
آيا آنها در ساحل سانتامونيكا هم 
نهى از منكر خواهند كرد؟ 

اعتراض به انتشار آگهى صيغه در 
يك هفته نامه

ترامپ در يك قدمى كاخ سفيد

آتش در شمال كاليفرنيا: اطمينان 
ماركت در آتش سوخت

الدن طباطبايى هنرپيشه ايرانى 
به آمريكا مهاجرت كرد

دمكرات و يا جمهوريخواه؟ واقعا 
تفاوتشان را مى دانيد؟

بزرگترين محموله قاچاق تاريخ 
ايران

بى توجهى مردان به نشانه هاى 
سرطان بيضه

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:24 - JUL, 22 , 2016 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 24 - جمعه 22 جوالى  2016

رايگان
FREE

دكتر «اندور اسكات كوپر» نويسنده 
كه  نيوزيلندى االصل  تحليل گر  و 
كتاب پادشاهان نفت به قلم او پيش 
تاريخ  بازشناسى  عرصه  در  اين  از 
خاورميانه  خصوصا  جهان،  معاصر 
خبرساز بود، به تازگى از اثر جديد 
بهشت»  «سقوط  عنوان  تحت  خود 
كتاب  در  كوپر  آقاى  كرد.  رونمايى 
«سقوط بهشت» با نگاهى تازه و از 
نزديك ترين زاويه ممكن به زندگى 
و  است  پرداخته  ايران  شاه  آخرين 
در اين مسير توانسته از بخش قابل 
شهبانو  دانسته هاى  از  مالحظه اى 
بدون  همسرش،  درباره  پهلوى  فرح 

جانبدارى استفاده كند.

دكتر اسكات كوپر راجع به روزهايى 
است،  گذرانده  ايران  شهبانوى  با  كه 

چنين مى گويد:
در  پهلوى  فرح  ايران  «شهبانوى 
پوتوماك  در  خود  خانه  پذيرايى 
مريلند، درست جلوى پرتره بزرگى از 
زن جوانى كه تاجى از ياقوت و زمرد 
بر سر داشت نشسته بود و راجع به 
اين موضوع كه «براى سومين بار مرده 

است» سخن مى گفت.
مى گويد:  ايران  ساله   77 شهبانوى 
«آنها مى گويند كه من در لس آنجلس 
سكته قلبى كرده ام و جنازه من را براى 

موميايى كردن به مصر فرستاده اند.»
آيت اهللا هاى  «آنها»،  از  ايشان  منظور 

ايران است كه در سال 1979 حكومت 
ايران  در  وى  مرحوم  شوهر  از  را 

گرفتند.
فرح پهلوى معتقد است كه اين كار 
آنها براى آزار و اذيت كسانى است 
كه از مرگ وى ناراحت خواهندشد. 
با اينكه بيش از 37 سال است كه فرح 
پهلوى به ايران نرفته، اما بسيارى از 
ايرانيانى كه در داخل كشور هستند با 
يادآورى ايران قبل از انقالب اسالمى 
و شرايط زندگى، آزادى، حقوق زنان 
و دوستى با دنيا و لزوم جدايى دين 
و دولت در حكومت پيشين به وى 

عالقه بسيارى دارند.
ادامه در صفحه 9

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

سقوط بهشت: پهلوى ها و آخرين 
روزهاى شاهنشاهى در ايران

اندرو اسكات كوپر از كتاب تازه اش رونمايى كرد:

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...!!!

فرهاد بشارتى موزيسين و قانون نواز مشهور ايرانى 
كه در ميان هنرمندان عرصه موسيقى در لس آنجلس 
از احترام ويژه اى نيز برخوردار است، پس از نزديك 
به چهل سال فعاليت هنرى به عنوان نوازنده و سازنده 

آهنگ، تصميم به خوانندگى گرفته است.
خود  هنرى  عمر  طول  در  بار  نخستين  براى  كه  او 
تجربه خوانندگى را تجربه مى كند، به گواه نزديكانش 
حتى در جمع هاى خصوصى نيز تا پيش از اين لب به 

خواندن ترانه اى نگشوده بود. 
شيرازى  نيما  از  شعرى  روى  اخيرا  بشارتى  آقاى 
ساخته  آهنگى  عشق  لباس  نام  به  ايران  ساكن  شاعر 
و تصميم خود براى خوانندگى را به  عنوان هديه اى 
براى همسرش در بيستمين سالگرد زندگى مشتركشان 

عملى كرده است.
ترانه «لباس عشق» كه تمى عاشقانه و تقديرگرايانه 
دارد، براى نخستين بار يك شنبه گذشته در يكى از 
برنامه هاى پرشنونده راديو ايران 670 اى ام پخش شد 
و با استقبال مخاطبان اين برنامه همراه بود تا جايى كه 
تقاضاهاى مكرر موجب شد تا براى بار دوم در همان 

برنامه پخش گردد.
عرصه  به  ورود  از  قصدش  مى گويد  بشارتى 

عمر  از  دهه  چهار  كه  سازى  از  جدايى  خوانندگى، 
خواهد  بلكه  نيست،  است  كرده  آن  وقف  را  خود 
كوشيد تا سخن و هنرى كه از دلش برآمده است را با 

هوادارانش به اشتراك بگذارد. 
تجربه خوانندگى آقاى بشارتى با استقبال هنرمندان 

و هنردوستان همراه بوده است.

فرهاد بشارتى پس از 40 سال كار هنرى لب به خواندن گشود

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

هفته نامه فارسى زبان ايران استار IRAN STAR چاپ تورنتو در كانادا در 
شماره قبلى خود كه به مناسبت عيد فطر (از اعياد اسالمى) منتشر شده است، آگهى 
يك موسسه ارائه كننده خدمات صيغه را براى شهروندان كانادايى منتشر كرده كه 
با واكنش هاى متعددى روبرو شده است. اين خبر نخستين بار از سوى وب سايت 

اطالع رسانى مردم ريپورت افشا شد.
هفته نامه فارسى زبان «ايران استار» كه به سردبيرى «بيژن بينش» در تورنتو منتشر 
مى شود در شماره 1115 مورخ هفته دوم جوالى 2016 اقدام به انتشار دو نوبت 

آگهى با مضمون اعالم آمادگى براى صيغه كرده است.
در متن اين آگهى نوشته شده: «ازدواج موقت صيغه - تعداد زيادى خانم و آقا 
آماده صيغه - لطفا به صورت محرمانه تماس بگيريد... بابت خواندن خطبه صيغه 

مبلغى چارج مى شويد».
انتشار اين آگهى كه براى نخستين بار وب سايت خبررسانى مردم ريپورت آن 
را افشا كرد، واكنش هاى تندى به همراه داشته است. يك گروه حقوق زنان در 
بيانيه اى كه به همين دليل صادر كرد، اقدام موسسه ارائه دهنده خدمات صيغه در 
كانادا را مصداق بارز برده دارى جنسى و فرهنگ چند همسرى عنوان كرده و گفته 
است: «با توجه به غير قانونى بودن چند همسرى در كانادا، اين اقدام مى تواند 

مشخصا نقض قوانين مترقى حمايت از خانواده در اين كشور باشد.»
به  آگهى  اين  به  اشاره  با  نيز  اوتاوا  ساكن  كانادايى  ايرانى  وكيل  يارى  على 

خبرگزارى ايرانشهر گفت:
«آنچه در اين مورد قابل توجه است، تاسيس نوعى روسپى خانه شرعى است و 
با اينكه اقدام به تاسيس روسپى خانه و يا مراكز سفارش روسپى در خاك كانادا 
قانونى است، اما قوانين بسيار سختگيرانه اى بر آن نظارت دارند كه عدول از آنها 
مى تواند با عواقب سنگين حقوقى مواجه باشد. در مورد موسسه ارائه كننده آگهى 
صيغه در تورنتو نيز با توجه به اينكه اين موسسه كه به اسم «صيغه كانادا» خود را 
معرفى كرده است، هيچگونه اطالعاتى در خصوص وضعيت حقوقى و ثبتى خود 
ارائه نداده، نمى توان به طور قاطعانه اظهار نظر كرد. اگر اين موسسه داراى ثبت 
قانونى به عنوان  روسپى خانه و يا مركز معرفى شريك جنسى باشد، تنها خطاى 
صورت گرفته، عدم انتشار اطالعات درست در آگهى مربوطه است. چرا كه بر 

اساس قانون، انتشار اين آگهى بايد با شرايط پيشبينى شده مطابقت داشته باشد.»
پيگيرى خبرگزارى ايرانشهر از تنها ايميل موجود در متن آگهى فوق تا زمان 
انتشار اين خبر بدون پاسخ مانده و مسئوالن موسسه صيغه در كانادا حاضر به 

پاسخگويى به خبرگزارى ايرانشهر نشده اند.
دفتر نشريه ايران استار نيز كه به مدت 23 سال فعاليت مستمر مطبوعاتى دارد 
در پاسخ به سوال تلفنى خبرنگار ايرانشهر در مورد اين آگهى و سفارش دهنده آن 
گفته : «ما تنها اقدام به چاپ آگهى هاى رسيده براى جامعه ايرانيان كانادا مى كنيم 
و تاييد صحت يا عدم صحت آگهى ها به عهده اين نشريه نيست». مسئوالن اين 
نشريه بر اساس آنچه حفظ حريم خصوصى مشتريانشان خوانده اند، حاضر به 

ارائه اطالعات تماس با مديران كمپانى سفارش دهنده اين آگهى نشدند.
صيغه يا ازدواج موقت از اصول ازدواج اسالمى است كه بر اساس آن يك مرد 
مى تواند در ازارى مقدارى پول يك زن را براى مدتى مشخص از يك ساعت تا 
99 سال به ازدواج موقت خود درآورد. مالك هاى اخالقى و عرفى مبتنى بر حقوق 

بشر، اين رفتار(صيغه) را مصداق بارز خريد و تملك زنان مى داند.

اعتراض به انتشار آگهى 
صيغه در يك هفته نامه

 Organization of) «سازمان «جامعه ايرانيان آمريكا
 Iranian-American Communities-US:
OIAC-US) كه خود را نماينده هزاران ايرانى-آمريكايي 
معرفى مى كند، از نامزدى جان مك كين براى سناتور شدن 

از ايالت آريزونا حمايت كرده است.
سناتور جان مك كين كه به عنوان نماينده آريزونا در 
مجلس سناى آمريكا حضور داشت، براى انتخاب مجدد 
اعالم نامزدى كرده است. سناتور جان مك كين به دليل 
فعاليت هايش در مبارزه با ديكتاتورى در خاورميانه و 
كشورهايي چون سوريه و ايران شهرت فراوانى دارد. او 
در سناى اياالت متحده، رياست كميه نيروهاى مسلح را 

به عهده داشته است.
سازمان جامعه ايرانيان آمريكا OIAC-US در اطالعيه 
خود گفته كه به عنوان نماينده هزاران ايرانى-آمريكايي 

كه بسيارى از آنها براى فرار از 
حكومت ديكتاتورى ايران راهى 
آمريكا شده اند، حمايت خود را 
از انتخاب مجدد سناتور جان 

مك كين اعالم مى كند.
از  همچنين  سازمان  اين 
فعاليت هاى سابق اين سناتور در 
راستاى افشاى حقايق موجود در 

خاورميانه قدردانى كرده است.
 OIAC-US در هيئت مديره
نام هايى مانند احمد ميعن منش، 

سيروس  صادق پور،  مجيد  دادوند،  بابك  عمادى،  امير 
صامت، بتول ميرزايى، حميد يزدان پناه، هاجر مجتهدزاده 

و حميد عالمه زاده به چشم مى خورد.

اين سازمان كه مى گويد در بيش از 40 ايالت آمريكا 
نمايندگى دارد، يك سازمان غير انتفاعى و مستقل مدنى 
است كه با هدف تاثرگذارى بر سياست هاى اياالت متحده 
و جهان براى توسعه دموكراسى در ايران تشكيل شده است.

سرانجام و پس از چند ماه كش و قوس، مردى كه در آغاز 
راه رقبايش او را يك شوخى تلقى مى كردند، سناتورها و 
فرمانداران كار كشته جمهوريخواه را از صحنه به در كرد و 
به عنوان نامزد رسمى حزب جمهورى خواه براى انتخابات 

ششم نوامبر 2016معرفى شد.
كنوانسيون جمهوريخواهان كه حاال محل همراهى و 

حمايت رهبران حزبى و چهره هاى معروف جمهوريخواه 
از دونالد ترامپ است، مى كوشد تا او را در رويارويى با 
هيالرى كلينتون تقويت كند. رقابتى كه آقاى ترامپ با 
انتخاب مايك پنس به عنوان معاون خود اكنون در آن تا 

يك قدمى كاخ سفيد پيش رفته است.
حاال چشم ها به كنوانسيون دموكرات ها دوخته شده تا 

ببينند خانم كلينتون با چه پشتوانه اى به مرحله آخر اين 
بازى راه خواهد يافت. 

اگرچه جمهوريخواهان اهداف متعددى را در انتخابات ماه 
نوامبر پيگيرى مى كنند اما دموكرات ها تنها يك هدف دارند. 
اينكه به مردم يادآورى كنند نگذاريد آقاى ترامپ روى پشت 

بام كاخ سفيد يك تابلوى TRUMP نصب كند!

حمايت يك تشكيالت فعال ايرانيان آمريكا از 
برنامه هاى انتخاباتى سنتاتور مك كين در ايالت آريزونا

آتش سوزى در San Jose يكى از مراكز خريد محلى 
اين شهر در منطقه كاالهان را سوزانده است. اطمينان 
ماركت از فروشگاه هاى پر رفت و آمد ايرانى نيز يكى از 

قربانيان اين حريق بوده است.
ساكنين «سن حوزه» ( San Jose) از اينكه يكي از 
مراكز خريد محلي توسط آتشي سوزى كه چندى پيش 

اتفاق افتاد از بين رفته است بسيار ناراحت هستند.
بيشتر فروشگاه هاي مركز خريد «كاهاالن»، كه در تقاطع 
خيابان هاي كاهاالن و بلوار «سانتا ترزا» واقع شده است 

در اثر آتش سوزي از بين رفتند.
بنا به گفته سازمان آتش نشاني، به واسطه خطر ريزش 
ديوارها و سقف ها، نرده هايي تعبيه شده اند كه از ورود 

مردم به محل آتش سوزي جلوگيري مي كنند.
اين مركز خريد از اصلي ترين مراكز تهيه مايحتاج 
محلى از بستني گرفته تا لوازم مورد نياز حيوانات خانگي 

بوده است.

به گفته يكي از افراد محلي: 
«آتش گرفتن اين مركز خريد 
است  كننده  ناراحت  بسيار 
تمام  كه  است  اين  مانند  و 
با  را  كودكي مان  خاطرات 

خود برد».
كه  اصالن»  «ادوارد  آقاي 
ايرانى  فروشگاه  صاحب 
در  است  ماركت»  «اطمينان 
 » مي گويد:  خصوص  اين 
من روزي 14 الي 15 ساعت 

براي بهتر كردن اين كسب و كار تالش مي كردم». 
مغازه داران از اين اتفاق بسيار ناراحت هستند، خانم 
«تران» كه صاحب آرايشگاهي در اين مركز خريد است 
مي گويد: « اينجا مكان بسيار مناسبي براي ما بود و پس 

از اين اتفاق ممكن است مجبور به نقل مكان شويم».

