند. فرانسه با تكيه بر مفهومى به نام 
«استثناى فرهنگى»، از جمله براى دفاع از زبان فرانسه 
در برابر انگليسى، از اجراى موافقتنامه «سازمان جهانى 
دارى  خود  فرهنگى  فراورده هاى  مورد  در  تجارت» 

مى كند.
مقررات  خالف  بر  كشور  اين  دولت  اساس  اين  بر 
توليد  اختيار  در  دولتى  كمك هاى  نامبرده  سازمان 
كنندگان آثار سينمايى قرار مى دهد و قانون اين كشور 
در  مى كند  وادار  را  تلويزيونى  و  راديويى  شبكه هاى 
پخش ترانه، بخش قابل مالحظه اى را به محصوالت 

فرانسوى زبان اختصاص بدهند. 
كه  را،  ازاد  مبادله  و  ليبراليسم  كه  نيست  ترديدى 
محرك پيشرفت هاى بسيار مهم اقتصادى طى دو قرن 
كرد.  تلقى  مطلق»  «دگم  يك  نبايد  است،  بوده  اخير 
مى توان در شرايطى، و بر پايه مالحظاتى، در اين يا 
آن عرصه استثنا هايى را در نظر گرفت و يا با اعطاى 
شرايط ترجيحى و حمايتى به اين يا آن بخش، آنرا طى 
مدت زمانى به صورت موقتى از روبرو شدن با رقابت 

كاال ها و خدمات خارجى در امان نگهداشت. 
با اين حال در شمارى از كشور هاى در حال توسعه، 
دفاع از هويت و زبان ملى به بهانه اى براى بسته ماندن 
بدل مى شود. انتقاد خامنه اى از ترويج انحصارى زبان 

انگليسى را بايد در همين چارچوب بررسى كرد. 
با  انگليسى  زبان  اگر  كه  گفت  مى توان  اطمينان  با 
گسترش بى امان خود ديگر زبان ها را به حاشيه براند، 
دنياى ما تنوع خود را از دست مى دهد و بخش بسيار 
ايرانى ها  مى شود.  نابود  انسانى  تمدن  غناى  از  مهمى 
نيز بايد زبان فارسى و ديگر زبان هاى خود را همچون 
مردمك چشم پاس بدارند و از راه تبادل دايمى با ديگر 

فرهنگ ها، بقاى آن ها را تامين كنند. 
اين نيز درست است كه ايرانيان بايد در كنار انگليسى، 
به زبان هاى ديگر هم عالقه نشان دهند. حتى اگر تنها 
مسايل مربوط به روابط اقتصادى و بازار يابى را در نظر 
بگيريم، شمار زيادى از ايرانيان بايد با زبان چين يك 
ميليارد و سيصد ميليون نفرى آشنا باشند. زبان اسپانيولى 
براى راهيابى به قاره نيرومندى چون آمريكاى التين، 
امكانات گسترده اى را در اختيار ايرانيان قرار مى دهد. 
زبان فرانسه نه تنها در رابطه با بخشى از اروپا و كانادا، 
بلكه براى دستيابى به بازار اوجگيرنده غرب افريقا با 
صد ها ميليون مصرف كننده در اينده نه چندان دور، 

يك ابزار ضرورى است. 
ولى براى آنكه زبان فارسى بتواند در برابر اوجگيرى 
انگليسى از خود دفاع كند، موثر ترين ابزار ممكن آزاد 
گذاشتن ملت ايران است. بدون فراهم آمدن شرايط 
در  فرهنگى  فراورده هاى  آزادانه  توليد  براى  الزم 
عرصه هاى گوناگونى چون موسيقى، سينما و تآ تر، آثار 
ادبى و علوم اجتماعى، ايرانيان و به ويژه جوانان به 
زبان ملى خود پشت خواهند كرد و آنچه را كه در قرن 
بيست و يكم ميالدى حق خود مى دانند، در زبان هاى 

ديگر و به ويژه انگليسى جستجو خواهند كرد.

فيس بوك اعالم «بى طرفى» كرد

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

ايرانى ها، زبان انگليسى و 
اقتصاد جهانى شده

www.iranshahrnewsagency.com

فيس بوك اعالم كرد كه به كاركنانش اجازه نمى دهد كه 
خبرهاى بخش «ترند» يا پرخواننده ترين ها را بر اساس 

عاليق سياسى شان تغيير دهند.
اين اعالميه كه در بخش رسانه هاى فيس بوك منتشر 
شده پاسخى به گزارش سايت گيزمودو است كه به نقل 
از يكى از كاركنان سابق فيس بوك گفته بود كاركنان اين 
شركت «به طور مرتب اخبار مورد توجه مخاطبان محافظه 
كار را سانسور مى كنند» و «به طور غير طبيعى» فهرست 

پرخواننده ترين مطالب را دستكارى مى كنند.
اين گزارش باعث ايجاد بحث هاى داغى در بين كاربران 
اين شبكه اجتماعى و همينطور تعدادى از روزنامه نگاران و 
تحليل گران سياسى و رسانه اى شده بود. آنها حتى خواهان 
دخالت سناى آمريكا در بررسى اين اتهام هم شده بودند.

فيس بوك يكى از بزرگترين شبكه هاى اجتماعى اينترنتى 
ميليارد  يك  از  بيش  ميالدى  گذشته  ماه  در  و  است 

بازديدكننده داشته است.
اما فيس بوك با رد اين اتهامات گفته است «فيس بوك 
نه به كاركنانش اجازه مى دهد و نه تبليغ تبيعض عليه هيچ 

منبع سياسى را مى كند.» 
اسوفسكى،  جاستين 
بخش  نايب رئيس 
فيس بوك  جهانى 
از  ما  افزود  ادامه  در 
كنترل  سيستم  يك 
انتخاب  در  توازن  و 
اخبارمان  مهمترين 
استفاده مى كنم،  سواى 
كجاى  در  آنها  اينكه 
بحث هاى عقيدتى قرار 

مى گيرند.
پر  اخبار  كه  الگورتيمى  شرح  به  ادامه  در  فيس بوك 
خواننده توسط آن انتخاب مى شود پرداخته و گفته است 
كه پس از اين انتخاب توسط الگوريتم، تيم بخش پر 

خواننده ترين ها به بررسى اين اخبار مى پردازند.
پاسخ  به  عكس العمل  در  گيزمودو  سايت  سردبير  اما 
فيس بوك گفته است كه اين حرف ها مغايرتى با گزارشى 

كه آنها تهيه كرده اند ندارد.
سناتور جمهورى خواه جان تيون اعالم كرده بود كه اين 
يك اتهام جدى است و فيس بوك بايد آماده پاسخ گويى 
به آن باشد. تيون گفته است كه «هرگونه عملى كه توسط 
يك شبكه اجتماعى بيطرف و فراگير در جهت سانسور 
يا جهت بخشى به گفتمان هاى سياسى صورت گيرد نوعى 
سو استفاده از قدرت و مغاير با ارزش هاى اينترنت آزاد 

است.»

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30208&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=36203&Status=2
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

نقدهايى بر انتشار يك خبر

يادداشت هاى وارده:

چرا بهائى ها نجس اند؟
اين سوال در ذهن سيزده سالگِى من مى چرخيد و 

مى چرخيد بى جواب!
***

مامان، چرا مى گن بهائى ها نجسند؟
مامان: كى مى گه؟

من: خيليا
زن  مگه  خوردن!  ُگه  آرام:  لحن  همان  با  مامان 

دايى ات بهائي نيست؟!
***

بابا چرا مى گن بهائى ها نجس اند؟
پدر : كى مى گه؟

من: آقاى تربتى معلِم پرورشى!
پدر: پس از خودش بپرس!!!

و مثل هميشه به جاى جواب، من را فرستاد پِى 
كشف و شهود.

دفتر  به  برد  را  من  جواب،  جاى  به  تربتى  آقاى 
اينا  موردِ  در  چرا  شد.  شروع  محاكمه  و  مدرسه 

سوال مى پرسى؟ چند تاشون رو مى شناسى؟
راستشو بگو برات تبليغ كردن برى بهائى بشى؟

و من بى جواب مانده بودم! با خودم فكر مى كردم: 
كه  هستند  كثيفى  موجودات  چقدر  بهائى ها  ببين 
حتى آقاى تربتى كه هميشه بوِى گند عرق مى دهد 
به  جستجوست!  در  دماغ اش  توى  مدام  دستش  و 

آنها مى گويد نجس...
دستشان  و  داديد  دست  آنها  با  اگر  دارد  تاكيد  و 

عرق كرده بود، وضوى شما باطل است.

***
سالگى  شانزده  در 
را  شان  يكى  باالخره 
شوخ  پسر  رضى  ديدم، 
موقع  همان  سرزنده!  و 
سفت و سخت رفته بودم 
پى خرقانى و غرق بودم 

در تذكرة االوليا
دادم،  دست  رضى  با 
خدايا  آمد،  بند  نفسم  و 
خيس  دستش  شكرت 

نبود.
بعد  و  دورادور  مدتى 
كمى صحبت درباره تاتر 
و سينما ناغافل رفاقتمان 
ساز  عينك  داد،  ريشه 
خبره!  كارش  در  و  بود 
به  پسر  شد  نمى  باورم 
اين نازنينى با نواميس اش رابطه جنسى داشته باشد 
سر  تربتى  آقاى  كه  را  كارها  آن  محافل شان  در  و 

كالس مى گفت بكند.
***

زاهدان  فرودگاه  بلوار  در  رسيد،  موعود  روز   
نشستم روبه رويش و پرسيدم:

برام از بها اهللا بگو، از خودت، از دين و مرامتون!
پرسيدم،  كه  بود  شب  كرد،  شروع  آرام  رضى  و 

صبح بود كه حرفش تمام شد.
براى  را  نمايشنامه ام  نخستين  سالگى  هجده  در 

محفل بهائيان زاهدان نوشتم.

به  داشته باشم  اجازه  كه  آن  بى  من،  نمايش 
تماشايش بنشينم در خانه ها اجرا مى شد.

