
عروسى ميلياردرها در نيويورك، 
عروس ايرانى است

لس آنجلس تايمز: خانه برگزيده 
هفته،  مالك ايرانى دارد

دكتر امان اهللا خان ريگى در 
نيويورك درگذشت

سارق ايرانى تبار بانك در ويتنام 
محكوم به حبس شد

با همه نامردى ها،يه مرد بود ... 
يه مرد

دو قدم تا انقراض يوزپلنگ 
ايرانى

نيويورك شنبه زاده را جمعه 
مهمان مى شود

كاريكاتور هفته با ژاك فراست
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ايمانى  ثابت  خانواده  هفته  اين 
حالى  در  سال  چهارمين  براى 
شادروان  از  مانده  يادگارهاى  به 
كرده اند  نگاه  ثابت ايمانى  نورالدين 
در  تقويم  مكرر  تكرار  ديگر  بار  كه 
يادآورى  آنها  به  سپتامبر  ماه  آغاز 
در  ايمانى  ثابت  شادروان  مى كند 

ميان ما نيست.
باور  نمى توان  هم  هنوز  اگرچه 
و  بود  اخالق  اسوه  كه  مردى  كرد 
با لبخندش دل ها را فتح مى كرد، به 
سحر صدايش روح را جال مى داد و 
به اعتبار اعتمادى كه به او بود خبر 

را سقم مى بخشيد، ديگر در كنار ما 
زندگى نمى كند.

گذشته  او  صعود  از  سال  چهار 
است اما همچنان به يمن همكارانش 
اى ام،   670 راديو  در  خصوصا 
همواره صداى گرم و طنين افكن او 
سال  تحويل  بى بديل  لحظه هاى  در 
ايرانيان  سين  هفت  سفره  مهمان 
است و به دفعات از او در برنامه هاى 
يمن  به  مى شود.  ياد  گوناگون 
دهندگان  آگهى  برخى  قدر شناسى 
راديو ايران كه ُحسن قدرشناسى از 
گنجينه وجود نامحدود او را دارند، 

صداى گرم آن نمونه ناميرا همچنان 
به گوش مردم آشنا و ماندگار است.

درگذشت  سالگرد  چهارمين  در 
ايمانى  ثابت  نورالدين  شادروان 
تندرستى  و  سالمت  آرزوى  ضمن 
فرزندان  و  همسر(پروانه)  براى 
درستى  به  سيامك)،  و  (ليال  ايشان 
مى توان ديد كه چگونه مرگ در پاى 
مردى كه دل هاى مردمش را به خانه 
خود تبديل كرد، به زانو افتاده است 

كه سعدى فرمود:
هرگز نميرد  نكونام  مرد  سعديا 
مرده آن است كه نامش به نكويى نبرند

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

ثابت ايمانى همچنان در جان و 
روح ايرانيان زنده است

چهارسال پس از صعود نا بهنگامش:

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...!!!

برخى منابع دنياى فن آورى مى گويند آيفون 7، هفتم 
سپتامبر مى آيد و اپل احتماال از آيفون جديد و مدل بعدى 
ساعت خود در چهارشنبه هفتم سپتامبر رونمايى خواهد 

كرد.
به گزارش سايت theverge.com ، اپل رويداد بعدى 
خود را در تاريخ هفتم سپتامبر2016 برگزار خواهد كرد 
و انتظار مى رود كه آيفون هاى جديد را نيز در اين تاريخ 
به  كند.   آپديت  را  اپل  ساعت هاى  و  كرده  رونمايى 
عنوان «شما را  همين منظور اپل دعوت نامه هايى را با 
در 7 سپتامبر خواهيم ديد» فرستاده است. اشاره اى غير 

مستقيم به ظهور آيفون هفت در هفتم سپتامبر
اين پنجمين سالى است كه اپل يك رويداد را در اوايل 
سپتامبر برگزار مى كند تا محصوالتش را عرضه كند. مانند 
هميشه، يكى از اين محصوالت بايد آيفون جديد باشد. 
به نظر مى رسد اين نسل جديد بسيار مشابه مدل قبلى 
است و تنها تفاوت هايى جزئى در ظاهر خواهد داشت، 

مانند خطوط آنتن كمتر و حذف جك هدفون.
از طرف ديگر، انتظار مى رود مدل جديد آيفون بيشتر 
در برابر آب مقاوم باشند و البته گوشى هاى بزرگترى كه 
سيستم دوربين دوگانه براى گرفتن عكس هاى بهتر دارند. 
اپل همچنين در نهايت ممكن است حافظه پايه خود را از 

16 گيگابيت افزايش داده و به 32 گيگ برساند.
در مقابل ساعت اپل وجود دارد كه دو سال از زمانى 
كه معرفى شده و يك سال و نيم از زمانى كه اولين نسل 
حال  در  اپل  مى رسد  نظر  به  مى گذرد.  شده  منتشر  آن 
حاضر آماده است تا آن را ارتقا دهد، گزارش ها نيز حاكى 
از اين است كه مدل هاى جديد همان طراحى را حفظ 
 GPS خواهند كرد، اما از لحاظ عملكردهاى داخلى و

(سيستم موقعيت يابى جهانى) سريع تر خواهند شد كه 
براى دويدن مفيدتر است.

وب سايت رسمى اپل به مانند سال هاى گذشته كوشيده 
تا اين رويداد را همچنان در هاله اى از ابهام نگه دارد تا 

توجه گسترده مخاطبان را به خود جلب كند.
كه  است  نزديك  اندازه اى  به  سپتامبر   7 حال  هر  به 

مى توان برايش كمى صبر كرد.

آيا Apple هفتم سپتامبر از آيفون هفت رونمايى مى كند؟

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

ا كال ك ا
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

عالمتاج قائم مقامى( ژاله) اولين زن شاعر فمينيست در دوران مشروطه است 
كه با زبان زنانه سخن گفته و سال ها پيش از نيما طرح شعر نو يا به عبارتى 
شعر شكسته را در كار هاى خود پياده كرده است. ژاله  در اشعارش جسورانه از 
شرايط بد زن و حقوق او دفاع ميكند و به جنس مردهاى زن ستيز تاخته و از 
زندگى زناشوئى و شوهر و حتى خانوادهء خود انتقاد كرده است . عالمتاج قائم 
مقامى( ژاله) در اسفند ماه سال 1262 هـجرى شمسى در اواخر دوره قاجار 
در فراهان متولد شد، و در 5 مهرماه سال 1326 در سن 63 سالگى در تهران 

درگذشت و در امامزاده حسن تهران به خاكش سپاردند.
ژاله جزء شاعران بزرگ گمنام است، او مادر پژمان بختيارى شاعر غزل سراى 
معاصر است. كسى از شاعرى او خبر نداشت! بعد از مرگش، پژمان بختيارى 
تصادفا در البالى كتابهاى مادرش، ياداشت ها و اشعار به جاى ماندهء او را پيدا 
و جمع آورى ميكند و در اوائل سال 1346 در تهران( مصادف با مرگ ناگهانى 
فروغ فرخزاد) و فقط در يك هزار نسخه توسط ناشر آن «ابن سينا» به چاپ 
ميرساند. هيچ بازتابى در جامعه فرهنگى و هنرى هم درباره كتاب «ژاله» نشد. 
متأسفانه «ديوان ژاله» هنگامى در تهران منتشر ميشود، (آن هم در نسخه هاى 
معدود) كه فروغ فرخزاد از اين جهان رفته است و بى شك پيش از آن هيچ 
يك از شعرهاى ژاله را در مجله «يغما» (كه از نشريات بسيار محافظه كار ادبى 
آن روزگار بوده) نديده است. پژمان بختيارى در سال 1353 وفات ميكند، و 
اسم ژاله نيز ديگر به ميان نميايد، حتى در سطح دانشگاهى. اما در سال 1369، 
استادى چون «دكتر غالمحسين يوسفى» بعد از 43 سال پس از مرگ ژاله و 23 
سال بعد از چاپ ديوان او، به او توجه ميكند و درباره اش مينويسد، انطورى 

كه شايستهء آن ساالر زن بود.
*** چاپ دوم كتاب« ديوان ژاله» را ناصر زراعتى، در ديماه 1378 در سوئد 

به چاپ رساند.***
متاسفانه، ژاله بيشتر اشعارش را از بين برده بود و فقط كمى از اشعارش باقى 
مانده است، ديوانش 907 بيت بيشتر ندارد و از آن پيداست كه به ادبيات پارسى 
تسلط كامل داشت. او شاعر بزرگى است، اشعارش تازه و امروزى و زنانه است 
و از آينه و شانه و چرخ خياطى و سماور و سفره عقد و شوهر و فرزند و احوال 
زن بيوه و مظلوميت زن ايرانى سخن ميگويد. جمعى از زنان، در طول حيات 
خود، در ايران مردساالر رنج برده و خاموش مانده اند، و معدود زنانى مانند ژاله 

توانسته اند ناله هاى دل دردمندشان را در اشعارشان سر دهند.
رنسانس ايرانى

اولين زن شاعر فمينيست 
جشنواره سينمايى ونيز از قديمى ترين رويدادهاى در دوران مشروطه

برگزارى  دوره  سومين  و  هفتاد  در  اروپا  در  هنرى 
خود سهم پررنگى به ايرانيان داده و قرار است در اين 
جشنواره عالوه بر اكران ساخته هايى از ايرانيان و نيز 
گرامى داشت عباس كيارستمى، از امير نادرى كارگردان 
فعاليت  عمر  يك  پاس  به  ايرانى آمريكايى  سرشناس 

هنرى قدردانى شود.
هفتاد و سومين جشنواره سينمايى ونيز در حالى از 
چهارشنبه سى و يكم آگوست 2016 (10 شهريور) در 
جزيره ليدوى آن شهر آغاز به كار كرد كه سه سينماگر 
ايرانى تبار كه در خارج از ايران زندگى مى كنند هم در 

جشنواره امسال حاضر هستند.
فيلم گروه بد، به كارگردانى «آنا ليلى اميرپور» كارگردان 
جوان ساكن لس آنجلس در بخش اصلى شركت دارد 
و براى دريافت شير طاليى رقابت مى كند. اين فيلم 
شهر  اهالى  داستان  ترسناك،  و  اى  حادثه  عاشقانه، 
كوچكى در ايالت تگزاس است كه آدمخوار هستند. در 
«گروه بد» شاهد هنرنمايى بازيگرانى مشهورى چون 
«جيسون موما»، «جيم كرى»، «كيانو ريوز»، «جيوانى 
ريبيسى» و «ديويد لونا» هستيم. اين دومين فيلم بلند آنا 
ليلى امير پور است و اكرانش در بخش رقابتى جشنواره 
موفقيت بزرگى براى اين هنرمند ايرانى تبار محسوب 

مى شود.

در همين حال فيلم جديد امير نادرى فيلمساز ساكن 
آمريكا با عنوان «مونته» يا «كوهستان» در بخش خارج 
از مسابقه، اكران مى شود. بر اساس برنامه اعالم شده، 
«شبهاى زاينده رود» به كارگردانى «محسن مخملباف»، 
بود.  خواهد  كالسيك  سينماى  بخش  افتتاحيه  فيلم 
عباس  از  اى  ويژه  برنامه  در  امسال  ونيز  جشنواره 
كيارستمى سينماگر فقيد ايرانى هم تقدير مى كند و 
در اين مراسم، احمد كيارستمى پسر او هم حضور 

خواهد داشت.
سينماگران ايرانى داخل ايران نيز حضور چشمگيرى 
در جشنواره امسال دارند و آثار آنها در بخش هاى 
مختلفى به نمايش در مياد. «طبل» به كارگردانى «كيوان 
كريمى» در بخش هفته منتقدان اكران مى شود، اين 
اولين فيلم بلند اين كارگردان جوان است. در بخش 
افق ها، فيلم «ماالريا» ساخته پرويز شهبازى به نمايش 

در مياد، اين نخستين اكران جهانى فيلم است.

روزنامه لس آنجلس تايمز مى گويد خانه برگزيده 
Bel-)اين هفته خود را در منطقه مرفه نشين بل اير

Air) در لس آنجلس و مالكيت يك ايرانى انتخاب 
 32 بر  بالغ  مسكونى  ملك  اين  ارزش  است.  كرده 

ميليون دالر است.
ساكن  آمريكايى  ايرانى  مالك  اغنامي  حسن  دكتر 
كاليفرنيا،  سال گذشته اين ملك را حدود 4 ميليون 
دالر خريدارى كرد و پس از بازسازى آن با هزينه اى 
سرسام آور و بصورت فوق مجلل، اين ملك حدود 

32 ميليون دالر ارزش گذارى شد.
جالب است بدانيد نماينده فروش اين ملك رويايى 

خانم شهرزاد اردالن مجرى محبوب راديو است.
لس  پرتيراژ  روزنامه  سوى  از  ملك  اين  انتخاب 
آنجلس تايمز به عنوان خانه برگزيده هفته با توجه 
گسترده به اين خانه روبرو بود تا آنجا كه محل اين 
خانه در جاده  Stone Canyon به نقطه اى داغ 
روى نقشه معامالت ملكى كاليفرنيا در اين پايان هفته 

تبديل شد.