براي مردم محلي بسيار سخت است كه فروشگاه هايي  
كه آنان سال ها از آنجا خريد مي كردند، اكنون آينده اي 

نامعلوم دارند.
اطمينان ماركت يكى از فروشگاه هاى محبوب ايرانى در 
شمال كاليفرنيا محسوب مى شد كه روزانه محل ديدار و 

خريد صدها ايرانى ساكن در اين منطقه بود.

آتش در شمال كاليفرنيا: اطمينان ماركت در آتش سوخت

ترامپ در يك قدمى كاخ سفيد
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يك پزشك خانوادگى ايرانى اين روزها در انگلستان 
دادگاهى شده و متهم است كه به بيماران و كارمندانش 
فحش هايى زشت به زبان فارسى مى داده. دكتر خشايار 
قهاريان 49 ساله در ضمن به منشى خود گفته «چاق» و 

يك همكار ديگرش را «سوسك» خطاب كرده.
دادگاه پزشكان در منچستر كه دارد اتهامات عليه او را 
بررسى مى كند از منشى ديگرى به نام جنت هموند شنيد 
كه آقاى قهاريان از او، كه قبال رقاص استريپر بوده، مدام 

راجع به زندگى جنسى اش سوال مى كرده.
قهاريان مطبى در ناتينگهام در «مركز پزشكى وليتون ويل» 
داشته و در اين جا بوده كه نسخه ها را مى انداخته روى زمين 
و از خانم هموند مى خواسته آن ها بردارد. خانم هموند 
مى گويد دكتر قهاريان پيش او از اين گفته كه چطور وقتى 
در تعطيالت بوده آلت جنسى اش را وارد «سوراخى در 

ديوار يك نايت كالب» كرده.
اين اتهامات مربوط به دوره اى شش ساله مى شوند. خانم 

هموند در ضمن مى گويد دكتر قهاريان از او خواسته در 
تحقيقاتى كه راجع به يك مطلب پزشكى در جريان بوده 
دروغ بگويد و در عوض پاداش و افزايش دستمزد دريافت 

كند.
در طول محاكمه، خانم هموند متهم به اين شد كه رفتار 
غيرحرفه اى داشته و به يكى از بيماران گفته كه دكتر قهاريان 

«هيتلر كوچكى» است و «بايد در ايران مى ماند». 
خانم هموند با رد تمام اتهامات گفت تنها حرفى كه زده 
اين بوده كه «كار كردن براى او مثل كار كردن براى هيتلر 

است». 
ديويد الك، وكيل دكتر قهاريان، اما خانم هموند را متهم 
كرد كه عامدانه به بيماران دروغ گفته كه اين پزشك ايرانى 
صحبت از زندگى جنسى اش كرده چون مى خواسته او 

بركنار شود و پزشكى انگليسى جايش را بگيرد.
محاكمه دكتر قهاريان ادامه دارد و غير از هموند شامل 

اتهامات چهار زن ديگر هم مى شود.

فريار نيكبخت - كنشگر سياسى:
نام  به  ساله   37 مرد  يك  كه  بود  آمده  خبرها  در   
«محمد.ب» در جنوب شرق فرانسه يك مادر و سه 
دخترش را به دليل پوشش نامناسب با ضربات چاقو 

زخمى كرده است.
اين مرد به يك مادر و دخترهاى 8، 12 و 14 ساله 
در شهر الرگن مونتگلين در ناحيه هاتس آلپ به دليل 

پوشش نامناسب حمله كرد. 
حاال بايد به يك نكته بنيادين توجه كرد:

اين قضايا با موارد ساده و پيش پاافتاده شروع شده و 
به اسالمگرايى هاى چون داعش و موارد مشابه آن در 

ايران، افغانستان و ساير كشورها تبديل مى شود.
در نيمه دهه 60 ميالدى در ايران، وقتى كه يك زن در 
شمال شهر تهران كه دامن كوتاهى پوشيده و در حال 
خريد بود، مورد حمله يك كارگر ساختمانى قرارگرفت 
و به او تجاوز شد. پس از اين اتفاق شخصيت عمله 
در ايران و در روزنامه توفيق به گروهى كه مخالف 
دولت و سكوالرها بودند اطالق شد. اين روزنامه كه به 
طور قانونى تا اوايل دهه 70 ميالدى در ايران به چاپ 
مى رسيد عمله را به عنوان مرد سال ايران معرفى كرد. 
اين شخصيت بيانگر قشرى بود كه زنان را به دليل 

پوشش نامناسب مستحق تجاوز مى دانستند.  
همين سنت شرم آور و تحمل ناپذير است كه باعث 
اتفاق هايى چون تجاوزهاى شب سال نو در كلن و 
تضاد  آغاز  تنها  اين  شده است.  در فرانسه  چاقوكشى 
جهان غرب و اسالم است. مسئله حجاب تنها مسئله 
نجابت نيست، بلكه يك اعالن جنگ است براى حذف 
فيزيكى تمام زنان بى حجاب در صورت لزوم و در هر 

زمان ممكن.
زنان  ايران  اسالمى  انقالب  اوايل  در  حقيقت  در 
مدرن ايرانى كه به حجاب به عنوان سمبلى از گذشته 
نگاه مى كردند با جنگ با حجاب كه طور گسترده در 
رسانه هاى گروهى براى آن تبليغ مى شد، مواجه شدند. 
حجاب در رسانه ها، تظاهرات ها و در شعارهاى متعدد 

تبليغ مى شد.
برخى از اين شعارها عبارتند از: خواهرم حجاب تو 
سنگر تو است و يا مردى كه زنش حجاب ندارد غيرت 

ندارد و يا بدتر.
دهه  اوايل  در  و  ايران  در  اسالمى  انقالب  از  پيش 
به  حمله  به  شروع  متحجرين  از  برخى  ميالدى   70
رستوران هاى مدرن و غربى مسلك چاتانوگا در خيابان 
پهلوى كردند. اين گروه با پرتاب سنگ به مردمى كه 
در پاسيوى اين رستوران نشسته بودند، آنها را زخمى 
كردند. اين رستوران كه خارج از بخش سنتى تهران 
قرار داشت هيچ سنخيتى با گروه هاى مذهبى جنوب 

اين  در  نداشت.  تهران 
مردان  و  زنان  مكان 
ديد  جلوى  در  جوان 
و  مى نشستند  همگان 
بسيارى  ترتيب  بدين 
سنت هاى  و  باورها  از 
سوال  زير  را  دينى 
اين  گاهى  مى بردند. 
گروه مايل ها در پشت 
كاميون مخفى مى شدند 
به  سنگ  با  بتوانند  تا 
حمله  غربى  كفار  اين 
كه  است  جالب  كنند. 
با  ايرانى  چپ  گروه 

چشم پوشى از اين حمالت آنها را مبارزه با استعمار 
معرفى مى كردند.

اين  كه  است  شرم آورى  پديده  همان  موضوع  اين 
كلوپ هاى  به  اروپا  در  عده اى  مى شود  باعث  روزها 
مى شوند  گناه  مرتكب  آن  در  كه  مكان هايى  و  شبانه 
و كافرها حضور دارند بروند و به آنها حمله كنند و 
چشم هايشان را دربياورند و اعضاى بدنشان را قطع 

كنند.
حمالتى اينچنينى باعث جلب حمايت افراد متعصب 
و طرفداران مذهبى مى شود و بنابراين عده كمترى به 

اين مراكز خواهندرفت.
بسيارى  مى شويم  نزديك   1979 سال  به  كه  وقتى 
از متعصبان مذهبى به مغازه هاى فروش االكل حمله 
كه  چپ گرا  گروه هاى  طرف  از  هم  باز  كه  مى كردند 
به الكل عالقه داشتند و مسلمان هايى ميانه رويى كه با 

مصرف الكل مشكل داشتند، حمايت مى شدند.
سوزاندن سينماهاى خالى به زودى جاى خود را به 
سوزاندن سينماها با حضور مردم داد. مثال بارز اين 
سال 1978در  در  آبادان  ركس  سينما  سوزاندن  اتفاق 
زمان پخش فيلم «حرامزاده هاى لعنتى» تارانتينو بود كه 
درهاى سينما زنجير شده بود و صدها تن از جوانان 

ايرانى در آن اتفاق زنده زنده سوزانده شدند.
توسط  ناچيز  چاقوكشى  اتفاق  اين  آيا  خوب، 

«محمد.ب» يك اعالن جنگ است؟
اين روزها وقتى كه در ساحل سانتامونيكا در نزديكى 
كامل  حجاب  با  را  زنانى  مى زنيم،  قدم  لس آنجلس 
راه  ريشو  مردى  سر  پشت  متر  چندين  كه  مى بينيم 
مى روند. مردهايى كه با قيافه عبوس خود به زنانى كه با 
بيكينى در ساحل هستند مى نگرند. شايد در نگاه اول به 
نظر برسد كه مسلمانان متعصب بايد از آمدن به چنين 
مكان هايى اجتناب كنند. اما بر خالف اين باور آنها از 

حضور در چنين مكان هايى ابايى ندارند. شايد به اين 
دليل كه ما آنها را به هيچ عنوان نمى شناسيم.

بر اساس شريعت اسالم نگاه كردن شهوت آميز يك 
مرد مسلمان به زنان كافر هيچ منعى ندارد. اما ديده 
شدن بدن يك زن مسلمان قطعا ممنوع است. وظيفه 
يك مسمان پرهيزگار امر به معروف و نهى از منكر 
عربستان  ايران،  چون  كشورهايى  در  واقع  در  است. 
مخصوصى  پليس  و...  داعش  سرزمين هاى  سعودى، 
براى اين كار وجود دارد كه دستگيرى به وسيله آنها، 

شالق و شكنجه و... را در پى دارد.
البتهاز نگاه آنها امر به معروف ونهى از منكر، وظيفه 
تك تك اشخاص است نه تنها يك سازمان و ارگان 

خاص.
زنان  اين  آيا  افتاد؟  خواهد  اتفاقى  چه  شما  نظر  به 
يا  خواهندپوشيد  بيكينى  زمان  گذشت  با  مسلمان 
تندروانه اى  فعاليت هاى  چنين  مسلمان  مردان  اين 

خواهندداشت؟
وقتى با اتفاقاتى چون حادثه تروريتى نيس در فرانسه 
روبرو مى شويم نبايد شگفت زده شويم. بلمه بايد به 
اين بيانديشيم كه شايد مردان عبوس و ريشوى ساحل 
سانتامونيكا هم با كمى تشويق مذهبى به چنان اعمالى 

دست بزنند.
بگذاريد به شهر الرگن مونتگلين در ناحيه هاتس آلپ 
در جنوب شرق فرانسه برگرديم. جان دختر 8 ساله  
همچنان در خطر است، اما مداواى وى به همراه مادر 

و خواهرانش در بيمارستانى در همان شهر ادامه دارد.
اين حادثه در روز سه شنبه حوالى ساعت 10 صبح در 
مركز تعطيالت گاردكلمبه در ناحيه هات آلپ روى داد.
اين فرد كه وحشيانه با چاقو به اين مادر و دخترانش 
حمله كرده بود، بالفاصله از محل حادثه گريخت، اما 

چند دقيقه بعد دستگير شد.

فحاشى هاى فارسى پزشك ايرانى بريتانيايى جنجال ساز شد

آيا آنها در ساحل سانتامونيكا هم نهى از منكر خواهند كرد؟

در كانون خبر:

مينا بديعى و خواهر ناتنى اش جنيفر جيسون لى، 
هنرپيشه  ترنر  باربارا  مادرشان،  از  مانده  جا  به  خانه 
معروف هاليوود و همسر شادروان رضا بديعى را براى 
فروش در ليست منازل قابل خريد در منطقه هاليوود 
قرار داند. خانم ترنر در ماه آپريل 2016درگذشته بود.

خانم ترنر متولد 1936 ميالدى در بروكلين نيويورك 
بود و از سى سالگى به هاليوود جذب شد. او پس 
از پايان رابطه زناشويى اش با ويك مورو كه از آن 
بديعى  رضا  با  شد،  جنبفر  نام  به  دخترى  صاحب 
كارگردان سرشناس ايرانى آمريكايى ازدواج كرد و تا 

زمان مرگ آقاى بديعى در كنار او بود.

باربارا ترنر از 1966 و درست زمانى كه تنها سى 
سال داشت به سينما روى آورد و تا به سال 2013 به 
بازيگرى ادامه داد. اما چهره او در فيلم هاى معروفى 
مانده  ها  خاطره  در  ميالدى  و 1980  دهه 1970  از 

است.
منزل اين زوج سرشناس هاليوود، كه اكنون از سوى 
دو دختر اين خانواده براى فروش گذاشته شده محلى 
براى نگارش و يا تمرين براى داستان سريال هايى 
بوده است كه ميليون ها آمريكايى را پاى تلويزيون 
هاى خود نشانده است. سريال هايى كه آقاى بديعى 
آنها را كارگردانى كرد و فيلم هايى كه باربارا ترنر در 

آن نقش آفرينى داشته است. 
بازار  در  دالر  ميليون  سه  كمتر  قيمت  به  خانه  اين 
مستغالت لس آنجلس عرضه شده و گمان مى رود با 

قيمتى باالتر به فروش برسد.
پيشتر خبرهايى دال بر عالقه همكاران و بازماندگان 
و  او  از  هنرى  موزه  يك  تاسيس  براى  بديعى  آقاى 
باربارا ترنر منتشر شده بود كه پس از مرگ خانم ترنر 
در 5 آپريل 2016 برخى گمانه زنى ها حاكى از آن 
بود كه ساختمان محل اقامت او به اين موزه تبديل 
خواهد شد، اما گويا اين تصميم تنها در حد شايعات 

باقى ماند.

