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هيالرى كلينتون و دونالد 
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آتش تا پشت دروازه هاى 
لس آنجلس رسيد

گزارش تازه كمپين بين المللى 
حقوق بشر در ايران

آيا از سياستمدار زن انتظار 
اصلى مان بزك دوزك است؟

از روسرى اعتراضى به حجاب 
اجبارى رونمايى شد

LA تابلوى 63 ميليون دالرى در راه
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رايگان
FREE

غالمحسين دهقانى سفير جمهورى 
روز  ملل  سازمان  در  اسالمى 
چهارشنبه 22 جون 2016 در جلسه 
نيويورك  در  سازمان  اين  عمومى 
گفته: مقامات اطالعاتى دولت تهران 
به شواهدى دست يافته اند كه نشان 
ازبكستان  اسالمى  نهضت  مى دهد 
شرقى  تركستان  اسالمى  نهضت  و 
طالبان  نفوذى گروه  عوامل  برخى  و 
درصدد هستند تا در استان خراسان 
در شرق ايران و بخش هايى از غرب 

افغانستان اعالم موجوديت كنند.
همزمان در ايران وزارت اطالعات 
و شوراى عالى امنيت ملى آن كشور 
خبر از دستگيرى چند گروه وابسته 
گفته  كه  كرده اند  را منتشر  داعش  با 
رشته  يك  در  داشتند  قصد  شده 
بمبگذارى هاى انتحارى در 50 مكان 
مشخص شده امنيت ايران را بر هم 

زنند.
اگرچه مقامات دولتى ايران در اين 
زمينه هيچ سندى ارائه نداده اند و از 
كه  هم   ISIS گروه  نيز  ديگر  سوى 
اصوال مسئوليت هر حادثه تروريستى 
را به عهده مى گيرد، در اين باره هيچ 
واكنشى نشان نداده اما همزمانى اين 
برخى  تا  شده  موجب  رويداد  دو 
تحليلگران ضمن نگرانى هاى جدى 
از شروع فاز جديدى از برخوردهاى 

امنيتى در ايران، هشدار دهند كه اين 
ارضى  تماميت  مى تواند  اقدامات 

ايران را با خطر جدى روبرو كند.
در حالى كه مقامات دولت اسالمى 
حضور  دليل  تا  مى كوشند  تهران  در 
نظامى خود را در منطقه آشوب زده 
مدافع  (نيروهاى  سوريه  و  عراق 
شدن  نزديك  از  جلوگيرى  حرم) 
ايران  مرزهاى  به  داعش  احتمالى 
و  اخبار  اين  انتشار  با  دهند،  جلوه 
در صورت صحت ادعاهاى مقامات 
جمهورى  ديپلماتيك  و  امنيتى 
اسالمى، شكست قطعى اين سياست 

به روشنى نمايان شده است.

در همين حال اطالعات درز كرده 
طالبان(مال  شده  ترور  رهبر  درباره 
محمد اختر منصور) نشان مى دهد كه 
توافقاتى بين او و رهبران تهران براى 
داعش  گرفتن  قدرت  از  جلوگيرى 
است.  بوده  جريان  در  افغانستان  در 
مالقات ها  همين  از  جزيياتى  انتشار 
به مسدود شدن سايت خبرى جهان 
نيوز و بازداشت تنى چند از كارمندان 

آن منجر شد.
با اين حال تحليلگران آسياى ميانه 
به دفعات در خصوص احتمال اعالم 
منطقه  اين  در   ISIS موجوديت 

هشدار داده اند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

ISIS به زودى در استان 
خراسان اعالم موجوديت مى كند

پشت اظهار نظر سفيرايران در سازمان ملل چه توطئه اى نهفته است:

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

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

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

و  ايران  معنوى  ميراث  پژوهشگر  گردآفريد  خانم 
در  كه  شاهنامه  پژوهشگران  سرشناس ترين  از  يكى 
به  كوتاه  مطلبى  انتشار  با  دارد،  سكونت  كاليفرنيا 
اعتراض  خوانده،  ايران ستيزى  از  تازه اى  موج  آنچه 

كرده است.
خانم گردآفريد كه در متن اعتراضيه خود به انتشار 
پرستى  شوونيسم(ميهن  مزمت  راستاى  در  مقاله اى 
پرستى  ميهن  رد  ضمن  دارد،  اشاره  ايرانى  افراطى) 
افراطى گفته پرداختن به چنين موضوعى پاك كردن 
مى پرسد:  و  ماجراست  در  اصلى  مسئله  صورت 
«امروزه نسل جوان ايرانى بيشتر در معرض شوونيسم 

است يا وطن گريزى و ايران ستيزى؟»
خانم گرد آفريد در گفتگو با خبرگزارى ايرانشهر 

مى گويد:
 «چند درصد نسل جوان امروز ايران، ميهن پرست 
رسانه  چقدر  موثرند؟  چقدر  آنها  هستند؟  افراطى 
دارند؟ اما اجازه بدهيد من كرور كرور جوانان ايرانى 
بى عالقه به وطن شان را نشان تان بدهم؟  اجازه بدهيد 
رسانه هاى مبلغ ايران ستيزى را به شما معرفى كنم؟ يا 
حقوق بگيران انكار هويت ايرانى را؟  كه پرشمارند. 

از كاليفرنيا تا تهران و از واشنگتن تا لندن.»

نگرانى  ابراز  با  ايرانى  سرشناس  شاهنامه پژوه  اين 
جدى از بروز نوعى ضديت با هويت ايرانى و اشاره 
بهانه هايى  به  ايرانى  ضد  تبليغات  موج  گسترش  به 
از جمله واكاوى هاى تاريخى، بازخوانى پرونده هاى 
مبتالبه  موضوعات  روى  انگشت گذاشتن  و  قوميتى 
تحصيل كردگان  از  نسلى  است  متعقد  سياسى، 

مى افزايد:  و  شده اند  دخيل  امر  اين  در  دانشگاهى 
عمد  به  يا  و  نداشتن  مساله  و  كردن  گم  را  «مساله 
بين  فرق  كه  است  مرزى  درافكندن،  اشتباه  مساله 
روشنفكر  يك  و  دانشگاهى  تحصيلكرده  صرفا  يك 
را تعيين مى كند. و اين البته فقط فرض خوشبينانه 

موضوع است.» 

گردآفريد به آنچه موج تازه ايران ستيزى خوانده اعتراض كرد

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8038&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38514&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=347&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41890&Status=2
http://www.iranshahrnewsagency.com/


2IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:20 - JUN, 24, 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره بيستم -24 جون 2016

در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

سال  در  او  كه  مى دهد  نشان  اوباما  جمهور  رييس  مالياتى  اوراق  بررسى 
گذشته 395 هزار دالر دستمزد از دولت فدرال دريافت كرده است.

 اين رقم به اين معناست كه دستمزد ماهانه آقاى اوباما چيزى حدود 33 
هزار دالر است. البته او براى اين حقوق، 4500 دالر هم در ماه ماليات داده 
رسيده، 28500  اوباما  نفرى  خانواده 4  به  كه  چيزى  آن  نهايت  در  و  است 
حق  و  مسكن  حق  اوالد،  حق  احتساب  با  رقم  اين  است.  ماه  هر  در  دالر 
تفريح فرزندان! است. اگر دالر را با نرخ بازار به ريال تبديل كنيم، اوباما به 
خاطر رئيس جمهور بودن 99 ميليون تومان در ماه دريافت كرده است. البته 
صحيح تر اين است كه دالر را با شاخص برابرى قدرت خريد به ريال تبديل 
كنيم كه در اين شرايط رئيس بانك دولتى رفاه كارگران در ايران يك و نيم 
برابر رييس جمهور اوباما حقوق مى گيرد. گفته مى شود اين مدير دولتى كه از 
نزديكان رييس جمهور ايران است، ماهانه 157 ميليون تومان (45000دالر)

حقوق مى گيرد.اما دليل آن چيست؟ انتخاب با شما:
رييس  از  رفاه  بانك  رييس  و  است  آمريكا  از  تر  ثروتمند  ايران  چون   *

جمهور آمريكا بيشتر كار مى كند؟
* چون دولت مردان ايران دزد هستند؟و خودشان را موظف به پاسخگويى 

به مردم نمى دانند؟
* چون حكومت ايران در همه سى و هفت ساله گذشته در حال غارت 

منابع ملى ايران بوده؟
* چون ما مردم ايران(خصوصا هموطنان داخلى) در مقابل رفتارهاى رهبر 

خودكامه و مسئوالن جمهورى اسالمى اعتراض نكرديم؟

ماجراى حقوق هاى نجومى در ايران:

اوباما مستضعف است 

روزنامه وال استريت جورنال در گزارشى برخى شايعات 
را در مورد تغييرات اندك در تلفن هاى هوشمند آيفون 
در سال جارى ميالدى تاييد كرد؛ اما به عالقمندان به 
اين محصول شركت اپل وعده داد كه سال 2017 شاهد 

تغييرات عمده خواهند بود.
بر اساس اين گزارش، گوشى هاى جديد آيفون كه مانند 
هر سال اوايل فصل پائيز در ماه سپتامبر به بازار عرضه 
مى شوند، بسيار شبيه دو مدل فعلى 6 و 6- اس خواهند 
بود و همانطور كه پيشتر هم شايع شده، شايد بزرگترين 
تغيير امسال، حذف فيش ورودى هدفون باشد، به گونه اى 

كه فيش هدفون و شارژر در گوشى هاى جديد آيفون يكى 
خواهند بود.

به گفته وال استريت جورنال، اندازه صفحه نمايش گوشى 
هاى جديد به همان اندازه 4.7 و 5.5 اينچى مدل هاى فعلى 
باقى خواهد ماند و طراحى ظاهرى آنها هم تغيير چندانى 

نخواهد كرد.
با اين حال سيستم عمل جديد IOS كه ممكن است 
نسخه دهم از اين سيستم عامل باشد با توانايى هاى تازه اى 

در گوشى هاى امسال ارائه مى شود.
با اينكه هنوز مشخصات اين سيستم عامل به طور كامل 

معرفى نشده اما گفته مى شود بيشترين تغييرات در ساختار 
توانايى دستورپذيرى صوتى سيستم عامل اعمال شده و 
برخى از اپليكيشن هايى كه تا پيش از اين به وسيله سيستم 
فرمان دهى صوتى كاربر هدايت نمى شد، در اين سيستم 

فرمان پذير شده اند.
همچنين گفته شده نسخه جديد SIRI دستيار صوتى 
وب  از  يكى  گفته  به  و  كرده  تغيير  هم  آيفون  گوشى 
سايت هاى خبر رسانى از سيليكون ولى «سوپر سيرى» 
جايگزين نمونه قبلى آن مى شود. سوپر سيرى امكان داده 
پردازى «اوپن سورس» دارد و مى تواند براى همخوانى با 
كليه اپليكيشن هايى كه سازندگان شان، آنها را به روز رسانى 

كنند، استفاده گردد.
احتمال استفاده از نقشه جديد اپل در سيستم مكان ياب 
جغرافيايى و اپليكيشن نويگيشن(راهنما سفر)نيز يكى ديگر 
تغييرات عمده آيفون هايى است كه در ماه سپتامبر قرار است 

رونمايى شوند.
با اين حال وال استريت ژورنال خبر داده شركت اپل وعده 
داده عالقمندان به گوشى هاى آيفون در سال 2017، بايد 
شاهد تغييرات اساسى در طراحى نسل جديد آيفون باشند  
به طورى كه نمى توان آنها را با نمونه هاى قبلى مقايسه كرد.

اپل به هواداران آيفون وعده سپتامبر 2017 را داد

در خالل روزهاى گرم هفته اى كه سپرى شد براى 
از  سوزان،  و  نارنجى  هاى  شعله  متوالى،  شب  دو 
دو سو، در باالى دامنه جنگلى سن گابريل و بوته 
زارهاى دوآرت در حومه لس آنجلس زبانه مى كشيد.
از  استفاده  با  نشان  آتش  صدها  حال،  همين  در 
 24 تالشى  در  آب،  تانكر  حامل  هاى  هليكوپتر 
 25 در  تنها  آتش  شعله هاى  مهار  به  موفق  ساعته، 

مايلى شهر لس آنجلس شدند.
مديريت آتش نشانى لس آنجلس، از ساكنان چند 
تا  بود  خواسته  آزوسا  و  دوآرت  جمله  از  منطقه 

خانه هايشان را تخليه كنند.
آنجلس  لس  نشانى  آتش  مقام  قائم  تريپ  جان 
از  زيرا  بود  غرب  سمت  از  بزرگى  «تهديد  گفت 
ساعت چهار بامداد روز شب اول جهت وزش باد 

تغيير كرد و وضعيت غيرقابل كنترل شد.»
او گفتشرايط به حدى در منطقه سن گابريل بحرانى 
شده بود كه مجبور به صدور دستور تخلييه عمومى 
در منطقه شده بوده و تاكيد كرد به مقامات شهرى 
گفته: «اگر مردم منتظر بمانند تا شرايط بدتر شود، 
جادهها  به  همزمان  زيادى  جمعيت  صورت  آن  در 
هجوم خواهند آورند و ممكن است همه در آتش 

محاصره شوند.»
به گزارش منابع ايالتى تا صبح روز چهارشنبه22 
ايالت  جنوبى  مناطق  از  هكتار  جون 2016، 4900 
گرچه  و  گرفت  قرار  حريق  محاصره  در  كاليفرنيا، 
اما  نيست،  روشن  سوزى  آتش  شروع  علت  هنوز 
گرما،  بر  عالوه  مى گويند،  هواشناسى  مقام هاى 

هفته  اين  در  هوا  خشكى  و  تند  بادهاى  وزش 
در  جنگلى  درختان  و  بوته ها  گرفتن  آتش  موجب 
به  سوزى ها  آتش  اين  شد.  آنجلس  لس  اطراف 
نفرى  ميليون   13 كالنشهر  به  زياد  نزديكى  دليل 
بسيار  طبيعى  بالياى  رده  در  سوى  از  لس آنجلس 

خطرناك درجه بندى شد.

آتش تا پشت دروازه هاى لس آنجلس رسيد

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101549&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران در تازه ترين 
گزارش خود وضعيت زندانيان سياسى بند زنان زندان 
گزارش  اين  در  كرد.  توصيف  غيرانسانى  را  اوين 
جمهورى اسالمى به نقض قوانين ملى و بين المللى 

متهم شده است.
گزارش تازه كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران 
براى انتشار در جوالى 2016 (تيرماه 95) و با استناد 
به اظهارات و شهادت هاى زنان زندانى سياسى زندان 
از  برخى  با  گفت وگو  و  آنها  خانواده  اعضاى  اوين، 

زندانيان پيشين تنظيم شده است.
اختيار  در  آن  از  نسخه اى  كه  گزارش،  اين  بنابر 
خبرگزارى ايرانشهر قرار گرفته، زندانيان سياسى زن در 
زندان اوين از بسيارى از امكاناتى كه در اختيار زندانيان 
عادى قرار دارد، از جمله امكان تماس تلفنى، رفتن به 
مرخصى و مالقات هاى منظم با اعضاى خانواده نيز 

محروم هستند.
كمپين بين المللى شمار زنانى را كه در حال حاضر به 
داليل سياسى و عقيدتى در زندان اوين به سر مى برند 
بين 20 تا 30 نفر اعالم كرده و مى گويد اغلب هم بندان 
آنها در تيرماه 1391 به زندان هاى رجايى شهر در كرج 

و قرچك در ورامين منتقل شده اند.
به گفته  اين گزارش، بهدارى زندان اوين «كثيف و 
فاقد تجهيزات و متخصصان پزشكى» است و در آن 
«بعضا داروهاى اشتباهى يا غيرموثر» به بيماران مى دهد.

