
تبار  ايرانى  خبرنگار  تهديد 
«اسرائيل تايمز» توسط پليس 

امنيت تركيه

مقامات  شجريان  محمدرضا 
تلويزيون دولتى ايران را متهم 

به دروغ گويى كرد

درياى  در  ايرانى  مهاجر  سه 
مانش دستگير شدند

بازداشت استاد ايرانى  كانادايى 
توسط سپاه در ايران

 
محروميت دروازه بان پرسپوليس 

به خاطر باب اسفنجى

كه  تاثيرى  و  على  محمد 
درخاطره جمعى ما داشت

لزوم حمايت از حضور زنان در 
عرصه هاى ورزشى
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رايگان
FREE

فيلم  در  مى گويد  گاردين  روزنامه 
كننده،  تهيه  فرانزونى،  ديويد  تازه 
فيلمنامه نويس و برنده جايزه اسكار 
كه به زندگى مولوى شاعر نامدار ايرانى 
خواهد پرداخت، لئوناردو دى كاپريو 
براى ايفاى نقش اين شاعر و عارف 

نامدار ايرانى انتخاب شده است.
تهيه  كه  فرانزونى  ديويد  گفته  به 
كنندگى فيلم مشهور گالدياتور را در 
يك  همانند  موالنا  دارد  خود  كارنامه 
با  بسيار  شخصيتى  است؛  شكسپيير 
مردمش  و  جامعه  براى  كه  استعداد 
ازرش زيادى دارد. ارزشى كه تا همين 

امروز نيز قابل لمس است.

آقاى فرانزونى اعالم كرده كه گزينه 
موالنا  نقش  ايفاى  براى  او  نخست 
بلخى،  مولوى  محمد  الدين  جالل 
لئوناردو دى كاپريو است و همچنين 
جونيور  داونى  رابرت  به  خواهد  مى 
پيشنهاد بازى در نقش دوم فيلم، يعنى 
شمس تبريزى دوست و مراد موالنا، 

را بدهد.
هاليوودى  سرشناس  چهره  اين 
است  قرار  گفته  گاردين  روزنامه  به 
فيلمبردارى زندگى موالنا از سال آينده 

ميالدى آغاز شود.
رومى»  نام«  زير  فيلم  اين  احتماال 
آن  با  غرب  در  مولوى  كه  عنوانى 

شناخته مى شود توليد خواهد شد.
برخى كنشگران اجتماعى با اشاره به 
تكرار مكرر ادعاى تركيه براى مصادره 
بى  نيز  و  موالنا  شخصيت  فرهنگى 
به  ايران  در  اسالمى  دولت  توجهى 
داشته هاى فرهنگى ايرانيان، نگرانند اين 
فيلم با جعل حقايق تاريخى مولوى را 

شاعرى ترك تبار معرفى كند.
با اين حال برخى ديگر از كنشگران 
پرداختن به شخصيت مولوى به عنوان 
براى  دليلى  را  هاليوودى  سوژه اى 
آشنايى گسترده نسل تازه جهان امروز 
ايرانى  بزرگ  شاعر  و  عارف  اين  با 

مى دانند.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

لئوناردو دى كاپريو در نقش 
مولوى بازى خواهد كرد

ديويد فرانزونى در گفتگو با گاردين:

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...!!!

در پى انصراف يوآخيم گاك از اعالم نامزدى براى 
كرمانى،  نويد  نام  آلمان،  رياست جمهورى  انتخابات 
نامزدهاى  از  يكى  عنوان  به  ـ آلمانى،  ايرانى  نويسنده 
شده  مطرح  آلمان  در  آينده  سال  انتخابات  احتمالى 
مليت  هم  اما  است  آلمان  متولد  كرمانى  آقاى  است. 

ايرانى و هم مليت آلمانى دارد.
دارايى،  وزير  فدرال،  آلمان  پارلمان  سخنگوى 
وزير امور خارجه و دكتر كرمانى را افرادى  معرفى 
احتمالى  نامزدهاى  عنوان  به  نام شان  كه  است  كرده 
رياست  سمت  است.  شده  مطرح  رياست جمهورى 
جمهورى آلمان بيشتر جنبه تشريفاتى دارد و رياست 
دولت در اين كشور به عهده صدر اعظم كشور است.

و  ندارد  تعلق  سياسى  حزب  هيچ  به  كرمانى  نويد 
فردى مستقل است.

آقاى كرمانى چندين كتاب تاليفى در حوزه اسالم، 
خاورميانه و مكالمه اسالم و مسيحيت دارد و براى 
اين كتب تاليفى برنده چندين جايزه از جمله جايزه 
صلح انجمن نشر و كتاب آلمان شده است، جايزه اى 
گذشته  سال  آبان ماه  در  دريافتش  حين  وى  كه 
در  و  داد  انجام  جنجالى  سخنرانى  يك  خورشيدى، 
دست  جاى  به  تا  خواست  همگان  از  مراسم  پايان 

زدن، بايستند و براى قربانيان جنگ عراق و سوريه 
دعا كنند.

ايرانى  خانواده  يك  فرزند  چهارمين  كرمانى  نويد 
است كه در شهر زيگن، در غرب آلمان متولد شده 
است. او در رشته هاى فلسفه و شرق شناسى و تئاتر 
در شهرهاى كلن، قاهره و بن تحصيل كرده و سال ها 

براى مجالت و نشريات معتبر آلمانى قلم زده است.
انتخاب رئيس جمهور در آلمان به شكل راى مخفى 
توسط نمايندگان پارلمان فدرال، تعدادى از نمايندگان 
صورت  آلمان  مطرح  چهره هاى  از  برخى  و  شهرها 
ميزان  و  قدرت  نشان دهنده  انتخابات  اين  مى گيرد. 

محبوبيت حزب حاكم و صدراعظم آلمان است.

احتمال نامزدى نويد كرمانى براى رياست جمهورى آلمان

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

فرنودى نهضت  دكتر  خانم 
با كمال تاثر و تاسف با خبر شديم كه خانواده محترم 

فرنودى به سوك نشسته است. اين ضايعه را به شما 
كرده  سفر  عزيز  آن  بازماندگان  براى  و  گفته  تسليت 

آرزومنديم شكيبايى 
ايرانشهر خبرگزارى  تحريريه  و  سردبيرى  مديريت، 
پرسنل شركت كتاب و 08 ايرانيان

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=347&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41890&Status=2
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براي  انتخابي  مسابقات  در  ايران  واليبال  تيم  كننده  خيره  پيروزي هاي  با 
يكبار  مي شود  برگزار  برزيل  در   سپتامبر  ماه  در  كه  ريودوژانيرو   المپيك 
ديگر بايد اهميت كمپين براي حضور زنان در ورزشگاه هاي ايران را جلوه 
گر نمود. اگر پشتيباني و نقش مثبت و بي چون و چراي دختران و زنان   
ايراني در خانه و خانواده نبود اين قهرمانان جوان چگونه مي توانستند به 

اين جايگاه دست پيدا كنند.
ديگر  يكبار  اسالمي  جمهوري  مقامات  سوي  از  نقش  اين  انكار   
پود  و  تار  بلكه  نمي كنند  زندگي  امروز  دنياي  در  آنان  كه  مي دهد  نشان 
اعراب  پيش  سال   1400 متحجرانه  و  مانده  عقب  افكار  انديشه هايشان 

مسلمان را دارد.
 آنها سزاوار  آن نيستند كه اين پيروزي ها را به نام خود ثبت كنند چنانچه 
حسن روحاني بالفاصله پس از انتخاب تيم ملي واليبال ايران پيام تبريك 

براي آنان فرستاد. 
پيام واقعي بايد از سوي زنان ايران صادر مي شد كه با همه توش و توان 
خود  جوانان  از  چنان  هم  عدالتي ها  بي  و  نامهرباني ها  همه  عليرغم  خود 

مي كنند. پشتيباني 

قهرمانان واليباليست ايران راهى المپيك شدند
لزوم حمايت از حضور زنان 

در عرصه هاى ورزشى 
پليس امنيت تركيه طى بازجويى هاى مكرر و اِعمال 
براى  كه  تبار  ايرانى  پناهنده  خبرنگار  يك  بر  فشار 
خبرگزارى اسرائيل تايمز كار مى كند، با آزارِ وى، او را 

مورد تهديد قرار داده است.
 Times Of Israel خبرنگار و  نويسنده  امين  ندا 
كه در كشور تركيه پناهنده است، به سبب حرفه اش 
كه نويسندگى و خبرنگارى براى يك سايت اسرائيلى 
ست بارها توسط پليس امنيت تركيه احضار و مورد 
بازخواست و بازجويى هاى مكرر قرار گرفته است. 
وى كه در اين كشور پناهنده سياسى محسوب مى شود 
و بر اساس قوانين سازمان ملل متحد مى بايست مورد 
حمايت پليس تركيه و سازمان ملل متحد قرار گيرد، نه 
تنها توسط پليس امنيت اين كشور بارها مورد بازجويى 
و اِعمال فشار قرار گرفته است كه اتهاماتى از قبيل 
فاحشگى و جاسوسى نيز به وى نسبت داده شده است.
گفته،  ايرانشهر  خبرگزارى  با  گفتگو  در  امين  خانم 
پليس امنيت تركيه طى هربار احضار وى و بازجويى 
هاى مكرر، در ابتدا از او خواسته تا تمامى مطالبى را كه 
براى اين خبرگزارى مى نويسد در اختيار پليس تركيه 
قرار دهد و زمانى كه با پاسخ منفى اين روزنامه نگار 
ايرانى تبار مواجه شده، در صدد خراب كردن وجهه 
اين نويسنده و خبرنگار برآمده و با نسبت دادن اتهاماتى 
چون فاحشگى و جاسوسى سعى بر تخريب چهره وى 

در انظار عمومى نموده است.
پليس امنيت تركيه همچنين خانم امين را تهديد به 
ثالث  كشور  به  ارجاع  و  تركيه  از  خروج  اجازه  عدم 

نموده و در ادامه بازخواست هاى مكرر خود حتا به 
دادن رشوه به ايشان هم روى آورده است. چنانكه طى 
آخرين مرتبه احضار وى در تاريخ سه شنبه 7 جون 
2016 (18 خرداد ماه)، از ايشان خواسته تا از همكارى 
با خبرگزارى اسرائيلى دست كشيده و با دولت تركيه 

در زمينه هايى كه آنها مى خواهند همكارى كند.
خانم امين مى گويد: «آنها به من گفته اند كه اگر با ما 
كار كنى، چندين برابر آنچه خبرگزارى اسرائيل به تو 
مى دهد به شما خواهيم پرداخت. كه در نهايت بازهم با 
پاسخ منفى من مواجه گرديدند و در ادامه تهديدهايشان 

ما  با  همكارى  عدم  صورت  در  كه  اند  داده  هشدار 
پرونده ات را به مقامات باالتر ارجاع كرده و برايت 

مشكل ساز خواهيم شد.
گفتنى است اين نويسنده و روزنامه نگار جوان ايرانى 
تبار كه به دليل اعتراض به نقض حقوق خود و عدم 
همكارى با پليس تركيه در اين كشور با عدم تامين 
جانى هم رو به روست، بارها اين مسئله را به سازمان 
ملل متحد در تركيه گزارش داده است كه متاسفانه به 
عدم  و  بالتكليفى  در  و  نشده  رسيدگى  او  وضعيت 

امنيت به سر مى برد. 

ميانه  در  انگلستان  ساحل  نزديكى  در  كوچك  قايق هاى  در  ايرانى  مهاجر  سه 
مرزى  نيروهاى  به  را  خبر  كه  بود  ساحلى  گارد  شدند.  دستگير  مانش  درياى 
مرزى  نيروهاى  اما  بروند  بريتانيا  به  داشتند  قصد  نفر  سه  اين  رساند.  بريتانيا 

بريتانيا جلوى آن ها را گرفتند.
وزارت كشور بريتانيا مى گويد اين سه نفر براى بررسى به بندر «دوور» منتقل 
شده اند. ساعت 5:23 صبح روز چهارشنبه بود كه خدمه يك كشتى مسافرتى 
قايق كوچك آن ها را مشاهده كرده به گارد ساحلى اطالع دادند سپس با اعزام 
نيروهاى مرزى اين سه شهروند ايرانى كه جليقه نجات بر تن داشتند، دستگير 

كردند.
سنخگوى وزارت كشور بريتانيا اين اتفاق را تاييد كرد و گفت هر سه نفر به 
شهروند  كه 18  است  آن  از  پس  هفته  يك  حدود  اين  شده اند.  فرستاده  دوور 
آلبانى در نزديكى ساحل كنت به مشكالتى برخوردند و نجات داده شدند. دو 

مرد بريتانيايى كه جان اين آلبانيايى ها را نجات دادند به جرم تالش براى وارد 
كردن غير قانونى آن ها به كشور دستگير شدند.

جلسه دادگاه مهاجران غير قانونى ايرانى به زودى در ميدستون برگزار مى شود.

پايان غير رسمى رقابت هاى درون حزبى 
انتخابات آمريكا و نكاتى كه جالب بود

سه مهاجر ايرانى در درياى مانش دستگير شدند

تهديد خبرنگار ايرانى تبار «اسرائيل تايمز» 
توسط پليس امنيت تركيه
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باالخره با پايان آخرين سه شنبه بزرگ و برگزارى 
هيالرى  كاليفرنيا،  در  حزبى  درون  رقابت هاى 
كلينتون، از رقابتى پر زحمت با برنى سندرز، رقيب 
نيز  ترامپ  دونالد  و  يافت  نجات  خود  دموكرات 
و  گذاشته  پا  زير  را  سياست  عالم  در  قوانين  همه 
رقباى هم حزبى جمهوريخواهش را از ميدان به در 
كرده است. آنها از اين به بعد به سوى هشتم نوامبر 
قدم بر مى دارند. روزى كه به صورت تاريخى پايان 
جدال هاى انها و زمان تبريك بازنده به برنده است. 
نكته اى  چند  حاال،  ان  ان  سى  خبرى  سايت  وب 
انتخابات  حزبى  درون  رقابت هاى  در  مى توان  كه 
رياست جمهورى امسال اياالت متحده به آنها توجه 
كرد را فهرست كرده كه برخى از آنها از اين قرار 

است:

كلينتون تاريخ ساز شد
براى اولين بار يك زن توانسته است نامزد قطعى 

يك حزب عمده سياسى در آمريكا شود.

امسال، سال ترامپ بود
مورد  در  جمهوريخواهان  اصول  همه  ترامپ 
تجارت، ماليات، خدمات اجتماعى، افزايش حداقل 
حقوق را زير پا گذاشت، جمهوريخواهان به او بى 
توجهى كردند و بعد به او خنديدند، اما او با همه آنها 
مبارزه كرد و برد. حاال منتقدان رودزس اما پر نفوذ 
جمهوريخواهان  كه  تازه ايست  پديده  حزبى  درون 
بايد قبل از هشتم نوامبر به آن براى تعامل با رييس 
جمهور آينده در صورت پيروزى شان در انتخابات 

نهايى عادت كنند.

منفى گرايى، امتياز آور است
كارزار كانديداهاى جمهوريخواهان در رقابت هاى 
و  شديدترين  كه  بود  همراه  توهين  با  حزبى  درون 
مخرب ترين آنها را ترامپ انجام داد. او شماره تلفن 
ليندزى گرام را در برنامه زنده سراسرى خواند، جب 
را  روبيو  ماركو  كرد،  توصيف  حال»  «بى  را  بوش 
«روبيو كوچولو» توصيف كرد و تد كروز را «كروز 
نامزدهاى  به  برچسب ها،  اين  همه  ناميد.  چاخان» 

رقيب ترامپ چسبيده است!
ترامپ به هيالرى كلينتون نيز لقب كالهبردار داده 
رقباى  از  موثرتر  كه  است  مصمم  كلينتون  اما  است 

جمهوريخواه ترامپ با او مبارزه كند.

انقالب سندرز
رقابت هاى  وارد  سال 2016  در  سندرز  كه  زمانى 
دموكرات  سوسيال  يك  را  خود  او  شد،  انتخاباتى 
كنگره،  و  ورمانت  ايالت  از  بيرون  كه  كرد  معرفى 
ژوئيه  در  كه  زمانى  اما  نبود.  شده  شناخته  چندان 

در  او  ديدن  براى  نفر  هزار   10 حدود   2015
و  سراسرى  رسانه هاى  كردند،  تجمع  ويسكانسين 
ستاد انتخاباتى كلينتون مجبور شدند كه به او توجه 
كنند. بى تفاوتى سندرز به اين كه يك كانديدا چگونه 
بايد عمل كند، باعث شد كه طرفدارانش بيشتر از او 
خوششان بيايد. ميراث سندرز حمايت عظيمى است 
كه او بيشتر از جانب راى دهندگان جوان، يعنى 18 

ساله ها تا 29 ساله ها كسب كرد.

