
ايرانى هايى كه براى كشور 
ديگرى به المپيك 2016 رفته اند

از مجسمه عمر خيام در روسيه 
پرده بردارى شد

دبير اجرايى شوراى ملى براى 
استرداد به جمهورى اسالمى در 

ايتاليا بازداشت شد

حمله لفظى شديد نماينده 
ايرانى تبار پارلمان سوئد به 

پيامبر مسلمانان

بازداشت يك ايرانى در حين 
بمب گذارى انتحارى در دانمارك 

خداحافظى الن اير از سخنگويى 
فارسى زبان وزارتخارجه آمريكا

به پرزيدنت اوباما در فيسبوك 
پيام خصوصى بفرستيد
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رايگان
FREE

نهم  روز  يعني  آو»  به  «تيشعا  روز 
ماه آو در تقويم عبري براي يهوديان 
كه  چرا  است.  نامباركي  و  شوم  روز 
تاريخ،  طول  در  بار  دو  روز  اين  در 
و  اورشليم  شهر  يهود،  بيت المقدس 
به  يهوديان  و  تخريب  يهود  كشور 
اسارت و بردگي و بندگي برده شده 
و در نهايت در سراسر جهان آواره و 
پراكنده شدند و استقالل و حاكميت 
ملي خود را بر سرزمين يهود از دست 

دادند . 
در اين روز شوم ، يهوديان باورمند 
به نمادها و ارزش هاي ملي در درازاي 
2000 سال گذشته  به روزه داري و 
نيايش و تاكيد بر بازگشت و تجديد 
آرزوي  و  يهود  بيت المقدس  بناي 
نجات  مسيح  زودتر  چه  هر  ظهور 
دهنده كه جهان را به صلح و برابري 
برساند را مي نمايند. پايه هاي جنبش 
ناسيوناليستي ملت يهود قدمتي 2700 

ساله دارد كه به آن صيونيزم (در عربي 
صهيونيزم) مي گويند.

سنت  يك  اساس  بر  روز  اين  در 
هزاران ساله يهوديان ايراني به زيارت 
آرامگاه هاي درگذشتگان خود مي روند 
و براي روان آنها طلب آرامش مي كنند.

امسال به دليل مصادف شدن اين روز 
با روز شنبه مقدس براى يهوديان، اين 
مراسم در روز يكشنبه برگزار مى شود.
بخش  امروزه  كه  اين  به  توجه  با 
در  يهودي  ايرانيان  از  بزرگي 
لس آنجلس زندگي مي كنند و آرامگاه 
ايدن  در  نيز  ايشان  درگذشتگان  اكثر 
مموريال پارك كه واقع در شمال «سن 
فرناندو ولي» است جاي گرفته است، 
در اين روز تاريخي جمعيت انبوهي 
كه بنا بر آمارهاي غير رسمي بيش از 
سي هزار نفر را در بر مي گيرد، به طور 
همزمان و در يك روز به اين مكان 
مي روند و در اين گردهم آيي ملي و 

خانوادگي شركت مي كنند.
گذشته،  ساليان  تجربه  به  توجه  با 
كه  نيكوكاري  فرد  صداقتي»  «شان 
تمامي تجربه و تبحر  خود  در زمينه 
امالك  را در ربع قرن گذشته براي 
ايراني  يهوديان  بازماندگان  حال  رفاه 
يك  در  نموده،  صرف  درگذشته 
حركتى ملي و مذهبي اقدام به انتشار 
زبان  به  سوكواران  ويژه  نيايش هاي 
عبري  فارسي ،  دبيره هاي  با  و  عبري 
و انگليسي نموده اند كه در اين روز 
قرار است آن را به رايگان و در ايدن 
مموريال در دسترس عالقمندان قرار 

دهند.
اين  با  پيشتر  ايرانشهر  خبرگزارى 
چهره ايرانى يهودى فعال در سازمان 
گفتگويى  پارك  مموريال  ايدن 
داشته است كه بخش هايى از آن در  
بازنشر  شماره  اين  داخلى  صفحات 

گرديده است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

بزرگترين گردهم آيى ايرانيان 
يهودى در سراسر جهان
يكشنبه 14 آگوست 2016 (دهم ماه آو 5776 عبرى):

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...!!!

گروهى  ميزبانى  به  و  ميالدى  آگوست 2016  شنبه 6 
از كوشندگان سياسى ايرانى تبار ساكن فرانسه، بيست و 
شاپور  دكتر  خاطره  و  ياد  گرامى داشت  مراسم  پنجمين 

بختيار در سالروز ترور او برگزار شد.
در  كه  مراسم  اين  در  ايرانشهر  خبرگزارى  گزارش  به 
گورستان ملى مون پارناس در شهر پاريس پايتخت فرانسه 
همفكران  و  سياسى  كوشندگان  بر  عالوه  شد،  برگزار 
شادروان دكتر بختيار تنى چند از خانواده آخرين نخست 
وزير نظام پادشاهى ايران، از جمله پسر او «پاتريك بختيار»  
بيمارى  على الرغم  بختيار  آقاى  فرزند  داشتند.  شركت 
جسمانى از لس آنجلس در كاليفرنيا براى شركت در اين 

مراسم به پاريس سفر كرده بود.
به گفته ستاد برگزارى بيست و پنجمين مراسم گرامى داشت 
دكتر بختيار حضور پر رنگ نسل جوان، خصوصا جوانانى 
كه پس از انقالب زمستان 1357 خورشيدى به دنيا آمده اند، 

در اين مراسم شايان توجه بوده است.
در مراسم امسال كه در فضايى تحت تاثير نقض مستمر 
حقوق بشر در ايران برگزار شد، نمايندگانى از نهضت 
مقاومت ملى، دفتر شاهزاده رضا پهلوى، برخى گروه هاى 
سياسى ملى گرا و نيز شهروندانى از اتباع ايرانى تبار ساكن 
اروپا شركت داشتند و گروهى از نزديكان شادروان دكتر 

بختيار در حاشيه اين مراسم براى حاضران سخنرانى كردند.
با 6  مرداد 1370 (برابر  در 15  اين،  از  پيش  سال   25
آگوست 1991) دكتر شاپور بختيار و منشى وى، سروش 
كتيبه در خانه مسكونى شادروان بختيار در حومه پاريس 
به قتل رسيدند. ترور توسط گروهى 3 نفره، متشكل از  
فريدون بوير احمدى، محمد آزادى و على وكيلى راد كه در 
قالب حاميان و دوستداران بختيار توانسته بودند به اقامتگاه 
وى نفوذ كنند صورت گرفت.فريدون بويراحمدى عضو 
شوراى نهضت مقاومت ملى ايران بود و از سال ها پيش به 

منزل دكتر بختيار رفت وآمد داشت.

محافظت  وجود  با  بختيارو  دكتر  ترور  از  پس  اما 
شبانه روزى از خانه بختيار و با وجود 13 محافظ مسلح، 

قاتالن از خانه وى خارج شده و متوارى شدند.
پيكر بى جان شادروانان، شاپور بختيار و سروش كتيبه در 
حدود ساعت 11:50 دقيقه صبح روز 17 مرداد 1370 در 
حاليكه 48 ساعت از ترور آن ها گذشته بود پيدا شد. بعد 
از چند روز على وكيلى راد در لوزان، سوئيس دستگير شد 
و به فرانسه تحويل داده شد. او در جريان محاكمه اش در 
سال 1993  بيان كرد كه «اين ترور با دستور مسئولين وقت 

جمهورى اسالمى ايران انجام شده است.»

بيست و پنجمين سالگرد ترور دكتر بختيار در پاريس برگزار شد

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
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=38514&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

پليس برزيل همزمان با افتتاح بارى هاى المپيك در اين كشور يك ايرانى تبار را 
به دليل ارتباط با تروريسم دستگير كرد. پوريا پيكانى، مظنون دستگير شده، از 
اوايل ماه گذشته تحت نظر پليس فدرال و سازمان اطالعات برزيل بوده است.

به گزارش رسانه هاى محلى، پوريا پيكانى كه پيشتر برايش حكم بازداشت و اخراج از 
برزيل صادر شده بود روز جمعه حين تالش براى ورود به كشور اوروگوئه دستگير شد.

خروجى  بخش  از  عكس بردارى  هنگام  گذشته  ماه  پيكانى  گزارش ها،  به  بنا 
فرودگاه شهر سائوپائولو توجه مقامات را به خود جلب كرده بود.

پليس ميگويد پيكانى كه در ماه مارس با گذرنامه ايرانى اش وارد برزيل شده 
بود، دو بار به همان فرودگاه رفته و عكسهاى بيشترى گرفت.

مقامات  اختيار  در  بيشتر  تحقيقات  براى  پيكانى  آقاى  فرودگاه  هاى  عكس 
امنيتى ويژه المپيك ريو قرار گرفته است. مقامات برزيل گفته اند معلوم نيست 
دست  احتمالى  حمله  يك  براى  آمادگى  اقدامات  در  مستقيم  بطور  پيكانى  آيا 

داشته يا نه.
پليس برزيل همچنين 10 نفر ديگر را در ماه ژوئيه دستگير كرده كه به طراحى 

حمالت تروريستى در حين بازيهاى المپيك ريو مظنون بودند.
به گفته الكساندر دموراس وزير دادگسترى برزيل، فعاليت هاى اين گروهك 
ابتدايى و بدون سازماندهى بوده و با اينكه تعدادى از آنها اعالم وابستگى به 

داعش كرده اند شواهدى مبنى بر صحت اين وابستگى در دست نيست.
پوريا پيكانى به زودى به سائوپائولو منتقل خواهد شد. مقامات برزيل جزئيات 

بيشترى درباره پرونده او در اختيار نگذاشتند. 

همزمان با افتتاحيه 
المپيك ريو، تروريست 
ايرانى تبار در برزيل 

بازداشت شد

با اينكه كاروان رسمى ايران در المپيك ريو 64 عضو 
دارد اما بد نيست بدانيد شمارى از ورزشكاران ايرانى 
نيز كه تابعيت كشور ديگرى به دست آورده اند نيز در 

اين بازى ها حضور دارند.
ورزشكارانى كه اگر حكومتى ملى و دمكراتيك در 
ايران مستقر بود، اين روزها براى كشور مادرى خود 

افتخار مى آفريدند.
به  ايرانى تبار  ساله   26 تكواندوكار  آسمانى  راحله 
نمايندگى از كشور بلژيك در المپيك 2016 حضور 
دارد.  راحله قبل از مهاجرت به بلژيك در سال 2012، 
توانسته بود در بازى هاى آسيائى به مرحله فينال راه 
پيدا كند. مدال نقره بازى هاى آسيايى 2010 گوانگجو، 
طالى مسابقات منچستر انگلستان در همان سال، طالى 

جام فجر در اسفند 2010 و چندين مقام قهرمانى كشور 
حاصل بيش از پنج سال حضور راحله در تيم ملى ايران 
بود. راحله پس از مهاجرت توانست طالى مسابقات 
طالى  بلژيك،  آزاد  مسابقات  برنز  آلمان،  آزاد 2013 
مسابقات ماستر هلند و نشان طالى 2013 را به دست 

آورد.
ميالد بيگى، تكواندوكار ديگرى است كه ايران را ترك 
كرد و در ريو با پرچم جمهورى آذربايجان به ميدان 
خواهد رفت. اين ورزشكار 25 ساله دو سال پيش ايران 
را ترك كرد و به آذربايجان مهاجرت كرد. ميالد در 
مسابقات آزاد تكواندو در مولداوى توانست مدال نقره 

را براى جمهورى آذربايجان به ارمغان بياورد.
صباح شريعتى، كشتى گير كرد ايرانى نيز در بازى هاى 

شركت  آذربايجان  جمهورى  پيراهن  با   2016 ريو 
مى كند. شريعتى در باز ى هاى اروپائى توانست مدال 

نقره را براى آذربايجان به دست آورد.
سامان طهماسبى ديگر كشتى گير كرد ايرانى است كه 
زير پرچم جمهورى آذربايجان در المپيك ريو حضور 
دارد. سامان، زمانى كه ملى پوش ايرانى بود، دو مدال 
برنز قهرمانى آسيا و يك مدال طالى قهرمانى آسيا را 
در كارنامه خود ثبت كرده بود. او پس از مهاجرت به 
يك  و  نقره  دو  سال 2010،  در  آذربايجان  جمهورى 
برنز را در مسابقات جهانى كسب كرد. مربى اين دو 
كشتى گير ايرانى كه عضو تيم ملى آذربايجان هستند هم 
جمشيد خيرآبادى است، كه در بازى هاى المپيك لندن 
مسئوليت تيم ملى كشتى فرنگى ايران را عهده دار بود.

دولت محلى آستاراخان در فدراسيون روسيه از مجسمه 
عمر خيام شاعر نامى ايران پرده بردارى كرد. اين مجسمه 
چهار مترى كه از بزنر ساخته شده، در محوطه دانشگاه 

آستاراخان نصب شده است.
اين  گزارش  در  روسيه  رسمى  خبرگزارى  ايتارتاس 
مراسم گفته ساخت اين تنديس و نصب آن در قالب 

يك طرح مشترك از كشورهاى 
همسايه درياى خزر انجام شده 
ميان  روابط  تقويت  آن  قصد  و 
اقوام  و  ها  ملت  بين  فرهنگى 
ساكن در سواحل اين بزرگترين 

درياچه جهان است.
خيام  از  كه  اى  مجسمه 
نيشابورى در دانشگاه آستاراخان 
نصب شد با عنوان «خيام: خرد، 
آزادى و زندگى» نامگذارى شده 

است.
به گفته خبرگزارى رسمى روسيه، مقامات دولت محلى 
در آستاراخان، بين سه شخصيت پيشنهادى از سوى 
مقامات استاندارى گيالن در ايران، عمر خيام را انتخاب 

كرده اند. 

از سوى ديگر در آرشيو سايت رسمى استاندارى گيالن 
خبرى به تاريخ سال 1393 خورشيدى به چشم مى خورد 
كه نشان مى دهد. مقامات آن استاندارى «ميرزا كوچك 
جنگلى»(رهبر شورشيان مذهبى و متمايل به شوروى 
سابق، عليه دولت مركزى در دهه 1300 خورشيدى)، 
محمد تقى بهجت فومنى (مرجع تقليد مشهور به نزديكى 
به امام دوازدهم شيعيان كه در قم سكونت داشت) و در 
رتبه سوم فهرست حكيم عمر خيام (شاعر و فيلسيوف 

نامى ايران) را به دولت آستاراخان معرفى كرده بودند.
هيچ اطالعى از اينكه چگونه مقامات روس از بين سه 
گزينه پيشنهادى استاندارى گيالن دو مورد نخست را 
مردود كرده اند در اختبار خبرگزارى ايرانشهر قرار نگرفته 

است.
و  آزادى  خرد،  «خيام:  مجسمه  از  رونمايى  مراسم 

زندگى» روز چهارم آگوست 2016 برگزار شده است.

از مجسمه عمر خيام در روسيه پرده بردارى شد

ايرانى هايى كه براى كشور ديگرى به المپيك 2016 رفته اند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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طى  سوئد  پارلمان  تبار  ايرانى  نماينده  بالى  حنيف 
اظهاراتى محمد ابن عبداهللا پيامبر مورد احترام مسلمانان 
بازى»  «بچه  رفتار  مرتكب  و  سواد»  «بى  فردى  را 
قانونى)  سن  زير  كودكان  با  جنسى  ارتباط  (برقرارى 
خوانده است كه معرفى او به عنوان يك الگوى بدون 
عيب باعث پيدايش جرياناتى مانند داعش شده است.

آقاى بالى كه متولد شهر كرمانشاه در ايران است و به 
نمايندگى از حزب مدرات در پارلمان سوئد عضويت 
دارد در واكنشى تند به معرفى پيامبر مسلمانان به عنوان 
الگويى بدون عيب به جهان، گفته: «مسلمانان عموما 
يك جنگجوى صحرايى بيسواد بچه باز را به عنوان يك 

الگوى بى عيب معرفى مى كنند.»