الدن طباطبايى هنر پيشه سرشناس سينما و تلويزيون 
آمريكا  در  كاليفرنيا  ايالت  به  زندگى  ادامه  براى  ايران 
مهاجرت كرد. او چند روز قبل رسما از جامعه هنرى ايران 
خداحافظى كرده و گفته بود با دلى شكسته و خسته از 

تهمت ها اما بنا به داليل شخصى ايران را ترك مى كند.
خانم  طباطبايى كه متولد 1349 در تهران است و از 
دانشگاه هنرهاى زيبا دانشگاه تهران در رشته بازيگرى 
فارغ التحصيل شده، پيشتر هم در خالل سال هاى 2013 تا 

2014 مسافرت هايى به آمريكا كرده بود.
خانم طباطبايى در سال 2012 اعالم كرد كه تمايلى به 
ادامه فعاليت در سينما و تلويزيون ايران ندارد. صحبت 
هاى خانم طباطبايى در اين زمينه با واكنش هايى در جامعه 
سينمايى ايران همراه بود اما او به تعهد خود براى دورى 
از عرصه هنر كه براى نخستين بار در برنامه اى به ميزبانى 

فريدون جيرانى مطرح كرده بود وفادار ماند.
خانم طباطبايى در حالى ايران را به مقصد آمريكا ترك 
كرده است كه مى گويد با دلى شكسته و خسته از تهمت ها، 

توهين ها و سنگ اندازى ها 
كشورش را براى هميشه ترك 
مى كند. او با انتشار پستى در 
صفحه اينستاگرامش، شرحى 
مختصر از عذابى كه در چهار 
سال گذشته بر او و سها دختر 
مبتال به اوتيسم او به نا حق 
روا شده است را به اشتراك 
گذاشته و در بخشى از اين 
«چقدر  است:  نوشته  پست 
حرف شنيديم، دشمنى ديديم، 
دروغ شنيديم... چه سنگ ها 
كه جلوى راهمان ننداختند... 

مدرسه  حتى  گرفتم،  مربى  كالس،  گذاشتمش  چقدر 
اوتيسم گذاشتم و چقدر دوست داشت... نگذاشتند... هزار 

حرف و تهمت و توهين. هزار انگ و نفرين.»
 الدن طباطبايى كه فيلم هاى «خواهران غريب» و سريال 

«واليت عشق» با بازيگرى او در خاطره ها مانده است، 
از امكان همكارى با فضاى هنرى شهر لس آنجلس كه 
در حال حاضر خانه گروه چشمگيرى از هنرپيشگان و 
سينماگران ايرانى از جمله فخرى خوروش، پارسا پيروزفر، 

گوهر خيرانديش و... است سخنى به ميان نياورده است.

الدن طباطبايى هنرپيشه ايرانى به آمريكا مهاجرت كرد

دختر ايرانى تبار باربارا ترنر خانه مادرش در هاليوود را براى فروش گذاشت
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از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

تو احمقى، تو افتضاحى، تو تباهى، 
باورم نميشه بابت اين كار بهت 

دستمزد مى دهند

عاشقانه  يك كارتن خواب
كه  حاال  كرده اي،  دير  كه  حاال  من،  پوش  دامن  ابر   
ديگر حساب شب هاي بي تو، روزهاي بي تو، از دستم 
در رفته، اين روزها كه بي گيسوانت سرم را روي هر 
نيمكت زمخت بي خاطره، به خواب مي زنم، حاال كه 
شمايل سايه قامتم، شبيه تنهايي است، برايت مي نويسم 

از شور! شعور! شاعر!
كه از اولي و دومي تهي ام و سومي را كاش بودم. كه 

نيستم. هيچ وقت هم نبوده ام.
برايت مي نويسم از روزان و شبان بي تو بودنم. اصال به 
گمانم گناه از من بود كه تو را به سان ابري دامن پوش 
ديدم و تابستان بود و همين شد كه بخار شدي و من 
ماندم و انتظار آمدنت. همين شد كه رد پاي هر كو بوي 
نم مي داد و ذره اي هواي باريدن داشت را گرفتم و رفتم 
و جز مانداب و پس آب و مرداب نصيبم نشد كه نشد. 
به گمانم سياه گيسو بودي و رويا بود و من گنگ، كه 

نديدمت، خوب نديدمت! 
ابر، دامن، چشم هاي شرقي تو و غوغاي طوفان سان 
دلشوره ساز من. اين من بي تو! مردان قبيله ام به تاخت 
دشت خيال آباد نادركجايم را در نورديدند و زنان قبيله 
هلهله سر دادند و من به خيال تجسم رويايم و به طمع 
شهد اندود آمدنت از چله به در شدم! نه تو بودي و نه 

هيچ لكه ابري حتي به آسمان. دامن پوش هم كه بود، با 
هر اندك نسيم پاييزي دامن به باد مي سپرد و تن به نمايش 
چشم هاي نه اين جايي. چشم هايم نيز كه تر شد، نه اندوه 

تكان بود و نه حسرت سوزان، كه آسمان باريد.
گرفتند  جان  من  در  ساله  هزار  افراهاي  كه  شد  اين 
و پيچك ها تا دور ترين موي رگ هاي خاطره ام ساقه 
دواندند. افراهاي دريغ، پيچك هاي اندوه و تبريزي هاي 
بلند باال در قاب پنجره بي باد، بي رقص، بي رمق، ايستادند 
پا به پاي من. ديگر كوچيدنم گرفته بود. راهي شدم به 
نادركجايي ديگر. پي آن عطر هوش ربا كه به رويا ديده 
بودم. آمدم اين جا كه انگار ته گودال ترين حفره هاست! 
شهر خيابان هاي پر زباله، چراغ هاي تا هميشه قرمز، 
دختركان و پسركان و نئون هاي چشمك زن به ديگران! 
برج ها و بارو هاي زخم زن به آسمان! و درخت هاي 
كوتوله و شمشاد هاي اخته و گل هاي محبوس به سرد 

چال ها!
كارم شد ساز زدن در كوچه هاي بي كاه و گل، پي آن 
چه دل مي كشاندم. از بام تا شامم خيابان نوردي بود و 
مردمان را سكه ها به ته جيب چسبيده و گاه چيزي در 

كاسه ام جرنگ مي كرد.
پول ها را نان مي خريدم و شراب و كتاب و گل!

تا شب به نيمه مي رسيد، نان را خورده بودم و با شراب 
تن شسته بودم و گل را دسته دسته به آب داده بودم و 
كتاب را خوانده بودم. پاييز بود كوچيدنم، شب هاي تار 
كه سوز عاشق كش وزيدن مي گرفت، كتاب را ورق 

ورق مي سوزاندم و كلمه ها هيمه ام بود براي زنده ماني. 
كه باز فردايش بدوم پي زندگاني. روزها كودكانم در پي 

و شب ها گزمه هايم پاپي!
***

و گذشت! 
تو انگار كن، هر امتداد نقطه چين يك عمر. هفت 
بار زيستن بي تو. شقيقه هايم با برف چهارم به سپيدي 
نشست و با خزان هفتم، تمام آن خرمن گندم گون با 

برگ هاي هفت رنگ، ريخت و با باد رفت.
حاال من تكه اي از شهر  فرشتگان بودم كه چشم راه 
گذران نمي ديدش، اما به حضورش عادت كرده بود. 
قطعه اي بد شكل، كه با غيبتش پازل هزار تكه شهر، 

ناقص مي شد.
حاال، من سر چهار راهي خاكستري و پر كاج، كنار 
كافه اي با شيشه هاي بزرگ كه خارهاي كويري بر سر 
درش چسبانده و دم نوش هاي خوش رنگ به مردمان 
پيشكش مي كند، ايستاده ام و ساز مي زنم و مي رقصم و 

مي خندم و مي گريم و عمرم را مي ميرانم و مي ميرم!
حاال تو! ابر دامن پوش من، خواستي بيا و پازل شهر را 

ناقص كن و روياي من را كامل!
نخواستي، بمان به نادر كجاي نمي دانم كجايت.

من، همان جا كه گفتم، امپراطوري جوب خوابم را 
خشت، خشت بنا مي نهم و ساز مي زنم و به حرمت 
نان و قداست شراب و طراوت گل و جاودانگي كتاب 

زيست مي كنم.

كاترين واينر، سردبير «گاردين»، مى گويد سال گذشته، چند هفته پيش از اين كه 
در  كند،  شروع  گاردين  روزنامه   تاريخ  در  زن  سردبير  اولين  عنوان  به  را  كارش 
«نيويورك تايمز» يادداشتى در نقد Public Shaming در اينترنت خواند. نويسنده 
جايى در مطلب تاكيد كرده بود يك مشكل اصلى، اين خروار مردان خرپول صاحبان 
رسانه هاى بزرگ و مديران ارشد مرد در اين رسانه هايند كه اصال ذره اى اين دغدغه 
را ندارند و به اين فكر نمى كنند كه براى جلوگيرى از اين همه تهديد و ارعاب 
اينترنتى عليه زنان، اين همه فحاشى به نويسنده و منتقد زن، اين همه كثافت كه 
به سروصورت اقليت ها در اينترنت و در بخش نظرات اين رسانه ها پرت مى شود، 
كارى كنند. واينر مى گويد همان موقع تصميم گرفت در سمت سردبير «گاردين» به 
اين معضل و دردسر فراگير بى توجه نباشد. حاصل اهميت اين سردبير درجه يك، 
پرونده  ويژه  مفصلى است كه از انتشار مطالب اش از مارچ امسال شروع شده و 
 ،«The Web We Want» قرار است تا ماه ها ادامه پيدا كند. پرونده اى با عنوان
در بررسى و آسيب شناسى و بازخوانى آزار اينترنتى، توهين و تهديد عليه زنان، 
دگرباشان جنسى، اقليت هاى مذهبى، سياه پوستان، فمينيست ها، سلبريتى ها و... كار 
درجه يك گاردين در بررسى ميليون ها نظر در وب سايت خود روزنامه كه نشان داد 
از هر 10 نويسنده كه فحش مى خورند و ارعاب مى شوند، 8 نفر زن اند و 2 نفر مرد 

سياه پوست، بخشى از همين پرونده بود.
 يكى از بهترين مطالب پرونده، گفت وگو با مونيكا لوينسكى است كه اولين قربانى 
عظيم حمله و تمسخر و آزار اينترنتى بود. مونيكا لوينسكى اين روزها يكى از 
محترم ترين و جدى ترين فعاالن عليه آزار و تهديد اينترنتى و تمسخر دسته جمعى 
در اينترنت است، حرف هاى بسيار تلخ و مهم و شنيدنى درباره  اين واقعيت فراگير 
و تلخ زندگى مجازى همه  ما دارد. جسيكا والنتى، در ويدئويى كه گاردين براى 
معرفى پروژه تهيه كرده است، مى گويد: «تصور كنيد هر روز كه راهى محل كار 
مى شويد از ميان جماعت صد نفره اى عبور كنيد كه عربده كشان مى گويند تو احمقى، 

تو افتضاحى، تو تباهى، باورم نميشه بابت اين كار بهت دستمزد مى دهند و...»اين 
واقعيت زندگى مجازى شده كه مدام تكثير مى شود. 

كاترين واينر مى گويد اين حرف مطلقا معنايى ندارد كه «آزادى بيان» است كه هركى 
هرچى مى خواهد بگويد. «آزادى بيان» معنايى ندارد وقتى هر روز عده بيشترى از 
زنان، از اقليت هاى مذهبى و جنسى به دليل اين كه وحشت دارند مورد تمسخر قرار 
بگيرند، تهديد و ارعاب بشوند، مسخره و تحقير بشوند، راه سكوت را در پيش گرفته 
و هيچى نمى گويند و در بحث ها ديگر مشاركتى ندارند. پرونده «گاردين» نشان 
مى دهد چطور همه از پليس گرفته تا شركت هاى بزرگ مثل فيس بوك و گوگل و 
توئيتر تا مديران رسانه ها، دست در دست هم هيچ كار درست و حسابى و موثر و 
واقعى براى مقابله با پديده فراگير آزار و ارعاب در اينترنت انجام نمى دهند و چطور 
اين به قول واينر «آب كثيف و گل آلود» بسيارى از ما را «مريض» كرده و امان مان را 

بريده است.
پروژه مختلف  هاي  بخش  و  بزنيد  كام  دات  گاردين  به  سري 

 «The Web We Want» را مطالعه كنيد.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى 
مردماني از جنس من با خاطراتي مشترك و يافته هاي يكسان بسيارند! كه به ياد 

آورند؛ كه به ياد آوريم...
لحظه هاى ناب، و تصويرهاى دوست داشتنى، تكه تكه هاى مغزم را اشغال كرده اند. 

هيچ كجاى آن شهر نمى تواند مثل اينجا مرا به تو نزديك كند و با تو هم جوار. 
نخى نامرئى مستقيما از خانه هاى متروك خيابان شيخ هادى و سى تير، كشيده 

مى شود به قلب تو؛ مى دانى كه چرا؟ 
مدام در گوشم زمزمه مى كند و من با خودم مى انديشم چه سحرى در روزهاى با 

تو بودن بود كه در هيچ «جهان» ديگرى تكرار نشد.
مردم را نگاه مى كردم و غروب هايى را به خاطر مى آورم كه در همان كافه  روبه روى 
«علمدار»، ساعت ها مى نشستم و با خودم خيال مى كردم كه «كاشكى اين مردم، 

دانه هاى دلشان پيدا بود».
مردها را به ياد مي آورم و ياد سبيل هاى پرپشتى مى افتم كه از تراموا پياده مى شدند 
و هراسان وارد بار مي شدند تا عطش روزشان را به جرعه اى فرو بنشانند. زن ها را 

مى بينم و دخترانى را به خاطر مى آورم كه در كافه هاى پايين گاالتا، مضطرب اما با 
لبخند، سيگار پشت سيگار روشن مى كردند تا او برسد.

با خودم عهد كرده بودم ديگر به تو فكر نكنم. ديگر به تاللو آن تصوير پانوراماى 
فول اچ دى  از باالى تپه ى پير لوتى، در ذهنم خيره نشوم. ديگر روسرى پيرزنانى كه 
روى نيمكت هاى اسكودار نشسته اند تا خستگِى كشيدن بارها را لحظه اى از تن به 

در كنند، به ياد نياورم. 
از تو خواستم وطنم شوى، از تو خواستم مرا در رگ هاى تنت جارى كنى، كردى؟ 
آه، كه اين روزها تقسيم براي ما حكم ميدان 24 اسفند است و دفتر روزنامه حريت 
كم از سوداي آيندگان و اعتماد و شرق ندارد. آه اي ايستگاه ميهمان نواز پر از رمز و 
راز تو را چه مي شود؟ نباشد روزي كه همه اين تصاوير كه ما خراباتي ها را از تهران 

غبار گرفته و اروپاي نمناك به سمت تو مي كشيد ،نابود شود.
مبادا اين حقيقت قاطع، اين فاشيسم سايه گستر تو را مثل برادرت تهران تا ابد كفن 

پوش و خسته جان كند. 
آه اي شهر پر از شعر، اي پايان جهان، استانبول.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

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

بازخوانى پرونده اى كه روزنامه گاردين باز كرده است:

به سراغ من اگر مى آيى...  چراغ سمت چپ فورد  بياور

آه اي شهر پر از شعر، اي پايان جهان، استانبول

من تسلطي در امور فني ماشين ندارم، ولي همين رو بگم كه 
فورد خيلي ماشين بيخودي است!

هميشه در تعجبم چطور ماشين پليس آمريكا فورده! تنها 
خوبيش كم مصرف بودنشه وگرنه هيچ حسني نداره...

 هزينه تعمير فورد زياده. قطعاتش فقط تو آمريكا توليد ميشه 
و نميشه راحت يه چراغ ماشين رو عوض كرد.