«ايميل هاى لعنتى»
هيالرى  با  مناظره  اولين  در  سندرز  برنى  وقتى 
ايميل هاى  درباره  شنيدين  از  مردم  گفت  كلينتون 
راى  تشويق  مورد  او   شده اند»  خسته  او  لعنتى 
از  آنها  راستى  به  گرفت.  قرار  دموكرات  دهندگان 
شنيدن درباره اين ايميل ها كه جمهوريخواهان دائم 
آنان  مقصود  شده اند.  خسته  مى كنند  اشاره  آن  به 
ايميل  از  كلينتون  هيالرى  استفاده  جنجالى  موضوع 
تصدى  زمان  در  كارى  ايميل  جاى  به  خصوصى 

وزارت خارجه آمريكا است.
با  مبارزه  در  او  كه  بود  اين  سندرز  حرف  معنى 
كلينتون، به سابقه وى در استفاده از ايميل شخصى 
وال  موضوعات  در  عوض  در  و  نمى كند  اشاره 
استريت، بازرگانى، انرژى و... كلينتون را به چالش 

خواهد كشيد.

«سيستم با تقلب همراه است»
هم ترامپ و هم سندرز گفتند كه سيستم انتخاباتى 
درون حزبى با تقلب همراه است. اما آيا آنها درست 
واقعا.  نه  مى گويد:  سى ان ان  نويسنده  مى گفتند؟ 
راى  آغاز  از  قبل  از  حزبى  درون  انتخاباتى  قوانين 
گيرى ها تعيين شده بود و هيچوقت نيز تغيير نكرد. 
اما به نظر مى رسد دفاع از آراء «سوپر دلگيت ها» يا 
كنوانسيون  در  آنها  آراء  كه  ويژه  حزبى  نمايندگان 
ملى حزب براى انتخاب نامزد نهايى به نتايج ايالتى 

وابسته نيست، دشوارتر شده است.

ثروت خوشحالى نمى آورد
سندرز  و  ترامپ  جز  به  كانديداها  از  كدام  هر 
از  كه  سياسى  (كميته  پك»  «سوپر  يك  حمايت  از 
خود  نظر  مورد  كانديداى  تبليغاتى  هاى  فعاليت 
تلويزيون ها  بودند.  برخوردار  كند)  مى  حمايت 
زيادى  پول هاى  كانديداها  انتخاباتى  تبليغات  براى 
تقريبا  خود،  شدن  خبرساز  با  ترامپ،  اما  مى گيرند 
رسانه ها به  در  را  اندكى خود  با هزينه  يا  و  مجانى 

طور مرتب مطرح كرد.

«تى پارتى» جوان چپگرا
نشان  كرد،  خود  جذب  سندرز  كه  جوانانى  همه 
داد كه حزب دموكرات شاهد شكوفايى يك پايگاه 
تندرو است كه به سرعت حزب را به سمت «چپ» 
و  نيست  جديد  پديده  يك  اين  البته  مى برد.  پيش 
پيشتر نيز در سال 2004 به وجود آمد اما در سال 

2016 به سرعت رشد يافت.
 زنان مسن تر، آمريكاييان سياهپوست، و دگرباشان 
جنسى (همجنسگرايان مرد و زن، دو جنس گرايان 
و تراجنسيتى ها) همچنان با كلينتون هستند، اما راى 

دهندگان جوان و فعاالن جذب سندرز شدند.

انتخابات 2020
از همان لحظه اى كه رقباى سابق ترامپ از ميدان 
انتخابات امسال خارج شدند، به نظر مى رسد كه در 
حال آماده كردن خود براى انتخابات 2020 رياست 
جمهورى هستند. آنها تصور مى كنند كه ترامپ در 

انتخابات مى بازد.
اين پيش دستى جمهوريخواهان دو معنا دارد. آنها 
از كاخ سفيد براى چهال سال اينده با اميد شده اند و 
مى انديشند كه پرونده كلينتون را به مانند كارتر در 

همان دوره اول بپيچند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29889&Status=2
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منابع خبرى در اسرائيل مى گويند خبرنگار شبكه عربى 
زبان العالم متعلق به جمهورى اسالمى كه هفته قبل در 

بلندى هاى جوالن دستگير شده بود آزاد شده است.
بسام الصفدى 43 ساله پس از آزادي گفت كه بازجويي 
ها بيشتر در مورد نوشته هايي بود كه او روي فيس بوك  
گذاشته بود تا همكاري اش با شبكه تلويزيوني العالم. 

اين خبرنگار كه امروز يكشنبه 5 جون از زندان اسراييل 
ازاد شد هفته گذشته بدليل مظنون بودن به همكاري با 
تروريستها توسط مقامات امنيتي اسراييل دستگير شده 

بود.
واقع  مسادا  ساكن  دروزي  عرب  يك  الصفدى  بسام 
در بلندهاي جوالن است كه به عنوان خبرنگار شبكه 
تلويزيوني العالم كه متعلق به دولت جمهوري اسالمي 

است فعاليت مي كند 

در كانون خبر:
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حال  در  كاليفرنيا  شمال  در  كه  شجريان  محمدرضا 
سپرى كردن مراقبت هاى پزشكى دوره شيمى درمانى 
است، در گفتگو با روزنامه دولتى ايران چاپ تهران گفته: 
«اين ادعا كه من اجازه نداده ام مناجات ربنا از تلويزيون 

پخش بشود يك دروغ است.»
آقاى شجريان در جريان گفتگوى مفصل خود با شاهرخ 
يوسركانى كه در شماره صبح دوشنبه 17 خرداد 1395 
خورشيدى روزنامه ايران در تهران چاپ شده، مى گويد: 
«ربنا متعلق به من هم نيست. متعلق به مردم است. جزو 
زندگى و عواطف مردم است و هيچكس حق ندارد آن 
را از مردم بگيرد. من كه صاحب اين اثر هستم و در واقع 
آن را خلق كردم هم مى گويم متعلق به مردم اســت. 
من ربنا را هرگز از مردم دريغ نكردم. حال اگر اقتضاى 
سياست اسـت كه صداى من را به هيچ صورتى پخش 
نكنند، خودشان مى دانند ولى دروغ نگويند كه ربنا را من 

نگذاشته ام پخش كنند.»
با توجه به آغاز ماه رمضان در ايران كه ازسحرگاه روز 
سه شنبه آغاز مى شود بار ديگر موضوع پخش مناجات 
مشهور ربنا داغ شده است. اين مناجات اسالمى با صداى 
استاد شجريان در سال هاى نخستين پس از وقوع انقالب 
1357 خورشيدى در ايران توليد شد و همه ساله در ايام 
ماه رمضان پيش از اذان مغرب از راديو و تلويزيون دولتى 
ايران پخش مى شد اما پس از وقايع انتخاباتى سال 1388 
مردمى  اعتراضات  از  شجريان  محمدرضا  حمايت  و 
(جنبش سبز) پخش كليه آثار وى از راديو و تلويزيون 

دولتى ايران ممنوع گرديد.
شجريان در طول 7 سال گذشته از برگزارى كنسرت 
در ايران نيز محروم بوده است. با اين حال او گفته خود 
را مسئول مى داند اما سياسى نيست و افزوده: «براى دل 
مردمم مى خوانم» و «اگر شنونده من خوشحال است من 
هم خوشحالم و موسيقى شاد ارائه مى كنم. اگر ناراحت 
است مطابق حال او كار ارائه مى دهم. من كار اجتماعى 
انجـم مى دهم كار سياسى نمى كنم. كار من اجتماعى 
است و از درد اجتماع مى گويم. گاهى به خود اجتماع 
بايد تذكر بدهيم و بگوييم اشتباه مى كنيد. و گاهى دولت 

دارد در مورد مردم اشتباه مى كند ما مى گوييم كه اشتباه 
نكن و مــردم چيز ديگرى مى خواهند. اين كار يك تذكر 
است، اين كار سياسى نيست. اما اگر مردمى را دور هم 
جمع كنيم و حزبى تشكيل دهيم؛ وقتى يارگيرى مى كنيد 
و مى خواهيد به قدرتى برسيد و يك ايدئولوژى را پياده 
كنيد اين مى شود كار سياسى. من نه يارگيرى كردم، نه 
كنفرانس براى عده اى گذاشتم كه كارى انجام دهيم. اگر 
اين كارها را مى كردم مى شد سياسى. من كارى هم كه 
مى كنم براى مردمانى است كه با هر اعتقادى كه دارند 

زندگى مى كنند.»

رسانه هاى ايران از محروميت شش ماهه دروازه بان 
تيم پرسپوليس به دليل «پوشش نامناسب و خارج از 
عرف»!!! خبر داده اند. بنا بر اين گزارش ها يكى از 
موارد منجر به محروميت سوشا مكانى  از فوتبال، 
كاركتر  يك  اسفنجى  باب  زرد  شلوار  پوشيدن 

كارتونى بوده است.
به  تهران  پرسپوليس  تيم  دروازه بان  مكانى  سوشا 
فضاى  در  خصوصى اش  عكس هاى  انتشار  دنبال 

مجازى بازداشت شد و مدتى را در زندان گذراند.
جنجال  مجازى  فضاى  در  عكس ها  اين  انتشار 
پرسپوليس  باشگاه  دروازه بان  و  كرد  پا  به  زيادى 
گفته بود كه فرد حاضر در عكس نامزد اوست اما 

اين موضوع مانع از بازداشت او نشد.
انتشار  به  تهران  دادستان  بازداشت،  اين  دنبال  به 
عكس و تصاوير آنچه «خالف شئون اسالمى»!!! در 

فضاى مجازى خواند، هشدار داد.
با اين همه سوشا مكانى پس از مدتى از زندان آزاد 

شد و محروميتى براى او درنظر گرفته نشد.
حكم محروميت شش ماهه اين فوتباليست بدون 
آن  آيا  كه  نيست  مشخص  و  شده  منتشر  جزئيات 
رسانه ها  اما  خير.  يا  دربرمى گيرد  هم  را  بازداشت 
عمدتا به تصويرى از سوشا مكانى اشاره كرده اند كه 

با شلوار زرد به تمرين پرسپوليس آمده است.
انتشار عكس هاى خصوصى هنرمندان و ستارگان 
برخوردهايى  باعث  گذشته  سال هاى  در  ورزشى 
زندانى شدن آنها  مانند ممنوع التصويرى و يا حتى 
شده، چرا كه برخى از اين تصاوير مغايرت زندگى 
تبليغ  و  پسند  مورد  زندگى  سبك  با  آنها  شخصى 

مراجع رسمى را نشان مى دهد.

دانشگاه  در  «مردم شناسى»  رشته  ايرانى  استاد  يك 
كنكورديا مونترال كانادا كه براى «سفرى تحقيقاتى» 
سپاه  اطالعات  حفاظت  سوى  از  بود  رفته  ايران  به 

پاسداران بازداشت شده است.
خانواده هما هودفر در بيانيه اى كه روز چهارشنبه 19 
خرداد منتشر كردند، گفته اند كه در 19 اسفند 1394 و 
دو روز قبل از خروج وى از ايران، نيروهاى حفاظت 
و  برده  يورش  او  خانه  به  پاسداران  سپاه  اطالعات 
مدارك  لپ تاپ،  جمله  از  شخصى اش  وسايل  كليه 
پاسپورت ها  تلفن،  گوشى  تحقيق،  اوراق  شناسايى، 
و برخى از كتاب هاى شخصى اين استاد دانشگاه را 
توقيف و به وى اعالم كردند كه ممنوع الخروج است.

به گفته خانواده خانم هودفر، اين استاد دانشگاه پس 
از مدتى به قيد وثيقه آزاد شد اما جلسات بازجويى 
از او ادامه داشت تا اينكه روز دوشنبه 17 خرداد پس 
قبلى،  اعالم  بدون  و  امنيت  دادسراى  به  احضار  از 

بازداشت شد.
اين بيانيه مى گويد كه وكيل و اعضاى خانواده هودفر 
اجازه مالقات با او را نداشته اند و دليل بازداشت اين 

استاد دانشگاه نيز به آنها اعالم نشده است.
خانواده خانم هودفر گفته اند كه او به گونه خطرناكى 
از يك نوع بيمارى عصبى - عضالنى به نام مياستنى 
اما  مى برد  رنج  عضالنى)  شديد  (ضعف  گراويس 

اجازه پيدا نكرده اند كه داروهاى او را در اختيارش 
قرار دهند.

خانواده هما هودفر تاكيد دارند كه به شدت نگرانى 
سالمت اين استاد دانشگاه هستند.

اين بيانيه يادآورى مى كند كه خانم هودفر «سياسى 
نيست» و صرفا به فعاليت هاى علمى و تحقيقاتى به 
ويژه درباره بهبود وضعيت زنان در جوامع اسالمى 

مشغول بوده است.
خانواده هما هودفر در پايان با اشاره به اينكه اين 
و  كانادايى  ايرانى،  مليت هاى  داراى  دانشگاه  استاد 

ايرلندى است، از هر سه دولت خواسته اند تا وضعيت 
براى  را  زمينه  و  كرده  پيگيرى  جدى  طور  به  را  او 

آزادى وى فراهم كنند.
هما هودفر 65 سال دارد.

بازداشت اتباع چند مليتى در ايران سابقه دارد. زهرا 
كاظمى يكى از اتباع ايرانى بود كه تابعيت مضاعف 
كانادايى نيز داشت و پس از سفر به ايران زندانى و 

در زندان كشته شد.
رسميت  به  را  دوگانه  تابعيت  اسالمى،  جمهورى 

نمى شناسد.

ضيا محمود اوف وزير سابق در دولت آذربايجان 
ساختمانى  هاى  پروژه  شريك  ترين  اصلى  و 
دونالدترامپ در كشور آذربايجان، از سوي دولت 
غيرقانوني  خريد  و  پولشويي  به  متهم  امريكا 

اسلحه براي جمهوري اسالمي شده است.
چند هفته پيش ايوانكا ترامپ ، ويديويي از اين 
پروژه در حال اتمام را براي تماشاي عمومي ارائه 
كرد ولي به فاصله كوتاهي بدليل اعالم فساد پدر 
از  پروژه  اين  به  مربوط  اطالعات  ترامپ  شريك 
پروژه  اين  شد.  حذف  ترامپ  سايت  وب  روي 

در  ساختمان  بلندترين  ترامپ  المللي  بين  هتل 
پيش  ماه   6 آن  ساختمان  كه  بود  إذربايجان  باكو 
رياست  انتخابات  براي  ترامپ  كانديداتورى  از 

جمهوري از حزب  جمهوري خواه آغاز شد.
گارتن  آلن  ترامپ  سخنگوي  حال  همين  در 
معامله  اين  در  فساد   متهم به  كه وزير  كرد  اعالم 
شركت نداشته و شراكت با فرزند 35 ساله وزير 
البته  است.  نداشته  اخالقي  يا  قانوني  مانع  هيچ 
دليل  به  ترامپ  مخالفان  سوي  از  استدالل  اين 
اين  در  او  شريك  سوي  از  كه  هنگفتي  پول 

اين  به  توجه  با  است  شده  گذاري  سرمايه  پروژه 
صرف  وقتش  بيشتر  و  دارد  سال   35 فقط  او  كه 

پذيرند. نمي  شده  دانشگاهيش  تحصيالت 
 الزم به ياداوري  است كه دونالد ترامپ هميشه 
هر  براي  را  ها   بهترين  تواند  مي  كه  اين  از 
اين  و  است  داده  سخن  داد  كند  انتخاب  موقعيتي 
زماني بيشتر اهميت پيدا مي كند كه اگر ترامپ به 
رياست جمهوري گزيده  شود بايد حدود 3600
منصوب  دولتي  مختلف  هاي  جايگاه  در  را  نفر 

كند.