اظهارات برخى زندانيان و اعضاى خانواده آنها حاكى 
است كه انتقال زنان بيمار به بيمارستان براى «مراقبت هاى 
اضطرارى مورد نياز» معموال با مخالفت روبرو مى شود و 

در اغلب موارد با تاخير صورت مى گيرد.
اعضاى  با  اوين  در  سياسى  زندانى  زنان  مالقات 
خردسال  كودكان  كه  زنانى  مورد  در  حتى  خانواده، 
در  و  روبروست  شديدى  محدوديت هاى  با  دارند، 

مواردى به عنوان يك اقدام تنبيهى ممنوع مى شود.
كمپين به دليل نگرانى از اقدام تالفى جويانه ماموران 
امنيتى جمهورى اسالمى از ذكر تاريخ دقيق گفت وگو با 
زندانيان سابق و اعضاى خانواده آنها خوددارى كرده و 
نوشته كه اين مصاحبه ها در فاصله دى ماه 94 تا خرداد 

95 انجام شده است.
در بخشى از اين گزارش آمده است: «اين زنان براى 
مانند  «جرم هايى»  به  سال،  بيست  تا  يك  از  احكامى 
اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار 
شبكه هاى  در  دولتى  سياست هاى  از  خود  انتقادات 
اجتماعى، اعتقاد به آيين بهايى، و دفاع از ساير زندانيان 

سياسى پشت ميله هاى زندان قرار گرفته اند.»
اين گزارش 43 صفحه اى دو ضميمه دارد كه شامل 
قوانين مرتبط با زندانيان سياسى در ايران و قوانين و 
ميثاق هاى بين المللى درباره زندانيان سياسى و حقوق 
جمهورى  كه  مى شوند  شهروندان  سياسى  و  مدنى 

اسالمى پايبندى خود به آنها را اعالم كرده است.
كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران با در نظر گرفتن 
همين قوانين و يافته هاى خود به اين نتيجه رسيده كه 
مسئوالن جمهورى اسالمى نه به قوانين داخلى پايبند 
رعايت  را  بين المللى  ميثاق هاى  و  قوانين  نه  هستند، 

مى كنند.
به  توصيه هايى  شامل  كمپين  اين  گزارش  تازه ترين 
بشرى  حقوق  نهادهاى  اسالمى،  جمهورى  مسئوالن 
سازمان ملل متحد و همه كشورهاى عضو اين سازمان 

است.

خبرگزارى بلومبرگ روز جمعه 17 جون 2016 از درگيرى قضايى «محمود رضا 
خاورى» در كانادا خبر داده و نوشته است كه وى و پسرش با شريك اقتصادى شان به 
اختالف برخورد كرده اند. آنها در يك پروژه عظيم ساختمانى با سام ميزراهى مشاركت 

داشته اند.
آقاى ميزراهى در شواكيه خود گفته است كه بعد از بروز اختالف در پروژه، آقاى 
خاورى با وى تماس گرفته و تهديد كرده است كه اگر ميليون ها دالر به او نپردازد، 
خانه وى را آتش  زده و آبرويش را مى برد. اسناد دادگاه اونتاريو نشان مى دهد كه محمود 
رضا خاورى و فرزندش خشايارخاورى از سرمايه گذاران اصلى دو پروژه آپارتمان سازى 
شركت ساختمانى «ميزراهى سازه» هستند و در مجموع بالغ بر 11 ميليون دالر در اين 

پروژه ها سرمايه گذارى كرده اند.
موضوع اصلى در اين پرونده، به معامله اى بازمى گردد كه بين سام ميزراهى و خشايار 

خاورى انجام شده و هدف از آن تأمين سرمايه براى دو پروژه لوكس آپارتمان سازى در 
منطقه ثروتمند «يوركويل» تورنتو بوده است. در اسناد پرونده شرح داده شده است كه 
چطور اين مشاركت با مشكل مواجه شده و نهايتا طرفين بر سر مالكليت بر ساختمان ها و 

سود حاصل از پروژه به اختالف خورده اند. 
محمودرضا خاورى در سال 1390 و در پى افشاى يك اخالس بزرگ بانكى از ايران 
گريخت و از آن پس در كانادا اقامت دارد. اگرچه انجام معامالت بين خانواده خاورى و 
شركاى تجارى شان به قبل از اين رويداد باز مى گردد اما برخى تحليل گران مى گويند احتمال 
دارد بين بازداشت خانم هما هودفر استاد دانشگاه ايرانى كانادايى و تقاضاى استرداد آقاى 
خاورى ارتباط معنا دارى وجود باشد. پيش از اين نيز جمهورى اسالمى بارها با بازداشت 
برخى شهروندان دارى تابعيت دوگانه و يا شهروندان اروپايى كوشيده بود اين افراد (به عنوان 

گروگان) را با برخى شهروندان خود كه در خارج از كشور زندانى بودند معاوضه كند.

خاورى شريك ايرانى كانادايى خود را تهديد به آتش زدن كرد

گزارش تازه كمپين بين المللى حقوق بشر در ايران:
 بد رفتارى با زنان زندانى در اوين

يكى از شاهكارهاى پابلو پيكاسو بنام «بانوى نشسته» 
بيش از 63 ميليون دالر در لندن به بفروش رفت و قرار 
است براى صاحب جديدش به لس آنجلس منتقل شود. 
با اين حال مالك ميليونر اين اثر ترجيح داده و از معرفى 

خود خوددارى كند.
سال  در  را  تابلو  اين  كوبيسم،  سبك  نقاش  پيكاسو، 

1909 از معشوقه اش فرنانده اوليويه كشيد.
فرنانده  از  پيكاسو  پابلو  آثار  آخرين  از  يكى  اين 
محسوب ميشود كه دو روز پس از اينكه پيكاسو اين 

تابلو را كشيد خودكشى كرد.
خانه حراج ساتبى در لندن اعالم كرده كه تابلوى بانوى 

نشسته از نظر مبلغ فروش، ركورد شكسته است.

در كانون خبر:

در  ايرانى بلژيكى  زنان  حقوق  فعال  صفايى  دريا 
سخرانى خود در حاشيه نشست گروه ECRG كه 
شد  برگزار  اروپا  پارلمان  در  جون 2016  چهاردهم 
درباره هرچه بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران 
سخن  روحانى  حسن  جمهورى  رياست  دوران  در 
آمارهاى  به  اروپايى  مقامات  توجه  خواهان  و  گفت 

منتشر شده در اين زمينه شد.
خانم دكتر صفايى در اين نشست به صورت مستند 
و بر اساس آمارهاى منتشر شده، از افزايش بى رويه 
دستگيرى هاى  و  مدنى  جامعه  سركوب  ها،  اعدام 
روزنامه نگاران،  مدنى،  و  سياسى  فعاالن  خودسرانه 
هنرمندان و مردم عادى، نقض آيين دادرسى، قصاص، 
قطع اندام ها و نابينا كردن، شالق زدن و اعدام در مال 
سال،  هجده  زير  نوجوانان  براى  اعدام  حكم  و  عام 
تبعيض و آپارتايد بر اساس مذهب و جنسيت، نقض 
گسترده حقوق زنان، دگرباشان جنسى و اقليت هاى 
غيرعادالنه،  و  غيرآزاد  انتخابات  برگزارى  مذهبى، 
و  فردى  آزادي هاى  و  حقوق  ترين  ابتدايى  نقض  و 

اجتماعى ايرانيان صحبت كرد.
بحران  به  اشاره  با  مراسم  اين  ديگر  سخنران 
از  حالى  در  اروپايى  دولت هاى  گفت:  پناهجويان 
بحران پناهجويان سورى به سختى گاليه مند هستند 
از  يكى  اسالمى)  (جمهورى  آنها  تازه  شريك  كه 
اصلى ترين مسببان آوارگى ميليون ها سورى و كشته 
شدن صدها هراز تن از شهروندان اين كشور است. 

نشست گروه نمايندگان رفورميست و محافظه كار 
اتحاديه اروپا براى بررسى بيشتر در زمينه هماهنگى 
و  جهانى  تصميمات  با  مواجهه  براى  اروپا  پارلمان 

شركاى غير اروپايى برگزار شد.
برخى نمايندگان شركت كننده در اين همايش كه 
در مقر پارلمان اتحاديه اروپا برگزار مى شد با اشاره به 
حقايق مستندى كه در خصوص شرايط نقض حقوق 
بشر در ايران وجود دارد، خواستند تا رهبران سياسى 

اروپا ارزش هاى انسانى اين اتحاديه را قربانى معامله 
اين  خود  منافع  تامين  براى  كه  نكنند  رژيم هايى  با 

ارزش ها را زير پا گذاشته اند.
ارزش هاى  كه  شركايى  مى گويند  نمايندگان  اين 
مشترك با ما ندارند نمى توانند در عرصه هاى اقتصادى 

هم قابل اطمينان باشند.
خواهان  تحريم ها  برخى  رفع  از  پس  ايران  اخيرا 

مراودات گسترده تجارى با اروپايى ها بوده است.

لس  شهر  مركز  در   B&B گالرى 
 2016 ژوئن   30 تا   16 از  آنجلس 
براى  را  استوانى  يارى  نقاشى هاى 

عموم به نمايش مى گذارد.
و  هنر  آموختن  براى  استوانى  يارى 
نقاشى در 16 سالگى ايران را به مقصد 
آمريكا ترك كرد.   مدرك كارشناسى 
خود را از «دانشگاه نوادا» گرفت و در 
گام بعدى مدرك كارشناسى ارشد خود 
سانفرانسيسكو»  هنرى  «انستيتو  از  را 

دريافت كرد.
كنون  تا  را  خود  آثار  استوانى  يارى 
22 بار به طور انفرادى، 3 بار به طور 
در  گروهى  طور  به  بار   62 و  دونفره 

شهرهاى مختلف اياالت كاليفرنيا، نوادا، نيويورك، 
در  آمريكا،  در  مريلند  و  ميشيگان  اياينويز،  ارگان، 
آلمان و در ايران به نمايش گذاشته كه سبب شده 
است چشم هنردوستان خارجى با كارهاى او آشنا 

شود.  
سال  مهرماه  در  هم  آن  يكبار  تنها  استوانى  يارى 
نمايشگاه  برپايى  اجازه  توانست  خورشيدى   1394
به  تهران  در  آريا»  در «گالرى  را  خود  آثار  انفرادى 

بدست آورد.
وپزدارش  هنر  به  استوانى  فرد  به  منحصر  نگاه 
در  كه  روياهايى  ماواراى  به  رسيدن  براى  رنگ ها 

ذهن دارد خصيصه ويژه آثار اوست.
استوانى شنبه گذشته مهمان برنامه صبحانه با هما 
سرشار در راديو ايران بود و ابعاد جلوه تفكراتش 
به  استوانى  يارى  گفت.  سخن  خود  هنرى  اثار  در 
جامعه  در  ايرانى تبار  آمريكايى  نقاش  يك  عنوان 

هنردوستان آمريكايى هواداران بسيارى دارد.

دريا صفايى در پارلمان اروپا از بحران حقوق بشرى در ايران 
سخن گفت

تابلوى 63 ميليون دالرى 
در راه لس آنجلس

«رويا و ماوراء» نمايشگاه آثار يارى 
استوانى در لس آنجلس
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

آيا از سياستمدار زن انتظار 
اصلى مان بزك دوزك است؟

هميشه عكس ها  گويا ترند

عاشقانه ها آبروى جهانند

يك:
 براى بار هفت صد و چهل و دوم رفتم پشت پنجره 
و به طرح نامفهوم قهوه در جداره داخلى فنجان خيره 
ماندم و زور زدم شكلى، معنايى، اشارتى بيابم و نشد. 
هيچ وقت نشده. اما لجاجت بيهوده اى مدام به اين 
واكاوى اشكال مبهم مى كشاندم و دست آخر زنگ 
نجاتم  خيال  از  هوا  در  گم  تكستى  رسيدن  يا  تلفن 

مى دهد. خالصه، آمدم لب پنجره و با خودم گفتم:
كفتر  ميان  در  حتما  بريزم،  را  ارزن ها  كه  بار   «اين 
چاهى هاى خاكسترى، كبوترى سپيد ميهمان لبه نازك 

پنجره ام مى شود.»
 الاقل اميدوارم. هنوز

 
دو:

   رفتم نان بربرى تازه و سيگار مارلبرو قرمز و پنير 
را  سگى  كودك  چهار  خريدم.  ريحان  و  تبريزى 
بسته  زبان  گردن  زمخت  طناب  مى كردند.  خركش 
پخش  صداى  چاق  پسرك  سوتر  آن  مى خراشيد.  را 

صوت اش را بلند كرده بود و تكست مى فرستاد. 
نميدونم از    كجايى...

 سرگذشتو سرنوشتى ... 
كه از اون دوزخ گرفتى منو دادى به بهشتى

كه نه جاده رو به مرگه... نه تو تنهايى ميپوسم بدون 
هر شب وقتى خوابى هر دو پلكاتو مى   بوسم... 

 كوچك ترين پسر با لحنى تحقير آميز به بزرگ ترين 
شان:

«اين بابك اسكله! تو نبايد دنبال سگ برى! سگ بايد 
دنبال تو بياد!»

كثافت  خانه  ورودى  جلوى  درست  كودن  سگ   
كرد...

 پله ها را مى شمردم... در زدم... سكوت... بنا به رسم 
مرسوم، هجوم افكار منفى: نكند معشوق خودكشى 
كرده باشد!! نكند شير گاز را باز گذاشته و مرده!! نكند 
كشته باشندش!! نكند... كليد را   در    قفل مى چرخانم... 
خانه خالى است. گلدان را هم آب نداده. پنجره باز 

مانده. كاغذى به پرده سنجاق شده:
«من در نخستين صبح آشنايى مان، مى گريزم... زنده 

بمان» 
***

كوچه خلوت است. چهاركودك انتهاى كوچه هياهو 

گرفته.  گاز  را  يكى شان  كودن،  سگ  انگار  كرده اند. 
همديگر را چرا كتك مى زنند، نمى دانم! 