در ساخت اين خانه كه حدود 22هزار اسكوئر فوت 
مساحت دارد و بر فراز  تپه هاى بل اير واقع شده است،  
از سنگ آهك فرانسوى، تراورتن ايتاليايى و عقيق ايرانى 
استفاده شده است. اين خانه داراى دو تراس و سه استخر 

است و چشم بسيارى را به خود خيره كرده است.
منطقه بل اير كه معناى تحت لفظى آن «هواى دل 

واقع  كوهى  رشته  جنوبى  دامنه  در  شود  مى  انگيز» 
است كه كالنشهر لس آنجلس را به دو منطقه لس 
آنجلس و سن فرناندو ولى تقسيم مى كند. بر خالف 
باور معمول كه بورلى هيلز را مرفه نشين ترين منطقه 
لس آنجلس مى دانند ضريب رفاه در محدوده بل اير 

سه برابر باالتر از بورلى هيلز تخمين زده مى شود.

لس آنجلس تايمز: خانه برگزيده هفته مالكى ايرانى دارد

ونيز از امير نادرى تقدير مى كند
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از  يكى  فرزند  كه  كرده  گزارش  تايمز  نيويورك 
دختر  يك  با  نيويوركى  ميلياردرهاى  معروف ترين 
ايرانى آمريكايى ساكن كاليفرنيا در مراسمى مجلل پيمان 
مالك  فرزند  وايوال»  «تَرويس  داماد  بستند.  زناشويى 
قارون  مالى Virtu Financial است كه به  كمپانى 

نيويورك شهرت دارد.
به گزارش نيويورك تايمز، شهرزاد دانشور دختر افسانه 
 Fair Oaks پورنادرى دانشور و فرهنگ دانشور، مقيم
وايوال  تَرويس  با   2016 آگوست   25 روز  كاليفرنيا، 
پسر تِرِزا و وينِسنت وايوال از نيويورك ازدواج كردند. 
قاضى «ان كلِر ويليامز» از دادگاه استيناف اياالت متحده 
در شيكاگو، عاقد اين ازدواج بود. قرار است روز 17 
سپتامبر، پرفسور رضا شيخ االسالمى، استاد بازنشسته 
كرسى مطالعات فارسى در دانشگاه آكسفورد، ميزبان 
والدورف  در  زوج  اين  ايرانى  عروسى  سنتى  مراسم 

آستورياى نيويورك باشد.
خانم دانشور 28 ساله كه نام خانوادگى خود را پس از 
ازدواج حفظ خواهد كرد، از ماه آينده به عنوان منشى 
جنوبى  منطقه اى  دادگاه  در  اچ.ِگيلز»  «دارين  قاضى 
فلوريدا، آغاز به كار خواهد كرد. او با باالترين رتبه از 
دانشگاه جورج واشنگتن فارغ التحصيل شده است و نيز 
مدرك فوق ليسانس خود را از دانشگاه ميامى اخذ كرده 

و همچنين عاليترين مدرك وكالت قضايى را از دانشگاه 
بعنوان  دانشور  خانم  پدر  است.  كرده  كسب  شيكاگو 
مهندس صنعتى در فير اوكس در نزديكى ساكرامنتو مركز 

ايالت كاليفرنيا بازنشسته شده است.
آقاى ترويس وايوال كه او نيز 28 ساله است، جانشين 
رياست اجرايى تيم مشهور هاكى «پلنگ هاى فلوريدا» از 
NHL (ليگ ملى هاكى) است كه مالكيت آن به خانواده 
وايوال تعلق دارد. او از دانشگاه فوردَهم فارغ التحصيل 

شده است.
عروسى اين دو خانواده عالوه بر نيويورك تايمز، توجه 
بسيارى از رسانه هاى آمريكايى را به خود جلب كرده 
ثروت  دليل  به  داماد  خانواده  شهرت  از  جداى  است. 
افسانه اى شان، مسئوليت داماد در اداره يكى از مهمترين 
جديد  شغل  و  آمريكا  شرق  جنوب  ورزشى  تيم هاى 
همسر نو عروسش در سيستم قضايى ايالت فلوريدا از 

عمده داليل اين توجه عنوان شده است. 

با  همزمان  تركيه،  تبعه  ايرانى  بازرگان  ضراب  رضا 
نزديك شدن به زمان محاكمه در دادگاه فدرال آمريكا 

خواستار تغيير قاضى پرونده شده است.
ضراب كه در آمريكا به اتهام دور زدن تحريم هاى 
ايران بازداشت و زندانى شده، گفته است كه قاضى 
منهتن  در  فدرال  دادگاه  در  او  پرونده  به  كه  برمن 
در  سال 2014  در  پيشتر  مى كند  رسيدگى  نيويورك 
استانبول در گفتگو با روزنامه نگاران درباره يك رشته 
تحقيقات در باره فساد در تركيه اظهار نظرهائى كرده 

بود و بنا براين صالحيت رسيدگى به پرونده اش را 
ندارد.

دفتر قاضى برمن در اين باره اظهار نظرى نكرده است.
پرداخت  درباره  ضراب  رضا  پيشنهاد  برمن  قاضى 
وثيقه 50 ميليون دالرى و آزادى موقت او تا زمان راى 
دادگاه را نپذيرفته و آقاى ضراب همچنان در بازداشت 

به سر مى برد.
او كه فروردين ماه امسال در ميامى آمريكا بازداشت 
شد، در دادگاه نيويورك با رد اتهام كمك به جمهورى 

اسالمى ايران در دور زدن تحريم هاى آمريكا و انتقال 
ميليونها دالر پول به آن كشور خود را بيگناه دانست.

نام رضا ضراب ابتدا سه سال پيش در پى بازداشت 
در تركيه مطرح شد. اين تاجر ايرانى تبعه تركيه، همسر 
خواننده ترك ابرو گوندش است و در سال 2013 به 

اتهام فساد اقتصادى در كشور تركيه بازداشت شد.
ابتدا اعالم شد اتهام او «انتقال غيرقانونى طال از ايران 
به تركيه» است اما مدتى بعد او تبرئه شد و سپس از 

سوى رجب طيب اردوغان مورد تقدير قرار گرفت.

دكتر امان اهللا خان ريگى فرزند رهبر بنيانگذار طايفه ريگى بلوچستان ايران، پس از 
سال ها مبارزه براى حقوق بشر در ايران، در سن 87 سالگى در نيويورك در گذشت.

دكتر ريگى كه در عرصه هاى مختلف سياسى و اجتماعى پيش از انقالب ايران فعال 
بود، در سن 87 سالگى پس از سال ها تالش براى آزادى بيان و حقوق بشر در ايران 

در نيويورك درگذشت. 
آقاى ريگى چهار دوره نماينده مردم بلوچستان در مجلس ملى ايران تا پيش از وقوع 
انقالب 1979 بود. او در مجلس به عنوان منشى كميته روابط خارجى و كميته اقتصادى 

فعاليت مى كرد.
شادروان ريگى در عرصه فعاليت هاى اجتماعى نيز بسيار فعال بودند. رياست انجمن 
فولكوريك ايران، دبيرى سازمان ناشران ايران و سردبيرى روزنامه نداى زاهدان از جمله 

اين كارها بود.
شادروان دكتر امان اهللا خان  ريگى  مدتى نيز رياست بريتيش پتروليوم را در دست 

داشت و كوشيد به صنعت نفت تازه ملى شده ايران كمك هاى شايانى برساند.

آقاى ريگى دو دهه پايانى خود را صرف تالش براى اعاده حقوق اقوام و مذاهب 
اقليت در ايران كرد و كوشش هاى مجدانه اى براى توسعه آزادى بيان در ايران به كار 
بست. او بارها با نمايندگان ملل مختلف در سازمان ملل ديدار كرد و در خصوص 

وضعيت ناهنجار مردم ايران تحت تبعيض هاى مذهبى و قومى سخنرانى كرد.
دكتر ريگى چهارشنبه 24 آگوست 2016 (سوم شهريور) در سن 87 سالگى بدرود 

حيات گفت.

مهدى چوپانى شيروانى 33 ساله كه اقدام به دزدى از بانكى در شهر هو چى مين 
ويتنام كرده بود، پس از تكميل روند دادرسى در آن كشور، به 13 ماه زندان محكوم شد.
مهدى چوپانى شيروانى در سپتامبر سال گذشته حدود ساعت 9 صبح وارد يكى از 
شعب بانك ويتنام در شهر هو چى مين شده و ادعا كرده كه مى خواهد 100 دالر ارز 

بين المللى اش را به «دونگ» واحد پول ملى ويتنام تبديل كند.
وى سپس از اين كار منصرف شده و گفته كه مى خواهد 100 دالري اش كه عالمت 
ستاره داشته را تعويض كند. متصدى بانك 48 اسكناس 100 دالرى را به او مى دهد 
تا هركدام را مى خواهد انتخاب كند. شيروانى در فرصت مناسب 16 اسكناس 100 
دالرى را برداشته و فرار مى كند. سپس با اعالم متصدى بانك و مطلع شدن پليس وى 

دستگير مى شود.
حاال پس از گذشت حدود يك سال دادگاه آقاى شيروانى نهايى شده و قاضى به 13 

ماه حبس براى وى راى داده است.
در ويتنام كليه معامالت با پول ملى صورت مى گيرد و اكثر كسبه از قبول اسكناس هاى 

خارجى از مشتريان توريست خود خوددارى مى كنند.

عروسى ميلياردرها در نيويورك، عروس ايرانى است

رضا ضراب خواستار تغيير قاضى پرونده خود شد

دكتر امان اهللا خان ريگى در نيويورك درگذشت

سارق ايرانى تبار بانك در ويتنام 
كاريكاتور هفتهمحكوم به حبس شد

در كانون خبر:

نو،  گينه  پاپوا  بازداشتگاه  در  ايرانى  پناهجوى  يك 
كه توسط دولت استراليا اداره مى شود و پناهجويان 
جايزه  برنده  برند،  مى  سر  به  آن  در  غيرقانونى 
داخل  در  زندگى  درباره  كه  شد  سياسى  كاريكاتور 

اردوگاه كشيده بود.
 25 پناهجوى  اين  رويترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
ساله كه نام او على است، سه سال زندگى خود در 
بازداشتگاه پناهجويان در جزيره مانوس و مشكالت 
آن را، كه باعث بروز ناراحتى هاى روحى و روانى 

مى شوند، به تصوير كشيده است.
تحت قوانين سختگيرانه مهاجرتى استراليا، هر كسى 
به  شود،  استراليا  وارد  غيرقانونى  بطور  بخواهد  كه 
در  پناهجويان  نگهدارى  مخصوص  هاى  اردوگاه 
نمى  و  شوند  مى  فرستاده  نائورو  و  مانوس  جزاير 

توانند در استراليا بمانند.
كارتونيست  حقوق  المللى  بين  شبكه  اعالم  بر  بنا 
شرايط  تا  داده  خرج  به  كه  شهامتى  بابت  على  ها، 
زندگى در اين بازداشتگاه ها - كه شاهد حوادث و 
اعتراضات متعددى بوده و بسيارى خواستار تعطيلى 

آنها هستند - مورد تقدير قرار گرفته است.
جانت گلبريت وكيل استراليايى على مى گويد اين 
جايزه براى او به عنوان يك كارتونيست جوان خيلى 
زيادى  روحى  صدمات  على  او،  گفته  به  دارد.  معنا 

ديده و نياز به مراقبت و درمان دارد.

كارتون اين پناهجوى جوان ايرانى، كه به نوشته رويترز 
مدركى است دال بر سختگيرانه بودن سياست مهاجرتى 

استراليا، پيشتر در روزنامه گاردين چاپ شده بود.
برنده هاى قبلى اين جايزه، كارتونيست هايى بودند 

كه بابت آثارشان زندانى يا مجازات شده اند.

جايزه جهانى كاريكاتور سياسى به يك پناهجوى ايرانى در 
گينه پاپوآ رسيد
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براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن 
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با همه نامردى ها،يه مرد بود ... يه مرد
از بيوگرافي و ترانه 
شناسي فرهاد بنويسم؟ 
نداند؟  كه  كيست 
سال هاى  با  همزمان 
نخستين  با  هم  فرهاد  چهل،  دهه  فرهنگى  شكوفايى 
ترانه اش، «مرد تنها» كه به زبان فارسى خواند، به اوج 
شهرت رسيد. صدايى متفاوت و از جنسى ديگر. پيش 
از آن كه به ترانه هاى فارسى روى بياورد، رى چارلز ايران 
مى ناميدندش. همانقدر در تفسير ترانه  هاى فارسى مهارت 
داشت، كه در خواندن ترانه هاى انگليسى، به ويژه آن چه 

سياه پوستان خوانده بودند.
پيش از انقالب، هر چه خواند، از ترانه سرايان پاپ نوع 
جديد، شهيار قنبرى، ايرج جنتى عطايى و اردالن سرفراز 
بود. متن  هايى در تلفيق با آهنگ هاى اسفنديار منفردزاده، 
كه به همين گروه مدرن موسيقى تعلق داشت، موسيقى و 

ترانه ى از نوع ديگر را در ايران باب كرد.
جمعه، شبانه ، هفته خاكسترى، سقف، از ترانه هاى به ياد 
ماندنى او در سال هاى پيش از مرگ ترانه در ايران است. 
پس از انقالب آلبوم برف، با تنوع شعرى بسيار از شاعران 
مدرن و سنتى، نيما و ابوسعيد ابوالخير از او به يادگار مانده 

است. مقلدين زياد بودند. اما جانشينى براى او پيدا نشد.
زماني اوج شهرت الويس پريسلى و بيتل ها در آمريكا 
و اروپا همزمان بود با گسترش موسيقى پاپ در ايران. 
هنوز اما موسيقى پاپ نتوانسته بود هواخواهان چندانى 
را به خود جلب كند. برخى آن را مبتذل مى خواندند و 
همچنان به سنت و موسيقى سنتى پايبند بودند، و جوانانى 
هم كه طرفدار اين نوع موسيقى بودند، بيشتر از ريتم و 
حركتى كه با انرژى جوانانه  آنان سازگارتر بود، خوششان 
مى آمد. هنوز سه تفنگدار ترانه سرايى نوين در ايران پا به 
ميدان نگذاشته بودند تا شكل و قامت و محتواى ديگرى به 
ترانه ها ببخشند. سخن از عشق و دلدادگى بود و موى يار 

و دو چشمون سياه.
فرهاد مهراد نيز در آن زمان تنها ترانه هاى بيتل ها را 
بازخوانى مى كرد. تازه همان بازخوانى ها هم اتفاقى بود. 
آنگونه كه فرهاد خود گفته است: در سال 1342 در يك 
مى نواخته،  گيتار  اهواز  در  هتلى  در  نفرى  چهار  گروه 
در حالى كه به خطا در قرارداد او آمده بود كه آواز نيز 
مى خواند. همين خطاى در تشخيص، او را بر آن داشته، با 

سرعت چند آهنگ را تمرين كند.
احتماال ترانه ى yesterday گروه بيتل ها از همان زمان 

به يادگار مانده است. 
فرهاد مدتى نيز با يك گروه موسيقى به نام «سل» كه وابسته 
به يك موسسه خيريه آمريكايى بود، همكارى مى كند. 