آقاى بالى در پاسخ به اينكه نسبت دادن بيمارى جنسى 
كودك آزارى به اين شخصيت مهم و تاريخى عرب 
تبار، توهين به مقدسات مسلمانان تلقى مى شود نيز 
گفته: «به جهنم كه توهين تلقى شود. در يك قضاوت 
بى طرفانه، اين بسيار عجيب است كه فردى با اين همه 

ايراد را به عنوان الگوى معصوم معرفى كنيم.»
بود  گفته  مستقيم  غير  طور  به  بالى  آقاى  نيز  پيشتر 
رابطه اى عينى بين پيدايش داعش و الگوهاى اسالمى 
وجود دارد كه مى تواند اشاره به نحوه جنگ و قوانين 

اداره جامعه در صدر اسالم داشته باشد.
در  سوئدى  اتباع  عضويت  همچنين  بالى  آقاى 
كشورشان  به  خيانت  را  داعش  به  وابسته  گروه هاى 

دانسته است.
گفته هاى آقاى بالى بازتاب هاى متفاوتى در رسانه هاى 
سوئدى داشته تا آنجا برخى روزنامه ها نوشته اند اين 
سخنان مى تواند خطر جانى از سوى گروه هاى تندروى 

اسالمى براى او به بار آورد.
با اين حال اين سياستمدار ايرانى سوئدى معتقد است 
كه بايد حقايق را مطرح كرد و اجازه نداد جهان به 

جايى نا امن تر آنچه هست تبديل شود.

پليس دانمارك اعالم كرد يك پناهجوى 22 ساله ايرانى 
را كه گفته بود قصد دارد خود را منفجر  كند دستگير 

كرده است.
اين  دانمارك  پليس  رويترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
پناهجوى ايرانى را در حالى دستگير كرده است كه روى 

پشت بام ساختمانى قصد داشت خود را منفجر كند.
اين حادثه در محل اسكان آوارگان و پناهجويان در جزيره 

فونن (در غرب كپنهاگ پايتخت دانمارك) رخ داد.
پليس دانمارك با محاصره محل، ساختمان هاى اطراف 

اين  از  منفجره  مواد  كشف  درباره  اما  كرد  تخليه  را 
پناهجوى ايرانى يا نوع و مقدار آن هيچ توضيحى ارائه 

نداد.
پليس دانمارك در بيانيه اى اعالم كرده است كه اين فرد 
به دليل يك «ماجراى عاشقانه» قصد خودكشى داشته و 

قصد سياسى در كار نبوده است.
و  محل  در  حضور  با  پليس  كه  آمده  بيانيه  اين  در 
صحبت كردن با اين پناهجو، موفق شد او را از خودكشى 

منصرف كند.

درباره هويت اين پناهجوى ايرانى خبرى منتشر نشده 
است.

اين دومين گزارش منتشرشده از اين دست طى يك ماه 
اخير است كه عامل آن يك ايرانى است.

يك جوان آلمانى ايرانى تبار 18 ساله به نام «على سنبلى» 
روز 22 جوالى با تيراندازى در يك مركز خريد در شهر 

مونيخ آلمان 9 نفر را كشت.
همچنين همزمان با افتاحيه المپيك پليس برزيل از 

بازداشت يك تروريست ايرانى تبار خبر داده بود.

وزارت  زبان  فارسى  سخنگوى  اير،  الن  كارى  دوره 
خارجه آمريكا پس از حدود شش سال به پايان رسيد.

الن اير، سخنگوى فارسى زبان وزارت خارجه آمريكا با 
انتشار متنى در شبكه هاى اجتماعى از پايان حضور خود 

در اين سمت خبر داد.
آقاى اير يكى از چهره هاى شناخته شده در ميان كاربران 
ايرانى است و صفحه فيس بوك او بيش از 105 هزار 

اليك دارد.
الن اير نوشته است: «واقعا اين وظيفه مايه خوشحالى 
و افتخار من بود كه سياست و مواضع آمريكا را به مردم 

شريف ايران بيان كنم و توضيح دهم و همچنين با طيف 
وسيعى از ملت ايران تبادل نظر كنم. با اين كه ديگر 
سخنگو نيستم، عشق و دوستى من براى ادبيات، فرهنگ 

و تمدن بزرگ ايران به قوت خود باقى خواهد ماند.»
وزارت خارجه آمريكا ماموران فارسى زبان ديگرى هم 
دارد. از جمله خدمات وزارت خارجه آمريكا به زبان 
فارسى يك صفحه فيس بوكى به زبان فارسى است كه 

بيش از 641 هزار اليك دارد.
(وزارت   USAdarFarsi بوكى  فيس  صفحه 
امورخارجه آمريكا به زبان فارسى) در پست خداحافظى 

الن اير اين كامنت را منتشر كرده است: « آلن اير، هميشه 
بخشى از تيم ايران وزارت امور خارجه آمريكا خواهد 

بود. براى او آرزوى سالمتى و موفقيت داريم.»

از اين هفته كاربران فيسبوك مى توانند از طريق فرستادن 
پيام خصوصى به صفحه فيسبوك كاخ سفيد مستقيما با 

باراك اوباما در تماس باشند.
كاخ سفيد رسما به رسانه ها گفت كه رييس جمهور 
را  عادى  شهروندان  از  ارسالى  نامه  ده  شب  اوباما هر 
مى خواند. به گفته كاخ سفيد اين عادت روزانه اوباما از 
زمان ورودش به كاخ سفيد در سال 2009 تاكنون است و 
او را در جريان آنچه كه در كشور رخ مى دهد مى گذارد.

رئيس  توسط  شهروندان  ارسالى  نامه هاى  خواندن 
جمهورى آمريكا سنتى قديمى است كه به زمان توماس 

جفرسون باز مى گردد.
پيش از اين تنها راه تماس با رئيس جمهورى آمريكا 
ارسال نامه به كاخ سفيد بود اما تكنولوژى روش هاى 
جديدى ارتباطى را به وجود آورده و حاال افراد عادى 
پيام  فرستادن  با  تنها  مكان  و  زمان  از  فارغ  مى توانند 
فيسبوكى به كاخ سفيد، درست همانطورى كه كاربران 

با  مى دهند،  خصوصى  پيام  خود  دوستان  به  فيسبوك 
باراك اوباما نيز در تماس مستقيم باشند.

قرار است رييس جمهور به برخى از پيام هاى فيسبوكى 
شخصا هم جواب بدهد.

پيش از اين او در فضاى مجارى و خصوصا وقتى در 
تيوئيتر پيامى براى كسى مى فرستاد حتما آن را با حروف 
B.O عالمتگذارى مى كرد تا مشخص شود. اين پيام 

خودش شخصا تايپ كرده است.

حمله لفظى شديد نماينده ايرانى تبار پارلمان سوئد به پيامبر مسلمانان

بازداشت يك ايرانى در حين بمب گذارى انتحارى در دانمارك  

الن اير از سخنگويى فارسى زبان وزارتخارجه آمريكا خداحافظى كرد

به پرزيدنت اوباما مستقيما در فيسبوك پيام خصوصى بفرستيد

در كانون خبر:

دبيرخانه شوراى ملى ايران از بازداشت ياشار پارسا، 
شاهزاده  ياران  از  و  ايران  ملى  شوراى  اجرايى  دبير 
با  بازداشت  اين  داد.  خبر  ايتاليا  در  پهلوى  رضا 
به  و  اسالمى  جمهورى  قضايى  دستگاه  درخواست 

وسيله پليس امنيت ايتاليا انجام شده است.
ايران،  ملى  شوراى  سياسى  دفتر  مسئوالن  گفته  به 
آقاى پارسا كه پس از رويدادهاى انتخاباتى سال 1388 
پناهندگى  تقاضاى  انگلستان  كشور  در  خورشيدى 
در  پناهندگان  ويژه  مسافرتى  اسناد  با  اخيرا  و  داده 
انگلستان به ايتاليا سفر كرده بود، تنها ساعاتى پس 
به  خود  سكونت  محل  در  ايتاليا  خاك  به  ورود  از 
است.  شده  دستگير  كشور  اين  امنيت  پليس  وسيله 
بازداشت  دليل  پارسا  آقاى  كننده  بازداشت  مقامات 
وى را درخواست رسمى پليس ايران از طريق پليس 
(نام  خسروى  مهدى  آقاى  استرداد  براى  بين الملل 
شناسنامه اى ياشار پارسا) جهت معرفى به دستگاه 
مالى  اختالس  جرم  با  اسالمى  جمهورى  قضايى 

عنوان كرده اند.
دستگيرى دبير اجرايى شوراى ملى ايران در حالى 
گفته  به  كه  است  شده  انجام  قبلى  ريزى  برنامه  با 
نازيال گلستان عضو دفتر سياسى شوراى ملى، اين 
بازداشت مى توانست به انتقال او در سكوت خبرى 

به ايران و احتماال اعدام آقاى پارسا بيانجامد.
خبرگزارى  با  تلفنى  گفتگوى  در  گلستان  نازيال 

ايرانشهر گفت:
اتفاقى  كامال  پارسا  آقاى  خانواده  و  ملى  «شوراى 

(آقاى  دوستانش  از  يكى  رسيدن  سر  دليل  به  و 
دكتر نويد فاضل) در محل بازداشت آقاى پارسا از 
دنبال  و  پيگيرى  با  شاهد  اين  و  شد  مطلع  موضوع 
كردن بازداشت كنندگان آقاى پارسا موفق به كشف 

توطئه صورت گرفته گرديد.»
اين عضو دفتر سياسى شوراى ملى در ادامه افزود: 
«دبيرخانه شوراى ملى ايران بالفاصله پس از اطالع از 
اين بازداشت و با توجه به حساسيت موضوع زمينه 
ارتباط بين شاهزاده رضا پهلوى رياست شوراى ملى 
ايران با دفتر نخست وزيرى ايتاليا را فراهم آورد تا از 

استرداد آقاى پارسا جلوگيرى شود.»
ياشار  بازداشت  براى  الملل  بين  پليس  احضاريه 

پارسا (مهدى خسروى) بدون اشاره به فعاليت هاى 
سياسى وى در مقام دبير اجرايى شوراى ملى ايران 
براى انتخابات آزاد صادر شده است. با اين حال اين 
تلقى كه صادر كنندگان اين احضاريه از فعاليت هاى 
به  لوحانه  ساده  باشند،  خبر  بى  پارسا  آقاى  سياسى 

نظر مى رسد.
رضا پيرزاده رييس دفتر شاهزاده رضا پهلوى ساعاتى 
پس از انتشار خبر بازداشت دبير اجرايى شوراى ملى 
مستمر  پيگيرى  بود  گفته  ايران  افق  رسانه  به  ايران 
وزارت  و  وزيرى  نخست  از  پهلوى  رضا  شاهزاده 
خارجه ايتاليا خطر استرداد آقاى پارسا را منتفى كرده 

است اما وى همچنان در بازداشت به سر مى برد.

دبير اجرايى شوراى ملى براى استرداد به جمهورى 
اسالمى در ايتاليا بازداشت شد
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احترام  و ياد كردن از رفتگان از سنت هاى ماست
شان صداقتى با گرامى داشت روز تيشعا به آو و خاطره تلخ تخريب بيت المقدس 
يهوديان در اورشليم كه امروزه به عنوان سنتى مهم براى گرامى داشت درگذشتگان در 
بين ايرانيان يهودى گرامى داشته مى شود، ياد آور مى شود كه احترام به درگذشتگان و ياد 
آنها بخشى از آيين و باور قوم يهود است كه مانند بسيارى ديگر آداب و سنن  پسنديده 

اين قوم، مورد توجه جهانيان قرار گرفته است.
آقاى صداقتى از همين رو پاره اى توضيحات در خصوص خدماتى كه در راستاى 
احترام به درگذشتگان و نيز برداشتن بار فشار و مسئوليت از دوش بازماندگان است 

ارايه كرده اند.
شان صداقتى در فرازى از گفته هاى خود متذكر مى شود:

«يكى از باور هاى غلطى كه ما داريم اين است كه خريد آرامگاه يعنى آماده شدن براى 
مرگ. در حالى كه اين يك تصور غلط است براى اينكه اين ذهنيت را بر طرف كنم بايد 
به قسمت هاى وسيعى از زمين هايى كه حتى بيش از 30 سال قبل به فروش رفته اند و 
هنوز خالى هستند و صاحبان اين زمين ها هنوز در سالمت كامل زندگى مى كنند و لذت 
مى برند، اشاره كنم. نكته مهم اين است كه يك رابطه مستقيم بين آرامش خاطر و طول 
عمر وجود دارد وقتى ما خيالمان از برنامه ها و كارهايمان در همه مراحل زندگى راحت 
باشد، طبيعى است كه اين آرامش خيال موجب طول عمر ما مى شود. در حالى كه 
همين نكته كافى است عزيزانى كه 30 سال قبل زمين هاى مربوط به خود را خريده اند، 
قيمتى را پرداخته اند كه شايد يك دهم اكنون باشد. اين مسئله ايست كه اگر امروز درباره 
آن اقدام كنيم مطمئنا سى سال بعد كه به آن نگاه كنيم مى بينيم چقدر جلو افتاده ايم. چه 

از لحاظ مالى  و چه از منظر آرامش درونى كه به بقاى عمر مان يارى رسانده است.»
شان صداقتى با برشمردن سه دليل مذهبى، عاطفى و مالى اهميت برنامه ريزى براى 

آينده را مورد توجه قرار داده و توضيح مى دهد:
«از لحاظ مذهبى مى دانيم كه مراسم تدفين بايد در شرايط خاصى كه اديان الهى اعالم 
نموده اند و در حداقل زمان ممكن انجام پذيرد، از لحاظ عاطفى هم اين بسيار مهم است 
كه ما براى بازماندگان خود آرامش خاطر فراهم آوريم و آنها بدانند كه در چنان شرايطى 
نياز نيست كه با تصميم گيرى هاى عجوالنه و يا حتى دخالت اقوام دور يا نزديك كه 
طبيعى است هر كسى نظر و ايده خود را دارد، نگران برگزارى مراسمى شكوهمند و 
آبرومندانه باشند، و در نهايت هم وقتى مى دانيم كه از لحاظ مالى برايمان مقرون به 
صرفه است تا با برنامه ريزى درست، هزينه هاى خود را هم كاهش دهيم و هم از 
سرمايه گذارى خود سود ببريم، طبيعى است كه بايد با پرهيز از منفى بافى و باورهاى 

خرافى اقدام به اين مهم كنيم.»
شان صداقتى كه سرآغاز كار خود را با سازمان ايدن مموريال پارك و خدمت رسانى 

به هموطنان آگاه و آينده نگر به حدود 23 سال قبل مرتبط مى داند، مى گويد:
«در جريان همكارى نزديكى كه با يكى از سازمان هاى غير انتفاعى داشتم به طور 
مرتب در آن سال ها به آرامگاه هاى منطقه مراجعه مى كردم و بار ها شاهد صحنه هاى 
رقت بار و اسفناكى بودم كه پس از درگذشت يك عزيز ايرانى چگونه خانواده و يا 
بازماندگان او با مشكل مواجه شده، دچار سرگردانى  و انتظار مى شدند و حتى تلفنى 
در آرامگاه در حال اين در و آن در زدن براى قرض كردن پولى هستند كه عزيز از 
دست رفته خود را به خاك بسپارند. اين صحنه و درك سختى آن شرايط كه هم براى 
بازماندگان دشوار بود و هم از احترام عزيز درگذشته مى كاست باعث شد تا من به طور 
جدى به سراغ اين موضوع بيايم و تالش كنم ذهنيت منفى و باور هاى خرافى را كه 
چونان تار عنكبوت جلوى تفكر درست را گرفته و افق ديد هموطنانمان را كوتاه و 

نادرست مى كرد به مبارزه بطلبم.»
آقاى صداقتى كه نماينده فارسى زبان گروه آرامگاه هاى شركت SCI با بيش از 1800 

آرامگاه در سراسر امريكاى شمالى است، درباره خدمات شركت متبوعش مى گويد:
«بايد ابتدا اين نكته را به عزيزان يادآور شوم كه من به عنوان نماينده رسمى اين 

مجموعه فقط زمين هاى مربوط به همين مجموعه را به فروش مى رسانم و خريد كردن 
از طريق اينجانب با خريد مستقيم از خود ايدن مموريال پارك تفاوتى در قيمت ندارد 
و تنها شما از امكانى كه ما برايتان فراهم آورده ايم كه با يك نماينده فارسى زبان و به 
راحتى و بدون پرداخت هزينه اضافى كار خود را به انجام برسانيد، بهره مى بريد. در 
ادامه بايد بگويم كه خدمات ارزنده اين موسسه، گستره متنوعى دارد كه مى توان از آن 
جمله به قابليت خريد اقساطى، انتخاب محل(لوكيشن) مورد نظر، انتقال و جابجايى 
لوكيشن مورد نظر شما در هر زمان به هر يك از  آرامگاه هاى اين شركت در سراسر 
امريكا و كانادا، انتقال بدون هزينه و سهل الوصول پيكر عزيزان در صورت فوت در هر 
كجاى دنيا، معافيت از پرداخت ماليات مستغالت (پراپرتى تكس) در خصوص زمين 
خريدارى شده، قابليت رشد سرمايه، قابليت انتخاب مراسم و برنامه ريزى براى آن و... 