تو پاركينگ از پارك در ميومدم، سپرم خورد به يه ماشين و 
ُشل شد، چند روز بعد سپر خورد به چراغ عقب و شكست..

(خنگ و دست پا چلفتي هم خودتونيد!)
و از اون موقع درد سرها شروع شد!

 يه بار سر رنگ كردن سپر سرم كاله گذاشتن. چند روز پيش، پليس بابت چراغ 
شكسته ام بهم برگه داد.

اصلن وقتي به مرد روياهام فك مي كنم ميبينم اولين ويژگي اش بايد اين باشه كه 
سويئچ ماشين رو بگيره و فرداش سالم بهت تحويل بده. اصلن بارها خواستم فقط برا 
همين چراغ شكسته برم ازدواج كنم و مهريه رو چهل سال گارانتي تعمير چراغ عقب 

ماشين بذارم، بدون اينكه آب تو دلم تكون بخوره.

يه حس كينه به فورد دارم، دلم مي خواد بذارمش سر راه و فرار كنم، اما ده ماه ديگه 
بايد تحملش كنم.

نه يه تعميرگاه! چند جا رفتم... شونه هام رو دادم عقب و با اعتماد به نفس، قيمت 
گرفتم! كه آقا ما اين كاره ايم، ضعيفه نيستيم، شير زنيم...!

چند دقيقه بعد عكس العمل آقاي تعميركار:
- «خانوم كي اسپري زده سپر ماشين رو؟!!!» 

- آقا راستش رو بخواييد سرم رو كاله گذاشتن! ولي اينبار ميخوام محتاط عمل كنم!
...و طرف متوجه عمق ناواردي من ميشه و دوباره يه قيمت پرت ميگه...
كاش علم اينقد پيشرفت كنه كه ماشين ها بتونن خودشون رو ترميم كنن.

ولي از ماست كه برماست. سپر رو نرفتم محكم كنم، خورد چراغ رو شكوند و بعد 
هي كار رو كار اومد.

اما اينبار مي خوام دنبال مرد روياهام بگردم!
به سراغ من اگر مي آيي،

چراغ سمت چپ فورد بياور...
 BMW و سوييچ يه

كه از آن به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم ...

انديشه تدين - كنشگر اجتماعى(بنياد كودك) :

يادداشت هاى فيسبوكى:

خبرگزارى ايرانشهر
 خبرگزارى بدون سانسور
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اردوغان  طيب  رجب  سرنگونى  نافرجام  كودتاى 
و  مى كند  وارد  تركيه  اقتصاد  به  شديد  لطمه اى 
نگرانى هاى سرمايه گذاران را در اثر شرايط نامعلوم 
كودتاگران  اگر  آنكه  حال  مى دهد.  افزايش  سياسى 
موفق مى شدند و يا اصال كودتايى رخ نمى داد براى 

اقتصاد تركيه بهتر از اين استخوان الى زخم است.
است  نوشته  گزارشى  در  تايمز  فاينانشال 
روز  در  آنكارا  و  دراستانبول  خيابانى  درگيرى هاى 
جمعه باعث افت 5 درصدى ارزش ليرتركيه شد كه 

بيشترين كاهش از 2008 تاكنون بود.
بر  فشار  و  تورم  افزايش  خطر  ملى  پول  تضعيف 
داشت  خواهد  را به همراه  كشور  اين  بانكى  ذخاير 
و  خارجى  سرمايه گذارى  سياسى  نامعلوم  شرايط  و 
صنعت گردشگرى را به مخاطره خواهد انداخت. بر 
اساس آخرين به روز رسانى آمارهاى بانك مركزى 
تركيه، ارزش هر دالر آمريكا هم اكنون بيش از 2 لير 

و 88 سنت است.
«گلوبال  مشاوره اى  موسسه  اقتصاددان  اوجر،  مراد 
بسيار  شوك  يك  «اين  مى گويد  پارتنرز»  سورس 
بزرگ است و بستگى به اين دارد كه تضعيف پول 

ملى تا چه حد ادامه خواهد داشت.»
صنعت گردشگرى كه يكى از منابع حياتى درآمد 
ضربه  حمالت  اين  پى  در  نيز  است  تركيه  ارزى 
به  انتحارى  حمالت  گذشته  ماه  است.  خورده 
فرودگاه آتاتورك در استانبول به كشته شدن 40 نفر 
انجاميد. كشمكش ديپلماتيك تركيه با روسيه بر سر 
سقوط يك هواپيماى جنگى روسى در مرز سوريه 
لطمه  صنعت  اين  به  پيش  از  بيش  گذشته  سال  در 

وارد كرده است.
در  گردشگرى  كه  مى دهد  نشان  دولتى  آمارهاى 
تركيه در ماه مه 23 درصد كاهش داشته است و اين 
روزنامه  مى شود.  تشديد  نيز  ماه  هر  ساالنه  كاهش 
بدشانس»  «توريسم  عنوان  با  گزارشى  نيز  حريت 
منتشر كرده و با اشاره به وضعيت نامناسب جذب 
در  اخبر  ترورهاى  خاطر  به  توريستى  درآمدهاى 
تركيه نوشته است كه كودتاى نافرجام باعث شد كه 
چندين كشور از جمله ايران، روسيه، آلمان، بريتانيا، 
سوئيس و آمريكا پروازهاى خود را به تركيه با تاخير 

انداختند.
اين روزنامه همچنين طى گزارش ديگرى با استناد 
و  اسپوتنيك  خبرگزارى هاى  مانند  روسى  منابع  به 
شهروند  صد ها  كه  است  كرده  گزارش  ايتارتاس 
ترك  را  تركيه  خاك  نافرجام  كودتاى  فرداى  روس 

كردند.

با اين حال فعاالن صنعت گردشگرى در گفت وگو 
با حريت اظهار اميدوارى كرده اند كه وضعيت دوباره 

بهبود يابد.
دانشگاه  در  تركيه اى  اقتصاد دان  رودريك،  دنى 
هاروارد، عقيده دارد «از ديد يك سرمايه گذار، تركيه 
بيشترو بيشترشبيه يك بسته سياسى به نظر مى رسد.»
اقتصادى  شكاف  اخير  هفته هاى  در  مى گويد  او 
اسرائيل  و  روسيه  با  آشتى  به  وادار  را  اردوغان 
كرده است. اما هرگونه منفعت احتمالى براى بخش 
خطر  به  سياسى  ناپايدارى هاى  اثر  در  گردشگرى 

خواهد افتاد.
مالى  امور  استاد  گولتكين  بولنت  حال،  همين  در 
و  تركيه،  «چالش  است  گفته  پنسيلوانيا،  دانشگاه 
است،  كرده  فراموش  كشور  اين  دولت  كه  چيزى 
سرمايه گذارى  بدون  است.  بهره ورى  بهبود  به  نياز 
يك  داشتن  بدون  يا  آموزش  بخش  در  بلندمدت 
اقتصاد صادرات محور، يك كشور محكوم به رشد 

اقتصادى ضعيف است».
يك مدير بانكى گفته است سال ها زمان الزم است 
تا سرمايه گذارى به مقدار سال گذشته برگردد. اينجا 

تروريسم است، كودتا است، و امنيت نيست.
جهان  در  نوظهور  بازارهاى  بهترين  از  يكى  تركيه 
بوده است. اما پيش بينى مى شود رشد اقتصادى اين 
كشور از 4.5 درصد در سال 2015 به 4-3 درصد 

در سال جارى كاهش پيدا كند. اقتصاد تركيه تا حد 
زيادى به سرمايه گذارى كوتاه مدت خارجى وابسته 
است. اين در حاليست كه بسيارى از شركت ها در 

اين كشور داراى بدهى هاى سنگين هستند.
گفته  نوظهور،  بازارهاى  تحليلگر  اش»  «تيموتى 
است انتظار ندارد موسسات رتبه بندى رتبه اعتبارى 
تركيه در حوزه سرمايه گذارى را كاهش دهند اگرچه 
وى معتقد است موسسات رتبه بندى اين روز ها قابل 
پيش بينى نيستند. موسسه «موديز اند فيچ» رتبه تركيه 

را يك پله باال تر از درجه كم ارزش قرار داده است.
در همين زمينه خبرگزارى رويترز با اشاره به عبور 
مى نويسد  بوسفور  تنگه  از  كشتى  هزار   48 ساالنه 
كه روزانه 3 ميليون بشكه نفت روسيه و كشورهاى 
منتقل  اروپا  سمت  به  گذرگاه  اين  از  خزر  حاشيه 

مى شود.
رويترز مى نويسد كه يكى از بنادر مهم تركيه، بندر 
جيهان است كه به غير از دريافت روزانه 700 هزار 
بشكه نفت كشورهاى حاشيه خزر، نيم ميليون بشكه 
نيز نفت كردستان عراق را دريافت و سپش از طريق 

نفتكش ها صادر مى كند.
درياى  به  را  سياه  درياى  بوسفور  مايلى   17 تنگه 
مرمره و نهايتا درياى مديترانه وصل مى كند و بنا به 
جهان  غالت  صادرات  چهارم  يك  رويترز،  گزارش 

از درياى سياه انجام مى گيرد.

خبرگزارى آسوشتيدپرس به تارگى خبر داده بود كه 
به سندى مرتبط با توافق هسته اى ايران دست يافته كه 
نشان مى دهد با تسهيل محدوديت هاى كليدى بر برنامه 
هسته اى ايران، در اندكى بيش از يك دهه ديگر مدت 
زمان مورد نياز براى دستيابى ايران به سالح اتمى، نصف 

خواهد شد.
آسوشيتدپرس مدعى است كه اين سند، تنها پيوست 
محرمانه توافق هسته اى سال گذشته ايران و شش قدرت 
جهانى است، و بر اساس آن بعد از 11 تا 13 سال ايران 
مى تواند بيش از پنج هزار «سانتريفيوژ ناكارآمد» خود را 

با سه هزار و 500 دستگاه پيشرفته تر جايگزين كند.
اين گزارش نتيجه گيرى كرده كه از آنجا كه كارايى 
دستگاه هاى جديد پنج برابر دستگاه هاى كنونى است، 
زمانى كه ايران براى ساخت سالح اتمى نياز خواهد 

داشت، از يك سال به شش ماه كاهش مى يابد.
آسوشيتدپرس يادآور شده كه سند جديد توسط يك 
ديپلمات با سابقه در اختيار اين خبرگزارى قرار گرفته 
و ديپلمات ديگرى صحت آن را تأييد كرده، اما هر دو 
ديپلمات كه به دليل آنكه مجاز به افشاى آن نبوده اند، 

خواسته اند ناشناس بمانند.
اختيار  در  را  سند  اين  كه  ديپلمات ها  اين  از  يكى 
برنامه  بر  دهه  يك  از  بيش  گذاشته،  آسوشيتدپرس 
هسته اى ايران تمركز داشته و يادآور شده كه اين سند 
به صورت مجزا از توافق اتمى تنظيم شده اما از بخشى 
از اين توافق نشات گرفته است. او همچنين گفته كه 
هم ايران و هم شش قدرت مذاكره كننده با ايران، يعنى 
آمريكا، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و بريتانيا، اين سند 

را امضا كرده اند.
اشاره  مورد  محرمانه  سند  كه  هم  ديگرى  ديپلمات 
در  را  آن  محتواى  داشته،  اختيار  در  را  آسوشيتدپرس 

گفت وگو با اين خبرگزارى تأييد كرده است.
آسوشيتدپرس در ادامه به گفته هاى مقام هاى آمريكايى 

اشاره كرده كه گفته اند توافق هسته اى به گونه اى تنظيم 
شده كه اطمينان يافت ايران دست كم 12ماه تا تأمين 
اورانيوم مورد نياز براى تهيه يك بمب اتمى فاصله دارد.

تعداد  گرچه  خبرگزارى،  اين  محاسبات  پايه  بر  اما 
سانتريفيوژهاى جايگزين كمتر از دستگاه هاى كنونى 
ايران است، اما به دليل كارايى بيشتر آنها، مدت زمان 
تأمين اورانيوم الزم براى ساخت يك بمب اتمى از يك 

سال به شش ماه و حتى كمتر تقليل مى يابد.
اورانيوم  غنى سازى  كه  است  مدعى  ديرباز  از  ايران 
را با اهداف صلح آميز پيگيرى مى كند اما آن طور كه 
ايران  هسته اى  برنامه  است،  اشاره  نيز  آسوشيتدپرس 

مى تواند براى ساخت سالح هسته اى نيز به كار رود.

در  كه  شده  منتشر  حالى  در  آسوشتيدپرس  گزارش 
روزهاى اخير و همزمان با سالگرد توافق هسته اى وين، 
تأكيد  ديگر  بار  آمريكا  خارجه  وزير  و  رئيس جمهور 
كردند اين توافق، برنامه هسته اى ايران را به عقب رانده 

و جهان را به امن تر كرده است.
است؛  داشته  هم  منتقدانى  توافق  اين  حال  اين  با 
چه چهره هايى در كنگره آمريكا كه به تازگى نيز در 
مقابله با عملى شدن برجام سه طرح جديد در دستور 
كار دارند، و چه كارشناسانى كه به رغم موافقت با 
برجام، معتقدند اگر محدوديت ها بر برنامه هسته اى 

ايران طوالنى تر بود، بهتر بود.

كشف  از  سه شنبه،  روز  ايرانن،  انتظامى  مقام  يك 
بزرگ ترين محموله قاچاق،تاريخ ايران، به ارزش يك 

هزار و 900 ميليارد ريال خبر داد.
انتظامى  فرمانده  داخلى،  خبرگزارى هاى  گزارش  به 
استان هرمزگان، روز سه شنبه، در جمع خبرنگاران گفته 
كه 23 مأمور دولتى در سازمان مرتبط و 17 قاچاقچى 

كاال در اين رابطه دستگير شده اند.
كاالى  محموله  اولين  كشف  تاريخ  ملكى،  عزيزاهللا 
قاچاق اين باند، شامل 11 كانتينر را اسفندماه گذشته 
اعالم كرد و از كشف 200 كانتينر ديگر حاوى كاالى 

قاچاق، از ابتداى سال جارى تاكنون خبر داد.
به گفته وى، متهم اصلى اين پرونده، يكى از بازاريان 
تهران است كه در پوشش واردات اسباب بازى و لوازم 
خانگى، ساير كاالها را با اسناد جعلى، تبانى، پرداخت 
كرده  وارد  گمركى  عوارض  پرداخت  بدون  و  رشوه 

است.
تهران  نفوذ  ذى  بازاريان  از  يكى  عنوان  به  كه  فردى 
به عنوان متهم اصلى عنوان شده احتماال بايد محسن 
فروزش يكى از اعضاى سابق اتاق بازرگانى تهران و 
از نزديكان رييس سابق سازمان مستضعفين باشد. آقاى 

فروزش پيش از اين سال ها در سپاه نيز خدمت مى كرده 
است.