همكارى با اين گروه او را با موسيقى سياه پوستان آشنا 
مى سازد و از همان جا شيفته صداى «رى چالز» مى شود. 
ادامه كار در رستوران كوچينى در گروه «بلك كتز»، شهرت 

رى چارلزِ ايران را نيز براى او به همراه داشت.
حاال ديگر سال 48 شده بود و سال بنياد استوديوى طنين. 
بنيانگذاران اين استوديو، تورج نگهبان، ترانه سرا و پرويز 
اتابكى آهنگساز بودند كه جوانان عالقمند را براى ساختن 
كارهاى متفاوت به سوى خود جلب كرده بودند. اما آن كه 
در آغاز به رنگ صداى متفاوت فرهاد پى برد، اسفنديار 

منفردزاده بود.
از آن پس، ديگر ترانه سرايان نوين ايران نيز به او روى 
آوردند. زيرا صداى فرهاد عالوه بر حس و حال، نوعى 
حالت تفسيرى به ترانه ها مى داد، كه با خواست ترانه 
سرايان هم سازگار بود. ترانه هايى كه حاال ديگر رنگ 
و بوى اجتماعى- سياسى داشت و با صداهايى از انواع 
پيشين جور در نمى آمد. جنتى عطايى، سقف را براى فرهاد 
ساخت و اردالن آيينه ها را. آهنگسازانى چون محمد اوشال 
و واروژان با خسته و اسير شب و هفته خاكسترى به او 

روى آوردند.
«جمعه» اما دومين ترانه اى بود كه با همكارى شهيار و 
اسفنديار، به صداى فرهاد سپرده شد. ترانه اى كه بالفاصله 

پس از انتشار در زمره ى ترانه هاى معترض جاى گرفت.
داره از ابر سياه خون مى چكه/جمعه ها خون جاى بارون 

مى چكه/نفسم در نمى ياد/جمعه ها سر نمى ياد
شهيار قنبرى اما مى گويد كه اين ترانه حس واقعى من از 
جمعه بوده. فرهاد در جايى گفته است كه پس از خواندن 
اين ترانه، خانم مسنى از اقوام او كه اصال اهل اينگونه 
موسيقى نبوده، به او مى گويد: من سال ها بود مى خواستم 

همين چيِزها را بگويم و نمى توانستم.
فرهاد هم معتقد بود كه متن «جمعه» به گونه اى بود كه 
گوئى هزاران نفر همين ها را با هم فرياد مى كنند. اما معترض 
بودن ترانه جمعه را فرهاد به گردن آهنگساز مى اندازد و 
مى گويد: شايد آهنگساز آن را به جمعه واقعه سياهكل 
ارتباط داده باشد. به هر حال براى اغلب ما، همچنان جمعه 

روز بدى است. روز بى حوصلگى.
فرهاد احتماال در مورد آهنگسازى اسفنديار، چندان هم 
به خطا نرفته است. زيرا منفرد زاده در آغاز شعرهاى بودار 
سياسى/ اجتماعى را جست و جو و انتخاب مى كرد، و بعد 

روى آن آهنگ مى  ساخت. 
ديگر تب و تاب انقالب فراگير شده بود. آن ها كه مذهبى 
هم نبودند در اين تب داغ شدند. فرهاد به گفته اسفنديار 
منفردزاده، پيش از انقالب، مسلمان معتقدى بود، نماز 

مى خواند و روزه مى گرفت.

فرهاد هم به سان برخي ديگر تصور مى كرد، كه ديگر پا 
در بهشت موعود گذاشته، و در اين بهشت، روياهاى او 
هم به تحقق خواهد پيوست. اين بار شعر سياوش كسرائى 

است كه منفردزاده را به خود جلب مى كند.
«محمد» از نخستين ترانه هايى است كه پس از انقالب با 
صداى يك خواننده پاپ قديمى به اجرا در مى آيد. باور 
ذهنى فرهاد، و كوششى كه در تاثير گذارى آن به كار گرفته 

شده بود، محمد را نيز، در جرگه  ترانه هاى روز جاى داد.
و  ترانه سرايان  و  بود  شده  صادر  ترانه  اعدام  حكم 
سال ها  رفتند.  گوشه اى  به  يك  هر  نيز  آن  خوانندگان 
سكوت بود و فرهاد هم همچون ديگران در انزوا به سر 

مى برد.
با باز شدن دريچه هايى كه نور اميدى از آن سوسو مى زد، 
فرهاد دو ترانه ى «كهن بوم وبر» با شعرى از مهدى اخوان 
ثالث و «كوچ بنفشه ها» از محمد رضا شفيعى كدكنى را 
منتشر كرد. پس از آن آلبوم «برف» كه نام آن از شعر نيما 

وام گرفته شده بود، به بازار آمد.
در طول سال هاي پس از انقالب صدا و سيماي ايران تا 
توانست از آثار او سو استفاده هاي سياسي كرد. فرهاد اما 
خود همه جا اظهار كرده بود كه رضايتي بر اين امر ندارد. 
القصه، درنهايت؛ اجراى چند كنسرت در خارج از كشور، 
از جمله در آلمان، امكان ديدارى مجدد با فرهاد را فراهم 
كرد. بارانى بر تن، همچنان با چشمانى بسته، مثل زمانى كه 
در كوچينى مى خواند و با همان احساس و همان صدا، 
به روى سن رفت. آخرين ديدار، با خواننده اى سخت 
متواضع و فروتن و بى ادعا، كه خودش مى گفت من در 

كار موسيقى يك مبتدى هستم، نه يك آدم كار آزموده.
او در زمستان سال 2002 در پاريس درگذشت.

اما سخن از مرگ چرا؟ 
براي شازده كوچولوي روزگار طاليي ايران كه پس از 
سال ها انزوا را بر ابتذال ترجيح مي داد تنها مي توان غبطه 
خورد؛ كه كجاست آنكه هيچ گاه عكسي از خود به ديوار 
خانه  در  آلمان  اجراي  همان  از  مگر  نداشت 

«بتهوون».
گاهي مي انديشم كه نرفته، همينجاست پيش ما، فقط از 
خانه بيرون نمي آيد، نه كه مردم گريز باشد، پاكيزه و تميز 

است، حواسش به دست هايش هست.
9 شهريور گرامي باد كه سالروز تولد اوست . او كه يه 

مرد بود يه مرد.....
ميهمانخانه  اين/  از  است  گرفته  سخت  دلم  من 
مهمان كش روزش تاريك/ كه به جان هم/ نشناخته، 
انداخته است/ چند تن خواب آلود/ چند تن ناهموار/ 

چند تن ناهشيار.../

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى
يادى از فرهاد مهرداد به بهانه سالگرد تولدش:
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در فاصله سال هاى 1940 تا 1960 اياالت  متحده 
و بريتانيا قصد داشتند تا در صورت حمله احتمالى 
بين  از  را  عراق  و  ايران  نفتى  تجهيزات  شوروى، 

ببرند.
سالح  از  استفاده  كه  مى دهند  نشان  جديد  اسناد 
هسته اى در ايران و عراق يكى از گزينه هاى بريتانيا 

بوده است.
 اين مجموعه شامل 12 سند دست اول است كه 
در23 جون 2016 در واشنگتن دى سى و بر اساس و 

طبقه بندى «استيو اورلى؟» منتشر شده است.
در شماره پيشين ايرانشهر براى نخستين بار به زبان 
فارسى 4 سند از اين مجموعه را مطالعه كرديد. در 
اين شماره تعدادى ديگر از اين اسناد به حضورتان 

معرفى مى شود: 
 

سند شماره 5
تلگرام هيات نظامى نيروهاى مشترك بريتانيا 

به وزارت دفاع، لندن،
May 2, 1951, Top Secret Cypher Telegram

1899-33 POWE منبع: آرشيو ملى

نيروهاى  نظامى  هيات  سوى  از  سيا  گزارش   
مشترك (يك گروه نظامى كه در جنگ جهانى دوم 
همكارى با اياالت متحده آمريكا تشكيل  به  منظور 
شد)، به صورت دو تلگرام فورى به وزارت دفاع در 

لندن فرستاده شد.
وزارت دفاع متقاعد شد استفاده از نيروهاى نظامى 
براى پيشبرد نقشه مضايقه نفتى الزم است يا اينكه 
بريتانيا  سلطنتى  ارتش  مهندسان  از  دست كم  بايد 
براى اجراى نقشه در ايران و عراق استفاده كرد اما 
«روش  آرامكو  همكارى  با  سيا  مى شد  گفته  اكنون 
عملكرد رضايت بخشى» را تهيه كرده است كه تماما 
متحده  اياالت  و  است  متكى  غيرنظاميان  كمك  بر 
نفتى  حوزه هاى  همه  در  روش  اين  از  دارد  قصد 

خاورميانه بهره بگيرد.
نقشه تا آنجايى پيش رفته است كه كاركنان آرامكو 
حال  در  سعودى  عربستان  نفتى  حوزه هاى  در 
بريتانيا  درخواست  به اين ترتيب  و  هستند  آموزش 
و  قطر  كويت،  در  نفتى  مضايقه  طرح  توسعه   براى 

بحرين با مشكل مواجه مى شد.
 

در تلگرام دوم به سياست دوگانه بريتانيا اشاره شد 
كه مسائل را پيچيده كرده بود، به ويژه پس از آنكه 
آمريكا طرح بريتانيا و عدم همكارى با شركت هاى 

نفتى انگليس را مورد انتقاد قرار داد.
مقامات  به  بريتانيا  مك گى،  اولتيماتوم  از  پس 
در  طرح  اين  پيشبرد  براى  كرد  اعالم  آمريكايى 
ايران و عراق قصد همكارى با شركت هاى نفتى را 
ندارد اما در حقيقت آن ها مشغول به همكارى بودند 
ولى ِسر توماس فريزر، رئيس كمپانى نفت ايران - 
كه  بود  شده  همكارى  به  حاضر  شرطى  به  انگليس 
آمريكا از اين ماجرا بويى نبرد. او مى ترسيد يكى از 
نزد  را  موضوع  اين  آمريكا  در  رقيبش  كمپانى هاى 
حكومت ايران افشا كند و به اين ترتيب جايگزين اين 
شركت در ايران شود اما مخفى  نگه  داشتن اين امر از 
آمريكا نيز ممكن نبود و سيا و وزارت امور خارجه 

از اين موضوع اطالع يافتند.

سند شماره 6
خاور  اداره  مدير  و  سيا  سازمان  نامه  تفاهم 

نزديك و شما آفريقاى وزارتخارجه 
 May 28, 1951, Top Secret

1899-33 POWE منبع: آرشيو ملى

مقتم  يك  كه  نامه ايست  تفاهم  متن  سند  اين 
وزارتخارجه و ظاهرا سفير بريتانيا در واشنگتن در 

انعقاد آن با سازمان مركزى اطالعات اياالت متحده 
CIA نقش اصلى را بازى كرده است.

آمريكايى ها  براى  نگرانى  رفع  اصلى  موضوع 
نسبت به سياست هاى دوگانه بريتانيا در منطقه است 
بوده   5 شماره  سند  در  مطزح  دوم  تلگرام  موضوع 

است و تنها 26 روز پس از آن به امضا رسيده.
مقطع  اين  در  بريتانيا  كه  مى دهد  نشان  توافق  اين 
طرح آمريكايى ها در مورد آرامكو و نفت عربستان 
در  جدى  نگرانى هاى  هنوز  مشخصا  اما  پذيرفته  را 
قبال منابع نفتى ايران، عراق  و كويت دارد و اصوال 
عربستان  در  آمريكايى ها  روش  به  تنها  نمى تواند 
اكتفا  كويت  و  قطر  خصوصا  مناطق  اين  ساير  براى 
بررسى  روند  نامكه  تفاهم  اين  اساس  بر  لذا  كند. 
بيشتر در ضورت نياز به اجراى طرح مضايغه نفتى 

همچنان در دستور كار قرار دارد.