پسر چاق،  ماشين ا ش را روشن مى كند و موسيقى 
ديگرى مى گذارد و آرام و كشدار راه مى افتد:

« ابرهاى خزانى در ذهن و روح من...
 ابرهاى خزانى، سنگين و پر سايه... »

 به گمانم بيگل باشد. با صداى شاملو 
*

به جاى صبحانه، كتاب مى خورم. ناتور دشت. خام 
خام

دشواري هاي  با  ارتباط  در  را  مقاله اي  لندن  چاپ  گاردين  روزنامه  اخيرا 
عرصه  در  فمينيسم  نسبتا  فيگور  يك  و  زن  يك  عنوان  به  كلينتون  هيالري 

كرد. منتشر  نوامبر  ماه  جمهوري  رياست  تالطم  پر  سياسي 
جوليا   2008 رياست جمهورى  انتخابات  كمپين  در  كه  آمد  خاطرم  به 
بود.  «نيوزويك»  تحريريه   سردبيران  از  يكى  استراليايى،  روزنامه نگار  بايرد، 
رياست جمهورى  معاونت  سمت  براى  مك كين  جان  سوى  از  پيلين  سارا 
مفصلى  جلد  روي  «نيوزويك»  و  بود  شده  انتخاب  پيروزى  صورت  در 
آماده سازى  مراحل  آخرين  در  مى گويد  بايرد  بود.  كرده  آماده  پيلين  درباره  
عكس روى جلد مجله ديدند در پرتره اى كه از سارا پيلين انتخاب كردند، 
چندتار مو پشت لب و چندتايى در زير خط ابروها پيداست. يكى از زنان 
سردبير  اما  كنند،  انتخاب  را  ديگرى  عكس  باشد  بهتر  شايد  گفت  تحريريه 
تصميم گرفت همين عكس روى جلد برود. مجله سياست فوتوشاپ كاري 
همه  از  و  نمى داد  تغيير  را  عكس  واقعيت  نداشت،  جلد  روى  عكس  براي 
دست كارى  كه  است  بد  اصال  مگر  ابرو  يا  لب  پشت  موى  چندتار  مهم تر 
«نيوزويك»  به  حمله ها  و  انتقادها  سيل  و  شد  منتشر  مجله  شود؟  حذف  و 
مى كند،  حمايت  دموكرات ها  از  «نيوزويك»  مى دانند  همه  شد.  شروع 
نشان  با  كه  كردند  متهم  را  نيوزويك  جمهورى خواهان  مدافع  نشريات 
اين  القاى  و  جمهورى خواهان  تخريب  به دنبال  پيلين  پشت لب  سيبيل  دادن 
را  عكس  حتي  بعضى ها  نيست!  توان مند»  و  «پرفكت  پيلين  كه  است  حس 
«شرم آور»توصيف كردند!!  بعضى ديگر توصيف ها كه بله اين دموكرات ها 
رسانه اى  تحليل گران  تخريب اند!  كار  در  «ناخواسته»  موهاى  نشان دادن  با 
نيوزويك  و  است  «توهين»  مصداق  «نيوزويك»  كار  اين  كه  كشيدند  صف 
ماسيده  كرم پودر  و  زيرابرو  و  پشت لب  برنداشته  موى  نشان دادن  با  دقيقا 
دقيقا  حرفه اى  نشريه  يك  است.  بوده  پيلين  سارا  كردن  بى شخصيت  دنبال 
نمى كند  بزك ودوزك  چرا  نمى كند،  فوتوشاپ كارى  چرا  كه  شد  بدهكار 
و  جنسيت زدگى  از  روشنى  مصداق  نمى كند!  تحريف  را  واقعيت  چرا  و 

است. شده  بديهى  اصلي  و  عادى  ديگر  انگار  اصال  كه  زنان  عليه  تبعيض 
بايرد به درستى مى پرسد اصال كى گفته و چرا بايد تصوير زن در نشريات 
پرفكت باشد؟ اين چه عناد خطرناك مسخره اى است كه با موى زن داريد 
ناخواسته؟  و  اضافه  كجا  و  است  ضرورى  كجا  مو  اين  گرفتيد  خط كش  و 
نباشد  يا  باشد  كجا  مو  كنيد  تعيين  كه  داده  را  اجازه  اين  شما  به  كسي  چه 
بايد  مو  تار  دو  بابت  زنى  چرا  نشود؟  يا  بشود  سبز  شما  چشم  جلوى  و 
خجالت زده باشد درحالى كه اگر مرد سياست مدارى كمى برهم ريخته جلو 
زحمت  و  مى كند  كار  «چقدر  و  قدرت  نشانه   اتفاقا  باشد  حاضر  دوربين 
مى كشد» تلقى مى شود؟ از همه مهم تر اين چه اتفاق خطرناكى است كه از 
اين  پرفكت؟!  ظاهر  و  است  بزك ودوزك  اصلى مان  انتظار  زن  سياست مدار 
مطلب چه نقل قول خوبى از باراك اوباما در يكى از گفت وگوهاى اخيرش 
 2008 سال  در  انتخاباتى شان  رقابت  و  كلينتون  هيالرى  درباره   كه  مى كند 
كلينتون   هيالرى  كه  هست  حواسش  و  مى كند  ستايش  را  كلينتون  او  گفت 

مى كرد  انتخاباتى  مبارزه  براى  اوباما  كه   را  كارهايى  همه ى  بايد  تنها  نه 
انجام دهد، بلكه بايد كارهاى اضافى را هم انجام مى داد. چرا؟ صرفا چون 
كمتر  و  مى شد  بيدار  خواب  از  او  از  زودتر  بايد  كه  همين  مثال  است.  زن 
مى خوابيد چون مجبور است وقت بگذارد و اول موهايش را براشينگ كند 
و  تلخ  و  پيچيده  و  ساده  همين قدر  تبعيض  كند.  آغاز  را  كار  و  روز  بعد  و 
عادى از اول صبح شروع مى شود. به  راستي كه در بلند ترين نقطه تساوي 
جنسيتي جهان و در بطن حضور دموكراسي هم كه بايستي، هنوز و هميشه 
مي گذرد  سال   8 اوباما  روز  آن  سخنان  از   يافت.  خواهي  در  را  تفاوت ها 
پوسيده  مرحله  اين  از  كه  است  زني  نخستين  امروز  او  ستايش  مورد  زن  و 
در  اصلي  نبرد  راهي  دموكرات  حزب  نهايي  نامزد  عنوان  به  و  كرد  عبور 

ماه  نوامبر  شده است !
تصويري كه براي دختركان درون گهواره در اين سرزمين ديگر فقط يك 

بود... نخواهد  انگيز  خيال  شيرين  رويايي 

در حاشيه روز جهاني پناهندگان به اين عكس بر خوردم.
كنيد  فكر  اصال  دارد؟  دينى  چه  يا  كجاست؟  اهل  نيست  مهم  اصال  اگرچه 
مسلمان يا بودايى يا مسيحى اما آنگونه كه در شرح اين عكس نوشته اند، اين 
دختر يهودى كه جهان را از همان آغاز در اسارت تجربه كرده از بازماندگان 
اردوگاه هاى مرگ نازى ها در لهستان بود و از موضوعات آن دسته از روانشناسان 
كودك  از  وقتى  ببرند.  آدمى  رنج  كنه  به  پى  مى خواستند  آشوويتز  از  پس  كه 

خواستند خانه را بكشد اين تصوير مشوش و در هم را كشيد.
و  اضطراب ها  تنيدگى  درهم  و  هراس  از  تصويرى  كجا،  هيچ  از  تصويرى 
حيرانى ها، تصويرى از چيزى كه هيچ تصويرى از آن نداشت. نه ديوارى كه 
سقفى برآن بيفتد و نه مامنى كه جانى آرام بگيرد. اين تصوير را كه نگاه مى 
كنم با خود مى گويم كه ابناى بشر را بر اين عادت مضحكانه است كه بر درد و 
محروميتى كه در خويش دارند چشم مى بندند و نمى دانند آن صحنه هاى رقت 
انگيزى كه در ديگران مى بينند و بخاطر آن منقلب مى شوند از آن رو دردناك 
است كه با درد پنهان درونشان خويشى كرده است. اين حقيقت وقتى روشن 
مى شود كه بجاى گريستن بر كودكى كه تصوير او از «خانه»، چنين صحنه اى 
را آفريده است، تصور كنيم كه از ما خواسته اند «زندگى»، «عشق»، «اطمينان» و 

«آدمى» را ترسيم كنيم ! 
آشويتزيم  كودك  همان  هستيم ؛  كودك  آن  ما  همه  كه  ديد  خواهيد  وقت  آن 

كه تصويرى از هيچ كدام از اين مفاهيم كه گفتم ندارد جز خطوط درهم تنيده 
سرگردان !

اين تصوير از سايت 2leep.com گرفته شده  است.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

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

يك خاطره، يك تحليل:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41781&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39784&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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همه پرسى انگلستان بر سر ماندن يا نماندن اين كشور 
سوم  و  (بيست  شنبه  پنج  همين  اروپا،  اتحاديه  در 
ژوئن) برگزار شد. برگزارى چنين رفراندومى فارغ از 
نتيجه آن تب و تاب شديدى را در محافل اقتصادى 
و سياسى اروپا و حتى جهان به وجود آورده است. با 
اينكه عامل اصلى اين تب و تاب، افزايش چشمگير 
اروپا)  اتحاديه  از  بريتانيا  احتمال «بركسيت» (خروج 
افكار  نظرخواهى هاى  به  توجه  با  واقع  در  اما   . بود 
عمومى كه طى روزهاى گذشته در بريتانيا بر سر آينده 
اين كشور در مهم ترين مجموعه اقتصادى جهان انجام 
گرفته، چنين پيدا است كه هواداران «رفتن» به گونه اى 
چشمگير بر موافقان «ماندن» پيشى داشته اند. اگرچه 
خود اين امر تاكيد ميكنم فارغ از نتيجه مى تواند تاثيرى 

معنا دار بر آينده اتحاد در اقتصاد اروپا داشته باشد.

روياى ويكتور هوگو
روشن  نه چندان  پيامدهاى  دليل  به  چشم انداز،  اين 
جهانى،  اقتصاد  و  سياست  آتى  شكلبندى  براى  آن 
در  بلكه  اروپا،  در  تنها  نه  را  ارز  و  سهام  بازارهاى 
آمريكا و آسيا به شدت عصبى كرده است. ما در دنيايى 
به هم پيوسته زندگى مى كنيم و رويدادى چنين كليدى 
كه همزمان سرنوشت يكى از با نفوذترين كشورهاى 
جهان و يكى از قدرتمندترين «بلوك بازرگانى» دنيا را 
به ميان مى كشد، نمى تواند بر تصميم گيران بين المللى 

تاثير نگذارد.
اتحاديه اروپا در سال 1957، به ابتكار شش كشور 
اروپايى (آلمان غربى، فرانسه، ايتاليا، هلند، بلژيك و 
عنوان  زير  رم»  «قرارداد  چارچوب  در  لوكزامبورك) 
بازار مشترك اروپا به وجود آمد و بعدها، در پى حدود 
شش دهه، شمار اعضاى آن به بيست و هشت كشور 
با  مشترك  زمانى،بازار  دوره  اين  طى  يافت.  افزايش 
عرصه هاى  در  (همگرايى)  «ادغام»  راه  در  پيشروى 
گوناگون، به يك اتحاديه اقتصادى و پولى بدل شد. از 
ميان بيست و هشت كشور عضو اتحاديه، نوزده كشور 
تا امروز به منطقه پولى اروپا پيوسته اند و «يورو» را، به 
عنوان پول واحد پذيرفته اند. همه اعضاى اتحاديه اصل 
معروف به «چهار آزادى» را در مورد جابه جايى بدون 
مانع كاالها، خدمات، سرمايه ها و انسان ها پذيرفته اند، 
ولى نوزده كشور منطقه يورو از اين هم فراتر رفته و 
براى مديريت بانك مركزى مشترك و پول واحد، بر 
سر شمارى از مالك هاى ناظر بر كسرى بودجه، سطح 
تورم، سطح بدهى ها و غيره به توافق رسيده اند، هر 
چند كه اين مالك ها در بسيارى موارد محترم شمرده 

نشده اند.
زايش بازار مشترك و سپس اتحاديه اروپا پيامد يكى 
از فاجعه بار ترين فصل هاى تاريخ اين قاره است. سخن 
بر سر دو قصابى بزرگ است كه زير عنوان جنگ هاى 
اول و دوم جهانى در نيمه نخست قرن بيستم ميالدى، 
دو  اين  از  بعد  برد.  پيش  نابودى  لبه  تا  را  اروپاييان 
تراژدى مرگبار بود كه شمارى از متفكران و دولتمردان 
اروپايى تصميم گرفتند به روياى ويكتور هوگو در قرن 
نوزدهم ميالدى جامه عمل بپوشانند. در واقع نويسنده 
«بينوايان» از ضرورت پايه ريزى «اياالت متحده اروپا» 
سخن گفته بود، مجموعه اى كه از راه هاى صلح آميز 
به  و  آورد  هم  گرد  را  اروپايى  متخاصم  كشورهاى 
جوانان آنها امكان دهد آينده خود را در عرصه هايى 

به جز ميدان جنگ جستجو كنند.
اروپا»  «وحدت  پايه گذاران  آرزو،  اين  تحقق  براى 
پايان  راه  مطمئن ترين  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به 
ايجاد  نخست  مرحله  در  ديرينه،  كينه هاى  به  دادن 
قاره  اين  ملت هاى  ميام  اقتصادى  تنگاتنگ  علقه هاى 
مى بايست  است.  فرانسوى ها  و  آلمانى ها  ويژه  به  و 
و  سطح  چنان  به  كشورها  اين  ميان  اقتصادى  روابط 
برسد كه هر نوع بازگشت به كشمكش هاى  كيفيتى 
ديگر  بيان  به  شود.  ناممكن  گذشته  ناسيوناليستى 
براى مقابله با زهر ناسيوناليسم، مى بايست از پاد زهر 

همگرايى اقتصادى استفاده شود.
اين هدف تا اندازه زيادى تحقق يافته است. به طور 
متوسط هر يك از بيست و هشت كشور عضو حدود 
با  را  خود  خارجى  بازرگانى  صد  در  پنج  و  شصت 
ديگر اعضاى اتحاديه انجام مى دهد. همزمان، منطقه 
زير پوشش اتحاديه اروپا كه در نيمه اول قرن بيستم 
از  بود،  جهان  بحرانى  منطقه  خطرناك ترين  ميالدى 
بعد از جنگ جهانى دوم طوالنى ترين دوره آرامش و 
رفاه خود را پشت سر گذاشته است. براى جوان هاى 
كين توزانه  شعارهاى  با  گذشته  در  كه  هم  اروپايى 
ناسيوناليستى روانه سالخ خانه مى شدند، امروز ديگر 
مرزى وجود ندارد. آنها براى تفريح و درس خواندن و 
كار بدون پاسپورت (و تنها با كارت ملى) از اين كشور 

به آن كشور مى روند.
اين نكته را نيز از ياد نبريم كه هريك از كشورهاى 
آنند  از  كوچك تر  امروزى،  آلمان  جمله  از  اروپايى، 
كه بتوانند در مقابل غول هاى بزرگى چون آمريكا و 
چين (و در آينده هند) به حساب بيايند. در چارچوب 
اتحاديه اروپا است كه هريك از بيست و هشت كشور 
لوكزامبورگ،  چون  كوچولوهايى  جمله  از  عضو، 
برخوردار  جهانى  صحنه  در  الزم  اقتدار  از  مى توانند 
باشند. شمار زيادى از پروژه هاى بزرگ اقتصادى، از 
جمله يورو و ايرباس، تنها در چارچوب اروپا به هدف 

رسيده اند.