محمدرضا شجريان مقامات تلويزيون دولتى ايران را متهم به 
دروغ گويى كرد

شريك آذربايجانى ترامپ به پولشويى و خريد 
اسلحه براى ايران متهم شد

اسراييل خبرنگار 
شبكه ايرانى 

العالم را آزاد 
كرد

محروميت دروازه بان پرسپوليس به خاطر 
باب اسفنجى

بازداشت استاد ايرانى  كانادايى توسط سپاه در ايران 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497
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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پناهندگان سياسى و مطبوعاتى ايرانى به 
نقض حقوق خود در تركيه اعتراض دارند

نقش محمد علي كلي در آزادى جيسون رضاييان
در كانون خبر:

www.iranshahrnewsagency.com

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

گروهى از روزنامه نگاران و فعاالن سياسى ايرانى 08 08 08 9 818
مى  بيانيه  طى  هستند  پناهجو  تركيه  در  كه  تبار 
نقض  تركيه  در  آنها  انسانى  و  اوليه  حقوق  گويند 
شده و مقامات مسئول نيز از در رسيدگى به پرونده 
پناهجويان سياسى و مطبوعاتى به عمد تعلل مى كنند. 
آنها خواستار پاسخگويى كمسارياى عالى پناهندگان 
سازمان ملل و توجه رسانه ها به وضع خود شده اند.
متن اين بيانيه كه خطاب به تمامى گروه هاى سياسى 
و سازمانهاى حقوق بشرى و سازمان ملل متحد مى 
باشد كه با وجود اطالع از شرايط وخيم پناهندگان 
سياسى و مطبوعاتى در كشور تركيه، گامى در جهت 
احقاق حقوق اين انسانهاى طرد شده از وطِن خود بر 

نمى دارند، به شرح زير است:
دگرباش  پناهندگان  از  كثيرى  جمع  كه  حالى  در 
و  اجتماعى  پناهندگان  دادگان،  دين  تغيير  جنسى، 
پذير  پناهنده  كشور  در  حادى  مشكل  با  كه  كسانى 
تركيه مواجه نيستند به پروسه پناهندگى شان سريعا 
رسيدگى شده و به كشور ثالث فرستاده مى شوند و 
همچنين مورد حمايت سازمانها و نهادهاى مربوط به 
كشور  كه  شرايطى  در  و  دارند،  قرار  مشكلشان  نوع 
تركيه جايگاه امنى براى اينگونه پناهندگان مى باشد و 
مى توانند مانند انسانهاى ديگر زندگى نرمالى داشته 
نهايت  در  و  شود  رسيدگى  شان  مسئله  به  تا  باشند 
امنيت  نظر  از  و  گردند  پذيرى  پناهنده  كشور  راهى 
پناهندگانى  گيرند،  نمى  قرار  اولويت  در  هم  جانى 
وجود دارند كه نه تنها در ايران تامين جانى نداشته 
و ندارند كه در كشور تركيه هم از اين قبيل آزارها 
و شكنجه ها آسوده نبوده و نيستند. اين پناهندگان 
سياسى و مطبوعاتى نه تنها قربانى سياست هاى دو 
كشور مذكور مى شوند، كه هيچ نهاد و ارگان حقوق 
جهت  اقدامى  هم  متحد  ملل  سازمان  نيز  و  بشرى 
اين  با  و  نمايد  نمى  آنها  پرونده  روال  به  رسيدگى 
توجيح كه حجم پناهندگان در اين كشور زياد است، 

به نوعى آنها را از سر خود باز مى كند.
الزم به ذكر است كه داليل ارائه شده توسط سازمان 
ملل متحد جهت عدم رسيدگى به وضعيت پناهندگان 
سياسى، حجم وسيع پناهندگان ايرانى در خاك تركيه 
مى باشد. اما با توجه به مشاهدات چطور ممكن است 
كه جمع كثيرى از اين پناهندگاِن غير سياسى (واقعى) 
و نيز پناهندگان (جعلى) با مدارك ساختگى موفق به 
كسب قبولى از اين سازمان بشوند اما پناهندگانى كه به 
واقع جانشان در خطر است همچنان مورد بى توجهى 
قرار گيرند؟ اگر بهانه سازمان ملل نداشتن زمان مى 
باشد، چگونه است كه حجم وسيعى از اين پناهندگان 
موفق به اخذ قبولى از اين سازمان و ارجاع به كشور 
ثالث شده اند؟ و البته يكى از مواردى كه در اينجا به 
صورت شفاهى مدام هم گفته مى شود اين است كه 
و  نميدهد  كشور  سياسى  پناهندگان  به  ملل  سازمان 
با توجه به اين گفته شاهد آن هستيم كه پناهندگان 
كشور  به  ممكن  زمان  ترين  سريع  در  سياسى  غير 
سوم ارجاع داده مى شوند اما در خصوص پناهندگان 
سياسى نه تنها چنين نيست، كه در بالتكليفى محض 

نيز قرار دارند.
و نكته ديگر اينكه سازمان ملل متحد در تركيه حتا از 
دادن مشاوره و پاسخگويى به اين دسته از پناهندگان 
نيز دريغ مى كند كه مداركى براى اثبات اين مهم در 
دست مى باشد كه در صورت نياز ارائه خواهد شد. 
صورت  به  پناهنده  يك  جان  كه  مواردى  در  حتا  و 
آشكار در خطر مى باشد و با مراجعه و ارائه مدارك 
به سازمان ملل، از اين نهاد طلب كمك مى كند هم 
اين  در  اقدامى  هيچگونه  تنها  نه  متحد  ملل  سازمان 
نمى  هم  ايشان  پاسخگوى  حتا  كه  نكرده  خصوص 
اشخاصى  چنين  كه  بايست  مى  شايد  البته  و  باشند. 
در اين حياط خلوت جمهورى اسالمى قربانى شوند 
تا شايد روزى سازمانها و نهادهايى كه داعيه دفاع از 
حقوق بشر را دارند، چشم باز كرده و فجايعى را كه 
درحال وقوع در اين حيطه جغرافيايى ست ببينند و 
گامى در جهت احقاق حقوق آنها بردارند. اما بايد به 

اين مسئله انديشيد كه تا به كى و تا كجا اين معضل 
تداوم خواهد يافت؟

غير  پناهندگان  از  گروهى  كه  اينجاست  جالب  و 
سياسى كه بسيارى از ايرانياِن گريخته از كشور مى 
باشند، به هر دليلى وارد خاك تركيه شده و پس از 
آن يك شبه تغيير دين ميدهند...! و چگونه است كه 
آنها در ديد سازمان ملل با عدم امنيت مواجه اند ولى 
پناهندگان سياسى و مطبوعاتى كه هر عقل سالمى با 
در نظر گرفتن منطق، اين مهم را در مى يابد كه به طور 
قطع از سوى جمهورى اسالمى مورد تهديد و آزار 
قرار ميگيرند، هيچ خطرى تهديدشان نميكند و مى 
بايست صبورانه در انتظار رسيدن نوبتى كه مشخص 
هم نيست چه زمانى نصيبشان خواهد شد، قرار گيرند 
تا شايد روزى به اوضاعشان رسيدگى شود؟! و البته 
چه مهم است اگر شخصى ديگر چون «جمال حسينى 
سردبير هرانا» كه به طرز مشكوكانه اى در خاك تركيه 

كشته شد، به اين عنايت الهى برسد؟!
اينكه  ست  يادآورى  به  الزم  كه  ديگرى  مسئله  و 
و  حقوقى  اشخاص  و  ها  شركت  كه  است  چگونه 
حقيقى تحت عنوان تهيه كيس براى آنان كه در پى 
زندگى بهتر به اين كشور مهاجرت مى كنند، وجود 
دارند كه با دريافت مبالغى هنگفت براى آنها پرونده 
روانه  و  بخشيده  تسريع  را  كارشان  و  كرده  سازى 
پليس  كه  است  چگونه  و  نمايند؟  مى  ثالث  كشور 
تركيه چنين مواردى را ناديده مى گيرد و ادعا بر عدم 
آگاهى در اين خصوص دارد اما زير و روى زندگى 
پناهندگان مطبوعاتى را در آورده و حتا آنها را تهديد 
سازمان  قوانين  بنابر  امر  اين  كه  ميكنند  بازجويى  و 
تحت  كه  بايست  مى  و  شده  تلقى  جرم  متحد  ملل 
پيگرد قانونى قرار گيرد. و چطور است كه سازمان 
ملل افرادى را جهت نظارت بر عملكرد پليس اين 

كشور در نظر نمى گيرد؟
يك پناهنده سياسى كه وارد خاك تركيه مى شود 
بدون پشتوانه مالى، عدم داشتن اجازه كار قانونى و 
بدون هيچگونه حمايت مالى و با عدم امنيتى كه با 
بايد  چه  وخيمى  شرايط  چنين  در  است،  مواجه  آن 
كند و به كجا پناه برد؟ و اينكه اين پناهندگان سياسى 
در خاك تركيه و توسط دولت تركيه تحت عناوين 
مختلف مورد آزار و اذيت قرار مى گيرند. و يكى از 
داليل اين اِعمال فشارها از سوى دولت تركيه بر اين 
جمهورى  دروغگوى  رژيم  كه  است  اين  پناهندگان 
اسالمى تحت هيچ شرايطى، هيچگاه حاضر به قبول 
اين حقيقت كه افراد بسيارى در ايران تحت عنوان 
حقيقى  جرم  كه  اند  شده  بازداشت  نظام  عليه  تبليغ 
آنها فعاليتهاى فرهنگى و مطبوعاتى بوده است، نمى 
صورتى  به  را  آنان  وجهه  تا  كند  مى  سعى  و  باشد 
ديگر جلوه دهد و حتا از هر طريق ممكن اتهاماتى 
واهى براى آسيب رساندن به آنها نسبت ميدهد كه 
جاسوسانه  فعاليتهاى  به  توان  مى  خصوص  اين  در 
ماموران سپاه پاسداران كه به صورت ويژه براى اين 
مهم فرستاده شده اند اشاره كرد كه با ورود به زندگى 
شخصى اين پناهندگان، اطالعاتى از آنها اخذ كرده و 
در مواردى آسيب هايى را به آنان روا داشته و نهايتا 
اهداف جمهورى اسالمى را جهت سركوب اشخاص 

سياسى پناهنده در كشور تركيه اجرا كرده اند.
اين  كردن  شكنجه  روشهاى  از  ديگر  يكى  و 
پناهندگان سياسى توسط جمهورى اسالمى در خاك 
آنها  وسيله  بدين  تا  آنهاست  كردن  بايكوت  تركيه، 
ناكارآمد  موجوداتى  به  تا  كنند  افسرده  و  منزوى  را 
اين  تمامى  واسطه  به  كه  شوند  تبديل  سرخورده  و 

شكنجه ها انسانهايى بيمار تحويل جامعه جهانى داده 
شود كه به طور قطع مى بايست مدتها مورد درمان 
قرار گيرند تا به شرايط نرمال زندگى خود برگردند. 
و البته معضل مذكور كامال مشهود است و امرى ست 
كه سالهاست توسط جمهورى اسالمى در خاك تركيه 
اسالمى  جمهورى  بايد گفت كه  انجام مى پذيرد و 
تا كنون در خصوص شكنجه پناهندگان سياسى در 

خاك تركيه موفق نيز بوده است.
با توجه به تمامى اين معضالت حال به اين نكته 
مى رسيم كه اگر قرار است اوضاع به همين منوال 
ادامه پيدا كند چرا سازمان ملل به صورت آشكارترى 
به  محكوم  كه  كند  نمى  اعالم  سياسى  پناهندگان  به 
شكنجه، مطرود شدن و در نهايت مرگ هستيد؟ كه 
يك  به  دست  مشترك  اقدامى  طى  مان  همه  يكباره 
خودكشى دسته جمعى بزنيم تا شاهد لحظه به لحظه 

مرگ تدريجى مان در اين خاك نباشيم. 
حقايق  بتوانيم  كه  است  اين  بر  ما  اميد  نهايت  در 
را آشكار و دروغها و نيرنگها را افشا كنيم. چرا كه 
موجود  مدارك  و  ها  تجربه  مشاهدات،  به  توجه  با 
در خصوص وضعيت پناهندگى در تركيه اين نكته 
كامال مشهود است كه همواره پناهندگان سياسى و 
مطبوعاتى مورد ظلم و نقض حقوقشان قرار گرفته 
اند و هميشه تحت فشار و تهديد از سوى نيروهاى 
جمهورى اسالمى در تركيه بوده و هستند. و شايان 
ذكر است كه جمهورى اسالمى در طول 38 حكومت 
مخالفان  شكنجه  و  آزار  در  همواره  ايران  بر  خود 
نيز  موفق  خواند،  مى  مجرم  را  آنها  تمامى  كه  خود 
بوده است. و البته بسيار تاسف برانگيز است كه با 
چنين جناياتى مواجه ايم، جناياتى كه مشابه آن در 
ايران انجام مى شود ولى در اينجا به گونه اى ديگر 
صورت مى گيرد. كه گرچه ما زندانيانى محبوس در 
چهار چوب ساختمان يك زندان نيستيم اما زندانيانى 
هستيم كه در محدوده جغرافيايى كشورى به نام تركيه 
و  روانى  هاى  شكنجه  شاهد  روزه  هر  و  محبوسيم 
جسمى خود در سرزمينى كه برايمان مخوف تر از 
زندانهاى وزارت اطالعات ايران مى باشد، اما ظاهرى 

متفاوت و شيك تر دارد، قرار گرفته ايم.
و درخواست ما از نگارش اين بيانيه اين است كه 
نهادهاى  و  اشخاص  بشرى،  حقوق  هاى  سازمان 
سياسى، خبرگزارى ها و خبرنگاران و البته كميسارياى 
عالى پناهندگان سازمان ملل متحد به اين حقايق تلخ 
اما واقعى توجه كرده و نگذارند تا بيش از اين حقوق 
ما مورد نقض واقع شود و به نام عدالت به حق انسانى 

ما رسيدگى نمايند.

متن اين بيانيه به امضاى گروهى از فعاالن سياسى، 
از  است  رسيده  مدنى  كنشگران  و  نگاران  روزنامه 
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زرگر...

به  كه  پست  واشنگتن  خبرنگار  رضاييان  جيسون 
مدت 545 روز در جمهوري اسالمي محبوس بود 
در يك مصاحبه اختصاصي با CNN شنبه 4 جون 
2016 فاش كرد كه محمد علي كلي به خالصي او 

كمك كرده است.
در ماه مارچ 2015 محمد علي كلي در يك اعالميه 

كه بخشي از ان به قرار زير  است نوشت:
« من بسيار متاسفم كه شخصا نمي توانم در آنجا 
براي درخواست آزادي شما حضور داشته باشم ولي 
براي آزادي شما دعا مي كنم. اميد من اين است كه 
دولت و سيستم قضايي جمهوري اسالمي ايران به 

حبس درازمدت جيسون  رضاييان پايان دهد. «
محمد  كمك  آوري  ياد  در  كه  رضاييان  جيسون 
توانم  نمي   » گفت  بود  شده  احساساتي  بسيار  علي 
داشت.  اهميت  من  براي  چقدر  او  پشتياني  بگويم 

بيان آن برايم بسيار دشوار است «.
رضاييان  هم چنين توضيح داد زماني كه نگهبانان 

كلي  علي  محمد  كه  شدند  متوجه  زندان  در  من 
درخواست رهايي مرا از مقامات جمهوري  اسالمي 
از  و  نمودند  رفتار  من  با  ديگري  طور  است  نموده 
حالت هاي آنها به خوبي مي شد فهميد كه با شك به 
اتهام من در مورد جاسوسي مي نگرند. محمد علي 
خاطر  رضاييان  بود.  محبوب  بسيار   ايران  در  كلي 
نشان ساخت كه با توجه به كارهاي عام المنفعه اي 
كه محمد علي در درازاي تمام سال هاي زندگيش 

به  را  او  داد  انجام  بودن،  ورزشي  قهرمان  بر  عالوه 
يك اسطوره نه فقط در امريكا بلكه در تمامي جهان 

مبدل كرده بود.
رضاييان كه ژانويه 2016 پس از امضاي برجام از 
زندان رها شد در اين مصاحبه به خبرنگار سي ان 
ان گفت كه «هر روز بهتر و بهتر مي شود» و يكبار 
دوران  در  او  مورد  در  كه  هايي  گزارش  از  ديگر 

زنداني بودنش انتشار مي يافت قدرداني كرد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38395&Status=2
http://www.08.net/08bus/HumanCheck.aspx?type=r&BId=752
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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در حالى كه حسن روحانى به آخرين مراحل دوران 
زمامدارى اش نزديك ميشود، كاهش نرخ تورم كشور 
در زمره معدود دستآورد هاى اقتصادى است كه دولت 

او مى تواند بر آن ها تكيه كند.
دستگاه توليدى ايران در گرداب ركودى سنگين دست 
و پا ميزند و «سر در گمى»  شايد مناسب ترين صفتى 
باشد كه در مورد سياستگذارى اقتصادى كشور بتوان 
به كار برد. در پى شكست برنامه هاى اصالحى هاشمى 
رفسنجانى و محمد خاتمى، اين سومين شكست يك 
است  اسالمى  جمهورى  در  منتخب  اجرايى  دستگاه 
كه با اميد ها و وعده هاى بزرگ براى دگرگون كردن 
ساختار اقتصادى كشور به ميدان ميايد، ولى در برخورد 
با موانع بيشمار ناشى از جوهر نظام سياسى، از نفس 