سند شماره 7
وزارت  به  بريتانيا  خارجه  امور  وزارت  نامه  

سوخت و انرژى،
June 7, 1951, Top Secret

1899-33 POWE منبع: آرشيو ملى
 

اين گزارش كه از وزارت امور خارجه به وزارت 
سوخت و انرژى ارسال شده، يكى از معدود اسنادى 
است كه در آن به نقش MI6، معادل بريتانيايى سيا، 
اشاره  نفتى  مضايقه  سياست  از  منتشرشده  اسناد  در 
آ تى  جلسات  در   MI6 مى رفت  انتظار  است.  شده 
مربوط به سياست مضايقه نفتى شركت داشته باشد 
و به نقش اين سازمان در پيشبرد طرح اشاره شده 
 MI6 است. اين گزارش ذكر كرده كه حضور آتى
در صورت نياز به عمليات ويژه بررسى خواهد شد 
ممكن   MI6 آمده  ديگر  بريتانيايى  سند  يك  در  و 
چاه هاى  كردن  مسدود   براى  مخفى  عمليات  است 
نيست  مشخص  اما  دهد  انجام  عراق  و  ايران  نفت 
كه آيا سازمان اطالعاتى بريتانيا در اين نقشه يا ديگر 
طرح هاى سياست مضايقه نفتى شركت كرده است 

يا خير.
 
 

سند شماره 8
يادداشت هاى داخلى وزارت سوخت و انرژى
11, 1951, Top Secret

1899-33 POWE منبع: آرشيو ملى
 

نقشه   دادن  قرار  الگو  براى  آمريكا  اصرار 
مديران  نارضايتى  مورد  اوقات  برخى  آرامكو 
سند،  اين  مى شد.  انگليس  نفتى  شركت هاى 
وزارت  از  مورفى  لزلى  مالقات  گزارش 
مدير  ساثول،  فيليپ  با  انرژى  و  سوخت 
اين  است؛  كويت  نفت  كمپانى  بريتانيايى 
ولى  مى شد  اداره  انگليسى ها  سوى  از  كمپانى 
انگليس   - ايران  نفت  كمپانى  به  آن  از  بخشى 
كمپانى  اختيار  در  ديگر  بخش  و  داشت  تعلق 
آمريكايى  مقامات  بود.  خليج  نفت  آمريكايى 
كمپانى  كاركنان  بيشتر  كردند  ادعا  بتدا  ا در 
به  ساثول  اما  هستند  آمريكايى  كويت  نفت 
نفت  كمپانى  كارمند   600 از  گفت  مورفى 
به  و  هستند  آمريكايى  نفر   40 فقط  كويت 
بريتانيايى  مقامات  كه  شد  داده  اطمينان  ساثول 
كويت  نفت  كمپانى  نفتى  مضايقه   سياست  در 
مالقات،  جلسه   اين  از  پس  هستند.  دخيل 
كويت  نفت  كمپانى  كارمندان  اسامى  ساثول 
نظر  در  نفتى  مضايقه  نقشه  انجام  براى  كه 

كرد. فراهم  را  بودند  شده  گرفته 

 سند شماره 9
وزارت  در  سيا،  پروسينگ،  جورج  ديدار  شرح 
 ،1951 ژوئن   26 بريتانيا،  انرژى  و  سوخت 

فوق محرمانه.
1899-33 POWE منبع: آرشيو ملى

 

مهندس  جعلى  عنوان  با  سند  اين  در  كه  پروسينگ 
مشاور آرامكو شناخته مى شود با مقامات بريتانيايى در 
لندن ديدار كرد. اين يك جلسه  آمادگى براى جلسات 
ديگر در عربستان سعودى با شركت مديران آرامكو، 
نفت كويت، پتروليوم بحرين و پتروليوم قطر محسوب 
مى شد و انتظار مى رفت جيمز مك فيرسون از شركت 
نفت آمريكا - اينديپندنت نيز در اين جلسه حضور 
داشته باشد. اين كمپانى كه حقوق نفت مناطق خنثى 
كويت را در اختيار داشت بعدها به سياست مضايقه 

نفتى پيوست.
 پروسينگ در لندن به  دنبال اسامى كارمندان دولت 
و  بحرين  كويت،  در  مخفيانه  به طور  كه  بود  انگليس 
از  همچنين  او  بودند.  عمليات  انجام  به  مشغول  قطر 
طرح «نظامى  كردن» كاركنان آرامكو سخن گفت؛ اين 
كاركنان پيش از اجراى نقشه مضايقه نفتى به نيروهاى 
به  كه  صورتى  در  به اين ترتيب  و  مى پيوستند  نظامى 
نظامى  زندانى  درمى آمدند،  شوروى  نيروهاى  اسارت 
محسوب شده و مصونيت بيشترى مى يافتند. در اين 
جلسه مقامات ارشد نفت كويت، پتروليوم بحرين و 
پتروليوم عراق به پروسينگ معرفى شدند و آن ها براى 
همكارى اعالم آمادگى كردند. بريتانيا همچنان مسئول 
اجراى سياست مضايقه نفتى در عراق بود ولى مخالفتى 

براى همكارى پتروليوم عراق با سيا نشان نداد.
 

 سند شماره 10
سياست  به  مربوط  بيانيه  ملى،  امنيت  شوراى 

NSC176
December 22, 1953, Top Secret

 ،NSC منبع: كتابخانه رياست جمهورى آيزنهاور، مجموعه
زيرمجموعه اوراق سياست گذارى، جعبه شماره 8.

 
قدرت   به   از  پس  روز  چند  فقط  آيزنهاور  دولت 
با  كه  را   2/26  NSC  ،1953 سال  در  رسيدن 
و  داد  قرار  بازنگرى  بود،  شده  مواجه  مشكالتى 
آرامكو در سال 1952 حمايت خود از طرح مضايقه  
نفتى را منتفى اعالم كرد و خواستار آن شد كه تمامى 
مواد منفجره مربوط به اجراى اين طرح از امالك اين 
كمپانى به خارج منتقل شوند؛ اين اتفاق زمانى رخ 
عربستان  دولت  نشد  حاضر  متحده  اياالت  كه  داد 

سعودى را از اين سياست آگاه كند.
 NSC176 2/26 پس از بازنگرى، با سياست NSC
جايگزين و سپس NSC 5401 ناميده شد؛ اين سياست 
جديد به  دنبال مسدود  كردن چاه هاى نفتى بود و درپى 
راهى بود تا خأل ايجاد شده به  وسيله آرامكو را پر كند 
و اگر امكان تخريب از طريق عمليات زمينى ممكن 
نبود، ارتش به عنوان آخرين راه حل وارد ماجرا مى شد 
اما وزارت دفاع حاضر به انجام عمليات تخريب زمينى 
كه  مى يافت  اهميت  آنجايى  از  تاكتيك  اين  و  نبود 
تأسيسات نفتى به جاى تخريب به طور موقت از كار 
مى افتادند تا بعدها دوباره استفاده شوند. رابرت كاتلر، 
مشاور امنيت ملى آيزنهاور، در جلسه شوراى امنيت 
ملى كه NSC 5401 تأييد شد، اعالم كرد اميدوار است 

سيا و آرامكو با يكديگر همكارى كنند.
ويليام چندلر، معاون مدير شركت تپالين كه لوله هاى 
نفتى سراسر عربستان را در دست داشت و زيرمجموعه  
آرامكو  كرد  اعالم  مى شد،  محسوب  آرامكو  كمپانى 
قصد دارد همكارى خود را افزايش دهد. چندلر پيش 
از مرگش در مصاحبه اى با نگارنده اين مقاله گفت 
فردى  با  ديدار  منتظر  گفت  او  به  آرامكو  كل  رئيس 
باشد تا يك «برنامه مخصوص» براى تپالين مشخص 
لوله هاى  پمپ هاى  شوروى،  حمله  ابتداى  در  كنند. 
نفتى به وسيله ناظران تاپالين از كار مى افتادند. آن ها 
آموزش استفاده از مواد منفجره مى ديدند؛ موادى كه 

زير تختخواب آن ها انبار شده بود.
مضايقه  «سياست   5401  NSC مى رسيد  نظر  به 
تا  آن  دامنه   و  كرده  احيا  ديگر  بار  را  نفتى» 
پااليشگاه هاى  و  لبنان  در  آمريكايى  پااليشگاه هاى 
يك  و  است  يافته  گسترش  مصر  در  انگليسى 
پااليشگاه در سوريه كه طرح ساخت آن در دست 
بود نيز پس از تكميل، تحت پوشش اين طرح قرار 
مى گرفت. بريتانيا چندين مورد در اسرائيل و تركيه 
را نيز زير نظر گرفت تا در صورت نياز، اين كشورها 

نيز تحت پوشش اين سياست قرار بگيرند.
 

Steve Everly                       :در جهان سياست

The National Security Archive:
طرح   بريتانيا 

براى حمله اتمى به تاسيسات نفتى ايران

www.iranshahrnewsagency.com

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

ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند

قسمت دوم

ادامه در شماره آينده
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جمعه 12 شهريور/2 سپتامبر
 1307 خورشيدى (1928 ميالدى)

ساختمان مقبره فردوسى آغاز شد.
اين بناى فاخر به دست شادروان هوشنگ سيحون 
بر پايه طرح پيشين كريم طاهرزاده بهزاد، با كمى 
تغييرات در ابعاد و اندازه و تزئينات، طراحى و 

بازسازى شد.
سركار و معمار مجرى ساختمان حسين لرزاده و 
حسين حجارباشى زنجانى و تقى دروديان مباشر 

ساخت اين بنا بودند.
ساختمان كنونى آرامگاه در سال 1313 هم زمان 
 . يافت.  گشايش  فردوسى  هزاره  آيين هاى  با 
مقبره  و  پرسپوليس  بناهاى  شكل  به  كه  آرامگاه 
سه  از  است  شده  ساخته  پاسارگاد  در  كورش 
آن،  بخش  اولين  كه  است  شده  تشكيل  قسمت 
ميانى ترين بخش است و از سنگ قبرى از جنس 
مرمر به ابعاد 1/5×1 متر و حدود نيم متر ارتفاع 
تشكيل شده است و در مركز در سكوى مرمرى 
قرار گرفته است. بخش دوم شامل تاالرى مربع 
شكل است كه از سنگ مرمر ساخته شده و داخل 
آن با كاشى تزئين گشته است و چهار ستون بلند 
با دو سر ستون بزرگ در چهارگوشه اين تاالر 
موجود مى باشد و تصوير مردى بالدار در باالى 
كه  است  گشته  ايجاد  اصلى  بناى  جنوبى  ضلع 
مى آورد  ياد  به  بيشتر  را  پرسپوليس  ويژگى هاى 
و سومين بخش محوطه پلكانى پوشيده از سنگ 
مرمر است كه اتاق روى آن قرار گرفته است و 
آن  ديوار  روى  فردوسى  اشعار  از  زيادى  تعداد 
حك گشته است كه حسين حجار باشى زنجانى 
سنگتراشى سنگ هاى بنا و قبر را انجام داده است 
و سنگ نوشته هاى آرامگاه را كه به خط نستعليق 
طاهرزاده  آثار  از  مى باشد  فردوسى  اشعار  از  و 

است.
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

با  ايران  بيمه  سهامى  شركت  تأسيس 
سرمايه20ميليون ريال 

1318 خورشيدى (1939ميالدى)
اعالم بى طرفى دولت ايران در جنگ دوم جهانى

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
رسمى  زبان  با  آذربايجان  مختارِى  خود  اعالم 

تركى، توسط سيدجعفرپيشه ورى
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

نخست  زاهدى-  اهللا  فضل  سپهبد  درگذشت 
وزير پس از كودتاى 28 مرداد- درژنو

1348 خورشيدى (1969ميالدى)
درگذشت پروفسور آرتور پوپ- ايرانشناس و 

پژوهنده آمريكايى - درشيراز
1371 خورشيدى (1992ميالدى)

درگذشت پروفسور محمود حسابى -بنيانگذار 
فيزيك نوين ايران

شنبه 13 شهريور/3 سپتامبر
1286 خورشيدى (1907ميالدى)

مديريت  به  القدس»  «روح  روزنامه   انتشار 
سلطان العلماى خراسانى در تهران

1355 خورشيدى (1976)
كنفرانس انقالب آموزشى رامسر گشايش يافت

1381 خورشيدى (2002ميالدى)
«گنجشگك  مهراد،خواننده  فرهاد  درگذشت 

اَشيَمشى» در پاريس

يكشنبه 14 شهريور/4 سپتامبر
1306 خورشيدى (1927ميالدى)

اجبارى شدن قانون ورزش درمدارس كشور
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

درگذشت پروفسور محسن هشترودى – رياضى 
دان، شاعر و استادممتاز دانشگاه

و  تحصيل،  تهران  در  دارالفنون  مدرسه  در  او 
مدرك دكتراى خود را در رياضيات از دانشگاه 
سوربن در فرانسه دريافت كرد. پس از بازگشت 
به تهران، مقام استادى دانشسراى عالى، رياست 
دانشگاه تبريز و رياست دانشكده علوم دانشگاه 
از  هشترودى  پروفسور  بود.  عهده دار  را  تهران 
و  شعر  به  بود،  پايه  علوم  سرسخت  طرفداران 
بيان  توانايى  و  داشت،  عالقه  فلسفه  و  موسيقى 
به  وى  بود.  دارا  را  ساده  زبان  به  علمى  مطالب 
عنوان يك متفكر منتقد پيشرو و رياضيدان نامدار 
ايرانى، داراى اهميت نمادين و شخصيتى اثرگذار 

در جامعه علمى معاصر ايران بوده است.
1375 خورشيدى (1996ميالدى)

درگذشت ولى اهللا خاكدان -از پيشگامان طراحى 
صحنه درسينماى ايران

1385 خورشيدى (2006ميالدى)
درگذشت مهدى بهار دانشمند و جامعه شناس 
و خالق كتاب«ميراث خوار استعمار» بر اثر سكته 

قلبى در كانادا. 
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

 71 سن  در  ايمانى  ثابت  نورالدين  درگذشت 
سالگى بر اثر تومور مغزى در لوس آنجلس 

دوشنبه 15 شهريور/5 سپتامبر
1295 خورشيدى (1916ميالدى)

سيدحسن  مديريت  به  «كاوه»  روزنامه   انتشار 
تقى زاده در برلين

انقالب  رهبران  از  تقى زاده،  سيدحسن 
مشروطيت، از رجال سياسى بحث انگيز معاصر و 
از شخصيت هاى علمى و فرهنگى ايران معاصر، 
در زمره كسانى است كه جمعى به شدت هوادار 
و موافق، و مخالفانى از طيف هاى گوناگون دارد. 