و بارها بر سفره شان بغض راه گلويم را مى بست، 
بر  كه  جفايى  بزرگِى  و  را  شان  نان  شرافِت  وقتى 

ايشان مى رفت را مى ديدم.
و در بيست و پنج سالگى پرسِش از ياد رفته را، 

مسيح پاسخ داد:
آيا نمى دانيد كه هر چه به دهان داخل مى شود، به 

شكم مى رود و بعد دفع مى شود؟
سرچشمه  دل  از  مى آيد،  بيرون  دهان  از  آنچه  اّما 
مى گيرد، و اين است آنچه آدمى را نجس مى سازد.

پى نوشت:
آن  به  بى شباهت  ايران  كنونى  جامعه  تحول  سير 

چه بر من رفته نيست!
كه  مى دانند  من  سرزمين  مردم  از  شمارانى  بى 
به  مذهبى  اقليت هاى  درباره  مزخرفاتى  حكومت، 
نبايد  و  مى كند  تزريق  پوسيده  و  پوك  ذهن هاى 
اين پيش فرض ها و برچسب ها و انگ ها را جدى 

گرفت!
گذاشته  زندگى اش  دوم  دهه  به  پا  جديدى  نسل 
كه هر ياوه اى را باور نمى كند و براى يافتِن پاسخ 

به اندازه نسِل من صبور نيست.
دليل ترس مذهبيون سنتى از دوستى و آشتىطلبى 
عذر تقصير خواهانه جامعه امروز ايران در مواجه 
مذهبى،  اقليت هاى  ساير  و  بهائيان  شريِف  خيل  با 

به وضوح روشن است.

با ديدن خبر افشاى جذب ايرانيان خارج از كشور 
خود  بر  اسالمى  جمهورى  اطالعات  وزارت  توسط 
در  مقاله  صورت  به  را  سطرى  چند  تا  ديدم  واجب 
مورد اين موضوع بنويسم. در ابتدا جاى شكر دارد 
نمى تواند  كه  كرده  عنوان  ايرانشهر  خبرگزارى  كه 
منبع اين خبر را [مستقال] تأييد كند و اى كاش اصًال 
از پخش اين خبر خوددارى مى كرد. دليل هاى خودم 

را به اين شرح عنوان مى كنم:
شخصى كه از ايران آمده باشد و جزو مأمورين   -1
آن ها بوده باشد، اگر قصد و نيت خير و براى جبران كارهايى كه در همكارى 
با جمهورى اسالمى كرده داشته باشد، با همكارى و هماهنگى نيروهاى امنيتى 
از  خارج  در  كه  مهره هايى  شناسائى  به  اقدام  آزاد  كشورهاى  در  اعتماد  مورد 
كشور ايران همكارى اطالعاتى مى كنند، مى پردازد. نه اينكه با پخش اين خبر 
فقط كمك به بسط و گسترش فضاى نا اعتمادى بين ايرانيان خارج از كشور 

كند.
2- مطالبى كه در اين خبر مطرح شده به حدى كلى، سطحى و واهى مى باشد 
كه غير از اينكه جنبه پروپاگانداى تبليغاتى داشته باشد چيز ديگرى نمى تواند 
از  خارج  بورسيه  دانشجويان  از  استفاده  قبيل  از  هم  موارد  از  بعضى  و  باشد 
واقف  آن  به  ايرانيان  همه   كه  هست  چيزى  اطالعاتى  همكارى  براى  كشور 
ايرانيان  جذب  تيتر  با  خبر  يك  صورت  به  شكل  اين  به  آن  تأكيد  و  هستند 
خارج از كشور توسط وزارت اطالعات فقط جنبه ايجاد بى اعتمادى در فضاى 
زندگى ايرانيان خارج از كشور مى باشد. بحث استفاده از نيروهاى دانشجوى 
بورسيه به عنوان كمك اطالعات در زمان شاه هم متداول بود و ساواك هم 

همين كار را با برخى دانشجويان بورسيه انجام مى داد. 
3- عنوان كردن اينكه جمهورى اسالمى با گماشتن افرادى در نزديكى افراد 
معروف اپوزيسيون سعى در نفوذ كردن در دل دشمن را دارد بيشتر شباهت 
به ادبيات امنيتى خود رژيم دارد كه فقط سعى در بزرگ نشان دادن قدرت و 
دايره نفوذ خود را مى دهد و هيچ گاه كسى كه قصد در افشاى اخبار وزارت 
اطالعات را داشته باشد و نيت خير داشته باشد، كمك به استراتژى هميشگى 

رژيم كه به ايجاد رعب و وحشت بين ايرانيان است، نمى كند.
و  اطالعاتى  جنبه  آنكه  از  پيش  خواننده،  مِن  ديد  از  خبر  اين  پخش   -4
جنبه  كند،  آگاه  موضوعى  به  نسبت  را  خواننده  بخواهد  و  باشد  داشته  امنيتى 
كشور  از  خارج  ايرانيان  بين  وحشت  و  رعب  ايجاد  و  تبليغاتى  پروپاگانداى 

دارد و فضاى بى اعتمادى بين مردم را بيش تر مى كند. 
فعاليتى  كشور  از  خارج  در  اطالعات  وزارت  كه  نمى گويم  را  اين  من   -5
سال هاى  در  به خصوص  اما  بكنند.  كار  او  براى  كه  ندارد  را  افرادى  و  ندارد 
اخير به داليل فشار جامعه ى بين المللى بر روى دولت ايران، در بعضى مواقع 
حتى شاهد دشوارى حمل و نقل لجستيكى نيروهاى رژيم در خارج از كشور 

بوديم چه برسد كه بخواهند فعاليت هاى امنيتى داشته باشند.
تغيير  ميالدى  سال 2006  حدوداً  گذشته  دهه  ابتداى  از  رژيم  استراتژى   -6
صحنه  از  خود  مخالفان  فيزيكى  حذف  با  فقط  رژيم  آن  از  قبل  دهه   در  كرد. 
سعى در بى ثمر كردن فعاليت اپوزسيون در خارج از كشور مى شد، حال با زير 
فشار گذاشتن خانواده هاى فعالين سياسى در خارج از كشور، تهديد به اذيت 
همكارى  يا  و  سكوت  به  وادار  را  آن ها  ايران،  در  آن ها  خانواده هاى  آزار  و 
مى كنند و در نهايت آن ها را مجبور مى كند كه با آن دستگاه امنيتى همكارى 

كند.
7- اين داستان تا جايى ادامه پيدا كرد كه [رييس] بى بى سى فارسى و دبير 

آن در سال 2012 با درخواست كمك از دولت بريتانيا خواست تا به دولت 
ايران تذكر دهد و بخواهد كه خانواده هاى كارمندان بى بى سى فارسى در ايران 

را مورد اذيت و آزار قرار ندهند.
در  امنيتى  آژانس هاى  راهنمايى  و  كمك  با   2006 سال  ابتداى  همان  از   -8
فعاليت هاى  اين گونه  كه  كرديم  شبكه اى  ايجاد  به  كمك  آزاد،  كشورهاى 

اطالعاتى رژيم از ديد آن ها پوشيده نماند.
9- به اعتقاد من جمهورى اسالمى در طول اين سال ها فقط و فقط با ايجاد 
فضاى رعب و وحشت بين مردم سعى كرده كه خود را قوى تر از آنچه كه 

هست نشان دهد و همچنين باعث بى اعتمادى مردم به هم شود.
10-جواب ما به اين گونه عملكردهاى رژيم در خارج از كشور نبايد با ترس 
دولت هاى  كه  بكنيم  را  برخوردى  دقيقًا  بايد  باشد،  بى اعتمادى  و  نااميدى  و 
زندگى  از  و  نمى ترسند  يعنى  مى كنند.  تروريستى  عمليات هاى  با  غربى 
خودشان را باز نمى دارند و به آن ها نشان مى دهند كه با ترسيدن نمى گذارند 

آن ها موفق شوند.
پاسخى  بايد  رژيم  سياست هاى  اين گونه  و  خبرها  اين گونه  به  هم  ما  جواب 
نشان  با  و  كنيم  اعتماد  همديگر  به  بيشتر  بايد  كند.  اميد  نا  را  آن ها  كه  باشد 
اتحاد، همدلى به آن ها ثابت كنيم كه ديگر اين گونه سياست ها و پروپاگانداى 
تبليغاتى نمى تواند ما را از مسيرى كه براى رسيدن به جامعه اى [كه] آزاد و 

سالم باشد دور بكند.
*انتشار اين نوشتار لزوما بيانگر ديدگاه ايرانشهر نيست و صرفا به لحاظ 

اطالع رسانى منتشر شده است. www.iranshahrnewsagency.com

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

يادداشتى از سامان صنعت نما سخنگو و دبير سياسى كنگره ملى ايرانيان:

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=7988&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704&Status=2
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دختران ايران، ساالر زنان جهان
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

ايران  زنان  ساالر 
زنان  زندگى  حكايت 
است.  ايران  ما،  سرزمين 
مادرساالرى از ايران زمين 
آغاز شده است و گفت و 
گو از تساوى حقوق زن 
و مرد نخستين بار از آن 

خاك برخواست.
سرزمين  آن  در  زن 
زمانى در اوج عزت بود 
و روزگارى در حضيض 
و  بود  خدا  بانو  ذلت. 

بزرگ بانوى ميهن...
زن در تاريخ آرمانى ايران سيمايى درخشان و پرشكوه 
دارد. در نقش ملكه انتخاب شده، پادشاه است و چون 
مى  برگزيده  سفير  زن  نخستين  عنوان  به  سيندخت 
شود و به جاى جنگ و خونريزى، روال آشتى دارد 
و با سام از در صلح در مى آيد، با زمانه و زندگى مى 
سازد و مدارا مى كند. مادرى چون رودابه مى شود 
و رستم را به ايران و جهان هديه مى كند. تهمينه اى 
زيباست كه در پس عشقى پرشور و زودگذر با رستم، 
سهراب را مى زايد و داغدار ابدى بزرگترين تراژدى 

در تاريخ مى شود.
زن و مادر ساالر است وبه نام ماندان، اولين مدرسه 
جمعى را در جهان به وجود مى آورد و به فرزندش 

مى آموزد كه اساس ظلم و بيداد را براندازد.
در هنر و حفظ و اشاعه فرهنگ، زن از خود نيرو و 
استعداد فراوان نشان داد. زنانى مثل شارمالى گل كه 
نخستين قدم را بر صحنه تئاتر گذاشت و يا قمرالملوك 

وزيرى كه راه گشاى ساالر زنان شد.
عصر  دختران  از  اى  نمونه  ايران،  شايسته  دختران 
جديد، درس خوان و با هوش و سالم و زيبا، يكى 
مثل الهه عضدى كه لقب سفير شادى گرفت وديگرى، 
را  جهان  شايسته  دختر  عنوان  كه  پور،  نيك  شهره 

نصيب ايران كرد.
وزير  كه  پارسا،  روى  فرخ  دكتر  وزارت  زمان  در 
آموزش و پرورش بود، طرح سپاه دانش و بهداشت 
به اجرا درآمد و دختران سپاهى خدمات زن در روستا 

را آغاز كردند.
در ورزش قهرمانى زن نه فقط جسم را براى باردارى 
هاى سالم تربيت مى كرد،بلكه در صحنه هاى ورزش 
و زورآزمايى افتخار آفرين شد، زنانى مثل مينا فتحى 
و روحى پند نواز در بازيهاى آسيايى توكيو به مقام 

قهرمانى رسيدند.

