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ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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همزمانباتهدیدتهرانمبنیبرآغازمجددفعالیتهایهستهای:

هشدار جدی وزارت خارجه آمریکا
برای پرهیز شهروندان از سفر به ایران

افزایش جرایم ناشی از نفرت در
ایاالتمتحده
سقط جنین در تگزاس از
پوشش بیمه خارج شد
شکایتشهرداری
دولت فدرال ایاالت متحده به
سانفرانسیسکو  از دولت فدرال شهروندان آمریکایی از جمله
شهروندان ایرانیآمریکایی هشدار داده
است که در صورت سفر به ایران در
معرض خطر بازداشت هستند .این
فرش قرمز برای دانش آموزان
شدید ترین هشداری است که نسبت
در ون نایز
به سالهای گذشته درباره خطرات
سفر به ایران صادر شده است.
بنا بر بیانیه وزارت امور خارجه که 15
شکاف سیاسی در بین
آگوست  2017در واشنگتندیسی،
جمهوریخواهانکالیفرنیا
منتشر شد« :شهروندان آمریکا باید با
دقت زیاد مخاطرات را بررسی کنند
و به تاخیر انداختن برنامه سفر خود به
عرق کشمش :تقطیر در آمریکا ایران را مد نظر قرار دهند».
این بیانیه لحنی هشدار آمیز تر نسبت
شرح در صفحه 12
به گذشته دارد و در ادامه میافزاید:
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید «شهروندان آمریکا که مقیم ایران

هستند باید به دقت گزارش رسانهها
را دنبال کنند ،شرایط محلی را زیر نظر
داشته باشند و مخاطره باقی ماندن در
کشور را مورد بازبینی قرار دهند».
همچنین وزارت امور خارجه ایاالت
متحده در بیانیه خود به سابقه حکومت
ایران در بازداشت ناعادالنه تعدادی از
شهروندان آمریکایی اشاره کردهاست.
همچنین بر اساس این بیانیه عدم وجود
روابط کنسولی دلیلی برای ناتوانی
دولت فدرال برای دفاع از شهروندانش
در ایران عنوان شده است.
با این حال کارشناسان استمرار تنش
در روابط تهران-واشنگتن و احتمال
وقوع حوادث غیر مترقبه از جمله
درگیری نظامی در خلیج فارس را از
اصلیترین دالیل شدت لحن وزارت

خارجه در بیانیه اخیر عنوان میکنند.
از سوی دیگر این بیانیه در حالی
صادر میشود که تنها  24ساعت پیش
از آن مقامات رژیم اسالمی در ایران
تهدید به خروج از برجام کردهاند.
موضوعی که نماینده آمریکا در
سازمان ملل آن را تالش ایران برای به
گروگان گرفتن امنیت جهانی از طریق
تهدید به آغاز دوباره فعالیتهای
هستهای قلمداد کرده است.
رژیم اسالمی ایران ،به دلیل گروگان
گیری کارکنان سفارت آمریکا در سال
 1979و همچنین بازداشت متعدد
شهروندان دو تابعیتی در دو دهه گذشته
و تالش برای باج خواهی در ازای
آزادی آنان ،به داشتن رویه گروگان
گیری در سطح جهانی متهم است.

«ماز جبرانی» مراسم جوائز «امی» بینالمللی را اجرا میکند
«ماز جبرانی» کمدین سرشناس ایرانیتبار برای میزبانی
مراسم شبنشینی مجلل اهدای جوائز «امی» بینالمللی که
روز ۲۰نوامبر برابر با  ۲۹آبان ماه در نیویورک برپا میشود،
انتخاب شده است.
«بروس پیزنر» مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آکادمی
بینالمللی هنر و علوم تلویزیون ،موسسه برگزارکننده
مراسم جوائز «امی» هنگام اعالم خبر انتخاب «ماز جبرانی»
به عنوان میزبان مراسم ،اظهار داشت« :ماز جبرانی برای
ی و تعصب در سراسر جهان ،همیشه
پرداختن به پیشداور 
از هنر کمدی استفاده میکند».
جبرانی که به اجرای کمدی تک نفری در کلوبهای
معتبر اشتغال دارد ،در سخنرانیهای معتبر  TEDظاهر
شده و همچنین حضور گستردهای در رسانههای آمریکا ،از در شبنشینی ویژه مراسم اهدای جوائز «امی» ،بیش عالوه بر جایزه به برنامههای تلویزیونی و برنامهسازان،
جمله  NPRشبکه رادیویی غیرانتفاعی ملی آمریکا دارد و از هزار نفر از مدیران تلویزیونها و استودیوهای تولید امسال دو جایزه ویژه نیز در این مراسم داده خواهد
پخش ضبط یک اجرای زنده او به نام «مهاجر» از روز اول برنامه برای تلویزیون ،از سراسر دنیا به نیویورک سفر شد.یکی جایزه تقدیر بنیانگذاران «امی» به «کوین
اسپیسی» بازیگر برجسته و تهیه کننده سینما ،تئاتر و
خواهند کرد.
آگوست از شبکه ویدیوی خانگی «نتفلیکس» آغاز شد.
ماز جبرانی گفت از اینکه به عنوان مجری مراسم جوایز مجری مراسم اهدای جایزه «امی» سال  ۲۰۱۷آمریکا ،که تلویزیون است که نقش رییس جمهوری آمریکا در
امی بین المللی برگزیده شده ،طبعا خوشحال است ،و روز  ۱۷سپتامبر ( ۲۶شهریورماه) در لسآنجلس برگزار سریال موفق «خانه پوشالی» شبکه نتفلیکس را برعهده
گفته« :ولی با توجه به قوانین مهاجرت جدید ،معلوم نیست میشود« ،استیون کولبر» کمدین برجسته ،و مجری برنامه داشت .همچنین «امیلیو آزکاراگا» مدیرعامل و رئیس
برنامه «تاک شو» و کمدی دیرگاهی ( ۱۱ونیم شب) شبکه هیات مدیره «گروپو تهلهویزا» نیز جایزه ویژه رهبری
چندتا از نامزدهای جایزه بتوانند به آمریکا سفر کنند».
«امی» بینالمللی را دریافت خواهد کرد.
بنا به گزارش نشریه تخصصی«ددالین» ،برای شرکت «سی .بی .اس ».آمریکا خواهد بود.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com
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در کانون خبر:

گزارش وزارت خارجه :نقض آزادی مذهبی در ایران

وزارت خارجه آمریکا گزارش ساالنه تازه خود را
درباره وضعیت آزادیهای دینی در جهان در سال
 ۲۰۱۶منتشر کرد که در آن از تداوم نقض حقوق
اقلیتهای مذهبی در برخی کشورها از جمله ایران
انتقاد شده است.
در بخشی از گزارش ساالنه وزارت امور خارجه که
در تاریخ  15آگوست  2017و ناظر به رویدادهای
سال گذشته میالدی منتشر شده است ،آمده است:
حکومت ایران به آزار ،بازجویی و بازداشت بهائیان،
مسیحیان ،مسلمانان سنی و سایر اقلیتهای مذهبی
ادامه داده و فعالیت قانونی محافل مسیحی را با
هدف جلوگیری از گرویدن شهروندان ایرانی به این
دین به شدت کنترل و یا ممنوع کرده است.
این گزارش همچنین با اشاره به حمالت نیروهای
امنیتی به اماکن دینی مسلمانان سنی و جلوگیری از
ساخت مراکز دینی جدید آنها تصریح کرده است:
«حکومت ایران به کاربرد مضامین ضد یهودی و
ضد بهایی در بیانیههای رسمی خود ادامه میدهد
و انکار هولوکاست را ترویج می کند .گزارشهایی
وجود دارد که نشان میدهد ادارات و مقامات
دولتی از استخدام بهائیان جلوگیری کرده و فعالیت
اقتصادی آنها را محدود کرده و آنان را وادار میکنند
به پاس یک عمر کوشش و فعالیت فرهنگی و رسانهای :
تا مغازههای خود را تعطیل کنند».
گزارش جدید وزرات خارجه همچنین به ماجرای
قتل فرهنگ امیری از بهاییان ایرانی در ابتدای پاییز
نویسنده ایرانی ،روزنامهنگار برجسته و استاد روزنامهنگاری ،از بنیانگذاران سال گذشته در شهر یزد اشاره شده است.
وزارت خارجه آمریکا گفته است :مردی که روز
نشریات ورزشی (کیهان ورزشی) در ایران .عمر بلند و سایهاش مستدام باد.
 ۲۶سپتامبر  ۲۰۱۶یک بهایی را به ضرب چاقو
کشت به پلیس گفت این کار را به خاطر اعتقادات
دینی قربانی انجام داده است ،به گفته منابع متعدد از
مجازات در امان مانده است.

دکتر صدرالدین الهی

این گزارش همچنین با اشاره به حمالت روحانیون
و امامان جمعه علیه دراویش تصریح کرده است:
پیروان یارسان میگویند که تبعیض و آزار آنها ادامه
دارد .بهائیان هم میگویند این اقلیت و کسانی که
از حقوق آنها دفاع میکنند هدف حمالت خشونت
آمیز و فشارهای اجتماعی قرار میگیرند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش
به تداوم فشار و بازداشتهای خودسرانه ،سرکوب
حقوق مذهبی و تبعض علیه اهل سنت به ویژه در
استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان اشاره
کرده است.
فراز مهمی از گزارش وزارت امور خارجه به
وضعیت محمد علی طاهری بنیانگذار حلقه عرفان و
پیروان این گروه در ایران اشاره دارد و با تایید اخبار
مربوط به اعتصاب غذاهای طوالنی مدت محمدعلی
طاهری از وخامت حال این زندانی عقیدتی و انتقال
مکرر او در حالت بی هوشی به بیمارستان و نقض

حقوق اولیه وی خبر داده و میافزاید :فشارها به
پیروان و شاگردان آقای طاهری نیز افزایش یافته
و هوارادان او با توسل به ضرب و شتم با باتوم
و استفاده از گاز اشکآور از مقابل بیمارستانی در
تهران متفرق شدهاند و دست کم 15تن از شاگردان
وی بازداشت شده اند.
این گزارش برای نمونه جاری ،به گزارش IHCRI
از وضعیت سارا ساعی از حامیان محمدعلی طاهری
اشاره مستقیم دارد که در ایران بازداشت شده،
محاکمه گردیده و مجبور به مهاجرت از ایران و
پناهندگی در بریتانیا شده است.
در این گزارش با استناد به آمار مرکز اسناد حقوق
بشر ایران آمده است :در پایان سال  ۲۰۱۶حداقل
 ۱۱۵سنی ۸۰ ،بهایی ۲۶ ،نفر که به مسیحیت گرویده
اند ۱۸ ،درویش و  ۱۰یارسانی به خاطر تعلق به
اقلیت های مذهبی و یا فعالیت در این زمینه ها در
زندان بودند.

تاکید وزارت خارجه به مقابله با تهدیدات مقامات جمهوری اسالمی
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که دولت
ایاالت متحده به مقابله با تمام تهدیدهای ایران ،از جمله
توسعه برنامه موشکی ،پایبند است.
هدر نائرت در کنفرانس خبری خود در پاسخ به
خبرنگاری که از واکنش دولت آقای ترامپ به تهدیدات
ایران پرسیده بود ،گفت که دولت ایاالت متحده در حال
بازنگری و بررسی سیاستهای خود در قبال ایران است.
با این حال او تاکید کرد که دولت از اقدامات حکومت
ایران به ویژه در بیثبات سازی منطقه کامال با اطالع
است.
طی روزهای اخیر مقامات ایران ،از جمله حسن

روحانی و علی اکبر صالحی (رئیس سازمان انرژی
اتمی) در واکنش به تحریمهای جدید ایاالت متحده علیه
برنامه موشکی و حمایت تروریسم جمهوری اسالمی،
از آمادگی برای خروج از برجام در صورت نقض آن
توسط آمریکا خبر دادند.
این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
در ادامه کنفرانس خبری خود تاکید کرد که وضع
تحریمهای جدید از سوی آمریکا نقض برجام نیست.
خانم نائرت گفت که آمریکا در حال گفت و گو با
دیگر کشورها در مورد رفتارهای بی ثبات کننده ایران در
منطقه است تا نظارت بیشتری بر رفتارهای ایران داشته