كشف  از  همچنين،  هرمزگان،  انتظامى  فرمانده   
ميلياردها تومان اموال منقول و غيرمنقول اعضاى اين 
شبكه خبر داده و گفته كه از محل تجمع آنان، مقدار 
صورى،  شركت هاى  مدارك  و  اسناد  توجهى  قابل 
پلمب تقلبى كشورهاى مختلف، اسناد پرداخت رشوه و 
صورت حساب هاى گردش مالى نيز به دست آمده است. 
او همچنين گفته نمى تواند برخى از ابعاد اين پرونده را 

قبل از دادگاه رسانه اى كند.

فريدون خاوند اقتصاد و امور بين الملل:           

ضربه كودتاى نافرجام به اقتصاد تركيه

آسوشيتد پرس: ايران به دنبال بمب اتمى

بزرگترين محموله قاچاق تاريخ ايران

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند
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جمعه 1 مرداد/22 جوالى
1310 خورشيدى ( 1931 ميالدى)

چاپ نشريه «دختران ايران» توسط زندخت 
شيرازى

1369 خورشيدى ( 1980 ميالدى)
درگذشت ملكه صبا، (ملك ه حكمت شعار-
برومند)، از خوانندگان انجمن موسيقى ملى  

(تولد 1296 خورشيدى)
1383 خورشيدى ( 2004 ميالدى)

طنزنويس  پورثانى  محمد  استاد  درگذشت 
فكاهيون،  توفيق،  نشريات  نويس  فكاهى  و 
در  و...  هفتگى  اطالعات  ترقى،  كاريكاتور، 

تهران
 

شنبه 2 مرداد/23 جوالى
1288 خورشيدى ( 1909 ميالدى)

انتشار نخستين شماره روزنامه « ايران نو « 
ارگان حزب دموكرات

1333 خورشيدى ( 1954 ميالدى)
زادروز منيرو روان ىپور، نويسنده

كتاب  شركت  در  پور  روانى  منيرو  كتابهاى 
موجود هستند

1351 خورشيدى ( 1972 ميالدى)
زادروز شقايق فراهانى، بازيگر و هنرپيشه

1363 خورشيدى ( 1984 ميالدى)
زادروز پگاه آهنگرانى، بازيگر و هنرپيشه

1369 خورشيدى ( 1990 ميالدى)
درگذشت مرتضى نىداوود، آهنگساز، نوازنده 
قمرالملوك  چون  هنرمندانى  كاشف  و  تار 

وزيرى، ملوك ضرابى و غالمحسين بنان
1379 خورشيدى ( 2000 ميالدى)

درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ايران، 
در فرديس كرج احمد شاملو (زاده 21 آذر، 
1304 در تهران؛ 12 دسامبر1925 ، در خانه 
شاعر،  صفى عليشاه)  خيابان   134 شماره 
مترجم  و  اديب  فرهنگ نويس،  نويسنده، 
ايرانى است. آرامگاه او در امامزاده طاهر كرج 
بامداد  الف.  شعر  در  او  تخلص  است.  واقع 
بود. شهرت اصلى شاملو به خاطر شعرهاى 
قالبهاى  برخى  و  نو  اشعار  شامل  كه  اوست 
كهن نظير قصيده و نيز ترانه هاى عاميانه است. 
شاملو تحت تأثير نيما يوشيج، به شعر نو (كه 
بعدها شعرنيمايى هم ناميده شد) روى آورد، 
اما براى اولين بار درشعر  «تا شكوفه سرخ 
«شعر  نام  با  درسال 1329  كه   » پيراهن  يك 
سفيد غفران» منتشر شد . وزن را رها كرد و 
به صورت پيشرو سبك جديدى را در شعر 

معاصر فارسى گسترش داد. 
رثاى  در  ايرانشهر  نامه  ويژه  كتاب  شركت 
احمد شاملو در سال 2001 منتشر كرده است 
موجود  كتاب  شركت  در  او  آثار  چنين  وهم 

هستند

يكشنبه 03 مرداد/24 جوالى
1300 خورشيدى ( 1921 ميالدى)

كلنل محمد تقى پسيان كليه  امور خراسان را 

زير سلطه گرفت.
1361 خورشيدى ( 1982 ميالدى)

درگذشت دكتر حميد عنايت، مترجم و استاد 
دانشگاه  الملل  بين  حقوق  و  سياسى  علوم 

تهران.

دوشنبه 4 مرداد/25 جوالى
1288 خورشيدى ( 1909 ميالدى)

تخت  به  دربار  اندرون  در  قاجار  شاه  احمد 
سلطنت نشست

1315 خورشيدى ( 1936 ميالدى)
زادروز منوچهر نيستانى، شاعر در كرمان

1323 خورشيدى ( 1944 ميالدى)
درگذشت رضاشاه پهلوى در ژوهانسبورگ 
 1256 سال  در  شاه  رضا  جنوبى).  (افريقاى 

خورشيدى در آالشت مازندران زاده شد.
به  پهلوى  شاه  رضا  سفرنامه  كتاب  شركت 
هارون  ويراستارى  با  مازندران  و  خوزستان 
وهومن را در سال 2007 ميالدى منتشر كرده 

است
1347 خورشيدى ( 1968 ميالدى)

زادروز ياسمين اعتماد امينى همسر شاهزاده 
علوم  ليسانس  مدرك  داراى  پهلوى،  رضا 
جرج  دانشگاه  از  وكالت  دكتراى  و  سياسى 
به نا  دختر   3 داراى  و  آمريكا  در  واشينگتن 
مهاى نور، ايمان و فرح و همچنين بنيانگذار و 
اداره كننده بنياد خيريه اى به نام «فرزندان ايران»  
است كه به كودكان بيمار ايرانى كمك و يارى 

مى رساند. 
1383 خورشيدى( 2004 ميالدى)

درگذشت حسين پناهى شاعر
 

سه شنبه 5 مرداد/26 جوالى
1286 خورشيدى ( 1907 ميالدى)

شيخ فض الهللا نورى و سيد احمد طباطبايى 
عليه مشروطه به تمام علماى روحانى در همه 
شهرها تلگراف كردند و خواستار برهم زدن 

مجلس شوراى ملى شدند.
1356 خورشيدى ( 1977 ميالدى)

زادروز مهدى مهدوى كيا بازيكن تيم فوتبال 
پرسپوليس و تيم ملى ايران بوده است، او در 
سال 2003 از طرف كنفدراسيون فوتبال آسيا 
به عنوان بازيكن برتر فوتبال آسيا شناخته شد.

1359 خورشيدى ( 1980 ميالدى)
محمدرضا  پهلوى  محمدرضاشاه  درگذشت 
شاه در چهارم آبان ماه 1298 خورشيدى در 
تهران به دنيا آمد و در قاهره پايتخت مصر به 

علت ابتال به بيمارى سرطان درگذشت.
و  تهران  در  را  مقدماتى  تحصيالت  وى 
اتمام  به  سوئيس  در  را  متوسطه  تحصيالت 
رساند و دربازگشت به ايران با درجه ستوان 

دوم از دانشكده افسرى
فارغ التحصيل شد. محمد رضا شاه در شهريور 
1320 پس از كناره گيرى رضاشاه از سلطنت 

و خروج او از ايران به سلطنت رسيد.
آذربايجان  او:  سلطنت  دوران  مهم  حوادث 

دو   ،(  1325  ) بازگشت  ميهن  آغوش  به 
و   1327 ) گرفت  قرار  قصد  سوء  مورد  بار 
1344)،  كودتاى 28 مرداد ( 1332 )، انقالب 
نهاى  جش  برگزارى   ،( (بهمن 1341  سفيد 
2500 ساله شاهنشاهى ( 1350 )، تغيير تقويم 
شاهنشاهى  تقويم  به   خورشيدى  هجرى 

(1355=2535)
انقالب  وطنم،  براى  ماموريت  كتابهاى 
سفيد، بسوى تمدن بزرگ و پاسخ به تاريخ، 
كتاب  شركت  در  پهلوى  شاه  محمدرضا 

موجود هستند

چهارشنبه 6 مرداد/27 جوالى
1329 خورشيدى ( 1950 ميالدى)

ترانه سرا،  شاعر،  قنبرى،  شهيار  زادروز 
آهنگساز، نمايشنامه نويس، مجرى تلويزيونى 
و راديويى، فيلمساز، آوازخوان، روزنامه نگار، 

برنامه ساز راديو و تلويزيون
موجود  كتاب  شركت  در  قنبرى  شهيار  آثار 

هستند
1340 خورشيدى ( 1961 ميالدى)

درگذشت صديقه دولت آبادى، روزنامه نگار، 
نويسنده و فمينيست

1374 خورشيدى ( 1995 ميالدى)
درگذشت اكبر محسنى، نوازنده تار، عود و 

ويولون، آهنگساز و سازنده « الهه ناز»
1389 خورشيدى ( 2010 ميالدى)

پيشكسوت  محصص  بهمن  درگذشت 
ايتاليا  رم  در  ايران  سازى  مجسمه  و  نقاشى 
ودر سن 79 سالگى. بهمن محصص،هنرمند 
نخبگان  از  تجسمى،  هنرهاى  پيشكسوت 
هنرى معاصر ايران بود. بهمن محصص متولد 

9 اسفند 1310 در شهر رشت بود.
ملى  جريان  در  كه  است  هنرمندانى  از  وى 
زندگى  كشور  در  ايران  نفت  صنعت  شدن 
سفر  اروپا  به   1333 در  محصص  مى كرد. 
آكادمى   در  و  شد  ساكن  ايتاليا  در  و  كرده 
به   » فراتزى  فروچپو   » نزد  مدتي  هنر «رم»  
آموختن هنر مشغول شد. حاصل اين دوره  از 
زندگى محصص چندين نمايشگاه گروهى و 
انفرادى در داخل و خارج ايتاليا و شركت در 
ونيز،   ( (دوساالنه  بينال  چون  نمايشگاه هايى 

سائو پائولو و پاريس بود

پنجشنبه 7 مرداد/28 جوالى

1320 خورشيدى ( 1941 ميالدى)
زادروز مسعود كيميايى، كارگردان و فيلمنامه 

نويس ايرانى
1391 خورشيدى ( 2012 ميالدى)

سينماى  بازيگر  زازيانس،  ايرن  درگذشت 
ايران بر اثر سرطان در سن 85 سالگى درتهران. 
ايرن در حدود 30 فيلم سينمايى بازى كرد كه 
از بين آنها مى توان به خداحافظ رفيق، محلل، 

بلوچ و موسرخه اشاره كرد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
22 تا 28 جوالى  (1 تا 7 مرداد)

استفاده از اين منبع براى كليه 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.
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 22 جوالى 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.,
Tarzana, 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

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 11 سپتامبر 

Gaslamp Long Beach 
562 596 4718

6251 E.Pacific Coast Hwy.,
Long Beach, CA 90803

كيوسك  گروه 

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

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

كتاب  امضاى  و  معرفى 

به دنبال رد پاى من 
توسط سارا سفرى 

پنجشنبه 29 سپتامبر ساعت 7 تا 9 شب 
310 477 7477

شركت كتاب 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

سرلك  سينا  كنسرت 

پنج شنبه 28 جوالى ساعت 7/30 شب 
وروديه 40 و 50 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد. 

Morgan Wixon Theatre
2627 Pico Blvd., 
Santa Monica, CA 91405

كودكان  خوانى  داستان  كارگاههاى 

وروديه رايگان 
هر يكشنبه از ساعت 11 تا 12 
داوديان  تهمينه  گو:  قصه 

310 477 7477
شركت كتاب 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

تابستان  در  نسيمى  كنسرت 

جمعه 24 جوالى ساعت 6 بعد از ظهر 
فقط با رزرو قبلى 
وروديه 100 دالر 

310 741 0080

9852 Whitwell Dr.,
Beverly Hills, CA 90210

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 27 آگوست
وروديه75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

818 9 08 08 08
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.
818 222 9779
Microsoft Theatre 
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

ايرانى  يهوديان  فدراسيون 

ديدار با آقاى نازاريان 
نماينده سناى ايالتى كاليفرنيا 

اولين امريكايى ايرانى تبار 
چهارشنبه 27 جوالى ساعت 7 شب 

323 654 4700
1317 N. Crescent Heights
Blvd.,
W.Hollywood, CA 90046

موالنا  شب 

يكشنبه 24 جوالى ساعت 7 بعد از ظهر
از  جمعى  و  فرنود  ملك  فرشته  حضور  با 

هنرمندان در المپيك كالكشن 
بليط در شركت كتاب موجود است.

وروديه 40 دالر 
818 297 2806
11301 Olympic Blvd.
Los Angeles, Ca 90064

فرهنگ بنياد  ايران  سينماى  بزرگداشت 

جمعه و شنبه 5 و 6 آگوست از ساعت 7 بعد 
از ظهر 

Crystal Cove Auditorium 
UC Irvine
215 Aldrich Hall, 
Irvine, CA 92617

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

آمريكا سالم  موزيكال  كمدى  نمايش 
 

در كاباره تهران 
يكشنبه 21 آگوست

818 985 5800
كاباره تهران

Ventura Blvd.#160 16101
 Encino , CA 91436

تنظيم: افشين زندى Email: info@astro72.comطالع بينى هفته:
ماه مرداد، برج شير (اسد)

در اين ماه با قرار گرفتن سه سياره خورشيد، ونوس و مركورى (عطارد يا تير) در برج شير، ماه بسيار پرقدرت و آتشينى پيش رو خواهيم داشت. با پشت سر گذاشتن ماه پر از 
 (EGO) احساسات تير، اين ماه به ما قدرت تحرك و توانايى به انجام رساندن امور ناتمام را مى دهد و تحقق آرزوها و خواسته ها ممكن ميشود. مواظب خودمحورى هايتان باشيد
چون قسمت مثبت و سازنده اين ماه براى اتمام كارهاى ناتمام است، همچنين موقع مناسبى براى عشق بى قيد و شرط، برپايى گردهمايى هاى مختلف و خلق هنر است. در اين 
ماه از عصبانيت، خودمحورى و كنترل ديگران بپرهيزيم. در اين ماه پنج سياره در عنصر آتش وجود دارند (خورشيد، ونوس، مركورى، اورانوس و ساتورن) كه ماهى آتشين را رقم 
ميزند و در اين ماه، سياره ماه و نپتون در برج دوماهى (عنصر آب) قرار دارند، و اين مسئله خنثى كننده و تضعيف كننده انرژى آتشين پنج سياره قبلى و مذكور است كه بخش منفى 
آن منجر به خيالبافى، احساسات گرايى، ياس و نااميدى و افسردگى مى شود و در بخش مثبت و سازنده آن مى توانيد از شكوفايى استعدادهاى هنرى خود بهره ببريد. با تشكيل 
مثلث كيهانى سياره ساتورن در برج كمان (ماه آذر و قوس) و اورانوس در برج قوچ (فروردين يا حمل) و ونوس در برج شير (مرداد يا اسد) موقعيت بسيار مناسبى براى بدست 

آوردن خواسته ها و دستيابى به آرزوهاى بزرگ و رويايى است. 
 22 جوالى

در آخرين روزهاى ماه تير، مسائل و مشكالت خانوادگى تدريجا حل خواهد شد و با پشتكار و سختكوشى در اين زمينه به نتيجه دلخواه خود 
خواهيد رسيد و براى شروع ماه مرداد از پروژه ها و اهداف و تصميمات بزرگتر هراس نداشته باشيد، عنصر آتش همراه شماست.

