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رايگان
FREE

تبار   ايرانى  هنرپيشه  بنيادى،  نازنين 
در مقاله اى كه در سايت شبكه خبرى 
سى ان ان منتشر كرده، از ايران خواسته 
است كه نازنين زاغرى، شهروند ايرانى 
بريتانيايى را كه پس از سفر به ايران 

بازداشت شد، آزاد كند.
نازنين بنيادى،  فعال حقوق بشر و 
عضو هيات مديره كمپين بين المللى 
حقوق بشر براى ايران است. او  در 
مقاله خود مى گويد اميدوار بود كه بتواند 
به ايران سفر كند، و مثل نازنين زاغرى 
مشتاق ديدار با خانواده و دوستانش در 

سرزمين مادرى اش بوده است.
اما به نوشته نازنين بنيادى، با بازداشت 
گذشته  ماه  در  ايران  در  زاغرى  خانم 

ميالدى كه «ادامه بازداشت شهروندان 
دو تابعيتى» در ايران است، اكنون «آب 
يخى روى اميدهايم پاشيده شده است.»
چنين  است  نوشته  بنيادى  نازنين 
اقداماتى به زيان سرزندگى و تماس 

ايرانيان با مردم جهان است.
نازنين بنيادى در مقاله خود پرسيده 
بهترين  از  ديگر  نفر  چند  است: 
به  كه  ايران  درخشان ترين هاى  و 
كشورشان باز مى گردند تا با عزيزانشان 
ديدار كنند، يا حتى براى عرضه كمك 
به كشورشان بر مى گردند قرار است 
شوند؟  زندانى  و  ربوده  خيابان ها  در 
چرا؟ چون كه دستگاه امنيتى جمهورى 
دو  شهروندان  مى خواهد  اسالمى 

بيان  آزادى  از  را  خود  تصور  تابعيتى 
نگه  ايران  بيرون  مطبوعات،  آزادى  و 

دارند؟
 15 روز  رتكليف،  زاغرى  نازنين 
فروردين ماه سال جارى هنگام ترك 
ايران، توسط نيروهاى امنيتى وابسته به 

سپاه پاسداران  بازداشت شد.
اين شهروند 37 ساله بريتانيايى ايرانى 
تبار در حالى بازداشت شد كه دختر دو 
ساله او با وى همراه بود نيز دستگير شد 
و اكنون او به پدر و مادر خانم زاغرى 
امنيتى  مقام  يك  است.  شده  سپرده 
درباره اتهام احتمالى نازنين زاغرى، تنها 
گفته اتهام او «تهديد عليه امنيت ملى» 

است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

چند دوتابعيتى ديگر بايد در 
ايران ربوده و دستگير شوند؟

: CNN نازنين بنيادى در مقاله اى براى

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...!!!

با لغو برخى تحريم هاى مربوط به پرونده مناقشه برانگيز 
اتمى كه از سوى دولت اياالت متحده آمريكا عليه ايران 
وضع گرديده بود، واردات برخى كاالهاى تجارى از مبدا 

ايران به اياالت متحده آمريكا از سر گرفته شده است.
با توجه به تمركز  گسترده ايرانيان ساكن اياالت متحده 
در ايالت كاليفرنيا خصوصا محدوده جنوبى اين ايالت و 
نياز روز افزون اين جامعه چندصد هزار نفرى به كاالهاى 
فرودگاه  جمله  از  منطقه  اين  ورودى  مبادى  ايرانى، 
بين المللى لس  آنجلس و بنادر تجارى جنوب كاليفرنيا 

بيش از گذشته شاهد ورود كاالهايى از ايران است.
در اين ميان كمپانى معتبر و پر تجربه شاهرخ كيان پور 
به عنوان يكى از قديمى ترين كمپانى هاى ترخيص كاال و 
نمايندگى گمرك اياالت متحده آمريكا كه از سال 1985 
ميالدى به اين سو نقش مهم و كارگشايى در تسهيل 
فعاليت هاى واردات و صادرات تجار ايرانى مقيم كاليفرنيا 
داشته است نيز با گسترش فعاليت هاى خود مى كوشد تا 
از فرصت به دست آمده براى توسعه تجارت و يارى 
رسانى به تجار، خصوصا فعاالن اقتصادى ايرانى تبار به 

نفع منافع جامعه ايرانيان مقيم كاليفرنيا بهره ببرد.
مديريت اين موسسه پر سابقه كه دفتر مركزى آن در 
مجموعه فرودگاهى LAX واقع است را آقاى شاهرخ 

كيان پور به عهده دارند.
آقاى شاهرخ كيان پور كه تا پيش از وقوع انقالب 1979 
عهده  به  را  لس  آنجلس  در  ايران  خانه  اداره  مسئوليت 
داشت، برادر شادروان دكتر غالمرضا كيان پور وزير اسبق 
اطالعات و جهانگردى و همچنين وزير دادگسترى ايران 
در پيش از انقالب است كه متاسفانه در اعدام هاى پس از 

پيروزى انقالبيون، خونش به ناحق ريخته شد.
موفق  تجربه  سال ها  از  اكنون  كيان پور  شاهرخ  آقاى 
خود در زمينه ترخيص گمرك هوايى و دريايى براى 
حمايت از توسعه تجارت در جنوب كاليفرنيا بهره مى برد 
و عالقمندان به واردات و صادرات مى توانند از طريق 

مركز اطالعات 08 ايرانيان با او در تماس باشند.

رونق واردات از ايران و خدمات ترخيص كاران ايرانى تبار

اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:
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در حالى 51 تن از 88 آيت اهللا عضو مجلسى كه قرار است رهبر بعدى جمهورى 
اسالمى را انتخاب كند، راى به رياست دو ساله احمد جنتى 89 ساله بر اين 
مجلس را داده اند كه بسيارى از شهروندان ايرانى يا دست كم شهروندان تهرانى 
كه ميانگين سنى آنها زير 30 سال است كوشيده بودند تا در قالب تالش براى 
جلوگيرى از ورود مثلث جيم (جنتى، مصباح و يزدى) به خبرگان، نشان دهند كه 
اعتقادى به تندروها در ايران ندارند. اين كوشش موفق واقع شد و مصباح يزدى 
تئوريسين خشونت و محمد يزدى رييس قبلى خبرگان هر دو از راه يابى به اين 
مجلس بازماندند. با اين حال جنتى كه خود مسئول تاييد صالحيت كانديداها 
بود با هزار حرف و حديث كه شائبه تقلب نيز در آن وجود داشت به مجلسى 
راه يافت كه اكثريت آنرا مخالفان تندروها يا همان ليست اميد مورد حمايت 

رفسنجانى، روحانى و خاتمى، تكرار مى كنم خاتمى، تشكيل مى دادند.
اما همين نمايندگان راى دادند تا منفور ترين كسى كه ممكن بود در اين مجلس 
از نگاه مردم باشد، بشود رييس خبرگان. باورش سخت است اما واقعيت دارد. 
گويى منتخبان مردم مى خواستند با اين انتخاب به همه مردم بگويند كه تا انتخابات 

بعدى با آنها كارى ندارند و مثل هميشه ارزشى براى آنها قائل نيستند.
حاال گذشته از اين حرف ها، 88 پيرمرد سالخوده كه ميانگين سنى شان باالى 
80 سال است به رياست پيرمرد لجوجى كه تابستان امسال 90 ساله خواهد شد، 
تصميم دارند براى آينده رهبرى جامعه اى تصميم بگيرند كه ميانگين سنى مردم 
در آن كمتر از 30 سال است. شما بگوييد آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا 
بار ديگر آنها نشان نداده اند كه منافعشان از منافع مردم و ملت ايران جداست؟ آيا 
بار ديگر وحدت هر دو جناح راست و چپ اين حكومت خودكامه را در مقابل 
مردم به نمايش نگذاشته اند و در مجلس خبرگان به ريشخند مردمى ننشسته اند 

كه بار ديگر فريب اصالح طلبان را خوردند؟
روزنامه وطن امروز چاپ تهران با تمسخر مردم و با استعاره از پيام ويدئويى 
محمد خاتمى در آستانه انتخابات 7 اسفند كه با تاكيد بر عبارت «تكرار مى كنم» 
از مردم خواسته بود به ليست اميد راى دهند، نوشت: «تكرار كنيد - جنتى». تا 

مردم فراموش نكنند راى آنها ارزشى در نگاه رهبران جمهورى اسالمى ندارد.
پس بگذاريد ما هم بار ديگر تكرار كنيم كه باور داشته و داريم كه جمهورى 

اسالمى اصالح پذير نيست و راهى جز سرنگونى اش وجود ندارد.

پيام پنهان انتخاب جنتى به رياست مجلس خبرگان 
رهبرى در ايران:

تكرار مى كنم، جمهورى 
در صدمين همايش آكادمى پزشكان و دندان پزشكان اسالمى اصالح نا پذير است

دانش  در  «پورسينا»  جهانى  جايزه  آلمان  در  ايرانى 
پزشكى به پروفسور اردشير غفرانى اهدا شد. جايزه 
ادبيات، هنر و فرهنگ اين آكادمى نيز به سپيده رئيس 

سادات و همايون شجريان تعلق گرفت.
در اين برنامه پروفسور عليرضا رنجبر، رئيس آكادمى 
پزشكان و دندان پزشكان ايرانى در آلمان درباره «ارزش 
پژوهش هاى نوين و نوآورى در پزشكى مولكولى و 
سلولى» سخنرانى كرد. او همچنين درباره اهميت و 

نقش پورسينا در دانش پزشكى جهان سخن گفت.
هنر  فرهنگ،  جهانى  جايزه  علمى  مهم  آكادمى  اين 
و ادبيات «آكادمى پزشكان و دندانپزشكان ايرانى در 
موسيقيدان  شجريان  كلن به همايون  شهر  در  آلمان» 
ايرانى و پژوهشگر موسيقى ايران اهدا كرد و از سال 

ها تالش او براى توسعه آواز ايرانى قدرشناسى نمود.
«علم  درباره  شجريان  همايون  برنامه  اين  ادامه  در 

موسيقى سنتى ايران» صحبت كرد.
در آخرين بخش اين همايش نيز سپيده رئيس سادات 

آكادمى  فرهنگ  و  هنر  ادبيات،  بين المللى  جايزه  كه 
پزشكان و دندانپزشكان ايرانى در آلمان در شهر كلن 
را به پاس پژوهش در علم موسيقى ايران دريافت كرده 
بود،  قطعه كوتاهى از هنر موسيقى ايران را به نمايش 

گذاشت.

دندانپزشكان  و  پزشكان  «آكادمى   2011 سال  از 
ايرانى در آلمان» تصميم گرفت عالوه بر جايزه جهانى 
بين المللى  علمى  نشان  پزشكى،  دانش  در  «پورسينا» 
زمينه  در  برترين ها  به  نيز  را  فرهنگ  و  هنر  ادبيات، 

پژوهش در اين زمينه اهدا كند.

در  را  جديدى  طرح  آمريكا،  نمايندگان  مجلس 
دست بررسى دارد كه در صورت تصويب، براساس 
شهروندان  و  ايرانيان  براى  ويزا  صدور  مقررات  آن 

چند كشور ديگر دشوارتر خواهد شد.
در  آمريكا  نمايندگان  مجلس  اعضاى  جديد  طرح 
مورد مقررات ويژه صدور ويزا براى شهروندان شش 
كشور ايران، عراق، ليبى، سودان، سوريه و يمن كه 
به اختصار « قانون ويزا» ناميده شده و با شماره اچ 
آر 5203 در كميته قضايى مجلس نمايندگان آمريكا 
به  كميته  اين  در  آينده  هفته  است  قرار  شده،  ثبت 

بحث و رأى گذاشته شود.
نماينده  فوربس،  رندى  سوى  از  طرح  اين 
گودلته،  باب  پشتيبانى  با  و  ويرجينيا،  رئيس كميته فرعى امور مهاجرت، ارائه شده است.رئيس جمهوريخواه كميته قضايى، و ترى گآودى، جمهوريخواه 

مقامات پليس شهر هورن در شمال هلند مى گويند پس 
از ناپديد شدن روشنك تاج احمدى و دختر خردسالش 
يكشنبه شب 22 مى 2016 پيكر آنان را در رودخانه 
ماركرمير يافته اند كه عليرغم تالش نيروهاى امداد و 

نجات اين مادر و دختر جان خود را از دست ميدهند.
به نقل از مقامات محلى بررسى كننده حادثه گفته شده 

است  «يك مادر كه عاشق دخترش بوده، چطور مى تواند 
خود و فرزندش را بكشد؛  اين پرسشى است كه در شهر 
هورن فكر مردم را به خود مشغول كرده است…» با اين 
حال شواهد الزم براى اعالم خودكشى بودن اين حادثه 

در اختبار پليس قرار دارد.
اين زن ايرانى تبار كه تنها سى سال سن داشته  از سال 

2013 به همراه همسر هلندى اش در هورن زندگى مى 
كرده است و گفته شده: روشنك از شوهرش جدا شده 
بود و در تالش بوده است كه با دختر دو ساله اش به 
ايران بازگردد ولى شوهر، گذرنامه فرزند را در اختيار او 
قرار نمى داده است. اما خبرگزارى ايرانشهر مستقال نمى 

تواند اين ادعا را تاييد كند.

خريد و فروش پاسپورت آمريكايى در تهران؛ قيمت 90 ميليون تومان

كنوانسيون دموكرات ها در تابستان 
آرام برگزار نمى شود

تمبرهاى جديد اياالت متحده 
آمريكا

كنگره به دنبال سخت كردن اخذ ويزابراى شهروندان ايرانى

مرگ زن ايرانى و دختر خردسالش در هلند خودكشى اعالم شد

جايزه آكادمى پزشكان ايرانى در آلمان به 
همايون شجريان تعلق گرفت
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برنى سندرز نامزد انتخابات رياست جمهورى آمريكا كه رقيب هيالرى كلينتون در حزب 
دموكرات است مى گويد كنوانسيون ملى اين حزب و تالش او براى اينكه حزبش فراگير 

تر عمل كند، ممكن است «بى نظم» شود.
كنوانسيون ملى حزب دموكرات قرار است تابستان امسال در فيالدلفيا برگزار شود و طى 

آن  نامزد اين حزب در انتخابات رياست جمهورى ماه نوامبر انتخاب خواهد شد.
برنى سندرز گفت كه «دموكراسى هميشه قشنگ، آرام و ماليم نيست.» او اما گفت 

خشونت در هر شكل را محكوم مى كند.
به گزارش آسوشيتدپرس سندرز، سناتور ايالت ورمونت همچنين روز دوشنبه در 
كاليفرنيا گفت كه طرفدارانش اميدوار هستند كه حزب دموكرات در جريان كنوانيسون 
حزب منعكس كننده نيازهاى خانواده هاى كارگر، فقرا و جوانان باشد و نه شركت هاى 

بزرگ.
آقاى سندرز معتقد است او مى تواند به جاى كلينتون نامزد حزب دموكرات باشد.

سندرز هرچند در ماههاى اخير توانسته در برخى ايالت ها موفق شود اما هنوز فاصله 
زيادى براى نامزدى نهايى حزب دارد.