در ستاره شناسى و رصد بينى، آلنوش تريان بود و 
در  جو، كه شب ها  شهال صلح  شناسى چون  اختر 
آسمان شيراز رصد ميكرد و ناز ستاره ها را به جان 
مى خريد. در تاريخ هواشناسى جهان، ژينوس نعمت 
تا باالترين پايگاه و اعتبار اين تخصص باال رفت. زن 
صنعتى شد و به علم و صنعت كه قرن ها نوعى از 

اشتغاالت مردانه بود دست يافت.
دخت رضا شاه، اشرف پهلوى به نيروى ديپلماسى 
و اعتبار جهانى زن افزودو با انتخاب او به رياست 
هيات  رياست  و  تهران  در  بشر  حقوق  كميسيون 
نمايندگى ايران در مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 
دست  به  جهانى  جامعه  در  بلند  پايگاهى  ايرانى  زن 
آورد. از آن پس زنان و دختران يكى بعد از ديگرى 
وارد رسته سياسى وزارت امور خارجه شدند و پله 
هاى ترقى را تا سفير شدن دكتر مهرانگيز دولتشاهى با 
افتخار پيمودند. زنان و دختران حق تحصيل و ورود 
به دانشكده حقوق و وكالت دادگسترى را به دست 
مطبوعاتى  منصفه  هيات  عضويت  به  زنان  آوردند. 

درآمدند و در شورهاى داورى برگزيده شدند.
ايرانى،  زن  تصوير  زمين،  ايران  شكوه  با  تاريخ  در 
در  است.  بوده  ساز  دوران  و  درخشان  تصويرى 
حقيقت هيچ حركت و جنبش تاريخ ساز در كشور ما 

وجود نداشته است كه زنان سهم موثر خود را در آن 
به نمايش نگذاشته باشند و چنين است هرچه درباره 
زن ايرانى و بزرگى او گفته شود كم گفته شده است.

كتاب دختران ايران ساالر زنان جهان، به قلم خانم 
منصوره پيرنيا، قدمى بوده است تا بر اين حق شناسى 
ديگرى  گام  دارد  خود  زنان  به  نسبت  ما  وطن  كه 
برداشته شود، شايد گامى كوچك براى اداى دين به 

دختران و زنان بزرگوار ايران باشد.
براى خريد اين كتاب زيبا كه عالوه بر متن منحصربه 
فرد خود، مزين به تصاويرى از دختر ايران، ساالر زنان 
در  زنان  حضور  بر  تصويرى  روايتى  و  است  جهان 
جامعه ايرانى در قبل و بعد انقالب و همچنين در ابعاد 
مختلف فرهنگى، ورزشى، سياسى، اجتماعى، هنرى و 
زندگى روزمره دارد مى توانيد به شركت كتاب مراجعه 

نماييد. 
اين كتاب هم در فروشگاه كتابفروشى شركت كتاب 
و هم در وب سايت اين شركت براى خريد آن الين 
در دسترس عالقمندانى است كه مى خواهند زندگى 
زن ايرانى در گذر تاريخ معاصر را با نگاهى ويژه و 
تيزبين بار ديگر از نظر گذرانده و از صميم جان به 

تحسين ايشان بنشينند.

افقي:
1- بيمارى الوپسي - نامى ديگر براى باغ ارم

2- دست آموز - سپاس - فرهنگ لغت فرانسوي
3- ويتامين جدول - پايتخت بنگالدش - اعالن - صنم
4- پدر و مادر - داراي يك جهت - پوست دباغي نشده

5- دورويي - تجارت - رب النوع يوناني
6- رخت - زبردست - كمك

7- خانه پشت به آفتاب - تبرخون - شب كور
8- پول ژاپن - راه رفتن كودكانه - پول بنگالدش - قورباغه درختي

9- خرگوش - بي ريش - اصنام
10- از كوه هاي مهم كشور - سگ شكاري - قطار زيرزميني

11- از ماههاي ميالدي - گوشه فوتبالي - رفوزگي
12- شرط بستن - رهبر - شهر گدايان

13- پوستين - فيلم بي صدا - احصائيه - صد متر مربع
14- دروغ آذري - بخش مياني دست - دارفاني
15- اثر آرتور شنيتسلر - فيزيكدان هفت تير كش!

عمودي:
1- غذاي رشته اي - ريا

2- فرقه عربستان - سر نيزه - پرده در
3- خاكستر - بلند مرتبه - خداي هندوان - نت ششم

4- اندك - متكبر - عدل
5- خبر گزاري ايتاليا - دم بريده - الفت

6- پرده دريدن - پهنا - خميازه
7- گواه - حاجت - گاز مرداب

8- مدافع فوتبال - قابله - سنگ طلق - راه ميان بر
9- دلهره - دم بريده - داستان بلند

10- شاهد - مشك خالص - بزرگواري
11- دام - پارچه تبليغاتي - مسيحي

12- اليق و در خور - رهگذر - از شهرهاي چهارمحال بختياري
13- باب - حاشيه كتاب - گراني - الفباي موسيقي

14- پسر سليمان - كرم ابريشم - رانندگي در زبان بيگانه
15- از زينتهاي بانوان - از شهرهاي كردستان

آشنايى با كتاب جديد منصوره پرنيا:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42409&Status=2
http://www.ketab.com/
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رابرت  خاصيت  بدون  مردِ  اصلِى  قهرمان  اولريش، 
موزيل، «عادت ندارد تا دولت را چيزى جز هتلى به 
حساب بياورد كه در آن به او خدمات مؤدبانه عرضه 
مى شود». ما نيز مقصريم. گله فقط از اين نيست كه ما 
دولت را صرفاً فراهم آورندة كاال و خدمات به حساب 
مى آوريم؛ آن هم بدون اينكه در كارِ آن مشاركتى بكنيم. 
و  دولت  با  ما  است:  حرف ها  اين  از  عميق تر  مسئله 
ارزش هايى كه نمايندة آن ها است، رابطه اى عاطفى نداريم. 
از نظر موزيل، مانند معاصرش فرويد، جوامع و دولت ها با 
شور و هيجان اجتماعى به هم پيوند خورده اند. اگر دولت 
نتواند رويكردهاى مناسب اجتماعى را فراهم بياورد، فاقد 

انسجام الزم است.
اين قلمرو، احساسات سياسى، به نظر خطرناك مى رسد. 
فاشيست هاى ايتاليايى احساسات را از طريق مناسكى 
آيين هاى  با   را   كاتوليك  تودة  كه  مى كردند  تحريك 
را  ربانى  عشاى  كشيش،  وقتى  بود:  آميخته  فاشيستى 
برگزار مى كرد، صداى ترومبونى برمى خواست و افراد 
مى بردند.  باال  احترام  نشانة  به  را  خود  دستان  حاضر 
اُروِل، ناسيوناليسم را به عنوان انگيزة احساسى غيرمجاز، 
فيلسوفان  معموالً  مى كرد.  تخطئه  «ناگزير»  گاه  اما 
سياسى از پرداختن به اين موضوع اجتناب كرده و آن 
را به روان شناسانى چون جاناتان هايد واگذار كرده اند. او 
توجيهاتى يك وجهى از اين مسئله مطرح كرده است كه 
منشأ ديدگاه هاى سياسِى ما را نه در عقل، بلكه تنها در 
«احساساِت بى مبنا» مى داند. بنابراين كمى عجيب به نظر 
مى رسد كه برخى متفكران سياسِى معاصر ادعا كرده اند كه 
بخشى از وظيفة دولت ليبرال اين است كه احساسات و 

رويكردهاى اجتماعِى ما را شكل دهد.
كتاب  در  نوسباوم  كه  است  چيزى  دقيقاً  اين  اما 
براى  عشق  اهميت  چرايى  سياسى؛  احساسات  خود، 
كه  است  معتقد  او  مى كند.  دفاع  آن  از  وطن(2015) 
فيلسوفان سياسى ليبرال «تربيت سياسِى احساسات» را 
ناديده گرفته و از اين غفلت كرده اند كه چگونه دولت ها 
مى توانند بر احساسات ضداجتماعى نظير حسد، ترس و 
رسوايى لگام زنند، درحالى كه احساساِت اجتماعى مانند 

عشق، وطن پرستى و روادارى را تشويق مى كنند.
رالز  زمان  از  سياسى  فلسفة  نوسباوم،  خوانش  طبق 
بيش ازحد بر پشتيبانِى خشِك عقالنى از اصول ليبرال مانند 
احترام، تمركز كرده است: تا زمانى كه ارزش هايى از جمله 
برابرِى فرصت ها و احترام به ديگر افراد را مى پذيريم، 
ليبرال دمكراسى مى تواند شكوفا شود. اما نوسباوم معتقد 
است كه پذيرش صورى اصول ليبرال دمكراسى كافى 
نيست. براى اينكه واقعاً به حقيقت اصول ليبرال عمل 
كنيم، نياز داريم احساسات عمومى را پرورش دهيم. اين 
احساسات مى توانند به ما كمك كنند كه بر منافع شخصى 
غلبه كنيم و دولت ليبرال را زنده نگاه داريم؛ آن هم زمانى 
كه تحقق بخشيدن به ارزش هايش چالش برانگيز مى شود، 
مثالً زمانى كه پاسخ مناسب به بحران پناهجويان، نيازمند 
ازخودگذشتگِى مالى و شخصِى شهروندانى است كه 
به صورت صورى متعهد به برابرى هستند. نوسباوم بيم 
آن دارد كه در چنين مواقعى احترام نظرى به اصول ليبرال، 
زير بار شيطان هاى درونِى ما، نظير حرص، خودخواهى، 