مى افتد و به انفعال كشانده ميشود.
در اين ميان كاهش تنش در عرصه قيمت ها يكى از 
شاخص هاى نادرى است كه در مجموعه نماگر هاى 
اقتصادى كنونى مى تواند براى دولت حسن روحانى 
مثبت تلقى شود. به ارزيابى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى، نرخ تورم ايران از 34.7 در صد در سال 1392 
به 15.6 در صد در سال 1393 و 11.9 در صد در سال 

1394 كاهش يافته است.
همان منبع نرخ تورم را در ارديبهشت ماه سال جارى 
10.4 در صد اعالم كرده كه با تك رقمى شدن فاصله 
چندانى ندارد. با تكيه بر همين ارزيابى، ولى اهللا سيف 
رييس كل بانك مركزى به تازگى پيش بينى كرد كه 
نرخ تورم ايران در تابستان امسال بعد از بيست و پنج 
سال به زير ده در صد باز خواهد گشت. ديگر مسئوالن 
ارشد كشور، از رييس جمهورى گرفته تا وزير امور 
اقتصادى و دارايى نيز اطمينان دارند كه در آينده بسيار 
نزديك مى توانند تك رقمى شدن تورم را در ايران 
جشن بگيرند. ياد آورى ميكنيم كه در تاريخ جمهورى 
و   1364 سال هاى  در  تنها  ايران  تورم  نرخ  اسالمى 

1369 به زير ده در صد رسيد.
و  ايران  تورم  نرخ  بيشتر  هم  باز  كاهش  بينى  پيش 
بازگشت آن به زير ده  در صد، آنگونه كه از سوى 
سكانداران اقتصاد ايران اعالم شده، به احتمال قريب 
به يقين تحقق خواهد يافت. در عوض اين كه چنين 
بازگشتى را بتوان يك رويداد بزرگ اقتصادى به شمار 

آورد، جاى چون و چراى فراوان دارد.
هدف آن نيست كه بخواهيم كاهش نرخ تورم ايران 
از سى و پنج در صد به زير ده در صد را طى يك دوره 
دولت  با  رابطه  در  كنيم.  ارزيابى  بى اهميت  ساله  سه 
پيشين، ترديدى نيست كه مديريت كشور با انضباط 
در  تنش  كردن  كم  با  ويژه  به  و  بوده  همراه  بيشترى 
روابط خارجى، كه از جمله رفع تحريم در عرصه نفت 
را به دنبال داشت، زمينه روانى بسيار مساعد ترى براى 

مهار قيمت ها فراهم آورد.
به  و  ميگرفت  شدت  اقتصادى  تحريم هاى  اگر 
ويژه صادرات نفتى به چند صد هزار بشكه در روز 
سقوط ميكرد، وضعيت ايران از جمله در عرصه تورم 
مى توانست به آنچه امروز در ونزوئال ميگذرد شباهت 
چشم  آميز،  فاجعه  سناريوى  اين  با  مقايسه  در  يابد. 
انداز تك رقمى شدن نرخ تورم در ايران، حتى بر پايه 
مالك هاى رايج در ايران، البته قابل توجه به نظر ميرسد.
با اين حال هر رويدادى را بايد در ظرف مكانى و 
زمانى آن بررسى كرد. نرخ تورم كنونى ايران، كه در 
محدوده ده در صد نوسان ميكند، و حتى تك رقمى 
شدن آن كه كامال محتمل به نظر ميرسد، اگر در رابطه 
عمومى  فضاى  از  ناشى  مالحظات  سلسله  يك  با 
اقتصادى در سطوح درونى و بين المللى مورد ارزيابى 
ميگذارد  نمايش  به  را  خود  واقعى  ابعاد  بگيرد،  قرار 
كه چندان شوق انگيز نيست. براى درك درست اين 
رويداد، تاكيد بر مالحظات زير ضرورى به نظر ميرسد:

يك) طى چند سال گذشته، دنيا گرايش چشمگيرى 
را در راستاى كاهش نرخ تورم  تجربه كرده، تا جايى 
كه ميانگين اين شاخص در جهان به حدود سه در صد 
كاهش يافته است. آمار بانك جهانى نشان ميدهد كه 
در سال 2015 ميالدى، تنها سيزده كشور در جهان نرخ 

تورمى باال تر از ده در صد داشته اند كه ايران يكى 
دنياى  آنها است. بر خالف نيمه دوم قرن بيستم،  از 
قرن بيست و يكم به دوران تورم پايين (كه در مورد 
آن از كلمه تركيبى  لوفلتين استفاده ميشود) گام نهاده 
كه داليل گوناگون دارد، از موفقيت سياست هاى ضد 
تورمى گرفته تا پيرى جمعيت، افزايش بسيار ماليم 
غيره...  و  اوليه  مواد  بهاى  كاهش  ها،  دستمزد  سطح 
حتى در كشور هاى حوزه جغرافيايى ايران، نرخ تورم 
به شكل بسيار محسوسى  كاهش يافته است : در عراق 
و افغانستان و لبنان نرخ تورم نه زير ده در صد كه 
زير صفر است و در قطر و عربستان  و بحرين اين 
شاخص پيرامون دو در صد نوسان ميكند. همين كه 
در ايران گذار نرخ تورم به زير ده در صد يك رويداد 
فوق العاده تلقى ميشود، نشان دهنده شكافى است كه 
ميان اين كشور و فضاى عادى اقتصاد جهانى به وجود 

آمده است.
كاال هاى  راه  از  جهان  در  تورم  شديد  كاهش  دو) 
وارداتى بر شاخص قيمت ها در ايران تاثير ميگذارد. 
فراموش نكنيم كه ايران حدود پنجاه تا شصت در صد 
مواد غذايى مورد نياز خود را از خارج وارد ميكند. 
سراشيب  به  رو  جهان  در  مواد  اين  قيمت  شاخص 
دارد و همين گرايش طبعا به اقتصاد ايران هم منتقل 
ميشود. به بيان ديگر بخشى از كاهش نرخ تورم در 
ايران پيش از آنكه از عوامل درونى منشا گرفته باشد، 

زاييده گرايش هاى جهانى است.
سه) نرخ تورم در يك كشور زمانى واقعى است كه 
قيمت كاال ها و خدمات به گونه اى آزادانه بر پايه عرضه 
و تقاضا تعيين شوند نه به روش هاى ادارى و فرمايشى. 
اقتصاد ايران رقابتى نيست و دولت در قيمت گذارى 
خدمات و كاال ها دخالت ميكند، از مسافرت با هواپيما 
در  شيرينى  و  و  آجيل  و  ميوه  بهاى  تا  گرفته  ترن  و 
روز هاى عيد و ايام روزه دارى. طى چند روز گذشته، 
سازمان  نظارت  كميسيون   رمضان،  ماه  با  رابطه  در 
و  زولبيا  كيلوگرم  هر  نرخ  تجارت  و  معدن  صنعت، 
باميه را در قنادى هاى درجه  يك و درجه دو تهران 
تصويب كرد. بگذريم كه اين دخالت در قيمت گذارى 
چه عوارضى از لحاظ رانت و فساد به بار مياورد، و 
چه ناهنجارى هايى را در فرايند هاى اقتصادى ايجاد 
ميكند.  در اين جا تنها اين پرسش را مطرح ميكنيم 
كه در فضاى حاصل از قيمت گذارى فرمايشى كاال ها 
و خدمات، اصوال نرخ تورم و ارزيابى آن تا چه حد 
اعتبار دارد؟ اگر قيمت ها در ايران به حال خود گذاشته 
ميشدند، آيا نرخ تورم در همين سطحى مى بود كه 

امروز هست؟
چهار) پرسش هاى باال را مى توان در رابطه با نرخ 
ارز هم تكرار كرد. ميدانيم كه نظام ارزى ايران در حال 
حاضر دو نرخى است. نرخ رسمى دالر 3047 دالر 
است، حال آنكه دالر در بازار آزاد حدود 430 تومان 
بر  روحانى،  حسن  دولت  ميشود.  فروخته  تر  گران 
خالف آنچه انتظار ميرفت، همچون دولت هاى گذشته 
اجازه نداده است قيمت ارز هماهنگ با تفاوت ميان 

واقع  در  برود.  باال  دالر  منطقه  و  ايران  در  تورم  نرخ 
ميانگين نرخ تورم در ايران طى دو سال گذشته حدود 
شانزده در صد بود، حال آنكه در آمريكا پيرامون يك 
در صد نوسان كرده است. به رغم اين تفاوت بزرگ، 
قيمت دالر در بازار آزاد ارز ايران تقريبا تغيير نكرده 

است.
اين به آن معنا است كه بانك مركزى (فروشنده تقريبا 
انحصارى دالر در كشور) با دخالت هاى خود اجازه 
نداده است نرخ دالر متناسب با تفاضل نرخ تورم در 
ايران و آمريكا افزايش يابد. با اين مداخله،  كاال هاى 
صادراتى ايران گران و كاال هاى وارداتى ارزان ميشوند. 
عمال  وارداتى  كاال هاى  به  سياست،  اين  با  واقع  در 
سوبسيد پرداخت ميشود تا ارزان بمانند. پرسش اين 
است كه اگر نرخ ارز در ايران بر پايه مكانيسم هاى بازار 
و منطبق بر داده هاى بنيادى اقتصاد ايران تعيين ميشد، 
قيمت دالر قاعدتا در سطحى به مراتب باال تر از آنچه 

امروز مى بينيم، قرار ميگرفت.
در اين صورت بهاى كاال هاى وارداتى به كشور از 
جمله مواد غذايى نيز افزايش مى يافت و، به تبع آن، 
نرخ تورم واقعى هم باال تر ميرفت. آيا پايين آوردن نرخ 
تورم با توسل به حفظ مصنوعى نرخ ارز در سطحى 
پايين تر از قيمت واقعى به منظور ارزان كردن واردات، 
ورشكستگى  به  را  داخلى  كننده هاى  توليد  طبعا  كه 
ميكشاند، واقعا به سود اقتصاد كشور است؟ آيا كاهش 
به  زدن  دامن  قيمت  به  و  مصنوعى  راه هاى  از  تورم 

ركود، واقعا به زحمتش مى ارزد؟
بايد  تورم  با  مبارزه  كه  نيست  ترديدى  هيچ  پنج) 
يك  در  باشد.  كشور  اقتصادى  اولويت هاى  صدر  در 
اقتصاد گرفتار تورم، نه مصرف كننده تكليف خودش 
را ميداند و نه سرمايه گذار. ولى مبارزه با تورم بايد 
بر پايه سياست هاى درست انجام بگيرد كه مهم ترين 
انها، كم كردن هزينه هاى جارى دولت، كاهش كسرى 

بودجه و جلوگيرى از رشد ناهنجار نقدينگى است.
همزمان دستگاه توليدى كشور بايد از طريق افزايش 
بهره ورى، كاهش هزينه توليد و افزايش عرضه كاال ها 
و خدمات، در بهترين شرايط به نياز هاى بازار پاسخ 
دهد. در عوض پايين آوردن نرخ تورم از راه قيمت 
گذارى كاال ها و يا ثابت نگهداشتن مصنوعى نرخ ارز، 
راه به جايى نمى برد. تجربه نشان داده است كه به رغم 
وجود تفاوت زياد بين نرخ تورم در داخل و خارج، 
مى توان چند سال پى در پى جلوى كاهش ارزش ريال 

(باال رفتن نرخ ارز) را گرفت.
ولى با ايجاد كم ترين وقفه در دارايى هاى ارزى بانك 
مركزى و كم شدن دامنه مانور آن، فنر ارز بار ديگر به 
صورت جهشى رها ميشود و نرخ تورم هم به همان 
اندازه باال ميرود. با توجه به اين واقعيات مى توان گفت 
كه دستيابى پايدار به يك اقتصاد تورمى نيازمند انجام 
اصالحات ساختارى هم در دستگاه دولتى و هم در 
نظام توليدى كشور در راستاى پايه ريزى يك اقتصاد 
واقعا رقابتى است، كارى كه دولت يازدهم تا امروز از 

انجام آن ناتوان مانده است. 

سوييسى ها حقوق بدون كار را نخواستند

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

مالحظاتى درباره نرخ 
تورم ايران

www.iranshahrnewsagency.com

روز يكشنبه 5 ماه مى 2016 در سوئيس همه پرسى در 
مورد اختصاص ماهانه 2500 فرانك سوئيس، حدوداً 
معادل 2500 دالر، به همه شهروندان اين كشور تحت 

عنوان دستمزد پايه در حال برگزارى است
نظرسنجى ها نشان مى دهد كه اكثر مردم اين كشور با 

اختصاص اين پول به خود مخالف اند.
سيستم  پيش بينى هاى  رويترز  خبرگزارى  گزارش  به 
جهانى نظرسنجى ها نشان مى دهد مردم سوئيس اين طرح 

را رد خواهند كرد.
اولين پيش بينى ها نشان مى دهد حدود 78 درصد از 
شركت كنندگان در اين نظرسنجى اين ابتكار را كه توسط 
صاحب كافه بازل، دانيال هائنى و شركايش مطرح شده 

بود تحت سيستم دموكراسى سوئيس رد كردند.
حاميان اين طرح اختصاص 2500 ماهانه فرانك (2563 
دالر) به بزرگساالن اين كشور و 625 فرانك به كودكان 
كرامت  ترويج  باعث  طرح  اين  معتقدند  سال  زير 18 
انسانى و خدمات عمومى خواهد شد. مخالفان كه دولت 
سوئيس هم از جمله آنان است معتقد هستند اين طرح 
ضعف  موجب  آورد،  خواهد  بار  به  زيادى  هزينه هاى 
اقتصاد خواهد شد، و مردم را از كار و تالش بيشتر دلسرد 

خواهد كرد.
بازل هائنى نظريه پرداز اين طرح شكست خود را پذيرفته 
اما معتقد است به يك پيروزى اخالقى دست يافته است. 
او در گفت وگو با سازمان پيش بينى هاى جهانى گفت 
كه روى حمايت 15 درصد حساب مى كرده كه اينك 
با حمايت 20 تا 25 درصد از مردم روبه رو شده است. 
او گفته است وقتى عالقه رسانه ها از خارج از كشور را 
مشاهده كرده توانسته مدعى شود كشورش در يك روند 

رو به جلوست.
كشور سوئيس اولين كشورى است كه رفراندمى را با 
تأكيد بر دريافت درآمد غير مشروط براى همه مردم اين 
كشور برگزار مى كند با اين حال كشورهاى ديگر مانند 

فنالند هم در حال بررسى اين طرح هستند.
اين  به  كرده  تشويق  را  راى دهندگان  سوئيس  دولت 
طرح راى مثبت ندهند با اين استدالل كه چنين طرحى 
هزينه هاى زيادى در بر داشته و باعث تضعيف انسجام 

اجتماعى مى شود.
اين طرح شامل تغيير در تمام يا بخشى از منافع اجتماعى 
مردم است. هيئت وزيران دولت سوئيس گفته است هدف 
اساسى اين طرح را به رسميت شناخته اما اين طرح 

هزينه اى بالغ بر 208 ميليون فرانك سوئيسى را ساالنه 
در بردارد كه اقتصاد كشور را تضعيف مى كند و افراد 

كم درآمد را نسبت به كار دلسرد مى كند.
بخش اعظم اين هزينه ها را مى توان با پرداخت از تأمين 
اجتماعى پر كرد اما كاهش هزينه هاى عمده و يا باالرفتن 
ماليات مى تواند موجب ايجاد شكافى بالغ بر 25 ميليون 

شود.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43030
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=70198&pgs=1&cat=7&tif=%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

محمد على و تاثيرى كه 
درخاطره جمعى ما داشت

آن شاعر جادويى و نادر

يادداشت هاى وارده:

بغِض شهرزادى!

پيغام ها تند تند مى رسيد: شهرزاد رو حتما ببين!
مجال نمى شد، تا اين كه يكى دو نفرى از آرتيست 
هاى حسابى كه سال هاى متمادى از ايران دور بوده اند 
و خود از دانش آموختگان تاتر و سينما، گفتند: آرين! 