باشند.
از سوی دیگر ،ساعاتی پس ازآنکه حسن روحانی که
تهدید کرد اگر واشنگتن تحریمهای جدیدی علیه تهران
اعمال کند توافق هستهای را ترک خواهد کرد ،نماینده
آمریکا در سازمان ملل متحد گفت ایران نمیتواند جهان
را به گروگان بگیرد.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین گفت:
رژیم اسالمی در ایران «به دلیل پرتابهای موشکی،
حمایت از تروریسم ،نادیده گرفتن حقوق بشر و نقض
قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد ،باید
مسئول شناخته شود».
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در کانون خبر:

تاثیر ایران در گران شدن قیمت کره در اروپا

کارشناسان اقتصادی معتقدند ،مقصر گرانی شدید
قیمت برخی از محصوالت لبنی در اروپا از جمله کره،
کشورهای ایران ،چین و آمریکا هستند.
در طول سال گذشته قیمت محصوالت لبنی به ویژه
کره در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی تا دو برابر
افزایش یافته است .دلیل اصلی این گرانی ،کم شدن تعداد
گاوهای شیرده و نیز پایین آمدن میزان چربی موجود در
شیر بخاطر تغییر در تغذیه گاوها عنوان شده که باعث
کاهش تولید کره و پنیر در فرانسه و دیگر کشورهای
اروپایی شده است.
به گزارش شبکه خبری  ،CNNافزایش قیمت کره

در فرانسه طی سال گذشته حدود ده برابر نرخ میانگین
تورم در این کشور بودهاست .کارشناسان اقتصادی
معتقدند ،رشد بیرویه صادرات لبنیات اروپایی به ویژه
کره ،عامل اصلی گران شدن این محصوالت در اروپا
بوده است .بر اساس اعالم سازمان آمار رسمی اتحادیه
اروپا ،یورواستات ،صادرات کره اروپا به ایاالت متحده
در پنج ماه اول سال  ،2017نسبت به سال گذشته در
همین زمان 49درصد افزایش نشان میدهد .این در برخی از تحریمها علیه این کشور ،صادرات کره اروپا به
حالیست که صادرات این محصول لبنی از اروپا به چین ایران از سال  2015تا  2016روند افزایشی  500درصدی
افزایشی  70درصدی داشته است و پس از معامله اتمی نشان میدهد .برآیند این عوامل باعث گرانی کره در اروپا
قدرتهای جهانی با جمهوری اسالمی ایران و رفع شده است.

نامزد ایرانیتبار حزبراستگرای آلمان به اسالم ستیزی متهم شد
دادستان شهر زاربروکن در آلمان دست به تحقیقاتی
علیه الله حاجیمحمدولی به دلیل آنچه «توهین به اسالم
و سخنان آشوب برانگیز» خوانده شده ،زده است .این
بانوی ایرانیآلمانی نامزد حزب راست افراطی  AFDدر
انتخابات پارلمانی آلمان است.
الله حاجیمحمدولی که اختصارا به الله ولی شهرت
دارد ،در سخنرانی خود در ماه جوالی  ۲۰۱۷در کنگره
حزب ،AFDاسالم را پدیدهای «بدتر از طاعون» دانسته
و گفته است که «مسلمانها هر روز پرقدرتتر میشوند
و بخشهای بزرگتری از آلمان را تصرف میکنند».

خانم ولی ،تا چه اندازه علیه جوامع مذهبی و انجمنهای
ایدئولوژیک کاربرد دین ستیزانه دارد و همچنین این
سخنان تا چه اندازه تنشزاست.
الله حاجیمحمدولی متولد تهران است .او  ۳۵سال
پیش از جمهوری اسالمی گریخت و در سال ۱۹۸۸
به آلمان پناهنده شد .خانم ولی از سال  2010میالدی
به صورت حرفهای در حال فعالیت سیاسی با احزاب
راستگرای المان است و از وی به عنوان یکی از
برمبنای همین اظهارات دادستانی آلمان مشغول بررسی شانسهای اصلی حزب  AFDدر انتخابات پارلمانی
این ظن است که آیا سخنانی که اظهار شده از سوی پیش رو در آلمان یاد میشود.

شکایت مجری فاکس نیوز از خبرنگار ایرانی تبار هافینگتن پست

مجری از کار معلق شده شبکه خبری فاکس نیوز از
یک روزنامه نگار ایرانیتبار هافینگتن پست به جرم
انتشار اخبار دروغ و افترا درباره او ،به دادگاه عالی
منهتن نیویورک شکایت کرده است.
روز چهارشنبه نهم آگست « ،2017اریک بالینگ»
مجری برنامه های شبکه خبری فاکس نیوز که چندی
پیش از کار معلق شده است ،از «یاشار علی» نویسنده
و خبرنگار ایرانی تبار نشریه هافینگتن پست با طرح
دعوی پنجاه میلیون دالری درباره انتشار اخبار دروغین،
افترا و اتهام ارسال پیامک های زننده جنسی و هرزنامه
توسط بالینگ به همکاران مطبوعاتی اش ،شکایت کرده
است.
به گزارش لس آنجلس تایمز بر اساس گفته های یک روز چهارشنبه نهم آگست ،یاشار علی در یک خبرنگار ایرانی تبارش ،سه شنبه هشتم آگست توییت
سخنگوی فاکس نیوز ،اریک بالینگ چندی پیش بدلیل توییت از خبر ارسالی اش درباره اریک بالینگ دفاع کرد« :یاشار علی خبرنگار بسیار وسواسی و دقیقی
اتهام ارسال هرزنامه های زننده جنسی بویژه تصاویر و بر حفاظت از منابع خبری اش تاکید کرد .آقای علی است .گزارش او در نشریه ما منتشر شده و در این
اندام تناسلی مردانه برای همکارانش توسط شبکه همچنین نوشت ،قصد ندارد تا از انتشار گزارش در مورد بدون تردید در کنار وی ایستاده ایم».
خبری فاکس نیوز بطور موقت از کار معلق شده و مورد بالینگ یا هر فرد دیگری دست بکشد .یاشار علی وکیل اریک بالینگ ،یاشار علی را به دروغگویی و
تحت تحقیق و تفحص قرار گرفته است .یاشار علی اضافه کرد« :اعضای خانواده من در جمهوری اسالمی نشر افترا علیه موکلش متهم کرده است و وعده داده تا
هفته پیش در خبری برای هافینگتن پست نوشته بود ،اعدام و زندانی شدند بنابراین از یک شکایت حقوقی در دادگاه بر علیه وی اقامه دعوی خواهد کرد .بالینگ
نیز با انتشار توییتی اعالم کرد ،همچنان به مبارزه با
اریک بالینگ طی سالیان متمادی برای همکارانش (مورد اریک بالینگ) ترسی ندارم».
پیامک (تکست) و تصاویر مستهجن جنسی ارسال «لیدیا پلگرین» سردبیر هافینگتن پست که پیشتر سردبیر حمالت این لکه ننگ (اتهام یاشار علی علیه خود)
میکرده است.
نیویورک تایمز نیز بوده است در حمایت از نویسنده و ادامه خواهد داد.