شرم و بيزارى له شود.
نوسباوم بر اين است كه تربيت احساسات عمومى در 
عشق جزئى گرايانه ريشه دارد يا صورتى از آن است. 
براى پروراندن چنين احساساتى به همة نكته سنجى هاى 
هنرها و علوم انسانى نياز داريم. ما به همة اين ها نياز داريم: 
شعر عمومى والت ويتمن، سخنرانى هاى آبراهام لينكلن 
و مارتين لوتر كينگ، فيلم سازى متنوع هايائو ميازاكى كه 
پيچيدگى هاى بزرگ سالى را به جهان كودكان معرفى كرد، 
خاطرات سربازان ويتنام مايا لين و ادبياتى مانند كشتن مرغ 

مقلد و برو به كوه بگو.
هرچند ممكن است امروز به تأكيد نوسباوم بر پرورش 
احساسات عمومى بى مهرى شود، هميشه اينطور نبوده 
است. بسيارى از فيلسوفاِن پيشين، ازجمله روسو و كنت، 
موافق بودند كه احساسات در برپاكردِن جوامع سياسى 
نقش بازى مى كنند. اما نظرات آنان جنبه هايى تلخ و گزنده 
داشت. نوسباوم در احساسات سياسى معتقد است كه 
«دين مدنِى» روسو با اجبار و سركوِب مخالف به دست 
آمد؛ او مجبور بود مجازات هايى نظير تبعيد يا حتى اعدامِ 

دگرانديشان را بپذيرد.
پرورش  از  امروز  است  قرار  اگر  كه  است  واضح 
احساسات دفاع شود، بايد از تهديد و خشونت پرهيز كرد. 
اما وظيفة نوسباوم دشوارتر است. او نه تنها بايد احساسات 
اجتماعى را با صلح اجتماعى هماهنگ سازد، بلكه بايد آن 
را با تعهد درازمدت خود به ليبراليسم سياسى نيز هماهنگ 
كند. استمداد از ليبراليسم به نوسباوم كمك مى كند كه از 
برخى انتقادات جلوگيرى كند مثل اين انتقاد كه: پرورش 
احساسات متضمن سطوحى ناپذيرفتنى از اجبار است؛ 

اما همانطور كه خواهيم ديد همين ليبراليسم به شدت 
امكاناِت خود احساسات را محدود مى سازد.

مفاهيم  القاى  برابر  در  خود،  مركزِ  در  ليبراليسم 
مقاومت  شهروندان،  به  خير  يا  خوبى  از  بحث برانگيز 
در  كه  است  معتقد  رالز  از  به پيروى  نوسباوم  مى كند. 
جامعه اى مقبول، اصول سياسى نمى توانند بر آموزه هاى 
اخالقى يا متافيزيكِى فراگيرى مبتنى شوند كه ادعاهايى 
مطرح مى سازند دربارة اينكه انسان ها چگونه بايد زندگى 
كنند. در دولتى تكثرگرا، ديدگاه هاى متفاوت به زندگِى 
خوب بايد در كنار هم وجود داشته باشند و به زندگِى 
كسانى كه آن ها را مى پذيرند، معنا دهند. بنابراين ليبرال هاى 
سياسى بايد در برابر آن دولتى بايستند كه سهواً يكى از اين 

ديدگاه ها را به ديگران ترجيح مى دهد.
همان  در  دقيقاً  احساسات،  كه  است  اين  مسئله 
ليبرال  دولت هاى  كه  مى شوند  سهيم  ارزش گذارى اى 
بايد آن را رد كنند. عاشق بودن يا سرسپردگى نيازمند اين 
قضاوت است كه ابژه هاى اين احساسات ارزشمندند. 
ما نمى توانيم به دولتى وفادار باشيم كه فكر مى كنيم بى 
ارزش است؛ همان طور كه نمى توانيم عاشق كسى باشيم 
كه فكر مى كنيم فيلسوفان سياسى ليبرال «تربيت سياسى 

احساسات» را ناديده گرفته اند.
نااليق است. اما دولت ليبرال بايد از پرورش احساساتى 
كه مبتنى بر قضاوت هايى هستند كه از اين يا آن جهان بينِى 
فراگير دفاع مى كنند، بسيار اجتناب كند. دولت تنها مى تواند 
احساساتى را پرورش دهد كه فقط در سطحى عمل 
مى كنند كه رالز آن را «اجماع هم پوشان» بين شهروندان 
معقولى مى نامد كه جهان بينى هاى متفاوتى را پذيرفته اند. 
مثالً پروبال دادن به يك تعطيالت مذهبى خاص ممنوع 
است. نوسباوم استدالل مى كند كه بزرگداشت تولد مارتين 
لوتر كينگ مقبول است؛ زيرا چنين كارى به معناى تأييد 
«اصول برابرى نژادى است كه ملت ما خود را به آن متعهد 
مى داند» و چيزى است كه شهروندان با جهان بينى هاى 

مختلف بايد با آن موافق باشند.
جايى كه نوسباوم از تصوير رالزى فراتر مى رود، اين 
ادعا است كه اگر اين اصول مشترك بايد تأثيرگذار باشند، 
اين  به  سرسپردگى  و  عشق  به  را]  [مردم  بايد  «دولت 
ايدئال ها تشويق كند». اما ما تمايل داريم كه در عواطفمان 
محدود و طماع باشيم و تمايلى به دفاع از خير جمعى 
نداريم، به ويژه در مواقعى كه ازخودگذشتگى هاى فردى 
ضرورى است. بنابراين تساوى فرصت ها و احترام به افراد 
چيز خوبى به نظر مى رسند مگر اينكه مستلزم مثالً ماليات 

بيشتر يا اصالح جدى و اصولِى عدالت كيفرى باشند.
شكست  عشق  بدون  دولت  است  معتقد  نوسباوم 
مى خورد، به دليل اين محدوديت كه: بدون عشق، رنج 
ديگران تأثيرى بر ما ندارد. بخشى از شكست ما اين است 
كه قربانيان رنج را به اندازة كافى شبيه خودمان نمى دانيم. 
تجربة ستم ديدگى ضرورى است: نوسباوم «بدوِن محاكمه 
مجازات كردن»، «استثماركردِن كارگران» و «محروميِت 
معلوالن از تحصيل» را مثال هايى از آن نوع شكست براى 
عشق به مردم و اصول ليبرال مى داند كه گاهى به آن دچار 

مى شويم.
«تعهداِت نظرى ما بسيار بى خاصيت تر از آن هستند كه 
ليبرال دمكراسى را حفظ كنند»: ممكن است اين تشخيص 
نوسباوم از مشكل، درست باشد؛ اما راه چارة او چيست؟ 
آيا عشق و ديگر احساسات شخصى، راه حلى عرضه 

مى كنند؟
***

و  والدين  ميان  و  دارد  متفاوتى  صورت هاى  عشق 
انواع  رمانتيك  عشاق  و  همسران  و  دوستان  فرزندان، 
گوناگونى به خود مى گيرد. نوسباوم از همة اين انواع 
كمك مى گيرد؛ اما الزم دانستن هر كدام از آن ها در هر 
تركيبى براى رسيدن به يك ليبرال دمكراسى پايدار، به 
نظر كار بسيار دشوارى مى رسد. به طور خاص، عشق 
الزم مى دارد كه با ابژة آن يكى شويم. مى توانيم براى 
كسانى كه دوست داريم، احساس افتخار يا شرم كنيم 
تاحدى بدين علت كه خود را جزئى از آن ها مى دانيم. ما 
خواسته هاى معشوقمان را به همان ميزان جدى مى گيريم 
كه خواسته هاى خودمان را. ما همين طور حاضريم خود را 
تغيير دهيم و چيزهاى متفاوتى بخواهيم كه اگر در رابطة 
عاشقانه اى نبوديم، نمى خواستيم. بنابراين هگل عشق را 
«خودبودن در ديگرى» توصيف مى كند. شايد به همين 
خاطر است كه انتخاب بين اين يا آن عشق، حسى است 

مانند انتخاب بين راه هاى مختلف زندگى كردن،
ديدگاه هايى متفاوت از اينكه ما چه كسى خواهيم شد.

بااينحال اگر عشق متضمن پيوندى تا به اين حد قدرتمند 
است كه آن را به همانندسازى و استحالة خويشتن نزديك 
مى كند، ما براى حفظ جامعة دموكراتيك به چيزى كه 
اينقدر عميق باشد نيازى نداريم. درواقع ممكن است، 
تالش براى به وجودآوردن عشق در همة اعضاى دولتى 

دمكراتيك كار اشتباهى باشد. جوامعى كه نوسباوم بر 
آن ها تمركز مى كند، يعنى اياالت متحده و هند، مطمئنًا 
بخش هايى ستم ديده و به حاشيه رانده شده دارند. آيا بايد 
اين جوامع را تشويق كرد به ايدئال هايى عشق بورزند كه 
تحريف شده اند تا به آن ها ستم كنند؟ آيا امريكايى هاى 
سياه پوست بايد دولت امريكا و ارزش هاى مردم فريِب 
برابرِى آن را دوست داشته باشند؟ مگر نه اينكه اين 
ارزش ها از زماِن پايان رسمِى جيم كراو به ابزارى براى 
جوامع  آيا  است؟  شده  تبديل  ساختارى  نژادپرستِى 
داليت7يا «لمس ناشدنى» در هند، سياست مداران هندى و 
تعهد آن ها به تكثرگرايى را تحسين مى كنند؟ داليل خوبى 
وجود دارد كه بسيارى از شهروندان خود را با ملت هايى 
كه در آن به دنيا آمده اند، يكى نپندارند و نخواهند خود را 
براى هم ترازكردن با تعهدات كشورى كه در آن زندگى 
مى كنند، تغيير دهند. ملزم ساختن اين شهروندان به انجام 
آن كار و به طور خاص ملزم ساختن ستم ديدگان به انجام 