23 و 24 جوالى
ماه در برج ماهى است و آخرين تأثيرات انرژى هاى احساسى و هيجانى ماه پيش بتدريج فروكش خواهد كرد و جاى آن را انرژى پرقدرت و آتشين 

ماه مرداد مى گيرد.
 25 و 26 و 27 جوالى

ماه در برج قوچ Aries (فروردين يا حمل) قرار دارد و مثلث كهكشانى ساتورن، اورانوس و ونوس تشكيل شده كه زمان مساعدى براى دستيابى 
به ايده ها و تصورات و روياهاى بزرگ است. 

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



8IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:24 - JUl, 22 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 24  - جمعه  22  جوالى 2016

مطمئنا از حاال كه هر 
دو حزب بزرگ اياالت 
مجمع هاى  متحده 
انتخابتى  مستقل 
ملى  سطح  در  خود 
برگزار  را  (كانونشن) 
كرده اند تا انتخابات ماه 
نوامبر بارها اين گفته را 
مناظزه هاى  خالل  در 
حزب  دو  كانديدهاى 
تحليل گران  يا  و 
موضوعات انتخاتى در رسانه هاى گوناگون خواهم شنيد 
كه دو حزب سياسى اصلى آمريكا «تفاوت هاى فلسفى 
بنيادينى» با يكديگر دارند. حاال سوال من از شما اين است 
كه اين دقيقاً به چه معناست؟ بخش بزرگى از جامعه 
ايرانيان مقيم اياالت متحده آمريكا له داليل گوناگونى 
جداگانه  مقاله اى  در  و  دور  چندان  نه  اينده اى  در  كه 
حتما به انخواهم پرداخت درگير مناسبات سياسى در 
امريكا نيستند و همه هم و غم شان در سياست به جاى 
ده ها داده معنا دار در حوزه داخلى و بنيادين سياست در 
امريكا به دوستى و دشمنى رهبران حزبى با ايران چه آن 
وقط كه دموكرات ها دشمن شاه بودند و چه حاال كه 
جمهوريخواهان به زعم اين گروه از هموطنان دشمن 

جمهورى اسالمى هستند، خالصه شده.
انتخاباتى  در  مى كنيم  فكر  ما  اينكه  بگويم  تر  ساده 
كه خيلى هايمان هم به داليل گوناگون در ان شركت 
نمى كنيم، قرار است كسى انتخاب و راهى كاخ سفيد 
شود كه هيچ دغدغه مهم ديگرى غير دوستى يا دشمنى 

با ايران آن هم از توع جمهورى اسالمى اش! ندارد.
اما اين تصور درست نيست. و دو حزب بزرگ اياالت 
متحده آمريكا تفاوت هاى فلسفى و بنيادينى با هم دارند.

بين  اختالف  از  بخشى  دست كم  كه  هايى  تفاوت 
برداشت هاى  به  را  دموكرات ها  و  جمهورى خواهان 

متفاوت آنها از معناى فردى انسان باز مى گرداند.
اين تفاوت ها در بحث هاى داغ و رايج آنها در مورد 
قوانين  يا  و  سالمت  هاى  بيمه  مانند  مهمى  مسائل 

مهاجرت ديده مى شود.
به عبارتى، دموكرات ها، به ويژه چهره هاى ليبرال تر آنها، 
بيشتر ماهيت جمعى زندگى فردى را پذيرفته و در جهت 
سياست هايى كه بر چنين دركى از زندگى تأكيد دارند 
فعاليت مى كنند. در حالى كه، عقايد جمهورى خواهان، 
حاشيه  در  و   (libertarians)اختيارگرايان ويژه  به 
ايدئولوژيك آن اعضاى تى پارتى، دربارة آزادى و اختيار 
به متفكران روشنگرى قرون 17 و 18 بازمى گردد، آن ها 
بر اين باورند كه فرد، معيار راستين ارزش انسانى است 
و هر يك از ما به طور طبيعى سزاوار اين هستيم كه فارغ 
از دخالت ديگران بهترين منافع خود را دنبال كنيم. عالوه 
بر اين ليبرترين ها در معرفى خود عموماً به اين مى بالند 
كه در مقابل احساسات، براى منطق و استدالل ارزش 

بااليى قائل اند. 
فالسفه جهان غرب از ارسطو تا هگل تاكيد داشته اند 
كه انسان موجودى ضرورتا اجتماعى است، ايده اى كه 
انتزاعى  امر  است»  منزوى  و  مجرد  «فرد  آن  براساس 
و  مضحك  تنها  نه  اين  مى شود.  ديده  گمراه كننده اى 
چنانچه  هست،  نيز  آموزنده  بلكه  نيست  كنايه آميز 
پژوهش هاى تكاملى، انسان شناسى، روان شناسِى شناختى 
و علم اعصاب مدرن در كنار فالسفه اى قرار مى گيرند كه 
معتقدند واحد اصلى زندگى اجتماعى انسان، هرگز فرد 

خودخواه و خودپرست نبوده و نيست.

تى پارتى،  اعضاى  و  ليبرترين ها  شعارهاى  برخالف 
تكامل ما را بدل به گونه اجتماعى قدرتمندى كرده  است، 
به طورى كه پيش شرط  ضرورى بقاى انسان، همچنان 
كه هميشه بوده، عبارت است از فرد به عالوه روابط او 

با ديگران. 
بعيد است اين نتيجه كسى را كه به هر حال فردى 
مذهبى و معنوى است متعجب كند. بسارى از مردم 
آمريكا، خصوصا كسانى كه با مذاهبى مانند مسيحيت يا 
يهوديت پرورش يافته اند، وقتى خردسال بوده اند، چنين 
آموزش داده شده اند كه عهد عتيق دربارة روابط ما با خدا 
و عهد جديد راجع به مسئوليت هاى ما در قبال يكديگر 
است. شايد اين تقسيم بندى از حكمت كتاب مقدس به 
قدرى خام و ساده انگارانه جلوه كند. اما آنها مى آموزند 
كه در نگاه بسيارى ديگر از هموطنان محافظه كارشان، 
امروز دين و تكامل قابل تركيب نيست. شما يا آنچه 
كتاب مقدس به ما مى گويد را مى پذيريد و يا آنچه چارلز 
داروين نوشته است را قبول مى كنيد، اما نه هر دوى آنها 

را.
در اينجا نكته جالب توجه اين است كه امروزه هنگامى 
كه صحبت از مسئوليت هاى ما در قبال يكديگر به عنوان 
انسان به ميان مى آيد، دين و تكامل لزوما در مقابل هم 
قرار نمى گيرند. متيو ليبرمن به عنوان يك محقق علوم 
لس  در  واقع  كاليفرنيا،  دانشگاه  در  اجتماعى  اعصاب 

آنجلس، نوشته است:
«ما فكر مى كنيم مردم براى به حداكثر رساندن لذت ها 
و به حداقل رساندن دردهايشان ساخته شده اند. در واقع 
ما براى غلبه بر لذت ها و افزايش دردهايمان در راستاى 

پيروى از هنجارهاى جامعه ساخته شده ايم.» 
تربيتى  با  و  ايرانى تبار  يك  عنوان  به  شخصا  اگرچه 
خواسته و يا ناخواسته و صد البته متفاوت كه بيش از 
سه دهه آن در ايران سپرى شده، ادعاى ليبرمن راجع به 
هنجارها را نمى توانم بپذيرم، اما ديدگاه او مرا به به اين 
فكر وا ميدارد كه تبعات تغيير ساختارهاى ذهنى براى 
دست بابى به شهروندى يك كشور جهان اولى مهم تر از 
تغيير مليت از طريق دريافت گرين كارت و يا پاسپورت 

است. 
فردگرايى  كه  مى دانم  طعنه آميز   بيشتر  را  اين  تبع  به 
بنيادگرايى  با  جهات  بسيارى  از  كه  امروز،  امريكايى 
مسيحى مبتنى بر آموزه هاى غير كاتوليكى پيوند دارد، به 
صورت خودآگاه بر ايده هاى قرون هفدهم و هيجدهم 
درباره انسان ها به مثابه افراد ذاتا خودمحور و در پى منافع 
خود بنا نهاده شده است آن هم على رغم اين واقعيت 
مستدل كه نويسندگانى مانند هابز، الك و روسو تلقى 
آنچه را دربارة «وضعيت طبيعى» نوع بشر در آغاز تاريخ 
نوشته اند به عنوان حقيقت مطلق، آن گونه كه آموزه هاى 
اسالمى و متفكران فلسفه اسالمى ارائه مى كنند وحى 

منزل قلمداد نمى كنند. 
براى نمونه، ژان ژاك روسوى مشهور در رساله معروف 

قرارداد اجتماعى (1762) مى گويد:
«هريك از ما آزاد به دنيا مى آييم و با اين حال همه جا 

در زنجيريم.»
منظور وى زنجيرهاى فيزيكى و واقعى نيست، بلكه 
زنجيرهاى اجتماعى است. امروزه مى دانيم كه وى در 
حالى كه در اشتباه بود درگذشت. تكامل ما را ضرورتا 
موجوداتى اجتماعى بار آورده  است. حتى اگر برخى از 

ناپديدشدن  زود  يا  دير  ما 
بر  نشستن  يا  جنگل ها  در 
مراقبه اى  حال  در  كوه  قلة 
ما  كنند،  انتخاب  را  عميق 
صورتى  در  تنها  انسان ها 
قادر به انجام اين هستيم كه 
تصميم  چنين  اخذ  از  قبل 
ضداجتماعى فردگرايانه اى، 
مورد  ديگران  توسط  ابتدا 
تربيت اجتماعى و آموزِش 
قرار  بقا  هنرهاى  اجتماعِى 

گرفته باشيم.
همين  را  آن  بارز  نمونه 
كردم  تجربه  پيش  چندى 
كه  دوستانم  از  يكى  وقتى 
مجرى مشهورى در رسانه ها 
بود به ناگاه به دل مزرعه اى 

پناه برد و كوشيد از زندگى رسانه اى خود فاصله بگيرد، 
اما چون آن آمورش زمينه ساز را هرگز دريافت نكرده 
بود، حاال از دل همان مزرعه به دنياى اينترنت بازگشته و 
پست هايى از زندگى به سبك روستايى براى هوادارانش 

در فيسبوك مى گذارد.
كه  تفاوتى  كنم،  درك  توانم  مى  كه  جاست  همين 
روسو و ديگران مى كوشند ميان «آزادى طبيعى كه تنها با 
قدرت فردى محدود مى شود» و «آزادى مدنى كه توسط 
اراده عمومى(حكومت) محدود مى شود» ترسيم كنند 

خيال پردازانه است و نه واقعى. 
روشنگرى  فيلسوفان  كه  نيست  چيزى  اين  قطعا 
مى خواستند بشنوند. به گفتة روسو و ديگران، مسئوليت ها 
و وظايف ما در قبال يكديگر به عنوان اعضاى جامعه از 
طبيعت ما ناشى نمى شود، بلكه از قراردادها و پيمان هاى 
اجتماعى مان نشأت مى گيرد. 
دربارة  آنها  گمانه زنى هاى 
ريشه هاى اوليه عموماً بر اين 
نكته تأكيد دارند كه خانواده 
قديمى تريِن همة جوامع بوده 

 است.
با اين حال حتى نگاه آن ها 
به خانواده به عنوان يك واحد 
اجتماعى نگاهى زودگذر و 
كه  همان گونه  است.  موقتى 

روسو مى گويد:
زمانى  تا  تنها  «كودكان 
به پدرشان وابسته مى مانند كه براى نگهدارى خود به 
وى نياز دارند. به محض اينكه اين نياز به پايان رسيد، 
پيوند طبيعى نيز از ميان مى رود. هنگامى كه نسل بعدى 
از قيد اطاعت پدر رهايى يافت، آزاد است تا زندگى ِ 
فردى آزاد و مستقلى را برعهده گيرد. [براين اساس] هيچ 
كودكى نبايد باقى ماندن در خانواده اى كه در آن متولد 
شده است را انتخاب كند، اما آنها «نه به صورت طبيعى 
بلكه داوطلبانه» چنين مى كنند و از آن پس خانواده صرفًا 

توسط عهد و پيمان حفظ مى شود.»
براى رعايت انصاف در مورد روسو بايد توجه داشت 
كه احتماالً منظور وى اين نيست كه چنين ادعايى در 
واقعيت رخ داده است. چنانچه وى در سخنانش در 
باب منشأ نابرابرى ذكر مى كند: «فيلسوفانى كه دربارة 
بنيادهاى جامعه تحقيق مى كنند همگى ضرورت ارجاع 

و بازگشت به وضعيت طبيعى را حس كرده اند، اگرچه 
هيچ يك از آن ها به وجود آن باور ندارند».