دکتر علی مصباح شیمی دان برتر آمریکا شد

شیمی آمریکا تاکید کرده که میخواهد با
پژوهش خود ،در جامعه اثرگذاری کند .او
به عالقه و اشتیاق زیاد برای دانشجویان و
پژوهشگران زیر نظر خود اشاره کرده است.

دکتر علی مصباح ،دانشمند ایرانیآمریکایی مقیم شمال
کالیفرنیا و استاد مهندسی شیمی و زیستمولکولی
دانشگاه برکلی به عنوان یکی از برندگان جایزه «۳۵
دانشمند برتر زیر  ۳۵سال» انجمن مهندسان شیمی
ایاالت متحده آمریکا معرفی شد.
در بیانیه انجمن مهندسان شیمی آمریکا()AIChE
برای معرفی برندگان امسال ،اشاره شده که دکتر مصباح
و دیگر برندگان این عنوان به دلیل «مشارکت عمیقی
که در پیشبرد حرفه مهندسی شیمی» داشتهاند ،شایسته

دریافت این جایزه در سال  ۲۰۱۷شدهاند.
در این بیانیه آمده است« :این جایزه برای تقدیر از
موفقیتهای جوانترین اعضای انجمن مهندسان شیمی
و برای تبلیغ دستاوردهای این نسل که چهره حرفه
مهندسی شیمی را متحول میکنند ،طراحی شده است.
برندگان این عنوان ،سرمشقی برای بهترین دستاوردهایی
هستند که مهندسان شیمی جوان میتوانند در ابتدای
زندگی حرفهای خود به آن نائل آیند».
دکتر مصباح در مصاحبه با مجله انجمن مهندسان

جایزه دکتر مصباح و بقیه برندگان AIChE’s
 35 under 35در کنگره ساالنه مهندسان
شیمی در شهر مینیاپولیس(ایالت مینهسوتا)
در پاییز سال جاری طی مراسم ویژهای اهدا
خواهد شد.
علی مصباح متولد  ،1983دانش آموخته
مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی از دانشکده
فنی دانشگاه تهران ،مقطع کارشناسی ارشد و
دکتری از دانشگاه صنعتی دلفت در هلند و
دوره پست دکتری در دانشگاه  MITاست.
زمینه پژوهش دکتر مصباح سیستم و کنترل فرایندهای
شیمیایی و زیستی است .دکتر مصباح در حال توسعه
ابزارهای محاسباتی پیشرفتهای برای تحلیل سیستمها و
کنترل پیشرفته بر فرایندهای نوین شیمیایی و زیستی
است.
او در حال حاضر استادیار دانشگاه کالیفرنیا در برکلی
و رییس آزمایشگاه پروسس سیستمز و کنترل این
دانشگاه است.

نگاهی به کارکرد دشمن در نظامهای سیاسی« :مترسک»

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:
هنگامی که به تاریخ سیاسی جهان مینگریم ،نکتهای جالب نمود میکند :هر وقت
حکومتی به مخمصه می خورد ،دشمن یا دشمنانی خیالی بوجود میآورد یا به شکل
شگفتانگیزی دشمن تراشی میکند ،درست مانند مزرعهداری که برای دور کردن
پرندگان دانهخوار از کشتزارش ،آدمکی پوشالی (مترسک) میسازد تا آنان را بترساند
و دور کند؛ این حکایت امروز دیکتاتورهایی است که برای بقای خود بحران سازی
مصنوعی پیشه میکنند و با ترساندن مردم از دشمنان تخیلی ،جمعیت زیادی را گرد
خود میآورند تا با نام دفاع از آنها به حکومت خود ادامه دهند.
آرامش و صلح جام زهری است که با نوشیدن آن دیکتاتورها دیگر بهانهای برای
تداوم حمکرانی نخواهند داشت .وجود دشمن باعث میشود تا صاحب قدرت به
آسانی هر صدای مخالفی را به اسم خیانت و توطئه علیه کشور در نطفه خفه کند و
بر جنایتهایش حجاب دفاع از کیان مملکت بپوشاند.
وجود دشمنان خرد و کالن توجیهی بر تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی خواهد بود
که در سایه آنها بتوان هرگونه انتقاد و اعتراضی را سرکوب کرد و با بزرگنمایی هر
خطری از آن برای توسعه ساز و برگ جنگی استفاده کرد و حتی نیروی قهریه را به
خارج از مرزها گسیل کرد تا در نزاعی پیشدارنده از نفوذ دشمن به داخل جلوگیری
کنند.
هنگامی که سراب دشمن برای مردم ترسیم شود ،میتوان از نظر تبلیغی یا حتی
فرهنگی نیز بر وضعیت کشور تاثیر گذاشت؛ بطور مثال بحث جنگ نرم دشمنان را