اشاره كرد.»
آقاى صداقتى كه داراى اليسنس ارائه خدمات بيمه عمر و سابقه فعاليت به عنوان 
يك مشاور مستغالت نيز هست با اشاره به اينكه هر دو فعاليت ديگر خود را به حال 
تعليق در آورده و صددرصد وقت خود را مصروف يارى به خانواده هاى ايرانى براى 
داشتن امنيت در برنامه ريزى براى روزهاى سخت درگذشت عزيزان كرده است، در 
پايان گفتگوى خود با ايرانشهر، خواستار تغيير ديدگاه هاى اجتماعى به موضوع شده 

و مى افزايد:
«برخى قدر و ارزش وجودى خود را در حفظ و پاسدارى از كيان خانواده نمى دانند، 
براى مثال مى گويم كه اگر يادگاه يك فرد محلى زيبا با منظره اى دلنشين و جلوه دوست 
داشتنى باشد، حتى در نبود او هم تبديل به ميعادگاهى براى گرد هم آمدن همه خانواده 
او خواهد بود تا در كنارش لحظات شاد خود را با هم قسمت كنند. بى انصافى است 

اگر چنين فرصت خوبى را از فرزندان و نوه هاى خود در آينده دريغ داريم.»

شان صداقتى، در گفتگو با ايرانشهر:

ايران همچنان در رديف نخست ناقضان حقوق اقليت ها

اجساد سه ايرانى تبار از تركيه به ايران منتقل مى شود

درباره  ساالنه  گزارش  مرداد   20 چهارشنبه  روز  آمريكا  خارجه  امور  وزارت 
آزادى هاى دينى در جهان را منتشر كرد كه در آن همچون سال هاى پيش در مورد 
ادامه محدوديت هاى تحميلى به اقليت هاى مذهبى در كشورهاى گوناگون و از 

جمله ايران تاكيد شده است.
گزارش دولت آمريكا در مورد ادامه محدوديت هاى تحميلى به اقليت هاى مذهبى 
در كشورهاى گوناگون و از جمله ايران به موارد مستندى تكيه كرده است ولى 
در آغاز به تداوم تعصب دينى و مذهبى در گوشه و كنار جهان اشاره كرده و 
مى گويد تمامى كشورها متعهدند كه آزادى دينى و باورهاى مذهبى مردم را محترم 

بشمارند.
آنتونى بلينكن، معاون وزارت امور خارجه آمريكا، در يك نشست مطبوعاتى، 
با  را  جهان  در  مذاهب  آزادى  وضعيت  مورد  در  ميالدى   2015 سال  گزارش 
ماجراى كشتار بى رحمانه يك شهروند 19 ساله افغان به نام «فرخنده ملك زاده» 
نقض  از  ديگرى  موارد  و  كرد  آغاز  كابل  در  متعصب  افراد  از  عده اى  سوى  از 
آزادى هاى مذهبى در پاكستان، عربستان و سودان را برشمرد و در همان حال 
به نقش بازيگران غيردولتى مانند گروه حكومت اسالمى در سركوب انسان هاى 

معتقد به باورهاى ديگر تاكيد كرد.
آقاى بلينكن گفت: «پيش از اين، گزارش هاى وزارت خارجه آمريكا به اقدامات 
القاعده،  داعش،  مانند  تروريستى  گروه هاى  اكنون  ولى  مى شد  منحصر  دولت ها 
الشباب و بوكوحرام نيز به جرگه ناقضان بزرگ آزادى هاى مذهبى اضافه شده اند».

در بخش مربوط به محدوديت هاى دينى و مذهبى در ايران، گزارش وزارت 
خارجه آمريكا نخست به اعدام بيست تن به اتهام محاربه با خدا اشاره كرده و 

مى گويد كه از جمله اين اعدام شدگان، ايرانيان ُكرد سنى مذهب بوده اند.
عالوه بر اين، تعداد ديگرى از زندانيان سنى كه در ميان آنها روحانيون اين مذهب 

نيز وجود دارند در انتظار اجراى حكم اعدام به سر مى برند.
گزارش دولت آمريكا به نقل از مركز اسناد حقوق بشر ايران مى گويد كه تا پايان 
سال گذشته ميالدى، دستكم 380 تن از اقليت هاى مذهبى در زندان هاى جمهورى 
اسالمى زندانى بوده اند كه حدود 250 تن از آنان سنى مذهب، 82 تن بهايى، 26 

تن نوكيشان مسيحى و 16 تن صوفى و دو تن زرتشتى هستند.
ساالنه  گزارش  در  بهايى  آيين  نمايندگان  قول  از  آمريكا  خارجه  امور  وزارت 
خود گفته است كه دولت جمهورى اسالمى همچنان از مجالس مذهبى بهاييان و 
فعاليت معمولى نهادهاى آنان جلوگيرى مى كند، باورمندان بهايى را مورد آزار و 

اذيت قرار مى دهد و مالكيت آنها بر امالك شان را به رسميت نمى شناسد.
در اين گزارش همچنين در مورد مسيحيان و بويژه نوكيشان مسيحى از قول 
ايرانيان تبعيدى آمده است كه آزار و دستگيرى اين نوكيشان در سطح نامتناسبى 

اعمال مى شود.
آنتونى بلينكن ضمن ارائه گزارش ساالنه مربوط به وضعيت آزادى هاى دينى و 
مذهبى در جهان طى سال گذشته تاكيد كرد كه اياالت متحده قاطعانه به آزادى 

مذهبى براى تمام مردم اعتقاد دارد.
و  انسانى  منابع  در  كشورها،  واقعى  دارايى  يكم  و  بيست  قرن  «در  گفت:  او 

توانايى هاى آنها در بكارگيرى اين توانايى ها و احترام به آزادى نهفته است».
معاون وزارت خارجه آمريكا افزود: «كشورهايى كه به بهره گيرى كامل از اين 
پتانسيل مردمان شان قادر باشند و در عرصه سالمت، آسايش و تنوع و گوناگونى 

جوامع خود سرمايه گذارى كنند، در قرن 21 كامياب خواهند بود».
نقض  روند  و  محدويت ها  به  نيز  بخشى  آمريكا  دولت  ساالنه  گزارش  در 
آزادى هاى دينى و مذهبى در عربستان سعودى اختصاص دارد و در آن به مواردى 
اشاره مى شود كه نابُردبارى مقامات در قبال ساير باورمندان دينى به شدت تقبيح 

شده است.
مذهبى  و  دينى  حقوق  نقض  از  مواردى  اختصار  به  همچنين  گزارش  اين  در 
شهروندان در بيش از بيست كشور جهان ذكر شده و در همان حال آمده است كه 
در سال 2015 ميالدى دومين كليساى بزرگ كاتوليك ها در در اميرنشين ابوظبى 

گشايش يافته است.

كه  مى دهند  گرارش  ايران  در  داخلى  خبرگزارى هاى 
اجساد سه ايرانى كه هفته گذشته در تركيه درگذشته اند، 

به ايران منتقل مى شود.
در  ايرانى  يك  جسد  تركيه،  پليس  مقامات  گفته  به 
رودخانه اى در 70 كيلومترى آنكارا پيدا شده و جسد يك 
پناهجوى ايرانى هم درسد « چوروم» در 250 كيلومترى 
اين شهر يافت شده كه هردوى آنها به دليل غرق شدن 
در آب فوت كرده اند. ايرانى ديگر هم يكى از زندانيان در 
شهر اسكندرون بود كه بر اثر سكته قلبى در بيمارستان 

درگذشته است.
مقامات تركيه مى گويند از طريق كنسول ايران در آنكارا 
امور مربوط به انتقال اين  اجساد به ايران انجام شده است.
با اين حال برخى منابع نزديك به گروه هاى پناهجوى 

در  كه  هيتند  كسانى  شده  كشته  افراد  مى گويند  ايرانى 
نيروهاى  سوى  از  آميزى  تهديد  پيام هاى  اخير  ماه هاى 
امنيتى جمهورى اسالمى در يافت كرده بود.چندى پيش 
نيز جسد يك جوان پناهجوى 28 ساله در نزديكى مرز 
تركيه با بلغارستان كشف شد كه رسانه ها به نقل از پليس 
گفتند دليل مرگ او بيش از 5 روز تحمل گرسنگى بوّد 
است. اما پناهجويان ايرانى معتقدند او به دليل شكنجه و 
كشته  تركيه  در  نافرجام  كودتاى  وقوع  با  مقارن  درست 

شده است.
اقامت  تركيه  مختلف  شهرهاى  در  كه  ايرانيانى  تعداد 
مى برند  بسر  كشور  آن  در  پناهجو  عنوان  به  يا  و  دارند 
در سالهاى اخير بيشتر شده ولى آمار دقيقى از آنها منتشر 

نشده است.

گزارش تازه وزلرتخارجه آمريكا درباره ازادى هاى مذهبى در جهان منتشر شد

خبرگزارى ايرانشهر
 خبرگزارى بدون سانسور
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به تازكى سندى تاريخى و مجموعه اى منحصر به فرد از 
واكاوى تاريخى يك حادثه تلخ تاريخ تمدن بشرى(نسل 
كشى ارامنه) كه كوشش و با مقدمه تاريخ پژوه ايرانى ارمنى 
آمريكايى دكتر «اُوانس اُوانسيان» تحت عنوان «دادخواهى 
ارامنه از تركان عثمانى و ُكردان مزدور» منتشر شده است.
اين اثر تازه تبع يگانه كتابى است كه به هشت (8) زبان 
فارسى، آلمانى، عربى، ارمنى (شرقى)، ارمنى (غربى)، 
فرانسه، روسى و انگليسى هم زمان در يك مجموعة 750 
صفحه اى با مقّدمة مفّصل فارسى و انگليسى همراه با 50 
عكس ديدنى توّسط شركت كتاب در لس آنجلس هفته 

پيش انتشار يافت.
دكتر اُوانسيان كه تحيقيق و جمع آورى اين كتاب و 
بخش هاى گوناگون منتشر شده در آن را به عهده داشته 
است به سال 1317 خورشيدى(1938 ميالدى) و تنها 
23 سال پس از حادثه تلخ نسل كشى ارامنه، در تهران 
و در خانواده اى ارمنى ايرانى ديده به جهان گشود و با 
كوله بارى از تجربه و سوال تحصيالت عاليه خود را در 
رشته خاورشناسى تا درجه دكترى در دانشگاه كمبريج در 

انگلستان پى گرفت.
درباره اين كتاب دكتر اُوانسيان به خبرگزارى ايرانشهر 

مى گويد: 
«اصل اين كتاب به دست شيخ فائز الغصين (1883-

1968 م) به رشته تحرير درآمده است. او كه از فضالى 
عرب اهل سوريه زير سلطة امپراتورى عثمانى بود به 
عنوان كارمند بلند پاية دولتى در امور قضاوت و دادرسى 
فعاليت مى كرد، در سِن 33 سالگى پس از فرار از زندان ها 
مانند  مختلف  اتّهامات  و  استقالل  و  محكوميت ها  و 
همكارى در برپا كردن گروه هاى عرب جهت انقالب 
در  عينى  شاهد  عنوان  به  عثمانى  غاصبان  از  گريز  و 
هندوستان دست به نگارش رساله اى برد كه اكنون مبناى 

كار در اين كتاب است.»
خاورشناس ايرانى ارمنى آمريكايى كه كار گردآورى اين 

اثر را به عهده داشته در ادامه مى افزايد:
نگارى  تاريخ  فِن  در  اثر  نخستين  كتاب  عربى  «متن 
عرب در مورد جنايات بدون مكافات است كه امپراتورى 
عثمانى عليه مّلت ارمنى ساكن در سرزمين آباء و اجدادى 
خود يعنى در منطقه آناتولى- شرق تركيه- روا داشت. 
منطقه اى كه مانند اموال و امالك و دارايى هاى ارامنه 
غارت و تصاحب شده است. اين اثر بعدها مورد تقليد 

چند موّرخ مهّم عرب واقع شد...»
بازشناسى تاريخى از جايگاه و اهميت اين اثر نشان 
انگليسى  زبان  به  كتاب  ترجمة  نخستين  كه  مى دهد 
سپس  گرفت.  صورت  عربى  متن  از  بعد  بالفاصله 
ترجمه هاى ارمنى (به دو گويش) و فرانسه، هر چهار 
ترجمه در نيم قرن نخست قرن بيستم ميالدى انجام 
شد. نسخة آلمانى هم در سال 1918 منتشر شد كه شرح 
چگونگى آن در مقّدمه كتابى كه به تازگى منتشر شده، 

آمده است.

اما نكته جالب توجه اينجاست كه هر چهار نسخة پيشين 
و حتّى نسخة آلمانى با سانسور آيات قرآنى و احاديث 
اسالمى به كار گرفته شده از سوى نويسنده اصلى اثر 
«شيخ فائز الغصين»، به خواننده ارائه شد با اين تفاوت كه 
نسخة آلمانى، يگانه نسخة كامل (يعنى در 2 بخش) است 
كه در هيچ يك از نسخ ديگر- حتّى در متن اصلى عربى 
كه فقط نسخة سال 1991 هم در دست است و الغير، 

بخش نخست وجود ندارد!...
كه  سرنوشتى  پيگيرى  و  تاريخى  بازشناسى  همين 
ترجمه هاى گوناگون و نسخ به جا مانده از اين كتاب، 
از سرگذرانده اند آقاى آوانسيان را واداشت تا در تازه ترين 
انتشار اين كتاب، ترجمة امين و كامل از آلمانى به فارسى 
كه به دست تواناى مهندس «نوراير هامبارچيان» تحصيل 
كرده و ساكن آلمان را مورد استفاده قرار دهد تا خواننده 
فارسى زبان نزديكى بيشترى با حقيقت قلم شاهد عينى 

فاجعه نسل كشى ارامنه داشته باشد.
دكتر اُوانسيان در توصيف اين اثر مى گويد:

در  قبًال  كه  اسالمى  سانسورهاى  كردن  اضافه  «با 
ترجمه هاى پيشين تعّمداً و به داليلى حذف شده است. 
پيش از اين ترجمة فارسى، ما با نسخة روسى در سال 
2007 روبرو مى شويم كه اثريست بس عظيم...! كه به 
تفصيل در مقدمه اى كه بر اين مجوعه نوشته شده است، 

شرح داده ام.»
***

اين كتاب نشان دهندة ستمگرى ها و جنايات امپراتورى 
عثمانى مسلمان عليه مسيحيان كشور (آشوريان، يونانيان 
و عمدتاً ارامنه كه بيشترين جماعت و ثروتمندترينشان 
بودند) مى باشد. اكنون با گذشت 101 سال از آن وقايع و 

با نشر صدها كتاب و رسانه و فيلم و سخنرانى هاى متعّدد 
از سوى ارامنة جهان، دست كم 20 كشور آن جنايات را 
محكوم كرده و آن ها را تأييد كرده اند. لكن تركية امروزى 
اين جنايات را انكار مى كند و حتى چند كشور بزرگ 
مانند انگلستان و آمريكا، به خاطر روابط تجارى و نيز 
ضد  فجيع  رويداد  آن  تركيه،  در  آمريكا  نظامى  پايگاه 
بشرى را نمى پذيرند. در برابر اين دو ابر قدرت، كشور 
آلمان كه خود يكى از ابرقدرت هاى جهان است نه تنها 
چندى پيش موضوع را تأييد كرده بل از موقعيّت آلمان در 
آن زمان در تركيه، پوزش خواسته است، همان گونه كه 
در مورد جنايات آلمان نازى نيز عذرخواهى كرده است.