وى مدتى رئيس مجلس سناى ايران بود.
منابع زيادى درباره او انتشار يافته، اما جنبه هايى 
از زندگى سياسى او هنوز ناشناخته، كم شناخته و 

در معرض مجادالت سياسى قرار دارد.
1310 خورشيدى (1931ميالدى)

سفرمحمدرضا پهلوى وليعهد به سوييس براى 
تحصيل

1325 خورشيدى (1946ميالدى)
برگزارى ميتينگ بزرگ حزب دمكرات ايران در 

ميدان توپخانه با حضور قوام
1327 خورشيدى (1948ميالدى)

برقرارى روابط سياسى ايران با عربستان سعودى، 
و آزاد شدن زيارت مكه براى ايرانيان
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

تحريم خريد نفت ايران ازسوى دولت انگلستان
1334 خورشيدى (1955ميالدى)

تأسيس اداره  اطالعات در ستاد ارتش
1357 خورشيدى (1978)

دبير   – سفرى  محمدعلى  جرم  اعالم  انتشار 
مطبوعات-  خبرنگاران  و  نويسندگان  سنديكاى 

عليه داريوش همايون وزير سابق اطالعات

سه شنبه 16 شهريور/6 سپتامبر
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

شاهزاده  مديريت  به  «سياست»  روزنامه   انتشار 
عباس ميرزا (عباس اسكندرى) در تهران

1308 خورشيدى (1929)
تصويب قانون تابعيت ايران در پانزده ماده در 

مجلس
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

پارسى)،  (صديقى  ياحقى  پرويز  زادروز  
آهنگساز و نوازنده ى ويولون

1333 خورشيدى (1954ميالدى)
زادروز هوشنگ مرادى كرمانى، نويسنده

1351 خورشيدى (1972ميالدى)
اعدام مهدى رضايى به حكم دادگاه نظامى

1353 خورشيدى (1974ميالدى)
بمباران نوار مرزى ايران توسط عراق

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
انتصاب ارتشبد غالمعلى اويسى به فرماندارى 
نظامى تهران  و برقرارى حكومت نظامى درتهران 

و يازده شهر ديگر
  1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

مهندس  مديريت  به  «ميزان»  روزنامه ى  انتشار 
مهدى بازرگان

1360 خورشيدى (1981 ميالدى)
لندن،  در  ايران  اسالمى  جمهورى  كنسولگرى 
مورد حمله قرار گرفت و 54 نفر توسط پليس 

لندن بازداشت شدند

چهارشنبه 17 شهريور/7 سپتامبر
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

درگذشت سيدمحمد هاشمى- نماينده  مجلس، 
روزنامه نگار و مديرروزنامه  «اتحاد ملى»

و  نويسنده   - شفق  رضازاده   دكتر  درگذشت 
سياستمدار

1357 خورشيدى (1978) 
شاهنشاهى  وارتش  مردم  درگيرى  و  تيراندازى 
در ميدان ژاله و كشته شدن 86 نفر از مردم طبق 

مدارك دولتى آن زمان(جمعه  سياه)

پنجشنبه 18 شهريور/8 سپتامبر
1298 خورشيدى (1919)

ضياءالواعظين،  امين الضرب،  شدن  زندانى 
افراسياب آزاد، فرخى يزدى و ميرزاده عشقى به 
جرم مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد 1919 

بين ايران وانگليس
1318 خورشيدى (1939ميالدى)

و  شاعر  كدكنى،  شفيعى  محمدرضا  زادروز  
پژوهشگر

1334 خورشيدى (1955ميالدى)
تأسيس اداره  بازرسى كل كشور

1348 خورشيدى (1969ميالدى)
درگذشت جالل آل احمد -نويسنده و مترجم

1335 خورشيدى (1956ميالدى)
تهيه و تقديم اليحه تأسيس سازمان اطالعات و 

امنيت كشور(ساواك)به مجلس 
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

كناره گيرى اميرعباس هويدا از وزارت دربار
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

زادروز  بنيامين بهادرى خواننده ى موسيقى پاپ

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
2 تا 8 سپتامبر  (12 تا 18 شهريور)

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.
اكنون هفت بار به او شليك كرده ام...

نگران نباش، چيزى نمانده كارش تمام شود
در پايان ژوئن 1941 هنگ 528 پياده نظام در راه ژيتومير بود كه تا در آن جا به 
استراحتگاه مستقر شود. در آن زمان، من فرمانده جنگ بودم. آن روز بعد ازظهر كه به 
مقصد رسيديم، صداى رگبار تفنگ ها در فاصله هاى منظم به گوشمان رسيد و هر بار 
كمى بعد، صداى شليك هفت تير مى آمد. صداى شليك زياد دور نبود. تصميم گرفتم 
بروم و قضيه را بررسى كنم. پس با دو افسر ديگر به سوى صداى شليك تفنگ ها رفتيم 
تا ببينيم چه خبر است. چيزى نگذاشت كه دريافتيم رويداد بى رحمانه اى در آن جا در 
حال وقوع است زيرا پس از مدتى ديديم شمار زيادى سرباز و غيرنظامى به خاكريز 
مقابل ما هجوم آوردند. به ما گفتند كه پشت خاكريز در فاصله هاى منظم زمانى اعدام 
در جريان است. نمى توانستيم آن سوى خاكريز را ببينيم، اما به فاصله زمانى مرتب، 
صداى سوت مى شنيديم و پس از آن صداى همزمان ده رگبار تفنگ و پس از مدتى 

صداى شليك هفت تير.
سرانجام موفق شديم از خاكريز باال برويم اصال آماده ديدن منظره پيش رويمان نبوديم. 
با صحنه اى چنان شنيع و سنگ دالنه روبه رو شديم كه ما را كامال درهم شكست و  
غرق وحشت كرد. گودالى در زمين بود به درازاى هفت هشت متر و به پهناى شايد 
چهار متر. خاك را پس از كندن گودال در يك سوى آن كپه كرده بودند. جويبارهاى 
خون بر اى كپه خاك و ديواره هاى گودال لكه هاى سرخ به جا گذاشته بودند. خود 
گودال پر بود از پيكره هاى بى شمار انسانى از هرگونه، مرد و زن. تشخيص واضح 
پيكره تمام اجساد دشوار بود. به همين سبب نمى شد عمق گودال را تخمين زد. پشت 
كپه خاكى كه از حفر گودال درست شده بود يك جوخه ى پليس تحت فرمان يك 

روى  بودند.  ايستاده  پليس  افسر 
بود.  خون  رد  اونيفرم هايشان 
سربازهاى يكان هايى كه در آن جا 
مستقر بودند دور گودال با فاصله 
حلقه بزرگى زده بودند. برخى از 
آن ها مايو به تن داشتند و همگى 
همين  به  بودند.  رويداد  آن  ناظر 
تعداد هم غيرنظامى از جمله زنان 
و كودكان حضور داشتند. هنگامى 
شدم  نزديك  خيلى  گودال  به  كه 
چيزى ديدم كه تا امروز نتوانسته ام 
يك لحظه فراموشش كنم. در ميان 
جسدهاى گودال پيرمردى با ريش 
سفيد افتاده بود كه هنوز عصايش 

به بازوى چپش آويخته بود. معلوم بود پيرمرد هنوز زند است. چون نفس نفس مى زد. 
از يكى از پليس ها خواستم او را خالص كند و او در پاسخ به لحنى شوخ گفت: «تا 
حاال هفت بار به شكمش شليك كرده ام. نگران نباش، چيزى نمانده كارش تمام شود.»

سرگر كارل روسلر
«بنا بر اطالعات مربوط به گزارش نهايى گروه رزمى سى در مورد اين عمليات، حدود 
2000 يهودى در عمليات كشتارى كه سرگرد كارل روسلر توصيف كرد در دو سه 

كيلومترى خارج ژيتومير كشته شدند.»
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رويدادهاى هفته:
سپتامبر 2016 جمعه 2  از   

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

كند مى  برگزار  ايران  هنر  كانون 

عارف نامه با حضور هما سرشار 
يكشنبه 30اكتبر ساعت 7 شب 

بليط در شركت كتاب موجود است.
818 908 08 08
American Jewish 

University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

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

كيپور يوم  مراسم 

سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 اكتبر
بليط در شركت كتاب موجود است

323 654 4700
 Beth El Synagogue
1317 N. Crescent Heights 

Blvd.,
  W Hollywood, CA 90046  

خوانى  شعر  مراسم 

با نواى دلنشين فريدون فرح اندوز 
چهارشنبه 14 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر 

وروديه رايگان 
818 9 08 08 08
310 477 7477

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

استرانز و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 9 سپتامبر 

323 466 2210

Catalina Jazz Club 
6725 West Sunset Blvd.,
Hollywood, CA 90028

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

تندرستى و  رقص  آموزش 

با الدن همايون صفت
سه شنبه ها ساعت 7 تا 8/30 شب 

310 962 7010

11660 W. Olympic Blvd., 
Los Angeles, CA 90064

عصرانه اى در باغ رنگ و چرخش و نوا 

با هنرمندى شهال سپهر بى بى 
شنبه و يكشنبه 10 و 11 سپتامبر 

323 229 3600

Pacific Art Center 
10469 Santa Monica Blvd.,
Los Angeles, CA 90025

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

هشانا روش  نيايش  مراسم 

دوشنبه و سه شنبه 3 و 4 اكتبر
بليط در شركت كتاب موجود است

323 654 4700
Beth El Synagogue
1317 N. Crescent Heights 

Blvd.,
  W Hollywood, CA 90046  

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

تازه هاى مديريت ذهن 

همراه با دكتر فوژان زينى
بعد  تا 2  بامداد  ساعت 11  سپتامبر  يكشنبه 4 

از ظهر
310 498 6015

Ronald Reagan UCLA Medical
757 Westwood Plaza,
Los Angeles, CA 90095

فيالرمونيك اركستر 

به رهبرى: هانى بال
شنبه 24 سپتامبر ساعت 7 شب

بليط در شركت كتاب موجود است

818 9 08 08 08
Smothers Theater,
Pepperdine University 
24255 Pacific Coast Hwy
Malibu, CA 90263

مهرگان  جشن 

يكشنبه 9 اكتبر از ساعت 11 صبح
وروديه  10 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است
818 700 0089
Hilton Hotel Universal City
555 Universal Hollywood 

Drive, 
Universal City, CA 91608

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

پناه  حجت  عباس  نقاشى  نمايشگاه 

يكشنبه 25 سپتامبر ساعت 4 تا 8 شب

 
Bergamot Station

2525 Mishigan Ave., D- 4  
Santa Monica, CA  90404  

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

سپتامبر سوم  تا  اول 
ماه در برج Sagitarius (ميزان) قرار دارد كه با حضور ساتورن و مارس قدرت بسيارى براى شروع پروژه هاى گوناگون از قبيل پژوهش، تجسس، 

مسافرتهاى خارجى و ... فراهم مى شود.  براى ادامه تحصيل زمان مناسبى است. در تفريح و خوشگذرانى افراط نكنيد.

سپتامبر پنجم  و  چهارم 
ماه و خورشيد در برج Virgo (سنبله) است و حداكثر توان اين ماه براى سرو سامان دادن و تفكيك و كمال گرايى ميسر خواهد بود. زياد به جزييات 
اهميت بدهيد، ممكن است سوژه كلى و دليل اصلى را از خاطر ببريد. با كمك گرفتن از 4 سياره ديگر در عنصر خاك مى توانيد به ارتباطات عاطفى 

و امور كارى سر و سامان دهيد.

سپتامبر هشتم  و  هفنم  ششم، 
وقت تحسين كردن فرا رسيده است. با گفتارى مهربان و صميمى مى توانيد در دل همه جا باز كنيد و حتى عبوس ترين افراد را به راحتى رام خود 
گردانيد. در اين ايام كه گردش ستارگان و حلول ماه خبر از تغيير فصل مى دهد طبيعى است كه طبيعت ما هم بسان مادر طبيعت به تحول روگذارد 

و مستعد تغييرات عمده باشد. تصميمات مهم را با اداره و پشتكار اتخاذ نماييد.