به راه انداخت و با هر سبک و سیاق فرهنگی و عقیدتی نامطلوب از نظر حکومت به
نام مبارزه با نفوذ بیگانگان برخورد چکشی کرد و هر آنکس که بر طبق امیال صاحبان
قدرت عمل نمیکند را از سر راه برداشت.
با استفاده از واژگان «وابستگی به دولتهای متخاصم» ،هر شخصیتی را میتوان به
جاسوسی و رابطه با دشمن متهم کرد و او را روانه زندان کرد و یا برای امتیازگیری
از دیگران گروگان گرفت.
وقتی دیکتاتورها و اطرافیانشان در تنگناهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی قرار
میگیرند ،حمالت لفظیشان نسبت به دشمنان خودساخته فزونی مییابد و شروع
به تهدید آنها کرده و بر طبل جنگ میکوبند ،هر چند که در بیشتر مواقع نبردی
کالسیک هرگز اتفاق نمیافتد و گاه سالها مردم را با شبح برخورد نظامی سرگرم
کرده و میترسانند.
تروریسم سازمان یافته یکی دیگر از ابزار نظامهای استبدادی برای بقاست که به
شکلهای گوناگون در داخل و خارج کشورها مورد استفاده قرار میگیرد تا ملتها
دایم در رعب و وحشت فعالیت تروریستها باشند و حکومتها بتوانند به عنوان
برخورد با تروریسم بر نفوذ و پیشبرد اهداف توسعهطلبانه خود بیافزایند.
واژه دشمن بدون هیچ توضیح شفافی درباره منطق ،موجودیت ،ماهیت و هویت
آن همچون مترسکی است که بوسیله آن توده مردم را وحشتزده کرده و اتحادی
مجازی برای از بین بردن هرگونه اعتراض و مخالفتی بوجود میآورد .این مترسک
(دشمن) همه پرندگان را فراری میدهد ،از جمله کبوتر صلح و آزادی را!
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درکانون خبر:

استقبال از ترامپ در نیویورک موافقان و مخالفان شعار میدهند
هزاران نفر از معترضان آمریکایی همزمان با ورود رئیسجمهور ایاالت متحده
به نیویورک ،به سمت برج دونالد ترامپ حرکت کردند تا تظاهراتی را علیه وی
برگزار کنند.
شبکه فاکس نیوز در این خصوص گزارش کرد ،کاروان موتوری ترامپ ،مسیری
را برای انتقال رئیس جمهور آمریکا به سمت برج وی انتخاب کرد تا از دیدرس
اکثر معترضان خارج شود.
معترضان آمریکایی مقابل برج ترامپ در خیابان پنجم شعارهایی علیه دونالد
ترامپ چون «نیویورک از تو متنفر است» و «عشق ،نه نفرت-این چیزی است که
آمریکا را بزرگ میکند» ،سر میدادند.
تظاهرات کنندگان همچنین نوشتههایی را به دست داشتند که پیام هایی چون
«استیضاح» و «کاخ سفید جای برتری سفیدپوستان نیست» را منتقل میکرد.
این در حالی است که در سویی دیر تعدادی از طرفداران ترامپ نيز تظاهرات
جداگانه اي را نزديکي هتل پالزا نيويورک در حمايت از رئيسجمهور آمريکا
برگزار کردند و شعار ميدادند «خدا به رئيسجمهور ترامپ برکت دهد» و
پرچمهاي آمريکا را با خود حمل ميکردند و نوشتههايي به دست داشتند که بر
روي آن نوشته شده بود« :حاال زمان تفرق ه نيست».

گفتنی است منازعه مخالفان و طرفدارن ترامپ مقابل برج طالیی رنگ و بزرگ
رئیس جمهور آمریکا نهایتا با دخالت پلیس و به نحوی مسالمت آمیز پایان یافت
و جمعیت متفرق گردیدند.
بازگشت ترامپ به برج خود در نيويورک در واقع دو روز بعد از حمله مرگبار
در تظاهرات مليگرايان سفيدپوست در «شارلوتسويل» ايالت ويرجينيا صورت
گرفته است.

گزارشهای متعددی حاکی است که نفرت افکنی و جرائم ناشی از انواع نفرت
در سراسر ایاالت متحده رو به افزایش است و ایالت کالیفرنیا نه تنها از این امر
مستثنی نیست بلکه در معرض تشدید نفرت پراکنی نیز قرار گرفته است.
خشونتهای نژادی اخیر در ایالت ویرجینیا رسانهها و کارشناسان را نگران کرده
و آمارها و پژوهشهای جدید را به این امر اختصاص داده است.
در همین راستا بریان لوین ،مدیر مرکز ملی کالج سن برناردینو برای مطالعه
نفرت پراکنی و افراط گرایی ،گفت« :ما شاهد یک گروه تکنولوژیک و جوان از
گروههای نفرت زا هستیم که رفته رفته به یک نیروی بالقوه سیاسی اجتماعی
تبدیل میشوند».
لوین میگوید گروه ها و بانیان گسترش نفرت نه تنها سازمان یافته تر شده اند،
بلکه رو به افزایش هستند.
وی همچنین یادآوری کرد که در ماه فوریه سال  ،2016در شهر آناهایم ،یک
تظاهرات مربوط به گروه کوکلوکس کالن ها برگزار شد که در آن سه نفر کشته و
چندین نفر دیگر دستگیر شدند.
یک گزارش جدید در این خصوص مدعی شده که بر اساس آمارهای دولت
فدرال تخمین خورده است که  917گروه اشاعه دهنده نفرت در سراسر کشور
وجود دارد.

کالیفرنیا با دارا بودن  79گروه و فرقه تنفرگرایانه در باالی فهرست این لیست
جای گرفته است .در این ایالت بسیاری از این گروه ها را نه ملیگرایان سفید بلکه
وابستگان به جنبشهای ضد دگرباشان جنسی تشکیل میدهند.
این در حالی است که مقامات شهر لسآنجلس هم علیه برخی از جنبههای
جنایتکارانهای که سفیدپوستان افراطی درحومه این شهر ایجاد میکنند ،اقدام
خواهند کرد.