آن، به نظر بى خطر نمى رسد. 
همين طور به نظر نمى رسد كه نوسباوم در اين فكر، بر 
حق باشد كه مى توانيم عشِق فراوانى به وجود بياوريم. 
حداقل  يا  جذابيت  نيازمند  عشق  اينكه  به  فكركردن 
«دوست داشتن» ى است كه خارج از كنترل ما است، به نظر 
موجه مى آيد. مطمئناً همة ما در موقعيت هايى بوده ايم كه 
ديگر باشيم، نه اين يكى؛ اما  بهتر بوده عاشق آن فردِ 
نمى توانيم احساسات خود را به اين سادگى هدايت كنيم. 
هرچند نوسباوم مى پذيرد كه ميان انواع سياسى و شخصى 
عشق تفاوت هايى وجود دارد، فرض مى كند كه عشق در 

كنترل خود ما است.
نه  عاطفى  وابستگى هاى  عميق ترين  پرورِش  اگر  اما 
براى  مبنايى ترى  راه هاى  ممكن،  نه  و  است  مطلوب 
به رسميت شناختن ديگران وجود دارد. نيازى نيست عاشق 
كسى باشيم تا از رنج كشيدِن او ناراحت باشيم. عشق به 
كنار، انسان ها انسان هستند و رفتار درست با آن ها به 
خاطر همين مسئله، الزم است. اين همان قدر كه براى يك 
قديس درست است، دربارة يك قاتل هم صادق است. اما 
اين شبيه به احترام ليبرال به نظر مى رسد. نوسباوم به طرز 
قانع كننده اى استدالل مى كند كه اين احترام براى حفظ 
ليبرال دمكراسى ناكافى است. بنابراين پرسش اين است كه 
باتوجه به محدوديت هاى عشق و ليبراليسم، چه بايد كرد. 
ما نياز به راهى ميانه داريم، چيزى در بين، ازيك طرف، 
پذيرش واقع بينانه و اغلب ناكافِى ديگران به عنوان كسانى 
كه حقوقى جهان شمول دارند و ازطرف ديگر، يكى شدِن 

عميق به دنبال عشق.
مى بينيم  كه  مى آيد  پديد  زمانى  راهى  چنين  يك 
دمكراسى ها مى توانند با محروم كردن افراد از اين حس كه 
چيزى خاص و منحصربه فرد در آن ها وجود دارد، به آن ها 

ظلم كنند. اين بسيار رخ مى دهد. 
بر مبناى ليبراليسم زندگى كردن، نيازمنِد اين است كه 
ديگران را به عنوان كسانى به رسميت بشناسيم كه آنقدر 
شبيه ما هستند كه شايستة همان حقوق و برخوردى 
از  است،  جانبه  دو  بيان  اين  درحالى كه  ما.  كه  هستند 
به رسميت شناختن مثبت ما به اينكه واقعاً چه هستيم، از 
جنبه هاى فردى و گروهى فرهنِگ ما و همين طور تاريخ 
به حاشيه راندِن برخى گروه ها ناتوان است. اگر ليبراليسم 
مجبورمان مى سازد كه با ديگران مانند خود رفتار كنيم، 
ممكن است اين حس را پيدا كنيم كه حداقل در زمينة 
رفتار  يكديگر  با  ما  كه  شيوه اى  سياسى،  و  اجتماعى 
مى كنيم، قابل جايگزينى نيست. اما به چيزى قوى تر نياز 
داريم. گاهى ما با فراهم نكردن موافقت و رفتارى كه 
مربوط به ويژگى هاى خاِص ديگر گروه ها يا افراد است، 
به آنان ظلم مى كنيم؛ مثالً وقتى اوضاع اقتصادى اجتماعى 
مدنظر  كالج  در  تحصيل  براى  تقاضاها  ارزيابى  در  را 
قرار نمى دهيم، وقتى صريحاً معافيت هاى مذهبى را رد 
مى كنيم يا وقتى برگه هاى چندزبانة رأى فراهم نمى كنيم. 
به رسميت شناختن، از نوعى كه من در ذهن دارم، بايد به 
اين حساس باشد كه ما گذشته از اينكه افرادى داراى 

حق وحقوق هستيم، چه هستيم.
بر  است  مبتنى  بى عدالتى،  به  پاسخ  براى  ما  توانايى 
ارزيابى ما از اينكه به رسميت شناختن كجا اتفاق نيفتاده 
است. در فضاى عمومى، گاهى چنين چيزى مى تواند به 
همان ميزان، مبنايى باشد كه ردكردِن حقوِق جهان شمول. 
در مواقع ديگر، اين دلسردى زمانى رخ مى دهد كه ما با 

ديگران به عنوان افراد خاصى كه هستند، رفتار نمى كنيم.
در اين لحظات توصيه هاى عملِى نوسباوم بيش از هر 
وقت ديگر تأثيرگذار است. ما نياز به فرهنگى عمومى 
نداريم تا محبتى عميقاً ريشه دار ايجاد كنيم. اما نياز به 
برنامه هايى اجتماعى و فرهنگى داريم كه ديدگاه هاى ما را 
آموزش دهد؛ ديدگاه هايى دربارة اينكه به رسميت شناختن 
نياز به چه كارهايى از جانب ما دارد و چه كسانى را بايد 

به رسميت بشناسيم.
ويتگنشتاين باور داشت كه وقتى نمى توانيم وضعيتمان 
را متفاوت ببينيم و وقتى كه برخى جنبه ها را نمى بينيم، 
فلسفه به مسير اشتباهى رفته است. اين شيوه هاى ديدِن 
ما به شكل گيرى پرسش هايى دربارة عدالت و جامعة 
دمكراتيك مى انجامد. چيزى كه ما عادالنه و ناعادالنه 
مى شود  محسوب  عشق  كه  چيزى  كنار  در  مى بينيم، 
محترم  و  ذى حق  به عنوان  ما  كه  كسانى  همين طور  و 
به رسميت مى شناسيم، مبتنى است بر اوضاع سياسى 
هرچند  مى يابيم.  آن  در  را  خود  ما  كه  اجتماعى اى  و 
قلمروى عشق مى تواند هدفى نامناسب براى دولت باشد، 
پيشنهادهاى مثبت نوسباوم براى شكل بخشيدن به ادراكات 
ما مى تواند هدف ديگرى را برآورده سازد: پرورش دادِن 
صورت هايى از به رسميت شناختن كه به لحاظ اجتماعى 
مهم اند. به منظور ديدن اينكه چه به رسميت شناختن هايى 
از ديگران وظيفة ما است و چه كسانى را بايد به رسميت 
بشناسيم، نياز به ابزار فرهنگى نوسباوم داريم: هنر بصرى و 
مفهومى، سخنرانى ها، فيلم، ادبيات، معمارى و حتى نظريه.

دولت بدون عشق شكست مى خورد
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

مقاله اى به قلم «شيوانى راداكريشنان» در بررسى نظريه «احساسات سياسى»:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8667&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.ketab.com/yellow.aspx
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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دانشگاه  عصب شناسى  استاد  تانزى،  رادولف  دكتر 
زمينه  در  محققان  برجسته ترين  از  يكى  و  هاروارد 
هم  پيانو  علمى،  كارهاى  كنار  در  كه  آلزايمر  بيمارى 

مى نوازد، به دنبال پاسخ اين پرسش است. 
پنج سال پيش، وقتى دكتر تانزى، مشغول ضبط يك 
كار موسيقى بود و همزمان به دنبال راهى براى درمان 
بيماران آلزايمر هم مى گشت، متوجه نكته مهمى شد. 
آشنايانم  و  دوستان  براى  مى گويد: «من  تانزى  دكتر 
سى دى كارهاى موسيقى ام را مى فرستم. در بين اين 
افراد كسانى هم هستند كه آلزايمر پيشرفته دارند. اما 
دريافت  جالبى  بازخوردهاى  افراد  اين  از  تدريج  به 
كردند. برخى از آنها به من گفتند كه هر بار كه اين 
موسيقى را براى كسى كه به آلزايمر مبتال است پخش 
مى كنند، آنها شروع به نت گيرى با پا هايشان مى كنند. 
اين وقتى بود كه من به طور جدى شروع به مطالعه 

اثر موسيقى بر مغز كردم.» 
به عقيده دكتر تانزى، موسيقى كه افراد در بين سنين 
12 تا 25 سالگى با آن اخت مى شوند، معموال تا آخر 
عمر همراهشان باقى خواهد ماند. بسيارى از اتفاقات 
اتفاق  افراد  براى  بار  نخستين  براى  كه  زندگى  مهم 
مى افتد، در اين بازه زمانى رخ مى دهند: اولين بوسه، 
اولين عشق، اولين كار، رفتن به دانشگاه و... در طول 
اين سال ها افراد خاطراتى را مى سازند كه تا آخر عمر 
آنها را به ياد خواند داشت. موسيقى اى كه آنها در اين 
سال ها به آن گوش مى دهند هم جزء  اين خاطرات 

باقى خواهند ماند. 
دكتر تانزى مى گويد: «هر چيزى كه به آن وابستگى 
عاطفى داشته باشيد، بر مغز شما اثر خواهد گذاشت. 
خانه  يك  در  كند.  فعال  را  مغز  مى تواند  موسيقى 
سالمندان يا مركز نگهدارى از بيماران آلزايمرى، شما 
پيشرفته،  آلزايمر  با  بيمار  يك  دفعه  يك  كه  مى بينيد 
آواز  و  مى كند  پيانو  نوت هاى  نواختن  به  شروع 
يك  حتى  هفته ها  است  ممكن  كه  بيمارى  مى خواند. 

كلمه هم حرف نزده باشد.»
خاطرات  آلزايمر  بيمارى  تانزى،  دكتر  عقيده  به 
موسيقى را از بقيه خاطرات مغز جدا مى كند. «آلزايمر 
به خاطرات موسيقى در مغز دست نمى زند.» وى عقيده 
دارد كه بهترين راه فعال كردن خاطرات موسيقى مغز، 

پخش آنها براى بيماران آلزايمرى است. 