عكس هاى سيارات منظومه شمسى در آمريكا روى تمبر چاپ مى شود.
اداره پست اياالت متحده يك سرى تمبر يادبود به نام «منظرى از سياره هاى ما» را 
در اختيار مصرف كنندگان قرار مى دهد كه تصوير سيارات منظومه شمسى از جمله 

كره خاكى ما  بر روى آن ها نقش شده است.
عكس هاى اين تمبرها، از تصويرهايى تهيه شده كه در نيم قرن گذشته توسط 

آژانس فضايى آمريكا، ناسا، گرفته شده است.
اين سرى تمبر ها كه به افتخار اكتشافات فضايى ناسا چاپ شده ابتدا در 31 ماه 

مه 2016 در نمايشگاه تمبر جهانى در نيويورك در  اختيار خريداران قرار مى گيرد.
اين نمايشگاه هر 10 سال يك بار در اياالت متحده برگزار مى شود و همواره 

گردآورندگان تمبر را به خود جلب مى كند.
انتظار مى رود نمايشگاه امسال ميزبان 250 هزار نفرباشد.

ايران  از  اخيرا  كه  ايرانى سوئدى  روزنامه نگار  يك 
ديدن كرده مى گويد در تهران با باندى از سارقان و 
فروشندگان پاسپورت خارجى مواجه شده است كه 
شده  سرقت  اروپايى  و  آمريكايى  پاسپورت  صدها 
براى فروش به كسانى كه مايل به ترك ايران هستند، 

در اختيار داشته اند.
شادى صارم زاده خبرنگار ايرانى تبار ساكن سوئد 
به  نوروز  تعطيالت  براى  كه  مسافرتى  در  مى گويد 
ايران رفته بود با باندى از سارقان پاسپورت خارجى 
ابعاد  در  مافايى  شبكه  يك  كه  است  شده  مواجه 

گسترده آن را اداره مى كند.
از  برخى  با  خود  مالقات  از  زاده  صارم  خانم 
«دو  است:  افزوده  و  گفته  باند  اين  دست اندركاران 
هفته انواع آزمون هاى مختلف را پشت سر گذاشتم 
باند  اين  مسئوالن  از  يكى  به  واسطه ها  طريق  از  تا 

رسيدم.»
اين روزنامه نگار ايرانى سوئدى مى گويد تحقيقات 
داشته  رسمى  جنبه  نمى تواند  اينكه  به  توجه  با  من 
باشد، نشان مى دهد بيشتر پاسپورت هاى آمريكايى 
از  دارد  قرار  باند  اين  اختيار  در  كه  اروپايى  و 
سال  دو  در  كه  است  شده  سرقت  توريست هايى 
در  و  كرده اند  بازديد  هندوستان  از  ميالدى  گذشته 
اغلب آنها آخرين مهر ثبت شده، مهر ورود به كشور 

هندوستان است.
اين  انتقال  نحوه  از  مى گويد  زاده  صارم  خانم 
اما  ندارد  اطالعى  ايران  داخل  به  پاسپورت ها 
از  يكى  در  كه  پاسپورت ها  اين  اصلى  فروشنده 
او  به  دارد  مجللى  دفاتر  تهران،  مركزى  خيابان هاى 
به  سفر  براى  و  هستند  اصل  پاسپورت ها  اين  گفته 
كشورهاى پناهنده پذير مانند اروپا، كانادا، استراليا و 

آمريكا از اعتبار الزم برخوردارند. 
از  يكى  خريدار  را  خود  شخصا  مى گويد  او 
هويت هاى سرقت شده معرفى كرده و در مقابل به 
او پاسپورت و هويت يك زن آمريكايى را معرفى 
فرم  مانند  ظاهرى  مشخصات  لحاظ  از  كه  كرده اند 
شباهت  او  به  وزن  و  قد  چشم،  رنگ  صورت، 
داشته است. همچنين به او سفارش شده بهتر است 
براى استفاده از اين پاسپورت به هندوستان رفته و 
از آنجا به هر كجا كه تمايل دارد با داشتن پاسپورت 

آمريكايى سفر كند.
خبرگزارى  با  كه  سوئدى  ايرانى  روزنامه نگار  اين 
ايرانشهر گفتگو مي كرد گفته مستقال نمى تواند اصل 
يا جعلى بودن پاسپورت ها را تاييد كند اما به گفته 
كسانى كه او در جريان اين تحقيقات با آنها مواجه 
همين  به  و  هستند  اصل  همگى  پاسپورت ها  شده، 
دليل از تصوير اصلى خود خريدار در آنها استفاده 

نمى شود و سعى در يافتن چهره هاى مشابه است.
از  پاسپورت هايى   : مى گويد  زاده  صارم  خانم 
ارزش  داراى  عربستان  حتى  و  سوريه  كشورهاى 
برخى  در  پاسپورت ها  اين  داشتن  و  هستند  بااليى 
كشورهاى اروپايى مانند آلمان ارزشمند تر از هويت 
ايرانى است. اگرچه سو استفاده از هويت جعلى و 
يا مدارك سرقت شده جرم تلقى شده و در اروپا و 
ديگر نقاط جهان با مجازات سنگين روبرو است. تا 
آنجا كه هم اكنون بيش از 300 ايرانى تبار در يونان 
به جرم استفاده از مدارك جعلى و هويت سرقتى در 
زندان به سر مى برند و شامل قوانين اخذ پناهندگى 

نيز نخواهند بود.
در  من  اينكه  دليل  مى گويد:«به  زاده  صارم  خانم 
عنوان  به  و  نداشتم  خبرنگارى  فعاليت  اجازه  ايران 
بودم،  شده  كشور  اين  وارد  ايرانى تبار  شهروند  يك 
امكان آنكه بتوانم نتايج تحقيقات خود را به مقامات 
گزارش كنم نداشتم، اما نسخه اى از آن را در اختيار 
تهران  چاپ  روزنامه  يك  در  كه  دوستانم  از  يكى 
مشغول به فعاليت است قرار داده ام كه با انتشار آن 
شود،  انجام  رسانى  اطالع  موضوع  به  نسبت  بتوان 
در  امنيتى  يا  انتظامى  مقامات  مى دانم  بعيد  اگرچه 
اندازه  اين  به  تا  ابعادى  با  موضوعى  چنين  از  ايران 

گسترده بى خبر باشند.»
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ديدار تيم هاى منتخب كشتى ايران و آمريكا، پنجشنبه 
تايمز  ميدان  در  محلى  وقت  به   2016 مى   19 شب 
نيويورك برگزار شد. صدها ايرانى تبار ساكن نيويورك 

در حال تشويق قهرمانان خود گزارش شده اند.
نونهاالن،  سنى  هاى  رده  در  سال  هر  مسابقات  اين 
جوانان، كشتى زنان و بزرگساالن، با حضور ستاره هاى 
سازمان  و  آمريكا  كشتى  فدراسيون  همت  به  كشتى، 

غيرانتفاعى «بيت د استريت» برگزار مى شود.
گفت  استريت»،  د  «بيت  رئيس  نووگراتس  مايك 
شناخته  يكديگر  دشمن  نوعى  به  كه  «كشورهايى 
مى شوند براى ورزش دور هم جمع مى شوند و سعى 
هم  با  پايان  در  اما  دهند؛  شكست  را  يكديگر  مى كنند 
دست مى دهند، همديگر را در آغوش مى كشند و با هم 

غذا مى خورند.»
وى با يادآورى خاطره سفر خود به ايران گفت «ما در 
ايران به شدت مورد استقبال قرار گرفتيم. ايرانى ها بسيار 

آمريكاييان را دوست دارند. «
كامال  كشور  اين  به  من  ديد  همين  «براى  افزود:  وى 
تغيير كرد. آنجا بود كه با خودم فكر كردم تنها ورزش 

قادر به اين كار هست.»
آقاى نووگراتس اضافه كرد «ما به تكرار اين اتفاقات در 
آمريكا اميدوار هستيم. من مطمئن هستم كه تماشاگران 
ايرانى نياز به هيچ اطالعاتى در زمينه كشتى ندارند. چون 
آنها با كشتى به دنيا مى آيند و كشتى در خونشان هست. 
به احتمال زياد هواداران ايرانى زيادى به اينجا خواهند 

آمد.»
تيم كشتى ملى ايران پس از مسابقات نيويورك عازم 
چهارچوب  در  شهر  اين  در  و  لس انجلس خواهد بود 
قهرمانى  عنوان  از  دفاع  براى  جهان  قهرمانى  مسابقات 

سال گذشته خود روى تشك مى رود.
استقبال از كشتى گيران ايرانى با پرچم شيروخورشيد 
جمهورى  مخالفان  دغدغه هاى  از  يكى  ايران  نشان 
اسالمى در نشان دادن اعتراض خود به حاكميت غير 

ملى جمهورى اسالمى در ايران است.

در كانون خبر:
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سالح  خريداران  و  توليدكنندگان  منافع  حافظ  گروه 
در آمريكا يا «انجمن ملى اسلحه» (NRA) در راستاى 
آمريكايى  شهروندان  اينكه  جمله  از  اهدافش،  پيشبرد 
بتوانند راحت تر اسلحه خريد و فروش و يا حمل كنند، 

چندين ويديو منتشر كرده است.
در اين ويديوها افرادى كه به تفنگ عالقمند هستند، 
اظهاراتى عليه برخى از چهره هاى ليبرال و سينماى 
هاليوود و برخى سياستمداران آمريكايى مطرح مى كنند 
كه به گمان آنها حامى محدود شدن خريد و فروش و يا 

حمل اسلحه در اين كشور هستند.
به نوشته واشنگتن پست، در يكى از اين ويديوها هدف 
حمله هيچكدام از موارد باال نيست بلكه هدف ويديو 

«آيت اهللا هاى ايران» است.
در اين ويديو مردى با كاله و يك ريش سفيد خطاب 
به «آيت اهللا هاى ايران» سخنانش را اين چنين آغاز مى 

كند: «گوش كنيد!»
او خطاب به «آيت اهللا هاى ايران» مى گويد «شايد شما 
با رئيس جمهورى ما كه صورت بچه گانه گلى تازه 
دارد و يا با دوستان او با زانوهاى لرزانشان مالقات كرده 

باشيد، اما آمريكا را هنوز نشناخته ايد.»
اين مرد در ادامه به ايران مى گويد شما با قلب سرزمين 
آمريكا آشنا نيستيد، يا مردمى كه از اين سرزمين با خون 
خود دفاع خواهند كرد، اگر الزم باشد با دستان پنبه بسته 

و خالى...يا با كارگران فوالد و معدن كاران و يا آنهايى 
كه در «كاجون كانترى» (منطقه اى در ايالت لوئيزيانا) مى 

توانند با «يك تمساح بزرگ كشتى بگيرند.»
او همچنين به آيت اهللا هاى ايران مى گويد كه از جمله 
و...ماموران  كاميون  رانندگان  ها،  كابوى  كشاورزان،  با 
شجاع پليس كه در مناطق جنگى شهرى به خوبى مبارزه 

مى كنند، مالقات نكرده اند.

اين مرد در سپس خطاب به آيت اهللا ها مى گويد: هيچ 
وقت آمريكا را نشناخته ايد و آرزو هم كنيد هيچ وقت 

آمريكا را نشناسيد.
«انجمن ملى اسلحه» از البى هاى با نفوذ است كه 
مخالف تالش دولت باراك اوباما براى سخت تر شدن 
قوانين مربوط به خريد و فروش و يا حمل اسلحه در 

آمريكا است.

علي فتح اهللا زاده، مدير عامل پيشين باشگاه استقالل 
تهران و يكى از اركان مديريت امنيتى- نظامى در ورزش 
ايران كه حضور بانوان در ورزشگاه ها را غير قانونى مي 
دانند، در جريان مسابقات كشتى زنان در تايمز اسكوئر 

نيويورك مشغول تماشاى يكى از اين مسابقات است.
انتشار اين تصوير از فتح اهللا زاده كه به دليل خويشاوندى 
با مقامات ذى نفوذ در دفتر رهبر ايران به مسئوليت اراده 
باشگاه استقالل تهران گماشته شد، موجى از اعتراض 

نسبت به دو رويى مقامات ايران را برانگيخته است.
كه  ايرانى  نويس  ورزشى  نگار  روزنامه  عالمى  على 
اين تصوير را براى نخستين بار در فيسبوك خود منتشر 
كرد مى نويسد:«علي فتح اهللا زاده چهارمين نفرِ نشسته 
درصندلي جلو، از سمت چپ است. بخشي از بدنه 

مديريتي اين كشور كه حضور بانوان در ورزشگاه ها را 
هم حرام مي دانند! حاج فتل با لبخند رضايت، صحنه 
ُمچ گيري از پا و احتماال خاِك حريف را نظاره مي كند، 

لب تا بناگوش باز است.»
آقاى عالمى در ادامه افزوده:«سالهاست مي دانيم دل و 
زبان مسئوالن يكي نيست. براي همين حرف هايشان نه 
تنها تاثيري ندارد بلكه اغلب مايه تمسخر جامعه است. 
مديراني كه با تناقض هايشان، دروغ هايشان و چشمهاي 
ذوق زده شان، كشوري را به بن بست رساندند. گشت 
نامحسوس براي براي اين مديران راه بيندازيد نه مردم!»

الزم به توضيح است فتح اهللا زاده همراه با تيم منتخب 
كشتى ايران و به خرج فدراسيون كشتى آمريكا به اين 

كشور آمده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا حكم داده است كه دولت 
جنسى  مجرم  يك  طوالنى  بازداشت  براى  بريتانيا 

ايرانى تبار به اين مرد 19 هزار دالر غرامت بپردازد.
اين مرد ايرانى، كه هويتش فاش نشده، در بريتانيا 
تقاضاى پناهندگى كرده بوده و وزارت كشور اين كشور 
قصد داشته او را از بريتانيا اخراج كند. او دو دوره، در 

مجموع به مدت چهار سال و نيم، در بازداشت بود.
وزارت  كه  است  گفته  اروپا  بشر  حقوق  دادگاه 
كشور بريتانيا در رسيدگى به پرونده اين مرد ايرانى 
كند عمل كرده و به همين دليل سال آخر نگهدارى او 
در بازداشتگاه پناهجويان نقض حقوق بشر محسوب 

مى شود.
تقاضاى  و  آمد  بريتانيا  به  سال 2003  در  مرد  اين 
پناهندگى كرد، اما تقاضايش رد شد. يك سال بعد او 

به دليل «عمل منافى عفت» به يك سال زندان محكوم 
شد.

پس از آن وزارت كشور بريتانيا، كه قصد اخراج اين 
مرد را داشت، دو بار او را در بازداشتگاه پناهجويان 
نگهدارى كرد كه سال آخر نگهدارى او خالف حقوق 

بشر تشخيص داده شده است.
گزارش شده كه اين مرد هنوز ساكن لندن است.