توییت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا به خشونتهای اخیر نژادپرستان
راست افراطی سفید پوست در شارلوتزویل ایالت ویرجینیا با حمایت بیسابقه
کاربران این شبکه اجتماعی مواجه شد و رکورد بیشترین الیک را از آن خود کرد.
شبکه سی ان ان در گزارشی نوشت :اوباما در واکنش به خشونتهای ویرجینیا در
حساب توییتر خود این جمله نلسون ماندال را نوشت :هیچ فردی با حس تنفر به
دیگری به خاطر رنگ پوست ،پیشینه یا مذهبش متولد نمیشود .مردم برای نفرت
داشتن باید آموزش ببینند و اگر مردم میتوانند تنفر را یاد بگیرند ،چرا به آنها عشق
و محبت را یاد ندهیم؟ عشق است که از ذات انسان سرچشمه میگیرد نه متضادش.
این توییت بیش از دو میلیون و  700هزار بار الیک خورده است که بدین ترتیب
به اذعان مدیر توئیتر با بیشترین الیک در تاریخ این شبکه مجازی مواجه شد.
این واکنش توییتری اوباما به خشونتهای اخیر ویرجینیا همچنین پنجمین

توییتی است که بیشترین بازنشر را داشته است.

افزایش جرایم ناشی از نفرت در ایاالت متحده

باراک اوباما و واکنش توییتری به حوادث اخیر

سقط جنین در تگزاس از پوشش بیمه خارج شد
فرماندار جمهوریخواه ایالت تگزاس به تازگی قانونی را امضا کرد که پوشش بیمه
برای سقط جنین را محدود میکند ،و در صورت نیاز زنان را مجبور به خرید یک
برنامه مکمل خواهد کرد.
فرماندار گرگ ابوت گفت این قانون از خط و مشی مخالفت با سقط جنین
پیروی میکند .منتقدان دموکرات اما آن را محکوم کرده و گفته اند این قانون
جدید زنان را متحمل سختیهای اجباری میکند چرا که آنان مجبور خواهند
شد به دلیل تامین یک نیاز اساسی و عملی ساختن یک تصمیم ضروری هزینهای
گزاف را تقبل کنند.
گفتنی است تگزاس یکی از پرجمعیت ترین ایاالت جمهوریخواهان است که در
اعمال محدودیتهای مربوط به سقط جنین همواره کوشیده و شرایط را به نحوی
محافظه کارانه در سختگیری بیشتر در این خصوص جلو برده است.
در تگزاس ،من افتخار میکنم که قانونی را امضا کنم که بر مبنای آن به هیچ انسانی
ابوت در ادامه گفته است « به عنوان معتقد به اصول و مبناهای اجتماعی و ارزشی بابت نابود سازی زندگی یک کودک هزینهای پرداخت نمیشود».

«یادبود کنفدراسیون» از گورستان هالیوود حذف میشود

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08

بنا به درخواست مردم از گورستان «هالیوود برای همیشه» جهت حذف یک
یادبود کنفدراسیون در این محل ،گروهی که از صاحبان این قطعه سنگ هستند،
هفته گذشته با این درخواست موافقت کردند.
این یادبود ازسال  1925در این گورستان در شهر هالیوود بوده است ،اما تصمیم
به حذف آن در عرض چند ساعت و به دلیل افزایش خشم پس از هرج و مرج
شارلوتسویل در ویرجینیا و به دنبال آن تهدیدات خرابکاری دیگری صورت
گرفت.
گفته میشود بسیاری از مردم در مورد این بنای یاد شده نمیدانستند تا زمانی
که لسآنجلس تایمز یک نسخه چاپی در اینباره منتشر کرد و همین موجب
فراخوانهای فراوان برای حذف آن شد .الزم به ذکر است پس از حواشی حوادث
خشونت بار اخیر و نفرت افکنیهای ایجاد شده در سراسر کشور ،فراخوان حذف
مجسمهها و بناهای تاریخی کنفدراسیون افزایش یافته است.
این گزارش میافزاید در مورد خاص یادبود ذکر شده باید گفت این یک مورد

منحصر به فرد است ،چرا که مقامات گورستان گفتند ،این بنای یادبود در مالکیت
اموال عمومی و دولت ایالتی نیست بلکه متعلق به فرزندان خانوادههای متحد با
کنفدراسیون است.

کمک  100هزار دالری آرنولد برای مبارزه با نژاد پرستی
پس از رویداد نژاد پرستانه سفید پوستان برتری طلب در شارلوتزویل ،آرنولد
شوارزینگر فرماندار پیشین ایالت کالیفرنیا 100000 ،دالر به مرکز سایمون
وایزنتهال ( )Simon Wiesenthal centerکمک کرد .این مرکز که یک
بنیاد یهودی است در لسآنجلس موزهای برای نشان دادن فاجعه ضد یهودی
هولوکاست دارد و بر علیه هر گونه تنفری در دفاع از رواداری برنامههای آموزشی
دارد.
آرنولد شوارزینگر هنگامی این کمک مالی را کرد که دانالد ترامپ زیر آتش
انتقادها برای نداشتن موضعگیری روشن در روز یکشنبه بود.
آرنولد شوارزینگر در فیسبوک خود نوشت :این به اصطالح ”سفید پوستان
ملیگرا“ خوششانس هستند که در کشوری زندگی میکنند که از آزادی بیان آنها
دفاع میکند ،بیانی که نادرست ،و تنفرآمیز است ،ما نیز باید صدای خود را رساتر

کنیم و از همه منابع خود در محکوم نمودن آنان یاری بگیریم .پیام من این است
شما پیروز نخواهید شد .صدای ما بلندتر و قویتر است.
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امتناع  Dream Hostاز دستور وزارت دادگستری