با اين حال صادقانه بايد پذيرفت كه اتحاديه اروپا در 
تحقق پروژه نهايى خود از نفس افتاده و فكر وحدت 
براى مردمان آن ديگر از جاذبه گذشته برخوردار نيست. 
شمار زيادى از احزاب اروپايى، از چپ افراطى گرفته 
تا راست افراطى، به اتحاديه اروپا و بنيان هاى فلسفى و 
سياسى آن ضديت مى ورزند. پديده هايى چون بحران 
ضد  جريان هاى  تروريسم،  و  مهاجران  اقتصادى، 
وحدت اروپا را تشويق كرده كه خواستار بازگشت به 
مرزهاى گذشته بشوند تا، به گفته آنها، بهتر بتوانند از 

خود دفاع كنند.
در  همه پرسى  موضوع  كه  است  فضايى  چنين  در 
 ،1972 سال  در  انگليسى ها  مى شود.  مطرح  بريتانيا 
اصرار  با  مشترك،  بازار  زايش  از  پس  سال  پانزده 
فراوان به اين مجموعه پيوستند و به تدريج، به رغم 
سياست هاى كج  دار و مريز در مورد طرح وحدت، 
به يكى از ستون هاى اصلى اتحاديه اروپا بدل شدند. 
امروز فكر خروج بريتانيا از اين اتحاديه پرسش هاى 
زيادى را پيش مى كشد كه براى همه آنها فعال پاسخى 
گسترده اى  كشمكش هاى  بريتانيا،  خود  در  نيست. 
بريتانيا  مخالفان «بركسيت» (خروج  و  هواداران  ميان 
از اتحاديه اروپا) در جريان است و چهره هاى شاخص 
سياسى در لندن بر سر اين دو سناريو به نبردى بى امان 

با يكديگر برخاسته اند.

هواداران «بركسيت» چه مى گفتند؟
جريان هايى كه مى خواهند بريتانيا حساب خود را از 
«اتحاديه اروپا» جدا كرده و به راه خود برود، عمدتا بر 

داليل زير انگشت مى گذارند:
يك) بازار مشتر ك اروپا، به هنگام زايش آن در سال 
1957، يك پروژه كامال موجه و استوار بود، به ويژه 
براى آنكه بتواند در برابر اتحاد شوروى مقاومت كند 
در  بشود.  نفوذ  صاحب  جهانى  اقتصاد  عرصه  در  و 
نيمه دوم قرن بيستم ايجاد يك «بلوك بازرگانى» ابتكار 
مرزهاى  از  بودند  مجبور  اقتصادها  زيرا  بود  درستى 
ملى خود فراتر بروند و در چهارچوب منطقه اى، با 
كنند.  درست  واحد  بازار  يك  مجاورشان  كشورهاى 
اين دوره ديگر سپرى شده و با توجه به پيشرفت هاى 
اطالعاتى  و  ارتباطى  تكنولوژى هاى  زمينه  در  عظيم 
متكى بر اينترنت، كشورها مى توانند از دايره جغرافيايى 
پيرامون خود بيرون رفته و طرف هاى بازرگانى شان را 
در سطح جهانى جستجو كنند. از اين ديدگاه، اتحاديه 
اروپا يك پروژه قرن بيستمى است و انگلستان بايد به 

قرن بيست و يكم فكر كند.
دو) در دنياى مدرن، ساختارهاى حكمرانى بايد سبك 
و كوچك و انعطاف پذير باشند. نهادهاى اتحاديه اروپا 
به ديوانساالرى عظيم و پرخرج و متمركز بدل شده 
گرد  خود  درون  در  را  تكنوكرات هايى  و  نخبگان  و 
آورده كه خودخواهانه براى ديگران تصميم مى گيرند، 
كشورهاى  شهروندان  با  هم  دموكراتيكى  ارتباط  و 

عضو ندارند.
سه) اتحاديه اروپا از بحرانى به بحران ديگر مى رود و 
بخش مهمى از انرژى رهبرانش در جستجوى راه حل 
براى آنها تلف مى شود، از بحران يونان گرفته تا بحران 
مهاجران. انگلستان بايد خود را از اين منطقه بحرانى 

بيرون بياورد و به مسايل مربوط به خودش بپردازد.
چهار) اقتصاد بريتانيا، در مقايسه با بسيارى ديگر از 
بسيار  سطح  با  اغلب  كه  اروپا،  اتحاديه  در  اقتصادها 
روبرو  جوانان  ميان  در  خصوص  به  بيكارى  باالى 
هستند، در موقعيت بسيار بهترى قرار دارد. اين وضع 
باعث شده كه شمار زيادى از اتباع ديگر كشورهاى 
عضو اتحاديه اروپا، براى يافتن كار، به بريتانيا بيايند. 
كشورهاى  اتباع  بر  به ويژه  «بركسيت»  هواداران 
اروپاى شرقى تاكيد مى كنند كه شمار بسيار زيادى از 

فرصت هاى شغلى را در بريتانيا تصاحب كرده اند.
زمين  به  آسمان  بياورد،  راى  «بركسيت»  اگر  پنج) 
نخواهد آمد و بريتانيا همچنان بخش مهمى از مبادالت 
اقتصادى و فرهنگى و توريستى خود را با كشورهاى 
ديگر  بيان  به  داد.  خواهند  ادامه  اروپا  اتحاديه  عضو 
بريتانيا به دليل موقعيت جغرافيايى و ريشه هاى فرهنگى 
و تاريخى اش همچنان يك كشور اروپايى باقى خواهد 
ديگر  اروپاييان  ديگر  با  ستد  و  داد  براى  ولى  ماند، 
بروكسل  ديوانساالرى  كانال  از  بود  نخواهد  مجبور 

(مقر شورا و كميسيون اروپا) بگذرد.

مخالفان «بركسيت» چه مى  گفتند؟
گوردون براون، نخست وزير كارگرى بريتانيا در سال 
2007 و نيز صديق خان، شهردار تازه لندن، در زمره 
اتحاديه  در  «ماندن»  براى  كه  هستند  شخصيت هايى 
جمله  (از  همفكرانشان  و  آنها،  ميكنند.  تالش  اروپا 
نخست وزير محافظه كار بريتانيا)، هواداران خود را بر 

پايه استدالل هاى زير بسيج مى كنند:
يك) بريتانياى امروزى نبايد به روياهاى امپراتورى 
آن  بازگردد.  بيستم  قرن  اول  نيمه  و  نوزده  قرن  در 
اگر  بريتانيايى،  شهروند  يك  امروز  و  گذشت  دوران 
ميهن دوست باشد و خواستار اقتدار كشور خود، بايد 
آينده آن را در مجموعه اتحاديه اروپا جستجو كند. 
بدون اروپا و در حالت انزوا، بريتانيا نخواهد توانست 
با سه خطر عمده استراتژيك كه با سه «ايسم» مشخص 
مى شوند، مقابله كند : جهاديسم، پوتينيسم و پوپوليسم.

هواداران  كه  است  بد  آنقدر  اروپا  اتحاديه  اگر  دو) 
«بركسيت» مى گويند، چرا از سراسر دنيا براى آمدن به 
اين منطقه و مستقر شدن در آن سر و دست مى شكنند. 
روسى  و  چينى  ميليونرهاى  از  كمى  نه چندان  شمار 
و  مى فرستند  اروپايى  كشورهاى  به  را  خود  فرزندان 
خود آنها هم، به محض اين كه فرصت پيدا كنند، در 
اين كشورها مستقر مى شوند. اگر اتحاديه اروپا آنقدر 
بد است، چرا صدها هزار مهاجر از مناطق جنگ زده و 
فقير خطرهاى مرگبار را به جان مى خرند و به آنجا پناه 
مى برند، نه به روسيه و چين؟ اروپاى ويران و خونين 
بعد از جنگ جهانى دوم به بركت وحدت و همگرايى 
توانست بر بيمارى ها و شياطين قديمى خود غلبه كند 
و بهترين نورم ها را در زمينه هاى حقوق بشر، امنيت 
بهداشتى و حفاظت محيط زيست به وجود آورد. چرا 

بريتانيا بايد به اين دستاوردها پشت كند؟
از  اروپا  در  هنوز  قديمى  شياطين  و  بيمارى ها  سه) 
اتحاديه  بريتانيا،  احتمالى  خروج  با  نرفته اند.  ميان 
رنگارنگ  گونه هاى  و  مى شود  تضعيف  اروپا 
ناسيوناليست هاى پوپوليست به سياق گذشته و كف بر 
دهان شعارهاى نيمه اول قرن بيستم را از سر خواهند 
گرفت. بريتانيا نبايد راه را بر اين گراى  هاى خطرناك 

باز كند.
چهار) اتحاديه اروپا ضعف هاى خود را دارد. بايد به 
اين ضعف ها پرداخت و آنها را اصالح كرد، نه آنكه 
در نيمه كار متحدان خود را تنها گذاشت و به راه خود 

رفت.
فروپاشى  سرآغاز  مى تواند  بريتانيا  خروج   ( پنج 
بپذيرد،  تحقق  اگر  سناريو،  اين  باشد.  اروپا  اتحاديه 
مى تواند به تجزيه در درون خود كشورهاى اروپايى 
خطر  با  ايتاليا  و  بلژيك  اسپانيا،  جمله  از  بزند.  دامن 
تجزيه روبرو هستند و تنها اتحاديه اروپا است كه اين 
خطر را كاهش داده است. حتى در خود بريتانيا، اگر 
«بركسيت» در همه پرسى برنده شود، اسكاتلند كه به 
شدت هوادار ماندن در اتحاديه اروپا است مى تواند بار 

ديگر فكر استقالل را مطرح كند.
صندوق  جمله  از  بين المللى  سازمان هاى  شش) 
اگر  كه  داده اند  هشدار  لندن  به  پول  بين المللى 
«بركسيت» برنده شود، تا انعقاد قراردادهاى تازه ميان 
بريتانيا و نهادهاى اتحاديه اروپا بر سر شكل تازه مبادله 
ميان دو طرف، كه دستكم دو سال طول خواهد كشيد، 
خواهد  بى ثباتى  دچار  اقتصادى  لحاظ  از  كشور  اين 
شد. اين بى ثباتى به شمار زيادى از شركت هاى بزرگ 
و سرمايه گذاران، كه استراتژى خود را در چهارچوب 
منتقل  كرده اند،  تنظيم  اروپا  اتحاديه  به  بريتانيا  تعلق 

خواهد شد.

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

اتحاديه اروپا بدون بريتانيا؟
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براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن 
اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در جامعه 
ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز اطالعات 

ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

جمعه 4 تير   /  24 جون
1323 خورشيدى (1944 ميالدى)

زادروز اصغر الهى، قصه نويس
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

نويسندگان  كنگره   آخرين  و  اولين  تشكيل 
و  ايران  فرهنگى  روابط  انجمن  در  ايران 
(وزير  بهار  ملك الشعرا  رياست  به  شوروى 

فرهنگ وقت).
1350 خورشيدى (1971 ميالدى)

درگذشت ركن الدين مختارى، رئيس پليس و 
شهربانى رضاشاه، نوازنده ويولون و آهنگساز 

موسيقى (تولد 1270 خورشيدى)

شنبه 5 تير   /  25 جون
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

به  آلمان  و  ايران  فرهنگى  انجمن  تشكيل 
رياست استاد پورداوود

1348 خورشيدى (1969ميالدى)
درگذشت مهدى نامدار -استاد دانشگاه تهران 
 73 درسن  اصفهان  دانشگاه  سابق  رييس  و 

سالگى (براثر تصادف)
1350 خورشيدى (1971ميالدى)

درگذشت دكتر احمد متين دفترى، سناتور، 
استاد ممتاز دانشگاه و نخست وزير  در سن 

73 سالگى 

يكشنبه 6 تير  /   26 جون
1287 خورشيدى (1908ميالدى)

آغاز قيام مردم تبريز به رهبرى ستارخان عليه 
استبداد محمدعلى شاه

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
خانم ايران تيمورتاش (مدير  پى دعوت  در 
جرايد  مديران  از  عده يى  رستاخيز)  روزنامه  
قطعنامه يى  نظامى  حكومت  و  دولت  عليه 

صادر كردند.
1338 خورشيدى (1959ميالدى)

تصويب قانون تأسيس دانشكده  افسرى

دوشنبه 7 تير  /   27 جون
1254 خورشيدى (1875ميالدى)

ارباب  به  ملقب  شاهرخ  زادروزكيخسرو 
كيخسرو، نماينده جامعه زرتشتيان در مجلس 

شوراى ملى (مرگ 11 تير 1319).
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

درگذشت ظهيرالدوله (داماد ناصرالدين شاه)، 
بنيانگذار ورييس انجمن اخوت

1322 خورشيدى (1943 ميالدى)
موج  آغازگر  شهيدثالث،  سهراب  زادروز 
سينماى نو در ايران. وى كارگردان همدوره 
و هم عصر با ناصر تقوايى، على حاتمى، بهرام 
بيضايى، داريوش مهرجويى، مسعود كيميايى 
و عباس كيارستمى بود كه در فاصله سالهاى 
1343 تا 1346 تحصيالت عالى خود را در 
مدرسه پروفسور كراوس وين در رشته سينما 

آغاز كرد و در فرانسه ادامه داد.
با   1345 سال  از  را  سينما  در  فعاليت  وى 

ساخت فيلم كوتاهى به نام «آيا» آغازكرد. در 
بازگشت به ايران، در وزارت فرهنگ و هنر 

مشغول به كار شد و فيلم مستند ساخت. 
كارش را به عنوان مترجم و نويسنده سينما 
در  داد.  ادامه   1354 تا   1352 سال هاى  بين 
سال 1355 به دنبال درخشش فيلم هاى اول 
و دومش (يك اتفاق ساده (1352) وطبيعت 

بى جان (1354) به آلمان مهاجرت كرد.
به  مى توان  آلمان  در  او  فيلم هاى  جمله  از 

فيلم هاى زير اشاره كرد:
 ،(1355) «قرنطينه»   ،(1354) غربت»  «در 
تابستانگرابه»  «آخرين   ،(1355) بلوغ»  «زمان 

(1359) و «يك زندگى ،چخوف» (1360)
سهراب چند سال پيش از مرگش به آمريكا 
رفت و در شيكاگو اقامت نمود و از آن پس 
فيلمى نساخت. فيلم «گلهاى گل سرخ براى 
منتقدان  توجه  مورد  بسيار   (1370) آفريقا» 
همراه  زيادى  جوايز  با  و  گرفت  قرار  غرب 

بود. 
وى در دهم تيرماه سال 1377 بر اثر بيمارى 

سرطان كبد در شيكاگو درگذشت.  
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

و  اسالمى  جمهورى  حزب  دفتر  در  انفجار 
روايت  به   ) نفر   72 و  بهشتى  آيت اهللا  قتل 

خبرگزارى هاى جمهورى اسالمى) ديگر 
1368 خورشيدى (1989 ميالدى)

و  خواننده  وزيرى،  عبدالعلى  درگذشت 
نوازنده ى تار (تولد 1292خورشيدى)

سه شنبه 8 تير   /  28 جون
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

اسماعيل خان)-  (حاج  «دهقان»  درگذشت 
شاعر و آزاديخواه

1382 خورشيدى (2003 ميالدى)
خواننده ى   – دردريان  ويگن  درگذشت 

موزيك جاز ايران
كتاب  شركت  در  ويگن  ياد  زنده  آثار   

موجودند
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

منتقد  و  شاعر  حقوقى،  محمد  درگذشت 
كليوى  و  قلبى  نارسايى  علت  به  معاصر 
دراصفهان در سن 72 سالگى. وى متولد سال 

1316 در اصفهان بود.