بر اثر فجايع عثمانيان، هزاران كودك ارمنى به كشورهاى 
پناهگاه هايى  در  و  شدند  سرازير  تركيه  جنوب  عربى 
زير نظارت ميسيونرهاى آمريكايى و دانماركى و غيره 
پرورش يافتند و با دردِ يتيمى بزرگ شدند. امروزه، ارامنة 
كشورهاى عربى مانند سوريه- عراق- لبنان- مصر و... 
نتيجه هاى آن يتيمان ارمنى هستند كه هر كدام با مطالعة 
به  و  پرداخته  عاليه  تحصيالت  به  خود  اجداد  اوضاع 
مقامات علمى و ادارى باال هم در آن كشورهاى عربى 
و هم در كشورهاى مهاجرپذير مانند آمريكا رسيده اند و...
براى آگاهى از اثر به يادگار مانده از شيخ فائز الُغصين، 
به عنوان شاهدى عينى براى فاجعه اى انسانى بهتر است 

به كتاب مورد گفتگو مراجعه شود.
اين كتاب را انتشارات شركت كتاب در لس آنجلس 
منتشر كرده و عالوه بر كتابفروشى اين نهاد فرهنگى 
در بلوار وست وود، امكان ابتياع آن در كتابفروشى هاى 
در   ketab.com سايت وب  طريق  از  نيز  و  منتخب 

سراسر جهان فراهم است.

اين مسئلة سادة رياضى را در نظر بگيريد: يك راكت 
و توپ يك دالر و ده سنت قيمت دارند. راكت يك دالر 

گران تر از توپ است. قيمت توپ چقدر است؟
اكثر مردم بالفاصله و با اعتمادبه نفِس هرچه تمام جواب 
مى دهند: ده سنت. اين پاسخ هم بديهى است و هم غلط. 
پاسخ درست اين است: پنج سنت براى توپ و يك دالر 

و پنج سنت براى راكت.
بيش از پنج دهه است كه دنيل كانمن، برندة نوبل اقتصاد و 
استاد روان شناسِى دانشگاه پرينستون، چنين پرسش هايى را 
مطرح كرده و پاسخ هاى ما را تحليل مى كند. آزمايش هاى 
ساده و پيش ِپاافتاده او عميقاً نگاه ما به نحوة تفكرمان دربارة 
جهان را دگرگون كرده است. فالسفه، اقتصاددانان و عالمان 
علوم اجتماعى قرن هاست كه با اين پيش فرض طى طريق 
مى كنند كه انسان ها موجوداتى عقالنى هستند و عقل همان 
هديه اى است كه پرومتئوس براى ما به غنيمت آورد؛ اما 
كانمن به همراه آموس تورسكى و ديگران، ازجمله شين 
فردريك طراح پرسش راكت و توپ، در مقابِل اين سنت 
ستبر نشان داده اند كه ما به آن اندازه كه تصور مى كنيم، 

موجوداتى عقالنى نيستيم.
وقتى مردم در موقعيتى متزلزل قرار مى گيرند، به دقت 
اطالعات را نمى سنجند يا به داده هاى آمارِى مرتبط توجه 

نشان نمى دهند. برعكس، تصميم هاى آن ها بسته است
به فهرستى طويل از ميان برهاى ذهنى؛ يعنى ميان برهايى 
كه اغلب باعث مى شود تصميم هايى احمقانه بگيرند. اين 
ميان برها سريع ترين راه براى حل مسائل رياضى نيستند؛ 
آن ها راهى هستند براى قلم گرفتن رياضى. وقتى كه ما 
در برابر پرسش راكت و توپ قرار گرفتيم، تمام دانش 
رياضى مان را در پرانتز گذاشتيم و به دنبال پاسخى رفتيم كه 

نيازمند كم ترين كوشش ذهنى بود.
كانمن را اكنون يكى از تأثيرگذارترين روان شناسان قرن 
بيستم مى شناسند؛ بااين حال، كارهاى او تا مدت هاى مديد 
نظر هيچ  كسى را به خود جلب نمى كرد. كانمن خود 
تعريف مى كند كه يك  بار نتايج تحقيقاتش را با فيلسوفى 
امريكايى در ميان گذاشته بود و او فوراً جواب داده بود كه 

هيچ عالقه اى به روان شناسى حماقت ندارد.
اما گذشت زمان نشان داد كه اوضاع دقيقاً بر خالف 
چيزى است كه آن فيلسوف امريكايى تصور مى كرد. 
به تازگى در ژورنال شخصيت و روان شناسى اجتماعى 
جيمز  دانشگاه  از  وِست  ريچارد  به سرپرستى  تحقيقى 
مديسن و كيت استانويچ از دانشگاه تورنت انجام پذيرفته 
بسيارى  در  كه  است  اين  به دست آمده  نتيجة  است. 
خطاانديشى  نحوة  اين  برابر  در  باهوش  افرادِ  موارد، 
آسيب پذيرترند. عموماً تصور مى كنيم افراد باهوش در 
برابر پيش داورى مصون اند. دقيقاً به همين دليل است كه 
افرادى كه در آزمون اس.اى.تى نمرة بيشترى مى گيرند، 

خيال مى كنند كمتر در معرض اين قبيل خطاانديشى هاى 
جهان شمول قرار دارند؛ اما درواقع اين انگاره ممكن است 

خطرات نهفتة بسيارى داشته باشد.
وست و دستيارانش كارشان را با پخش پرسش نامه ميان 
چهارصدوهشتادودو دانشجوى كارشناسى آغاز كردند. 
در اين پرسش نامه انبوهى از پرسش هاى كالسيك براى 

سنجش پيش داورى طرح شده بود:
در درون رودخانه اى، دسته اى از نيلوفرهاى آبى ُرسته اند. 
هر روز، اندازة اين دسته نيلوفرها دو برابر مى شود. اگر 48 
روز طول بكشد كه نيلوفرهاى آبى كل درياچه را بپوشانند، 
چقدر طول خواهد كشيد كه اين نيلوفرها نصف درياچه 

را بپوشانند؟
احتماالً اولين پاسخى كه به ذهن شما خطور مى كند، 
مبتنى است بر يكى از ميان برهاى ذهنى: تقسيم پاسخ نهايى 
بر نصف: 24 روز؛ اما اين پاسخ غلط است. پاسخ درست 

47 روز است.
كانمن و تورسكى در دهة 1970 مفهوم «پيش داورى 
لنگرانداخته» را مطرح كردند. آن ها بر اساس اين مفهوم 
پرسش هايى مطرح كردند كه هدفشان ارائه راهى براى 
سنجش ميزان آسيب پذيرى افراد در برابر خطاانديشى 
بود. در اين پرسش ها مثال به افراد گفته مى شد كه ارتفاع 
بلندترين درخت سكويا در جهان بيش از x فوت است 
و رقمى كه به افراد مختلف گفته مى شد، بين هشتادوپنج 
خواسته  افراد  از  آنگاه  بود.  متغير  فوت  هزار  تا  فوت 
مى شد كه ارتفاع بلندترين درخت سكويا در جهان را 
حدس بزنند. پرسش دهندگانى كه «لنگر» كوچك تر، مثًال 
هشتادوپنج فوت، به آن ها ارائه شده بود، به طور ميانگين 
حدس مى زدند كه ارتفاع بلندترين درخت سكوياى دنيا 
فقط صدوهجده فوت است. در مقابل، افرادى كه «لنگر» 
بزرگ ترى، مثالً هزار فوت به آن ها ارائه مى شد، ارتفاع 
بلندترين درخت سكوياى دنيا را هفت برابر بيشتر تخمين 

مى زدند.
مقصود وِست و همكارانش صرفاً اين نبوده كه وجود 
چنين پيش داورى هايى را تصديق كنند. اين پيش داورى ها 
پيش از تحقيقات آن ها نيز كم وبيش شناخته شده بودند. 
هدف آن ها اين بوده كه رابطه و نسبت اين پيش داورى ها 
را با هوش انسانى بسنجند. درنتيجه، آن ها آزمون هايشان 
را در درون آزمون هاى اندازه گيرى توانايى هايى شناختى، 
مانند اس.اى.تى و «سنجة نياز به شناخت»، قرار دادند. 
نشان  نتايج  فى المثل  بود.  تكان دهنده  تحقيقات،  نتايج 
مى داد كه خودآگاهى از اين پيش داورى ها در عمل تأثيرى 
در كاهش آن ها ندارد: «افرادى كه از پيش داورى هايشان 
مطلع اند، در غلبه بر آن ها موفقيت خاصى نسبت به بقيه 
نشان نمى دهند.» اما نتايج تحقيقات براى كانمن اصًال 
غيرمنتظره نبود. او در كتاب فكر كردن؛ كند و سريع اظهار 

مى كند كه پس از دهه ها تحقيق دريافته كه آگاهى از اين 
پيش داورى ها حتى بر عملكرد ذهنى خود او هم تأثير 
قابل توجهى نگذاشته است. «تفكر شهودى من، على رغم 
ذهنى،  پيش داورى هاى  موضوع  دربارة  تحقيق  سال ها 
همچنان در معرض مسائلى مانند اعتمادبه نفس كاذب، 

پيش بينى هاى افراطى و مغالطة برنامه ريزى»است.
چه بسا خطرناك ترين پيش داورى ذهنى ما در اين گرايش 
ذاتى مان نهفته است كه ديگران در معرض خطاانديشى اند 
و نه ما. اين گرايش به «نقطة كور پيش داورى» معروف 
است. اين «فراپيش داورى» دو ريشة اصلى دارد: نخست، 
توانايى ما براى تشخيص دادن اشتباهات سيستماتيك در 
تصميمات ديگران: ما در گوشزدكردن اشتباهات دوستانمان 
از همه بهتريم؛ دوم، ناتوايى مان براى تشخيص دادن همان 
كور  نقطة  مفهوم  گرچه  خودمان.  درون  در  اشتباهات 
پيش داورى مفهومى تازه نيست، آخرين مقالة وست نشان 
مى دهد كه اين مفهوم را مى توان بر هر پيش داورى خاصى 
اطالق كرد: از «پيش داورى لنگرانداخته» تا به اصطالح «اثر 
طراحى».در هر كدام از اين موارد، ما خس را در چشمان 

ديگران مى بينيم و نيزه را در چشمان خودمان نه.
حال به حيرت انگيزترين و البته نگران كننده ترين بخش 
اوضاع  هوش  معلوم  قرار  از  مى رسيم:  پژوهش  اين 
«پيشرفتگى  سنجش  براى  دانشمندان  مى كند.  بدتر  را 
شناختى» دانشجويان چهار آزمون طراحى كردند. نتايج 
هر چهار آزمون نشان دهندة هم بستگى مثبت متغيرها 
بود: «افرادى كه سيستم شناختى پيچيده ترى دارند، بيشتر 
دچار معضل نقطة كور پيش داورى اند.» اين نتيجه دربارة 
بسيارى از پيش داورى هاى خاص نيز بعينه تكرار شد و 
اين يعنى افراد باهوش تر، الاقل بر اساس سنجة اس.اى.

تى و آن هايى كه بيشتر تأمل و تفكر مى كنند، بيشتر در 
معرض اين اشتباهات ذهنى اند. چنان كه كانمن و فردريك 
نمى تواند  نيز  آموزش  حتى  شدند،  متذكر  قبل  سال ها 
خللى در اين پيش داورى ها ايجاد كند. براى مثال، بيش 
و پرينستون  هاروارد،  دانشجويان  از  پنجاه درصد  از 

 ام.آى.تى به پرسش راكت و توپ پاسخ غلط دادند.
مشكل اين رويكرد درون نگرانه اين است كه نيروى 
پيش برنده اى كه در پشت پيش داورى ها خفته و ريشة 
ناخودآگاه  زيادى  اندازة  تا  ماست،  غيرعقالنى  انتخاب 
است؛ ناخودآگاهى كه تن به افسون خودكاوى نمى دهد و 
راه را بر هوش مى بندد. درواقع درون نگرى عمالً مى تواند 
اين خطاها را افزون كند و چشم ما را بر فراروندهاى 
بنيادينى ببندد كه مسئول بسيارى از خطاهاى روزمرة ما 
هستند. ما براى خودمان آسمان وريسمان مى بافيم و هميشه 
نخ تسبيح را اين وسط گم مى كنيم. هرچه بيشتر بكوشيم 
كه خودمان را بشناسيم، در عمل فهم كمترى از خودمان 

به دست مى آوريم.

در دنياى كتاب:

دادخواهى ارامنه:
تاريخ نخستين كشتار همگانِى يك مّلت در آغاز قرن بيستم ميالدى

چرا  باهوش ها  احمق اند؟
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براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن 
اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در جامعه 
ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز اطالعات 
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خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند
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     جمعه 22 مرداد     12 آگوست
1289 خورشيدى (1910 ميالدى)

مدارس  آموزشى  «كنگره   نخستين  خبر 
دخترانه ايران» درروزنامه  تايمز چاپ شد

1301 خورشيدى (1922 ميالدى)
بانك «استقراضى» روس،  به وزارت دارايى 
ايران تحويل داده شد و نام «بانك ايران» بر 

آن نهاده شد
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز ساسان سپنتا، موسيقى شناس و مؤلف
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

زادروز سيامك گلشيرى، نويسنده و مترجم
كتاب  شركت  در  گلشيرى  سيامك  آثار   

موجود است 
 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت  تقى حاج آخوندى مشهور به نوذر 
پرنگ، غزلسرا و شاعر بلندپايه معاصردر سن 

69 سالگى در تهران.
وى در 20 اسفند 1316 در تهران متولد شد 
و دو كتاب «فرصت درويشان» (1365) و«آن 
سوى باد» (1382) از آثار معروف و ماندگار 
اوست و منظومه «ساقى نامه» وى مشهوراست.

طبق وصيت او، پيكرش در قطعه هنرمندان 
گورستان بهشت زهرا در كنار على تجويدى 

به خاك سپرده شد.
ماه   6 مدت  به   1385 سال  در  پرنگ  نوذر 
همكارى  آنجلس  لوس  در  كتاب  شركت  با 

داشت. 
 كتاب شعر با عنوان «آن سوى باد  - نوذر 

پرنگ» در شركت كتاب موجود است 

     شنبه 23 مرداد     13 آگوست
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

كميته  انقالب ايران با امضاى ميرزاكوچك خان 
تشكيل  اعالميه   حيدرعمواوغلى،  جنگلى و 
رشت  در  را  شوروى  جمهورى  حكومت 

منتشر كرد
1308 خورشيدى (1929 ميالدى)

دولت ايران، دولت نجد و حجاز (عربستان 
سعودى) را به رسميت شناخت

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
فيلمنامه  و  كارگردان  حاتمى،  على  زادروز 

نويس ايرانى
1325 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز بابك بيات، آهنگساز
1376 خورشيدى (1997 ميالدى)

درگذشت  ناصر فرهنگ فر، نوازنده تنبك
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت مهرداد فخيمى، فيلمبردار صاحب 
اولين  وى  بيمارى.  اثر  بر  ايران  سينماى  نام 
بهرام  از  مه»  و  «غريبه  فيلم  با  را  خود  كار 
خودرا  تحصيالت  وى  كرد.  شروع  بيضايى 
اتمام  به  آلمان  در  فيلمبردارى  رشته  در 
فيلمبردارى  او  كه  فيلم هايى  از  بود.  رسانيده 
«مسافران»،  به  مى توان  داشته  برعهده  را  آن 
«كمال الملك»،«هزاردستان»، «ناخدا خورشيد» 

و... را نام برد.

     يكشنبه 24 مرداد     14 آگوست
1337خورشيدى ( ميالدى 1958)

زادروز  حميد متبسم، آهنگساز و نوازنده  تار 
و سه تار

1386خورشيدى ( ميالدى 2007)
اثر  بر  غالمحسين)،  (بهار  الهه  درگذشت 
بيمارستان  در  سالگى   73 سن  در  سرطان 
پارسيان در تهران. او كار خود را با خواندن 
تصنيف هايي از شيدا، عارف، درويش خان و 

على تقى وزيرى آغاز نمود.

دوشنبه 25 مرداد/15 آگوست
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

محمود نامجو، ركورد وزنه بردارى جهان را 
شكست و «آقاى دنيا» لقب گرفت

1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
محمد  شاه،  حكومت  ضد  تظاهرات  اثر  در 
رضا  شاه پهلوى همراه با خانواده ايران را ترك 

كرد.
1351 خورشيدى (1972 ميالدى)

زادروز لونا شاد - گوينده تلويزيون صداى 
آمريكا و بازيگر سينما

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
زادروز  رضا صادقى - خواننده موسيقى پاپ 

1373 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت  احمد فرديد (احمد مهينى يزدى) 

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
قتل عاطفه رجبى سهاله (زاده 1366مشهد- 
اعدام شده در 25 مرداد 1383نكا) دختر دانش 
آموز 16 ساله اى بود كه توسط دادگاه به اتهام 
جريجه دار كردن عفت عمومى توسط قاضى 
حاج رضايى (رييس دادگسترى نكا) به اعدام 
ديوان  توسط  او  اعدام  حكم  شد.  محكوم 
قاضى  شد.  تاييد  هفته  يك  در  كشور  عالى 
گردن  به  شخصاً  را  دار  طناب  رضايى  حاج 
وى انداخت و او را در ميدان شهر نكا بدار 

آويخت.