شرکت  Dream Hostکه تارنمای مشهور  Disruptرا میزبانی میکند از
پذیرش درخواست وزارت دادگستری آمریکا در مورد ارائه اطالعات افرادی که
از این تارنمای ضد ترامپ دیدار کردهاند ،خودداری کرد.
کریس قازاریان ،مشاور این شرکت گفت وزارت دادگستری میخواهد بداند چه
کسانی در تظاهرات روز سوگند ریاستجمهوری دانالد ترامپ از این تارنمای
دیدار کردهاند و این تنها محدود به تارنما نمیشود .در این درخواست ،نشانی
ایمیلهای 1.5میلیون نفر کاربر نیز درخواست شده است .این حرکت وزارت
دادگستری و دادستان کل آمریکا ،خاموش کردن صدای منتقدان و کنشگران است.
این تصمیم برخالف قانون اساسی آمریکاست.
حکم دادگاه برای جستجوی دادههای کامپیوترها در روز  12جوالی در واشنگتن
دیسی صادر شده و در  17جوالی به این شرکت ابالغ شده است لیکن این
شرکت که مرکز آن در لسآنجلس است از تاریخ  28جوالی زیر فشار دادستان
است تا اطالعات افراد را در اختیار دادستانی قرار دهد .دادستانی میگوید از این

وبسایت برای سامان دهی تظاهرات خشونتبار استفاده شده است.

فرش قرمز برای دانش آموزان در ون نایز

یکی از مدارس لسآنجلس با فرش قرمز از دانشآموزان به عنوان روز آغاز
مدرسه استقبال کرد.
با حضور کلی گونز ( )Kelly Gonezیکی از اعضای هیئت مدیره اداره آموزش
لسآنجلس در دبیرستان آرلتا در وننایز ،دانشآموزان هنگامی که وارد دبیرستان
شدند بر روی فرش قرمز گام برداشتند .در آستانه درب ورودی دبیرستان افزون
بر بادکنکهای بزرگ و رنگی ،یک مجسمه  6فوتی بادی از مجسمه آزادی
به عنوان نماد فرصتهای تازه برای مهاجران قرار داده شده بود و در کنار آن
پارچه نوشتهای بود که روی آن این عبارت دیده میشد .ما یک اداره آموزش
برای لسآنجلس متحد هستیم و در کنار خانوادههای مهاجر ایستادهایم .بر تن
مجسمه آزادی ،شنل مراسم فارغالتحصیلی به عنوان نمادی از شعار اداره آموزش
لسآنجلس بود که هدف آن فارغالتحصیلی همه دانشآموزان است.

رفع اتهام از پلیس در حادثه کارنل اسنل

کمیسیون پلیس لسآنجلس این هفته در نشست خود ،تصمیم گرفت که پلیس
لسآنجلس در تیراندازی به کارنل اِسنل جونیور در سال گذشته در جنوب
لسآنجلس مقصر نبوده و به وظیفه خود عمل کرده  ،لیکن از تاکتیک پلیس برای
پیشگیری از رانندگی خالف او را نادرست دانست.این جلسه دو بار به سبب
فریادهای اعتراضی  ،متوقف شد.
تیراندازی به کارنل اِسنل  18ساله ،پس از انتشار ویدئوی این تیراندازی موجب
ی تبارهای این محله فقیرنشین شد و در پی آن
خشم مردم به ویژه آفریقای 
ت بار شد.
اعتراضها و ناآرامیهای خشون 
س پلیس لسآنجلس
در همان تظاهرات و اعتراضها بود که چارلی بک رئی 
ناگزیر شد ویدئویی را منتشر کند که کارنل اِسنل را در حال گریز نشان میدهد که
اتومبیل نیسان آبی رنگ بدون شماره را رانندگی میکرد به تصور دزدی بودن
چیزی شبیه اسلحه در دست دارد.
این واقعه در اول اکتبر سال گذشته روی داد و پلیس به کارنل اسنل که یک اتوموبیل ،فرمان ایست داده بودند.

تالش برای استیضاح سناتور جاش نیومن

با صدور رای قاضی ونس رآی در مورد متوقف کردن قانون جدید و مقررات
بازخوانی ،بار دیگر مخالفان سناتور ایالتی کالیفرنیا از شهر فولرتن ،سناتور جاش
نیومن ،فرصت مییابند تا با  63593امضای گردآوری شده مورد نیاز او را
بازخوانی و برکنار نمایند .مخالفان او توانستهاند  96000امضا گردآوری نمایند که
باالتر از حد مورد نیاز است.
قانونگذاران کالیفرنیا به رهبری کوین دِ لئون الیحهای را به تصویب رساندند که
این گونه بازخوانی ها را دشوار میکرد زیرا باور دارد که در گردآوری امضاهای
باخوانی از شیوههای غیرقانونی و تقلبی بهره گرفته میشود که قابل کنترل نیست.
جاش نیومن که یک سناتور تازه انتخاب شده است ،زمانی مخالفت راستگرایان
را برانگیخت که نخستین رای خود را در سنا به افزایش مالیات بنزین اتوموبیلها
داد که بتواند دولت کالیفرنیا را در دستیابی به  52میلیارد دالر برای راهسازی کمک نماید.

شکافسیاسیدربینجمهوریخواهانکالیفرنیا

شکاف سیاسی در بین جمهوریخواهان ایالت کالیفرنیا در نشست
جمهوریخواهان کالیفرنیا که در فرزنو برگزار شد ،سبب شد تا جمهوریخواهان
نزدیک به  Tea Partyاز َچد مایز رهبر اقلیت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان
کالیفرنیا بخواهند که کنارهگیری کند و یا در گزینش آینده فردی در برابر او رقابت
کند و او را جایگزین نماید .زیرا او به سبب رای مثبت خود و هفت نماینده دیگر
جمهوریخواه در مورد الیحه  Cap & Tradeدر زمینه مسائل زیست محیطی با
دموکراتهای لیبرال همکاری کرده و رای این  8نفر به تصویب این الیحه کمک
کرده است.
تیم دانللی ()Tim Donnellyیکی از رهبران محافظه کار جمهوریخواهان
از  Tea Partyخواست که در رای روز جمعه آینده نشان دهند که همکاری مثبت میدادند .از سوی دیگر باید یادآوری کرد که نمایندگان در کالیفرنیا در سال
و همراهی با اندیشههای لیبرالها در کالیفرنیا برای کارخانهها و شرکتها هزینه  2018با انتخابات تازه روبرو میشوند و رای دادن یا ندادن میتواند برایشان
دارد و رهبر جمهوریخواهان در مجلس نباید خود و یارانش به این الیحه رای گران تمام شود.