شهرزاد را ببين!
كسانى كه به داليل مشخص و واضح، خود خواسته 
و به مرورِ ساليان، بندهاشان و ريسمان هايى را كه به 
سرزمين مادرى و خانه ى پدرى ربط شان مى داد، 

گسستند و بريده شدند و دور افتادند.
درخشان،  سريال  اين  كه  است  شب  چند  حاال  و 

ميهمان خلوت هاى شبانه ام شده.
راستش من هرگز نگراِن ارجاعاِت اشتباهِ تاريخى اين 
سريال نيستم. چه اين پرفورمنس، خانِش نغمه ثمينى 
و حسن فتحى است از مقطِع پر حاشيه و سرنوشت 

ساز ايران.
نگران نيستم، چرا كه تاريخ را ثمينى و فتحى نمى 

نويسند.
ترانه جاِن على   من مسِت بازى هاى حيرت انگيزِ 

دوستى و استاد على نصيريان و دكتر مهدى سلطانى 
( استاد فن بيان من در سال هاى دور ) و پانته آ جاِن 
پناهى ها و شهاب دوست داشتنِى حسينى و پريناز 
ايزديار و مصطفى زمانى مى شوم و دكوپاژ دقيق فتحى 
تماشاى  لذت  خلعتبرى  فردين  درخشان  موسيقى  و 

اثرى تر و تميز و درجه يك را برايم به همراه دارد.
شهرزاد همه ى ماست، كه بى گمان كودتاى بيست و 
هشت مرداد مسير زندگى مان را تغيير داد و هنوز پس 

از گذشت اين همه سال تبعاتش را مى پردازيم.
و  وطن  از  دور  هاى  ايرانى  مشترِك  فصِل  شهرزاد 
مردمان ساكن ايران است، سريالى كه استاندارد هاى 
مجموعه سازى را در ايران جابجا كرده و با تماشاى هر 
قسمتش آتشى به جانت مى افتد و بى قرار مى شوى 
و دلت مى لرزد و بغض مى كنى و بغض مى كنى و 

بغض مى كنى!
چاك اين  شهرزاد به همه ى ما ( چه عّشاِق سينه 
سريال، چه مخالفانش ) يك چيز را ثابت كرد، ما ملتى 
هستيم كه عشق، ابراز و نيازش را ساليان سال است از 
ياد برده ايم، و اقباِل حيرت انگيز اين سريال، گواهى 

است بر اين مدعا.
ما اثر عاشقانه ى خوش ساخت، كه روابط عاطفى 
دو انسان را، دست كم اندكى شبيه به زندگى واقعى به 

تصوير بكشد، در تاريخ سريال سازى نداشته ايم.

و حاال شهرزاد تاريِخ سريال هاى تلويزيونى را به دو 
قسمت تقسيم مى كند. قبل از شهرزاد و بعد از شهرزاد!
موفقيت حيرت انگيز اين سريال اما اتفاقى نيست. 
سازندگان شهرزاد به خوبى كاركرد هاى نوستالژى در 
روح و جاِن تماشاگراِن خاطره باز ايرانى را فهم كرده 
و به كار بسته اند. بازتماشاِى شهرك سينمائي غزالى و 
الله زار و آن كافه ى لعنتى كه بى گمان خيل بيشمارى 
از من و ما و پدران و پدراِن پدرانمان در آن لحظه را 
خاطره كرده ايم و از رنگ ها و رنج هاى زندگى گفته 
ايم و عاشقى ها كرده ايم! آن كافه ى لعنتِى نادرى كه 

قلب مان آن را از ايران دزديده!
حسن فتحى و نغمه ثمينى دريافته اند كه جامعه ى 
عبوس و رنج ديده و بى قرار و بى تفاوِت امروز ايران 

زمين، تنها به يك مرحم آرام مى گيرد!
مرحمى كه گم و كم رنگ و نيست و نابود شده، 
در پس مناسبات نه چندان سالِم مراودات فرهنگى و 
اجتماعى و خانوادگى مردم سرزمين مان ايران. مرحمى، 

نه ! كيميائي به نام عشق. 
پى نوشت:

سايِت  از  قسمت  شش  و  بيست  تماشاى  از  پس 
ايران پراود، به احترام گروه سازنده دى وى دى هاى 

اوريجينال اين سريال را خريدم. شما هم بخريد

اطالعات  روزنامه  آرشيو  در  را  عكس  اين  بار،  اول 
متعلق به سال 1349ديدم.

علي  محمد  پيروزي  مناسبت  به  قهوه خانه  صاحب 
كلي، مشتريان را به چاي و قليان رايگان مهمان كرده 

بود.
خوبي  به  خونه  قهوه  صاحب  نذر  آن  و  تصوير  اين 
نشان  مي داد كه مردم ايران احتماال به داليل مسلمان 
همزاد  آمريكايي  بوكسور  اين  با  چقدر  وي،  شدن 
ورزشكار  يك  فراي  را  او  و  مي كردند  پنداري 
طول  در  كه  ايران  در  بسياراني  چه  مي دانستند.  
نبرد  ناظر  تا  مي شدند  بلند  از خواب  بامدادان  سال ها 

باشند. رقيبان  با  علي  محمد  جانانه 
پيش،  روز  چند  همين  شد؛  عزادار  جهان  حاال  و 
سال هاي  درگذشت.  كلي  علي  محمد  كه  شنيد  وقتي 
بوكس  عوارض  از  درد  سال هاي  عمرش،  آخر 
محمد  مورد  در  بود.  پاركينسون  باالخص  حرفه اي 
علي، وجه اسطوره اي، وجه حرفه اي و حتا نژادي اش 
جالب ترين  اما  من  براي  شده،  زده  زيادي  حرف هاي 
از  را  علي  محمد  آن  طول  در  كه  بود  مستندي  آن، 
بودند،  خورده  شكست  او  از  كه  كساني  ديد  زاويه 
انسان  كه  داشتند  اذعان  آنان  همه  مي كرد؛  بررسي 

وي  از  همفكرانش  يا  اطرافيانش  تنها  كه  نيست  آدمي  اسطوره اي  و  بزرگ 
زندگي  بر  حتا  مثبت اش  نقش  كه  است  كسي  واقعي  قهرمان  ببرند،  سود 
رقبايش هم مشهود است و اين شكست خورده هاي رينگ مسابقه با محمد 
علي، در اينكه او چه نقش مثبتي در زندگي آنها داشته هم داستان بودند و از 
او حرف مي زدند . در جايي  جورج فورمن اينگونه از محمد علي ياد كرد:

عضالتش  كوه  يا  حجيم  بدن  مي كنه،  سهمگين  آدمو  يه  كه  چيزي  «اون 
جهان،  بوكس  قهرماني  طالي  كمربند  شكيبايي!...گاهي  شكيباييشه،  نيست، 
يه  نيست  مهم  مرد  يه  براي  ديگه  سكسي  بلوند  دخترهاي  يا  لينكلن  ماشين 
چيزاي ديگه اي مهم ميشه كه از جنس باوره اينجور آدمي ديگه آدم نيست، 

يه صخره  است و محمد علي اينجوري شده بود».
جنگ  در  شركت  عدم  براي  دفاعيه اش  در  كه  بود  همان  علي  محمد  آري 
ميليون   22 براى  است  قرار  جنگ  اين  كه  مى كردم  فكر  «اگر  نوشت:  ويتنام 
نفر از مردمم آزادى به ارمغان آورد كسى الزم نبود اعزامم كند، خودم فردا 
باورهايم  پاى  و  ندارم  دادن  دست  از  براى  چيزى  من  مى شدم.  داوطلب 
اسير  ما  كه  است  سال   400 چى؟  كه  خب  مى كنيد؟  زندانى ام  ايستاده ام. 

بوده ايم. 4-5 سال بيشتر را هم دوام مى آورم.»
بله، جهان هر روز بيشتر از باورِ قهرمانانه زيستن تهي مي شود و اين رينِگ 
طاليي كه روزي ميداِن اساطيِر راستين و افسانه اي بود به غسالخانه اي سياه 

و بي رويا تبديل شده است.

و هفت  هشتاد  با  بود  همزمان  خرداد  شانزدهم 
مترجم،  نويسنده،  شاعر،  نادرپور.  نادر  سالگي 

فعال سياسي و اجتماعي.
از  تعدادي  كنار  1346در  سال  در  نادرپور 
تاسيس  در  مشهور  نويسندگان  و  روشنفكران 
كانون نويسندگان ايران نقش داشت و به عنوان 
كانون  دبيران  هيئت  دوره  اولين  اعضاي  از  يكي 

انتخاب گرديد.
است.  شده  منتشر  شعر  دفتر  يازده  نادرپور  از 
شعرهاي «قم»/ «شب در كشت زاران» و «رقص 

اموات» نام او را بر زبان ها جاري ساختند.
دكتر صدر الدين الهى، روزنامه نگار مقيم كاليفرنيا، زمانى كه اسماعيل پوروالى 
گفت وگويى  مى كرد،  منتشر  را  نو»  «روزگار  مجله  و  بود  حيات  قيد  در  هنوز 
مفصل با نادر نادرپور داشت كه نام آن را «طفل صد ساله شعر نو» نهاده بود. 
دكتر الهى عالوه بر اين گفت وگو از ياران نزديك نادرپور بود. دكتر الهي چندي 

پيش درباره نادر پور چنين ميگويد:
بافت  يك  زبانش  بافت  كه  است  شاعراني  اولين  جمله  از  نادرپور  «نادر 
گرفته  كار  به  بيانش  خميرمايه  در  كلمه  نيست.  متناقض  او  است؛  مخصوص 

مي شود و تا آخر هم مي ماند.
شاعران هم نسل او برخي مبارز بودند و در عين حال به دليل تعلق خاطر به 
گروه هاي سياسي حرفشان داغتر، تندتر و پراميدتر بود مثل سياوش كسرائي. 
اما نادر پور از اين طايفه نيست. ضمن اينكه مثل مشيري غم زده و منزوي هم 

نيست.
مهاجرت  كه  زماني  از  خصوص  به  است  سياسي  ناكامي هاي  بيانگر  شعرش 
خود را آغاز كرد. نادر پور خودش را متعهد كرده بود كه يادگاري هاي وطنش 

را در شعرش منعكس كند. مثل همان شعري كه حسرت ديدار البرز را دارد:
آه اي خموش پاك/ اي چهره عبوس زمستاني/ اي شير خشمگين/ آيا من از 
دريچه اين غربت شگفت/ بار ديگر برآمدن آفتاب را/ از گرده فراخ تو خواهم 

ديد؟
و اما اسماعيل خوئي شاعر و نويسنده معاصر 
طرفداران  از  و  نيمايي  سبك  وامدار  را  خود  كه 
روايت  چنين  وي  درباره  مي داند  پور  نادر  شعر 

مي كند:
خيال  بود.  پردازي  خيال  استاد  «نادرپور 
پردازي هاي انقالبي اما ميانه رو. شيوه انديشيدن 
حقيقت  و  نو  شعر  رمانتيسم  نوعي  از  نادرپور 
اندوه سرچشمه مي گيرد. او در ايران يك شاعر 
سياست گريز بود، اما پس از مهاجرت شكست 
نظام سياسي و اجتماعي ايران را با گوشت و پوست خود حس كرد و تبديل به 

يك شاعر متعهد شد.
او يك ايماژيست طراز اول بود كه واژه ها را تصوير سازي مي كرد و از اين 

لحاظ مقام وااليي در شعر معاصر ايران دارد.
در  تهران،  خاكي  هاي  كوچه  ساز  تصوير  و  ديارا»  «كهن  خالق  نادرپور،  نادر 
زمان حيات هم هيچ گاه تصور نمى كرد به سن هشتاد سالگى برسد. رنج بى 
پايان او در آخرين دهه  زندگى در شهر لس آنجلس، شايد گمان هشتاد سالگى 
آرامگاه  در  سال 2000  فوريه  هجدهم  وى  مى ساخت.  ممكن  غير  او  براى  را 

وست وود مورچري به خاك غربت سپرده شد.
او كه پيش از اين براى تازه واردان به ديار غربت چنين سروده بود:

من، ميهمان تازه را هشدار خواهم داد
كز اين سفرآهنگ برگشتن نخواهد كرد
وان دل كه با او هست در اقليم بيگانه

تسكين نخواهد يافت، يا مسكين نخواهد كرد
او نيز چون من ، در شب غربت تواند ديد

كان پرتو سوزان جادويى
كز خاوران بر سرزمين مادرى مى تافت

از باختر آغاز تابيدن نخواهد كرد.

www.iranshahrnewsagency.com

نيلوفر منصورى - خبرنگار 
و گوينده راديويى

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

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

يك عكس يك ملت خاطره:

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
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704
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آيا كتاب خوانى سنتى ادامه مى يابد؟
در دنياى ادب و هنر:                                                                                                                                    

جدول ايرانشهر:

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

و  گسترده  توسعه  برغم  و  كنونى  شرايط  در   
شبكه  و  ارتباطى  جديد  فناورى هاى  حيرت آور 
سنتى  انتشار  و  تاليف  جهان،  در  مجازى  ارتباطات 
روزنامه  و  روزنامه  همانند  خوانى  كتاب  و  كتاب 
را  خود  نقش  و  اهميت  و  جايگاه  همچنان  خوانى 
داراست و هيچكس نمى تواند مدعى شود كه روش 
سنتى در سايه شيوه هاى جديد و مدرن اطالع رسانى 
و كسب آگاهى قرار گرفته هرچند تكنولوژى جديد 
كرده  ايجاد  عرصه  اين  در  شگرفى  و  عظيم  تحول 

است و كسى نمى تواند منكر اين دگرگونى شود. 
و  مخاطبان  ميان  در  هنوز  كتابخوانى،  و  كتاب 
خود  ويژه  جايگاه  تحقيق  و  مطالعه  به  عالقه مندان 
را  اقشار  اين  فرهنگى  سبد  از  بخشى  و  دارد  را 
روزنامه  همانطوريكه  مى دهد.  اختصاص  خود  به 
مكتوب همچنان ويژگى و نفوذ خود را حفظ كرده 
و نمى توان گفت كه به دليل وجود شبكه ارتباطى 
مجازى،  اجتماعى  شبكه هاى  و  اينترنت  و  مجازى 
از شمار خوانندگان روزنامه كاسته شده است. بلكه 
بايد گفت كه فناورى هاى جديد به صورت جدى 
به كمك روش هاى سنتى آمده و البته تاثيرات خود 
را بر ميزان اطالعات و آگاهى افراد جوامع گذارده 

است. 
جهانى  پرتيراژ  روزنامه هاى  است  هنوز  كه  هنوز 
و منطقه اى با وجود بهره گيرى گسترده از اينترنت 
و سايبر در جهت اطالع رسانى به موقع و حضور 
موثر در اطالع رسانى، به دنبال مجهز كردن روزنامه 
خود به پيشرفته ترين سيستم هاى توزيع همزمان و به 
موقع هستند. برخى روزنامه ها ساالنه مبالغ هنگفتى 
را هزينه مطالعه در خصوص آخرين پيشرفت ها در 
زمينه سيستم نوين توزيع مى كنند تا از گردونه عقب 
نمانده و روزنامه و نشريه خود را مجهز به آخرين 
خبرى  توليدات  موقع  به  رسيدن  براى  پيشرفت ها 
به دست مخاطب و تاثير گذارى در هدايت افكار 

عمومى نمايند. 
در  حاضر،  حال  در  روزنامه ها  برخى  نمونه  براى 
اولين ساعات صبح در چندين پايتخت كشورهاى 
مهم، همزمان توزيع مى شوند. در بخش كتاب هم به 
همين گونه است و چاپ و انتشار كتاب همچنين از 

اولويت هاى نهادهاى فرهنگى جهانى است. 
توسعه  كنيم  فكر  كه  است  غلط  تصور  يك  اين 
شبكه ارتباطى اينترنتى، مخاطب و عالقه مندان به 
مطالعه و تحقيق را از كتاب بى نياز كرده است. هر 
چيز جاى خود را دارد و كتاب و انتشار مكتوب و 
جدى  نقش  ايفاى  و  حضور  بر  همچنان  آن،  سنتى 

خود تاكيد مى ورزد. پس دولت ها و سياست گذاران 
بلكه  شوند،  غافل  مهم  مقوله  اين  از  نبايد  فرهنگى 
بايد به منظور ترويج فرهنگ تاليف و انتشار كتاب 
و كتاب خوانى در جامعه با هدف باال بردن آگاهى 
و اطالعات مردم و سطح فرهنگ جامعه، براى توليد 

علم بيشتر تالش وافر نمايند. 
هيچ دولت و ملتى از اينكه فرهنگ كتاب خوانى و 
درك معارف بيشتر و فهم افزون تر علوم و آشنايى 
گسترش  و  توسعه  جامعه اش،  در  پيشرفت ها  با 
كمى و كيفى بيابد لطمه نمى بيند بلكه بى ترديد نفع 
آن، متوجه جامعه خواهد بود. اداره يك جامعه اهل 
مطالعه و فهيم و با فرهنگ، به طريق اولى آسان تر از 
جامعه اى است كه از علم و دانش فاصله دارد و قطعا 
به صرفه و صالح نيز نزديك تر است. پس نبايد به 
بهانه هاى گوناگون و بدون منطق، در مسير تاليف و 
نشر كتاب و صنعت چاپ، و ترويج فرهنگ كتاب 