تاريخ  دربارة  را  داستانى  ديگران  و  روسو  چرا  پس 
بشر مى سازند كه خودشان آن را باور نمى كنند؟ پاسخ 
ساده، حداقل در عصر روشنگرى، اين است كه آنها 
مى خواستند مردم ادعاى آن ها را مبنى بر اينكه زندگى 
متمدنانه بر مبناى پيمان يا قرارداد اجتماعى بنا نهاده 
ظاهرى  سطح  در  كم  دست  تا  بپذيرند  شده  است 
صحبت هايشان انسان هاى آزاد، عاقل و برابر را به تصوير 
بكشند. اين قراردادها مى بايست براى در بر گرفتن روابط 
اخالقى و كارى كه به روابط ميان حكومت كنندگان و 

حكومت شوندگان مربوط مى شد، گسترش مى يافتند.
اينجاست كه بايد به دنياى امروز و ميانه ماه جوالى 
2016 بازگرديم. وقتى دو حزب بزرگ آمريكا مجمع هاى 
انتخاباتى خود در سطح ملى را در دست انجام دارند و 
نمايندگان نهايى شان آماده نبرد بزرگدر ماه نوامبر مى 

شوند.
يك سو دموكرات هايى كه نگاهشان به فلسفه وجودى 
انسان متاثر از تغييرات بنا شده از رهگذار درك روسويى  

از مفهوم فرديت و رابطه آن با اجتماع است و ديگر سو 
جمهوريخواهانى كه به تناسب بين كتاب هاى عهد قديم 
و عهد جديد براى تنظيم اين مبناى فلسفى در توصيف 

بنيادين ترين شالوده فكرى خود باور دارند.
شايد بتوان گفت روياى امريكايى بر اساس ذهنيتى 
كه بسيارى از كودكان ديروز و راى دهندگان امروز در 
آمريكا با آن پرورش ياقته اند به تعريف جمهورى خواهانه 
از رابطه فرد و اجتماع نزديك تر باشد و همين جاست 
كه نقش ليبرترين ها در فهم سياست و فلسفه سيلست در 

اياالت متحده آمريكا جدى تر مى شود.
جايى كه اين اختيارگرايان در حالى كه ضامن فلسفه 
دموكراسى به سبك آمريكايى هستند، خودشان به پلى 

براى پيدايش نسل هاى دموكرات نيز تبديل مى شوند.
اگر باور كنيم رو ديگر دمكرات ها فلسفى سوسياليستى 
دارد، آن وقت است كه در ميابيم چرا بسيارى از مردم در 
ايالت هاى ميانى آمريكا دوست دارند جمهوريخواهانى 
ليبرترين شناخته شوند. كسانى كه فرزندان دموكرات 
به دنيا مى اورند به آنها مى گويند براى بقاى كشورى كه 
پدران بنيانگذار ما برايمان ساخته اند بايد بقاى روياى 
امريكايى را در درك درست از عدم تقابل كتاب مقدس 

و نظريه تكامل داروين جستجو كنيد.
مردمى كه مى دانند خدايى وجود ندارد ولى عميقا به 

توانايى اين موجود خيالى باور دارند.
همين مردم نمايندگان خود را اكنون راهى كانونشن هاى 
هر دو حزب كرّد اند و در نهايت مردان و زنانى را براى 
انتخاب نهايى به كالج الكترال مى فرستند. تا سكان اداره 
دمكراسسى آنعا را براى مدتى معلوم يا شايد هم نامعلوم! 
به دست كسانى يسپارند كه در تعريف رابزه فرد واجتماع 
دو ديدگاه كلمال متفاوت در بنيادين ترين اصول تعريفى 
دارند. تفاوتى كه مى تواند به تصميمات كالنى مثل اقتصاد، 
مهاجرت، قوانين اجتماعى و حتى نگاه به دولت هاى 
بيگانه مانند جمهورى اسالمى (همان موضوعى كه ما 
فكر مى كنيم رييس جمهور آمريكا بايد با مالك دوستى 

يا دشمنى با آن انتخاب شود) رنگ سياسى بدهد.
حاال خيلى خالصه و اگر اين همه صغرى وكبرى 
چيدن ها را يا نواخده ايد و مستقيما به سراغ پاراگراف 
آخر آمده ايد بايد بگويم:  آمريكايى هاى طرفدار هر كدام 
از دو حزبشان باشند، اول آمريكايى هستند و مى كوشند 
تا اين تعريف هويتى تنها محدود به تعريف مرزهاى 

جغرافيايى نباشد.

دمكرات و يا جمهوريخواه؟ واقعا تفاوتشان را مى دانيد؟
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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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- نگريستن -  مخترع جوهر گوگرد

2- محافظ گل - شهر انار در ايران - قمارباز
3- مرطوب - پشته علف - شاهد - خواست عرب

4- فراموشكار - لعاب نشاسته - كشور بزرگ
5- داداش، كاكا - داخل - شوهرمرده

6- غذاي روسي - باهوش و عاقل - بصير
7- از شهرهاي استان فارس - از نهاد برآيد - غذايي اصفهاني
8- دانه خوشبو - كيسه كش حمام - ستاره دنباله دار - آش

9- از شهرهاي خراسان - زير پا مانده - صومعه
10- اثر آلكساندر دوما - ادويه معطر - غالف شمشير

11- مرمر - خوب رويان - لباسي زمستاني
12- قوچ - كرم ابريشم - اهرم

13- توانستن به زبان انگليسى - خداي خورشيد - نام تگزاس 
برگرفته از نامهاي سرخ پوستي اين قبيله است -  شماره ماه

14- شمشير زن - فدراسيون فوتبال - فرشته
15- طبيعي دان - بي آبرو

عمودي:
1- اثر جك لندن - غيرتمند

2- رفيق - فيلسوف نامي انگليس - دود
3- باب - قوم مار پرست هند - كاريز - واحد تنيس

4- هديه - مستمر - زن بي شوهر
5- قلم ني - مسافر سرزمين عجايب - كينه توزي و انتقام

6- البه - كام - فيلمي از اصغر نعيمي
7- ناهمواري هاي بزرگ زمين - بيماري - از شهرهاي استان 

فارس
8- راه ميان بر - خرگوش - كدر - قيمت بازاري

9- مهد - طريق كوتاه - چروك
10- بالكنى - شاخه ميان تهي - طرح و ساختار يك پارچه

11- طرف چپ - رقص نمايش - آشكار
12- جگر سفيد - انف - حقه

13- علوفه گاو - نژاد كشور چين - از شهرهاي بوشهر - 
دست ماليدن

14- رسا - نان شب مانده - تك خوان
15- بي نظير و بي مانند - ساز دهني

ادامه از خبر اول صفحه روى جلد
به  سال 88  وقايع  از  بعد  ويژه  به  كه  جوانانى  براى 
دشمنان رژيم تبديل شده اند، خانواده پهلوى يك مدل 
ايده آل است. ايميل شهبانوى ايران سرشار ازنامه  هاى 

الكترونيكى است كه به وى ابراز محبت مى كنند.
يكى مى گويد: «من هربار كه به عكس هاى شما نگاه 
مى كنم به خودم مى گويم كه آينده ما مى توانست چطور 

باشد.»
«من  مى گويد:  است  ايران  انقالبيون  از  كه  ديگرى   

سرطان گرفته ام و از شما مى خواهم كه مرا ببخشيد.»
به طور حتم نوستالژى در اين ميان نقش مهمى دارد اما 

وقايع مهمى نيز در جريان  است.
در چند دهه اخير روشنفكران بسيارى، از جمله خود 
من به بررسى حكومت پهلوى پرداخته اند. در كتاب 
جديد من به نام سقوط بهشت به بررسى دوران پهلوى 
و روزهاى آخر اين حكومت و روزهاى اوج و سقوط 
اين دوران درخشان از ديد ملكه ايران، انقالبيون ايرانى، 

مقامات دولت كارتر و خود شاه پرداخته شده است. 
نظرات خود شاه كه در تبعيد جان خود را از دست داد 
نيز در اين كتاب گنجانده شده  است و با اينكه به دليل 

مرگ وى فرصت بازبينى آنها را نداشت اما خانواده وى 
از اين توجه بسيار خشنود شدند.

شهبانو در حالى كه لبخندى بر لب داشت گفت: «در 
روزهاى انقالب سعى كردند مجسمه من را كه در كنار 
درياچه قرارداشت از بين ببرند اما از آنجايى كه بسيار 
بزرگ بود، موفق نشدند و آن را به داخل منتقل كردند. 
پس من هنوز هم آنجا هستم و دوست دارم فكر كنم كه 

روزى دوباره بيرون خواهم آمد.»
كتاب سقوط بهشت نوشته اندرو اسكات كوپر از ان 
رو اهميت ميابد كه نويسنده نگاهى واقع بينانه به اين 
رويدادها و زنجيره از اتفاقات پيامد آن در بعد از وقوع 

انقالب 1979 در ايران دارد.
كوپر كه در كتاب پادشاهان نفت به دنبال پاسخ به اين 
سوال است كه چطور آمريكا، ايران و عربستان  سعودى 
در  حاال  دادند؟  تغيير  را  خاورميانه  در  قدرت  توازن 
كتاب تازه اش مى كوشد تا به گفته خود «موج جديدى 
از پژوهش هاى غربى و عالقه مردمى در جهان غرب به 
ايران و به ويژه روابط ايران و اياالت متحده آمريكا در 

دوره پهلوى» را دنبال كند.
او مى گويد: «راساس قوانين اياالت متحده، اسناد هر 

رئيس جمهور بايد بعد از 30 سال افشا شود و در اختيار 
مردم قرار گيرد. بر همين اساس، تاريخ نگاران مى توانند 
ذهنيات خود بگذارند و به  از كليشه ها و  را فراتر  پا 

مطالعه واقعيت روابط ايران و آمريكا بپردازند.»
اما هنوز ما درست نمى دانيم كه آنچه به انقالب ايران 
در سال 1979 انجاميد براى رييس جمهور كارتر يك 
خودكشى سياسى بود يا تالش براى تغيير موازنه قدرت 
در خاورميانه حتى اگر به قيمت انقضاى تاريخ مصرف 

سياسى خود او بيانجامد.
كتاب سقوط بهشت كه عنوان آن به اشتباه در برخى 
منابع داخل ايران «سقوط آسمان» نيز ترجمه شده است، 
كوشش دارد تا با تمركز بر رويدادهاى جارى در خالل 
سال هاى 1355 تا 1357 خورشيدى و با نگاهى موشكافانه 
به اسناد سياست خارجى پرزيدنت كارتر تعريف مستقل 
و منصفانه اى از انقالبى به دست دهد كه به گفته او پايان 
عمر حباب امنيت در خاورميانه بود. بهشتى كه با سقوط 

آن همه چيز سقوط كرد به جز قيمت نفت!
نفتى كه پادشاه سابق ايران از نگاه شركاى غربى اش در 
كانون قدرت جهانى متهم بود با تاسيس اوپيك به دنبال 

باال بردن قيمت آن است.

سقوط بهشت: پهلوى ها و آخرين روزهاى 
شاهنشاهى در ايران

(ادامه روى جلد) اندرو اسكات كوپر از كتاب تازه اش رونمايى كرد:



10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:24 - JUl, 22 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 24  - جمعه  22  جوالى 2016

www.iranshahrnewsagency.com

درآستانه انتخابات:

حاال نوبت بى كارى «دلى ور من» ها است

استويا، گياه جايگزين شكر، مفيد يا مضر؟

كشف قديمى ترين فيش حقوقى جهان در بين النهرين

مشاهده يك حفره بزرگ 
در خورشيد

بى توجهى مردان به 
نشانه هاى سرطان بيضه

تحويل كاال در مقصد از خدمات جديدى است كه 
از  اروپايى  شهر  چند  در  امسال  تابستان  از  روبات ها 
جمله لندن، برن، دوسلدروف و تالين برعهده گرفته اند. 
روبات ها به كمك فناورى هاى ويژه شركت «استارشيپ 
تحويل  شده  تعيين  مقاصد  در  را  غذا  تكنولوژى» 

مى دهند.
الن مارتينسون، مدير عملياتى «استارشيپ تكنولوژى» 

در اين باره گفته: «تاكنون نزديك به هفت هزار كيلومتر 
در پياده روها پيموده ايم و نزديك به نيم ميليون نفر را 
بررسى كرده ايم تا در زمينه چگونگى دريافت و پذيرش 
كاالهاى ارسالى چيزهاى جديدى فرا بگيريم. همه اين 
موارد مفيد بوده و در حال حاضر در حال يادگيرى در 

زمينه تحويل واقعى كاال هستيم.»
اين خودروى كوچك شش چرخ از پياده رو همچون 

عابر پياده استفاده مى كند و با سرعت كمى (حدود سه 
كيلومتر در ساعت) مسير خود را مى پيمايد. به كمك 
سامانه جهت ياب و نرم افزارى ويژه قادر به تشخيص 
موانع و جلوگيرى از برخورد با آنهاست. مشتريان هم 
را  روبات ها  موقعيت  قادرند  اپليكيشنى  از  استفاده  با 
شناسايى كنند و از رسيدن آنها به مقصد مطلع شوند. 
ميكروفون و بلندگويى هم براى ارتباط دوطرفه تعبيه 

شده است.
الن مارتينسون در اين باره افزود: «راننده و موتورسوارى 
در كار نيست. تنها يك روبات تا در خانه يا محل كارتان 
مى آيد و به شما خبر مى دهد كه پيتزا يا غذاى ديگرى 
كه سفارش داده ايد آماده تحويل است، تجربه اى كامال 

متفاوت براى هر آنكه منتظر تحويل غذاست.»
اين روبات ها براى تحويل غذا، خواربار و بسته هاى 

كوچك در محدوده محلى طراحى شده اند.
اين حامالن تازه بسته هاى سفارشى به كمك باطرى و 
براى جهت يابى خودكار از 9 دوربين و حسگر متفاوت 
استفاده مى كنند. با اينحال كنترل بر آنها توسط عامل 
انسانى صورت مى گيرد.در آمريكا هم شركت آمازون 

پيشگان استاده از اين روبات خواهد بود.

گياه استويا، دويست بار شيرين تر از شكر، با كمى 
مزه شيرين بيان كه امروزه بطور گسترده اى به عنوان 
جايگزين شكر استفاده مى شود. اين گياه زودرو است و 

كشت آن در ماالگا در جنوب اسپانيا رونق دارد.
سرجيو مارتين و بسيارى از كشاورزان، به دليل بازده 
باالتر، كاشت استويا را به كشاورزى سنتى ترجيح داده اند.

كشاورزان مى گويد: «قبال گوجه فرنگى، فلفل، پياز 
و سيب زمينى مى كاشتند اما آينده آن مدل كشاورزى 
تاريك است. نوع ديگر كشاورزى را انتخاب كرده اند و 
به كاشت استويا پرداخته اند. زيرا گياهى است كه آفات 

را ذخيره نمى كند و سه فصل برداشت در سال دارد. »
بدليل نداشتن كالرى و قابل استفاده بودن براى بيماران 
ميان  در  استويا  از  شده  استخراج  تركيب هاى  ديابتى، 

ديگر مواد غذايى، بسيار منحصر به فرد است.
جوشانده  بايد  شدن  خشك  از  بعد  استويا  برگهاى 
شوند تا مواد شيرين كننده «گليكوزيد» يا تركيب «اى 

-960» از آنها خارج شود.
خوزه لوئيس روسا، استاد گياه شناسى دانشگاه گرانادا، 
براى فرآورى برگ هاى اين گياه، شركت استوى گران 

(تركيبى از استويا و گرانادا) را در سال 2010 بنا نهاد.

او مى گويد: «بعد از دريافت چندين كيلوگرم برگ، 
براى استخراج تركيبات، آنها را مى جوشانيم. بعد از 
اولين سرى جوشاندن به شكل شيشه اى از مواد تيره 
رنگ درمى آيد كه تا اينجا مجوز اتحاديه اروپا را ندارد. 
بنابراين بايد آن را تصفيه كنيم. مراحل متفاوتى براى اين 
كار وجود دارد. تصفيه بسيار دقيق با تكنولوژى نانو. تا 
زمانى كه به صورت شيشه اى از موارد زالل درآيد. 
اين محصول به صورت مايع يا پودر خالص استويا، به 

فروش مى رسد.
شركت استوى گران، پودر خالص استويا را به قرص 
تبديل مى كند تا بيماران ديابتى بعنوان جايگزين شكر 

از آنها استفاده كنند.
با اين همه استويا آنطور كه به نظر مى رسد كامل نيست. 
بعضى از سرآشپزها از حل نشدن آن با ديگر مواد اوليه 
شكايت دارند. همچنين طعم قوى شيرين بيان، استفاده 

آن را در تركيب غذاها دشوار مى كند.
محصوالت بسيارى در سوپر ماركت ها هستند كه در 
برچسب مواد تشكيل دهنده آنها، نام استويا ذكر شده، اما 
به دقت بايد بخوانيد چرا كه استفاده از استويا بصورت 
گياه در مواد غذايى، مجاز نيست. استويا به صورت 

گياه، فعاليت دارويى دارد. مى تواند باعث افت فشار 
خون و نابارورى در مردان شود. حتى در بعضى موارد 
مى تواند كشنده باشد. مشكل ديگر اينكه استويا بعنوان 
درمان ديابت تبليغ مى شود. اين اشتباه بزرگى است. 
استويا درمان جايگزين براى ديابت نيست بلكه شيرين 

كننده اى مناسب براى بيماران ديابتى است.
اين گياه بصورت سنتى در اروپا در غذا و يا بصورت 
چاى مصرف مى شده است. بنابراين مواد غذايى تازه 
اى نيست. اتحاديه اروپا بايد پرونده اين گياه را بعنوان 
غذاى جديد ببندد و اجازه دهد تا مردم آن را بصورت 
چاى يا جوشانده مصرف كنند.گياه استويا قرن هاست 
شناس  گياه  استويا،  پدرو  نام  از  و  شده  شناخته  كه 

اسپانيايى گرفته شده است.