چهارشنبه 9 تير   /  29 جون
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

درگذشت سيداحمد اديب پيشاورى - شاعر، 
دانشمند و اديب

1309 خورشيدى (1930 ميالدى)
زادروز امير همايون خرم، نوازنده  ويلون

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
درگذشت على محمد آزاد -اديب و شاعر

 
پنجشنبه 10 تير  /   30 جون

1303 خورشيدى (1924ميالدى)
شالوده  نيروى هوايى ايران با ايجاد نخستين 

واحد هواپيمايى نظامى ريخته شد.
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

تغيير نام جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران 
به هالل احمر توسط آخوند روح اهللا خمينى و 

جمهورى اسالمى. 
سابقه تاسيس جمعيت شيرو خورشيد سرخ 
در  بجنورد،  ويرانگر  زلزله  از  پس  به  ايران، 
در  گردد.  مى  باز  خورشيدى،   1301 سال 
آن هنگام دكتر امير اعلم مدير وقت بهدارى 
براى  و  مى رود  شاه  احمد  نزد  به  خراسان، 
ايران  خورشيد  و  شير  جمعيت  نمودن  بنيان 
به  را  خارجى  كمكهاى  تا  مى خواهد  پروانه 
هنگام آسيب هاى طبيعى به ايران جلب كند. و 
بالفاصله پس از بنيان اين جمعيت، بى درنگ 
عضو كميته فدراسيون بين المللى صليب سرخ 
(IFRC) مى شوند و عالمت شير و خورشيد 

سرخ را ثبت مى نمايد.
چند سال بعد در سال 1929 كنوانسيون ژنو 
جنگ  پايان  از  پس  را  خود  نشست  سومين 
ژنو  شهر  و  سويس  كشور  در  اول  جهانى 
برگزار كرد . در اين نشست نمايندگان دولت 
در  كنندگان  شركت  از  تركيه  دولت  و  ايران 
كنفرانس خواستند كه نشان شير و خورشيد 
(ايران) و هالل احمر (تركيه) در سراسر دنيا 
به رسميت شناخته شود. اين كنوانسيون پروانه 
داد كه ايران از نشان خود يعنى نشان شير و 
خورشيد سرخ ايران استفاده كنند و اين نشان 

از جانب كنوانسيون به رسميت شناخته شد.
نخستين اساسنامه شير و خورشيد سرخ ايران 
در 10 فصل و 60 ماده تهيه شد و برابر مقدمه 
آن، رياست افتخارى اين جمعيت با وليعهد 
اميراعلم،  دكتر  روايت  به  چه  اگر  بود.  وقت 
طفره  با  او،  وليعهد  و  قاجار  شاه  آخرين 
رفتن هاى مكرر، از شركت در مجلس كه به 
منظور افتتاح جمعيت برپا شده بود، خوددارى 
كميته  رسمى  جلسه  نخستين  اما  كردند. 
با  سال 1302  ماه  مرداد  در  جمعيت  مركزى 
حمايت رضا شاه پهلوى(پيش از تاج گذارى) 

تشكيل گرديد. 
و  نخستين  سرخ  خورشيد  و  شير  جمعيت 
بزرگترين جمعيت خيريه ايران بود كه عهده 
دار وظايف مهم و متعددى در مسائل مربوط به 
امداد رسانى در حوادث غيرمترقبه و امدادى، 
و  دارو  تهيه  درمانگاه،  و  بيمارستان  تأسيس 
تجهيزات پزشكى، تربيت پرستار، نگهدارى از 
ويژه  برنامه هاى  ارائه  سرپرست،  بى  كودكان 
براى جوانان و برخى فعاليت هاى عمرانى در 

داخل و خارج از كشور بوده است.
انقالب  از  پس   ،1980 سال  جون   30 در 
اسالمى 1357، حكومت اسالمى در راستاى 
اعالم كرد كه  حذف نمادهاى سلطنتى رسماً 
نشان شير و خورشيد را ديگر استفاده ننموده 
از اين پس فقط از نشان هالل احمر استفاده 

خواهد نمود.
شير و خورشيد سرخ تنها نماد ملى غيرمذهبى 

در تمام جهان براى اين فعاليت بود.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
24 تا 30 جون  (4 تا 10 تير)

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

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=29889
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 24 جون 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

روحانى رضا  كنسرت 
 

روحانى  انوشيروان  همراهى  به 
شنبه 23 جوالى ساعت 7 شب 

وروديه از 45 تا 95 دالر 
424 333 4763
Herbert Zipper Concert 

Hall
200 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90012

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

معنوى  و  مالى  پشتيبانى 

در حمايت از يك مركز پزشكى 
با حضور شرلى و الياس شكريان

چهارشنبه 29 جون از ساعت 6/30 تا 10 شب 

909 Hartford Way,
Beverly Hills, CA 90210

كيوسك  گروه 

همراه با  ميهمان ويژه اردشير فرح 
شنبه 20 آگوست ساعت 8 شب 

Grand Performances
350 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90071

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 

كند  مى  برگزار  سينما  دريچه 

از پنجشنبه 30 جوالى به مدت يك هفته 
برترين كمدى سال، فيلم 50 كيلو آلبالو 

424 260 7004
LA: Laemmles Music Hall 3
VALLEY: Laemmles Town 

Center 5
IRVINE: Anaheim Hills, 

Cinema City

استرانز و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 10 جوالى 
وروديه 25 دالر 

310 372 0035

Saint Rocke
142 Pacific Coast Hwy,
Hermosa, CA 90254

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با پيروز و سياوش صحنه
جمعه و شنبه 1 و2 جوالى 

818 985 5800

كاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 16 جوالى 

وروديه از 74 تا 291 دالر 

6215 W. Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90028

اميرى  خواجه  احسان  كنسرت 

شنبه 6 آگوست ساعت 8/30 شب 
وروديه از 50 تا 125 دالر

بليط در شركت كتاب موجود است.
818 9 08 08 08
818 222 9779
Microsoft Theatre 
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

روحانى  شهرداد  كنسرت 

پنجشنبه 7 جوالى ساعت 7 شب 
310 276 0453

WALLIS ANNENBERG 
CENTER
9390 N. Santa Monica 

Blvd.,
Beverly Hills, CA 90210

موسيقى  و  شعر  بزم 

با حضور فرشته ملك فرنود و آواى احمد آزاد 
يكشنبه 26 جون ساعت 7 تا 10 شب 

وروديه 40 دالر 
المپيك كالكشن

818 297 2806
11301 W. Olympic 

Blvd.,#204
Los Angeles, CA 90064

نامجو  محسن  كنسرت 

يكشنبه 10 جوالى ساعت 6 بعد از ظهر 
وروديه از 45 تا 75 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد.

Irvine Barclay Theatre 
4242 Campus Dr.,
Irvine, CA 92612

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:

ماه خرچنگ
ماه خرچنگ ماهى است كه مسائل خانوادگى و فاميلى و روابط دوستانه، عشقى 
و عاطفى ما را تحت تأثير مستقيم خود قرار مى دهد.  و با قرار گرفتن چهار سياره 
در عنصر آب ماه بسيار احساساتى در پيش رو داريم. در اين ماه تمام روابط ما با 
اطرافيانمان زير سوال يا فشار خود را نشان خواهند داد. و ما بايد احساس مسئوليت 
كرده و ريشه تمام اين احساسات را دريابيم تا بتوانيم بطور بنيادى اين مسائل را 
ارزيابى و حل نماييم. بايد مواظب كمبودهاى عاطفى خود باشيم و زمانى كه هر 
مسئله اى بخصوص عاطفى را در نظر مى گيريم، بدانيم كه از وحشت و ترس ما 
نشئت نمى گيرد و بايد بعنوان شراكت و نظاره گر به موضوع نگاه كنيم و مواظب 
باشيم كه دچار افسردگى نشده و شاد باشيم. با قرار گرفتن پلوتون در كاپريكورن 
(ماه بز يا ديماه) زياد به ما اجازه سير و سفر در درياى احساسات نمى دهد و ما را 

به واقع گرايى و مسوليت پذيرى در لحظه سوق مى دهد. 
بيست و سوم و بيست و چهارم جون

با شروع ماه خرچنگ با قرار گرفتن خورشيد در اين برج و قرار گرفتن ماه در برج 
كاپريكورن يا آبريز (دلو) به شما قدرت تغييرات اساسى در تمام موارد زندگى اعم از 
احساسى و عاطفى تا كارى و مالى ميدهد. ازين موقعيت استفاده كرده و تمام محدوديت 

هاى خود را بشكنيد و با آزادى تصميم بگيريد و از تجارب جديد لذت ببريد.

بيست و پنجم و ششم جون
خورشيد در خرچنگ و ماه و نپتون در ماهى (حوت) قرار مى گيرند، 
احساسات فوران ميكند و احساس گناه و وخجالت و پشيمانى در فضا 
موجود است. و بايد مواظب اين احساسات باشيم كه بر ماغلبه و مارا دچار 
افسردگى نكند. سالحى كه مى توانيم براى جنگ با اين احساسات منفى 
استفاده كنيم، مهربانى و حمايت و عشق بى قيد و شرط است و ضمنا موقعيت 

بسيار مناسبى براى خلق هنر و موسيقى و هنرهاى ديگر فراهم است.
بيست و هفتم و هشتم جون

خورشيد در خرچنگ و ماه و اورانوس در قوچ (حمل) قرار دارد. دراين 
دو روز ما قدرت خارق العاده اى در انجام كارهاى جديد و نوآورى داريم. و 

سعى كنيم كه اين قبيل كارها را به سرانجام برسانيم و تمام كنيم. 
بيست و نهم و سى ام جون

خورشيد در خرچنگ و ماه در برج گاو (ثور) قرار دارد و احساسات عاطفى 
و امنيت خانوادگى و مالى در اين دو روز در اولويت قرار خواهد داشت. 
مواظب باشيم انرژى ما در موارد فوق بصورت متمركز باشد و از پراكندگى و 

حاشيه رفتن بشدت خوددارى كنيم.

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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قسمت دوم:

مطلب  اين  قبلى  بخش  در 
نظريه  بنيادين  ساختارهاى 
جهان شهرى را به عنوان زمينه 
پايه  مفاهيم  از  ساختارشناسى 
در علوم اجتماعى بر شمرده و  
وكوشيدم تا به خوانندگان اين 
صفحه ايرانشهر نشان دهم كه 

چگونه مبناى بازشناسى ما از جهان پيرامون وموضوع 
خانواده در نظريه جهان شهرى تغيير يافته است.

جهان شهرى،  نظرية  از  پايه  مؤلفه هاى  اين  با  حال 
چارچوبى اوليه براى تحليل خانواده هاى جهان گستر 
چنين  متنوع  بسيار  شكل هاى  ميان  از  ساخته ايم. 
مى كنيم.  معرفى  را  نمونه  دو  ادامه  در  خانواده هايى، 
ابتدا نگاهى دقيق تر به اقتصاد درسايه و فراملى مراقبت 
مى اندازيم، و سپس مادرى فراملى و ظهور زنجيره هاى 
جهانى مراقبت را بررسى مى كنيم. در سال هاى اخير، اين 
منظومه ها اگر هم محور جامعه شناسى خانواده نبوده اند، 
حداقل بيش از پيش در كانون توجه علوم اجتماعى قرار 
گرفته اند. اما در ديگر حوزه ها، خصوصاً انسان شناسى و 
مهاجرت پژوهى، مطالعات متعددى در دست داريم كه 
پويايى هاى درونى را در چنين خانواده هايى كاويده اند. 
تحليل ارائه شده در پارگراف هاى بعدى بر اساس چنين 

تحقيقاتى است.

ظهور يك اقتصاد در سايه و فراملى
به  هيجانات،  به  عمدتاً  خانواده،  از  صحبت  هنگام 
مى انديشيم.  نفرت  و  خشم  به  ميل  و  تعلق  و  عشق 
گاهى اوقات نيز تصورى رمانتيك از خانواده به مثابة 
 (1977 لش،  (نظريه  بى عاطفه»  دنياى  در  «بهشتى 
مى پروريم. گاهى اوقات آن را جايى مملّو از رازها و 
دروغ ها مى بينيم. اما چندى پيش فمينيست ها نگاه ها را 
به اين نكته جلب كردند كه خانواده نه فقط قلمروى 
«كار»  اين  هست.  نيز  كار  قلمروى  بلكه  هيجانات، 
دامنة گسترده اى از فعاليت ها را دربرمى گيرد كه غالبًا 
با اين سه گانه جمع بندى مى شود: مراقبت، پخت وپز، 
تميزكارى. و البته تا ميانه هاى قرن بيستم، اين وظايف 
را كار زنان مى دانستند كه ارادة خدا يا طبيعت بر دوش 

آن ها گذاشته است.
بعدتر در دهة 1960 ميالدى، در بسيارى از كشورهاى 
غربى، الگوى نقش جديدى براى زنان پديدار شد كه به 
كندى و همراه با بحث هايى داغ پيش رفت. ديگر نبايد 
زنان به خانه محدود شوند؛ بلكه بايد در تحصيالت 
عالى مشاركت كنند، شاغل شوند، و دستمزدى براى 
خودشان كسب كنند. فمينيست ها كه منتقدان سرسخت 
تقسيم كار جنسيتى دوقطبى بودند، مى بايست هم در 
بازار كار فعال مى شدند و هم در خانه. و به ويژه مردان 
نيز بايد سهمى از كار خانواده، مثًال تميزكردن زمين، 
را  بچه ها  پوشك  عوض كردن  يا  زباله ها  جمع كردن 

انجام مى دادند.