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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ــن و دلى  ــا با قلبى مطمئ م
ــوده يوزپلنگ را در ايران  آس

منقرض كرده ايم.
ــيد كه  همين هفته خبر رس
ــاده در  ــا دو يوزپلنگ م تنه
است.  شده  ــايى  شناس ايران 
ــتمرار فاجعه اى  اين يعنى اس
كه به انقراض ختم مى شود. 
ــارورى و زايش در  ــى ب يعن

يوز ايرانى به حداقل ممكن رسيده است.
ــا در ايران  ــداد از آنه ــس نمى داند چه تع ــچ ك هي
زندگى مى كنند. زمانى مى گفتند 70 و كسانى اعالم 
ــت. مدتى بعد  ــد فقط 100 عدد باقى مانده اس كردن
ــيد.  ــد و اين رقم به 200 هم رس صحبت از 120 ش
ــد خيلى كمتر  ــى هايى كه رسانه اى ش آخرين بررس
ــى رود فقط 50 قالده  ــن رقم ها بود: احتمال م از اي
يوزپلنگ  آسيايى در مرزهاى ايران زندگى  كنند. اين 
ميراث مشترك ايرانيان بر لبه پرتگاه انقراض ايستاده 
است و ممكن است در سال هاى نه چندان دور براى 

هميشه از صحنه گيتى حذف شود.
ــكل هاى  ــيارى از تش ــهريور 1386 (2007) بس ش
ــوز فعاليت  ــاط با حفاظت ي ــى كه در ارتب غيردولت
ــا حمايت و هماهنگى  ــد گردهم آمدند و ب مى كردن
ــيايى و  ــروژه بين المللى حفاظت از يوزپلنگ آس «پ
ــتگاه هاى آن» روز ملى يوزپلنگ آسيايى را در  زيس
موزه دارآباد تهران به صورتى منسجم جشن گرفتند. 
ــوى انجمن يوز ايرانى ارائه  ــنهاد اين روز از س پيش
شد. شعار تشكل ها اين بود: «سرنوشت يوز آسيايى 

در دست ايرانيان».
حدود 15 سال پيش پروژه اى بين المللى با همكارى 
ــن حفاظت از  ــت ايران، انجم ــازمان محيط زيس س
ــازمان  ــه عمران س ــش (WCS) و برنام حيات وح
ــا از باقى مانده  ــد ت ــل  (UNDP) راه اندازى ش مل
ــريع ترين دونده جهان حفاظت كند.  جمعيت اين س
ــوال هايى كه بايد به آن جواب  ــتين س يكى از نخس
ــد يوزپلنگ در  ــد اين بود كه «تقريبا چن داده مى ش
ــخ به اين سوال مى تواند  ايران زندگى مى كنند؟» پاس
ــتراتژى حفاظت را تعيين كند. رسيدن به جوابى  اس
ــوارى هاى بسيارى رو  دقيق، همواره در عمل با دش
ــت. آنچه پاسخ به اين سوال را تا اين لحظه  به روس
غيرممكن كرده است نه دشوارى هاى تكنيكى چنين 
كارى و نه فقدان نيروى كارشناسى، كه سو مديريت 

بوده است. 
ــكل از ارزيابان ايرانى و  در سال 2009 تيمى متش
ــت به دست هم دادند تا بررسى كنند  بين المللى دس
آيا خروجى هاى پروژه يوز آسيايى با اهداف اوليه اى 
ــده بود مطابقت دارد يا  كه براى آن در نظر گرفته ش

نه.
ــد  ــه در گزارش نهايى اين ارزيابى منعكس ش آنچ
چندان اميدواركننده نبود. ارزيابان نوشتند به چندين 
ــان با مشكالت جدى مواجه بوده  و چند دليل كارش
ــدد و متوالى پروژه (كه  ــت، از جمله: تمديد متع اس
ــيده است)،  ــتر از زمان مقرر به درازا كش گاهى بيش
ــى، اختالفات جدى  ــطح مل تغييرات مديريتى در س
سازمان محيط زيست و برنامه عمران سازمان ملل با 
ــازمان هاى مردم نهاد بر سر نتايج مطالعات  يكى از س
اين تشكل، گرفتارى ها و مشكالت كارمندان انجمن 
حفاظت از حيات وحش (WCS) براى انتقال دانش 
ــايل و نيروى كارشناسى به ايران، و در نهايت  و وس
ــوتفاهم به دليل عدم برخوردارى زبان مشترك و  س

فنى بين ارزيابان ايرانى و غير ايرانى.      
ــتى از  ــچ گاه ارزيابان فرنگى، درك درس ــايد هي ش
ــكنى مديران و كارمندان سازمان محيط زيست  كارش
ــته باشند و اگر  ــكل هاى مردم نهاد ايرانى نداش يا تش
متوجه شوند شايد اصال صالح نبينند در گزارش شان 

چنين غرض ورزى هاى بچه گانه اى را منتشر كنند.
ــازمان  ــد س ــى از مديران ارش ــال 2007 يك در س
ــت مدير وقت پروژه يوزپلنگ آسيايى را  محيط ِزيس
به اين دليل كه سى ان ان و بى بى سى اخبار مربوط به 
ــى بازتاب داده بودند  ــطحى جهان يوزپلنگ را در س

مورد مواخذه و بازخواست قرار داد.

ــد سازمان محيط زيست به  اعتراض اين مدير ارش
دادن اطالعاتى كلى به رسانه هاى معتبر جهانى بود. 
ــانه هاى فارسى زبان  اطالعاتى كه پيش از آن در رس

بازتاب يافته بود. 
ــازمان  ــدان س ــى از كارمن ــل از آن، يك ــى قب كم
ــى به حراست اين سازمان  ــت در گزارش محيط زيس
ــت كه مدير وقت پروژه يوز امكان لهو  و لعب  نوش
را براى عده اى از جوانان در پارك ملى توران فراهم 
ــود، جوانانى را متهم  ــت. او در گزارش خ كرده اس
ــه بى اخالقى مى كرد كه داوطلبانه براى همكارى با  ب
پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى قدم پيش گذاشته 
ــده بودند كه در فاصله 250  و راهى بيابان توران ش

كيلومترى جنوب شرق شاهرود قرار دارد.
ــت و  ــازمان محيط زيس مدتى بعد كارمند ديگر س
يكى دو نفرى از تشكل هاى مردم نهاد، چو انداختند 
ــت. براى مدير  ــه مدير وقت پروژه يوز، بهايى اس ك
ارشد و به شدت مذهبِى وقت سازمان محيط زيست 
ــنيدن همين كلمه كافى بود كه پاى بسيارى  شايد ش
ــد. دوربين هاى تله اى  ــت ها را امضا نكن از درخواس
ــاز بود به  ــا مورد ني ــمارش يوزپلنگ ه ــه براى ش ك
ــاى بچه گانه تا مدت ها  ــر همين غرض ورزى ه خاط
ــمكش هاى كودكانه در  ــد. آيا اين كش خريدارى نش
ــت؟ نه! اما اثرات آن  گزارش ارزيابى پروژه آمده اس

در گزارش بازتاب يافته است. 
ــماره نوامبر 2012 خود  ــنال جئوگرافيك در ش نش

ــت: «در  ــيايى نوش ــن پرداختن به يوزپلنگ آس ضم
طول ده سال تالش و استفاده از دوربين هاى تله اى، 
ــدند،  ــى موفق ش ــگران ايران ــان و پژوهش كارشناس
ــس از يوز بگيرند كه در مجموع 72 قالده  192 عك
ــاب عكس قرار  ــف را در ق ــگ الغر و نحي يوزپلن

داده اند.» 
 (Roff Smith) ــميت اعداد و ارقامى كه راف اس
ــريه در گزارش خود اعالم كرده فاجعه  نويسنده نش

است:
ــت  ــن تله اى و به دس ــتفاده از دوربي ــال اس 10 س
ــى معلوم  ــه زمان ــق فاجع ــس! عم آوردن 192 عك
مى شود كه با نمونه هاى ديگر مقايسه اى گذرا انجام 
ــود. به عنوان مثال، مقاله اى در سال 2003 منتشر  ش
ــر در يكى از مناطق  ــى وضعيت بب ــد كه به بررس ش
ــت. عمليات ميدانى  ــده مالزى مى پرداخ حفاظت ش
ــال 2000 انجام  ــن تحقيق از ماه فوريه تا اكتبر س اي
شده است. پژوهشگران با نصب دوربين هاى تله اى 
ــان (آنالوگ 35 ميلى مترى)  و پس از فقط 10  آن زم
ماه بررسى، 787 عكس به دست آوردند از 22 گونه 

مختلف. در اين عكس ها 10 ببر مختلف (شامل سه 
توله) به ثبت رسيدند. 

ــى هاى پراكنده اى انجام شده بود اما  در ايران بررس
ــت براى اين كه تخمينى دقيق  انسجام الزم را نداش
ــر كشور.  ــد از تعداد يوزهاى موجود در سراس باش
ــد.  ــجم انجام ش ــدى پيش يك مطالعه نيمه منس چن
ــده كه به عنوان  هفت منطقه از نه منطقه حفاظت ش
ــود مورد بررسى قرار  ــناخته مى ش ــتگاه يوز ش زيس
ــتفاده از دوربين هاى  ــداد 20 يوز با اس گرفت و تع
ــيايى هم اعالم  ــد. مدير پروژه يوز آس تله اى ثبت ش
ــه احتمال  ــاس حدود 50 يوز ب ــه بر اين اس كرد ك
ــا تاكيد كرد كه به دليل  ــاال در ايران وجود دارد. ام ب
ــتى هاى مطالعه و عمليات ميدانى اين رقم دقيق  كاس
ــرف بيش از 4  ــال ها تالش و ص ــت. بعد از س نيس
ــئوالن سازمان محيط زيست و پروژه  ميليون دالر مس
حفاظت از يوز آسيايى هنوز نمى دانند چند يوزپلنگ 

در ايران زندگى مى كند. 
ــيار براى هيچ، باالخره  پس از مدت ها هياهوى بس
نقش مات و كدرى از يوزپلنگ آسيايى روى پيراهن 
تيم ملى قرار گرفت. مثل بسيارى ديگر از پروژه هاى 
ــد. اين ايده  ــود، نش ــى آنچه قرار بود انجام ش وطن
ــان چندين صاحب و مالك پيدا كرد. همين كه  ناگه
ــغول چانه زنى بودند، سازمان محيط زيست  آنان مش
ــود تمام كرد.  ــره كار را به نام خ ــيد و ثم از راه رس
ــتمين رييس فيفا به ايران آمد،  وقتى سپ پالتر هش

معصومه ابتكار رييس سازمان محيط زيست در كنار 
ــتاد و هر دو تصويرى از يوز به دست گرفتند  او ايس

و مقابل دوربين عكاسان لبخند زدند.
ــى و حاميان اين  ــردازان واقع ــه بعد ايده پ از آن ب
ــان، اينجا و آنجا  ــده دزدان و فرصت طلب طرح، يا اي
مى گويند طرح يوزپلنگ روى پيراهن تيم ملى سبب 
ــناخت مردم از اين گونه در خطر انقراض  ــده ش ش

افزايش يابد.
اين افراد البته هيچ متر و معيارى براى ادعاى خود 
ــت  ــه نمى كنند. نمى گويند چگونه به اين برداش ارائ
لَُدنى رسيده اند كه مردم يوز را شناخته اند و اهميت 
ــا در اين ارتباط  ــت درك كرده اند. آي آن را در طبيع
تحقيقى جامع صورت گرفته و نتايج آن را مدعيان،  
ــرح مى دانند؟ به هر  ــردازان اين ط ــان و ايده پ حامي
ــت پروژه ها و ايده ها روش هاى  حال ارزيابى موفقي

مشخصى دارد.
ــوان طرح ها را موفق  ــل به عالم غيب نمى ت با توس
ــه اى تمام نما از  ــانه ها آين ــق ناميد. اگر رس يا ناموف
ــود، هنوز هم در روزنامه ها  جامعه در نظر گرفته ش
ــاى ايرانى به جاى تصوير يوزپلنگ از  و تلويزيون ه

تصاوير پلنگ و جاگوار استفاده مى كنند. 
چه نقش يوز روى پيراهن ملى پوشان باشد و  چه 
ــد وضعيت زيستى آن وخيم است. ماه شهريور  نباش
فقط مناسبتى است براى يادآورى اين نكته كه يكى 
از زيباترين و كمياب ترين گربه هاى جهان در كشور 
ــانس انقراض آن بسيار بيشتر  ما زندگى مى كند و ش
از شانس بقاى آن است. اگر پدران مان ببر مازندران 
ــدان دانش  ــل و فق ــى را از روى جه ــير ايران و ش
ــل ما با وجود  ــت نس منقرض كردند، هيچ بعيد نيس
برخوردارى از دانش و آگاهى، يوزپلنگ را از دست 
ــاير گونه هاى  بدهد و بعد از آن نوبت به پلنگ و س
ديگر برسد. زيستگاه ها يكى بعد از ديگرى در ايران 
ــت مى رود،  منابع آب در شرف نابودى است  از دس
با اين حال كسانى همچنان به فكر نقش و نگار يوز 

روى پيراهن تيم ملى هستند.