     سه شنبه 26 مرداد     16 آگوست
1340خورشيدى (1961 ميالدى)

زادروز على رضا پنجه اى، شاعر
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

سازمان تربيت بدنى منحل شد
1381 خورشيدى (2002ميالدى)

و  نويسنده  حديدى،  جواد  درگذشت 
پژوهشگر و عضو دائمى فرهنگستان ايران

1386 خورشيدى (2007ميالدى)
بازمانده  آخرين  شهيدى،  احمد  درگذشت 
او  ايران.  مدرن  روزنامه نگاران  اول  نسل 

خبرنگارى را از سال 1313 آغاز كرد.
1389 خورشيدى (2010ميالدى)

از  وى  تهران.  در  برزين  مسعود  درگذشت 
عمومى  روابط  كارشناسان  و  روزنامه نگاران 
دوران پهلوى دوم بود. وى در دولت شاپور 

بختيار، آخرين دولت حكومت پهلوى، مدتى 
عهده  به  را  ملى  تلويزيون  و  راديو  رياست 
عمومى  روابط  مسئوول  آن  از  قبل  و  داشت 
شركت  عمومى  روابط  و  پهلوى  فرح  دفتر 
نفت در آبادان بود. وى همچنين از بنيانگذاران 
ايران  خبرنگاران  و  نويسندگان  سنديكاى 

محسوب مي شد.

     چهارشنبه 27 مرداد     17 آگوست
1319خورشيدى (1940 ميالدى)

كمال الملك نقاش معاصر در سن 93 سالگى 
در نيشابور درگذشت 

كمال الُملك  به  معروف  غفارى  محمد 
از  يكى  كاشان)   1224 (متولد  ايرانى  نقاش 
شخصيت هاى  نفوذترين  پر  و  مشهورترين 

تاريخ هنر معاصر ايران به شمار مى آيد.
1337 خورشيدى (1958ميالدى)

آواز  هنرمند  سراج،  حسام الدين  زادروز 
وآهنگساز

  آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم 
ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 

     پنجشنبه 28 مرداد     18 آگوست
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

زادروزمسعود بهنود؛ نويسنده وروزنامه نگار 
ايرانى

  آثار مكتوب مسعود بهنود در شركت كتاب 
موجود است 

1332 خورشيدى (1953 ميالدى)
بر  كودتا  در  آمريكا  سياى  سازمان  موفقيت 

عليه دولت محمد مصدق
 براى پى بردن به چرايى و چگونگى به ثمر 
رسيدن كودتاى 28 مرداد، كتاب سوداگرى با 
تاريخ نوشته ى محمد امينى در پاسخ به آسيب 
شناسى يك شكست نوشته على ميرفطروس 
را  كتاب  شركت  انتشارات  از  يكم  جلد   –

مطالعه بفرماييد 
1351 خورشيدى (1973ميالدى)

احمد زبيرم، عضو شبكه ى سياهكل، در زد و 
خورد با مأموران انتظامى كشته شد

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
حدود 400 نفر از مردم آبادان در سينما ركس 
آخوندها  شدند.  كشيده  آتش  به  شهر  اين 
دولت را متهم كردند، اما پس از انقالب معلوم 
شد كه به دستور شخص روح اهللا خمينى اين 
كار انجام شده و رهبر كنونى نظام، سيدعلى 
خامنه اى نيز در اين جنايت دست داشته است.

1385 خورشيدى (2006ميالدى)
مدتى  از  پس  جعفرى  شعبان  درگذشت 

بيمارى در شهر لس آنجلس. 
سال  در  جعفرى،  شعبان  خاطرات  كتاب 
و  شد  منتشر  سرشار  هما  كوشش  به   1381
بالفاصله در ايران نيز به صورت تقلبى و با 
تحريفات گسترده باز نشر يافت. تنها كتاب 
چاپ شده در خارج ايران بيانگر حقايق است.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
12  تا 18 آگوست  (22 تا 28 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 12 آگوست 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE 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

بخوان من  با  آلبوم  رونمايى 

با صداى الهام 
يكشنبه 18 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر 

وروديه 40 و 70 دالر 
بليط در شركت كتاب موجود است

818 966 2322
خانه فرهنگ و هنر ايران 

20215 Saticoy St., 
Canoga Park, 91306

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

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با مهرداد و كاميار 
جمعه و شنبه 12 و 13 آگوست 

818 985 5800
كاباره تهران

16101 Ventura Blvd.#160
 Encino , CA 91436

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

احمد  و  زاده  طالب  حميد  با  همراه 
سعيدى

جمعه و شنبه 19 و 20 آگوست 
818 985 5800

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

موسيقى هاى  كالس 
 

هفته  روزهاى  كوشادپور-تمام  سوسن 

310 477 7477
310 277 4824

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

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 24 سپتامبر 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

پارتى در پنت هاوس نايت كالب 

شنبه 13 آگوست ساعت 10 شب 

3103630311

 661 North Robertson 
Blvd.,
W. Hollywood, CA 90069

سانتامونيكا شعله  تاالر  در  هفته  آخر 

آفرين   نوش  هنرمندى  با 

شنبه 20 آگوست 
310 444 0045

Flame International
11330 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, CA 90025

بانوان  آموزشى  كارگاه 

ساعيان  آزيتا  دكتر 
16 تا 18 سپتامبر 

310 460 2600

www.EmbraceGrowth.com

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:
هفته:  اين  در 

انرژى اين هفته مقدارى سبكتر خواهد بود و مسايل مالى كه دچار كندى شده بود به حركت در خواهد آمد و زمان مناسبى براى تجارت بين المللى، 
يافتن «من برتر» و پرداختن به كائنات مى باشد.

اگوست سيزدهم  و  دوازدهم 
ماه در برج كمان Sagiittarius (آذر يا قوس) قرار گرفته و مثلث كيهانى ساتورن، اورانوس و ونوس تشكيل شده و زمان بسيار مناسبى براى 
مسافرت، تجارت و همچنين موقعيت مساعدى براى ارتباطات معنوى و شناخت من برتر خود و فائق آمدن به قدرت جاذبه Ego يا خودمحورى 

پيش خواهد آمد.
اگوست پانزدهم  و  چهاردهم 

ماه در برج بزCapricorn  (دى يا جدى) قرار مى گيرد و روزهايى است براى قبول مسئوليت در زمينه هاى كارى و درسى است و با قرار گرفتن 
سياره پلوتون در برج بز، ما را وادار به سختكوشى و واقع گرايى مى كند و تا موفقيت كامل با ما همراه است.

اگوست هجدهم  و  هفدهم  و  شانزدهم 
ماه در برج آبريز Aquarius (بهمن يا دلو) قرار گرفته و روزهايى است كه نگاهى دوباره به خود و اعتقادات و باورها و هويت خود بياندازيم و 
با قرار گرفتن سه سياره مركورى، ژوپيتر و ونوس در برج خوشه Virgo به ما قدرت برنامه ريزى و طبقه بندى احساسات و مسئوليتها و مديريت 

ميبخشد. 

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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ــران يادآور  ــخ اي ــرداد در تاري 28 م
ــت. خاطراتى  ــيارى اس خاطرات بس
كه با تحوالت سياسى ايران به نحوى 
ــت، در  ــره خورده اس ــگفت آور گ ش
ــال 1357 آبادان شاهد يكى از اين  س
ــى كه به  رويدادهاى تاريخى بود. آتش
ــاد و هنوز هم  ــينما ركس افت جان س
ــى از جراحت  ــوزش ناش مى توان س
ــال در پس  ــس از اين همه س آن را پ
ــه ورزان ايران لمس كرد. ذهن انديش
ــوزى  ــايى پرونده آتش س در بازگش
سبنما ركس آبادان اين خبر را خواندم 
ــهريور  ــپتامبر 78 (10 ش روز اول س
ــاه  ــان مخالف حكومت ش 57) ايراني
ــب  ــى ترتي ــس تظاهرات در لس آنجل
ــا به روزنامه هاى آمريكايى كه  دادند ت
ــاه را مسئول  مخالفان مذهبى رژيم ش
ــادان  ــس آب ــينما رك ــوزى س آتش س
ــتند اعتراض كنند. تظاهرات  مى دانس
به درگيرى با پليس انجاميد و 15 نفر 
زخمى شدند و پليس لس آنجلس 150 
نفر از تظاهركنندگان ايرانى را بازداشت 

كرد. (لوموند، 4ـ3 سپتامبر 78). بنابراين به سراغ آقاى فريا ر 
نيكبخت فعال سياسى و عضو آن زمان كنفدراسيون جهانى 
ــجويان و مقيم لوس آنجلس رفتم تا از او چند و چون  دانش
احساسات و واكنشهاى ايرانيان مقيم اين ديار را در آن زمان 

بدانيم وبفهميم.
ــيون  ــجويى و كنفدراس ــكا و در بين فعاالن دانش در امري
ــت؟! و چگونه خبرها به شما  ــجويان داش بين المللى دانش

مى رسيد؟ 
ــيون در منطقه  ــئولين كنفدراس ــن از مس - در آن دوران م
ــودم و تقريباً در تمام فعاليت ها يا بودم يا  جنوب كاليفرنيا ب
اطالع داشتم، براى اين كه فعاليت بسيار زياد بود. زمانى بود 
كه جنبش در ايران بسيار رشد كرده بود. حتى قيام هايى هم 
صورت گرفته بود. در شهرهاى مختلف و درست مثل االن 
ــت به كارى مى زنند يا تظاهرات  كه وقتى در ايران مردم دس
مى كنند، خارج از كشور هم به هيجان مى آيد، در آن موقع هم 
هيجانات بسيار شديدى در خارج از كشور در بين مخالفان 
نظام آن موقع و حتى بين بعضى از مردم عادى بوجود مى آمد. 
ــيون دو سال و خورده اى  از طرف ديگر چون خود كنفدراس
قبل از واقعه سينما ركس به چندين شعبه مختلف و گاه متضاد 
منشعب شده بود هركدام از اين نيروها كه سابقاً بين همديگر 
ــتى   چه بخاطر قراردادهاى اجتماعى و چه بخاطر رودربايس
سياسى در مقابل هم كوتاه مى آمدند و خطوط معتدل ترى را 
اتخاذ مى كردند. در آن تاريخ بخاطر انشعاب، هر گروهى تنها 
ــت. ديگر اتحادى بين نظرات نبود و هر  نظر خودش را داش
گروه به افراطى ترين وجهى نظرات ايدئولوژيك و يا سياسى 
ــته ها چه در تظاهرات  ــودش را بروز مى داد، چه در نوش خ
ــيار  ــعارها و يا علمكردها. بنابراين جوى بود بس و يا در ش
ــى و بيشتر احساسى. در  هيجان زده، به نظر من كمتر سياس
يك چنين جوى بود كه گروه هاى دانشجويى و فعال خارج 
ــور مواجه مى شدند با اخبارى كه مرتباً از داخل ايران  از كش
مى آمد، و چون تمام عقده هاى دهها ساله ى سياسى بر عليه 
رژيم پهلوى يعنى نه فقط خود شخص شاه، بلكه كل رژيم 
از دوره ى رضاشاه به بعد جمع شده بود، االن فرصتى فراهم 
آمده بود كه بيرون بيايد، هيچ توجهى به اين نمى شد كه آيا 
اعداد و ارقامى كه در داخل ايران گفته مى شود درست هست 
ــت در خصوص صحت حوادث تحقيق  يا نه، آيا الزم هس
ــنفكران  ــه؟ و همچنين اين كه آيا حتى خود روش كرد يا ن
ــرخود دروغ هايى را ببافند و بر  ــان س اجازه دارند از خودش
عليه نظامى كه با آن مخالف هستند بكار ببرند يا خير؟ البته 
معلوم شد كه ما خيلى هم روشنفكر نبوديم اما فعًال اصطالح 
ــنفكران آن زمان،  ــنفكرى را كار مى بريم. جواب روش روش
ــيون ها و فعالين آن دوران كامًال  انقالبيون آن زمان، كنفدراس
اين بود كه در برابر اين رژيم هر مسئله منفى، هر عدد اغراق 
شده يا هر خبر ناصحيح را حق داريم كه بيان كنيم و هيجان 

موجود را به چندين و چند برابر ارتقاء بدهيم.
اين كار ممكن است از طرفى آگاهانه بوده باشد اّما بحث 
ــت كه در مجموع يك چنين اعتقادى  من در اين جا اين اس
در ميان روشنفكران به صورت ذاتى درآمده بود كه هر چيز 
منفى را مى توان بر عليه رژيم گفت، حتى اگر به نظر دروغ 
بيايد. يعنى بعضى ها آگاهانه و بعضى ها ناآگاهانه هر خبر و 
هر مسئله ى هيجانى را بر عليه نظام پهلوى در آن موقع دامن 

مى زدند.
- در مورد اعداد كه مى گوييد در داخل ايران، فكر مى كنم 
منظورتان اعدادى كه فرض كنيد از كشتارهاى رژيم پهلوى در 
بين بروبچه هاى كنفدراسيون يا اصوالً در محافل روشنفكرى 
خارج از كشور پخش مى شد. آيا اصوالً فكر مى كنيد كه اين 
ــاخته و پرداخته   ارقام از داخل ايران مى آمد؟! يا اين اعداد س

همين بيرون بود و به خورد كنفدراسيون داده مى شد؟
- هر دوى اين مسائل درست هستند، يعنى اوالً كنفدراسيون 
ــور بوجود  ــاعه در خارج از كش از آغاز به صورت خلق الس
نيامده بود، بلكه وارث جنبش قبل از خود بود. به اين معنى 
ــاير نيروها  كه تبعيدى هاى حزب توده، يا جبهه ى ملى يا س
ــد و در رهبرى اين  ــيون را بوجود آورده بودن اين كنفدراس
كنفدراسيون بويژه در اروپا حضور داشتند كه پانزده يا بيست 
سال سنشان از ما باالتر بود و ما آن ها را بعنوان پيشكسوت 
پذيرفته بوديم. بنابراين روش اغراق گويى يا شايعه سازى و 
يا تهييج محيط، هم در داخل وجود داشت و هم در خارج. 
ــن و سال شان در حدود  در آن زمان تيپ هايى مثل ما كه س
بيست و اندى سال بود تقريباً شاهد هيچكدام از وقايع سابق 
نبوديم. يا به دنيا نيامده بوديم يا مستقيماً به چشم نديده بوديم، 
ــل قبلى به ما منتقل شده بود  بنابراين تمام اخبارى كه از نس
بعنوان وحى ُمنزل مورد پذيرش قرار مى گرفت. بخصوص 
ــته شده بود مثًال  ــيارى از عددها در كتاب ها نوش اين كه بس
كشته شدن چيزى در حدود دوازده هزار نفر در قيام اسالمى 
ــيون حتى به آن اسالمى  پانزده خرداد 1342 كه در كنفدراس
يا ارتجاعى هم نمى گفتند و برعكس مى گفتند قيامى بسيار 
ــى هم در  آزاديخواهانه و دموكراتيك بوده و هيچ غل و غش
آن نبوده و ارتباطى هم با مخالفت با  آزادى زنان و اصالحات 
ارضى نداشته كه البته دروغ محض بود اما مورد قبول تقريبًا 
ــز بعضى از  ــايد بج ــيون بود ش تمامى جناح هاى كنفدراس
هواداران حزب توده كه بسيار كم بودند، كه موضع آن ها اين 

بود كه اين قيام از روز اول ارتجاعى بوده است.
اما بقيه كه نود و پنج درصد كنفدراسيون بودند اين را قبول 
ــر را پذيرفته بودند و انقالبى  ــتند، عدد دوازده هزار نف نداش