خوانى در جامعه خلل و مانع ايجاد كرد. 
تاثير  آيا  كه  است  ساده  بسيار  معادله  اين  حل 
پذيرى يك ملت و فرهنگ عقب مانده و بى اطالع 
و بى سواد، از فرهنگ بيگانه محتمل تر و پر هزينه تر 
است يا ملت و فرهنگى كه اهل مطالعه و تحقيق و 
پژوهش است؟ بى ترديد جامعه اى كه در آن فضاى 
مطالعه، پژوهش و تحقيق، به لحاظ سخت افزارى و 
نرم افزارى، به شكل مطلوب و بدون قيد و بندهاى 
دست و پاگير فراهم باشد كمتر از فرهنگ و القائات 
فرهنگ  از  كه  جامعه اى  تا  مى پذيرد  تاثير  بيگانه 

مطالعه و تحقيق دور است. 
كه  است  اينگونه  فرهنگى  تمامى زمينه هاى  در 
وقتى دولت ها و متوليان فرهنگ عمومى، حداقل ها 
ديگر  كردند  فراهم  حوزه  اين  در  جامعه  براى  را 
جامعه به ويژه قشر حساس و پرانرژى و پرسشگر 
جوان، كه كنجكاو و به دنبال دانستن بيشتر است، 
و  چشمش  خود،  فطرى  و  طبيعى  نياز  رفع  براى 
تمايالت فكرى اش، به طور مطلق و يك سويه، به 
بهره مندى صرف از محصوالت و توليدات فرهنگى 

بدون پشتوانه هويت ملى نخواهد بود و در آنجايى 
هم كه در برخى زمينه ها نياز به تبادل فرهنگى پيدا 
بر  اولويت  بود،  خواهد  اينگونه  بى ترديد  كه  شد 
حفظ و ارتقاء فرهنگ ملى و تبادل فرهنگى خواهد 
بود و نه مصرف كننده صرف توليدات ديگران. طى 
انعطاف  با  تنها  ظريف،  و  حساس  بسيار  مسير  اين 
و تدبير و مديريت، و فراهم كردن زمينه الزم براى 
تاليف، انتشار كتاب و كتاب خوانى، ممكن خواهد 

شد. 
و به بيان ساده تر، اصل بايد بر فراهم كردن بستر 
الزم و سياست گذارى امر كتاب، از طرف متوليان 
امر فرهنگ، و تحقيق و پژوهش و توليد از جانب 

مردم و بخش خصوصى غيردولتى باشد. 
اين ضرورت اجتناب ناپذير در طول ساليان مورد 
تاكيد موكد قرار گرفته است اما اينكه تا چه اندازه 
جدى گرفته شده و در عمل موفق بوده و توانسته با 
حذف موانع، نيازهاى جامعه را تامين نمايد، بايد به 
بررسى و ارزيابى آمار تاليف و انتشار كتاب به لحاظ 
كمى و كيفى و استقبال جامعه از كتاب و كتابخوانى 
و مقايسه آن با ساير دغدغه هاى اجتماعى پرداخت.
در ايران با توجه به قدرت دولتى انحصارى كه در 
است  اسالمى  جمهورى  ستيز  ايران  مقامات  اختيار 
و در سى و هفت سال گذشته به شدت با حركت 
فرهنگ ملى و مردمى مبارزه شده اسست و مقامات 
كوشيده اند تا ريشه هاى فرهنگ مذهبى را به جاى 
فرهنگ ملى گسترش دهند نيز همچنان شاهد رشد 
و  سانسور  بدون  مطالعه  به  عالقمند  جوان  جامعه 
نياز مبرم آنان به دسترسى به گردش ازاد اطالعات 

و تالش براى دانستن درست است.
كه  است  دلسوز  و  ملى  حكومت  يك  غياب  در 
نقش مردم و نهادهاى خصوصى، خصوصا ايرانيان 
خارج از كشور براى زنده نگه داشتن عرصه فرهنگ 
ملى بيش از پيش مهم مى نمايد. هر توليد فرهنگى 
فارسى زبان در دنياى آزاد و در خارج از ايران به 
مانند يادگارى است كه در آينده اى نچندان دور جاى 
خالى يك گپ نيم قرنى در فرهنگ و تاريخ معاصر 
و  دروغ  با  اسالمى  حكومت  سوى  از  كه  را  ايران 

تقلب و سانسور ايجاد شده است، پر خواهد كرد.
از  بيش  آنچه  دانست  بايد  كه  روست  همين  از 
نشر  صنعت  بقاى  و  استمرار  مى نمايد  مهم  پيش 
انديشه  و  ملى  فرهنگ  توليد  حوزه  از  حفاظت  و 
ايرانشهرى است كه با استمداد از پتانسيل شبكه هاى 
از  جلوگيرى  و  رسانى  آگاهى  گسترش  به  مجازى 

شستشوى مغزى در ايران كمك خواهد كرد.
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صحبت كردن درباره  اسلوب 
نيست؛  ساده اى  كار  سبك  و 
نوشتن  پاى  وقتى  مخصوصاً 
اسلوب  واژه  باشد.  ميان  در 
معموالً به آن بخش از نگارش 
را  معنا  هم  كه  دارد  اشاره 
هم  و  داده  قرار  تحت الشعاع 
منظور  مى بخشد.  قوام  را  آن 
چقدر  هر  كه  است  آرايشى 

هم ساده يا پيچيده باشد، جمله را به چيزى بيش از 
يك گزاره تبديل مى كند. اسلوب ادبى پاى را از آنچه 
انتظار مى رود، فراتر گذاشته و ازاين رو موردستايش 
يك  سبك  وقتى  حتى  است؛  گرفته  قرار  تحسين  و 
نوشته «ساده» هم باشد، چيزى از شكوه و زيبايى آن 
نمى كاهد. سبك نگارش چيزى است كه ايده اى تقريبًا 
جذاب را تا مدت ها پس از خوانده شدن در ذهن ما 
ماندگار مى سازد. اسلوب آن چيزى است كه باعث 
مى شود نويسنده اى براى ما جذاب باشد. سبك ادبى 
زبان عمومى را به زبان خاص خودمان تبديل مى كند 

و اين زبان نوشته  ما را از حد متوسط فراتر مى برد.
در اين ميان، سبك آكادميك، داستان كامًال متفاوتى 
آكادميك  نوشته هاى  كه  نيست  اين  منظورم  دارد. 
جوك هاى  و  عمومى  باور  برخالف  ندارند.  «سبك» 
سبك  آكادميك  نوشته هاى  دانشگاهى،  خودزنانه  
خسته كننده،  آكادميك  سبك  دارند.  را  خود  خاص 
متكبر،  پرطمطراق،  تخصصى،  اصطالحات  از  مملو 
خود  از  بيش  هيچ كس  و  است  بد  عموماً  و  محتاط 
اصحاب دانشگاه بدين واقعيت معترف نيست. اريك 
«كريتيكال  مجله   در  كه  خود  اخير  مقاله   در  هايوت 
موضوع  اين  به  است،  رسيده  چاپ  به  اينكوايرى» 
پرداخته است. او طرز فكر عجيب اُدبا درباره  نگارش 
مى گويند:  دانشمندان  اين  مى كند.  بررسى  را  علمى 
يك  ابژه هايش  براى  حرفه  يك  كه  است  عجيب 
نظريه  زبان داشته باشد و براى دستاوردهايش از يك 
مى گويد اگر  كند. هايوت  استفاده  زبان ديگر  نظريه  
براى تحرير علمى اهميت قائل اند،  دانشمندان واقعاً 
ابتدا بايد از كوچك شمردن جنبه هايى كه اين زبان را 

خاص ما مى سازد، دست بردارند.
اما سبك آكادميك معناى دورترى هم دارد كه حتى 
شايد در تقابل با معناى عامش باشد. نگارش علمى 
نقش  متن  يك  ساختن  منحصربه فرد  در  بيش ازآنكه 
داشته باشد، در همسازكردن آن مؤثر است. اسلوب 
از  مجموعه اى  خود،  آكادميك  معناى  در  نگارش 
قواعد حرفه اِى مشخص است. اين مجموعه قواعد، 
آن  در  دانشمندان  كه  مى دهند  شكل  را  چارچوبى 
مدعيات خود را بر تفكر و ايده  اصلى و اوليه استوار 
قبيل  از  عمومى  چيزهاى  هم  قواعد،  اين  مى سازند. 
خاصى  موارد  هم  برمى گيرند،  در  را  اِسناد  ساختار 
شامل  را  متن  در  نقل قول ها  از  استفاده  همچون 
آكادميك  يا  علمى  سبك  مهم تر،  همه  از  مى شوند. 
ساختاربندى  كه  است  قوانين  از  مجموعه اى  شامل 
آن ها  اساس  بر  متن  در  گنجاندنشان  و  ارجاعات 
انجام مى شود. اگر در حال خواندن ژورنالى آكادميك 
هستيد، احتماالً يك «68» كوچك در پاراگراف قبلى 
همه   خط.  باالى  كوچك   «1» يك  شايد  يا  ديده ايد 
اين ها بستگى به شيوه  نگارشى دارد كه نگاره مدنظر 
به سمت  را  شما  عالئم،  اين  مى كند.  پيروى  آن  از 
اطالعات بيشترى درباره  منبع نقل قول هدايت مى كند.
اين ارجاعات، منابع يك نوشته را مستند مى سازد؛ مثل 
 .MLA شيوه  ارجاع دهى شيكاگو يا شيوه  ارجاع دهى
شايد عجيب نباشد اگر بگوييم اين كتابچه هاى راهنما 
ريشه در ميل ناشران به منسجم ساختن آثارشان دارد؛ 
فضاى  در  به سرعت  آن ها  در  مندرج  قواعد  هرچند 
احتماالً  شيكاگو  دانشگاه  مى شود.  منتشر  آكادميك 
راهنماى  در امريكا بود كه اولين كتابچه   نهاد  اولين 
نگارش را منتشر كرد. آن ها قوانين درون سازمانِى خود 
براى نويسندگان و ويراستاران را به يك جزوه تبديل و 
آن را در سراسر دانشگاه پخش كردند. در سال 1906 
اولين نسخه از آنچه امروز «كتابچه  اسلوب نگارش» 
را  شيكاگو  سبك  رسيد.  چاپ  به  مى شود،  ناميده 
«كيت تورابيان» براى دانشجويانى كه مشغول نوشتن 
پايان نامه بودند جرح و تعديل كرد. او در آن زمان 
و  بود  شيكاگو  دانشگاه  در  پايان نامه ها  بخش  دبير 
تمام رساله ها بايد قبل از تأييد در دانشگاه شيكاگو، 
تحت نظارت او بررسى مى شد. كتابچه  راهنماى او در 
سال 1937 تحت عنوان «راهنماى نويسندگان مقاالت 
رسيد.  چاپ  به  پايان نامه ها»  و  رساالت  تحقيقى، 
امروزه عالوه  بر كتابچه  راهنماى دانشگاه شيكاگو و 
تورابيان، كتاب هاى اسلوب نگارش بسيار ديگرى نيز 
 APA ازجمله  مى گيرند؛  قرار  عمومى  مورداستفاده 
دارد  كاربرد  رفتارى  و  اجتماعى  علوم  در  بيشتر  كه 
و MLA كه بيشتر در علوم انسانى استفاده مى شود. 
مى تواند  كتابچه ها  اين  از  كدام  هر  دقيق  بررسى 
چيزهاى بسيارى را دربارة زمينه هاى استفادة احتمالى 
مى خواهند  پى نوشت محور  شيوه هاى  سازد.  روشن 
ارائه  سند انجام پذيرد؛ اما آن را به شكل محتاطانه اى 
مى دهند.  قرار  اصلى  متن  از  جدا  و  گوشه وكنار  در 
شيوه هايى كه نام نويسنده و تاريخ را در متن مى آورند، 

جديدبودن منابع را مزيت به حساب مى آورند.
به  مربوط  قوانين  دانشجويان  و  دانش آموزان 
ارجاع دهى را در مقاطع مختلف دوره  تحصيلى شان 
راهنمايى  و  ابتدايى  مدارس  در  وقتى  مى گيرند:  فرا 
شروع به نوشتن تحقيق مى كنند؛ وقتى در كالس هاى 
مقاالت  در  موردانتظار  قواعد  با  اول  سال  نگارش 
سطح دانشگاه روبه رو مى شوند؛ وقتى وارد زمينه هاى 
مطالعاتى جديد مى شوند و قواعد عجيب مربوط به 
هر يك از آن ها را مى آموزند. اين قواعد در زمينه هاى 
اشتراكشان  موارد  اما  است؛  متفاوت  كامًال  مختلف 
آنقدر هست كه شخصى بتواند چنين ادعايى را مطرح 
سازد: آنچه نوشته هاى آكادميك را متمايز مى سازد، 
موضوع، لغات تخصصى يا حتى تركيب منحصربه فرد 

آن ها نيست؛ بلكه قواعد ارجاع  آن ها است.
متون  همچون  نيز  دانشگاهى  متون  در  ارجاعات 
سوابق  يا  منابع  به  را  پرسشگر  خواننده   حقوقى، 
موضوع موردبحث ارجاع مى دهند. اين تا  حدى به 
دارد؛  وجود  اعتباربخشى  به  كه  است  ميلى   واسطه  
آن هم وقتى اعتبار در گرو استناد به افراد تأثيرگذارى 
باشد كه ما آثار و نقششان در آثار خود را تصديق 
شانه هاى  بر  كه  غول هايى  از  نام بردن  اما  مى كنيم. 
آن ها ايستاده ايم، تنها يكى از اهداف ارجاع  است. در 
نقشى  همان  تقريباً  انسانى  علوم  در  ارجاعات  واقع 
را بر عهده دارند كه طبقه بندى جزئيات فرايند هاى 
شايد  مى كنند.  ايفا  تجربى  علوم  در  آزمايشگاهى 
تأكيد  موضوع  اين  بر  مى خواهم  اما  باشد؛  عجيب 
استوار  چيزى  بر  عموماً  علمى  كارهاى  اعتبار  كنم: 
اين  طبق  مى شود.  ناميده  «تكرارپذيرى»  كه  است 
مفهوم شما مى توانيد با پيروى از شيوه هاى يكسان به 
نتايجى يكسان دست يابيد. شايد بتوان تكرارپذيرى 
را به طور دقيق تر و مؤثرترى «ابطال پذيرى» ناميد. طبق 
اين مفهوم شكاكانه تر اما مهم، ممكن است پيروى از 
پروسه هاى يكسان يا حتى پروسه هاى بهتر در يك 

پروژه به ابطال پيش فرض موردبحث بينجامد.
محققين در علوم انسانى نيز دقيقاً به همين روش و با 
استفاده از ارجاعات جزئيات مراحل مختلف تحقيق 
را مطرح مى كنند و اينجا نيز به نتيجه اى ابطال پذير 
تحقيق  منابع  به  مى تواند  خواننده  مى يابند.  دست 
رجوع كرده و تفسير بهترى از آن ها ذكر كند. نوشته  
آكادميك دقيقاً به نوشته اى اطالق مى شود كه خود را 

در معرض اصالحات آتى قرار مى دهد.
جهان  يك  براى  موجود  ارجاع  شيوه هاى  تمام 
آن  در  كه  جهانى  يعنى  شده اند؛  ابداع  چاپ محور 
هر كتاب يا مقاله اى با اين پيش فرض چاپ مى شد 
و  كتاب ها  از  دور  و  جداگانه  به طور  است  قرار  كه 
منابع ديگر مطالعه شود. يادداشت هاى كتاب شناختى 
و عالئم، اين حجم وسيع از متون منحصربه فرد را به 
گفت وگويى جارى و وسيع تر متصل مى كنند. اما در 
جهان امروز ديگر الزم نيست كه يك متن همچون 
جزيره اى در اقيانوسى پهناور تصور شود. در جهانى 
كه مطبوعات علمى در آن به طور فزاينده اى از طريق 
اينترنت منتشر مى شوند و به شكل ديجيتال در اختيار 
طريق  از  مى تواند  متنى  هر  مى گيرند،  قرار  خواننده 
ديگر  متون  با  جزءبه جزء  ديگر  ابزارهاى  و  لينك ها 
در ارتباط و متصل باشد. اينجا است كه پرسيدن اين 
سؤال منطقى به نظر مى رسد: آيا استفاده از ارجاعات 