به  سينما  سالن هاى  دماى  روى  تحقيق  با  محققان 
اين نتيجه رسيده اند كه رابطه اى مستقيم ميان لحظات 
وجود  تماشاگران  بازدم  و  فيلم  پركشش  و  حساس 
دارد و با فرا  رسيدن اين لحظات دستگاه هاى دماسنج 

درجات شان تغيير مى كند.
بخش  ديدن  مشغول  سينما  سالن  يك  در  بينندگان 
دوم فيلم پرهيجان عطش مبارزه با نام «اشتعال» هستند. 
را  سه گانه  اثر  اين  آمريكايى،  نويسنده  كالينز،  سوزان 

براى مخاطبان نوجوان نوشته است.
در  فيلم  اين  زن  قهرمان  پوشاك  اين  كه  محض  به 
آتش مشتعل شده و سپس جنگ نهايى آغاز مى شود، 
دستگاه هاى هواسنج سالن كه پشت پرده سينما تعبيه 

شده اند، شروع به نوسان مى كنند.
كار اندازه گيرى هواى سالن سينما به عهده جاناتان 
ويليامز است. او لوله هاى خروجى هواى دستگاه هاى 
هواى  آن  روى  از  و  مى كند  آزمايش  را  سينما  تهويه 

بازدم بييندگان فيلم را اندازه گيرى مى كند.
علمى  موسسه  شيمى  بخش  در  كه  ويليامز  جاناتان 
ماكس پالنك آلمان تحقيق مى كند، متوجه شده كه با 
هواى  اندازه گيرى  دستگاه هاى  فيلم  در  هيجان  ايجاد 

سالن تغيير مى كنند و مثال 
ميزان دى اكسيد كربن يا 
سالن  هواى  در  ايزوپرن 

افزايش مى يابد.
چند  و  ويليامز  آقاى 
نتايج  او  ديگر  همكار 
در  را  خود  تحقيقات 
هواى  اندازه گيرى  زمينه 
در  سينما  سالن هاى 
«ساينتيفيك  علمى  نشريه 
كرده اند.  منتشر  ريپورتز» 
موسسه  پژوهشگران  اين 

علمى ماكس پالنك آلمان 16 فيلم متفاوت را چندين 
بار مورد آزمايش قرار داده اند.

پرهيجان  بخش هاى  در  همواره  كه  دريافته اند  آنها 
و پركشش فيلم ميزان امالح مختلف در هواى سالن 

نسبت به لحظات شادى بخش متفاوت است.
اين پژوهشگران سالن سينما را براى تحقيقات خود از 
اين نظر انتخاب كردند، زيرا در اين مكان افراد مختلفى 
گردهم جمع مى شوند و نسبت به واقعه اى مشترك كه 

براى شان نمايش داده مى شود، واكنش نشان مى دهند.
ديگرى  فيلم هاى  اكنون  مى خواهد  ويليامز  جاناتان 
را با شدت بيشترى آزمايش كند. او در نظر دارد اين 
بار فيلم هاى ترسناك و سكسى را نيز تحقيق كند و 
تاثيرات شان را بر بازدم تماشاگران اندازه گيرى كند. او 
مى خواهد دريابد كه آيا تاثيرات ترس و سكس نيز در 
مغز انسان سبب ترشح مواد خاص شيميايى مى شود كه 

از راه بازدم به خارج از بدن منتقل مى يابند.

ستاره شناسان موفق به كشف 1284 سياره تازه در 
خارج از منظومه شمسى شده اند كه گمان مى رود 9 تا 

از آنها قابل سكونت هم باشند.
هفته اى  در  خبر  اين  اعالم  با  رويترز،  گزارش  به 
كه گذشت، تعداد سياره هاى ثبت شده در خارج از 
اعظم  بخش  است.  رسيده  به 3264  شمسى  منظومه 
مى شوند،  ناميده  «فراخورشيدى»  كه  سيارات  اين 
سازمان  به  متعلق  كه  كپلر  فضايى  تلكسوپ  توسط 
از  يكى  شده اند.  كشف  است  ناسا،  آمريكا،  فضايى 
قابل  سيارات  يافتن  تلكسوپ،  اين  ماموريت هاى 

سكونت، و مانند كره زمين، است.
سياراتى كه وجود آنها به تازگى اعالم شده است، 
بخشى از كشفيات مأموريت چهار ساله كپلر هستند. 
بود.  يافته  پايان   2013 سال  در  اوليه  مأموريت  اين 
دانشمندان اعالم كرده اند كه براى تحليل اين كشف 
تازه، كه بزرگترين كشف از نوع خود به شمار مى رود، 
از شيوه هاى تازه اى استفاده كرده اند. در اين تحليل از 
مدل هاى رياضى براى اثبات مدار داشتن اين سيارات 

استفاده شده است.
پال هرتز، مدير بخش فيزيك نجومى ناسا مى گويد: 
«حاال ما مى دانيم كه تعداد سيارات از تعداد ستاره ها 
به  مطلب  اين  به  علم  هرتز،  گفته  به  است.»  بيشتر 
دانشمندان كمك مى كند كه به يافتن حيات در خارج 

از كره زمين نزديك شوند.
به گزارش رويترز، از بين سيارات كشف شده، 550 

تاى آنها سطح صخره اى مانند كره زمين دارند. فاصله 
9 تاى آنها از ستاره اى كه به دور آن مى چرخند، به 
در  آب  وجود  براى  را  آنها  دماى  كه  است  مقدارى 

سطحشان مناسب نگاه مى دارد.
وجود  امكان  كه  سياراتى  تعداد  تازه،  كشف  اين  با 
آب و حيات در سطح آنها وجود دارد را به عدد 21 

مى رساند.
 150 از  كه  را  نورى  ميزان  كپلر  فضايى  تلسكوپ 
هزار ستاره ساطع مى شود به دقت اندازه گيرى كرده 
است. يكى از داليل تغيير در ميزان نور دريافتى اين 
از  مدارش  سيارات  از  يكى  عبور  مى تواند  ستارگان 
اندازه گيرى  با  باشد.  كپلر  نور  دريافت  مسير  جلوى 
دقيق اين تغييرات و زمان آنها، وجود يك سياره قابل 
اثبات خواهد بود. تكنيك تحليل اين داده ها، توسط 
رصد شناسى در دانشگاه پرينستون به نام تيم مورتون 
تهيه شده است. اين روش تحليل مى تواند نشان دهد 
كه چه تغييراتى در ميزان نور ناشى از عبور سياره است 

و چه تغييراتى ناشى از فعل و انفعاالت خود ستاره.
مورتون اعالم كرده است كه وى و تيم همكارانش با 
تقريب 99 درصد مى توانند بگويند كه اين 1284 شئى 
كشف شده، سياراتى هستند كه در حال چرخش به 

دور ستاره هايشان هستند.
بر اساس نتايج اين كشف تازه و تحليل هاى رصد 
شناسان مى گويد كه امكان وجود ده ميليارد سياره قابل 

سكونت در كهكشان ما وجود دارد. 

موجود  انتقادهاى  تسليم  گوگل  كه  مى رسد  نظر  به 
درباره عدم حضور قوى در عرصه ارتباطات تصويرى 
شده است. گوگل روز چهارشنبه تولد اپليكيشن تازه 
دوئو (Duo) را اعالم كرد؛ اپليكيشنى كه قرار است 
يك سيستم صوتى-تصويرى با كيفيت باالى تصوير 
باشد. اين اپليكيشن بر روى سيستم عامل هاى اى او 

اس و اندرويد قابل نصب است.
 به گزارش تك كرانچ، دوئو همزمان با اپليكيشن پيام 
رسانى تازه اين شركت كه الو (Allo) نام دارد رونمايى 
مى شود. اما چرا گوگل دست به ساخت دو اپليكيشن 
الزم  حافظه  ميزان  اينكه  براى  هم  است؟  زده  مجزا 
در گوشى هاى موبايل كمتر مصرف شود و هم اينكه 
گوگل هميشه مى خواهد با آنچه كه در بازار وجود دارد 

متفاوت باشد.
در حاليكه الو بيشتر شبيه بقيه سرويس هاى پيام رسان 
نوشتارى است، دوئو مانند «فيس تايم» اپل عمل مى كند: 
صحبت و ديدار دو نفر با هم به جاى پيغام هاى گروهى 

در سرويس هاى پيام رسانى ديگر.

 به نظر مى رسد كه هم دوئو و هم الو در تابستان امسال 
براى عرضه در بازار اپليكيشن ها آماده شوند و فعًال در 

مرحله امتحان قرار دارند.
داده  دوئو  بودن  متفاوت  درباره  گوگل  كه  وعده اى   
اين است كه كيفيت تصوير در ويديوهاى اين اپليكيشن 
با ميزان سرعت اينترنت رابطه نخواهد داشت و اگر 
اينترنت كم سرعت باشد، همچنان كيفيت ويديوها و 
تصاوير باال خواهد بود. اگر اين وعده به حقيقت بپيوند، 
مى توان گفت كه فرق اساسى اين اپليكيشن با  واقعاً 
سرويس هايى مثل اسكايپ، وودو و حتى گوگل هنگ 

اوت خواهد بود.
اين  طراح  مهندسان  از  يكى  نت،  سى  گزارش  به   
اپليكيشن مى گويد كه هدف ما اين است كه كارى كنيم 
كه طرف مقابل، جواب تلفن شما را بدهد! «ما اميدواريم 
دوست شما با ديدن عكس صورت شما، جواب تلفن 

را بدهد.»
براى ساخت اپليكيشن دوئواز يك پروتكل تازه برنامه 

نويسى به نام كويك استفاده شده است كه گوگل سال 
مخصوص  پروتكل  اين  كرد.  رونمايى  آن  از  گذشته 
اپليكشن هايى است كه به فضاى زيادى در حافظه و 

همينطور سرعت باالى اينترنت نياز دارند.
دوئو قادر خواهد بود به شماره تلفن هاى ذخيره شده 
در موبايل دسترسى داشته باشد و با ديگر كسانى كه اين 
اپليكيشن را دارند ارتباط برقرار كنند. روشى كه نقش 
سرويس هاى تلفن قديمى را كمرنگ تر خواهد كرد و 
رقابت شركت هايى كه سرويس تلفن را به افراد عرضه 

مى كنند، سخت تر خواهد شد.