همزمان با برپايى نمايشگاه كاريكاتور هولوكاست 
خوشنويسى  برجسته  آثار  از  نمايشگاهى  تهران،  در 
و گرافيك هنرى ايرانى، با عنوان «عالمتى از ايران»، 
 60 حدود  با  اورشليم،  اسالمى  هنرهاى  موزه  در 
پوستر از 27 نفر از بزرگترين هنرمندان معاصر ايرانى 
گشوده شده است. برگزار كنندگان اين نمايشگاه اميد 
دارند، اين حركت گامى در بهبود رابطه ايرانى ها و 

اسرائيلى ها باشد.
روزنامه هاآراتص چاپ اسرائيل در گزارش خود از 
اين نمايشگاه مى گويد:  پوسترهاى به نمايش درآمده 
خوشنويسى  از  است  تركيبى  ايران»  از  «عالمتى  در 
سنتى و طرح هاى مدرن كه فرهنگ شرقى و غربى 
را در هم مى آميزد اما برخى از آنها پيام هاى سياسى 

هم دارند.
يك  خودش  كه  نمايشگاه،  متصدى  مل،  له  يوسى 
هنرمند تصوير سازاسرائيلى است، بر اين باور است 
كه برپائى اين نمايشگاه به از بين بردن تعصب ها و 

زدن پلى بين دو كشور دشمن كمك خواهد كرد.

پوستر  به  ويژه  به  او 
اشاره  ساعدى،  مهدى 
كرد و گفت اين پوستر 
به  كبوتر  يك  بجاى 
عنوان نماد صلح، كالغ 
موجودى  كه  را  سياهى 
يمن  بد  و  كننده  تهديد 
تلقى مى شود، با شاخه 
نشان  منقار  در  زيتونى 
مى دهد. كنار آن نوشته 
«خانمها،   : است  شده 
آقايان، اجازه دهيد نماد 
به  را  صلح  از  جديدى 

شما عرضه كنم.»
له مل گفت نمايشگاه به تماشاگران اجازه مى دهد با 
«فرهنگى بسيار عميق و خالق» آشنا شوند، و آنها را 
«بيش از همه، به مردم، به بشريت ارتباط مى دهد و 
فضاى جديدى براى ارتباط كه بدنام نيست، به وجود 

مى آورد.»
و  بود  خواهد  گشوده  نوامبر   19 تا  نمايشگاه  اين 
نهادهاى  ايران  در  كه  است  زمانى  در  آن  برگزارى 
برگزار  هولوكاست  نفى  در  نمايشگاه  يك  حكومتى 
داشته  پى  در  را  جهانى  جامعه  اعتراض  كه  كرده اند 

است.

اخطار هواداران حق اسلحه در آمريكا به آيت اهللا هاى ايران

نمايشگاه خوشنويسى ايران در اسرائيل برگزار شد

على فتح اهللا زاده مدير عامل سابق استقالل 
در نيويورك به تماشاى كشتى زنان نشست

تيم هاى منتخب كشتى 
ايران و آمريكا در تايمز 

اسكوئر نيويورك
دولت برتانيا موظف به پرداخت غرامت به تبعه 

ايرانى تبار شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30314&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39784&Status=2
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شنبه  سه  روز  جنجالى  ميلياردر  ترامپ،  دونالد 
واشنگتن  ايالت  در  مقدماتى  انتخابات  در  توانست 
كه بدون هيچ رقيبى برگزار شده، پيروز ميدان شود 
براى  خود  حزبى  نمايندگان  تعداد  به  توانست  و 

دريافت خودكار نامزدى حزب بيفزايد.
وى صرفا به حمايت كمتر از 25 نماينده حزبى از 
انتخابات  دارد.  نياز  مانده  باقى  حزبى  نماينده   350
ماه  خرداد  روز 18  ايالت،  پنج  در  حزب  اين  آتى 

برگزار مى شود.
در  جمهوريخواهان  ساير  با  رقابت  در  ترامپ 
ماههاى اخير اظهارات جنجالى زيادى عليه مهاجران 
و مسلمانان مطرح كرده است. همين روز گذشته، در 
ايالت نيومكزيكو، سخنرانى آقاى ترامپ به درگيرى 

خشونت بار منجر شد.
مثل  اشيائى  معترضان  تظاهرات،  اين  جريان  در 
بطرى و سنگ به سوى مأموران پليس پرتاب كردند.
ايالت نيومكزيكو، هم مرز كشور مكزيك و داراى 

جمعيت التين تبار عمده اى است.
به  را  خود  بودند  توانسته  كه  معترضين  از  برخى 
موجب  بار  چندين  برسانند،  سخنرانى  سالن  داخل 

برهم خوردن سخنرانى اقاى ترامپ شدند.
ترامپ در مراسم حاميان خود، معترضان را تحقير 
كرد و گفت: «اين بچه چند سالشه ؟....چند سالشه؟....

از اينجا برو بيرون.... هنوز پوشك پوشيده...»
 آقاى ترامپ بارها اعالم كرده كه در صورت ورود 
به كاخ سفيد، با ساخت ديوار در امتداد مرز آمريكا 
با مكزيك از ورود مهاجران غير قانونى به اين كشور 

جلوگيرى خواهد كرد.
مهاجر  ميليونها  كه  داده  وعده  همچنين  وى 
غيرقانونى را كه عمدتا التين تبار هستند از آمريكا 

اخراج كند.

ندارد،  سياسى  سابقه  هيچگونه  كه  ترامپ  آقاى 
چندى پيش پس از آن كه اعالم كرد به ژاپن و كره 
ساخت  اجازه  شمالى  كره  با  مواجهه  براى  جنوبى 
حاضر  كه  كرد  اعالم  داد،  خواهد  اى  هسته  سالح 

است با رهبر پيونگ يانگ مالقات كند.
بريتانيا  در  شمالى  كره  سفير  بونگ،  هاك  هيون 

پيشنهاد آقاى ترامپ، را نمايشى دانست.
را  آن  اما  باخبريم،  وى  پيشنهاد  از  «ما  گفت:  وى 
يك  عنوان  به  صرفا  و   نميپنداريم  واقعى  پيشنهاد 
روش نمايشى توسط يك بازيگر براى ادامه كارزار 

انتخاباتيش مى دانيم.»
پيشين  اول  بانوى  دموكرات،  حزب  كمپ  در 
آمريكا كه صرفا به حمايت چند ده نماينده حزبى از 
صدها نماينده حزبى باقى مانده نياز دارد، در ايالت 
پرجمعيت كاليفرنيا گفت سعى خواهد كرد مردم را 
نسبت به عدم ارائه واقعيتها توسط آقاى ترامپ آگاه 

كند.
قرار است هفتم جون 2016 انتخابات مقدماتى اين 

ايالت برگزار شود.
كاليفرنيا  در  انتخاباتى  سخنرانى  يك  در  كلينتون 
را  ترامپ  دونالد  موضعگيريهاى  كه  «وقتى  گفت: 
مى شنوى، بايد خودت را نيشگون بگيرى تا مطمئن 
شوى كه خواب نمى بينى. دوستان بايد اين مساله 
را جدى بگيريم. ابتدا حرفهاى او سرگرمى تلقى مى 
شد، اما حاال خيلى نگران كننده به نظر مى آيد. و بايد 

او پاسخگوى حرفهايش باشد.»
حزب،  دو  هر  مقدماتى  انتخابات  نتايج  براساس 
احتمال رويارويى خانم كلينتون و آقاى ترامپ در 
انتخابات سراسرى آبان ماه هر روز قطعى تر به نظر 

مى رسد.

بر اساس گزارشى كه روز سه شنبه (24 مه) در فرانكفورتر 
آلگماينه به  چاپ رسيده، كليساى پروتستان «ماتيوس» شهر 
دارمشتات در آلمان، يكى از «مكان هاى مقدسى» است كه 

نوكيشان ايرانى در آن غسل تعميد داده مى شوند.
روند مسيحى شدن پناهجويان ايرانى در آلمان هم چنان 
ادامه دارد و بنا به گزارش فرانكفورتر آلگماينه، شمار 
نوكيشان ايرانى كه در چند ماه اخير به مسيحيت گرويده اند، 

هر روز افزايش مى يابد.
اغلب پناهجويان ايرانى، دليل تغيير دين خود به مسيحيت 
را «اجبار در امور دينى در ايران» مى نامند. كليساى پروتستان 
«ماتيوس» در شهر دارمشتات، يكى از كليساهايى است كه 

در آن نوكيشان ايرانى غسل تعميد داده مى شوند.
اسون انگل، كشيش اين كليسا با اشاره به اين كه «وظايف 
ميسيونرى مسيحى كردن مسلمانان» به عهده ى او گذاشته 
نشده، درمورد گروه هاى داوطلب مسيحيت در كليساى 
خود مى گويد: «در سال 2016، 5 تن از پناهجويانى كه ما 
از آنان حمايت مى كنيم، به مسيحيت گرويدند. يك گروه 

ديگر هم به همين تعداد در نوبت هستند.»

بنا به گفته ى اين كشيش، كسانى كه مايل اند كيش مسيحى 
را در پيش گيرند «بايد واقعا معتقد و صبور باشند».

يكى از كسانى كه به زودى از سوى اسون انگل غسل 
تعميد داده مى شود، يك پناهجوى ايرانى به نام امير است. 
او به خبرنگار فرانكفورتر آلگماينه مى گويد كه در ايران هم 
به موازين دين مسيحيت باور داشته، چون «مذهب مارتين 

لوتر براى من بهتر است».

پناهجوى نوكيش ديگر مى گويد: «همه چيز در دين قبلى 
ما بر پايه ى دروغ بود.»

اين پناهجويان هم چنين تاكيد مى كنند كه راه بازگشتى 
ارتداد  اسالم  دين  از  خروج  ندارد:  وجود  آنان  براى 
محسوب مى شود و مى تواند براى آنان به دليل «محاربه با 
خدا و فساد فى االرض» مجازات اعدام در پى داشته باشد.

گفته مى شود كه هر چند بسيارى از نوكيشان ايرانى، 
از جمله امير، پيش از ورود به آلمان از نظر فكرى تغيير 
دين داده بودند و در اين كشور نيز با مسيحى مسلكان 
در ارتباط هستند، با اين حال برخى از نهادهاى دولتى، در 
درستى اعتقاد آنان ترديد دارند و انگيزه ى گرويدن آنان به 

مسيحيت را دريافت حق پناهندگى مطرح مى كنند.
اسون انگل ولى مى گويد، مسيحى شدن پناهجويان ايرانى 
تحت حمايت كليسا، تاثيرى در روند تقاضاى پناهندگى 

آنان ندارد.
كليساى پروتستان آلمان سال ها است كه در مخالفت با 
سياست هاى دولت از پناهجويانى كه با خطر اخراج روبرو 

هستند حمايت مى كند و به آن ها پناه مى دهد.

نتايج مقدماتى:
 كلينتون و ترامپ رقباى نهايى

انتقاد از دادستان بالتيمور در پى تبرئه يك مامور پليس

غسل تعميد پناهجويان ايرانى مسيحى شده در 
دارمشتات آلمان

در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

پناهجويى  و  مهاجرت  اداره  تحقيقى  گزارش  به  بنا 
داراى  ميانگين  حد  از  بيش  ايرانى  پناهندگان  آلمان، 
 78 حدود  هستند.  دانشگاهى  و  دبيرستانى  تحصيالت 
يا  دبيرستان  ديپلم  داراى  ايرانى  بالغ  پناهجويان  درصد 

تحصيالت دانشگاهى هستند.
خبرگزارى دويچه وله در گزارشى به نقل از خبرگزارى 
KNA مى گويد دو پنجم از مجموع پناهجويان بالغى كه 
در سال گذشته در آلمان درخواست پناهندگى داده اند  ، 
يا  داشته  دانشگاهى  تحصيالت  خود  كشورهاى  در 

دست كم داراى ديپلم دبيرستان هستند.
در تحقيقى كه اداره فدرال مهاجرت و پناهجويى آلمان 
پرسش شوندگان  كل  درصدد   22  /4 است  داده  انجام 
پناهجو حداكثر 4 سال دانش آموز بوده اند و در مدارس 

ابتدايى خواندن و نوشتن را فرا گرفته اند.
قرار  پرسش  مورد  كه  پناهجويانى  درصد   7  /2 تنها 
برخوردار  تحصيلى  يا  آموزشى  دوره  هيچ  از  گرفته اند 

نبوده اند.
بنا به تحقيق اين اداره فدرال آلمان، پناهجويان ايرانى و 
سورى بيش از حد ميانگين داراى تحصيالت دبيرستانى 

و دانشگاهى هستند.
ديپلم  داراى  درصد   42 /5 ايرانى  پناهجويان  ميان  از 
دبيرستان هستند و 2/ 35 درصد پناهجويان ديگر ايرانى 

نيز داراى تحصيالت دانشگاهى اند.
در ميان پناهجويان سورى نيز ميزان افرادى كه داراى 
تحصيالت دانشگاهى هستند قابل توجه است. بر اساس 
داراى  سورى  پناهجويان  درصد   26  /6 تحقيق  همين 
تحصيالت  داراى  آنان  درصد   27 و  دبيرستان  ديپلم 

دانشگاهى هستند.
در اين تحقيق آمده است، پناهجويانى كه از كشورهاى 
مقدونيه و صربستان به آلمان آمده اند از سطح آموزش 
پناهجويان  ديگر  با  مقايسه  در  كمترى  تحصيالت  و 

برخوردارند.
در سال 2015 بيش از يك ميليون پناهجو به آلمان وارد 
شدند. روزنامه آلمانى «راينيشه پست» 16 فوريه به نقل 
از منابع دولتى خبر داد كه دولت آلمان در انتظار ورود 
حدود نيم ميليون پناهجو به اين كشور در سال 2016 

ميالدى است.

اداره مهاجرت 
آلمان:

 78 درصد 
پناهجويان ايرانى 

تحصيالت عاليه 
دارند

دادستان بالتيمور در ايالت مريلند آمريكا، در پى تبرئه 
ادوارد نرو، يكى از شش مامور پليس متهم در پرونده 
مرگ فردى گرى، جوان سياهپوست آمريكايى، به باد 

انتقاد گرفته شده است.
قاضى رسيدگى به پرونده در ماه دسامبر محاكمه يك 

پليس متهم ديگر را متوقف كرد.
منتقدان مى گويند مريلين موزبى بدون جمع آورى 
شواهد كافى و الزم عليه شش مامور پليس بالتيمور اعالم 

جرم كرده است.
دادستان  كرد  اعالم  دوشنبه  روز  ويليامز  برى  قاضى 
نتوانسته هيچيك از جرائم مطرح شده عليه متهم پرونده 

را ثابت كند.
شش مامور پليس شهر بالتيمور در شرق اياالت متحده 
طول  در  سياهپوست  جوان  يك  مرگ  با  ارتباط  در 
بازداشت، از سوى دادستان هاى آن شهر متهم شناخته 

شدند.
مارلين موسبى دادستان بالتيمور پيش از اين گفته بود: 
«يافته هاى بدست آمده از تحقيقات مستقل، جامع و كامل 
همراه با نظر پزشك قانونى، ثابت مى كند واقعه مرگ 
آقاى گرى قتل نفس بوده و ما را متقاعد مى كند به اين كه 

عليه اين مأموران كيفر خواست صادر كنيم.»