همچنان ضرورى است؟
تيم پاركز و بسيارى ديگر بر اين عقيده اند كه نظام 
ارجاعات علمى در عصر گوگل بارى بيهوده بر دوش 
موارد  در  نويسنده  آن ها  نظر  از  است.  نويسندگان 
محدودى ملزم به ثبت اقتباسات خود است و بايد به 
توانايى خوانندگان براى پيگيرى منابع اصلى، آن هم 
در صورت نياز، اعتماد كرد. موتورهاى جست وجو 
و  مطمئن تر  به طرز  را  ما  كه  دارند  را  قابليت  اين 
نزديك  جايى  يا  نقل قول  يك  منبع  به  يكدست ترى 
كه  كهنه اى  ارجاع  سيستم  كنند.  هدايت  آن  به 
ابزارى  آنكه  از  بيشتر  مى گيرند،  كار  به  دانشمندان 
براى متصل كردن متون و كتاب ها به يكديگر باشد، 
به دست اندازى بر سر راه خوانندگان يا بدتر از آن، 
به يك ايست بازرسى براى نويسندگان تبديل شده 
است. بهتر نيست ارجاع را بر دوش اينترنت بگذاريم 
و اجازه دهيم شبكه بودِن اين شبكه كار خود را بكند؟
وجود  كار  اين  انجام ندادن  براى  خوبى  دليل  البته 
اين  از  پيش  وب،  كه  است  كارى  هم  آن  و  دارد 
انبوهى  ديجيتال،  متنى  فضاى  اين  است:  داده  انجام 
كرده  توليد  گوناگون  اعتبار  درجات  با  را  كپى ها  از 
است. موتورهاى جست وجو نيز با وجود تمام فوايد 
و سودمندى هايشان، نمى توانند تفاوت اين نسخه ها 
را به خوبى تشخيص دهند؛ درحالى كه اين تفاوت ها 
خواننده اى  وقتى  بنابراين  تأثيرگذارند.  و  مهم  واقعاً 

عالوه   احتماالً  مى پردازد،  نقل قولى  جست وجوى  به 
بى شمار  متون  و  كپى ها  با  نقل قول  اصلِى  منبع  بر 
آن ها  در  نقل قول  آن  كه  مى شود  مواجه  نيز  ديگرى 
استفاده شده است. البته كه اين متون، منبع اصلى آن 
نقل قول نيستند. حتى زمانى كه در جست وجوى خود 
مدنظر  نسخه   است  ممكن  مى رسيم،  منبع  همان  به 
اين  دانشمندان  براى  و  باشيم  نكرده  پيدا  را  دقيق  و 
سطح از اختالف اغلب مهم است. براى اطمينان از 
اينكه خوانندة دوم دقيقاً همان مطلبى را خواهد ديد 
كه خوانندة اول خوانده است، خوانندة دوم بايد بداند 
را  سال 1923  در  چاپ شده  نسخه   اول  خواننده   كه 
خوانده است يا نسخة اصالح شده در سال 1978 را؟ 
يا آيا خواننده  اول مقاله اى را كه در مجله اى علمى 
در  اصالح شده  نسخه   يا  است  خوانده  شده  چاپ 
مجموعه مقاالت نويسنده را؟ اين متغيرها در علوم 
انسانى نيز همچون علوم آزمايشگاهى، مهم است و 
به همين دليل اين سطح از دقت در ارجاع  ضرورى 

به نظر مى رسد.
حتى شايد بتوانيم بگوييم يك سيستم ارجاع خوب 
شبكه هاى  به  را  خود  جاى  نه تنها  اينترنت  عصر  در 
منابع  و  پيشرفته  جست وجوى  امكانات  و  بى كران 
آنالين نداده است، بلكه اهميت بيشترى نيز پيدا كرده 
است. امروزه چيزها با سرعت و روانى زيادى جابه جا 
مى شوند؛ مثًال يك مقاله درحالى كه هنوز به مجله اى 
كه در آن چاپ شده مرتبط است، احتماالً در مرجعى 
آنالين نيز در دسترس است. اين ممكن است براى 
محققى كه در آينده قصد دارد به يكى از منابع رجوع 
كند، تفاوت ايجاد كند. ممكن است كتابى كه به آن 
در  نويسنده  و  نبوده  چاپى  است،  شده  داده  ارجاع 
كتاب هاى گوگل به آن نگاه كرده باشد. دانستن اين 
موضوع مى تواند اطالعاتى درباره  ناهنجارى هاى منبع 

در اختيار ما قرار دهد. 
اينترنتى  شبكه   طريق  از  كه  تلويزيونى  برنامه   يك 
پخش مى شود، ممكن است شامل ويژگى هايى باشد 
كه نسخه  اصلى پخش شده از تلويزيون نداشته است. 
همچنين كتاب ها و ديگر محصوالت فرهنگى مانند 
و  نمى كنند  پيروى  ثابتى  شمايل  و  شكل  از  گذشته 
اهميت  مى شود  باعث  آن ها  شكل پذيرى  همين 
يك نظام ارجاع  قوى و دقيق افزايش پيدا كند. اين 
نظام، پژوهشگر آينده را يارى مى دهد تا دقيقاً همان 
آن  به  امروزى  پژوهشگر  كه  كند  پيدا  را  نسخه اى 

مراجعه كرده است.
مشكل  اين  برطرف كردن  براى  راهى  معتقدم  من 
آينده  در  كه  باشد  به نحوى  بايد  ارجاع   دارد.  وجود 
نيز كارايى خود را حفظ كند. با اين كار، هم عالئمى 
آينده  در  مى گذارند  جا  به  متن  در  نويسندگان  كه 
ديگر  هم  و  كرد  خواهند  حفظ  را  خود  سودمندى 
نيازى نيست كه كتابچه هاى راهنما را روزبه روز قطور 
سازيم. راه حل مشكل اين است كه فرمت هاى ارجاع  
را فراموش كرده و توجه خود را به يك چارچوب 
معطوف كنيم. اين چارچوب ساده و تكرارپذير است 
را  منبع  درباره   ضرورى  اطالعات  نگاه  يك  در  و 

به شكلى ساده در اختيار خواننده قرار مى دهد.
جديدترين  در  محققان  كه  است  كارى  همان  اين 
مانند  نيز  كتابچه  اين  كرده اند.    MLAكتابچه نسخه  
اين،  وجود  با  اما  است؛  قطور  ارجاع   فرمت هاى 
راهنمايى معتبر براى آشنايى با سبك تازه است. در 
ساخت اين نسخه  جديد اين فرصت بوده كه تمام 
چطور  كه  شود  فكر  و  شده  گذاشته  كنار  قوانين 
مى توان يك سبك كامًال جديد و امروزى را از صفر 
پايه ريزى كنرد. نتيجه كتابچه اى به مراتب كوچك تر و 
بهتر است كه مجموعه اى از اصول كلى را در اختيار 
نويسنده يك مطلب آكادميك و خوانندگان آن قرار 
شرح  و  ساخته  مستند  را  آثار  اصول  اين  مى دهد. 
كاربرد آن در محدوده اى وسيع تر را در بر مى گيرد. 
همچنين انعطاف پذير است و با غريزة نويسنده دربارة 
اينكه چه چيزى مهم است و چه چيزى مهم نيست، 

همراهى مى كند نه مقابله.
شايد مهم ترين امتياز اين نظام اين است كه توجه 
باعث  بار  اولين  كه  معطوف  ساخته  داليلى  به  را  ما 
شد نظام هاى ارجاع  پا به عرصة انتشارات بگذارند: 
ارائه  راه حلى براى مرتبط ساختن قطعات جدا از هِم 
نوشته هاى علمى با يكديگر و منتقل كردن اين روابط 

به شكلى ساده، شفاف و موثق. 
اينجاست كه مى توان انطباقى عينى بين دنيايى كه در 
آن گوگل به عنوان داناى كلى كه به اندازه زيادى هم 
مطالب غير مستند دارد به بخشى قابل بهره بردارى از 
سيستم نگارش علمى افزوده شده و روش تحقيق و 
ارجاع دهى مدرن مطابق با داشته هاى دنياى وب زده 

ما در اختيار دانشجويان قرار گيرد.

آيا  نگارش آكادميك متحول مى شود؟
در دنياى جامعه شناسى:
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دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس
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درباره  مطلبى  در  بريتانيا  چاپ  گاردين  نشريه 
يك  از  نقل  به  بازشده  شراب  بطرى  نگهدارى  نحوه 
كارشناس مى گويد كه بطرى باز شده شراب، حتما 
بايد در يخچال نگهدارى شود. اما بطرى بازنشده چه؟

شراب قرمز
را  قرمز  شراب  كه  كند  مى  توصيه  مطلب  نويسنده 
هم در يخچال بگذاريد بويژه وقتى پاى شراب قرمز 
سبك مثل بوژوله يا پينو نوآر در ميان است. خنكى 
آورد.  مى  بيرون  را  شراب  اى  ميوه  طعم  ته  يخچال 
حتى شراب هاى قرمز سنگين تر مثل كبرنه ساوينيون، 
شيراز و ملبك هم از خنكاى يخچال سود مى برند و 
اگر خنك – و نه سرد – سرو شوند، بيشتر به دل مى 
نشينند. نويسنده مى گويد روزگار «شراب را در دماى 
اتاق سرو كنيد» به سر آمده و بهترين دما براى سرو 

شراب قرمز، 17 يا 18 درجه سانتيگراد است.
شراب سفيد و رزه

گاردين مى نويسد هر دو اين شراب ها بايد خنك 
سرو و نوشيده شوند اما نبايد قبل از آن كه باز شده 
و در جام ريخته شوند، تمام روز را در يخچال بمانند 
چرا كه سرماى زياد طعم شراب سفيد را از بين مى 

برد.
شراب گازدار

خنك  خوب  شدن  سرو  از  قبل  بايد  گازدار  شراب 
شود، در غير اين صورت چوب پنبه هنگام باز كردن 
در بطرى با حالت انفجارى به بيرون پرتاب مى شود. 
در ضمن جام هاى دهان گشاد و قدكوتاه و جام هاى 
دهان تنگ و قدبلند اين روزها براى سرو شراب سفيد 
گازدار – يا به اصطالح شامپاين- از مد افتاده و اين 
كه  شكلى  الله  هاى  جام  در  بيشتر  تابستانى  شراب 

دهانه اش در باال كمى تنگ مى شود، سرو مى شود.
بازشده  بطرى  گويند  مى  توصيه  شناسان  شراب 
مى  و  نماند  يخچال  در  روز  سه  دو  از  بيشتر  شراب 
مى  نشود  فاسد  روز  چند  اين  در  شراب  اگر  گويند 
توان از آن در آشپزى استفاده كرد. آنها مى گويند حتى 
مى شود ته مانده شراب را در فريزر منجمد كرد تا 

بعدا در آشپزى استفاده شود.

مغزى  علوم  موسسه  رئيس  الماسيان  بيژن  دكتر 
 Aria تحقيقاتى  موسسات  مدير  و  آمريكا 
 CaroGen Corporation و Neurosciences
شده  واكسن  سوپر  نوعى  توليد  به  موفق  مى گويد 
است كه جهت درمان بيمارى آلزايمر مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
دانشگاه  چند  حمايت  با  مى گويد:  الماسيان  دكتر 
معتبر علمى در آمريكا و همراهى يكى از دانشمندان 
آمريكايى ساكن نيويورك و يك گروه تحقيقاتى، با 
كه  تحقيقاتى  موسسه  دو  علمى  توان  از  گيرى  بهره 
مديريت آن بر عهده من است، موفق به كشف اين 
و  تحقيقاتى  مراحل  حاضر  حال  در  و  شديم  دارو 
آزمايشگاهى آن رو به اتمام است و ظرف مدت2سال 
در  فراگير  صورت  به  دارو  اين  كه  اميدواريم  آينده 

دسترس عموم قرار گيرد.
كاشف داروى درمان آلزايمر گفت:داروهاى موجود 
در بازارهاى جهانى به هيچ وجه باعث درمان بيماران 
دارو  اين  كشف  با  اما  شد  نخواهد  آلزايمر  به  مبتال 
آلزايمر  پيشرفت  از  خواهيم  مى  ما  كه  بگويم  بايد 
را  آن  گسترش  نوعى،ميزان  به  و  كنيم  جلوگيرى 

بر  عوارض  تاثيرگذارى  سرعت  يا  و  كنيم  متوقف 
مبتال،به  شخص  كه  دهيم  كاهش  حدى  تا  را  بيمار 
دليلى غير از اين بيمارى بدرود حيات بگويدبه تعبير 
ديگر،با توجه به اينكه بيمارى آلزايمر در سنين باال 
قربانى مى گيرد،ما با كشف اين دارو،به حدى روند 

مبتال،به  فرد  كه  كنيم  مى  كند  را  بيمار  پذيرى  تاثير 
دليل كهولت سن از دنيا برود نه بيمارى آلزايمر.

شرق  شمال  در  كانتيكت  ايالت  در  الماسيان  دكتر 
آمريكا ساكن است و پيش از اين در كالج داروسازى 

و سالمت  ماساچوست فارغ التحصيل شده بود.

پنجشنبه  روز  متحده  اياالت  كشاورزى  وزارت 
بروزرسانى  را  غذايى  مواد  به  مربوط  دستورالعمل 
و  بار  يك  سال  پنج  هر  كه  جديد،  راهنماى  كرد. 
مزمن  هاى  بيمارى  و  چاقى  از  پيشگيرى  هدف  با 
سوى  به  را  اتهام  انگشت  بار  اين  مى شود،  تدوين 
اشباع  هاى  چربى  و  شكر  نمك،  رويه  بى  مصرف 
شده نشانه رفته و بر خالف سال هاى قبل، خوردن 

تخم مرغ و گوشت را عامل خطر اصلى نمى داند.
«بشقاب من» نمونه ساده و قابل درك هرم غذايى 
راهنماست و شما مى توانيد ميزان بهينه مواد مغذى را 
كه هر فرد بايد بصورت روزانه دريافت كند، در آن 
ببينيد. روز گذشته مقام هاى بهداشتى آمريكا، توصيه 
هاى خود را براى محتويات اين بشقاب در پنج سال 

آينده منتشر كردند.
بر مبناى توصيه جديد، ميزان نمك مصرفى در روز 
گرم  ميلى  يا 2300  خورى  چاى  قاشق  يك  به  بايد 

محدود شود.
انسانى  خدمات  و  بهداشت  وزير  برول»  «سيلويا 
مردم  اغلب  دهد  مى  نشان  «آمارها  گفت  آمريكا 
تا  نيم  و  يك  آنها،  درصد   90 تقريبا  يعنى  آمريكا، 
خيلى  و  خورند،  مى  نمك  مقدار  اين  برابر  دو 
وقت ها حتى متوجه آن نمى شوند، چرا كه نمك را 
در غذاهاى كنسرو شده و آماده مى خورند. توصيه 
خاطر  به  را   2300 عدد  اين  حتما  كه  است  اين  ما 

بسپاريد و با برچسب هاى مواد غذايى مقايسه كنيد.»
و  قند  كه  كند  مى  تاكيد  همچنين  جديد  راهنماى 
شكر افزوده شده به مواد خوراكى، بزرگترين عامل 
و  است  حاضر  حال  در  مردم  سالمت  ساز  مشكل 
قلبى  هاى  بيمارى  و  ديابت  بروز  و  چاقى  موجب 

عروقى مى شود.
مى گويد  آمريكا  انسانى  خدمات  و  بهداشت  وزير 
بايد  افزوده  شكر  ميزان  كه  است  آن  جديد  «توصيه 
كمتر از 10 درصد كالرى روزانه باشد. شكر افزوده 
با شكر طبيعى موجود در ميوه ها و ساير مواد طبيعى 
خودتان  به  فقط  آن  خوردن  با  شما  و  كند  مى  فرق 
شكر  منابع  ترين  اصلى  از  يكى  رسانيد.  مى  ضرر 
آنها  از  شدت  به  بايد  و  هستند  ها  نوشابه  افزوده، 

پرهيز شود.»
بر  جديد  توصيه  گويند،  مى  بهداشتى  متخصصان 
متخصصان  و  پزشكان  توسط  و  دايت  دش  مبناى 
عروق  و  قلب  سالمت  ملى  انيستيتوى  در  تغذيه 
آمريكا – براى كاهش و كنترل فشار خون و چربى 

خون باال – تدوين شده است.
اساس اين رژيم، محدود كردن چربى اشباع، نمك 
و شكر است و اين اقالم توسط مواد مغذى ديگرى 
و  خوراكى  مغزهاى  پرندگان،  گوشت  غالت،  نظير 

لبنيات كم چربى جايگزين مى شود.

كنندگان  مصرف  جمله  از  هم  شما  كه  اين  احتمال 
است.  زياد  بسيار  باشيد  آماده  غذاهاى  روزافزون 
توجه  آنها  در  موجود  سديم  ميزان  به  هيچوقت  اما 

كرده ايد؟
منتشرشده،  تايمز  نيويورك  در  كه  گزارشى  به  بنا 
سديم  گرم  ميلى   3400 روزانه  كه  هايى  آمريكايى 
بيشتر  گرم  ميلى  از 1000  بيش   – كنند  مى  مصرف 
حد مجاز – ممكن است ندانند كه بيش از 70 درصد 
سديمى مصرفى در آمريكا، پيش از آن كه به ميز برسد، 
با غذا مخلوط شده است. سديم عنصر اصلى نمك، 
مى تواند فشار خون را، كه عامل مهمى در بيمارى قلبى 

و سكته است، باال ببرد.
با سديم موجود در انواع غذاهاى آماده و بسته بندى 
كاهش  جهت  را  رهنمودهايى  فدرال  دولت  شده، 
آن براى صنعت غذا صادر كرده است. اين مقررات 
داوطلبانه است، اما منابع پزشكى و طرفداران سالمت 
غذا مى گويند مهم است زيرا براى نخستين بار اساسى 

براى مصرف سديم تعيين مى كند.