انقالبى كه متوقف شد
مى دانيم كه سرانجام اين ادعاها چه شد. در سال هاى 
اخير، تفكيك جنسيتى كار موضوع مطالعات متعددى 
در كشورهاى مختلف و روى زوج هايى با پيشينه هاى 
دو  مطالعات،  اين  نتايج  به  بنا  است.  بوده  گوناگون 
تغييراتى  مردها  بله،  آنكه،  اول  ديد.  مى توان  را  روند 
كرده اند. مردان نسل هاى جوان تر، در مقايسه با پدران 
يا پدربزرگ هايشان، نقش بسيار بيشترى در بزرگ كردن 
تا  بگيريد  مهدكودك  به  آن ها  بُردن  (از  فرزندا نشان 
بدين جا  تا  آنكه،  دوم  دارند.  بازى)  زمين  و  ورزش 
(شايد به جز در كشورهاى اسكانديناوى) دامنة اين 
تغييرات اندك بوده است. هنوز هم عمده مسئوليت هاى 
مربوط به بزرگ كردن بچه ها برعهده زنان است و در 
كارهاى خانه، مشاركت مردان از آن هم كمتر. به جز 
قبيل  از  روزمره  فعاليت هاى  نادر،  قهرمان هاى  برخى 
عوض كردن روتختى يا لباس شويى در زمرة كارهاى 

مردان نيست.
بيشتر  زنان  تغييرات  سرعت  گذشته،  دهه هاى  در 
جامعه شناس  ُهكشيلد،  آرلى  است.  بوده  مردان  از 
آمريكايى، مى گويد هرچند زنان از «جاى زن» پا بيرون 
گذاشته اند، ورود مردان به كارهاى خانه كندتر از زنان 
بوده است، و خالصه آنكه شكافى جنسيتى، يا به تعبير 
ُهكشيلد و ماچونگ (1989) «انقالب متوقف شده» در 

مسائل جنسيتى ُرخ داده است.
با حمايت هاى اندك شريك زندگى، زنى كه سعى 
الجرم  باشد،  داشته  هم  با  را  اشتغال  و  مادرى  دارد 
هزينه هاى شخصى فراوانى (مثًال كم خوابى، استرس 
مداوم، و نداشتن وقت آزاد) متحمل مى شود. راهبرد 
اين زنان براى بقاء در اين شرايط آن است كه بخشى 
از كارهاى خانه را به زنان كمك كار محول مى كنند: از 
مادربزرگ ها تا همسايه ها و اقوام، و در سال هاى اخير، 
شاهد روند رو به رشد تفويض اين وظايف به زنان 

مهاجر هستيم.
از  بسيارى  جهان شهرى شدن  منظومه،  اين  نتيجة   
خانوارهاى طبقه متوسط، برون سپارى (يا درون سپارى) 
كارهاى خانه به زنانى از كشورهاى به اصطالح جهان 

دوم يا سوم، يا به تعبير ديگر ظهور يك اقتصاد درساية 
ُهنداجنو-سوتلو،  2000؛  (ُهكشيلد،  است.  فراملى 

2001؛ ارنريش و ُهكشيلد، 2003؛ رريچ، 2006).

از وظيفة مادران تا شغل مهاجران
خدمتكاران خانگى مهاجر يعنى زنانى از سراسر دنيا: 
زنانى اهل مكزيك كه در كاليفرنيا به عنوان پرستار بچه 
مراقب  ايتاليا  در  كه  فيليپين  اهل  زنانى  مى كنند،  كار 
و  خانه دارى  كه  لهستان  اهل  زنانى  و  سالمندان اند، 

لباسشويى خانواده هاى آلمانى را انجام مى دهند.
اين زنان در مواجهه با نرخ باالى بيكارى در كشورهاى 
تصميم  معقول،  دستمزدى  به  اميد  بدون  زادگاهشان 
مى گيرند در مناطق ثروتمندتر دنيا دنبال كار بگردند 
و بدين ترتيب پا جاى پاى «كارگران مهمان» دهه هاى 
پيش مى گذارند. اما در عين حال بسيارى از كشورهاى 
غربى محدوديت هاى سخت گيرانه اى براى مهاجرت 
وضع كرده اند؛ به ويژه امكان مهاجرت قانونى براى كار 

بسيار كاهش يافته است.
اما زنان كشورهاى فقيرتر را كه نوميدانه به دنبال راهى 
براى پول درآوردن هستند به ساده نمى شود مهار كرد. 
برعكس، آن ها دوچندان تالش مى كنند و با سرسختى 
بيشتر به دنبال راهى مى گردند كه مسير دشوار مهاجرت 
به غرب را دور بزنند. و براى اين كار از شبكه هاى 
بهره  آمده اند،  پديد  جهانى سازى  با  كه  ارتباطى اى 
كه  مى گويند  ارتباطى  كانال هاى  اين  اخبار  مى گيرند. 
فراوانى  شغل هاى  رسمى،  محدوديت هاى  على رغم 
در بخش خانه دارى مى توان يافت. به عالوه چون اين 
بخش از بيرون ديده نمى شود، خطر كنترل آن كمتر 
و  برگه ها  به  نيازى  كارگران  خانه دارى،  در  است. 
گواهينامه هاى رسمى ندارند، و تنها اندكى آشنايى با 

زبان محلى كفايت مى كند.
زنان،  از  متفاوت  گروه  دو  نيازهاى  بدين ترتيب 
از  كه  اول  جهان  زنان  مى كنند.  برآورده  را  همديگر 
يارى شركاى زندگى خود محروم اند، به برون سپارى 
كودكان،  مراقبت  كار  از  بخشى  مى آورند:  روى 
والدين سالخورده و خانه دارى را به زنان جهان سوم 
راهى  سوم  جهان  زنان  به همين دليل،  و  مى سپارند. 
براى پول درآوردن مى يابند. همكارى مردان در خانه 
در بهترين حالت ميانه حال است، و الجرم كارها بايد 
انجام شوند، و اينجاست كه راه حل بازار به ميان مى آيد: 

پيشنهاد شغل براى پُركردن شكاف.
از اين منظر، دو سوى ماجرا خوب جور درمى آيند. 
كافى  دقيق تر  نگاهى  ولى  متناظرند.  تقاضا  و  عرضه 
است تا خدشه اى اساسى ديده شود. مشخصة اصلى 
اين ماجرا، عدم توازن اساسى مخاطرات و سودهاى 
بايد  مهاجر  خدمتكاران  مشخصاً  است.  قصه  طرفين 
يك  دام  در  آن ها  بخرند.  به جان  را  مخاطرات  عمدة 
اقتصاد درسايه و نيمه قانونى افتاده اند. اكثر آن ها ويزا و 
اجازة كار و اجازة اقامت ندارند، بنابراين در موضعى 
شكننده و آسيب پذير قرار مى گيرند. اين زنان در بيشتر 
كشورها از خدمات بهداشت عمومى، مزاياى بيكارى 
مستعد  نمى شوند؛  بهره منده  بازنشستگى  حقوق  و 
استثمارند؛ ممكن است بى هيچ اخطارى اخراج شوند. 
و نكتة آخر، اما مهم، آنكه حقوق سياسى آن ها بسيار 

محدود است.

سكوت عالمت رضايت است
البته همين نكته دليل استخدام مهاجران است؛ آن ها 
كارآمد و ارزان هستند. در نگاه اول، زنان طبقة متوسط 
دقيق تر،  نگاه  در  اما  مى برند؛  سود  كه  اول اند  جهان 
شركاى زندگى آن ها نيز به همان اندازه يا حتى بيشتر 
وظايف  قيد  از  زنان،  از  بيش  مردان،  مى برند.  سود 
كسالت بار خانه آزاد مى شوند تا رؤياهاى خود را دنبال 

كنند و حرفه هايشان را پى بگيرند. 
امروزه در بسيارى خانواده هاى طبقة متوسط، مردان 
جنسيت  مسألة  كه  مى دانند  خوب  دو  هر  زنان  و 
حوزه اى حساس است و اين «انقالب متوقف شده»، 
اگر به درستى مديريت نشود، مى تواند به مناقشه هايى 
انفجارى منجر گردد. بنابراين بسيارى از اين زوج ها 
به راهبردى مشابه براى مديريت مناقشه رسيده اند: به 
نوعى معاهدة بى صدا، نوعى توافق تلويحى. اگر زنان 
معقولى  حد  در  خانه  كارهاى  كه  بيانديشند  تدبيرى 
انجام شود، مردان به خروج آن ها از خانه و ورودشان 
به بازار كار يا حتى پيگيرى مسيرى حرفه اى رضايت 
مى دهند. و برعكس: اگر مردان «اجازة» پيگيرى يك 
حرفه را به آن ها بدهند، زنان نيز مى پذيرند كه تا حد 
توان خانه و خانواده را اداره كنند، اما نه با تقاضاى 
ُمدام براى مشاركت مردان، بلكه از طريق برون سپارى 

كارهاى خانه.
چنين  لحظه،  يك  براى  نكته،  اين  تشريح  براى 

كارگران  همة  ناگهان  اگر  كنيد:  مجسم  را  وضعيتى 
مهاجر ناپديد شوند چه مى شود؟ اگر آن ها به خواستة 
فردى  تبليغاتى  شعارهاى  يا  و  سياستمداران  رسمى 
مانند ترامپ، يعنى بازگشت به زادگاهشان در مكزيك 
يا هندوراس و... تن دهند چه مى شود؟ با هر حساب 
از  آمريكايى  مردان  زيباى  سخنان  ديگر  كتابى،  و 
برابرى جنسيت كفاف نخواهد كرد. در اين وضعيت 
اضطرارى، زنان ديگر پايبند آن توافق تلويحى نخواهند 
بود، و برعكس، با صدايى بلندتر خواستار مشاركت 
مردان در كارهاى خانه مى شوند. اگر اين تحليل صحيح 
باشد، پس سودهاى پنهانى در ماجرا وجود دارد: نه 
براى مهاجران، كه براى كارفرمايان. خدمتكاران مهاجر، 
خانواده هاى  دوش  از  كار  بار  از  بخشى  برداشتن  با 
غربى، آن صلح بى ثبات در حوزة جنسيت را تثبيت 

كرده و در آن سهيم مى شوند.

مادرى فراملى و زنجيره هاى جهانى مراقبت
ملى گرايى روش شناختى مى گويد تحليل در همين 
نقطه بايد تمام شود. اما جهان شهرى گرايى روش شناختى 
از ما مى خواهد جلوتر برويم و بپرسيم: آن خانواده هاى 
پيرامونى، در فيليپين و مكزيك و ... چه مى شوند؟ آن ها 
دستخوش چه دگرديسى هايى مى شوند؟ براى فرزندان، 
شركاى زندگى و والدين اين خدمتكاران مهاجر چه 

اتفاقى مى افتد؟
اين پرسشى است كه ما ساكنان جهان اول در آمريكا 
مسئلة  ابدا  پرسش  اين  اما  مى گيريم.  ناديده  عمدتا 
درگير  را  افراد  از  معدودى  فقط  كه  نيست  كوچكى 
از  خارج  كه  زنانى  از  بسيارى  برعكس،  بلكه  كند. 
كشورشان كار مى كنند، در زادگاهشان خانواده دارند. 
اين زنان شركاى زندگى، فرزندان و هركه داشته اند را 
رها كرده اند تا به خارج بروند و درآمدى كسب كنند. 
قبال  در  مادران  مسئوليت  يا  كودكان،  اغلب  به واقع 
فرزندان است كه انگيزة سفر مهاجران مى شود: مادران 
مى خواهند آينده اى بهتر براى پسرها و دخترهايشان 
دست و پا كنند، آينده اى بدون گرسنگى و فقر هميشگى. 
بدين اميد است كه جدايى هاى طوالنى و زندگى تنها 

در كشورى دوردست را تحمل مى كنند.
اين رفتار چيزى كمتر از يك انقالب در قواعد اولية 
زندگى خانوادگى نيست. در دوران قديم، اگر بى توجه 
به هر چه پيش مى آيد، كنار هم مى مانديد، عشقتان را 
ثابت كرده بوديد. اما اكنون، در اين دنياى جهانى شده، 
اگر  مى گويد:  جديد  قاعدة  است.  صادق  آن  خالف 
واقعا عاشق خانواده تان هستيد، بايد تركشان كنيد. بايد 
به نقطه اى دوردست از دنيا برويد، جايى كه بتوان پولى 
درآورد، چون فقط بدين روش مى توانيد خانواده تان 
را از فالكت و نوميدى نجات دهيد. يا به قول يكى از 
رمان هاى ميشل اسپرينگ: «براى خدمتكاران مهاجر در 
سراسر دنيا، عشق بيش و پيش از هر چيز يعنى: اجبار 

به ترك كردن» (اسپرينگ، 1998).
سازوكار اين قاعدة جديد چيست؟ از فرزندان مادران 
مهاجر چطور مراقبت مى شود؟ بنا به مطالعات اخير 
2000؛  گمبرد،  1997؛  آويال،  و  (ُهنداجنو-سوتلو 
پارناس، 2005؛ مديانو و ميلر، 2012؛ رريچ، 2012)، 
يك تقسيم كار ديگر در زادگاه زنان مهاجر رخ مى دهد 
كه باز هم فقط زنان را دربرمى گيرد. مثال يك زن مهاجر 
اغلب به كمك زنان ديگر در زادگاهش (به عنوان نمونه 
از  است:  متكى  همسايه)  خواهرشوهر،  مادربزرگ، 
خارج برايشان پول و هديه مى فرستد تا شايد احساس 
مسئوليت در آن ها ايجاد شود كه مراقب رفاه و سالمت 

كودكانش باشند.
بدين ترتيب، الگوهاى جديدى از مادرى خلق مى شوند 
كه در مطالعات اخير «مادرى فراملى» نام گرفته اند. اين 
الگوهاست كه به اصطالح زنجيره هاى جهانى مراقبت را، 
بر پاية شبكه هايى پيچيده و ظريف كه در چندين كشور 
و قاره گسترده  شده اند، رقم مى زند. يك مثال نوعى: در 
برخى خانواده هاى جهان دوم يا سوم، دختر بزرگتر مسئول 
مراقبت از برادرها و خواهرهاى كوچكترش است؛ لذا 
مادرش آزاد مى شود تا از فرزندان يك زن جهان  سومى 
مراقبت كند و پول اندكى به دست آورد؛ و زن سوم به 
كشورى جهان اولى مهاجرت كرده و پرستار پسربچه 
خانواده اى مقيم آنجاست. مثال زمانى كه به جريان هاى 
مهاجرت ميان اروپاى شرقى و غربى نگاه كنيم، مى توانيم 
اين زنجيره هاى فراملى مراقبت را ببينيم. مثالً زنانى از 
لهستان به آلمان مى روند تا خانه هاى خانواده هاى طبقة 
متوسط آنجا را تميز كنند؛ و درهمين حال زنانى از اوكراين 
به لهستان مى روند تا وظيفة خانه دارى و خانواده دارى آن 
زن لهستانى مهاجر و شاغل در آلمان را انجام دهند. نمونه 
بارز ديگر آن در همين ايالت خودمان كاليفرنيا با حضور 

اسپانيش تباران معنا يافته است.
ادامه در شماره بعد

تاثير جهانى شدن در تغيير مفهوم خانواده
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com
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در دنياى ادب و هنر:

كتاب «THE RAPTURED POINT» اثر تازه 
پرويز ناظريان منتشر شد.