بازداشت غيرقانونى، ضرب و جرح، قتل غيرعمد و 
همچنين قتل عمد از نوع درجه دو، از جمله اتهامات 

مطرح شده عليه آنهاست.
فردى گرى روز12 آوريل2015 توسط ماموران پليس 

شهر بالتيمور در ايالت مريلند بازداشت شد، اما يك هفته 
بعد و در صبح روز 19 آپريل جان خود را از دست داد؛ 
كه اين موضوع موجب اعتراضات خيابانى در بالتيمور و 

چند شهر ديگر آمريكا شد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38395&Status=2
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يكشنبه  مؤدى  نارندرا  نخست وزيرش  كه  هند، 
قدرت هاى  زمره  در  شد،  تهران  وارد  خردادماه  دوم 
نوظهورى است كه طى دو دهه گذشته توانسته اند از 
لحاظ توليد ناخالص داخلى در جمع ده اقتصاد برتر 
جهان جاى بگيرند. اين كشور بزرگ آسيايى از آغاز 
دهه دو هزار ميالدى يكى از چهار عضو گروه معروف 
اقتصاددانان  از  يكى  كه  واژه اى  نو  است،  «بريك» 
موسسه آمريكايى گلدمن ساكس با استفاده از سرنام 
انگليسى چهار كشور برزيل، روسيه، هند و چين ابداع 

كرد. 
شور و شوق نخستين درباره اوجگيرى گروه «بريك» 
سال  پانزده  طى  نبود.  بى پايه  البته  جهانى  اقتصاد  در 
گذشته، توليد ناخالص داخلى چهار كشور عضو اين 
گروه بيش از شش برابر شد و نقش آنها در بازرگانى 
اوجگيرى  به  رو  چشمگير  به گونه اى  بين المللى 
گذاشت. با اين حال از يكى دو سال پيش، نو واژه 
«بريك» نيز همچون بسيارى ديگر از نو واژه ها به تدريج 
به فراموشى سپرده مى شود، از جمله به دليل شكافى 
كه از لحاظ پويايى اقتصادى و بازرگانى در جمع چهار 
عضو به وجود آمده است. در حال حاضر برزيل درگير 
يك بحران شديد سياسى و اقتصادى است، روسيه از 
سقوط بهاى نفت و تنش در روابطش با غرب آسيب 
روبرو  رشد  آهنگ  كندى  با  نيز  چين  و  ديده  فراوان 
است. در اين ميان، از جمع آن چهار كشور، تنها هند 
است كه پويايى خود را بيشتر كرده و حتى، در سال 
گذشته ميالدى، در جمع اقتصادهاى بزرگ جهان، به 
باالترين نرخ رشد توليد ناخالص داخلى دست يافته 

است.
منشأ  گوناگون  عوامل  از  هند  اقتصاد  پويايى  تداوم 
آنها  مهم ترين  از  يكى  نفت  بهاى  سقوط  كه  گرفته 
است. آنچه براى شمار زيادى از كشورهاى صادركننده 
براى  آورد،  بار  به  واقعى  مصيبت  يك  سياه»  «طالى 
برخوردارى  با  شد.  بدل  آسمانى»  «مائده  به  هندى ها 
كسرى  توانست  كشور  اين  استثنايى،  فرصت  اين  از 
سه  كه  را  خود  تورم  و  بياورد  پايين  را  خود  بودجه 
سال پيش از مرز ده درصد فراتر رفته بود، به زير شش 
درصد كاهش دهد. در همان حال نرخ رشد اقتصادى 
هند كه در سال 2012 كمى باالتر از پنج درصد بود، به 

هفت و نيم درصد افزايش يافت.
مجموعه اين عوامل دولت نارندرا مؤدى را هم در 
سطح داخلى و هم در مقياس بين المللى در موقعيتى 
مساعد قرار داده است. با اين همه آنچه در كوتاه مدت 
و حتى ميان مدت مى تواند براى هند اميدبخش باشد، 
نبايد ضعف هاى بزرگ اين كشور بزرگ آسيايى را از 

ديده پنهان دارد.
معموالً در ارزيابى جايگاه هند در اقتصاد جهانى، پاى 
مقايسه آن با چين به ميان مى آيد، به ويژه از آن رو كه 
دو قدرت همسايه آسيايى از لحاظ جمعيتى با فاصله 
بسيار زياد پيشاپيش ديگر قدرت هاى جهان قرار دارند. 
هند با حدود يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون نفر 
دومين غول جمعيتى جهان است، ولى در آينده بسيار 
نزديك با پشت سر گذاشتن چين به نخستين قدرت 

جمعيتى بدل خواهد شد.
اگر بر مقايسه ميان اين دو قدرت آسيايى تكيه كنيم، 
از  و  اقتصادى  لحاظ  از  هم  هند  كه  نيست  ترديدى 
سياسى  تحوالت  سير  بر  تأثيرگذارى  توانايى  ديدگاه 
در جهان، بسيار واپس مانده تر از چين است. در اين 

مقايسه مى توان از جمله بر عوامل زير تاكيد كرد:

شده،  بدل  جهانى  مقياس  در  قدرتى  به  چين  يك) 
حال آنكه هند همچنان يك قدرت منطقه اى است. در 
امنيت  شوراى  در  دايمى  عضويت  كرسى  پكن  واقع 
سازمان ملل متحد را در اختيار دارد، طرف گفت وگوى 
اصلى واشينگتن است، و نفوذ خود را در بخش بسيار 
هند  آنكه  حال  داده،  گسترش  جهان  از  گسترده اى 
همچنان درگير مسائل منطقه اى است (از جمله تنش 
با پاكستان) و صداى آن در بخش بزرگى از دنيا شنيده 
نمى شود، هر چند كه نفوذش در بعضى مناطق به ويژه 

آفريقا رو به افزايش مى رود.
هزار  ده  باالى  به  چين  داخلى  ناخالص  توليد  دو) 
ميليارد دالر در سال رسيده، حال آنكه توليد هند در 
محدوده دو هزار ميليارد دالر در سال نوسان مى كند 
(يك پنجم). در بسيارى از توليدات بنيانى، هند براى 
رسيدن به سطح چين راهى بس طوالنى در پيش دارد. 
به عنوان نمونه در هند توليد فوالد يك دهم و توليد 
سيمان يك ششم چين است. چين دو برابر و نيم هند 
شكاف  تفاوت ها  اين  مجموعه  مى كند...  توليد  برق 
مهمى را از لحاظ سطح زندگى ميان دو كشور به وجود 
آورده است. شمار هندى هايى كه با كمتر از يك دالر 

در روز زندگى مى كنند، دو برابر چينى ها است.
كنترل  زمينه  در  تاكنون  هند  چين،  خالف  بر  سه) 
جمعيت موفق نبوده و هر سال به طور متوسط بيست 
ميليون نفر بر شمار مردمانش افزوده مى شود، همراه با 
تمام مشكالتى كه از لحاظ اقتصادى و اجتماعى براى 

اين كشور به وجود مى آورد.
راه ها،  جمله  از  هند  اقتصادى  بناهاى  زير  چهار) 
فرودگاه ها، شبكه راه آهن و تاسيسات بندرى در مقايسه 

با چين در وضعيت بسيار بدى هستند.
بخش  توسعه  بر  عمدتاً  چين  اقتصادى  رشد  پنج) 
هندى ها  آنكه  حال  هست،  و  بوده  استوار  صنعت 
با  مرتبط  خدمات  ويژه  به  و  خدمات  بخش  براى 
اولويت  اطالعاتى  و  ارتباطى  نوين  تكنولوژى هاى 
قائل اند. ترديدى نيست كه اوجگيرى بخش خدمات 
براى هند يك برگ برنده واقعى است، ولى رشد بسيار 
ناكافى صنعت در اين كشور را جبران نمى كند. هند 
هر سال بايد دستكم بيست و سه ميليون فرصت تازه 
شغلى به وجود بياورد، و اين هدف بدون ايجاد يك 

بخش گسترده صنعتى قابل دستيابى نيست.
«خانواده  از  مانده  برجاى  اقتصادى  الگوى  شش) 
و  گاندى  اينديرا  دخترش  نهرو،  لعل  (جواهر  نهرو» 
نوه اش رجيو)، كه در دهه هاى نخستين بعد از استقالل 
درونگرايانه  و  «خودكفايانه»  جهت گيرى هاى  بر  هند 

گاه  اصالحات  به رغم  داشت،  تكيه  شوروى  از  ملهم 
عميق سه دهه گذشته، هنوز بر سرنوشت اين كشور 
چين بر جذب انبوه  اقتصادى  رشد  مى كند.  سنگينى 
سرمايه گذارى هاى خارجى و صدور كاال به بازارهاى 
جهانى تكيه داشته و هنوز تا اندازه اى دارد، حال آنكه 
رشد هند عمدتاً متكى بر بازار داخلى اين كشور است 
كه از ظرفيت هاى الزم براى ايجاد پويايى صنعتى و 

به ويژه ايجاد اشتغال به مقدار كافى برخوردار نيست.
نامساعد  بسيار  هند  در  كار  و  كسب  فضاى  هفت) 
است و سرمايه گذاران داخلى و خارجى را با ده ها مانع 
بزرگ روبرو مى كند، از ديوانساالرى مصيبت بار گرفته 
تا فساد و شكاف ميان قوانين ميان اياالت گوناگون اين 

كشور و غيره...
به رغم همه اين موانع، هند در برابر چين از يك امتياز 
بزرگ برخوردار است و آن دموكراسى ريشه دارى است 
كه نظام اين كشور فقير و بسيار متنوع را به يكى از 
شگفت ترين پديده هاى سياسى در تاريخ معاصر جهان 
بدل كرده است. چين در عرصه اقتصادى به «معجزه» 
دست يافته است، ولى از لحاظ سياسى هنوز در يك 
نظام تك حزبى و بسته دست و پا ميزند. شكاف ميان 
توسعه اقتصادى و واپس ماندگى سياسى در چين يك 
معضل واقعى است و كسى به درستى نمى داند حل 
اين تضاد در چه زمان و چگونه و با چه هزينه اى انجام 
خواهد گرفت. در عوض هند مجهز به ساختارهاى 
استوار سياسى است و اگر بتواند بر واپس ماندگى هاى 
اقتصادى خود غالب آيد، خواهد توانست به يك قطب 
بسيار تأثيرگذار براى توسعه همه جانبه در آسيا بدل 

شود.
 ريشه دار بودن دموكراسى در هند به اين معنى نيست 
كه هيچ خطرى آن را تهديد نمى كند. در حزب حاكم 
آقاى  دولت  كه  جاناتا)،  (بهاراتيا  هندو  ناسيوناليست 
نارندرا مؤدى بر آمده از آن است، يك جناح به شدت 
(پانزده  مسلمانان  به  ويژه  به  كه  دارد  وجود  خشن 
درصد جمعيت هند) كينه مى ورزد. دموكراسى هند، 
كه در آينده بسيار نزديك هفتاد ساله مى شود، به رغم 
فراز و نشيب هاى خود، به اين مى بالد كه توانسته است 
كينه ديرين را مهار كند و اجازه ندهد كه درگيرى هاى 
گاه خونين ميان پيروان اديان گوناگون به يك انفجار 
غيرقابل مهار سراسرى منجر شود. اين بار هم اين اميد 
وجود دارد كه «داعشى هاى هندو» نتوانند همزيستى 
درون هند را، كه شرط الزم براى اوجگيرى اقتصادى 

اين كشور است، بر هم بزنند.

حمايت مالى يك بنياد آمريكايى 
از پوشش خبرى و رسانه اى توافق اتمى

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

وزنه سنگين هند در 
اقتصاد جهانى
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گروهى كه كاخ سفيد اخيرا به عنوان يك واسطه اصلى 
گزارش  در  كرد،  معرفى  ايران  اتمى  توافق  فروش  در 
ساالنه خود مى گويد براى كمك به پوشش رسانه اى 
توافق اتمى و مسائل ديگر، سال پيش100 هزار دالر به 
اِن پى آر – شبكه راديوئى غير تجارتى آمريكا – پرداخت 
كرد. همچنين به گزارشگران و شركا در ديگر رسانه هاى 

خبرى پول داد.
 The) پلوشر  بنياد  اسوشيتدپرس،  گفته  به 
ماموريت  گزارش،  اين  در   (  Plohgushare Fund
خود را «ساختن جهانى امن و مطمئن با تهيه و اجراى 
طرح هايى براى كاهش و از بين بردن تسليحات اتمى» 
توصيف مى كند كه با كوشش هاى باراك اوباما براى 
كنترل تسليحات هماهنگى دارد، اما نقش پشت صحنه 
آن در پيشبرد توافق اتمى ايران، در پى گفته هاى بن رودز 
يكى از دستياران ارشد سياست خارجى رئيس جمهورى 

آمريكا، توجه بيشترى را جلب كرد.
 بن رودز در مقاله اى در مجله نيويورك تايمز شرح داد 
كه دولت چگونه با سازمان هاى غيردولتى، كارشناسان 
گسترش تسليحات اتمى، و حتى گزارشگران دوست 
و  ايران  ميان  توافق  از  عمومى  حمايت  افزايش  براى 

كشورهاى 5+1 كار كرد.»
بن رودز معاون مشاور امنيت ملى اوباما گفت «ما يك 
اتاق اكو درست كرديم» و افزود «گروه هاى خارجى مانند 
پلوشرز، به رساندن پيام دولت كمك كردند. اين مقاله 
انتقاد جمهوريخواهان از توافق را تجديد كرد و آن را 
شاهدى بر كوشش كاخ سفيد براى منحرف ساختن افكار 

مردم آمريكا دانستند.
تمام  از  خارجى  هاى  گروه  گويد  مى  آسوشيتدپرس 

طيف ها روز به روز پول هاى بيشترى براى پروژه هاى 
ويژه يا پوشش هاى خبرى به سازمان هاى خبرى مى 
دهند. اكثر آنها، از جمله آسوشيتدپرس، در اين مورد كه از 
چه كسى مى توانند پول قبول كنند و چگونه از استقالل 

روزنامه نگارى حفاظت كنند، مقررات سختى دارند.
در اين گزارش گفته مى شود حمايت پلوشرز، با توجه 
به نقش عمده آن در بحث خصمانه دو حزبى بر سر 

معامله اتمى با ايران غير عادى تر مى نمايد.
 گزارش سال 2015 پلوشر كه اخيرا در اينترنت منتشر 
شد، حاكى است پول پرداختى به اِن پى آر، «از تهيه و انتشار 
گزارش هايى درباره امنيت ملى كه بر مضامين سياست 
تسليحات اتمى آمريكا، برنامه اتمى ايران، مسائل امنيت 
اتمى بين المللى و سياست آمريكا نسبت به امنيت اتمى 

تاكيد مى كند» حمايت كرد.
سخنگوى پلوشر گفت «حمايت مالى از رسانه ها براى 
انتشار گزارش هايى كه كمتر به آنها توجه مى شود، كارى 
عادى براى بنيادها است و به هيچ طريقى بر محتواى 

گزارش تاثير نمى گذارد.»
اِن پى آر در بيانيه اى گفت بنياد پلوشر از سال 2005 در 
مورد پوشش مطالب امنيت ملى «بدون هيچ شرطى بر 
گزارش هاى مشخص ما، وراى مسائل گسترده امنيت ملى 
و اتمى، سياست اتمى، و ممنوعيت گسترش تسليحات 

اتمى» به اين شبكه پول داده است.
با اين حال، قانونگذاران جمهوريخواه نگرانى هايى دارند، 
بويژه اين كه كنگره بخش كوچكى از بودجه  اِن پى آر را 

تامين مى كند.
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

ده دليل براى سرمايه گذارى 
در امور زنان و دختران

يادداشت هاى وارده:

به ياد على  اصغر شهرى
سينماى  در  فيلمسازى ام  استاد  نخستين 

جوان

باد مي وزد و ورق ها را از روي ميز بلند مي كند. 
سوزن گرامافون با همان خش خش نوستالژيك به 
روي صفحه  سياه مي خرامد. صداي مرد، پر مي كند 
از  مي شوم  سرشار  و  دور  نوجواني هاي  از  را  اتاق 
نسيان  ذهن  از  يكي  يكي  انگار  كه  خاطره هايي 

زده ام مي گريزند.
درست مثل عكس هاي مانده در قاب هاي قديمي 

كه زمان، رنگ پريده شان مي كند. 
علي   1366 تابستان  به  مي روم  اوراق  بر  سوار 
مسابقه  بخش  ميليمتري   8 فيلم هاي  شهري  اصغر 
را به خانه مان مي آورد. (خانه اي در زاهدان. خيابان 
اتاق  در  داوران  مكي)  مسجد  روي  به  رو  خيام، 
را  پنجره ها  روزنه هاي  و  جمع شده اند  پذيرايي مان 

پوشانده اند كه نور به داخل نخزد.
پژوهشگرسينما)  و  (محقق  نژاد  تهامي  محمد 
داوود اهللا وردي نيك (پژوهشگر و استاد دانشگاه). 
حميد ريسباف(فيلمبردار و مدرس تصوير برداري) 
من  و  نويسنده)  و  صالحزهي(سناريست  سلمان 
يازده ساله كه برايشان چاي و ميوه مي برم، و مات 
ديوار  بر  كه  مي شوم  نورهايي  و  رنگ ها  مبهوت  و 

خانه نقش مي بندند.
دهاني باز،  با  و  مي نشينم  زمين  بر  مبل،  پاي 
كه  را  كلماتشان  گشنه،  عقابي  جوجه  همچون 
معناي درست شان را هم نمي دانم مي بلعم: دكوپاژ، 
دالي،  ترولينگ،  كمپوزسيون،  فرضي،  خط  تيتراژ، 

ديزالو، فيد... فيداوت!
پروژكتور 8 ميليمتري كه فيلم هاي كودكي ام را با 
آن مرور مي كردم، حاال تصاويري را بر پرده نقش 
مي كند كه گاه مي ترساندم، گاه مي بردم به خيال... 
پس  در  مي فرستم  را  واقعيت  و  مي مانم  درخيال 

كوچه هاي ذهن. و باد مي وزد...
جوانان  سينماي  انجمن  در  مي روم   1368 سال 
خيابان  تقاطع  در  جايي  فرهنگ.  خانه   زاهدان، 

مهران و مصطفي خميني
اصغر  علي  فيلمسازي،  رشته   در  نام  ثبت  براي 
شهري كنار حوض مي نشيند و برايم حرف مي زند.
جان،  پسر  است:  اين  كالمش  چكيده   مي رنجم... 
پا در راهي كه من و پدر نهاده ايم نگذار. درست را 
بخوان، سينما، نان نمي شود.(نصيحتي كه هرگز به 

گوشم نرفت كه نرفت)
سينماي  جديد  ساختمان  در  مي روم   1369 سال 
مي گويم:  و  مي زنم  زل  چشم هايش  در  و  جوان 
سركالستون...  بيام  مي خوام  بسازم!  فيلم  مي خوام 
يك فرم مي گذارد جلويم و مي گويد: بايد امتحان 
از  اگر  مي گيرم.  سخت  بيشتر  تو  به  بدي.  ورودي 

100 نمره 90 نگيري قبولت نمي كنم. 
صدا  سازماني  آپارتمان هاي  در  بعد،  ماه  چند 
وسيما (بلوار فرودگاه) نخستين فيلم 8 ميليمتري ام 
مهندس  كه  مي شنوم  كار  ميانه   در  مي زنم.  كليد  را 
فيلمساز)  و  سينما  پيشه(مدرس  نجار  مهدي 
مي كند  زمزمه  شهري  اصغر  وعلي  پدرم  درگوش 
جسورانه اي  ايده هاي  خوبه،  نفسش  اعتمادبه  كه: 
نجار  مهندس  بود...  كن  گوش  حرف  كاش  داره، 

پيشه هنوز به اين آرزويش نرسيده.
كانديد   1370 سال  من)  فيلمم(آينه ي  نخستين 
سينماي  منطقه اي  جشنواره  در  كارگرداني  بهترين 
نه  شهري  اصغر  علي  مي شود.  جوان (بندرعباس) 
تنها مرا به جشنواره نمي برد، بلكه بعدها به گوشم 
با  و  من بوده  به  متعلق  ابتدا  در  جايزه  كه  مي رسد 
پي گيري سفت و سخت علي اصغر شهري، جايزه 

به فيلمساز جوان ديگري تعلق مي گيرد. 
مي رنجم... اما امروز مي دانم كه چه درست بود 
و چه بهتر كه براي نخستين فيلمم جايزه نگرفتم. 

كشف  و  را  فيملسازي ام  سال  ده  و  مي ورزد  باد 
سينما را مرور مي كنم. 

ميليمتري   8 فيلم  باريك  نوار  بار  نخستين  وقتي 

يعني  اين  گفت:  و  كرد  قطع  اسپاليسر  تيغ  زير  را 
آفرينش... تدوين بخشي بزرگي از سينماست آرين. 
وقتي نخستين عكسم را آرام آرام در ظرف ظهور 
بر  زخمي  كبوتري  از  تصويري  و  داد  تكان  كاغذ، 

شيشه ي شكسته  اتومبيل نمايان شد.
گفت: اين لحظه برايت تكرار نمي شود. اين يعني 
گوش...  چهار  قاب  در  لحظه  يك  كردن  جاودانه 

اين لحظه را به خاطر بسپارآرين.
وقتي در پاييز 1372 پله هاي سن را باال مي رفتم تا 
جوان  سينماي  جشنواره  كارگرداني  بهترين  جايزه  
كشور را از دستان خسرو سينايي، فخرالدين انوار 
و علي اصغر شهري بگيرم، همان جا، روي سن در 
برابر   100 تو  از  توقعات  يعني  اين  گفت:  گوشم 
شد... حاال وقتش بود كه جايزه بگيري. بعد از 5 

فيلم. مباركت باشد آرين.
باد مي وزد، صداي مرد كه اتاق را پركرده، با لهجه  

سيستاني به گوش مي رسد : 
من كه هر لحظه و هر دم به فكر تو هستم
تويي غم من و من هميشه خمار تو هستم

از او سياهه بلند بااليى از خاطره ها و آموزه ها در 
ذهنم تلنبار شده، حاصل شاگردى بزرگمردى چون 
شهرى، يازده فيلم كوتاه و هزار عكسيست، كه مثل 
انبوهى از نوشته ها و خرت و پرت ها در ايران جا 
ماند و جز خاطره از آن ها چيزى در آرشيو ندارم...
و صداي مرد، همچنان به گوش مي رسد كه مي خواند:

به خدا كه عشق تو، اميد داده به قلب من
نگير تو اين خواب شيرين را، از چشم من

اين  به  مفصل  نسبتا  مقاله اى  در  آمريكا  خارجه  رسمى وزارت  وبالگ 
موضوع پرداخته است كه جهان نيازمند توسعه سرمايه گذارى در امور زنان 
است. اگرچه ابعاد مختلف مطرح شده در اين مقاله مى تواند نشانگر سياست 
كه  كرد  فراموش  نبايد  اما  باشد  آمريكا  متحده  اياالت  فعلى  دولت  خارجى 
رفت  و  آمد  به  كه  نيست  موضوعى  زنان  حوزه  توسعه  به  امروز  جهان  نياز 
تداوم  و  بسط  زمينه  گفت  مى توان  گونه اى  به  بلكه  باشد،  وابسته  دولت ها 
دموكراسى در جهان پيش روست. جهانى كه در آينده نزديك به دليل توسعه 

سريع علمى و فن آورى، سيمايى نا آشنا براى ما خواهد داشت.
به خالصه اى از اين مقاله توجه كنيد:

شما  دوستان  و  دخترعموها  ها،  خاله  خواهران،  دختران،  و  مادران  آنها 
هستند. غير از اين كه شما آنها را دوست داريد، داليل زيادى براى سرمايه 
گذارى در مسائل مربوط به آنها وجود دارد. در اينجا ده دليل ذكر مى شود:
1. يك دولت فراگير تر. اگر مايليد ميان مقامات منتخب شما نزاع كمترى 
پيش آيد زنان را به مبارزه انتخاباتى براى كسب مقامات دولتى تشويق كنيد.

در  كه  كشورهايى  متحده،  اياالت  المللى  بين  توسعه  اداره  گزارش  برطبق 
جوامعى  داراى  است،  زنان  اختيار  در  سياسى  هاى  كرسى  صد  در  سى  آنها 

فراگيرتر، برخوردار تر از مساوات و دموكراتيك تر هستند.
2. ارائه بهتر خدمات عمومى. دفعه بعدى كه شما از راه هاى نا هموار و 
طبق  بدهيد.  رأى  زن  يك  به  شديد  عصبانى  احساس  آشاميدنى  آب  فقدان 
USAID ، مشاركت سياسى زنان همكارى را در سراسر كشور و  گزارش 
در امتداد خطوط قومى افزايش مى دهد و پاسخگويى دولت را به شهروندان 

مى بخشد. بهبود 
سازمان  به  وابسته  كشاورزى،  و  غذا  سازمان  بيشتر.  كشاورزى  توليد   .3
طريق  از  كشاورز  زنان  ساختن  توانمند  كه  رسيده  نتيجه  اين  به  متحد  ملل 
سرمايه  و  جديد  هاى  فناورى  زمين،  به  مردان  با  برابر  داشتن  دسترسى 

مى تواند محصول را تا ميزان سى در صد افزايش دهد.

موفق  هم  جامعه  شوند،  موفق  زنان  وقتى  گرسنه.  مردم  تعداد  كاهش   .4
مى شود. هيچ جا اين موضوع بيشتر از چرخه توليد غذامصداق ندارد. همان 
درصدى  سى  افزايش  كه  مى زند  تخمين  كشاورزى  و  غذا  سازمان  گزارش 

محصول موجب كمتر شدن 150 ميليون نفر از مردم گرسنه خواهد بود.
5. افزايش قدرت خريد. همانگونه كه الرنس سامرز، كه زمانى رئيس بانك 
جهانى بود گفت:“ سرمايه گذارى در آموزش دختران“ ممكن است پربازده 
يك  هر  دارد.“  قرار  توسعه  جهان  اختيار  در  كه  باشد  گذارى  سرمايه  ترين 
بيست  ميزان  به  آينده  در  را  دختر  يك  درآمد  كسب  قدرت  دبيرستان  سال 

درصد افزايش مى دهد.
بهره  شد  زن  او  هنگامى كه  دختر  يك  آموزش  تر.  نيرومند  اقتصادهاى   .6
 USAID خود را به خانواده و همچنين به كشور پس مى دهد. طبق گزارش
توليد  بروند،  مدرسه  به  بيشتر  صد  در  ده  تعداد  به  دختران  هنگامى كه   ،

ناخالص داخلى سه در صد افزايش پيدا مى كند.
از  مى توانند  بهتر  كرده  تحصيل  زنان  كودكان.  مير  و  مرگ  كمتر  تعداد   .7
خود و كودكانشان مراقبت كنند. بنا بر گزارش يونسكو، احتمال زنده ماندن 
بعد از 5 سالگى براى كودكى كه از يك زن قادر به خواندن متولد مى شود 

است. بيشتر 
كردن  ُكند  براى  آموزش  يونسكو،  نظر  از  وى.  اى  اچ  ايدز/  شدن  كمتر   .8
سرعت شيوع ايدز/ اچ اى وى داراى اهميت اساسى است. دليل آن هم اين 
است كه احتمال تن دادن دختران بهتر آموزش ديده به معاشرت هاى اتفاقى 

است. كمتر  جنسى 
9. مناقشات كمتر. وقتى به زندگى زنان ارج نهاده شود، تجربياتشان مورد 
بار  به  بهترى  نتايج  و  مى شود،  شنيده  صداهايشان  و  مى گيرد  قرار  توجه 
اين  به  خود  صلح  از  پاسدارى  عمليات  طريق  از  متحد  ملل  سازمان  مى آيد. 
نكته پى برد كه مى توان با مشاركت دادن زنان در امور، از مناقشات مرگبار 

كرد. احتراز 
سوى  به  حركت  مهمى در  نقش  مى توانند  زنان  پايدار.  صلح  افزايش   .10
آشتى و بازسازى ايفا كنند. بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، مشاركت دادن 
صلح  استقرار  هاى  كوشش  و  مناقشات  حل  به  مربوط  مذاكرات  در  زنان 
دوام  و  مى گيرند  قرار  قبول  مورد  تر  وسيع  سطح  در  كه  هايى  موافقتنامه  به 

مى انجامد. مى كنند  پيدا  بيشترى  www.iranshahrnewsagency.com

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

وبالگ رسمى وزارت خارجه آمريكا:

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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سرگذشت سه هزار ساله و راه آينده
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

كتاب آينه شفا ايران: سرگذشت سه هزار ساله و 
راه آينده، حاصل ده ها سال مالحضات شخصى در 
مولف  اقتصادى  و  سياسى  جريانات  سير  با  رابطه 

ميباشد.
التحصيل   فارغ   ، كتاب  اين  نويسنده  داور  آلجى 
رشته مهندسى راه و ساختمان از دانشگاه تبريز در 
ايران، و دانشگاه كاليفرنيا در ديويس آمريكا است. 

و  اجتماعى-سياسى  پايان  بى  بحرانهاى  علت  به 
گريبانگير  گذشته  دهه  چهار  طول  در  كه  اقتصادى 
ايرانيان شده، ملت ايران بيشتر از هر زمان ديگرى 
در طول تاريخ ، نيازمنده يك تغيير اساسى هستند 
طور  به  را  آرامش  و  صلح  و  آسايش  و  آزادى  كه 

كند  تضمين  پايدار 
به  را  ايرانيان  خود  و 
دور از ادعاهاى بيهوده 
غير  هاى  انگيزه  و 
نياز  بدون  و  معمول، 
به بحران سازى، حاكم 
خويش  سرنوشت  بر 

سازد. 
 15 در  كتاب   اين   
ماد  پادشاهى  از  فصل 
امپراطورى  پيدايش  و 
و  آخر  صده  تا  ايران 
و  پهلوى،  پادشاهى 
وضع  تحليل  سپس 
آينده  راه  و  موجود 
بررسى  به  ايران، 
و  تاريخى  هاى  ريشه 
تغيير  چنين  چگونگى 
تحقق  نحوه  و  اساسى 

آن مى پردازد.