بودن آن قيام و دموكراتيك بودنش را مى پذيرفتند. همين طور 
بود مسئله ى اغراق در كيفيت و كميت شكنجه هايى كه در 
ــيون به عنوان واقعيت  ــان دوران دهه پنجاه در كنفدراس هم
ــد، در مورد آن تظاهرات گذاشته مى شد و بويژه  تبليغ مى ش
احساسات جوانان آن موقع را به شدت بر عليه رژيم تحريك 
مى كرد. بسيارى از شايعات در مورد شكنجه ها، از نظر كيفيت 
ــا بطور كلى از  ــد ي ــش بعد از انقالب يا تكذيب ش و كميت
ــان نيامد. مثًال بريدن پاى چريك  آن ها ديگر صحبتى به مي
فدايى خلق بهروز دهقانى، چيزى بود كه وحشتى را در بين 
ــه ى ما بوجود مى آورد و به تنفرى دامن مى زد از رژيمى  هم
ــى از اعتراف گيرى با اّره  ــان را بعنوان بخش كه پاى يك انس
ــد كه چنين چيزى  ــد.  در حالى كه بعدها معلوم  ش مى بُري
ــته است. يا درآوردن چشمان يكى از مبارزين  صحت نداش
ــالمى به نام لطف اله ميثمى از حدقه، كه بعدها زمانى كه  اس
ــاواكى شكنجه گر مربوطه را در دادگاه جمهورى اسالمى  س
ــكنجه شده هم آن جا  محاكمه مى كردند و خود اين فرد ش
ــهادت مى داد، اين زندانى سابق بلند شد و گفت، «كه نه  ش
ــاختن  واهللا، خداييش اين ها من را كور نكردند، در موقع س
بمب، بمب منفجر شد و من كور شدم».  اينك منى كه اين 
صحنه را بطور زنده از تلويزيون مى ديدم واقعاً دچار ضربات 
ــت مدت ها باعث  ــدم چرا كه اين خبر نادرس روحى مى ش
خشم ما شده بود و اى بسا ما كارهايى كرديم يا احساساتى 
ــتيم كه در نتيجه ى چهار يا پنج مورد از اين نوع خبرها  داش
ــود آمده بود، و حاال مى آيند و مى گويند كه خير چنين  بوج
نبوده.اين موارد نظرات بسيارى از جوانان مبارز قديم را در 
ــيارى از مسائل ديگرى هم كه در طول تاريخ به ما  مورد بس

گفته شده بود بسيار متزلزل مى كرد.
ــيارى از آن ها  ــه خبرها زياد بود كه بس ــن اين گون بنابراي
ــد. بعنوان نمونه كسى كه هم  اينك در  آگاهانه منتشر مى ش
لوس آنجلس زندگى مى كند و از سخنرانان معروف اين شهر 
هم هست عدد صدهزار زندان سياسى در اواسط دهه پنجاه 
ــيدى در دوران پهلوى در ايران را بدون هيچ مدركى  خورش
مطرح نمود كه دور از واقعيت بود. عددى كه كنفدراسيون به 
محافل حقوق بشرى مى داد، عددى بود در حدود بيست وپنج 
ــت  هزار نفر، كه خود آن عدد هم به هيچ وجه صحت نداش
ــود كه اين قدر  ــوالً جنبش در وضعى نب ــراى اين كه اص ب
ــته باشد. ممكن بود كه بسيارى مخالف  معترض فعال داش
ــاه بودند ولى تعداد مخالفانى كه دست به كارى بزنند كه  ش
به زندان منتهى بشود در آن تاريخ بيست وپنج هزار نفر نبود. 
ــيار  ولى اين عدد را مى گفتند كه بگويند جنبش در ايران بس
ــد از مدتى عده اى از  ــت كه بود. بع بزرگتر از آن چيزى اس
رهبران جنبش خارج از كشور شايد به اين نتيجه رسيدند كه 
بيست وپنج هزار نفر هم عددى كافى نيست و خيلى سرخود 
ــيار بى مسئوليت اين عدد را بصورت صدهزار زندانى  و بس
ــى اعالم كردند. در آن موقع خود ما هم در مورد اين  سياس
مسئله سوال داشتيم، كه اين ها كى دستگير شدند؟ اين ها در 
كدام جنبشى بودند كه اين همه فعال داشته؟ چون صدهزار 
نفر فعال سياسى در دهه پنجاه در مملكتى كه يك نسل كامل 
هيچگونه مخالفت خيابانى را به چشم نديده بود قاعدتاً بايد 

مى توانست رژيم را سرنگون كند. 
- اصوالً يك صدهزار مخالف سياسى با توجه به خانواده ها 

و اقوام شان يك جمعيت دوميليون نفرى را شامل مى شود!!
ــتان هوادار و غيره  ــا خانواده ها و فرزندان و دوس ــه ب - بل
ــيار بزرگى  ــدان نيفتاده اند با اعداد بس ــه هنوز زن و غيره ك
ــد. اين عدد صدهزار را بعضى از حقوق  مواجه خواهيم ش
ــرى هاى آن موقع كه اكثراً از سازمان هاى چپى امريكايى  بش
و اروپايى بودند به همين نحوى كه همين رهبران مى گفتند 
در اعتراضات و اسناد خودشان منعكس مى كردند. كمااينكه 
وكيلى را كه براى رسيدگى به وضع زندانيان سياسى به ايران 
فرستاده بوديم، موقع برگشت خيلى بى سروصدا گفته بود كه 
به نظر من بيشتر از چند صد زندانى در زندان اوين و زندان 
ــه آن زمان دو زندان  ــر وجود ندارند. البته توجه كنيد ك قص
اصلى اين ها بودند و يكى هم زندان عادل آباد در شيراز بود. 

بقيه، زندان هاى كوچكى بودند. 
اين وكيل امريكايى معتقد بود كه زندانيان بيشتر از چند صد 
نفر نمى توانند باشند تا جايى كه او رفته و ديده و تحقيق كرده 
بود. اين هيجانات مصنوعى كه در بين جوانان ايجاد مى كردند 
جايگزين تفكر، انديشه، تحقيق و برنامه ريزى درست مى شد. 
ــيارى از مخالفت هاى گذشته ى  حتى با توجه به اين كه بس
ــته اند، ميزان هيجان و بى فكرى و  ما هم مبناى درستى داش
شهادت دروغ در محافل بين المللى مسائلى هستند كه  تا به 

امروز بسيارى از ما را آزار مى دهد.
- از لطف اله ميثمى نام برديد كه البته جزء مجاهدين خلق 

بود در آن زمان!!
ــداً كه مجاهدين اعالم  ــزء مجاهدين قديم بود و بع - ج
كردندكه ماركسيست شده اند و تبديل شدند به سازمان پيكار، 
لطف اله ميثمى جزء مسلمان هاى مجاهد در همان زندانى كه 
بود به فعاليت پرداخته بود و در واقع در جناح اسالمى باقى 

مانده بود. 
ــينما ركس اتفاق بيفتد چندين  - قبل از اين كه فاجعه س
سينما بخصوص توسط افراد اسالمى آتش زده مى شد، البته 
ــازمان هاى چپ اصوالً سينمايى را آتش  من يادم نيست س
زده باشند يا اين كه مسئوليت را بعهده گرفته باشند. آيا هيچ 
موضع گيرى از طرف كنفدراسيون يا نيروهاى ترقى خواه در 

ــور در اين مورد اين آتش زدن سينماها بود يا  خارج از كش
نبود؟

ــن نبود چه كسى دارد  - اوالً به هيچ وجه در آن زمان روش
اين كار را مى كند براى اين كه انعكاس اين خبرها در خارج 
در مجموع اين بود كه مردم به پا خاسته و انقالبى و مبارزين 
در ايران دارند اين كار را مى كنند، در ثانى در آن موقع كسى 
ــت خودش را در موقعيت  ــور نمى خواس در خارج از كش
موضع گيرى هاى جناحى قرار دهد، يعنى اگر چپ ها مى گفتد 
كه اين همه كارها كار مسلمان ها هست آن وقت بايد چهارتا 
كار را هم نشان مى دادند كه خودشان كردند، در نتيجه معلوم 
ــيار كوچكى است در ايران و  مى شد كه چپ در اقليت بس
اين به نفع شان نبود در نتيجه تمام كارها را به نام مردم اعالم 

مى كردند.  
همانطور كه گفتم چپ موجود در خارج از كشور پس از 
انشعاب كنفدراسيون كه به موجب آن حالت هاى معتدل و 
ــيون از بين رفته بود به افراط و تفريط  دموكراتيك كنفدراس
ــيار زيادى افتاده بود. اين افراط در اساس ايدئولوژيك و  بس
ــكل كه خود عقايد چپ بر عليه امريكا  نظرى بود به اين ش
ــرمايه دارى بين المللى كه در آن  ــا غرب بطور كلى و يا س ي
زمان اسمش امپرياليزم بود،  بسيار احساسى و افراطى بود و 
شدت اين احساسات بحدى بود كه به نظرمن در آن تاريخ 
ــال 1978 تفاوت قابل تشخيصى بين مسلمانان  يعنى در س
افراطى و چپ هاى افراطى در برخوردهاى ضدفرهنگ غربى 
مشاهده نمى شد، همانطورى كه ما ديديم بعد از انقالب هم 
ــد، نودوپنج درصد  بر عليه حجاب اجبارى تظاهرات مى ش
ــتگان از خارج از  از نيروهاى چپ در ايران از جمله بازگش
كشور نه تنها در آن تظاهرات به حمايت زنان برنخاستند بلكه 
مخالف اين تظاهرات نيز بودند، تحت اين عنوان كه تا زمانى 
كه انقالب هنوز در حال جوشش است و بر عليه امپرياليزم 
غرب مبارزه مى شود، مسئله حجاب مسئله ى مهمى نيست. 
اين مسئله بسيار معروف هست و هم اكنون بخصوص فعاالن 
ــد در اين مورد صحبت بكنند در  جنبش هاى زنان حاضرن

حالى كه فعاالن چپ حاضر نيستند. 
ــان نيروهاى  ــا در مي ــه تنه ــال 1978 ن ــن در س ــر اي بناب
كنفدراسيون هاى مختلف بعد از انشعاب هيچ اعتراضى به اين 
قضايا نبود بلكه تأييد هم مى شد تحت عنوان مبارزات مردم 
بر عليه «فرهنگ استعمارى». فرهنگ استعمارى لفظى بود كه 
از قديم در كنفدراسيون باب بود كتاب ها در موردش نوشته 
ــده، تحت اين عنوان كه كشورهاى  شده، مقاالت نوشته ش
ــتعمار تاكنون فرهنگى را در كشورهاى  غربى از دوران  اس
دست نشانده ى خودشان مثل ايران توسعه مى دهند كه مردم 
را وابسته و عالقمند به خودشان بكنند و در ضمن ريشه هاى 
فرهنگى خود آن مملكت را بخشكانند. اين لفظى كه شما از 
قول آقاى خامنه اى مى شنويد كه صحبت از تهاجم فرهنگى 
ــانه اى مى كند تماماً از  و امپرياليزم فرهنگى و امپرياليزم رس
ــده است و من با  ــيون گرفته ش ــته هاى قديم كنفدراس نوش
ــال قبل از انقالب تفاوت  اطمينان مى توانم بگويم كه در س
ــالمى در مقابله با  فكرى بين نيروهاى چپ و گروه هاى اس
فرهنگ غربى وجود نداشت و ممكن است هنوز هم در بين 
بسيارى اين مسئله صادق باشد. بنابراين سينماهايى كه يكى 
بعد از ديگرى در ايران داشت آتش زده مى شد و عكس ها و 
فيلم هايش را در اخبار محلى امريكا ما مى ديديم، و حتماً هم 
بقيه ى كنفدراسيونى ها در اروپا مى ديدند بسيار مورد تأييد اين 

جمعيت هيجان زده بود.
- پس چطور است كه مسئوليت اين همه سينمايى كه در 
آن مدت آتش زده مى شد هيچ وقت به حساب رژيم پهلوى 
گذاشته نمى شد، ولى مسئوليت حادثه سينما ركس را به يك 

باره گذاشتند روى دوش رژيم پهلوى؟
- يك نكته ى ظريف فكرى و به قول امروزى ها در ايران 
ــيوه جنگ  ــت، يك ش جنگ روانى در اين ميان وجود داش
روانى كه بين تمام مخالفان در آن موقع رسم بود و آگاهانه 
ــتفاده مى كردند اين بود كه خيلى زيركانه ببينند چه  از آن اس
ــان هست، چه چيزى به ضررشان هست و  چيزى به نفع ش
ــد، كجا امتياز بگيرند  ــبت بدهن چه چيزى را به چه كى نس
و كجا تكذيب بكنند. همين االن شما مى بينيد كه در سطح 
ــتى انجام مى گيرد گروه هايى  جهانى كه بسيار كار تروريس
ــتى هم اگر انجام  وجود دارند كه يك كار حتى غيرتروريس
بگيرد و يك نفر يك جا كشته شود يا يك جايى بمبى منفجر 
بشود، (باالخره حادثه هم وجود دارد همه اش را قرار نيست 
تروريست ها كرده باشند)، اين ها بالفاصله زنگ مى زنند به 
ــا مى گويند اين كار را ما كرديم، كه هفته پيش  خبرگزارى ه
هم يك نمونه اش بود. ولى به محض اين كه بعد آن تبليغات 
منفى بشود مى گويند كه خير ما نكرديم. در نتيجه بخشى از 
ــه بين مخالفان و رژيم در  جنگ روانى و جنگ تبليغاتى ك
جريان بود شامل اين مى شد كه چه چيزهايى را مثبت و چه 
ــى ارائه بدهند. اين يك فن مهم و تاريخى  چيزهايى را منف

مبارزاتى است.
ــت آتش  ــينماها داش نكته ى دوم اين بود كه زمانى كه س
مى گرفت خود دولت ايران و نشريات دولتى در ايران بسيار 
برضد اين كار و عمليات آتش زدن ها تبليغاتى مى كردند كه 
در بين مردم تا حدودى مؤثر واقع مى شد. در آن روزها شاه 
ــاه در ماه  ــه از نظر ما قابل بهره بردارى بود، ش نطقى كرد ك
مرداد 57 گفته بود كه «اين ارتجاعيان كه وعده آزادى به شما 
ــت بزرگ را به شما وعده مى دهند».  مى دهند در واقع وحش

رخدادى كه مسير تاريخ را تغيير داد
گفتگوى اختصاصى:

www.iranshahrnewsagency.com

گفتگوى بيژن خليلى با فريار نيكبخت درباره سينما ركس آبادان:(قسمت اول)

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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گفتگوى اختصاصى:

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- زمين زدن در ورزش كشتي - تابلوي بزرگ تبليغاتي

2- دسته دسته - لباس اتاق عمل - از صنايع شعري
3- ستون خيمه - از شهرهاي كرمان - الهه ماه سومريان

4- ميوه پوست مخملي - از حركات ژيمناستيك - ابتدا و 
آغاز

5- اجداد - مسبب
6- عالمت مفعولي - باالي فرنگي - زيباي افسانه اي يونان 

باستان - پيش شماره
7- پايبند به عهد - آسمان - زادگاه ابراهيم پيامبر خوانده شده

8- انگشت بزرگ دست - گوسفند شاخدار - طرف و جهت 
- بيسواد

9- ديروز تازي - موسيقي كودكان - رنجاننده
10- نيم صداي انسان خواب - خبر گزاري رسمي افغانستان 

- شبكه اينترنت - الفباي موسيقي
11- نشانه ها - گاز جوشكاري

12- پيشنهاد - سرمه - جگر سفيد
13- رهبر حزب - داج - وسط

14- از شهرهاي استان فارس - اثر لودويك - منطقه تفريحي 
كرج

15- از بيماريهاي خاص - از شهرهاي ايالم
عمودي:

1- سقطي - اوهام
2- اثر ژان ژاك روسو - دهنه - فدراسيون بسكتبال
3- رود پر آب ايران - كوچكترين ذره - فراش

4- پشم نرم - خاطر و انديشه - از حروف يوناني - باال 

پوش بلند
5- پايتخت ايتاليا - كاله قزاق ها - مرغزار - از جانيان نازى

6- شيريني كرمانشاهي - حديث
7- دربان - از كلمات پرسشي - درنگ كردن

8- قطشه - تكنولوژي
9- پسر خواندگي - خاك گور - چيره شدن

10- فركانس - حركت غير ارادي
11- نت ششم - لوله تنفسي - شهر هلن - نام آذري

12- ميان و وسط - زمين آفتاب نديده - اصطالحي در 
ورزش بسكتبال - شبانگاه

13- فرقه اى اسالمى در  عربستان - عدد حمام - اسب نر
14- واحد بوكس - شهر زيره - جرات

15- قله مشهور ايرانى - همان قلمه نان خودمان است

كه البته از نظر تاريخى اين بسيار پيش بينى درستى بود. و در 
ــت بزرگى را بر ايران تحميل  واقع عامالن آن حوادث وحش
كردند. بنابراين وقتى كه سينما ركس با تماشاچيانش آتش زده 
شد و عددش را آن موقع ما هشتصد نفر مى گفتيم  ولى گويا 

عدد نهايى عددى كمتر از اين بود...
- بله 377 نفر بعد اعالم شد حدود 430 نفر.