دو قدم تا انقراض يوزپلنگ ايرانى
در دامن طبيعت:

www.iranshahrnewsagency.com

سام خسروى فرد - كارشناس محيط ريست

ما ركورد زديم:

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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در پيرامون ما:               اميرمنصور رنجبرنيا

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- التيام - تارنما

2- مخفف اروپا و آسيا - زحمتكشان جامعه
3- سپيدموي شاهنامه - عالمت مفعولي - افسانه - چاقوي 

آشپزخانه
4- نژاد ايرانيان - نمك نشناس - ريشه

5- كندن گور مرده - آب بند - اسم - امر گفتن
6- آب آذري - ستبر - نام قديم شهر تنكابن

7- بريدن شاخه زائد - نژاد كشور ارمنستان - اثر پاتريك 
وايت

8- سفره چرمي - خاك و غبار - چارپايان
9- نصف چيزي - در دل افكندن - مسافرخانه مدرن
10- حاصل سوختن زغال - گله كردن - يك عاميانه

11- بدي - فرزند پسر - زينت رو - آزرم
12- اثر جين اوستين - شم - حالل رنگ

13- آشنا به كار - پروانه هواپيما - شيره خرما - مرغابي سياه
14- از جزاير بزرگ جهان - اثر ايزابل آلنده
15- قيچي پشم زني - كنايه از غذاى محقرانه

عمودي:
1- بورس - خار سفيد

2- فرياد بلند - دعاي زيرلب - ميوه پاييزي
3- پايتخت آلمان - صحراي مصر - شهر صنعتي ايران

4- حرف تعجب - زمان بي پايان - از كانيها - از قلل ايران

5- خوردني بعد غذا - خريد وفروش - باني - مرواريد
6- ضرر، خسارت - كتان مصري - قوي هيكل
7- دوش و كتف - ادامه داشتن - زرد انگليسي
8- مدرك - برق منفي - واحد سرعت هواپيما

9- ياري - از وسايل تميز كننده - صدمه و آسيب
10- چپه - شيريني كرمانشاهي - قوم تركمن
11- ميوه - موش خرما - فار - درخت انگور

12- قالب كمربند - ماده ها - هنر انگليسي - زير پا مانده
13- اعضاء - الگو - بوزينه

14- ناصر - آينده - اثر اميل زوال
15- عصبي مزاج - از بيماريهاي ويروسي

نيويورك شنبه زاده را جمعه مهمان مى شود

به گزارش نيويورك تايمز، خبر هيجان انگيز حضور 
 Shanbehzadeh» نادر گروه موسيقى بندرى-ايرانى
سپتامبر،  ماه  در  متحده  اياالت  در   «Ensemble
دوستداران هنر موسيقى ايرانى را شادمان كرد. تور گروه 
موسيقى شنبه زاده با عنوان «يك جرم نيست 2016» 
كمپين  از  حمايت  در   «2016  Not A Crime» يا 
«آموزش و پرورش برابر براى همه» برگزار مى شود. 
برنامه ى پر انرژى و نشاط آور گروه شنبه زاده همراه 
با موسيقى و رقص محلى جنوب ايران در تئاتر آپولوى 
شهر نيويورك در تاريخ 23 سپتامبر اجرا خواهد شد. 
اين گروه موسيقى در سال 1990 در شهر بوشهر، در 
جنوب باخترى ايران و در حاشيه ى خليج پارس توسط 
«سعيد شنبه زاده» پايه گذارى شد. بوشهر از روزگاران 
كهن، گهواره ى فرهنگى موسيقى و رقص سنتى جنوبى 
ايرانى بوده است. گروه شنبه زاده در موزيك پر جنب 
و جوش خود از سازهاى اصيل و سنتى جنوب ايران 
مانند: نِى اَنبان، نِى ُجفتى، َدّمام، تِمپو، فلوت سنتى، ِسنج 
و شيپور شاخ بُز استفاده مى كند. موسيقى سنتى جنوب 
ايران با عنوان بندرى در بين ايرانيان مشهور است اما در 
سطح بين المللى به دليل اينكه از سازهاى كوبه اى سبك 
Afro- آفريقايى در آن استفاده مى شود با نام موزيك
Iranian  يا موسيقى ايرانى-آفريقايى شناخته مى شود. 
سعيد شنبه زاده بنيانگذار گروه، از نياكان َزنزيبارى در 
خاور آفريقا و متولد بوشهر در ايران است. او از سن 

7 سالگى موسيقى را با نواختن پِركاِشن و آوازه خوانى 
آغاز كرد و در سن 20 سالگى، گروه شنبه زاده را پايه 
گذارى كرد. بالفاصله در همان سال 1990، شنبه زاده 
جايزه ى نخست جشنواره ى موسيقى فجر تهران را 
از آن خود كرد. سعيد شنبه زاده در سال 2002 ايران 
را ترك كرد و تاكنون در پاريس به فعاليت هنرى خود 

ادامه داده است.
شنبه زاده در كارهاى خود از رقص محلى بوشهر و 
جنوب ايران و حركاتى موزونى كه به طور سنتى با 
موسيقى اين منطقه همراه است بهره مى گيرد. او عقيده 
دارد كه موسيقى و رقص جنوب از هم قابل تفكيك 
نيستند. در زمينه رقص سعيد آموزش خود را از خواهر 
خود، شهال شنبه زاده، دريافت كرد. شهال خود آموزش 
علمى رقصهاى محلى و كالسيك را دنبال كرده بود و 
به عنوان رقصنده حرفه اى در راديو تلويزيون ملى ايران 

فعال بود.
يكى از نوآورى هاى شنبه زاده در زمينه اجراى موسيقى 
جنوب ايران تلفيق موفق اين سبك موسيقى با سبك 
موسيقى جاز است. از ديگر تجربه هاى او تالش براى 
تلفيق موسيقى و رقص جنوب با رقص معاصر و رقص 

فرامدرن است.
وى با رقص پردازان برجسته اى نظير دومينيك ارويه و 
خوزه مونتالوو همكارى كرده است. يكى از اين كارها 
در جشنواره رقص اروپا در خانه رقص ليون به سال 

2002 به عنوان يكى از ده رقص برتر انتخاب شد.
همكارى و همنوازى با نوازندگان برجسته جهان مانند 
بيلى كوبم Billy Cobham نوازنده درامز و تريلوك 
 Manou كوجيا  مانو  و   Trilok Gurtu گروتو 
 L. Subramaniam سوبرامانيام  دكتر  و   Kodjia
 Pierre Thilloy تيلوا  پير  هندى،  ويلن  نوازنده 
اهنگساز فرانسوى، بخشى از تجربه موفق او در عرصه 

همكارى هاى فرامليتى است.
شنبه زاده در يكى از آخرين مصاحبه هاى تلويزيونى اش 
به جد به سياست هاى ضد موسيقى و ضد هنرى جمهورى 
رسانه هاى  در  تريبيون  ايجاد  از  و  كرد  حمله  اسالمى 
فارسى زبان خارج كشور براى نورچشمى هاى دولت 
ايران كه كوشسيده مى شود با حضور آنان اين سياست ها 
پنهان نگه داشته شود،به شدت انتقاد كرد. كه نشان مى داد 

مواضع سياسى مشخصى دارد.   
عالوه بر نوازندگى شنبه زاده در زمينه ساخت موسيقى 
به خصوص موسيقى فيلم نيز فعاليت زيادى داشته است. 
موسيقى فيلم هايى مثل «گفتگو با باد» (بهرام بيضايى) كه 
نقش اول مرد اين فيلم را نيز سعيد به عهده داشته، «در» 
(محسن مخملباف) و همچنين «باران بومى» (رخشان 

بنى اعتماد) از ساخته هاى شنبه زاده هستند.
از  يكى  ميزبان  نيويورك  آپولوى  تئاتر  سپتامبر   23 
برنامه هاى انگشت شمار گروه موسيقى شنبه زاده در 

اياالت متحده آمريكاست.

iranshahrnewsagency

Iranshahrnewsagancy
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در دنياى علم و پزشكى:

نسل تازه خدمات تلفن هاى هوشمند در اروپا رونمايى شد

ماموريت جديد ناسا كليد  خورد

مستخدم ايتاليايى تازه شما كه خواهد بود؟

نمايشگاه فناورى «آى اف اى» ( IFA) بزرگترين 
در  الكترونيك  مصرفى  كاالهاى  نمايشگاه   – بازار 
اروپا است. اين رويداد با حضور 1600 شركت توليد 
كننده از دوم سپتامبر، 12 شهريور در برلين شروع مى 
شود و بنا به پيش بينى ها 240 هزار بازديد كننده را 

جلب خواهد كرد.
هوشمند  تلفن  كننده  توليد  هاى  غول  هم  امسال 
مى  عرضه  نمايشگاه  در  را  خود  جديد  محصوالت 
و  دوربين  نمايش،  صفحه  پيشرفت  از  غير  به  كنند. 

پردازشگر، بايد منتظر چه نوآورى هايى باشيم؟

مى  فناورى  اخبار  وبسايت  سردبير  تاماناى،  امير 
ضرورت  ايم.  رسيده  نوآورى  حداكثر  «به  گويد: 
مورد  در  شود.  نمى  حس  جديد  فناورى  ساختن 
پرقدرت كردن تلفن همراه ضرورتى نيست. زيرا هر 
گيمى را مى توانيم با همه تلفن هاى همراه بازى كنيم. 
واقعيت مجازى، فناورى ديگرى است؛ شايد افزودن 
قدرت آن جالب باشد كه كار سختى نيست. صفحه 
داشته  بيشتر  وضوح  و  بزرگتر  تواند  مى  ها  نمايش 
باشند. البته بايد بدانيم حتى وضوح هم از يك حد 

باالتر نمى رود.»

بازار تلفن هوشمند با قيمت متوسط در سال هاى 
چينى  كنندگان  توليد  است.  شده  تر  پررونق  اخير 
بازيگران  هوآوى  مانند  محصوالت  اين  سازنده 
شناخته شده مانند سامسونگ را تهديد مى كنند. اين 
كارشناس در ادامه مى گويد: «از يك طرف مى توان 
گفت كه بازار تثبيت شده و هر كس تلفن هوشمند 
مورد نظر و مطلوبش را دارد. در نتيجه دليلى براى 
نوآورى در اين فناورى احساس نمى شود. از طرف 
اين  ممكن  هاى  نوآورى  همه  هم  سازندگان  ديگر 
صنعت و توليد محصول جديد را نمى دانند. تلفن 
هاى نسبتا ارزان اكنون با قابليت و كيفيت مطلوب و 
متنوع ساخته مى شوند كه به نفع مصرف كننده ولى 
به ضرر نوآورى است. در نتيجه ضرورتى براى توليد 

ابزارهاى خيلى پيشرفته وجود ندارد.»
بنا به آمار موسسات كارشناسى فروش تلفن هوشمند 
سال 2016 كاهش خواهد داشت. ولى با غلبه تلفن 
همراه بر همه جنبه هاى زندگى ما و حتى محصوالتى 
خودرو،  مانند  شوند  مى  كنترل  ها  ابزار  اين  با  كه 
يخچال و غيره به نظر مى رسد نبض نوآورى در اين 
حوزه مى تپد. شو اون كوك، مدير وبسايت فناورى 
اندرويد مى گويد: «تلفن همراه مغز آينده است. كنترل 

پهباد، ديدن فيلم واقعيت مجازى، بازى هاى واقعيت 
مجازى با تلفن همراه ممكن است. اكوسيستم اطراف 
تلفن هوشمند و همه ابزار هاى متصل به آن مهم مى 
شوند. مانند ساعت هاى هوشمند با اينكه هنوز همه 
گير نشده است ولى بزودى اين ارتباط ها بيشتر و 

گسترده تر مى شود.»
با اين حال به گفته كارشناسان، نوآورى قابل توقف 
نيست و يقينا شاهد گام هاى كوچك پيشرفت خواهيم 
بود. امير تاماناى افزود: «فكر مى كنم بهينه سازى كه 
در آينده مى توانيم به آن اميدوار باشيم، بهبود عمر 
باترى و احتماال دوربين و حسگرهاى صفحه نمايش 
است. در حقيقت افزايش بازدهى در استفاده از سخت 

افزار و امكانات تلفن هوشمند است.»

شمارش معكوس براى آغاز ماموريت «اسيريس ركس» (OSIRIS-REX) ناسا 
شروع شده است. هدف ماموريت سفر به سيارك «بن نو» در نزديكى زمين و بازگردان 
نمونه است. پرتاب فضاپيما روز هشتم سپتامبر انجام مى شود و قرار است سال 2018 
به سيارك «بن نو» برسد. جيم گرين، مدير بخش علوم سايره اى ناسا مى گويد: 
«فهيمده ايم كه اين سيارك تاريك است. برنامه ما رفتن به آنجا، قرار گرفتن در مدار و 
بررسى دقيق اين سيارك است . فضاپيما در برگشت نمونه هايى از سيارك مى آورد.»
«اسيريس ركس» يك نمونه 60 گرمى از سيارك مى آورد كه بزرگترين نمونه فضايى 

از ماموريت آپولو در دهه شصت و هفتاد ميالدى است.
جفرى گروسمن، يكى از دانشمندان اين برنامه مى گويد: «يكى از چيزهاى شگفت 
انگيز اسيرس ركس اين است كه مى تواند بسيارى از هدف هاى علوم سياره اى ناسا 
را پوشش دهد. قرار است به سطح سيارك برويم، فرود نمى آييم ولى پنج ثانيه با 
آن تماس خواهيم داشت. نمونه اى مى گيريم و در فضاپيما قرار مى دهيم. پيش از 
بازگشت سفينه به زمين اين كار سه بار انجام مى شود. سفينه 24 سپتامبر 2023 به 

زمين بر مى گردد.»
اين سفينه در سفر پنج ساله حماسى از زمين به فضا و برگشت، مرزهاى علمى 
جديدى را در مى نوردد كه به درك دانشمندان از شكل گيرى سيارات و شروع 
زندگى كمك مى كند. پژوهشگر ارشد برنامه مى گويد: «اميدوارم نمونه اى بدست 
آوريم كه تا به حال در مجموعه هاى ما نبوده است. دليلش تاثير جاذبه است. به همين 
دليل نمونه در كپسولى به زمين آورده خواهد شد. تجربه بزرگى است. مى دانيم كه 
به نقطه اى مجهول مى رويم. ولى اميدواريم گنجينه علمى با خود به همراه بيارويم.»