رشته  به  نويسى  فيلم نامه  روش  با  كه  كتاب  اين 
تحرير درآمده است، روايتى شاعرانه از زندگى طاهره 
قره العين را به زبان انگليسى و بر مبناى ساخت يك 

فيلم سينمايى موج سوم ارائه داده است.
بر  «گذرى  ديگرش  كتاب  اين  از  پيش  كه  ناظريان 
زمان» (خاطرات زندگى حرفه اى نويسنده) با استقبال 
مخاطب  و  هنرى  اجتماعى،  ادبى،  محافل  گسترده 
عام روبرو شد، در اين اثر كوشيده تا قالب هاى رايج 
براى بازشناسى يك چهره تاريخ ساز را شكسته و در 
روايتى شاعرانه و تصوير ساز زندگى زنى را به تصوير 
در  بزرگ  انقالبى  سرآغاز  خود  عصر  در  كه  بكشد 
عصر  با  معاصر  خاورميانه  و  ايران  اجتماعى  عرصه 

ويكتوريايى را طرح انداخت.
پرويز ناظريان با استعاره از واژه اى كليدى در عرفان 
و  آن  انگارانه  معنا  ترجمه  و  جذبيه»  «نقطه  ايرانى 
مخاطب  كه   «RAPTURED» واژه  از  بهره گيرى 
انگليسى را با نوعى استعاره از بازگشت مسيح روبرو 
مى كند، كوشيده تا مخاطبى كه با تاريخ ايران، عرفان 
با  را  ندارد  آشنايى  بهايى  آيين  البته  صد  و  ايرانى 

شناختى عينى و حقيقى از طاهره روبرو كند.
ناظريان در نگارش اين اثر توجه ويژه اى به اشعار 

از  بهره گيرى  و  اشعار  اين  ترجمه  در  و  دارد  طاهره 
آنها كوشيده تا آنجا كه ممكن است و واژه ها يارى 
مى كنند صورت معناگرايانه اشعار طاهره را كه با بار 

عارفانه همراه است، در اين كتاب جلوه گر نمايد.
آنچه واضح است اينكه نگارش چنين اثرى نياز به 

شناختى چنان جامع از شخصيت وآثار به يادگار مانده 
از طاهره دارد تا بتوان مخاطب نا آشنا به پيچيدگى هاى 
فرهنگ و عرفان ايرانى و عمق باورهاى بابى و بهايى 
را نيز با طاهره اخت و عجين كند. و بايدگفت ناظريان 

در اين كار سنگ تمام گذاشته است.

طرح يك روسرى كه با ديزانى اقتباسى از شابلون 
اسفند   20 مورخ  اطالعات  روزنامه  نخست  صفحه 
سياسى ترين  عنوان  شده،  تزئين  خورشيدى   1357

طراحى مد سال را از آن خود كرد.
ليال موسوى طراح مد ايرانى تبار كه در زمينه حقوق 
يك  براى  خود  جديد  طرح  از  است  فعال  نيز  زنان 
شابلون  از  آن  طراحى  در  كه  كرد  رونمايى  روسرى 
 1357 سال  اسفند   20 مورخ  اطالعات  روزنامه 

خورشيدى استفاده كرده است.
آن شماره از روزنامه اطالعات در تيتر يك خود به 
انقالبى  جريانات  رهبران  از  طالقانى  محمود  از  نقل 
كار  در  اجبارى  حجاب  مورد  «در  بود:  نوشته  ايران 
نيست». اين جمالت در حالى روى صفحه نخست 
روزنامه اطالعات منتشر شده بود كه تنها 28 روز از 
پيروزى انقالبيون در ايران مى گذشت و قرار بود تا 
كمتر از 20 روز بعد مردم ايران در يك رفراندوم براى 
تغيير رژيم سياسى ايران به «جمهورى اسالمى» مطابق 

آنچه خواسته روح اهللا خمينى بود شركت كنند.
ليال موسوى طراح اين روسرى اعتراضى با استفاده از 

اين طرح در ديزاين كار تازه خود كوشيده است تا به 
نكاتى اشاره كند كه امروزه جز فريب و تحميق مردم 
در ارائه جلوه اى دموكراتيك از رژيم اسالمى معناى 
ديگرى ندارد. تيتر يك رونامه اطالعات بيستم اسفند 
1357 به سخنانى از سيد محمود طالقانى در آن مقطع 
اشاره دارد كه گفته بود: «حتى براى زن هاى مسلمان 
هم در حجاب اجبارى نيست چه برسد به اقليت هاى 

مذهبى...»
اگرچه مشخص نيست توليد و استفاده از اين روسرى 
و  انتظامى  مقامات  سوى  از  واكنشى  چه  با  ايران  در 
اجتماعى  تحليلگران  برخى  اما  شود  روبرو  قضايى 
معتقدند استفاده از چنين پوششى مى تواند مقامات را 
مانند  جديدى  امنيتى  جرم  تعريف  و  تند  واكنش  به 

استفاده از پوشش براى تبليغ عليه نظام واراد كند.»

روايت «طاهره» در ترنمى شاعرانه براى سينما

از روسرى اعتراضى به حجاب اجبارى رونمايى شد

مجله جدول ايرانشهر هر ماه 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

افقي:
1- روده گوسفند - اثر چارلز ديكنز

2- همراه با ميه - سيب آذري است - ماه خارج
3- قدم - فرصت - كيسه زر

4- سازمان پيمان آتالنتيك شمالي - بيخ - اميد
5- بوي ماندگي - رب النوع يوناني - شاخه ميان تهي - شهر ريشه

6- رود مرزي - درستكار - اشاره
7- اندازه لباس - خر ماده - پراكنده

8- ثروتمند - حقه - دعاي زير لب - آسان
9- معامله پولي - موطن - باهوش و عاقل

10- رخ - چهره - چرم فروش
11- دويار هم قد - پايتخت اردن - نيمه گرم - عدد منفي

12- از مركبات - نام كاسترو رهبر كوبا - باد خنك
13- بها - سنگ انداز - حماسه خواني

14- رب النوع مصريان - كفگير - توفان
15- پيروان ابو مسلم خراساني - فرياد شادي

عمودي:
1- درخت بادام تلخ - درخت انار - از پيامبران

2- از شهرهاي استان فارس - از رودهاي مهم ايران - قلم درشت
3- سيب آذري - ميوه قابل خوردن - كاغذ محكم

4- پروردگار عالم - واحد پول بنگالدش - حكايتگر
5- قوم تركمن - دسي - راوي

6- تابه نان پزي - آخرين ملكه مصر - تهمت
7- اقيانوس خاموش - گياه هندبا - گاز

8- استاندار - حرف انتخاب - بركت برنج - تاخير
9- قلب - از آيين هاي تاريخي مردم ژاپن - سرور

10- ارزان - فراش - مقابل حاشيه
11- جوانمرد - از الفباي يوناني - رود مقدس آلمان

12- مسافر - معروف - عدد روستا
13- بيدار مانده - سازمان اطالعات  اسرائيل - گالبي

14- زينت رو - خاكروبه و آشغال - تنفر
15- نازا - طعام عروس - پسوند پاك كنندگي

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9911
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99406&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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درآستانه انتخابات:

مواضع متضاد هيالرى كلينتون و دونالد ترامپ

انتخابات
1- آيا داشتن كارت شناسايي عكس دار براي شركت 

در انتخابات الزم است؟
هيالرى كلينتون:  خير - به ضرر كساني است كه از 

لحاظ مالي نمي توانند آن را تهيه كنند.
دونالدترامپ:  موافق- از تقلب در انتخابات جلوگيري 

مي كند.

مهاجرت
1-  آيا بايد به فرزندان افرادي كه حضورشان در 

امريكا غيرقانوني است تابعيت داده شود؟
هيالرى كلينتون:  بلي
دونالدترامپ:  خير   

2- آيا مهاجران غيرقانونى بايد بتوانند از خدمات 
پرداخت  آن  هزينه هاى  دولت  سوى  از  كه  درمانى 

مى شود، استفاده كنند؟
هيالرى كلينتون: بلى .  به آنها حق شهروندى داده شود.

دونالدترامپ:  خير
3 - آيا بايد به مهاجران غيرقانونى كه كار مى كنند به 

صورت موقت بخشودگى داد؟
جنايى  پيشينه  كه  مهاجرانى  براى  كلينتون:  هيالرى 

ندارند بايد راه هاى آسانى در اختيار آنان قرار داد.
دونالدترامپ:  خير. آنها را بايد از امريكا اخراج كرد.

4 - آيا مقامات محلى بايد اجازه داشته باشند كه 
مهاجران غيرقانونى را براى جرايم كوچك بازداشت 
كنند و سپس آنها را به مقامات مهاجرت دولت فدرال 

تحويل دهند؟
هيالرى كلينتون: خير. فقط زمانى اين كار را بايد انجام 
داد كه قانع شوند كه جنايت خشونت بارى صورت 

داده اند.
دونالدترامپ:  بلى. بايد كليه مهاجران غيرقانونى تحويل 

مقامات دولت فدرال بشوند و سپس اخراج شوند.
5 – آيا تحصيل در كالج براى مهاجران غيرقانونى 
با نرخى كه به افراد مقيم داده مى شود يكسان باشد؟

هيالرى كلينتون: بلى و براى آنها نيز بايد وام دانشجويى 
و هم چنين اسكالرشيپ نيز در نظر گرفته شود.

دونالدترامپ:  خير و مهاجران غيرقانونى بايد اخراج 
شوند.

6 - آيا آمريكا بايد محدوديت ها را در سياست امنيت 
مرزها تشديد كند؟

هيالرى كلينتون: خير. فقط همين سياست فعلى را ادامه 
دهد.

دونالدترامپ:  بلى
7 - آيا مهاجران بايد مجبور شوند، انگليسى ياد 

بگيرند؟
هيالرى كلينتون: خير
دونالدترامپ:  بلى

8 - آيا دولت بايد تعداد ويزاهاى كار موقت را براى 
مهاجران ماهر باال، ببرد؟

هيالرى كلينتون: بايد افزايش دهد. اقتصاد آمريكا بر 
اساس استخدام در مشاغلى است كه باالترين مهارت را 

با كمترين قيمت استخدام مى كنند.
اين  از  شركت ها  دهد.  كاهش  بايد  دونالدترامپ:  

موضوع براى پايين آوردن دستمزدها استفاده مى كنند.
9 - آيا از ورود مهاجران مسلمان بايد ممانعت به 
عمل آورد تا زمانى كه دولت قادر باشد كسانى را كه 

پتانسيل تروريستى دارند، شناسايى كند؟
هيالرى كلينتون: خير
دونالدترامپ:  بلى

آموزش
1 - آيا شما از يك هسته مركزى واحد در زمينه 

آموزش در همه آمريكا پشتيبانى مى كنيد؟
هيالرى كلينتون: بلى

دونالدترامپ:  خير . آموزش بايد توسط دولت هاى 
ايالتى و محلى رتق و فتق شود.

2 - آيا شما از افزايش ماليات براى افراد ثروتمند 
وام  بهره  نرخ  كاهش  جهت  در  مى كنيد؟  پشتيبانى 

دانشجويى.
هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير 

امور جنايى
در  را  سال   18 زير  جوانان  حبس  بايد  آيا   -  1

زندان  هاى انفرادى ممنوع كرد؟
هيالرى كلينتون: بلى 
دونالدترامپ:  خير

2 - آيا محكومين به تقصير بايد اجازه حضور در 
انتخابات را داشته باشند؟

هيالرى كلينتون: هر شهروندى حق دارد در انتخابات 
شركت كند.

دونالدترامپ:  خير.

امور اجتماعى
1 - موضع شما در مورد سقط جنين چيست؟
هيالرى كلينتون: طرفدار حق زنان براى انتخاب

مورد  در  فقط  جنين،  حفظ  طرفدار  دونالدترامپ:  
تجاوز، زناى با محارم و خطر براى مادر و كودك موافقم.
2 - با قانونى بودن ازدواج هم جنس گراها  موافقيد؟

هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير. ازدواج فقط بايد براى زن و مرد 

تعريف شود.
كنترل  قرص هاى  بتوانند  سالمتى  بيمه هاى   -  3

باردارى را به رايگان عرضه كنند؟
هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير

4 - آيا دولت بايد براى پشتيبانى از جدايى دين و 
سياست، نام خدا را از روى اسكناس ها، ساختمان هاى 

دولت فدرال و بناهاى ملى حذف كند؟
هيالرى كلينتون: نامعلوم

دونالدترامپ:  خير
5 - آيا يك بيزينس مى تواند از دادن خدمات به 
مشترى كه باورهاى مذهبى او با صاحب آن بيزينس 

در تضاد است سر باز بزند؟
هيالرى كلينتون: خير
هيالرى كلينتون: بلى

6 - آيا ارتش بايد اجازه داشته باشد از زنان در ميدان 
جنگ استفاده كند؟

هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير

محيط زيست
1 - آيا امريكا بايد استخراج نفت در ماورا درياها را 

گسترش دهد؟
هيالرى كلينتون: خير و بايد براى ايجاد و گسترش 

انرژى هاى جانشين انگيزه ايجاد كند.
دونالدترامپ:  بلى 

2 - آيا دولت بايد براى استفاده از انرژى كه با باد 
توليد مى شود معافيت مالياتى بدهد؟

براى  حال  همه  در  دولت  بلى.  كلينتون:  هيالرى 
تكنولوژى انرژى هايى كه ماندگار هستند بايد بيشترين 

انگيزه را ايجاد كند.
دونالدترامپ:  خير. دولت هرگز نبايد تكنولوژى هايى 

كه اثبات نشده اند را پشتيبانى كند.
3 - آيا شما استفاده از استخراج هيدروليكى براى به 

دست آوردن منابع گاز و نفت را مجاز مى دانيد؟
هيالرى كلينتون: خير. پژوهش بيشترى براى اندازه گيرى 

تاثير استخراج بر محيط زيست الزم است.
دونالدترامپ:  بلى

4 - آيا دولت به مقررات بيشترى براى جلوگيرى از 
تغييرات آب و هوا نياز دارد؟

هيالرى كلينتون: بلى. بايد انگيزه هاى بيشترى براى 
انرژى هاى جانشين بوجود بياورد.

دونالدترامپ:  خير.گرمايش جهانى يك پديده طبيعى 
است.

سياست خارجى
1 - آيا بايد به مظنونين خارجى به تروريسم اجازه 

استفاده از حقوق قانونى و اساسى داده شود؟
هيالرى كلينتون: بلى. آنها را عادالنه محاكمه كنيد و 

زندان گوانتانامو را تعطيل كنيد.
دونالدترامپ:  آنها امريكايى نيستند و حق و حقوق 

اساسى ندارند.
2 - آيا دولت بايد هزينه هاى ارتش را كاهش دهد؟

هيالرى كلينتون: در حال حاضر بودجه جارى ارتش 
را نبايد تغيير داد.

دونالدترامپ:  خير. بايد بودجه ارتش افزايش يابد.
3 - آيا امريكا بايد به نظارت از هم پيمانان خود ادامه 

دهد؟
هيالرى كلينتون: خير

دونالدترامپ:  بلى. نظارت همه كشورهاى خارجى 
براى تعقيب تروريست ها الزم است.

4 - آيا دولت بايد كمك هاى خارجى را افزايش يا 
كاهش دهد؟

هيالرى كلينتون: افزايش
دونالدترامپ:  كاهش

5 - آيا آمريكا بايد پناهندگان از سوريه را بپذيرد؟
هيالرى كلينتون: بلى

دونالدترامپ:  نه و بايد تمام پناهجويان سورى را به 
كشور سوريه پس فرستاد.

6 - آيا امريكا بايد روسيه را از ادامه حمالت هوايى 
به سوريه باز دارد؟

هيالرى كلينتون: بلى و يك منطقه پرواز ممنوع بوجود 
آورد.

دونالدترامپ:  خير
7 - آيا دولت بايد نيروهاى زمينى براى جنگ با 

داعش گسيل كند؟
خير- بايد حمالت هوايى هدف دار را جانشين آن كند.