نيويورك تايمز در گزارش خود به برخى از فراورده 
هاى غذايى كه داراى سديم باال است اشاره مى كند.

سس كچاپ هاينز،160 ميليگرم .
يك پرس سينه بوقلمون سرخ شده اسكار ماير، 540 

ميليگرم
شش بريده بيكن هورمل 1200 ميليگرم

ساندويچ تخم مرغ با كالباس و پنير سويسى 1410 
ميليگرم

 1250 آربى  كرده  سرخ  زمينى  سيب  پرس  يك 
ميليگرم

مرغ سرخ شده مارك هانگرى من ، 1830 ميليگرم

يك دانشمند ايرانى آمريكايى مى گويد داروى 
درمان آلزايمر را كشف كرده است

سديم غذاهاى آماده بيمارى هاى قلبى را افزايش مى دهد

آنچه بايد درباره 
بطرى شراب بدانيد

مراقب شكر و نمك باشيد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42379&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9911
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42878&Status=2
http://shopping.ketab.com/
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جمعه 21 خرداد/10 جون

1305 خورشيدى (1926 ميالدى)
زادروز  مفتون امينى، شاعر

1321 خورشيدى (1942 ميالدى)
زادروز  فريدون شهبازيان، آهنگساز

شهبازيان يادگيرى موسيقى را از سن هشت 
سالگى و با ساز ويولن نزد عطا اهللا خرم ميثاق 
آغاز نمود و در سن 18 سالگى به عضويت 
اركستر سمفونيك تهران به رهبرى حشمت 
سنجرى در آمد و در سال 1346رهبر گروه 
وى  شد.  راديو  سمفونيك  اركستر  و  كر 
زيباى  هنرهاى  دانشكده  التحصيل  فارغ 
دانشگاه تهران مى باشد. شهبازيان در دهه 60 
آهنگسازى براى فيلم را نيز آغاز نمود. او به 
اتفاق على معلم از موسسان شوراى موسيقى 
را درتلويزيون دولتى ايران پس از انقالب بود. 
كتاب  شركت  در  شهبازيان   فريدون  آثار    

موجود است
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

ترانه سرا،  (دزفول)  قميشى  سياوش  زادروز 
خواننده و آهنگساز ايرانى مقيم لوس آنجلس، 
موسيقى  آلبوم   18 از  بيش  تاكنون  قميشى 
منتشر كرده است.  او داراى مدرك كارشناسى 
ارشد موسيقى در رشته جاز كالسيك است

1341 خورشيدى (1962ميالدى)
زادروز حسين بهروزى نيا نوازنده ايرانى بربط

1353 خورشيدى(1974)
بنيانگذار  خزائلى،  محمد  دكتر  درگذشت 

انجمن حمايت از نابينايان و  مدرس
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

 26 (متولد  صابر  رضازاده  هدى  درگذشت 
اسفند 1338) روزنامه نگار، مترجم، فعال ملى 
مذهبى، عضو جنبش مسلمانان مبارز، زندانى 
شده  توقيف  مجله  گردانندگان  از  و  سياسى 

«ايران فردا» بود.
كه  حالى  در   1390 خرداد   12 در  كه  وى 
مرگ  به  اعتراض  در  بود  زندانى  اوين  در 
مشكوك هاله سحابى در مراسم تشييع جنازه 
پدرش عزتاهللا سحابى اعتصاب غذاى خود را 
به همراه امير خسرو دلير ثانى ديگر زندانى 
 21 در  بود  كرده  آغاز  ملى-مذهبى،  سياسى 
بيمارستان  به  زندان  از  انتقال  از  پس  خرداد 
مدرس بر اثر نارسايى قلبى درگذشت. منابع 
نزديك به مخالفان حكومت ايران، علت مرگ 
هدى صابر را ضرب و شتم از سوى ماموران 

امنيتى زندان اوين، عنوان كرده اند.

شنبه 22 خرداد/11 جون

1313 خورشيدى (1934ميالدى)
تصويب قانون مجازات مقدمين عليه امنيت 

و استقالل كشور
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

ارمنى  بازيگر  ميناسيان  لوريك  درگذشت 
متولد  وى  ايران-  در  تلويزيون  و  سينما 

سال1322 در شهر تبريز و بازيگر فيلم ها و 
سريال هاى متعدد بود.

1388خورشيدى (2009 ميالدى)
واكنش  در  ايران  مردم  خيابانى  اعتراضات   
به اعالم نتايج دهمين دوره انتخابات رياست 
احمدى  محمود  آن  در  كه  ايران  جمهورى 
كشور  وزارت  سوى  از  برنده  عنوان  به  نژاد 

جمهورى اسالمى ايران معرفى شد.

يكشنبه 23 خرداد/12 جون

1305 خورشيدى (1926 ميالدى)
انتشار نشريه ى ايران مصور

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
گشايش خانه مطبوعات ايران

دوشنبه 24 خرداد/13 جون

1354 خورشيدى  (1975 ميالدى)
زادروز سبا خويى فعال حقوق بشر و مجرى 

شبكه تلويزيونى تلويزيون «من و تو» 
پژوهش  و  تحقيق  خويى  سبا  كار  آخرين 
در مستندهاى تلويزيون من وتو مانند سرى 
برنامه هاى «چشم انداز» و مستندهاى تاريخى 
مانند،»انقالب 57»، «از تهران تا قاهره» و «رضا 
شاه» است كه با استقبال بى نظيرى روبرو شد. 
فيلسوف  شاعر،  خويى،  اسماعيل  دختر  او 
اسماعيل  ازدواج  ثمره  ست؛  ايرانى  مبارز  و 
صبا)  ابولحسن  (دختر  صبا  ركسانا  با  خويى 
نوازنده  و  آهنگ ساز  ايرانى،  برجسته  استاد 

سرشناس ايرانى است.

سه شنبه 25 خرداد/14 جون

1315 خورشيدى  (1936 ميالدى)
و  بازيگر  ايمانوردى،  بيك  رضا  زادروز 

ورزشكار محبوب ايرانى
شادروان بيك ايمانوردى در اوج محبوبيت و 
شهرت بعد از انقالب ايران، بارها به دادگاه 
از  انقالب فراخوانده شد، و در نهايت رسماً 
ترك  به  مجبور  را  او  كه  شد،  منع  كارهنرى 
وطن كرد و به همراه خانواده به آلمان و بعد 
به ايالت متحده آمريكا مهاجرت كرد كه براى 
امرار معاش مجبور به رانندگى كاميون گرديد. 
يكسال  از  بعد  بيك ايمانوردى  رضا  سرانجام 
مبارزه با بيمارى سرطان ريه، ساعت 12:48 
بيمارستان  بامداد روز 22 شهريور 1382 در 
شهر فينيكس ايالت آريزونا در اياالت متحده 

آمريكا، در سن 67 سالگى درگذشت.
1388 خورشيدى  (2009 ميالدى)

شش  حداقل  و  اعرابى  سهراب  شدن  كشته 
نفر ديگر از معترضين به دست نيروى بسيج و 

نيروى انتظامى در جريان اعتراضات مردمى.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

درگذشت حسن  كسايى، نوازنده نى در سن 
84 سالگى در اصفهان. 

چهارشنبه 26 خرداد/15 جون

346 خورشيدى  (1967 ميالدى)
زادروز  كسرا عنقايى، شاعر

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
درگذشت مهندس جعفر شريف امامى، رجل 

سياسى
شريف  جعفر  مهندس  خاطرات  كتاب    
امامى، پروژه تاريخ شفاهى دانشگاه هاروارد 
كتاب  شركت  در  بوكز  ايران  انتشارات  از 

موجود است
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

محمدرضا شجريان از صدا و سيما خواست 
اين  وى  كند؛  خوددارى  آثارش  پخش  از  تا 
عمل را در اعتراض به نتيجه انتخابات دوره 
دهم رياست جمهورى انجام داد؛ او قبال نيز 
صدا  از  آثارش  غيرقانونى  پخش  به  نسبت 
اعالم  ايران،  اسالمى  جمهورى  سيماى  و 

نارضايتى كرده بود.
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

مشهورترين  نوروزى،  مهتاب  درگذشت 
سوزن دوز بلوچستان ايران در سن 78 سالگى.

پنجشنبه 27 خرداد/16 جون

1353 خورشيدى (1974 ميالدى)
درگذشت عباس مسعودى، بنيانگذار و مدير 
مؤسسه ى اطالعات و نماينده  مجلس شوراى 

ملى (شش دوره)، و نماينده ى مجلس سنا.
عباس مسعودى، (1353-1274) روزنامه نگار 
و فعال سياسى دوران محمدرضا شاه پهلوى 

بود و روزنامه اطالعات را پايه گذارى كرد.
مديريت  به  كوشش  روزنامه  در  ابتدا  او 
منصورى  ذبيح اهللا  مرحوم  با  صفوى  شكراهللا 
كوشش  روزنامه  از  خروج  با  بود.  همكار 
ابتدا چند چاپخانه كوچك را تاسيس نمود و 
وقتى به خوبى با كار خود آشنا شد، روزنامه 

اطالعات را راه اندازى كرد.
بعدها اطالعات پرتيراژ ترين روزنامه كشور 
ايران شد و باعث شد تا عباس مسعودى با 
مقامات بزرگ كشور از نزديك آشنا شود. و 
از اين طريق به مجلس شوراى ملى راه يافت. 
پس از شهريور بيست، مسعودى يكبار توسط 
افراد ناشناس مورد ترور نافرجام قرار گرفت. 
با ورود رقيب جديدى به نام روزنامه كيهان، 
مسعودى مجالت اطالعات هفتگى، اطالعات 
به  را  االخا  مجله  و  بانوان  اطالعات  ماهانه، 

زبان عربى انتشار داد.
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

پيش  از  تاجبخش،  محمود  استاد  درگذشت 
نوازنده   و  ايران  سنتى  موسيقى  كسوتان 

ويولون و سه تار (تولد 1304 خورشيدى)
1393 خورشيدى (2014 ميالدى)

درگذشت شهال توكلى همسر غالمرضا تختى 
قهرمان سنگين وزن كشتى جهان ( زادروز 5 

آذر 1325)

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
10 تا 16 جون  (21 تا 27 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=21161&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 10 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

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

تاريخ ايران در اواخر دوره باستان 

دكتر تورج دريايى
شنبه 11 جون ساعت 5 بعد از ظهر 

وروديه رايگان 
949 786 4001
Irvine University Park 

Library
4512 Sandburg Way, 
Irvine, CA 92612

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 

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

ناب  مى  كنسرت 

به سرپرستى نويد كندلوسى 
يكشنبه 26 جون از 7 تا 10 شب 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد.

Morgan- Wixson Theatre
2627 Pico Blvd.,
Santa Monica, CA 91405

رويال تايم تى وى برگزار مى كند 

جشن روز پدر 
پنجشنبه 16 جون

 
818 407 7770
Royal Palace Banquet Hall
210 Brand Blvd.,
Glendale, CA 91204 

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 16 جوالى 

وروديه از 74 تا 291 دالر 

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

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

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:

جون: ماه  جمعه،10 
 با قرار گرفتن ماه در برج شير، اين روز جزو معدود روزهاى مناسب براى پرداختن به هنر، موسيقى و نمايش است. هوا(دو پيكر) و آتش (شير) 
موجب گسترش انرژى مى شود. اگر تصميم داريد ستاره سينما بشويد، اين بهترين فرصت براى انجام اين كار است و اگر عالقمند به هنر سازمان 

دهى و هدايت هستيد نيز زمان مناسبى است.

شنبه تا دوشنبه، 11 تا 13 ماه جون:
ماه در سنبله به مشترى (ژوپيتر) ملحق مى شود و مثلثى كهكشانى مى سازد. عنصر خاك باعث مى شود به انجام و سازماندهى جزئيات كار مورد نظرتان 
جامه عمل بپوشانيد. براى انجام كارها نهايت تالشتان را بكنيد ولى مراقب باشيد بيش از حد قضاوت ننماييد و انسانها را همانگونه كه هستند بپذيريد.

سه شنبه تا پنجشنبه، 14 تا 16 ماه جون:
ماه در برج ترازو زمان مناسبى را براى عشق و عاشقى فراهم مى كند. در اين روز تمركز زيادى بر روى روابط و عشق وجود دارد. براى متعهد شدن 
رابطه تان را ارزيابى كنيد و مطمئن شويد رابطه متعادل است. به تعادل بين دادن و گرفتن توجه نماييد. اگر در رابطه جدى هستيد زمان مناسبى براى 

تصميم به تعهد و رها كردن مى باشد. 

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

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

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

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

آن  در  كه  سياه»  جمعه  «انقالب:  كامپيوترى  بازى  فروش 
بازيكنان مى توانند در انقالب 57 نقش داشته باشند در ايران 

ممنوع شده است. 
اين بازى توسط نويد خوانسارى، كارگردان ايرانى-كانادايى 
بازى هاى كامپيوترى كه متولد ايران است، و همسرش تهيه 
شده است و توسط مراجع مختلفى به دليل دقت تاريخى اش 

مورد ستايش قرار گرفته. 
و  «ضدايرانى»  جرم  به  آن را  اكنون  اسالمى  جمهورى  اما 

«تبليغات آمريكايى» بودن ممنوع كرده است.
گيمز»  «راكستار  شركت  در  اين  از  پيش  خوانسارى  آقاى 
از  كه  اتو»  نفت  «گرند  ساختن  در  و  مى كرد  بازى  طراحى 

محبوب ترين بازى هاى جهان است نقش داشت.
او گفت از هر راهى براى رساندن بازى به دست ايرانى ها 

استفاده مى كند.
خوانسارى گفت: «داريم تالش مى كنيم با سانسور مقابله 

كنيم… تالش ما ارائه روايتى واقعى از رويدادها بود». 
در اين بازى، بازيكنان رويدادهاى پرتالطم را از چشم يك 
روزنامه نگار-عكاس دنبال مى كنند و او را كنترل مى كنند. مثال 
او بايد از روى سقف از مردم تظاهركننده عكس بياندازد و در 

زنان اوين به بازجوها جواب دهد.
«بنياد ملى بازى هاى رايانه اى» ايران تمام وب سايت هايى كه 

اين بازى را ارائه مى كنند فيلتر كرده است. 

خوانسارى گفت در ساخت اين بازى بسيار تالش شده كه 
روايتى واقعى و با دقت تاريخى ارائه شود. تيم او با ده ها 
ايرانى كه در زمان انقالب زندگى مى كردند گفتگو كرده است 

و داستان بازى بر اساس روايات عينى آن ها بوده است.
خبرى  عكاس  بازى،  اين  اصلى  شخصيت  شيرازى،  رضا 
است كه ناگهان خود را در ميانه وقايع تاريخ ساز انقالب 1357 
ايران مى يابد. او در ادامه بازى، دستگير و در اوين بازجويى 
مى شود. بازجو از او مى پرسد: «آيا چاى مى خواهى؟» اينجا 
كسى كه فرمان بازى را در دست دارد، مى تواند تصميم بگيرد 

كه رضا چه جوابى بدهد و بازى را به چه سمتى ببرد.
كسى كه از رضا بازجويى مى كند، اسداهللا الجوردى است؛ 
بازجو و دادستان انقالب در روزهاى نخست كه به سختگيرى 

با زندانيان مشهور بوده است.
رضا، شخصيت اصلى داستان به هيچ يك از گروه هاى سياسى 
در  مى كند،  تحصيل  كشور  از  خارج  در  كه  او  ندارد.  تعلق 
ابتداى بازى براى تعطيالت به تهران مى رود، اما كشورش را 
در وضعيتى كامال متفاوت نسبت به قبل مى بيند و از آنجاست 
ماموريت هاى  و  بگيرد  تصميم  مختلف  مقاطع  در  بايد  كه 
مختلفى انجام دهد: اين كه در تظاهرات چه كار كند؟ كجاها 
پنهان شود؟ در جواب نيروهاى نظامى چه بگويد و به چه 
كسانى اعتماد يا كمك كند؟ اين تصميم ها و انتخاب ها بر 

نتيجه نهايى بازى اثر مى گذارد. 

بازى كامپيوترى «انقالب» در ايران ممنوع شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34493&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2