احساسات بينندگان سينما تاثيرى مستقيم بر 
بازدم شان دارد

گوگل با  دو  اپليكيشن تازه مى آيد

آيا موسيقى 
مى تواند پاسخى 

براى درمان 
آلزايمر باشد؟

كشف صدها سياره بيرون از منظومه شمسى

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38714&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38714&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
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جمعه 31 ارديبهشت/20 مى
1354 خورشيدى (19750 ميالدى)

زادروز همايون شجريان، خواننده و نوازنده 
تنبك و كمانچه 

  اصل آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و 
فيلم ايران وابسته به شركت كتاب براى فروش 

موجود است 
درگذشت ذبيحاله بداغى، بنيانگذار و سردبير 

مجله موزه ها در ايران
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

نوشين)،  (منير  سيحون  معصومه  درگذشت 
در  سيحون  گالرى  موسس  و  نقاش  هنرمند 
و  مغزى  خونريزى  اثر  بر  سالگى    75 سن 
در  متولد 1313  وى  تهران.  در  سن  كهولت 
رشت بود. وى همسر هوشنگ سيحون رئيس 

دانشكده هنرهاى زيبا و معمارى تهران بود.
 شنبه 1خرداد/21 مى
1296 خورشيدى (1917ميالدى)

ترور عبدالمجيدخان متين السلطنه- نماينده  
«عصرجديد»  روزنامه   مدير  و  مجلس  سابق 

(توسط اعضاى كميته ى مجازات)
1298 خورشيدى  (1919ميالدى)

زادروز عباس يمينى شريف –نويسنده ادبيات 
كودكان و مدير روزنامه نونهال

  كليه آثار شادروان يمينى شريف كه توسط 
فرزند او هومن يمينى شريف منتشر مى شود 

در شركت كتاب براى فروش موجود است 
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)
زادروز  جليل شهناز، نوازنده ى تار

مركز  در  شهناز  جليل  استاد  آثار  اصل    
موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب 

براى فروش موجود است 
1307 خورشيدى  (1928ميالدى)

تصويب قانون اعزام محصل به خارج
1358 خورشيدى  (1979ميالدى)

مقيم  سينما  بازيگر  بنيادى،  نازنين  روز  زاد 
كاليفرنيا و سخنگوى سازمان عفو بين الملل 

با   دسامبر 2011  تاريخ 23  به  هنرمند  اين   
مجله ايرانشهر شماره 13 با عنوان «جمهورى 
اسالمى حقوق بشر را به بازى گرفته است» 
مصاحبه كرد و جمهورى اسالمى را به نقض 

آشكار حقوق بشر متهم كرد .
1368 خورشيدى (1989ميالدى)

خودكشى عباس نعلبنديان –نمايشنامه نويس 
و بازيگر تئاتر (متولد سال 1326)

1371 خورشيدى (1992ميالدى)
درگذشت بهرام فرهوشى، مؤلف و پژوهشگر 
تاريخ كه در 66 سالگى در شهر سن خوزه در 

كاليفرنيا زندگى را بدرود گفت.
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت مهدى ناظمى، نوازنده و سازندهى 
چيره دست سنتور

يكشنبه 2 خرداد/22 مى
1296 خورشيدى (1917ميالدى)

حاج سيدجوادى،  صدر  احمد  زادروز  
اعضاى  از  و  ايران  آزادى  نهضت  بنيانگذار 

نهضت مقاومت ملى. 
1302 خورشيدى (1923ميالدى)

كارگردان  و  محسنى-بازيگر  مجيد  زادروز  
سينما

1343 خورشيدى (1964ميالدى)
درگذشت حبيب كهن، بنيانگذار كنيسه كهن 

در ايران
1376 خورشيدى (1997 ميالدى) 

درگذشت پروفسور احمد پارسا، گياه شناس 
و بنيانگذار موزه تاريخ طبيعى ملى ايران، فلور 

ايران (به زبان فرانسه)از آثار مهم  اوست.
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت ارتشبد فريدون جم، او در سن 94 
سالگى در بيمارستانى خارج از شهر لندن در 
تنهايى و سكوت درگذشت. وى متولد سال 

1293 شمسى در تبريز بود.
ارتشبد  هاى  يادداشت  و  خاطرات  كتاب    
از  مشير  مرتضى  دكتر  نوشته  جم  فريدون 

انتشارات شركت كتاب
1390 خورشيدى (23 مى 2011 ميالدى)

درگذشت ناصر حجازى، دروازه بان مشهور 
ايرانى

دوشنبه 3 خرداد/23 مى
1291 خورشيدى (1912ميالدى)

تدفين جنازه يپرم خان در دبيرستان كوشش 
تهران (خيابان نادرى)

1326 خورشيدى (1947 ميالدى)
افتتاح نخستين كنگره  كارگران ايران
1340 خورشيدى (1961 ميالدى)

و  تار  نوازنده  ارژنگى  فرهاد  درگذشت 
آهنگساز

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
و  -نويسنده  فلسفى  نصراهللا  درگذشت 

پژوهشگر
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

خرمشهر، از متجاوزين عراقى بازپس گرفته 
شد.

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
درگذشت عماد رام هنرمند آواز

 سه شنبه 4 خرداد/24 مى
1286 خورشيدى (1907)

نخستين  از   - سپنتا  عبدالحسين  زادروز  
سينماگران ايران

1299 خورشيدى(1920 ميالدى) 
فعاالن  از  خيابانى،  محمد  شيخ  شدن  كشته 

انقالب مشروطيت ايران. 
1316 خورشيدى (1937)

و  آهنگساز  پازوكى-  جهانبخش  زادروز  
نوازنده

1338 خورشيدى (1959)
تهرانى  كمال  محمدتقى  درگذشت 

-خوشنويس
1383خورشيدى (2004 ميالدى)

بازيگر  و  كارگردان  امينى  امين  درگذشت 
سينما و تئاتر در سن 74 سالگى در لندن
 چهارشنبه 5 خرداد/25 مى

1302خورشيدى (1923 ميالدى)
زادروز پرويز شاپور، كاريكلماتوريست، در 

قم
1314 خورشيدى(1935 ميالدى)

انتصاب نخستين اعضاى فرهنگستان ايران از 
سوى هيأت وزيران وقت:

دهخدا،  على اكبر  فروغى،  محمدعلى 
محمدتقى بهار، بديع الزمان فروزانفر، غالمرضا 
رشيدياسمى، عبدالعظيم قريب، عيسى صديق، 
على اصغر  شفق،  رضازاده  حسابى،  محمد 

حكمت، سعيد نفيسى و غالمحسين رهنما 
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

با  (محمدرضاپهلوى)  وليعهد  نامزدى  اعالم 
فوزيه، خواهر پادشاه مصر

 1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
–روزنامه  آزادمراغه اى  ابوالقاسم  درگذشت 

نگار و اديب
1369 خورشيدى (1990 ميالدى)

نويسنده،  سياسى،  على اكبر  درگذشت 
پژوهشگر، استاد و رييس دانشگاه تهران

1376 خورشيدى (1997ميالدى)
و  نوازنده  كماليان،  محمدمهدى  درگذشت 

سازنده سه تار
1393 خورشيدى (2014ميالدى)

درگذشت هوشنگ سيحون
 پنجشنبه 6 خرداد/26 مى

1305 خورشيدى (1926ميالدى)
درگذشت اديب نيشابورى -اديب، شاعر و 

مدرس
1321 خورشيدى(1942 ميالدى) 

امتيازى  صاحب  به  كيهان  روزنامه  انتشار 
عبدالرحمن فرامرزى و مديريت و سردبيرى 

دكتر مصطفى مصباح زاده.
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

تأسيس انجمن روزنامه نگاران
1328 خورشيدى (1949ميالدى)

اديب،   - محمدقزوينى  عالمه  درگذشت 
پژوهشگرو مؤلف «بيست مقاله»

1329 خورشيدى (1950ميالدى)
و  تهران  نشريه  مدير  دهقان-  احمد  قتل 

نماينده مجلس شوراى ملى 
1339 خورشيدى (1960 ميالدى)

زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهيجان
1361 خورشيدى(1982 ميالدى) 

و  معماران  از  هوانسيان  وارطان  درگذشت 
ايران؛1389  در  مدرن  معمارى  پيشگامان 

خورشيدى (2010 ميالدى)
كارگردان  اعالمى  محمدرضا  درگذشت 

سينما.
در  ماه  خرداد  ششم  شامگاه  كارگردان  اين 
قلبى  سكته  عارضه  دليل  به  سالگى  سن 54 
كارگردان  عنوان  به  او  خانه اشدرگذشت.  در 
ضعف»،  «نقطه  چون  فيلم هايى  ساخت 
«ترنج»، «شناسايى»، «عشق و مرگ»، «افعى»، 
«آشوبگران»، «ساقى»، «آنسوى آيينه» و«رازها» 

را در پرونده كارى اش ثبت كرده است.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
20 تا 26 مى  (31ارديبهشت تا 6 خرداد)
استفاده از اين منبع براى همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

www.iranshahrnewsagency.com

نسخه فارسى كتاب «نا انسانيت»
دكتر اردشير بابك نيا هولناكترين فاجعه اى كه بشر بر بشر وارد كرده است را همراه با كاريكاتورهاى اردشير محصص براى ما به صورت كتابى تدوين 
كرده است كه با ورق زدن آن، نه فقط قربانيان را مى بينيم، نه فقط ناله هاى دلخراش شان را مى شنويم، نه فقط باقيمانده هاى آن ها را لمس مى كنيم، نه فقط 

مى توانيم غذاهايى را كه آن مفلوكان مى خورده اند بچشيم، بلكه بوى سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس مى كنيم.  

ايرانشهر از اين پس هر هفته يك صفحه از اين «نا انسانيت» هولناك را براى آن كه نه فراموش شود و نه تكرار به چاپ مى رساند.