در اين كتاب ، سلسله 
 ، تاريخى  جريانات 
ترين  موثق  اساس  بر 
كه  آنجا  تا  و   ، منابع 
قديمى  از  بوده  ممكن 
نحوى  به  آثار،  ترين 
بيان گرديده كه ارتباط 
حوادث با هم ، به طور 
با  شودتا  حفظ  منطقى 
تحليل  و  گذشته  درك 
ايران،  كنونى  وضع 
گشوده  آينده  به  افقى 

شود.
عصر  اوايل  از  جهان  مهم  تاريخى  جريانات  سير 
حوادث  سلسله  بر  تاكيد  با  كنونى،  عصر  تا  آهن 
ايران كه آن را به وضع موجود امروز رسانده است، 
به دقت بيان شده است.مطالب بطور عامه فهم ، با 
كمك از علوم و فنون مدرن ، و با الهام از طبيعت و 
نظم قوانين، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در طول دوران بحث شده در اين كتاب، ايران تا 
نيمه اول قرن هفتم ميالدى ، يعنى حدود 1500 سال 
توانسته بود، حداقل در رديف اول قدرتهاى بزرگ 
سرزمينهاى  و  كند  حفظ  را  خود  جايگاه   ، جهان 

ايران را از باج دهى به ديگران آزاد نگه دارد، ولى 
بعد از آن براى يك دوره نزديك به هشتصد سال، 
زمام امور را از دست داد و از آن نوع پيشرفتهاى 
حكومتهاى  وجود  مستلزم  كه  اجتماعى  و  علمى 
در  ولى  شد.  بود، محروم  ملى  و  متفكر  و  خردمند 
زمينه هاى فردى از جمله شعر و ادبيات و صنايع 
و  داشتند  شايانى  دستاوردهاى  ايران  ملل   ، دستى 
ايران بزرگترين ادباى تاريخ خود را عرضه كردكه 
بى شك آثار فيلسوفان يونان و سبك شاعرى اعراب 

در آن بى تاثير نبود.
با شروع قرن شانزدهم ميالدى ، و بعد از آن ايران 
وجود  با  ولى  يافت،  رهايى  بيگانگان  تعرض  از 
موفقيتهايى در مرزبانى و گسترش محدود در بعضى 
قدمهاى  هنوز  دستى،  صنايع  و  هنرى  هاى  زمينه 
و  بردارد  بود  نتوانسته  علوم  پيشرفت  در  موثرى 
اى  ساده  كار  ساله  هشتصد  ماندگى  عقب  جبران 
نبود. عالوه بر اين رقباى جهانى با پيشرفت علوم و 
فنون به سطحى رسيده بودند كه سالحهاى باستانى 
تير و كمان، اسب و شمشير و نيزه را از كارآمدى 
به  نزديك  شرايطى،  چنين  تحت  بودند،  انداخته 
چهار قرن ديگر طول كشيد تا ايران بتواند قدمهاى 
جديدى كه موجب  موثرى در زمينه علوم و فنون 
در  ترتيب  بدين  بردارد.  بود  شده  اروپا  پيشرفت 
نوزدهم  قرن  اواخر  در  يعنى   ، دوران  اين  اواخر 
و ااوايل قرن بيستم، علوم و فنون جديد و قوانين 
مدنى در ايران پايه گذارى شد كه ايران را در مسير 
طبيعى و درستى قرار داد، و در طول مدتى نزديك 
درخشانى  نتايج  ها،  كاستى  وجود  با  سال  صد  به 
به بار آورد. ليكن در نيمه دوم قرن بيستم، ايرانيان 
در مسير اصالحات سياسى الزم، دچار سردرگمى 
موقعيت  ملى،  گسترده  تشكيالت  نبود  در  و  شدند 
ساخته  فراهم  برايشان  زمان  گردش  كه  را  مناسبى 
دستاورد  را  آنچه  نتيجه  در  دادند.  دست  از  بود 
ضايع   ، بود  بيستم  قرن  سياسى  و  اجتماعى  اصلى 
را به  آن، كشور  وجه  خوشبينانه ترين  ودر  كردند، 
قبل  سال  سيصد  و  هزار  در  تازيان  خالفت  دوران 

برگرداندند.
چگونگى همه اين وقايع، در اين كتاب آمده است 
كه خواننده را در حضور مردان تاريخ ايران قرار مى 
دهد، شاهد بحث ها و صحنه هاى جنگ مينمايد، 
در مصاحبت خردمندان تاريخ ايران قرار مى دهد، و 
با جغرافياى جهان و بزرگترين قدرتهاى هر دوران 

در رابطه با ايران آشنا ميكند.
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مهم  و  محترم  بسيار  ما  نزد  غذا  درحال حاضر 
شمرده مى شود. آشپزهاى معروف، رژيم هاى غذايى، 
توّجه  آشپزى  برنامه هاى  و  جديد  رستوران هاى 
مى رسد  نظر  به  كرده اند.  جلب  خود  به  را  زيادى 
اما  شده ايم.  حّساس تر  مى خوريم،  آنچه  به  ما  همة 
فيزيكى،  توان  به جز  غذا،  پرسيده ايم  خود  از  كمتر 

چه چيزهاى ديگرى به ما مى رساند. 
مى رسد.  نظر  به  عجيب  كمى  موضوع  اين 
فقط  را  غذا  نمى توانيم  كه  است  آشكار  باوجوداين 
آن  از  تحرك  براى  بدن  كه  بدانيم  سوخت  نوعى 
استفاده مى كند. غذا در تأمين نيازهاى روانى ما نيز 
مؤثر است و اگر اين موضوع خوش حالتان مى كند، 
بايد بگويم غذا نوعى خاصيت شفابخشى دارد. اين 
بدان خاطر است كه هر غذايى نه تنها داراى ارزش 
غذايى1 است، بلكه حامل چيزى است كه شخص 
بداند.  روان شناختى  ارزش  نوعى  را  آن  مى تواند 
مستقيم  ارتباط  غذا  شخصيت  با  ارزش  اين  وجود 
دارد. هركدام از غذاها به شخصيت، جهت گيرى و 
راهى منحصربه فرد براى درك جهان اشاره مى كنند. 
انسان  به  تبديل  جادويى  به طرزى  غذا  اين  اگر  كه 

مى شد، به آن شكل در مى آمد. شما مى توانيد نوعى 
جنسيّت، ديدگاهى منحصربه فرد، يك حالت روحى 

خاص و حتى بُعدى سياسى به غذا نسبت دهيد. 
ليمويى را در نظر بگيريد. اگر بخواهيم از خاصيت 
گرم  صد  هر  بگوييم  بايد  كنيم،  صحبت  آن  غذايى 
فيبر، 2.5  گرم  انرژى، 2.8  كالرى  صد  حاوى  ليمو 
از  اما  است.  ازاين دست  چيزهايى  و  شكر  گرم 
روان شناختى  تركيبات  ليمو  نيز  روان شناختى  لحاظ 
با  كه  است  ميوه اى  ليمو  دارد.  را  خود  مخصوص 
چيزهايى  دربارة  گويا  درعين حال  و  آرام  صدايى 
اميدواربودن،  و  سالم  خورشيد،  جنوب،  همچون 
به  را  ما  ليمو  مى گويد.  سخن  سادگى  و  صبح 
خود  مى خواهد  ما  از  و  مى كند  دعوت  عمل كردن 
گرفته  عهده  بر  را  مهم  كارهاى  تا  كنيم  تقويت  را 
ليمو  يابيم.  تمركز  بكنيم،  بايد  مى دانيم  آنچه  بر  و 
رابطة خوبى با سانتيمانتاليسم ندارد: به شّدت صادق 
كنيد.  تصور  را  فندق  است.  مهربان  درعين حال  و 
اما  است؛  مفيد  مغذى  مواد  از  سرشار  نيز  ميوه  اين 
همزمان پر است از چيزهايى مثل: خنكاى پاييزى، 
نوعى  و  خودكفايى  هوشيارى،  پختگى،  و  بلوغ 
كمد  كه  ده ساله اى  كودك  مثل  كودكانه،  آراستگى 

خود را تميز و مرتب نگاه مى دارد. 
غذاها دربردارندة فلسفه هاى خوردنِى زندگى اند؛ ما 
مى توانيم با انجام دادن مستقيم ترين و قابل درك ترين 
شويم.  نزديك  فلسفه ها  اين  به  خوردن،  يعنى  كار 
ما از لحاظ بدنى در حال خوردن و بلعيدن هستيم 
و درعين حال تالش مى كنيم غذاى روحمان را نيز 
تأمين كنيم. مى خواهيم غذاها به جنبه هايى مشخص 
از طبيعتمان كمك كنند و ضعف هاى روحى مان را 
اصالح كنند. اين همان چيزى است كه خوردن را 
قواى  تجديد  و  سوخت رسانى  از  بيش  چيزى  به 
متعادل ساختن  به  همچنين  غذا  مى كند.  تبديل  بدن 

روان هاى معيوب ما كمك مى كند. 
ما  به  داريم  انتظار  مى خوريم،  كه  غذاهايى  از  ما 

كمك كنند تا خصوصيات آن ها را در سطحى باالتر 
اطمينان بخش  آرامِش  مى خواهيم  آوريم.  دست  به 
حريم  شهوت رانى،  در  انجير  سهولت  آووكادو، 
سفت و سخت  تعّهد  و  حلزون  باشكوهِ  خصوصِى 
به واسطة  ما  آوريم.  فراچنگ  را  فرديّت  به  مارچوبه 
اِستِيك  به سراغ  قدرت  و  شجاعت  به  سرسپردگى 
مى رويم و عسل مى خوريم تا ميل به لذت بردن از 
سادگى در ما تقويت شود. ممكن است يك ليوان پر 
از شير بخوريم تا بين زمان حال و روزهاى گذشته 

ديوارى ايجاد كنيم. 
روان شناختى  سطح  در  غذا  كه  را  كارهايى  بياييد 

برايمان مى كند، در يك جمله جمع بندى كنيم: 

1) غذا در ما توازن ايجاد مى كند
يكى  مثًال  هستيم.  نامتوازن  ما به نحوى  از  يك  هر 
ديگرى  است،  احساسى  يا  متفكر  بيش ازحد  ما  از 

زنانة  يا  مردانه  صفات 
شخصى  و  دارد  زيادى 
يا  آرام  بيش ازحد  ديگر 
بى قرار است. غذايى كه ما 
همان  غالبًا  داريم،  دوست 
كمبودى  كه  است  چيزى 
در بدن يا روان ما را جبران 
ما  در  كه  غذايى  مى كند: 
اينكه  مى كند.  ايجاد  تعادل 
دلمان غذايى را مى خواهد، 
علت  اين  به  است  ممكن 
حاوى  غذا  آن  كه  باشد 
چيزهايى  از  زيادى  مقادير 

است كه در زندگى خود بيشتر به آن ها نياز داريم. 
احتماالً آن غذا سرشار از آرامشى است كه تحسينش 
مى كنيم و درعين حال تاحد زيادى از آن محروميم. 
شايد يكى از خواص هلو مهربانى و عطوفتى باشد 
كه آرزويش را داريم و در كار و روابط خود از آن 
بى بهره ايم. غذايى كه از نظرمان لذيذ است، چيزى 
را برايمان آشكار مى سازد كه روح و جسممان بدان 
نيازمند است. غذا مى تواند 
نسخه هايى  كند  يارى مان 
را  خودمان  از  كامل تر 

شكوفا كنيم. 

به  را  ما  غذا   (2
از  پيچيده  بخش هايى 
وجودمان متصل مى كند

پيچيده  موجودات  ما 
هستيم.  اليه اليه اى  و 
تمام  بگوييم  نمى توانيم 
ما  وجود  مهم  بخش هاى 
معرض  در  كافى  به اندازة 
و  طوالنى  گذشته اى  ما  دارند.  قرار  توجه  و  ديد 
ديدن  به  قادر  كه  داريم  بسيارى  جارى  رويدادهاى 
مهمى  بخش  است  ممكن  بنابراين  نيستيم.  آن  تمام 
موضوع  خروارها  زير  در  فرد  يك  شخصيت  از 
قابليت  است  ممكن  باشد.  شده  مدفون  ديگر 
جريان  در  كه  ساده اى  چيزهاى  از  شگفت زده شدن 
كمرنگ  ما  در  مى افتند،  اتفاق  روزمره  زندگى 
را  آن  مى توانيم  و  نشده  نابود  قطعًا  اما  باشد؛  شده 

بازگردانيم. 
غذاهاى  تداعى گر  قدرِت 
خاص آن ها را به مجراهاى 
يادآورى  براى  قدرتمندى 
تبديل  سودمند  خاطرات 
مناسب  غذاى  مى كند. 
به  ما  دسترسى  مى تواند 
روان  فراموش شدة  نواحى 
ممكن  بخشد.  تسهيل  را 
به  فرد  يك  نياز  است 
چيپس  و  ماهى  خوردن 
كودكى  دوران  با  ارتباطى 
قسمتى  و  باشد  داشته  او 
از شادابى و هيجان زندگى 

در آن دوران را برايش به ارمغان آورد. ممكن است 
به نوعى خاص از همبرگر احتياج داشته باشيم تا ما 
را به انرژى و نشاط 28سالگى در اسپانيا بازگرداند. 
ديگر  بار  مى تواند  شخص  غذاخوردن،  بركت  به 
برقرار  ارتباط  خود  گذشتة  روزگار  عطف  نقاط  با 
كند. منظورمان گذشته اى است كه گاهى به سادگى 

فراموش مى شود. 

خود  زندگى  كه  كند  كمكمان  مى تواند  غذا   (3
را تغيير دهيم

را  خوبى  باش،  مهربان  حكمت اند:  حامل  غذاها 
فراموش نكن، شجاعت را ياد بگير و.... 

مى كنيم  سعى  وقتى 
تغيير  را  خود  زندگى 
اغلب  كه  كارى  دهيم، 
مجبور به انجامش هستيم، 
يارى مان  به  مى تواند  غذا 
بيايد. قطعًا بايد خود را با 
مشغول  ديگرى  چيزهاى 
به  كه  كتاب هايى  كنيم: 
هدايتمان  درست  مسيرى 
كار،  دوستان،  مى كنند، 
سفرهاى كوتاه در روزهاى 
در  نيز  غذا  اما  تعطيل... 
تالش براى اصالح درون، 

نقشى براى ايفاكردن دارد. 
استفاده  نيست.  كافى  خاص  غذايى  رژيم  انتخاب 
مفيد  وزن  كاهش  براى  شايد  غذايى  رژيم  يك  از 
آن  از  بيش  چيزى  به  زندگى  تغيير  براى  اما  باشد؛ 
نيازمنديم. بايد در راه رسيدن به يك زندگى منّظم تر 
يا ارتباِط بيشتر با ديگران از غذا كمك بگيريم. نحوة 
غذاخوردن مى تواند پشتيبانى براى بلندپروازى هاى 

ما باشد. 