- بنابراين وقتى اين اتفاق در روز 28 مرداد هم حادث شد، 
بالفاصله تبليغاتى در كنفدراسيون به راه افتاد تحت اين عنوان 
كه شاهى كه هفته گذشته وعده وحشت بزرگ را داده بود اين 
هفته خودش وحشت بزرگ را بر ايران نازل كرد كه اين را به 
نام مبارزينى جلوه بده كه به درستى تا آن لحظه بقيه سينماها 
را آتش زده بودند. بدين ترتيب شروع اين تبليغات و انگيزه ى 
آن اين بود كه آن وحشت بزرگ شاه را به سالگرد كودتاى  28 
مرداد و عمل آتش زدن سينمايى با تماشاچيانش وصل بكنند 
و بگويند كه شاه اين كار را كرده است تا صحت ادعايش خود 
را اثبات كند. اين تفكر مثل جرقه اى به بوته زارى خشك زده 
شود در عرض چند روز چنان آتش تنفر و هيجانى در سراسر 
ــور بوجود آورد كه به هيچ وجه حتى اگر كسى  خارج از كش
هم فكر مى كرده كه اين كار را نيروهاى اسالمى در ايران انجام 
ــاه نكرده است نه تنها مورد قبول قرار نمى گرفت  دادند و ش

بلكه طرف ممكن بود كتك هم بخورد.
- جرأت ابرازش را هم نداشت.

- جرأت چنين ابرازى هم نبود حتى اگر كسى اين فكر را 
مى كرد. من به ياد نمى آورم كه كسى واقعاً فكر مى كرد كه اين 
ــد، البته دليل ديگرى هم در  ــى بجز شاه كرده باش كار را كس
بين تيپ هاى ما در آن زمان وجود داشت. آن موقع با اين كه 
خيلى از فيلم ها و كتاب هاى جهان را ديده وخوانده بوديم، به 
نظر هيچ كدام از ما نمى آمد كه يك نيروى مخالفى كه بر عليه 
ــد به فاجعه اى دست  ديكتاتورى داره مبارزه مى كند قادر باش
بزند كه به مراتب شدتش بدتر از كارهاى خود آن رژيم باشد. 
به تبع اين ناباورى كه مى توان گفت بخشى از آن بخصوص 
در ميان جوان ترها ساده لوحى محض بوده، امكان نداشت باور 

كنيم مخالفين شاه مى توانستند چنين كارى بكنند.
ــاتى كه خوانده ام، ديدم حدود سوم يا چهارم  - در گزارش
سپتامبر در لوس آنجلس تظاهراتى برقرار مى شود بر عليه رژيم 
شاه كه در آن مى گويند كه ما رژيم شاه را به دليل آتش سوزى 
سينما ركس،محكوم مى كنيم، و ضمناً مطبوعات امريكايى را 
ــالمى اين كار را كرده اند نيز  كه به گزارش آن ها افراطيون اس
محكوم مى كنيم. يعنى اين كه مطبوعات فرنگى با داشتن يك 
سرى اطالعات كه احتماالً اطالعات صحيحى بوده آن را به 
درستى منعكس كرده بودند گفته بودند كه نيروهاى راديكال 
اسالمى مقصرند. ولى دانشجويان ايرانى نپذيرفتند، راستى آن 

موقع تظاهرات دانشجويان كجا انجام مى شد.
ــخصى كه شما مى گوييد را بخاطر  - من اين تظاهرات مش
ــرات بود، و همين  ــه تظاه ــدارم، زيرا كه آن روزها هميش ن
حرف هايى كه شما مى گوييد همه جا وجود داشت، بستگى 
به حادثه اى كه در آن حول و حوش اتفاق افتاده بود. اما شروع 
ــود. مطمئنم قبل از چنين  ــن تبليغات در يك تظاهرات نب اي
تظاهراتى كه شما مى فرماييد چنان عكس العملى از جانب ما 

صورت گرفته بوده است.
ــوالً تظاهرات  ــيون: معم ــرات كنفدراس ــئله تظاه اما مس
ــتگى به محتوايش در مكان هاى مختلفى  ــيون بس كنفدراس
ــخص يك  ــورت مى گرفت. مثًال اگر هدف تبليغات مش ص
ــن تظاهرات در فدرال  ــرات جمعيت غيرايرانى بود، اي تظاه

بيلدينگ داون تاون لوس آنجلس صورت مى گرفت. آن موقع 
داون تاون بسيار شلوغ بود، در حالى كه اطراف فدرال بيلدينگ 
لوس آنجلس هيچ خبرى نبود ترافيك هم بسيار كمتر بود اگر 
ــئله خيلى كوچك تر بود از خود دانشگاه ها توسط خود  مس
ــجويان انجام مى گرفت، بدون اين كه دانشجويان لزومًا  دانش
از دانشگاه هاى هم بيايند. اگر مسئله بزرگ بود كه سالى چند 
بار اتفاق مى افتاد در مقابل كنسولگرى ايران در سانفراسيسكو 
ــه گاهى هم  ــالى چندين تظاهرات ك ــاد كه س ــاق مى افت اتف
تظاهرات  چهار پنج هزار نفره بود (چون از شهرهاى مختلف 
ــم اعتراضى به يك دولت خاص  ــه آن جا مى رفتند)، اگر ه ب
ــولگرى آن  دولت، تظاهرات  خارجى مطرح بود جلوى كنس

انجام مى گرفت.
- شما تظاهراتى مربوط به قبل از انقالب در فدرال بيلدينگ 

وست لوس آنجلس را به ياد مى آوريد؟
- بله بوده اما با اندازه يا اهميت كوچك تر. 

- مبدأ يا ُمبّدع تظاهرات در مقابل فدرال بيلدينگ چه كسى 
بوده؟

- من مى توانم تأييد كنم كه تظاهرات  بزرگ جلوى فدرال 
ــت وود مال بعد از انقالبه، مثًال من بخاطر دارم  بيلدينگ وس
ــد تا دم ساحل، با چند  ــروع مى ش تظاهراتى در داون تاون ش
توقف و اعتراض در نقاط مابين و بعد پياده ادامه پيدا مى كرد 
ــكو كه از چهارده شهر عبور مى كرد.تظاهراتى  تا سانفراسيس
بود سيصد چهارصد نفر كه به آخرش كه مى رسيد چهارپنج 

هزار نفرى شد.
- يعنى قبل از انقالب را مى گوييد؟

- بله زمان كشتار 9 نفر زندانى سياسى در زندان اوين بود.
- سال 53، بيژن جزنى و ...

- بله سال 53 يا 54 و البته در آن موقع طبيعتاً يك ساعتى هم 
در جلوى فدرال بيلدينگ شعارهايى مى داديم.  

- يعنى راهپيمايى از لوس آنجلس تا سانفراسيسكو انجام شده؟
- برنامه اين بود اما بخاطر اين كه اين مسافت خيلى بيشتر 
ــاب كرده بوديم طول مى كشيد تصميم  از آن چيزى كه حس
گرفته شد كه بين هر شهرى چند كاميون و ماشين بچه ها را 

سوار و منتقل كنند. 
بين شهرها را با كاميون مى رفتيم. قبل از هر شهرى تا انتهاى 
ــهر را راهپيمايى مى كرديم. ولى پنجاه شصت كيلومتر  آن ش
آخر مسير كه شهرهاى شمال كاليفرنيا به هم متصل بودند را 
كامًال پياده مى رفتيم حتى زير باران شديدى هم كه مى باريد،  تا 
برسيم به كنسولگرى ايران در وسط داون تاون سانفرانسيسكو. 
ــخره مى گفتيم «النگ مارچ»، به تقليد  به اين تظاهرات به مس
ــه دون كه سه چهار  هزار  از راه پيمايى طوالنى لشكر مائوتس
ــتاد درصدشان هم كشته شده  كيلومتر  پياده رفته بودند، هش

بودند و رسيده بودند به مناطق امن در چين شمالى. 
ــش هاى  ــينما ركس از كوش ــه س ــاق فاجع ــس از اتف - پ
ــينما ركس و دست  ــيون در رابطه تبليغ در مورد س كنفدراس

داشتن رژيم پهلوى چيزى به ياد داريد؟
ــد  ــن موردى كه بعد از آغاز هيجانات مطرح ش - مهم تري
نامه اى بود كه از ايران آمده بود يا مى گفتند كه از ايران آمده. 
اين نامه  معروف بود به نامه ى «على جان» چون اولش نوشته 
ــيون يعنى در بخش  ــود على جان. در آن موقع در كنفدراس ب
معروف به كنفدارسيون احيا (احيا بخاطر اين كه برنامه اعالم 
ــيون متحد بود) شايد سه تا  ــده  ى آن احيا مجدد كنفدراس ش
چهار هزار نفر بچه هاى خوزستانى بودند كه بعضى  از آن ها 
ــيه شركت نفت و بعضى ها هم بستگان و دوستان آنان  بورس

بودند كه در عرض دو سه سال آمده بودند  به مناطق تگزاس و 
اوكالهما و فلوريدا. اين ها معموالً با نظرات بسيار افراطى و در 
گروه هاى بزرگ حتى در يك خانه ى تيمى  زندگى مى كردند 
و بيش از هر كس ديگرى روحيه داشتند و بعد از انقالب هم 
بيشتر اعدام ها شامل همين بچه هاى خوزستانى بود. اين نامه 
على جان از طريق بچه هاى آبادانى به دست ما رسيده بود. اين 
ــرياتى مانند «رزم» و  نامه بصورت اعالميه و بعداً هم در نش

«شانزده آذر» چاپ شده و بطور وسيع پخش شد.  
در نامه ى على جان بصورت بسيار سوزناكى ماجراى سينما 
ــينما از بيرون با زنجير  ركس و اين كه چگونه درهاى اين س
قفل شده و چگونه بنزين داخل سينما ريخته بودند و چگونه 
ــتعال  ــينماى در حال اش مأمورين پليس از هجوم مردم به س
به منظور نجات قربانيان جلوگيرى كرده بودند، توضيح داده 
ــر اين كه اين كار با  ــده بود. اين توضيحات تأييدى بود ب ش
مشاركت دستگاه پليس آبادان صورت گرفته بود و تبديل به 
ــد در تأييد هيجاناتى كه در طول يكى دو هفته ى  ــندى ش س
قبل از آن بوجود آمده بود. البته كسى دنبال شك و اين گونه 
مسائل نبود و اگر هم كسى شك داشت با آن نامه رفع مى شد. 
ــيار كليدى در مورد تأثيرات   بنابراين اين هم يك نكته ى بس
آتش سوزى سينما ركس بر جنبش خارج از كشور به حساب 
مى آمد. مى توانم تصور كنم كه هيجانى كه در خوزستان در اثر 
آتش سوزى سينما ركس بوجود آمد صدها برابر هيجانى بود 
كه در خارج از كشور بين جوانان دوروبر ما بوجود آمده بود. 
ــتانى بودند، اى بسا در همان سينما  براى اين كه آن ها خوزس
در ميان قربانيان بستگانى داشتند، اى بسا همشهرى داشتند، و 
غيره و غيره و هيجانى كه ماجراى سينما ركس در خوزستان 
براه انداخت، خوزستان را در مجموع بر عليه شاه وارد انقالب 

كرد.
ــيارى معتقدند تا آن موقع اصوالً خوزستان وارد  - البته بس
انقالب نشده بود و بعداً به دليل فاجعه سينما ركس آبادان وارد 
ــد و از همه مهم تر شركت ملى نفت و كارگرهاى شركت  ش

نفت وارد اين قضيه شدند.
ــادى بين تظاهرات هاى  ــد در آن تاريخ فاصله زي - مى داني
بزرگ و چشمگير وجود داشت، ممكن بود فرضاً در جريان 
چهلم ها چهل روز فاصله در اين ميان باشد،  مثل امروز نبود 
ــريع حوادث جلو برود، انقالب ايران يك سال  كه خيلى س
ــيد از نقطه آغاز آن تا 22 بهمن.  وهفت هشت ماه طول كش
ــندگان بود (ده شب  ــب هاى شعر كانون نويس نقطه آغاز ش
ــعر) كه به توسط نيروهاى ساواك به خشونت كشيده شد  ش
ــدگان قم، در هجده شهر،  و بعد تظاهرات قم، چهلم كشته ش
بعد شهرهاى بزرگ تا رسيد به تابستان كه داريم در موردش 

صحبت مى كنيم. 
ــتان مهم بود همانطور كه شما گفتيد  آن چه كه در خوزس
آوردن شركت نفت به داخل جريانات بود. شركت نفت هر 
زمان كه اعتصاب كند، خرابكارى كند، كم كارى كند، دست به 
مبارزات گسترده بزند، نه تنها تأثيرات عمده اى در كشور ايران 
ــاى مى گذارد بلكه در صحنه ى بين المللى هم بالفاصله   برج
ــاس مى شود. بنابراين آتش زدن سينما ركس در تحليل  احس
نهايى خود خوزستان  كه به جاى خود، شركت نفت را وارد 
مبارزه كرد و خشم مردم را بحدى افزايش داد كه ديگر سازش 
ــر كار آورد  با حكومت و يا با دولت هاى جديدى كه بعداً س
و برد قابل تصور نبود، مضافاً بر اين كه در فاصله چند هفته 

واقعه ى كشتار ميدان ژاله نيز اتفاق افتاد. 
ادامه در شماره بعد
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درآستانه انتخابات:

كاربرد تازه «دِرون» اين بار براى شكار ثروتمندان

كشف مردانگى در ماده خاكسترى مغز

اتحاد چهار روزنامه بريتانيايى در مقابل فيس بوك و گوگل

زن استراليايى
 در 62 سالگى مادر شد

درمان سردرد با گيالس

پيدا كردن متخلفان مالياتى بعد تازه  ترى به خود گرفته 
است. دولت با استفاده از پهپادها و عكاسى از منازل 
را  آنان  مالياتى  تخلف هاى  هوا،  طريق  از  شهروندان 

كشف مى كند.
 در اسپانيا چند سالى است كه براى يافتن متخلفانى كه 
از پرداخت ماليات سرباز زده اند، از تصاوير ماهواره اى و 
هوايى استفاده مى شود. اخيرا اما عمليات يافتن متخلفان 
بعد تازه اى به خود گرفته و دولت براى به دست آوردن 
تصاوير بهتر و باكيفيت تر درون (هلكوپترهاى بدون 

سرنشين) را به خدمت گماشته است.
در اين راستا يك پروژه آزمايشى براى نخستين بار 
در جزيره مايوركا ، واقع در شرق اسپانيا به اجرا درآمده 
است. به واسطه نتايج بدست آمده مشخص شد كه 
و  ساخت  غيرقانونى  طور  به  شهروندان  از  بسيارى 
سازهايى در خانه هايشان انجام داده اند و براى آنكه از 
پرداخت ماليات طفره بروند، اين تغييرات را به ادارات 

مربوطه اعالم نكرده اند.
اسپانيا براى اين پروژه 100 ميليون دالر هزينه كرده و 
حال محاسبات نشان داده اند، از طريق يافتن متخلفان 
مالياتى دولت تقريبا يك ميليارد و هفتصد ميليون يورو 
عايدى داشته است. البته جستجوها هنوز تمام نشده و 

از همين رو انتظار مى رود عايدى دولت بيشتر هم شود.
سوءتفاهم ها و انتقادات

طبق تصاويرى كه از پهپادها به دست آمده اند، مشخص 
شده كه نزديك به 9 درصد از تمامى نقشه بردارى هاى 
ثبتى نادرست هستند. بازرسان مالياتى متوجه شده اند كه 
شمار زيادى از قطعه زمين هايى كه تصور مى رفته هيچ 
ساختمانى در آنها ساخته نشده اند، در اصل مدتهاست 

كه زير ساخت و ساز رفته اند.
شمار متخلفان مالياتى در اندلس، يكى از 17 بخش 
خودمختار اسپانيا 370 هزار نفر بوده است. در رتبه دوم 

گاليسيا با 210 هزار متخلف مالياتى قرار دارد.