سفينه حدود دو سال در مدار سيارك مى گردد تا عالوه بر نقشه بردارى دقيق، بهترين 
محل برداشت نمونه را انتخاب كند. سه سال بعد نمونه با كپسول جدا شونده به زمين 

ارسال مى شود.

روبات «آر يك»، جديدترين روبات انسان نما ساخت 
 (R1) «انستيتو تكنولوژى جنوا در ايتاليا است. «آر يك
طى 16 ماه و با مشاركت بيست كارشناس، دانشمند و 
مهندس به مديدريت جورجيو متا ساخته شد. اين گروه 
فنى معتقد است «آر يك» پس از تكميل مراحل فنى، 

ايده آل ترين خدمتكار خانگى خواهد بود.
جورجيو متا، مسئول پروژه «آر يك» و استاد دانشگاه 
جنوا مى گويد: «آر يك» روبات انسان نما است. هدف ما 
ساختن روباتى با قيمت مناسب بود. آر يك با اپليكشين 
هاى مناسب محيط خانگى طراحى شده است. به نظر 
ما اولين كسانى كه از آن بهره مى برند ناتوانان جسمى 
هستند كه در محيط خانه به كمك نياز دارند. در مراحل 

بعدى افراد ديگر هم مى توانند از آن استفاده كنند.»
«آر يك» نسخه ارزان و ساده روبات آزمايشگاهى و 
استفاده مى شود و براى اقتصادى كردن، تغييرات زيادى پيچيده «آى كاب» ( iCub) است كه در سراسر دنيا 

در آن ايجاد شد. «آر يك» به جاى چرخ، پا دارد، وزن 
آن 50 كيلوگرم و برخالف «آى كاب» كه از فلز ساخته 

شده، از الياف كربنى و پالستيك تشكيل شده است.
پژوهشگر تيم «آر يك» با اشاره به پيشرفت هاى فنى اين 
پروژه مى گويد: «سخت افزار آن تكميل شده است. ساختن 
نرم افزار براى كنترل روبات از راه دور را شروع كرده ايم. 
انسان از راه دور مى تواند هر چيزى را كه روبات مى بيند با 
يك دوربين مشاهده كند و با حركت دادن اهرم روبات را 

هدايت كند تا بطور مثال شى را از روى زمين بردارد.»
براى رسيدن به محصول نهايى، پيشرفت هاى پروژه 
«آر يك» ادامه دارد و پژوهشگران معتقدند بزودى با 
صداى انسان هم قابل هدايت مى شود. اولين «آر يك» 
احتماال به بهايى معادل يك خودروى كوچك قيمت 
گذارى شده و تا يك سال و نيم ديگر به بازار عرضه 

مى شود.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند

از «كازمو»  رونمايى شد: اسباب بارى ديروز و دستار فرداى شما

گام بزرگ كاهش مصرف انرژى در ساختمان هاى بزرگ
آيا ساختمانى به نام «هيوالى اكوسيستم» مى تواند 
مدل مصرف بهينه انرژى باشد؟ مجتمع «الواتريچى» در 
شهر جنواى ايتاليا است، مالك اصلى آن شهردارى و در 
اجاره افراد كم درآمد است. اين فاجعه معمارى ساخت 
دهه هشتاد ميالدى، اكنون نماد مشكالت اقتصادى و 

اجتماعى ساكنان آن است.
سرجيو، سخنگوى انجمن محلى مى گويد: «مردم محله 
به آن نام الواتريچى به معنى ماشين لباسشويى داده اند. 
زيرا اين بلوك مانند تعداد زيادى ماشين لباسشويى كنار 
هم به نظر مى رسد. به همين دليل مانند هيوال است، 

اصال بصورت ساختمان هيواليى ساخته شده است.»
مشكل ساختارى بنا با باران آشكار مى شود. باران هم 
وارد ساختمان شده و هم اسكلت آن را تضعيف مى 
كند. با وجود بحران اقتصادى در ايتاليا، تنها با پشتيبانى 
 (R2CITIES) «پروژه اتحاديه اروپا به نام «آر2 سيتيز

مردم به حل مشكل اين ساختمان غول آساى پرمشكل 
براى  نوسازى  برنامه  سيتيز»  «آر2  اند.  شده  اميدوار 
ايجاد شهرهايى با انرژى صفر است. يكى از مهندسان 
شهردارى جنوا مى گويد: «اين پروژه فرصت بزرگى 
براى اين ساختمان و امكانى براى مرمت آن است كه 
شايد در غير اينصورت هرگز امكان آن پيش نمى آمد. 

امكان فوق العاده اى است.»
هدف پروژه، بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان 
كانون  است.  آنها  اقتصادى  پايدارى  و  قديمى  هاى 
اصلى اين برنامه ايجاد سامانه حرارتى جديد براى 162 
خانوار است. براى اندازه گيرى ميزان انرژى مصرفى 
پيش و پس از بازسازى يك مدل آزمايشگاهى ساخته 
شده است. هماهنگ كننده سامانه مراقبت و از مسئوالن 
دانشگاه جنوا در اين مورد مى گويد: «اينجا در اتاق 
مركزى آپارتمان هستيم. ترمينال هاى مركزى نظارت 

را در اينجا قرار داده ايم. در اينجا مى توانيم داده هايى 
كه از اتاق هاى ديگر جمع آورى مى شود مانند دما در 
سه ارتفاع مختلف يك اتاق، ميزان رطوبت، جابجايى 

و كيفيت هوا مانند دى اكسيد كربن را مشاهده كنيم.»
براى ساكنان آپارتمان ها صرفه جويى در پول هدف 
مهمى است. يكى از مسئوالن شوراى شهر جنوا در اين 
زمينه مى گويد: «فكر مى كنم در اينجا هنوز وجدان 
اكولوژيك ما خوب بيدار نشده است. با اين حال، براى 
مردم مسئله صرفه جويى در پول، مصرف كمتر انرژى 
و در نتيجه هزينه كمتر انگيزه بسيار مهمى به حساب 

مى آيد.»
پروژه اروپايى «آر2 سيتيز» (R2CITIES) در حال 
حاضر عالوه بر جنوا در ايتاليا، در دو شهر تركيه و 
اسپانيا نيز در حال اجرا شدن است و الگوى بازسازى 

آن در آينده در كشورهاى مختلف بكار خواهد رفت.

«كازمو» روباتى به اندازه دست انسان است كه مى 
براى  آغازى  همچنين  و  محبوب  بازى  اسباب  تواند 
توليد محصوالت مشابه اما پيچيده تر باشد. «كازمو» 
تلفن  با  و  دارد  مختلف  هاى  توانايى   (Cozmo)
هوشمند كنترل مى شود. اين فناورى جديد محصول 

شركت «آنكى» ( Anki) در سانفرانسيسكو است.
تلفن  با  شونده  كنترل  روبات  ميكرو  اولين  «كازمو» 
هوشمند نيست. ولى به گفته بوريس سوفمن، مدير 
عامل شركت «آنكى» اين روبات بسيار پيچيده است 
و نزديك به 300 قطعه دارد. بوريس سوفمن افزود: 
«درون آن، حسگر، ماشين هاى محاسبه، موتور و يك 

محيط  و  دارد  وجود  كامپيوترى  بينايى  براى  دوربين 
اطرافش را تشخيص مى دهد. مانند روباتى كوچك 
همراه شما است كه چيزهايى ابتدايى را ياد مى گيرد.»

اين مينى روبات شبيه يكى از شخصيت هاى انيميشن 
پيكسار، به بهاى 179 دالر اواخر مهر ماه به بازار عرضه 
مى شود. يكى از انيماتورهاى شركت پيكساز «كازمو» 
را طراحى كرده است. با استفاده از نرم افزارى جديد، 
سازندگان «كازمو» مى توانند فناورى آن را توسعه دهند. 
با پيشرفت سخت افزارى روباتى مانند «كازمو» مى توانند 
بدون نياز به مراكز داده در زمينه هاى مختلف ارتقا پيدا 

كند. «كازمو» يك اسباب بازى، ولى آينده است.
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به روايت تصوير :           

8 ساحل ديدنى آمريكا كدام اند؟
يك سايت معتبر گردشگرى در يك دوره 12 ماه و نظرسنجى از گردشگران بسيار سواحل برتر اياالت متحده آمريكا را انتخاب نموده است در اين نظرسجى كه 

در سال 2016/ 2015 انجام شده از نقاط غواصى پنهان در هاوايى تا سواحل دوستدار خانواده در فلوريدا مورد بررسى قرار گرفته است. جالب آنكه از صد ها مايل 
سواحل كاليفرنيا تنها  La Jolla در نزديكى سن ديگه در اين ليست قرار دارد. اما ايالت فلوريدا توانسته است ركورد بيشترين سواحل برگزيده را از آن خود كند.

ساحل سنت پيت ساحلى آرام ، همچنين  گرم و آفتابى در خليج فلوريدا است  و 
براى فرصت هاى شن و ماسه اى  نرم به رنگ سفيد خود شناخته شده است.

يكى ديگر از انتخاب هاى ساحلى در هاوايى،  با شن و ماسه هاى باستانى ساحل 
Wai’anapanapa است. ساحلى بسيار زيبا با  گدازه هاى آتشفشانى باور نكردنى.

صخره ها، غارها، سنگ هاى ناهموار و حيواناتى كه طبيعت پاسفيك را نمايندگى 
مى كنند. اين خط ساحلى ناهموار و زيبا در La Jolla به گردشگران ارائه شده است.

واقع در يك جزيره در فلوريداى جنوبى، ساحل ويكى  نزديك به سه مايل از شن و ماسه 
سفيد پوشيده شده است. شما نمى دانيد گام گذاشتن روى اين شن چه حسى دارد؟

ساحل Ka’anapali ، مائوئى، اين ساحل زيبايى هاى طبيعى بسيارى را براى مايل 
ها ارائه ميدهد و هرگز احساس  شلوغى نخواهيد كرد

يكى ديگر از برنده هاى ساحلى در خليج فلوريدا، ساحل پنساكوال براى اسكله هاى 
سرگرم كننده و امكانات دوستدار خانواده خود شناخته شده است.

 Kailua ،ساحلى طوالنى كه به آرامى در ميان شن و ماسه هاى طاليى واقع شده
است و داراى  برخى از زيباترين آب هاى سبزآبى در جزاير هاوايى .

شهر پاناما بيچ، در ايالت فلوريدا با حدود 20 مايل از خط ساحلى در سطح جهانى 
معروف است و اغلب از بهترين سواحل در جهان محسوب مى شود
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارش ويژه شماره پايان هفته 
خود كه امروز 26 آگوست 2016 منتشر شد، براى نخستين بار 
اسرار مربوط به فروش بوتيك بيژن در خيابان رودئو درايو در 
لس آنجلس را افشا كرد. خبرگزارى ايرانشهر براى نخستين بار 
19 جوالى سال جارى خبر مربوط به اين معامله ملكى را منتشر 

كرده بود.
روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارش خود نوشته است كه 
خريدار بوتيك بيژن يكى از شركارى برند معروف لويى ويتان 
است كه براى خريد اين ملك مبلغ 122 ميليون دالر به مالك 
پيشين آن پرداخت كرده است. بر اساس قيمت اعالم شده، 
خريدار به ازاى هر فوت مربع از اين ملك مبلغ 19450 دالر 
پرداخته است كه گرانترين معامله ملكى در تاريخ جهان محسوب 

مى گردد.
لس آنجلس تايمز مى گويد خريدار گرانترين ملك جهان كه تا 
پيش از اين خواسته بود هويتش افشا نشود يكى از شركاى برند 

لويى ويتان و فرانسوى تبار است.
با اين حال برخى اطالعاتى منتشر نشده حاكيست ملك مورد نظر 
ظرف مدت شش ماه گذشته براى دو بار در دفتر اسناد ثبت ملكى 

و مستغالت براى خريد و فروش ثبت شده است. در نخستين بار 
اين فروشگاه لوكس با مبلغ 66 ميليون دالر از بانويى سالخورده و 
امريكايى تبار به طرفيت يك ايرانى آمريكايى خريدارى شده و در 
كمتر از سه ماه بعد از سوى مالك ايرانى تبار به خريدار جديد به 

بيش از دوبرابر قيمت واگذار شده است.
با مشخص شدن مالك نهايى فروشگاه شماره 420 در خيابان 
ردئو درايو و وابستگى او به كمپانى لويى ويتان حاال بسيارى از 
اسرار گرانترين معامله ملكى تاريخ بشر روشن شده و طبيعى 
است اين گرانترين مغازه جهان به زودى با چه رويكردى ميزبان 

ثروتمندترين مشتريان خود خواهد بود.
گالرى بيژن درست 40 سال پيش از اين و در سال 1976 ميالدى 
در ردئو درايو تاسيس شد و در خالل اين دوران تا زمان مرگ 
بيژن پاكزاد در آپريل 2011 براى شش رييس جمهور اياالت 

متحده آمريكا لباس طراحى كرد.
برخى از مهمترين طراحان لباس جهان مانند جورجيو آرمانى 
خود مشترى بيژن بودند و همين باعث شد تا سبك و ايده كار 

بيژن به نحو ويژه اى در دنياى مد خود نمايى كند.
شايد او هرگز فكر نمى كرد يادگارى به اين ارزش بنا نهاده است.

لقب گرانترين معامله ملكى تاريخ به بوتيك 
بيژن در لس آنجلس رسيد
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