4) غذا مى تواند از انحطاط دين جلوگيرى كند
مراسم  اجراى  دين  مطبوع  عملكردهاى  از  يكى 
را  ما  اينكه  براى  دينى  آيين هاى  اين  است.  آيينى 
آماده  بزرگ  تجربه هاى  و  ايده ها  با  مواجهه  براى 
استفاده  غذاهايى  از  خيره كننده اى  به طرز  كنند، 
مى كنند كه با دقت فراوان انتخاب شده اند؛ زيرا اين 
غذاها نماد فضايل خاصى هستند كه اديان بر آن ها 

تأكيد مى ورزند. 
مى كردند  تشويق  را  ذن  بوديست هاى  مثال  براى 
حوصلة  با  كه  چاى  فنجان  يك  آرام  خوردن  با  تا 
بينديشند.  دوستى  ارزش  به  است،  شده  دم  فراوان 
در سال هاى اول مسيحيّت، مؤمنان براى يادكردن از 
نجيب  حيوانى  كه  مى خوردند  قوچ  گوشت  منجى، 
مراسم  در  يهوديان  است.  آسيب پذير  درعين حال  و 
خود فطير و ترب كوهى تند مى خورند تا شجاعت 

مؤمنانى را كه از مصر گريختند، به ياد آورند. 
چيزهاى دقيقى كه اديان دربارة شيوة زندگى كردن 
به كمك غذاها به ما مى گويند، در زمان ما ضرورتًا 
الزام آور نيستند. اما ايده اى كه با استفاده از غذا مردم 
را به فكركردن و احساس كردن به شيوه هايى خاص 

تشويق مى كند، همچنان سودمند و مفيد است. 
ما بايد غذاهايى هم تراز با اين غذاهاى آئينى، يعنى 
چاى، قوچ و ترب كوهى پيدا كنيم كه مخصوص به 
خودمان باشند. يعنى بايد ارزش هايى را كه برايمان 
و  كرده  مشّخص  برخوردارند،  زيادى  اهميت  از 
بيشترين  كه  دهيم  پيوند  غذاهايى  با  را  آن ها  سپس 
را  آن ها  نيز  پايان  در  دارند.  آن ها  با  را  هماهنگى 
و  بگنجانيم  خود  غذايى  وعدة  در  منّظم  به شكلى 

به شيوه اى آئينى ميل كنيم. 
طوالنِى  و  سخت  زمستان هاى  در  كه  آنجا  از  مثًال 
اروپاى شمالى، كره و امريكا فراموش كردن فضايل 
پاگانى همچون خورشيد، بدن و خوش رويى، بسيار 
با  مدرن  و  سكوالر  آيينى  مى توان  است،  محتمل 
مركزيت سه غذاى خاص ابداع كرد كه در جشن ها 
و مراسم خاص برگزار شود. آن سه غذا مى توانند 
ليمو، پاپايا و زيتون باشند. اين نگهبانان ارزش هاى 
كهن در ساعت چهار بعدازظهرى زمستانى در سئول 

يا فرانكفورت به شدت در معرض خطر هستند. 

5) آشپزى؛ راهى به سوى فرديّت
ما  براى  چيزهايى  مادرهايمان  زندگى،  آغاز  در 
داريم  دوست  مى كردند  فكر  كه  مى كردند  درست 
ازاين رو  مى كردند.  اشتباه  نيز  مواقع  اكثر  در  و 
نمى توانستيم هر چه دوست داريم، بخوريم. بنابراين 
كه  بخوريم  چيزهايى  سال  سال هاى  بوديم  مجبور 

خوش حالمان نمى كرد. 
به  وجودداشتن،  صرفًا  نه  و  فردبودن  از  بخشى 
اجازه  ما  به  كه  است  مبتنى  شيوه هايى  يادگيرى 
با  هماهنگى  در  را  بيرونى  جهان  جزئيات  مى دهند 
جهان درونى خود بچينيم. يادگرفتن آشپزى نقشى 
از  نشان  زيرا  مى كند؛  ايفا  موضوع  اين  در  مهم 
باورهاى  با  بدنمان  ما به همسوساختن  سرسپردگى 

حقيقى و اميدهايمان دارد. 
ما ديگر در غذاخوردن و پذيرفتن آنچه جهان به 
ما عرضه مى كند، منفعل نيستيم؛ بلكه ياد مى گيريم 
باشيم  مطمئن  و  كرده  تعريف  را  خود  نيازهاى 
خودمان مى دانيم چگونه آن را تأمين خواهيم كرد. 

6) غذا؛ راهى براى برقرارى ارتباط
كافى  مهارت  كلمات  به كاربردن  در  ما  از  برخى 
نداريم. مى خواهيم منظور خودمان را منتقل كنيم؛ اّما 
موفّق نمى شويم؛ مثًال دوست داريم از كسى قدردانى 
و تشكر كنيم يا بخش هاى پيچيده اى از خودمان را 
براى كسى ابراز كنيم. مى خواهيم آن ها از تخيّالت، 
آگاه  رك گويى  و  شفافيت  به  ما  عالقة  يا  مهارت ها 

باشند. 
كرد،  ادا  كلمات  با  مى توان  به سختى  را  آنچه  اما 
مى شود از طريق غذا منتقل كرد. پنة مرغ با ريحان 
طوالنى،  و  عاشقانه  نوشته اى  به اندازة  مى تواند  تازه 
كبابى  قارچ  باشد.  شخصى  به  ما  عالقة  گوياى 
صميمانه  خوشامدگويى  نوعى  به معناى  مى تواند 
هماهنگى  به معناى  مى تواند  سوخارى  مرغ  باشد. 
بيشتر بين اعضاى خانواده باشد. شربت انبه به همراه 
از  شكلى  سياه،  شكالت  شكِل  مربع  تكه هاى 
موسيقى  مثل  نيز  غذا  مى كند.  مجّسم  را  آرمان شهر 
مهم  چيزهاى  مى تواند  و  است  بى واسطه  و  بى پرده 
مالل آور  زبان  از  باشد  الزم  اينكه  بدون  بگويد؛ 

روزمره استفاده كند. 
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كهكشان راه شيرى چند ستاره دارد؟ وب سايت ناسا 
پرسش  اين  به  دارد  تالش  كرده  منتشر  كه  پستى  در 
پاسخ بدهد. اما ظاهراً پاسخ به اين پرسش به سادگى 

شمردن ستاره هاى موجود در آسمان نيست.
يك  ستاره هاى  تك تك  شمردن  براى  راهى  هيچ 
و  حدس  با  بايد  بنابراين  ندارد.  وجود  كهشكان 
گمان جلو رفت. اما چطور مى شود تعداد ستاره هاى 

كهكشان را حدس زد؟
اينجاست كه بايد اول جرم كهكشان را محاسبه كرد 
و بعد مشخص كرد كه چه ميزان از اين جرم، متعلق 
به ستارگان است. بعد بايد ديد كه جرم متوسط يك 
ستاره چقدر  است. سپس اين ميزان جرم تخمينى را 

تقسيم بر جرم تخمينى يك ستاره متوسط كرد.
در  متوسط  ستاره  يك  كه  نمى دانيم  ما  حتى  اما 
كهكشان راه شيرى چه اندازه است. مثًال آيا خورشيد 
كجا  از  است؟  متوسط  ستاره  يك  شمسى  منظومه 
بدانيم؟ از اين روست كه تخمين تعداد ستارگان اصًال 

كار راحت يا حتى دقيقى نيست.
فرض كنيد يك كيسه ده كيلوگرمى داشته باشيد. اگر 
در كيسه را باز كنيد تعدادى سكه مى بينيد، با مقاديرى 
برنج و شكالت، نخود و لوبيا و خورده ريزهاى ديگر. 
است   ممكن  و  مى بينيد  كيسه  سر  در  را  اينها  تازه 
باشد  داشته  وجود  هم  ديگرى  چيزهاى  كيسه  درون 
كه شما اصًال ندانيد چه هستند. حاال فرض كنيد كه 
مى خواهيد تعداد سكه هاى درون اين كيسه را حدس 
فقط  شما  چون  است.  سختى  كار  اين  خب  بزنيد. 
بشماريد.  مى بينيد  كه  را  سكه هايى  تعداد  مى توانيد 
در  سكه ها  شدن  پخش  ميزان  كه  نمى دانيد  طرفى  از 
تمام اين كيسه آيا مانند همان بخشى است كه شما با 
چشمانتان قادر به ديدنش هستيد يا نه. اما بيايد فرض 
كنيد كه حدس شما اين است كه ده درصد وزن كيسه 
را سكه ها تشكيل مى دهند. اما وزن و اندازه سكه هاى 
پنجاه تومانى با صدتومانى فرق مى كند. شما بايد يك 

وزن متوسطى را در نظر بگيرد.
تعميم  شيرى  راه  كهكشان  به  را  كيسه  همين  حاال 
ستاره هاى  شمردن  كه  شد  خواهيد  متوجه  بدهيد. 

كهكشان اصًال كار راحتى نيست. 
مى زنند.  حدس هايى  شناسان  ستاره  حال  اين  با  اما 
آنها مى گويند تعداد ستاره هاى كهكشان ما در كمترين 
حالت 100 ميليارد و در بيشترين حالت 400 ميليارد 
ستاره است. هر چند حتى تخمين هايى بيشتر از اين 
هم وجود دارد. بله! كهكشان راه شيرى واقعًا بزرگ 

است. 

از  يك سوم  از  بيش  كه  مى دهند  هشدار  دانشمندان 
گونه هاى پرندگان آمريكاى شمالى در معرض انقراض 

قرار دارند.
جانورشناسان  و  دانشمندان  رويترز،  گزارش  به 
كوشش  و  جدى  طرح  يك  به زودى  اگر  مى گويند 
انجام  جانورى  گونه هاى  اين  نجات  براى  همگانى 
به خصوص  پرندگان،  اين  از  بسيارى  نسل  نشود، 
پرندگان دريايى و پرندگان جنگل هاى استوايى به زودى 

منقرض خواهد شد.
در اين مطالعه كه توسط «طرح حمايت از پرندگان 
نوع  و  وسعت  نظر  از  شده  انجام  شمالى»  آمريكاى 
نگاه به ميزان آسيب پذيرى پرندگان در كانادا، آمريكا 
و مكزيك در نوع خود بى نظير است. بر اساس اين 
تحقيق، 37 درصد از 1154 انواع پرندگان اين قاره، به 

حمايت فورى نيازمندند. 
توسط  شمالى  آمريكاى  پرندگان  از  حمايت  طرح 
دولت هاى آمريكا، كانادا و مكزيك در سال 1999 به راه 

افتاد.
گونه هاى  تمام  از  نيمى  از  بيش  رويترز،  گزارش  به 
فهرست  در  استوايى  جنگل هاى  و  دريايى  جانورى 

گونه هاى در معرض خطر قرار  دارند چراكه به سرعت 
از جمعيت آنها كاسته مى شود.

در اين مطالعه آمده است كه وضعيت پرندگان دريايى 
آمريكاى شمالى از ديگر گونه هاى جانورى «اسفناك تر» 

است.
پرندگان  اين  نجات  راه  تنها  كه  مى گويند  محققان 
از انقراض، گسترش نواحى محافظ شده دريايى، كم 
كردن شكارچيان طبيعى در منطقه و همينطور كنترل 
ميزان زباله هاى پالستيكى است كه محيط زيست آنها 

را به شدت تهديد مى كند.
تعداد گونه هاى جانورى زيادى در نواحى ساحلى، 
مراتع وخشكى ها در معرض به شدت در حال كاهش 
هر  كه  دريازى  پرندگان  براى  سرعت  اين  است. 
ساله مهاجرت هاى طوالنى انجام مى دهند، بيشتر هم 
مى شود. علت اصلى اين كاهش جميعت، باال آمدن آب 
سطح درياها به علت گرمايش زمين، ساخت وسازهاى 
ساحلى، فعاليت هاى انسانى و نشت مايعات نفتى و 

آلوده به سطح درياها و اقيانوس هاست.

از  كه  كرده اند  كشف  را  نور  نوعى  فيزيكدانان 
 angular) دورانى  تكانه  درمورد  موجود  قوانين 
momentum) پيروى نمى كند و مى تواند درك ما را 
از پرتوهاى الكترومغناطيس متحول ساخته و ارتباطات 

از طريق مخابرات نورى را سريع تر و ايمن تر سازد.
بيان  براى  كه  است  بردارى  كميتى  دورانى  تكانه 
وضعيت حركتى سيستم هاى در حال حركت دورانى 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
روش هاى  از  يكى  آلرت،  ساينس  گزارش  به 
آن  دورانى  تكانه  طريق  از  نورى  شعاع  اندازه گيرى 

است كه ميزان چرخش نور را نشان مى دهد.
كه  مى شد  فرض  تاكنون  كه  مى افزايد  گزارش  اين 
در تمامى حالت هاى نور، تكانه دورانى عدد صحيحى 
كه  ثابت  اين  است.  پالنك  ثابت  مضرب  كه  است 

مقياس تاثيرات كوانتومى را برآورد مى كند.
شكل  مى دهد  نشان  جديد  تحقيقات  حال  اين  با 
تكانه  مقدار  كه  دارد  وجود  جديد  نور  از  جديدى 

دورانى آن نصف اين مقدار است.
گروهى از دانشمندان كالج «ترينيتى» دوبلين در ايرلند 
متفاوت  كامًال  فرمى  مى تواند  نور  كه  داده اند  نشان 

داشته باشد.
به گزارش «ان گجت»، دانشمندان شعاع نور را از 
به  را  آن  سپس  و  دادند  عبور  كريستال  يك  درون 
كردند.  هدايت  مانند  پيچ  خالى  استوانه  يك  درون 
سپس وسيله اى ساختند تا تكانه دورانى را هم زمانى 
كه نور از درون كريستال عبور مى كند و هم زمانى كه 
حالت  در  كند.  اندازه گيرى  مى كند  عبور  آن  كنار  از 
انتظار  كه  همانطور  دقيقًا  آمده  دست  به  عدد  دوم، 
مى رفت مضرب ثابت پالنك بود، اما در حالتى كه 
نور از درون كريستال عبور كرد مقدار تكانه دورانى 

نصف شد.
شعاع  مى گويد «يك  اين زمينه  در  محققان  از  يكى 
دورانى  تكانه  و  موج  طول  و  رنگ  وسيله  به  نورى 
مشخص  دارد،  وجود  آن  درباره  كمترى  شناخت  كه 
چه  شى  يك  مى دهد  نشان  دورانى  تكانه  مى شود. 
مقدار در حال دوران است. يك شعاع نورى، اگرچه 
دور  به  مى تواند  اما  مى پيمايد،  را  مستقيم  مسير  يك 
محور خود نيز بچرخد. بنابراين، وقتى بازتاب نور از 
آينه به چشم انسان برخورد مى كند، هر فوتون، چشم 

را مقدارى جزيى مى پيچاند».
اين كشف بسيار هيجان انگيز است، نه تنها به خاطر 
است،  شده  كشف  نور  جديد  كامًال  نوع  يك  اينكه 
بلكه به اين دليل كه از دهه 1980 فيزيكدانان نظرى 
پيش بينى كرده بودند كه مكانيك كوانتوم امكان وجود 
ذراتى را به وجود خواهد آورد كه اندازه تكانه دورانى 
كه  موضوعى  است،  انتظار  مورد  ميزان  از  كمتر  آنها 

هم اكنون به اثبات رسيده است.
از  ما  درك  در  تحول  از  جدا  آن،  تأثير  بزرگ ترين 
نور، اين است كه اطالعاتى فراهم مى كند كه مى تواند 
سرعت و امنيت را در شبكه هاى فيبر نورى افزايش 
دهد و ارتباطات اينترنتى سريع تر و ايمن تر را فراهم 

كند.
يكى ديگر از محققان در اين زمينه مى گويد «موضوع 
فيزيكدانان  عالقه  مورد  موارد  از  يكى  همواره  نور 
است  موضوعاتى  از  يكى  حال،  عين  در  است.  بوده 
كه به طور مستند بسيار خوب درك شده است. اين 
كشف يك نقطه عطف در فيزيك و به طور كلى در 

دنياى علم است». 
نتايج اين پژوهش در «پيشرفت هاى علم» منتشر شده 

است.