دونالدترامپ:  بلى
8 - آيا امريكا بايد بشار اسد رييس جمهور سوريه 

را سرنگون كند؟
هيالرى كلينتون: بلى. ولى به شرطى كه با يك ائتالف 

بين المللى همراه باشد.
دونالدترامپ:  خير. اين سبب مى شود كه داعش كنترل 

سوريه را در دست بگيرد.
9 - آيا امريكا بايد زندان ارتشى گوانتانامو را تعطيل 

كند؟
هيالرى كلينتون: بلى

دونالدترامپ:  خير. بيشتر زندانيان آدمهاى خطرناكى 
هستند كه نمى توان آنها را آزاد و يا منتقل كرد.

10 - آيا ارتش بايد اجازه داشته باشد تكنيك هاى 
پيشرفته شكنجه مانند غرق مصنوعى را براى گرفتن 

اطالعات از مظنونين تروريست به دست آورد؟
هيالرى كلينتون: خير 

دونالدترامپ:  بلى. ما به هر وسيله الزم بايد متوسل 
شويم تا از تروريسم جلوگيرى كنيم.

دانش
آيا بايد دولت در امر سفرهاى فضايى سرمايه گذارى 

كند؟
هيالرى كلينتون: بلى

دونالدترامپ:  خير. دولت بايد امر سفر فضايى انسان را 

به كمپانى هاى خصوصى واگذار كند.

بهداشت
1 - آيا شما اوباماكر را حمايت مى كنيد؟

هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  دولت نبايد در زمينه بهداشت و درمان 

دخالت كند.
2 - آيا دولت فدرال بايد براى جلوگيرى از بيمارى ها 

واكسيناسيون كودكان را اجبارى كند؟
هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير

اقتصاد
1 - آيا دولت بايد به كشاورزان يارانه بدهد؟

هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير. به همه يارانه هاى دولتى بايد خاتمه 

داد و بگذاريم بازار آزاد راه خود را مشخص كند.
2 - آيا دولت بايد نرخ ماليات بر درآمد بر شركت ها 

را كاهش دهد؟
هيالرى كلينتون: خير. بايد آن را افزايش دهد.

دونالدترامپ:  بلى
در  كه  نقشى  براى  استريت  وال  مديران  آيا   -  3
پرداخت وام هاى بى پشتوانه داشته اند بايد مورد پيگرد 

جنايى قرار بگيرند؟
هيالرى كلينتون: بلى. آنها مرتكب تقلب شده اند و 
بزرگترين بحران مالى پس از ركود بزرگ سال هاى دهه 

سى را سبب شده اند.
دونالدترامپ:  خير

4 - آيا دولت بايد هزينه هاى رفاهى عمومى را در 
جهت پايين آوردن كسرى بودجه كاهش دهد؟

هيالرى كلينتون: خير. كاهش هزينه هاى عمومى به 
صورت منفى به اقتصاد لطمه مى زند.

دونالدترامپ:  بلى
5 - آيا شما از افزايش ماليات غيرمستقيم براى پايين 

آوردن ماليات بر امالك طرفدارى مى كنيد؟
هيالرى كلينتون: خير 

دونالدترامپ:  بلى
6 - آيا همه كسانى كه از برنامه هاى رفاهى استفاده 
مى كنند بايد براى آلوده بودن به مواد مخدر مورد 

آزمايش قرار بگيرند؟
هيالرى كلينتون: خير
دونالدترامپ:  بلى

7 - آيا بايد بتوان بانك مركزى امريكا را حسابرسى 
كرد؟

هيالرى كلينتون: نامعلوم
دونالدترامپ:  بلى

8 - آيا امريكا بايد به پورتوريكو كمك مالى كند؟
هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير 

امور داخلى
1 - آيا شما از اقدامات به نفع اقليت ها حمايت 

مى كنيد؟
هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير

خريد  براى  بيشترى  محدوديت هاى  بايد  آيا   -  2
اسلحه برقرار شود؟

هيالرى كلينتون: بلى. بايد پيشينه را با شدت چك كنيم، 
آزمايش هاى روانى انجام دهيم و دست آخر آموزش. 

دونالدترامپ:  خير
3 - آيا شما طرفدار جرم زدايى از به كار بردن مواد 

مخدر هستيد؟
هيالرى كلينتون: اكثر آنها و نه همه آنها

دونالدترامپ:  خير
4 - آيا كسانى كه سرويس اينترنت را در اختيار 
قرار مى دهند مجاز باشند كه دستيابى به تارنماهايى كه 
محبوب ترند را تسريع كنند و به جاى آن دسترسى به 

تارنماهايى كه محبوب نيستند را آهسته كنند؟
هيالرى كلينتون: خير. همه ترافيك را يكسان تقسيم 

كنيم و به آزاد بودن استفاده از اينترنت ادامه دهيم.
دونالدترامپ:  بلى

5 - آيا سازمان امنيت ملى بايد اجازه داشته باشد كه 
اطالعات شهروندان مانند شماره تلفن ها و مدت زمان 

مكالمه ها را جمع آورى كند؟
هيالرى كلينتون: خير 

دونالدترامپ: بلى. اين اطالعات براى ره گيرى مظنونان 
تروريستى الزم است.

6 - آيا كسانى كه در فهرست پرواز ممنوع هستند 
بايد از خريد اسلحه و مهمات منع شوند؟

هيالرى كلينتون: بلى. اگر دولت تشخيص داده كه كسى 
آنقدر خطرناك است كه حق پرواز در سفرهاى هوايى 
عمومى ندارد البته كه بايد از خريد اسلحه او ممانعت به 

عمل آورد.
دونالدترامپ:  خير

7 - آيا قربانيان خشونت ها بر اثر استعمال اسلحه 
مى توانند حق داشته باشند كه فروشندگان و توليد 
كنندگان اسلحه ها را مورد تعقيب قانونى قرار دهند؟

هيالرى كلينتون: بلى
دونالدترامپ:  خير

8 - آيا مجلس سنا بايد جلسات براى كانديداهاى 
معرفى شده براى پست ديوان عالى امريكا از سوى 
پرزيدنت اوباما را برقرار و در مورد آنها راى گيرى 

كند؟
هيالرى كلينتون:  بلى
دونالدترامپ:  خير

وب سايت I Side With در مقايسه اى تطبيقى ميان آرا و نظرات دوكانديداى اصلى رياست جمهورى آمريكا كوشيده تا مواضع همسو و غير همسوى خانم 
كلينتون و آقاى ترامپ را با هم مقايسه كند. مقايسه اى نسبى كه نشان مى دهد تا چه اندازه آراى دو چهره اصلى انتخابات ماه نوامبر از هم دور و يا به هم نزديك 

است. ايرانشهر اين مواضع را به فارسى برگردانده و براى مطالعه خوانندگان خود منتشر كرده است:

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=21161&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166
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درآستانه انتخابات:

مواضع مشترك هيالرى كلينتون و دونالد ترامپ

اقتصاد
1-  آيا دولت فدرال بايد حداقل دستمزد را بايد 

باال ببرد؟
هر دو موافق

2- آيا بزرگساالني كه از خدمات رفاهي استفاده 
رواني  و  جسمي  نظر  از  كه  صورتي  در  مي كنند 

توانايي دارند بايد كار كنند؟
هر دو موافق

3 - آيا سنديكاهاي كارگري براي اقتصاد مفيدند 
يا مضر؟

هيالرى كلينتون:  مفيد
دونالدترامپ:  در تئوري مفيدند، ولي آنها اخيراً فاسد 

شده اند و بايد قدرتشان محدود شود.
4 - آيا كارفرمايان دستمزد مساوي براي كار يكسان 
كه از سوي مرد يا زن انجام مي شود بايد بپردازند؟

هر دو موافق
 Trans-Pacific Partnership از  آيا    -5

پشتيباني مي كنيد؟
هر دو مخالف 

 هيالرى كلينتون:  موارد بسياري در اين موافقت نامه 
مخصوص گنجانده شده كه پنهان هستند.

دونالدترامپ: اين موافقتنامه شركت هاي امريكايي را 
تشويق مي كنند كه مشاغل را از امريكا خارج كنند.

6-  آيا دولت بايد نرخ ماليات براي فروش اوراق 
بهادار، سهام و امالك را افزايش دهد؟

هر دو موافق
كه  باشند  داشته  اجازه  بايد  شهروندان  آيا   -7
پولهاي خود را در حساب بانك هاي خارج از كشور 

پس انداز يا سرمايه گذاري كنند؟
هر دو مخالف

امور سياست داخلي امريكا
 patriot act 1- آيا موافق قانونى ميهن پرستى

هستيد؟
هر دو موافق

2- آيا موسسات و اتحاديه ها بايد اجازه داشته باشند 
بدون محدوديت به كانديداهاى انتخابات كمك كنند؟

هر دو مخالف
3- آيا دولت بايد به ادوارد اسنودن مصونيت عطا 

كند؟
هر دو مخالف

4- آيا هر كسي كه اسلحه مي خرد بايد پيشينه 
جنايي اش مورد بازديد قرار گيرد؟

هر دو موافق
5- آيا دولت بايد سن بازنشستگي را براي استفاده 
از مزاياي سوشال سيكوريتي - خدمات اجتماعي 

باال ببرد؟
هر دو مخالف

6- آيا دولت بايد اجازه داشته باشد امالك افراد را 
براي استفاده هاي عمومي تصرف كند؟

هر دو موافق 
سن  تروريست  تلفن  قفل  مي بايست  اپل  آيا   -7

برناردينو را باز كند؟
هر دو موافق 

امور سياست خارجي
1- آيا دولت بايد اسراييل را مورد حمايت قرار 

دهد؟
هر دو موافق

2- آيا امريكا بايد در سازمان ملل باقي بماند؟
هر دو موافق

3- آيا ارتش بايد اجازه داشته باشد هواپيماهاي 
دورون را بر فراز كشورهاي خارجي براي جمع آوري 
اطالعات و كشتن افراد تروريست به پرواز درآورد؟

هر دو موافق
4- آيا امريكا بايد عليه داعش اعالن جنگ كند؟
هيالرى كلينتون:  بلي ولي فقط با حمالت هوايي

دونالدترامپ:  بلي با گسيل نيروهاي زميني
5- آيا شما از اقدام اوباما را در برداشتن تحريم ها و 

مسافرت به كوبا حمايت مي كنيد؟
هر دو موافق

جمهوري  قرارگاه هاي  به  حمله  از  شما  آيا   -5
اسالمي ايران حمايت مي كنيد؟

كوشش هاي  كه  شرطي  به  فقط  و  مخالف  دو  هر 
ديپلماتيك به جايي نرسند.

6- آيا امريكا بايد براي نابودي موشك هاي دور 
پرواز و قرارگاه هاي اتمي كره شمالي به حمالت 

هوايي دست بزند؟
هر دو مخالف

شكست  ديپلماتيك  اقدامات  اگر  كلينتون:  هيالرى 
بخورد

دونالدترامپ:  چين بايد در اين مورد اقدام كند.

امور اجتماعي
1-  موضع در مورد حكم اعدام؟

هر دو موافق
2- آيا دولت بايد اجازه دهد پرچم كنفدراسيون بر 

روي امالك دولتي به اهتزاز درآيد؟
هر دو مخالف

هيالرى كلينتون:  اين پرچم نماد تبعيض نژادي است 
3- آيا دولت هم چنان به كمك هدفمند به والدين 
جنين  سقط  براي   parenthood plan يعني 

پشتيباني كند؟
هر دو موافق

4-  آيا سوال در مورد جنسيت بايد به قوانين ضد 
تبعيض نژادي اضافه شود؟

هر دو موافق

درمان و سالمتي
1-  آيا دولت بايد با لغو ممنوعيت استفاده از كشت 

و توزيع ماري جوانا موافق باشد؟ 
هر دو موافق فقط به شرط استفاده در مصارف پزشكي 
2- آيا دولت فدرال بايد هزينه درماني افراد كم 

بضاعت را افزايش دهد؟
هر دو موافق

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.ketab.com/yellow.aspx
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101565&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42923&Status=2
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

مراسم هفتمين روز درگذشت حبيب، خواننده تازه درگذشته 
پاپ، در مسجد جامع شهرك غرب تهران در حالى برگزار 
شد كه گزارش ها نشان مى دهد ازدحام جمعيت و مداخله 
نيروهاى انتظامى، جلوگيرى از ورود مردم به مسجد و حضور 
محمد محبيان (پسر حبيب) كه از آمريكا به ايران بازگشته، 

فضاى امنيتى سنگينى ايجاد كرده بود.
به گفته حاضران ابتدا قراربود مراسم هفتمين روز درگذشت 
حبيب ساعت 5 عصر روز يكشنبه 19 جون(30خرداد) به 
و  خانواده  از  امنيتى  داليل  به  كه  شود  برگزار  تهران  وقت 
حاضران خواسته شده اين مراسم بدون اطالع قبلى دو ساعت 
زودتر از زمان از پيش اعالم شده آغاز و پيش از ساعت 5 

عصر خاتمه يابد.
با اين حال حضور گسترده مردم عالقمند به اين خواننده 
تازه درگذشته از ساعت 1 عصر به وقت محلى در منطقه 
شهرك غرب در شمال غرب تهران با لباس سياه و پوسترهايى 
از حبيب گزارش شده بود كه به اخالل در ترافيك منطقه 
انجاميده است. برخى گرازش ها تعداد شركت كنندگان را بالغ 

بر 15هزار نفر تخمين مى زنند.
به گفته شاهدان عينى نيروهاى امنيتى با حضور در ورودى 
محل برگزارى مراسم از ورود مردم جلوگيرى كرده و اجازه 
نداده اند عالقمندان به حبيب در مراسم او شركت كنند. از 

سوى ديگر برپايى زود هنگام مراسم نيز موجب شد تا گروه 
بزرگى از مهمانان و عالقمندان به حبيب پشت درهاى بسته 
مراسم بمانند. اگرچه ماموران امنيتى دليل اين رفتار خود را 
پر بودن سالن اعالم كردند اما تصاوير منتشر شده از داخل 
سالن مسجد جامع شهرك غرب، نشان مى دهد كه بسيارى از 

صندلى هاى آن در طول مراسم خالى مانده است.
اين رفتار نيروهاى امنيتى اعتراض يكى از برادران حبيب را 
به دنبال داشته است كه گفته از حضور در مسجد خوددارى 
كرده و در ميان مردمى هفتمين روز درگذشت برادرش را 
گرامى مى دارد كه در خيابان صداى او هستند. با اين حال با 
مداخله بدون خشونت نيروهاى انتظامى جمعيت منتظر در 

خيابان نيز به سرعت متفرق شده اند.
در حالى كه محمد و احمدرضا پسران حبيب نيز در اين 
مراسم حضور داشته اند اما صحبت هاى همسر اين هنرمند 
تازه درگذشته در مراسم يادبود او پرده از رازى برداشت كه تا 
كنون مسكوت مانده بود. خانم محبيان در اين مراسم حضور 
حبيب در ايران را توفيق اجبارى خوانده و گفته: «او براى 
ديدار خواهرش به ايران آمد اما بنا به داليلى كه نمى توانم 
مطرح كنم، ديگر نتوانست از ايران خارج شود.» اين گفته هاى 
خانم محبيان اين احتمال را تقويت مى كند كه حبيب در 

سال هاى پايانى عمر خود، ممنوع الخروج بوده است.

برگزارى مراسم شب هفتم حبيب در فضاى 
امنيتى، احتماال او ممنوع الخروج بود

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=731&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34493
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2