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=34457&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166&Status=2
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 20 مى 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

شب شعر در بت ديويد

سه شنبه ها از ساعت 7/30 تا 8/30 شب 

818 344 8523 

Beith David Educational 
Center
18648 Clark St.,
Los Angeles, CA91356

كودك  جهاني  روز  جشنواره 

بعد   7 تا   11 ساعت  از  جون    12 يكشنبه 
از ظهر 

كتاب شركت 
310 477 7477

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

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

مليبو  در  بهاره  كنسرت 

يكشنبه 22 مى از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب 
وروديه از 10 تا 200 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است
310 506 4522
Pepperdine University
24255 Pacific Coast 

Highway, 
Malibu, CA 90263

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

شب شعر و بزم فرشته 

يكشنبه 19 جون ساعت 5 تا 9 شب 
وروديه 35 دالر (حتما با رزرو و پرداخت قبلى)

818 297 2806

10094 Cielo Dr.,
Beverly Hills, CA 90210

ايرانى فرهنگ  شوى 

UCLA Iranian Student 
Group

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

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

كتاب امضاى 
 

راه هاى جديد مبارزه با سرطان سينه
 با حضور نگارنده دكتر پرويز قائم مقامى 

يكشنبه 5 جون ساعت 5 عصر 
فرهنگسراى شركت كتاب 

وروديه رايگان 
310 477 7477
1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

راديو جوان در هاليوود

جنگ  قربانيان  يادبود 
يكشنبه 29 مى ساعت 10 شب 

Lure Night Club 
1439 Ivar Ave., 
Hollywood, CA 90028

ماز جبرانى در جيمى وست وود 

از جمعه 13 مى  به مدت يك هفته   

310 478 3836

Laemmle’s Music Hall 3
9036 Wilshire Blvd.,
Beverly Hills, CA 90211

مايكل  و  عارف  كنسرت 

شنبه 11 جون ساعت 8 شب 
وروديه از 55 تا 125 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد

Dolby Theatre
6801 Hollywood Blvd.,
Hollywood, CA 90028

قاسمى  آبى  كنسرت 

يكشنبه 12 جون ساعت 7 شب 
وروديه از 40 تا 70 دالر 

خريد بليط از روى وبسايت 
www.08.net
818 9 08 08 08      
Wilshire Ebell Theatre 
4401 West 8th St.,
Los Angeles, CA 90005

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 22 مى ساعت 5 بعد از ظهر 
وروديه 25 دالر 

949 496 8930

The Coach House Concert 
Hall
33157 Camino Capistrano,
San Juan Capistrano, CA 

92675

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با شماعى زاده و شاهرخ 
جمعه و شنبه، 27 و 28 مى 

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

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

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 9 08 08 08

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

تنظيم: افشين زندى Email: info@astro72.comطالع بينى هفته:

مى جمعه 20 
با قرار گرفتن ماه در برج ترازو در آخرين روز ارديبهشت، حس برقرارى تعادل در كارها بشدت در ما بيدار خواهد شد، كارهايى كه در چند هفته 

اخيربه كندى پيش ميرفت، از فردا با سرعت بيشترى به حركت در خواهد آمد.

شنبه و يكشنبه، 21 و 22 ماه مى:
ماه در برج عقرب است (بقول معروف قمر در عقرب) بايد امتحان رها بودن و عدم كنترل را پشت سر بگذاريد و احساساتتان را پاكسازى نماييد.

دوشنبه و سه شنبه، 23 و 24 ماه مى:
ماه در برج كمان است و مايه خوش بينى است. اجساس شادمانى و تمايل به وقت گذرانى در فضاى آزاد وجود دارد(تماشاى فيلم، خواندن كتاب 

مورد عالقه و مسافرت) زندگى زيبا و همچون بسيارى چيزها خوب خواهد بود.

چهار شنبه و پنجشنبه، 25 و 26 ماه مى:
ماه در برج بز انرژى سنگين و جدى را رقم مى زند و احساس مى كنيد پاهايتان بر روى زمين هستند. شايد بخواهيد تفريح كنيد و در خالل اين 
مدت احساس فشار نماييد. مسئوليت پذيرى در مورد خانواده ضرورى است. زمان مناسبى است براى مسائل شغلى. مثلث سياره اى و عنصر خاك 

امكان به انجام رساندن كارها را فزون مى كند. با كار بيشتر و تفريح كمتر موفق خواهيد شد.

زندى: افشين  درباره 
درخالل سفر زندگى Astro-72 را پايه گذارى نمودم و در عرض 20 سال اخير نسبت به 
ستاره شناسى چينى، هندى و ژاپنى شناخت پيدا كردم و از طريق اين حكمت باستانى قادر به 
خواندن نمودار تولد شدم. اين را ماموريت خود مى دانم كه زندگى ام را صرف آموزش و آشنا 

نمودن مردم با اين حكمت نمايم و تا كنون نيز هزاران نفر را به اين مقصود رسانده ام.
نمودار تولد هر شخص نشانگر طول عمر و ميزان ثروت شخص نيست، بلكه نشانگر اين است 
كه با چه استعدادها و تواناييهاى نهفته اى متولد شده ايد  واين كه تصميم درست براى پرورش 
و بكارگيرى اين استعدادها و به انجام رساندن مأموريت كيهانى تان را در زندگى به شما نشان 
خواهد داد. هر شخص با مأموريت ويژه اى به اين دنيا پاى مى گذارد و ما هميشه قدرت انتخاب 
آزاد داريم. بر اين باوردم كه همگان بايد بتوانند نمودار تولدشان را بخوانند تا براى انتخاب مسير 
زندگى شان، استعدادهايشان را كشف و متبلور سازند، من در اين مسير سعى ميكنم تا با راهنمايى 

شما به اين توانايى برسيد. من براى خدمتگذارى حاضرم.
سوال ها و پيشنهاد هايتان را از طريق ايميل يا تلفن با من در ميان بگذاريد:

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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رايگان
FREE

گزارش ويژه :                                                                                                                                  

در جنوب كاليفرنيا

بيژن خليلى مدير و ناشر خبرگزارى ايرانشهر مى گويد پس از آنكه بنا به تحقيقات انجام 
شده در خصوص دبير مسابقه كاريكاتور هولوكاست تهران، خبرنگاران اين موسسه خبرى 
متوجه شده اند كه اين فرد (مسعود شجاعى طباطبايى) تنها در سال 2015 به كشورهاى 
جمهورى چك، آلمان و دانمارك سفر داشته است، طى نامه نگارى هايى از مسوالن 
وزارتخارجه كشورهايى كه وى به آنها سفر كرده، همچنين اعضاى اتحاديه اروپا، كانادا 
و آمريكا خواسته ايم به صدور هرگونه رواديد ورود براى مسعود شجاعى طباطبايى و نيز 
ديگر گردانندگان مسابقه هولوكاست در تهران تجديد نظر كرده و از ورود آنها به خاك 

اروپا، كانادا و آمريكا جلوگيرى كنند.
بيژن خليلى مى افزايد: «اين حق براى يكايك شهروندان در جهان وجود دارد كه توجه 
مسئوالن حكومت هاى دمكراتيك را به نقض آشكار حقوق بشر در ايران و تالش گسترده 
و سيستماتيك حكومت تهران در راستاى بازتوليد خشونت هاى مذهبى و آنچه مى تواند 

به هولوكاستى ديگر بيانجامد جلب كنند.»
مسعود شجاعى طباطبايى 42 ساله كاريكاتوريست و گرافيست نرديك به على خامنه اى 
و سپاه پاسداران در ايران است. وى داراى مدرك رشته نقاشى از دانشكده هنرهاى زيباى 
دانشگاه تهران و كارشناسى ارشد گرافيك از دانشكده تربيت مدرس است. او هم اكنون، 
مدير خانه كاريكاتور ايران و وبگاه ايران كارتون است. طباطبايى در اواخر سال 1393 
از سمت خود در خانه كاريكاتور بركنار و بالفاصله با نظر مستقيم خامنه اى يك موسسه 
موازى به نام خانه كاريكاتور انقالب را تاسيس و خودرييس آن شد و پس از چندى با 

اعمال نفوذ در سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران دعوت به كار شد.
در حقيقت ايده مسابقه كاريكاتور هولوكاست يك فكر مشترك از او، محمد صفار 
هرندى (وزير پيشين ارشاد در دولت اول احمدى نژاد) و محمدعلى رامين (آخرين 
معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد در دولت احمدى نژاد) بود. محمد على رامين كه در سابقه 
فعاليت هاى خود مديريت يك مركز اسالنى در آلمان را نيز در كارنامه دارد از شناخته 
شده ترين چهره هاى يهودستيز در جمهورى اسالمى است كه گفته مى شود نظريه نفى 

هولوكاست كه محمود احمدى نژاد مبلغ آن بود را آقاى رامين برايش نوشته بود.
مسعود شجاعى طباطبايى سال ها سردبيرى مجله ماهانه كيهان كاريكاتور را در دهه 
1370 و 1380 خورشيدى به عهده داشت و به دليل نزديكى با محمد صفار هرندى 
(سردبير وقت روزنامه كيهان) و حسين شريعتمدارى(مدير مسئول روزنامه كيهان) به حلقه 

نزديكان مطبوعاتى على خامنه اى راه يافته است.

ماجرا وقتى جالبتر مى شود كه ميبينيم نزديك ترين همنشين فكرى شجاعى طباطبايى، 
محمدرضا زائرى آخوند فرهنگى نزديك به اصالح طلبان است كه به دليل برخى نقطه 
نظرات به اصالح مترقى خود بارها از سوى روزنامه كيهان و تندروها در ايران مورد حمله 
قرار كرفته است. اما نزديكى او و شجاعى طباطبايى نشان مى دهد هر دو طيف اصولگرا و 

اصالح طلب در موضوع تنفر از اسرائيل و يهود ستيزى فصل مشترك دارند.
به  دستيارانش  و  همكاران  طباطبايى،  شجاعى  شدن  الورود  ممنوع  درخواست 
است  شده  مطرح  ايرانشهر  خبرگزارى  سوى  از  حالى  در  دموكراتيك  كشورهاى 
بود:  گفته  جدى  خطرى  زنگ  درآوردن  صدا  به  با  اسرائيل  وزير  نخست  كه 
«آنها منكر هولوكاست هستند، آن را مسخره مى كنند و حتى براى يك هولوكاست ديگر 

آماده مى شوند.»
اين اخطار اقاى نتانياهو، يك هشدار جدى است كه مى تواند ابعاد هولوكاست مد نظر 
رهبران مذهبى تهران را به شعاع شهروندان بهايى، نوكيشان مسيحى و دگر انديشان سياسى 

گسترش دهد.»
آقاى خليلى در پايان مى گويد: « وقتى رييس جمهور و يا نماينده زن از يك كشور 
اروپايى براى حضور در ايران موظف به رعايت حجاب اجبارى است، پس ماموران 
جمهورى اسالمى هم بايد براى سفر به اروپا و آمريكا رعايت كننده قوانين اين كشورها 

از جمله عدم انكار هولوكاست باشند.

درخواست خبرگزارى ايرانشهر  از كشورهاى جهان:
مسعود شجاعى طباطبايى و ديگر مسئوالن مسابقه كاريكاتور 

هولوكاست را به خاك خودممنوع الورود كنيد  

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=1538&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2