اروپا، يكى از اقمار سياره مشترى (هرمز)، ممكن است 
از مواد شيميايى الزم براى امكان حيات برخوردار باشد.

وب سايت هاى  (از  آى اوال  وب سايت  گزارش  به 
وابسته به روزنامه اينديپندنت)، ناسا- سازمان فضايى 
آمريكا- اعالم كرده است كه بر طبق يك تحقيق تازه، 
ماه  اين  سطح  در  موجود  اكسيژن  و  هيدروژن  ميزان 
كوچك با تركيب آنها در سطح كره زمين قابل مقايسه 
است. اين به اين معناست كه ساختارهاى اصلى ايجاد 

حيات مى تواند در آن وجود داشته باشد.
سطح اروپا (يوروپا) از يخ پوشيده شده است. گمان 
مى رود كه در زير اين سطح يخى يك اقيانوس آب 
شور موجود باشد. در اين مطالعه كه توسط يكى از 
تخمين  براى  شده است،  انجام  ناسا  آزمايشگاه هاى 
ميزان مواد شيميايى موجود در اين سياره، دانشمندان 
روى صخره هاى  اقيانوس بر  شور  آب  بررسى اثر  به 
سطح آن پرداخته شده است. در اين پديده- كه در سطح 
كره زمين هم اتفاق مى افتد- آب شور به سوراخ هاى 
صخره ها راه پيدا مى كند و از تركيب شدن نمك و مواد 

شيميايى داخل صخره ها، هيدروژن آزاد 
مى شود.

در اين تحقيق كه حاوى فرمول هاى 
دانش  اساس  بر  و  است،  پيچيده اى 
بود،  موجود  اروپا  سطح  از  كه  قبلى 
مطالعه  با  كردند  تالش  دانشمندان 
ميزان شكستگى صخره هاى سطح اين 
سياره و ميزان شكل گيرى صخره هاى 
تازه ميزان هيدروژن موجود در آن را 

حدس بزنند.
اما براى تخمين ميزان اكسيژن موجود 
سياره  سطح  مطالعه  به  دانشمندان 

پرداختند. آنها دريافتند كه پرتوهاى ساطع شده از سمت 
مشترى، باعث جدا شدن اجزاى تشكيل دهنده مولكول 

آب يخى و آزاد شدن اكسيژن موجود در آن مى شود.
دانشمندان متوجه شدند كه ميزان اكسيژن موجود در 
با  برابر  تقريباً  كه  است  هيدروژن  برابر  ده  سياره  اين 

وضعيت كره زمين است.

تازه،  كشف  اين  دست آوردهاى  مهم ترين  از  يكى 
كمك به دانشمندان براى درك بهتر اين قمر مشترى و 

زيست پذيرى احتمالى آن است.
ناسا در مراحل اوليه ساخت فضاپيمايى براى ارسال به 
اروپاست. اميد اين است كه اين فضاپيما در اواسط دهه 
2020 ميالدى از نزديكى اين قمر كوچك عبور كند و 

عكس هايى با كيفيت باال براى دانشمندان ارسال كند.

بيش از «يك سوم» پرندگان آمريكاى شمالى در 
معرض انقراض

ناسا: يكى از قمرهاى مشترى ممكن است زيست پذير باشد

كهكشان راه 
شيرى چند 
ستاره دارد؟

كشف نوع تازه اى از نور

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38714&Status=2
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99134&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
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 جمعه 7خرداد/27 مى

1324خورشيدى (1945 ميالدى)
زادروز  محمد بيابانى، شاعر، در بوشهر

 1359خورشيدى (1980 ميالدى)
گشايش اولين دوره مجلس شوراى اسالمى

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
وقوع زلزله اى به قدرت 6,4 درجه ريشتر در 
استان هاى تهران، مازندران و مناطق كوهستانى 

شمال ايران

شنبه 8 خرداد/28 مى
1336 خورشيدى (1957 ميالدى)

زادروز محسن مخملباف، نويسنده و فيلمساز، 
در تهران

1381 خورشيدى (2002 ميالدى)
درگذشت حبيب اهللا كسمايى، فيلمنامه نويس 

سينماى پيش از انقالب ايران

يكشنبه 9 خرداد/29 مى
1286 خورشيدى (1907 ميالدى)

صوراسرافيل  روزنامه  شماره  اولين  انتشار 
و  تبريزى  خان  ميرزاقاسم  همكارى  با 
نويسندگى  با  شيرازى،  ميرزاجهانگيرخان 
ميرزا على اكبر خان قزوينى معروف به دخو 

(دهخدا)
1298خورشيدى (1909 ميالدى)

زادروز فريدون توللى، شاعر و باستان شناس
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

االطباء،  ناظم  اكبرخان  دكترعلى  درگذشت 
پزشك و مؤلف «فرهنگ نفيسى» 

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
زادروز  بيژن مفيد، كارگردان و بازيگر تئاتر 

1364 خورشيدى (1985 ميالدى)
و  شاعر  توللى،  فريدون  درگذشت 

باستان شناس
كتاب  شركت  در  توللى  فريدون  كتابهاى    

موجود است.

دوشنبه 10 خرداد/30 مى
1290 خورشيدى (1911 ميالدى)

در  پزشكى  نظام  و  طبابت  قانون  تصويب 
مجلس

1348  خورشيدى (1969ميالدى)
وزير   - ارسنجانى  حسن  دكتر  درگذشت 
پيشين كشاورزى و مجرى اليحه ى اصالحات 

ارضى- روزنامه نگار و وكيل دادگسترى 
1380 خورشيدى (2001 ميالدى)

درگذشت شاهزاده ليال پهلوى، در لندن
1381 خورشيدى(2002 ميالدى) 

درگذشت حبيباهللا كسمايى فيلمنامه نويس
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

شناس،  جامعه  ملك،  حسين  درگذشت 
محقق، انديشمند فلسفه و نويسنده در سن 83 

سالگى در پاريس

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
آذين)  (م.به  اعتمادزاده  محمود  درگذشت 
 1293 متولد  ايرانى.  نامدار  شاعر  و  مترجم 
معروف  از  يكى  رشت.  شهر  در  خورشيدى 
ترين آثار او ترجمه «دون آرام» اثر ميخائيل 

شولوخوف.
به آذين در عرصه نمايشنامه نويسى هم قلم 
آزمود. نمايشنامه كاوه (1355) گوياى حديثى 
معاصر  هنرى  شگردهاى  و  بيان  با  باستانى 

است.
جهان  بزرگ  نويسندگان  از  بسيارى  آثار 
(بالزاك، رومن روالن، شكسپير، شولوخف…) 
را به فارسى شيوائى ترجمه كرد. وسواسش در 
انتخاب آثار، و روانى و دقت ترجمه هايش، 
به او جاى ويژه اى در ميان مترجمان مشهور 

ايران داده است.
  كتابهاى اعتمادزاده (به آذين ) در شركت 

كتاب موجود است.
 1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

آندره آرزومانيان نوازنده برجسته پيانو كه از 
بيمارى سرطان استخوان رنج مى برد در سن 

56 سالگى، در تهران درگذشت. 
سازنده  و  «پيانو»  نوازنده  آرزومانيان  آندره 
اكبر  «سيمرغ»  فيلمهاى  متن  موسيقى 
و  «شنگول  پرتويى،  كامپوزيا  صادقى،«ماهى» 
منگول» پرويز صبرى، «رانده شده» جهانگير 
سجادحسينى،  على  «سكوت»  جهانگيرى، 
مسعود  و  بيرنگ  بيژن  جنگل»  غول  و  «على 
رسام، «خانواده كوچك ما» شاپور قريب، «از 
هرگز»  «بيتو  عندليبى،  جمشيد  خون»  بلور 

هوشنگ درويشپور، بود. 
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

 ،1309 (متولد  سحابى  عزت اهللا  درگذشت 
تهران - 10 خرداد 1390، تهران) سياستمدار 
ملى  فعال  اقتصاددان،  نگار،  روزنامه  ايرانى، 
مذهبى  ملى  فعاالن  شوراى  رهبر  مذهبى، 
ايران، عضو شوراى انقالب، رئيس ستاد بسيج 
در  بازنگرى  شوراى  عضو  كشور،  اقتصادى 
قانون اساسى جمهورى اسالمى، نماينده مردم 
تهران در اولين مجلس خبرگان قانون اساسى 

و دوره اول مجلس شوراى اسالمى 
او همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه در 
دولت مهدى بازرگان بود كه پس از استعفاى 
قرار  اپوزيسيون  موقعيت  در  بازرگان  دولت 

گرفت.
 او يكى از زندانيان سياسى سرشناس ايران 
در  را  خود  عمر  از  سال  از 12  بيش  كه  بود 
در  را  سال   3 و  پهلوى  حكومت  زندانهاى 
جمهورى اسالمى سپرى كرد و در سال هاى 
اخير نيز به دليل حمايت از جنبش سبز تحت 

بازجويى قرار گرفت.
او مدير مسئول نشريه ايران فردا بود كه پس 
از دستگيرى توسط دادگاه انقالب و توقيف 
نشريه ايران فردا به عضويت افتخارى انجمن 
بامداد  در  سحابى  عزتاهللا  درآمد.  آمريكا  قلم 
10 خرداد 1390 در بيمارستان مدرس تهران 

و پس از 60 سال فعاليت سياسى درگذشت.
نخستين  از  يكى  او  است  آورى  بياد  الزم 

كسان در انكار هولوكاست در ايران است. 

سه شنبه 11 خرداد/31 مى
1303 خورشيدى (1924 ميالدى)

انتشار روزنامه ى اتحاد اسالم -در تهران- به 
مديريت شيخ حسين لنكرانى

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
تصويب اساسنامه  نخستين فرهنگستان ايران 

به وسيله  هئيت وزيران 
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

شناس  زبان  شناس،  حق  على محمد  زادروز 
و پژوهشگر

1361 خورشيدى (1982 ميالدى) 
درگذشت سيدحسين ميرخانى، خوشنويس 

ونوازنده كمانچه
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

و  متفكر  مؤلف،  ملك  حسين  درگذشت 
پژوهشگر مسايل ايران در پاريس

درگذشت پروين سليمانى بازيگر پيشكسوت 
سينماى ايران به دليل عارضه تنفسى و ايست 
قلبى در تهران. وى متولد سال 1301 در تهران 

بود.
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

عزت اهللا  دختر  سحابى،  هاله  درگذشت 
سحابى، يك روز بعد از درگذشت پدر خود 
و در پى حمله ماموران امنيتى به مراسم تشييع 

جنازه او در لواسان.
خانم سحابى به دنبال برخورد نيروهاى امنيتى 
با حاضران در مراسم تشييع جنازه بى هوش 
جان  نجات  براى  پزشكى  تالش هاى  و  شد 

وى بى نتيجه ماند.

چهارشنبه 12 خرداد/1 جون
1349 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت آيت اهللا حاج سيدمحسن طباطبايى 
حكيم- پيشواى شيعيان جهان

1368 خورشيدى (1989 ميالدى)
درگذشت عبداهللا باقرى - استاد تذهيب

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
درگذشت فريدون قوانلو - فيلمبردار سينماى 

ايران
درگذشت حسن شجاعى خواننده 

پنجشنبه 13 خرداد/2 جون
1317 خورشيدى (1938 ميالدى)

زادروز كاظم سادات اشكورى، شاعر و محقق
1348 خورشيدى (1969 ميالدى)

برگزارى نخستين جشنواره  سينمايى سپاس 
در تهران

1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
اديب،  ابن يوسف-  برهان  درگذشت 
روزنامه نگار و فارسى نويس اصيل ايرانى در 

لوس آنجلس.

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  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 27 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

هستم» حجازى  ناصر  فيلم «من 

دوشنبه 30مى ساعت 7/30 شب 
برگزار كننده: دريچه سينما 

424 260 7004

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

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

شجريان سيامك  كنسرت 

يكشنبه 17 جوالى ساعت 7/30 شب
وروديه 35 تا 75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

818 486 4186
Wilshire Ebell Theatre
4401 W 8th St.,
 Los Angeles, CA 90005 

برجام   با   مخالفت   كوران   در   ايران  

سخنران:      د كـتــر   مـصـطـفـى    د ا نـش
كوران  در  ميانه  «خاور  كتاب  نويسنده 

بنيادگرائى»
چهارشنبه 8 جون ساعت 7 بعد از ظهر 

949 551 4726
Community Room
2500 Broadway,
Santa Monica, CA 90404

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

جبرانى  ماز  بزرگ  كنسرت 

به همراه گروهى از هنرمندان جوان
يكشنبه 5 جون ساعت 7 بعد از ظهر 

Nessah Center
وروديه 60 و 100 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد.
310 273 2400
142 S. Rexford Dr.
Beverly Hills, CA 90212

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

منصور  رعنا  كنسرت 

2nd Annual O.C. 
Fundraising Sunset Cruise

يكشنبه 26 جون  از ساعت 6 تا 9/30 شب 

310 666 1546
 Eternity Yacht
 3439 Via Oporto,
Newport Beach

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

كوتاه  فيلم  ساليانه  جشنواره  هشتمين 

فرهنگ بنياد 

از دوشنبه 18 آپريل تا دوشنبه 18 جوالى 
فستيوال فيلم كوتاه 2016

310 666 1546
P.O.BOX 491571,
Los Angeles, CA 90049

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

جمعه و شنبه، 27 و 28 ماه مى:
ماه در برج آبريز به شما اعتماد به نفس براى انجام هر كار و رهايى از بار مسئوليت را مى دهد. شايد بخواهيد قوانين را بشكنيد، روياپردازى روزانه 
داشته باشيد و به ايده هاى جديد برسيد و اختراعات نو به ارمغان آوريد. اين برج عشق به انسانيت، خانواده و دوستان مى دهد. و زمان مناسبى است 

براى معاشرت و مالقات و خدمت به ديگران.
يكشنبه و دوشنبه،29 و 30 ماه مى:

 ماه در برج ماهى مسائل را احساسى مى كند. شنيدن داستانهاى خيالى و روياپردازى از ديگران امرى است بديهى. به حساسيت موجود در اين ماه 
براى گشايش در مسائل معنوى و روحانى توجه نماييد تا الهاماتى را بصورت شهودى دريافت كنيد. مراقب باشيد كه زياد دچار بالتكليفى و خيالبافى 

نشويد.
سه شنبه و چهار شنبه، 31 ماه مى و 1 ماه جون:

ماه در برج قوچ، هيجان كودكانه همراه با ايده و پيشتازى را به ارمغان مى آورد. مراقب باشيد مجموعه دوپيكر و قوچ موجب دردسر، دروغ پردازى 
ئ نيمه كاره رها كردن طرح هايتان نشود. هيجان و فرصت انجام هر كارى وجود دارد. با غنى سازى انرژى خود مى توانيد طرح هاى نو وبزرگى را 

به انجام برسانيد.
جون: ماه   2 پنجشنبه، 

ماه در برج گاو با مجموعه اى از مثلث سياره اى روزهاى مثبتى را رقم ميزند. اگر تصميم به خريد ملك و يا آغاز طرح هاى ملموس و علمى داريد 
زمان مناسبى براى اين كار است. همچنين فرصت مناسبى است براى پرداختن به هنر و موسيقى و خالقيتها.

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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