با توجه به اينكه جمعيت گاليسيا كمتر از اندلس است، 
اين بخش در اصل مقام اول را در اختيار دارد. نهادهاى 
مالياتى تأكيد مى كنند كه هدف آنان جريمه متخلفان 

نيست.
كه  كنند  پرداخت  يورو  مبلغ 90  بايد  تنها  متخلفان 
محاسبه  پرونده  قانونى  هزينه هاى  عنوان  به  اصل  در 
شده اند. در مرحله بعدى متخلفان بايد ماليات چهار 

سال گذشته را بپردازند.
البته تصاويرى كه پهپادها ثبت كرده اند، سوءتفاهم هايى 
را نيز به وجود آورده اند. مثال در يك مورد استخر بادى 
موجود در حياط يك خانه اشتباها به عنوان يك استخر 

دائمى تلقى شده بود.
گذاشتن  پا  زير  مورد  در  نيز  انتقاداتى  آن  بر  افزون 
حريم خصوصى مطرح شده اند. منتقدان مى گويند به 
احتمال بسيار زياد اداره ماليات به اين دليل متخلفان را 
جريمه نمى كند چون اگر پرونده به دادگاه كشيده شود، 
احتماال مشخص خواهد شد كه اين روند در اساس 

غيرقانونى است.
مقامات آمريكايى مى گويند مشتاق به استفاده از اين 

روش براى كشف خطاهاى مالياتى نيستند.

نتايج يك پژوهش علمى در كلينيك دانشگاه هاينريش 
ويژگى هاى  از  برخى  كه  مى دهد  نشان  آلمان  هاينه 
سيستم  خاكسترى  ماده ى  حجم  با  مردان  شخصيتى 
عصبى مركزى آنان رابطه ى مستقيم دارد. اين امر اما در 

مورد زنان صادق نيست.
 ماده  خاكسترى، يكى از بخش هاى سيستم عصبى 
 ،Neuropil ،مركزى در مغز است كه از جسم نورون ها
مويرگ ها  و  گليال  سلول هاى  غير ميلينه،  آكسون هاى 
تشكيل شده است. به تازگى گروه پژوهشى دانشگاه 
هاينريش هاينه كه زير نظر پروفسور زيمون آى هوف 
كار مى كند، پس از بررسى دقيق بخش هاى گوناگون 
مغز 182 زن و 182 مرد با دستگاه مخصوص، به اين 
نتيجه رسيده است كه ميزان ماده ى يادشده در ناحيه هاى 
مختلف مغز در ايجاد خصوصياتى مانند برون گرايى، 
احساس مسئوليت و ثبات در مردان تاثير تعيين كننده اى 

دارد. اين امر اما در مورد زنان صادق نيست.
و  جنسى  هورمون هاى  آى هوف  پروفسور  گفته    به 
تاثيرات آن ها در مغز، از عوامل اصلى ايجاد تفاوت 
در مردان و زنان است: از آن جا كه ميزان هورمون هاى 
عادت  دوره ى  مختلف  مراحل  در  زنان  در  جنسى 

ماده ى  ميزان  احتماال  مى كند،  تغيير  آنان  ماهانه ى 
آزمايش  مورد  زنان  شخصيت  بر  تاثيرى  خاكسترى 
برجاى نگذاشته است. در حالى كه اين تاثير در جنس 
براى  مردانه  جنسى  هورمون  ترشح  ميزان  كه  مذكر 
مدت زمانى طوالنى ثابت  مى ماند، چشم گير و قابل 

پى گيرى است.
چگونگى  با  رابطه  در  هم چنين  آى هوف  پروفسور 
شكل گيرى خصوصيات فردى در زنان مى گويد: «ما 
تصور مى كنيم كه ويژگى هاى شخصيتى زنان بيشتر در 
نتيجه ى تاثير متقابل كاركردهاى ناحيه هاى گوناگون مغز 
بر يكد يگر شكل مى گيرد تا از ميزان ماده ى خاكسترى 

سيستم عصبى مركزى در يك ناحيه.»
مغز از دو نيمكره ى چپ و راست تشكيل شده  كه 
هر يك داراى اليه ى بيرونى از جنس ماده ى خاكسترى 
(قشر مغز) و اليه ى درونى به نام ماده ى سفيد است. از 
آن جا كه در هر يك از اين ناحيه ها، مراكز بينايى، درك 
و دريافت، حافظه و كنترل نبض جاى گرفته، احتماال 
مردان كه حجم ماده ى خاكسترى آنان بزرگ تر است، 
از توانايى هاى بيشترى در اين بخش ها برخوردارند. 
پروفسور آى هوف ولى تاكيد مى كند كه اين نتيجه گيرى 

قطعى نيست و بايد يك بار ديگر مورد پژوهش قرار 
گيرد.

تحقيق علمى كلينيك دانشگاه هاينريش هاينه با هدف 
بررسى تفاوت هاى ميان زنان و مردان در رابطه با تاثير 
متقابل ناحيه هاى مختلف مغز بر يكديگر در چارچوب 
شكل گيرى شخصيت هر يك از آنان صورت گرفته 
اين  نتايج  پژوهشى،  گروه  اين  رئيس  نظر  به  است. 
بيمارى هاى  درمان  با  رابطه  در  آينده  در  آزمايشات 
روانى اى كه اغلب مردان يا زنان به آن ها دچار مى شوند، 

مى توانند مورد استفاده قرار گيرند.

شبكه هاى اجتماعى به رقيبى جدى براى روزنامه ها 
بريتانيا  در  شده اند.  تبديل  آگهى  جذب  زمينه  در 
و  محافظه كار  جناح  از  صاحب نام  روزنامه  چهار 
چپ با يكديگر متحد شده  اند تا به همين منظور از 

خود در برابر فيس بوك و گوگل دفاع كنند.
و  ميل»  «ديلى  «گاردين»،  «سان»،  روزنامه هاى 
«تايمز» قصد دارند از انحصار فيس بوك و گوگل در 
زمينه  اين  در  و  كرده  پيشگيرى  آگهى  جذب  زمينه 

چاره انديشى كنند.
در حالى كه درآمد روزنامه ها در ماه هاى گذشته از 
طريق جذب آگهى كاهش چشمگيرى داشته است، 
فيس بوك توانسته ميزان درآمد خود از تبليغات را به 

طرزى قابل توجهى افزايش دهد.
چهار روزنامه يادشده حال دست به دست هم داده 
و پروژه اى را با هدف يافتن راه هايى براى افزايش 

درآمدهاى حاصل از آگهى آغاز كرده اند.
مشاوره  شركت  مديره  هيئت  رئيس  بوت،  مايكل 
دارد،  عهده  بر  را  پروژه  اين  هدايت  كه   MC&C
در گفتگويى با روزنامه اقتصادى «سيتى اى .ام» اظهار 
خودشان  ميان  در  روزنامه  صنعت  «اهالى  داشت: 
هم  با  همكارى  صورت  در  اما  داشتند،  رقابت 
مى توانند رقباى آشكارشان را بهتر از راه به در كنند.»
كمپانى هاى  آشكار»  «رقباى  از  بوت  منظور 
كه  هستند  فيس بوك  و  گوگل  نظير  صاحب نامى 

توانسته اند به محلى جذاب براى 
صاحبان  نزد  در  آگهى  انتشار 

شركت ها و صنايع تبديل شوند.
نكته قابل توجه در اين همكارى 
چهار  اين  متفاوت  گرايش هاى 
روزنامه است. «گاردين» و «تايمز» 
و  باكيفيت  روزنامه هاى  جزو 
حرفه اى بريتانيا به شمار مى روند. 
روزنامه اى  گاردين،  روزنامه 
مترقى و روزنامه تايمز روزنامه اى 

محافظه كار شناخته مى شود.
«سان»  روزنامه هاى  مقابل  در 
روزنامه هاى  جزو  ميل»  «ديلى   و 
درج  به  كه  هستند  عامه پسند 

خبرهاى جنجالى و پرحاشيه شهرت دارند.
مشابه  هدفى  با  نيز  گذشته  سال  گاردين  روزنامه 
همكارى مشتركى را با «فاينانشال تايمز»، «رويترز»، 
اين  البته  كه  كرد،  آغاز  «اكونوميست»  و  «سى ان ان» 
همراه  به  جا  بدين  تا  درخورى  نتيجه  همكارى 

نداشته است.
اخيرا اعالم شد كه سود فيس بوك در سه ماهه دوم 
است.  گذاشته  جاى  بر  تازه  ركوردى   2016 سال 
ارزش سهام فيس بوك از آغاز سال 2016 جمعا 18 

درصد افزايش داشته است.

در  فيس بوك   2016 سال  جون  تا  آپريل  ماه  از 
مقايسه با سال گذشته سود خود را سه برابر كرده و 
از 719 ميليون دالر به 2 ميليارد و صد ميليون دالر 

رسانده است.
عايدى اين كمپانى در همين مدت زمان با افزايش 
59 درصدى 6 ميليارد و 400 ميليون دالر بوده است.

مهم ترين منبع درآمد فيس بوك از راه تبليغات بوده 
كه 63 درصد افزايش داشته است. درآمد فيس بوك 
به 3  كاربر  هر  ازاى  به  متوسط  طور  به  تبليغات  از 

دالر و 82 سنت رسيده است.

يك زن استراليايى در 62 سالگى از طريق لقاح مصنوعى IVF مادر شد. به گزارش 
كانال 7 تلويزيون استراليا اين زن تاسمانيايى كه نامش ذكر نشده صاحب يك فرزند 

دختر شده است.
اين زايمان در سى و چهارمين هفته باردارى ، يعنى 8 هفته زودتر از موعد از طريق 

سزارين در شهر ملبورن استراليا صورت گرفته است.
گفته مى شود كه كودك و مادر هر دو در كمال سالمتى به سر مى برند. اين زن 
استراليايى از طريق لحاق مصنوعى باردار شده و عمل لقاح مصنوعى نيز در خارج از 
استراليا انجام گرفته است. شريك 78 ساله اين زن در هنگام زايمان نيز در كنار او بود.

اين رويداد انتقادهايى نيز در استراليا به دنبال داشته است. مايكل گانن، رئيس انجمن 
پزشكان استراليا اين اقدام را «خودخواهى محض» خوانده و در پيامى در شبكه توييتر 

نوشته است: «آيا كسى به دوران نوجوانى اين نوزاد هم فكر كرده است؟»
گابور كواكز، متخصص لقاح مصنوعى در دانشگاه موناش ملبورن نيز با ديدى 
انتقادآميز به اين اقدام مى نگرد و خواستار آن شده كه از انجام لقاح مصنوعى براى 
زنانى كه بيشتر از 53 سال سن دارند، خوددارى شود. به گفته ى او بدن زنان براى آن 

ساخته نشده كه در سن 60 سالگى هم مادر شوند.
ركورد مسن ترين مادر دنيا در دست يك زن اهل رومانى است كه در سال 2005 
در سن 66 سالگى صاحب فرزند شد. اين زن و دختر 11 ساله اش در بخارست، 

پايتخت رومانى زندگى مى كنند.

پژوهشگران مى گويند خوردن روزانه 20 گيالس تاثيرى مشابه مصرف يك قرص 
آسپرين 500 ميلى را دارد. پوست گيالس خاصيت دردزدايى دارد. آنتوسيان يا ماده 

رنگى كه موجب قرمز شدن پوست گيالس مى شود در تسكين درد نقش دارد.
به غير از رنگ، طعم اين ميوه نيز در تقويت خاصيت كاهش درد موثر است. هر 
چقدر گيالس پررنگ تر و ترش تر باشد تاثير آن در دردزدايى بيشتر است. به جز 

پوست خواص درمانى بيشمار ديگرى در گوشت گيالس وجود دارد.
مواد رنگى موجود در گيالس راديكال هاى آزادى را كه به غشاء سلول آسيب 
مى رسانند خنثى مى كنند  ، بنابراين بافت هاى همبند، پوست، عروق خونى و مفاصل 
را در پيرى محافظت و از بروز سرطان و حمله قلبى جلوگيرى مى كنند. آنتوسيان 

موجود در پوست گيالس ضدالتهاب است.
در سال 1999 پژوهشگران دانشگاه ميشيگان دريافتند كه گيالس درد معده و 
آرتريت را كم مى كند. آنها فهميدند كه اثر گيالس ترش مى تواند تا 10 برابر اثر 

قرص آسپرين باشد.
پژوهش هاى ديگر نيز كارايى هاى شفابخش اين ميوه تابستانى و آب آن را در درمان 
جراحات، دردها و دردهاى عضالنى تأييد كرده است. مصرف 250 گرم گيالس در 
روز طى يك هفته اسيداوريك موجود در خون پايين مى آورد و خطر بروز آرتروز 

را كاهش مى دهد.
ويتامين C موجود در اين ميوه سيستم ايمنى را محافظت مى كند و آهن آن گردش 
خون را سرعت مى بخشد. مصرف گيالس سوخت و ساز بدن را باال مى برد و 

يبوست را رفع مى كند. هر صد گرم گيالس تنها حاوى 63 كيلو كالرى است.
چوب گيالس نيز خاصيت درمانى دارد. دم كرده چوب ( دم) گيالس رطوبت بدن 

را كاهش مى دهد و خلط   آور است. همچنين سرفه هاى مزمن را التيام مى بخشد.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند
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استقبال از خاطرات مردى كه «پياده تا افق» گام برداشت
از  نظريان  پرويز  خاطرات  كتاب  از  رونمايى  مراسم 
انتشارات شركت كتاب كه در يكشنبه گذشته  برگزار 

شد، محفلى شد براى مرور تالش و كوشش كسانى كه 
خواستند تا دنيايى بهتر بسازند و آن را به ما هديه دهند. 

گوشه هايى از اين مراسم را از نگاه دوربين با شما به 
اشتراك گذاشته ايم.
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

دادگاه ايالتى مريلند در اياالت متحده آمريكا، يك زن ايرانى 
آمريكايى به نام نرگس شفيعى راد 35 ساله را به دليل خوراندن 
ميزان بااليى از دارو به پسرش خردسالش كه منجر به مرگ 
او شد، متهم شناخت و او را به تحمل 50 سال زندان به جرم 

قتل عمد كرد.
خانم شفيعى راد در سال 2007 با همسر سابقش (پدر دنيل- 
فرزند قربانى شده) ازدواج كرد و همراه او به آمريكا آمد. در 
سال 2011 دنيل به دنيا آمد تا اينكه در سال هاى اخير زندگى 
اين دو دچار فراز و نشيب هاى فراوانى شد و سرانجام  اين 

زوج از يكديگر جدا شدند.
با  را  هفته  در  روز  خانواده 4  دادگاه  راى  اساس  بر  دنيل 
مادرش و سه روز ديگر را با پدرش سپرى مى كرد. در روز 
حادثه نرگس بدون اينكه رفتار عجيبى داشته باشد دنيل را از 
مهد كودك تحويل گرفته بود. اين پسر 5 ساله در خانه و به 
ديفن  حساسيت  ضد  داروى  گرم  ميلى  مادرش 338  اجبار 

هيدرامين خورده بود كه منجر به مرگ وى شد. 
وكالى پرونده به نقل از پدر اين كودك حميد عظيمى دانا 
مى گويند فرزند او مبتال به هيچ نوع از حساسيت نبوده است.

بر اساس گزارش هاى پزشكى قانونى دنيل به دليل ميزان 
بااليى از دارو كه به زور به وى خورانده شده، جان خود را 
از دست داده و خانم شفيعى عامدا اين كار را به انجام رسانده 

است.
نرگس شفيعى راد اين هفته در دادگاه به جرم قتل عمد متهم 

شناخته شد و به تحمل 50 سال زندان محكوم شد.
در سمت راست تصوير خبر عكسى از قربانى حادثه قتل 
«دنيل عظيمى دانا، 5 ساله» و در سمت چپ آن تصوير قاتل 
ديده مى شود كه روزنامه واشنگتن پست آن را منتشر كرده بود.

هنوز اطالعاتى دال بر فرجام خواهى خانم شفيعى راد منتشر 
نشده است. بديهى است، عدم اعتراض او با آغاز اجراى حكم 

حسب طوالنى مدت براى وى همراه خواهد بود.

مريلند در شوك قتل كودك 5 ساله:
50 سال حبس براى مادر ايرانى آمريكايى 

به جرم قتل عمد فرزند

نرگس شفيعى  دنيل دانا
قاتل - محكوم به حبس5 ساله - مقتول