با آنكه ديدن يك روز ابرى ممكن است خيلى در 
روى كره زمين اتقاق خارق العاده اى نباشد و چه بسا 
كه خيلى هم از آن استقبال نشود، اما ديدن توده هاى 
جهان  از  ديگر  جاى  هر  در  آب  بخار  از  ناشى  ابر 

دستاوردى بزرگ براى دانشمندان به شمار مى رود.
از  گروهى  اسپيس،  وب سايت  گزارش  به 
اعالم  آمريكا  در  سانتاكروز  دانشگاه  پژوهشگران 
كرده اند كه براى نخستين بار موفق به ديدن توده هاى 
از  خارج  در  آب)  از مولكول هاى  شده  ابر (ساخته 
يك  در  ابر  توده هاى  اين  شده اند.  شمسى  منظومه 
شده  ديده   WISE 0855 نام  به  قهوه اى  كوتوله 
زمين  با  نورى  سال  هزار  هفت  از  بيش  كه  است 
 2014 سال  در  قهوه اى  كوتوله  اين  دارد.  فاصله 

كشف شد.
ستاره ها  از  و  بزرگتر  سياره  ها  از  قهوه اى  كوتوله 
جاذبه  نتيجه  در  و  كوچكى  به علت  است.  كوچكتر 
كمتر، عمل گداخت هسته اى مانند ديگر ستارگان در 
اين اجرام صورت نمى گيرد؛ به همين خاطر گاهى 
به كوتوله  قهوه اى «ستاره ناقص» هم گفته مى شود. 
درجه   23 منفى  قهو ه اى  كوتوله  اين  سطح  دماى 
است.  مشترى  دماى  به  نزديك  كه  است  سانتيگراد 
مشترى  به  ساختارى  نظر  از  قهوه اى  كوتوله  اين 

بسيار شبيه است. هر چند كه پنج بار از مشترى- كه 
بزرگترين سياره منظومه شمسى است، بزرگتر است.
علمى  مجله  در  كه  تحقيق  اين  نتايج 
منتشر   Astrophysical Journal Letters
شده است نشان مى دهد جو اين كوتوله قهوه اى با 
بخارهاى آب و ابر پوشيده شده است. براى مشاهده 
دقيق اين كوتوله قهوه اى از تلسكوپ Gemini در 
هاوايى استفاده شده است.كوتوله قهو ه اى بسيار كم 

نور است و مشاهده آن هم سخت است.

دانشمندان اميدوارند با مطالعه اين كوتوله قهوه اى 
هم به دانش خود در خصوص سياره مشترى اضافه 
شبيه  هم  به  بسيار  دو  اين  ساختار  كه  (چرا  كنند 
است)  و هم اينكه به راز وجود آب در بقيه اجرام 

آسمانى پى ببرند.
زمينى  غير  محيط هاى  در  آب  وجود  احتمال 
وجود  نظريه  به  دهى  اعتبار  براى  عامل  مهمترين 
اين  كه  نظريه اى  است.  كهكشان ها  ديگر  در  حيات 

روزها به شدن طرفدار دارد.

ناسا،  آمريكا،  فضانوردى  سازمان 
سياه رنگ  حفره  يك  كه  كرده  اعالم 
سطح  روى  در  را  بزرگ  بسيار 

خورشيد رصد كرده است.
بزرگ  بسيار  سوارخ  اين  آنكه  با 
است اما دانشمندان اعالم كرده اند كه 
خورشيد نه سرد مى شود و نه منفجر. 

پس جاى نگرانى وجود ندارد!
اين نوع سوراخ هاى تاج خورشيد يا كورونال در واقع مناطقى با چگالى كم 
در جو خورشيد هستند. جو خورشيد كورونال نام دارد. از آنجا كه آنها مواد 
خورشيدى كمترى دارند، دماى آنها كمتر از مواد اطرافشان است و بسيار تيره تر 

از اطرافشان به نظر مى رسند.
رويت  قابل  فرابنفش  اشعه هاى  خاص  انواع  برخى  در  كورونل  سوراخ هاى 
هستند. اين نوع اشعه با چشم غيرمسلح قابل ديدن نيست و فقط به صورت 

رنگ بنفش ديده مى شوند.
كه  كورونال  سوراخ هاى  كه  است  گفته  ناسا  پست،  هافينگتون  گزارش  به 
گاهى هفته ها در جو خورشيد باقى مى مانند مى تواند تا يك چهارم سطح آن 

را بپوشانند.
سوراخ هاى كورونال منبع بادهاى پرسرعت ذرات خورشيدى هستند كه گاهى 
با سرعتى سه برابر سرعت بادهاى معمولى از سطح خورشيد بيرون مى جهند. 
امواج  و  ماهواره ها  كار  در  اختالل  باعث  مى توانند  خورشيدى  توفان هاى  اين 

راديويى شوند كه در اطراف زمين در حال حركت اند.

با آنكه همه متخصصان عقيده دارند كه تشخيص زودهنگام سرطان بيضه نقش اساسى 
در درمان موفق اين بيمارى دارد، اما تحقيقات نشان مى دهد كه هنوز شمارى زيادى 
از مردان بالفاصله پس از احساس چيزى غيرعادى در بيضه هايشان به دكتر مراجعه 

نمى كنند.
دكتر رى رامان، از مركز پزشكى دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا در آمريكا عقيده دارد كه يكى 
از داليل اصلى اين مراجعه دير هنگام مردان به دكتر، فرهنگ «مردانگى» غالب است كه 
فكر مى كنند هيچ ايرادى در «اعضاى مردانه» آنان وجود ندارد. دكتر رامان عقيده دارد 

كه بسيارى از مردان حتى از دكترهايشان خجالت مى كشند.
برخى از مردان ممكن است نگران اين باشند كه تنها راه نجاتشان عمل جراحى 

برداشتن بيضه ها باشد كه اين بر ترس آنها از مراجعه به دكتر مى افزايد.
بنا بر گزارش وب سايت مدالين پالس، هر ساله 9هزار مورد جديد ابتال به سرطان 
بيضه در مردان آمريكا گزارش مى شود. پزشكان عقيده دارند از آنجا كه اين سرطان 
قابل پيشگيرى نيست، بهترين كار اين است كه مردان از ريسك هاى موجود و همينطور 

عالئم اين بيمارى آگاه باشند.
خودشان  يكبار  ماه  شش  هر  بايد  مردان  همه  كه  مى كنند  پيشنهاد  متخصصان 
بيضه هايشان را آزمايش كنند تا مطمئن شوند مشكلى در آنها وجود ندارد. «اگر متوجه 
چيزى مى شويد مثل يك غده يا برآمدگى كه در هر دو بيضه مثل هم نيست، بايد 

بالفاصله به پزشك مراجعه كنيد.
معموال برداشتن بيضه (يا بيضه ها) از شايع ترين درمان هاى اين سرطان است. اما اگر 
سرطان به ديگر نقاط بدن هم نفوذ كند، بايد پرتو درمانى و شيمى درمانى هم انجام 
شود. اما به گفته متخصصان سرطان «مهمترين چيز اين است كه بدانيد ميزان درمان 

كامال بستگى به اين دارد كه چقدر زود متوجه بيمارى شويد.»

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند
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در جهان گردشگرى:

مالنيا به كلوپ خوش آمدى؟

مالنيا ترامپ، همسر دونالد ترامپ دوشنبه شب در آغار 
به كار گردهمايى حزب جمهوريخواه آمريكا در كليولند 
سخنرانى كرد اما اين سخنرانى با جنجال هايى همراه بوده 
و خانم ترامپ در بخش هايى از اين سخنرانى به سرقت 

از مطالب ديگران متهم شد.
بله دزدى آن هم از كى؟ بانوى اول فعلى. درست 8 

سال قبل و در چنين صحنه اى!
گفته شده است كه محتواى بخش هايى از سخنرانى  
خانم ترامپ به يكى از سخنرانى هاى ميشل اوباما، بانوى 
اول فعلى آمريكا، در گردهمايى حزب دموكرات در سال 

2008 شباهت بسيار دارد.
مالنيا ترامپ كه متولد اسلوونى است، در سخنرانى 
خود كه بر ارزش هاى خانواده و جامعه اى فراگير با آب 
و تاب تاكيد كرد و از همسرش به عنوان فردى «مهربان» 

نام برد كه براى كشورش مبارزه خواهد كرد.
مى گويند نام دونالد را برداريد و باراك بگذاريد و با 
لهجه اى شيكاگويى متن را بخوانيد مى شود سخنرانى 

بخش  دو   CNN حتى  سال 2008.  در  اوباما  ميشل 
ميشل و مالنى را كنار هم قرار داده و پخش كرده است 
كه: «اين اندازه شباهت فقط بين خواهران دوقلو ممكن 

است وجود داشته باشد.»
با اينكه اين اولين سخنرانى مالنيا ترامپ در جريان 
تبليغات انتخاباتى همسرش است و در ابتدا مالنيا گفته 
بود كه اين متن را به تنهايى نوشته است ولى حاال و پس 
از چنين افتضاحى تاييد شده كه او در نوشتن متن اين 

سخنرانى، از ديگران كمك گرفته است.
حاال چرا اين ماجرا خبرساز شده؟ چون مالنيا دروغ 
گفته؟ چون او از شوهرش تعريف كرده؟ و يا چون او 
بخشى از حرف هاى بانوى اول كشور را دوباره به زبان 

آورده؟ تحليلگران سياسى مى گويند تنها به يك دليل:
«ترامپ همه محبوبيت خود را تا به حاال تنها مديون 
آن است كه تقريبا در 100 در100 موارد با پرزيدنت 
اوباما مخالفت كرده. حاال خانم خانه با خانم آقاى رييس 

جمهور 100 در 100 موافقت كرده.»

چه  رسانه اى  كوشندگان  و  مردم  پرداز  طنز  ذهن  اما 
داستان ها كه نساخته. به اين نمونه ها نگاه كنيد:

جوروج گروايلد نوشته: «مچ انداختن بين آنها! مالنيا 
جسه ضعيفى دارد، ميشل كوتاه بيا...»

را  مونتاژشده  تصويرى  اينستاگرام  در   sainthoax
منتشر كرد كه مالنيا دارد از روى ميشل تقلب مى نويسد. 
ايده اين عكس در كمتر 24 ساعت اوليه ده ها بار بازسازى 

و تكرار شد.
مانتا ويل گفته: «حاال خيالم راحته و ميتونم راحت 
بخوابم ترامپ هم راه اوباما رو ميره. زناشون مثل هم 

فكر مى كنن.»
اينقدر  «چرا  نوشته:  هم  ديگر  نگار  روزنامه  يك  و 
زحمت مالنيا تو فقط لبخند بزن. ما براى ديدن تو به 

ترامپ راى خواهيم داد.»
شايد بايد به خانم ترامپ كه تا پيش از اين به خاطر 
بود  معروف  مجالت  جلد  روى  فريبنده اش  تصاوير 

گفت: «مالنى به كلوپ خوش آمدى.»
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

خيابان  در  بيژن  بوتيك  مجلل  و  معروف  ساختمان 
قيمت  با  هيلز  بورلى  در   Rodeo Drive قيمت  گران 
معامله  است.  رفته  فروش  به  دالر  ميليون   66 سرسام آور 

گران مى گويند خريدار خواسته تا هويتش مخفى بماند.
بازار  از   The Real Deal وبسايت  گزارش  اساس  بر 
امالك لوس آنجلس، ملك و ساختمان بوتيك معروف و 
تاريخى  بيژن كه حدود 40 سال قبل در محله شيك و در 
ميان فروشگاه هاى مشهورترين برندهاى جهان در خيابان 
و  شد  باز  هيلز  بورلى  در   Rodeo Drive درايو  رودِئو 
با طرح منحصر بفرد شادروان بيژن پاكزاد و خودروهاى 
گرانقيمت بوگاتى و رولز رويس سفارشى او كه هميشه 
در جلوى آن پارك بودند و كلكسيون شيك و گرانقيمت 
قيمت  باالترين  به  رسيد،  جهانى  شهرت  به  مردانه  لباس 

هر فوت مربع در تاريخ بورلى هيلز بفروش رفته است.
فروش  تقريبى  قيمت  مربع  فوت  هر  براى  دالر   13217
اساس  اين  بر  كه  است  شده  برآورد  تجارى  ملك  اين 
بوتيك بيژن با مساحت 5000 فوت مربع(464 متر مربع) 

بايد با قيمتى بالغ بر 66 ميليون دالر فروخته شده باشد.

وب سايت The Real Deal مى گويد جزييات فروش 
خريدار  و  است  محرمانه  بيژن  گالرى  خريدار  هويت  و 

جديد نمى خواهد نامش را فعال فاش كند.
پاكزاد  بيژن  شادروان  فزرندان  نيست  مشخص  همچنين 
در فروش اين بوتيك نقش داشته اند يا مالكيت آن را فرد 

يا گروه ديگرى واگذار كرده است.
تا  كه  كرده  گزارش   The Real Deal سايت  وب 
خيابان،  اين   420 پالك  آدرس  در  فعلى  معامله  پيش 
يكى  كه  منطقه  اين  در  شده  ثبت  مالكيت  تغيير  آخرين 
سال  دسامبر  به  است،  جهان  خيابان هاى  گران ترين  از 
گذشته ميالدى باز مى گردد كه برند شنل(Chanel) براى 
مالكيت گالرى مجلل خود، ملك ثبت شده در پالك 400 
خيابان ردئو درايو را به مساحت 11500 فوت مربع و به 
قيمت مشابهى براى هر فوت مربع تملك كرد. كه بر اين 
اساس مبلغ پرداختى اين برند معروف جهانى براى تملك 

ملك شماره 400 بالغ 150 ميليون دالر بوده است.
را  خود  هويت  سال ها  تا  مى تواند  جديد  خريدار  قانونا 

محرمانه نگاه دارد. 

هويت خريدارمحرمانه اعالم شد:
بوتيك بيژن به فروش رسيد