شکایت شهرداری سانفرانسیسکو  از دولت فدرال

شهر سانفرانسیسکو و ایالت کالیفرنیا از دولت دانالد ترامپ به سبب تهدید برای
قطع بودجه فدرال برای شهرهای پناهگاه مهاجران به عنوان نقض حقوق مدنی
ساکنان که در قانون اساسی ایالت متحد تامین شده شکایت کردند .حاویر بسرا،
دادستان کل کالیفرنیا گفته است که مجریان قانون و نیروهای انتظامی در شهرهای
ایالت کالیفرنیا در سال  28میلیون دالر بودجه دریافت میکنند و این ”قلدری“
است که بودجه آنان قطع شود و آنها نتوانند در اجرای وظایف خود در مبارزه با
جرم و خشونت موفق باشند.
این شکایتها را  ،ایالت و شهرها میتوانند به طور مستقل نیز مطرح نمایند،
وزارت امنیت داخلی آمریکا و دادستان کل کشور ،جف سشن مورد خطاب قرار گرفتهاند.

پشنهاد آزادی مشروط برای رونالد کالدرون

قاضی فدرال آمریکا پیشنهاد کرد که سناتور پیشین ایالت کالیفرنیا ،رونالد کالدرون
که هم اکنون در زندان به سر میبرد پیش از پایان دوره  42ماهه محکومیت خود
آزاد شود .رونالد کالدرون در ماه ژانویه با پذیرش اتهام خود مبنی بر دریافت
رشوه ،در مدت محکومیت خود از تخفیف برخوردار شده بود.
قاضی اسنایدر اعالم کرد که تقاضای سناتور پیشین رونالد کالدرون را که اکنون
 59ساله است به سبب مشکالت تندرستی پذیرفته است که  12ماه از دوره
محکومیت خود را در خانههای امن بگذراند و  6ماه را نیز در خانه خود با
ابزارهای ویژه نظارتی بگذراند .قانون گذاران کالیفرنیا این تصمیم را توهین به
مردم کالیفرنیا خواندند و اعتقاد دارند چنین موهبتی به این فرد محکوم شده به
نوعی نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان است.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
18تا  24آگوست(27مرداد تا  2شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

چهارشنبه  1شهریور 23/آگوست

را متهم كردند ،اما پس از انقالب معلوم شد كه
جمعه  27مرداد 18/آگوست
به دستور شخص روح اهلل خمینی این كار انجام
1319خورشیدی ( 1940میالدی)
در
نیز
ای
ه
خامن
سیدعلی
نظام،
کنونی
رهبر
و
شده
 1296خورشیدی ( 1917میالدی)
كمالالملك نقاش معاصر در سن  93سالگی در
است.
داشته
دست
جنایت
این
تشكیل كمیت ه ایالتی حزب دمكرات در تبریز
نیشابور درگذشت
 1385خورشیدی (2006میالدی)
 1303خورشیدی (1924میالدی)
درگذشت شعبان جعفری پس از مدتی بیماری زادروز دكتر محمد جعفر محجوب -ادیب،
در شهر لوسآنجلس امریكا.
پژوهنده و استاددانشگاه تهران
آثار زنده یاد دکتر محجوب در شرکت کتاب
موجودند
 1307خورشیدی (1928میالدی)
حسین عالء ،وزیر مختار ایران در پاریس از
تهران دستور گرفت كه پانزده نفر معلم برای
مدارس متوسط ه ایران استخدام كند
 1337خورشیدی (1958میالدی)
 1309خورشیدی (1930میالدی)
زادروز حسامالدین سراج ،هنرمند آواز وآهنگساز
انتشار روزنامهی «ایران آزاد» به مدیریت
آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران
ضیاءالواعظین
وابسته به شرکت کتاب موجود است
آگوست
مرداد20/
29
یکشنبه
 1311خورشیدی (1932میالدی)
1340خورشیدی ( 1961میالدی)
زادروز محمد زنگنه  -نقاش و مدرس نگارگری
زادروز علیرضا پنجهای ،شاعر
(1940میالدی)
خورشیدی
1319
 1314خورشیدی (1935میالدی)
 1355خورشیدی (1976میالدی)
هنرمند
و
خواننده
یا،
ک
عارف
عارف
زادروز
دانشگاه جنگ تأسیس شد
سازمان تربیت بدنی منحل شد
(1942میالدی)
خورشیدی
1321
 1327خورشیدی (1948میالدی)
 1381خورشیدی (2002میالدی)
برای
وزیرانگلستان
ت
نخس
چرچیل،
وینستون
زادروز بیژن كارگر مقدم ،داستاننویس برون
درگذشت جواد حدیدی ،نویسنده و پژوهشگر
شد
تهران
وارد
تهران»
«كنفرانس
در
شركت
مرزی
و عضو دائمی فرهنگستان ایران
(1968میالدی)
خورشیدی
1347
 1333خورشیدی (1958میالدی)
 1386خورشیدی (2007میالدی)
درگذشت احمد شهیدی ،آخرین بازمانده نسل فرمان تشكیل فرهنگستان صادر شد.
زادروز گوهر خیراندیش ،بازیگر
اول روزنامهنگاران مدرن ایران .او خبرنگاری را  1387خورشیدی (2008میالدی)
 1355خورشیدی (1976میالدی)
با
سرای
ه
تران
و
درگذشت تورج نگهبان ،شاعر
سه كنگره از سوی كنفدراسیون محصلین و
از سال  1313آغاز کرد.
آنجلس.
لوس
تارزانای
بیمارستان
در
ایرانی
ذوق
دانشجویان ایرانی درشهرهای مختلف امریكا
 1389خورشیدی (2010میالدی)
اهواز
در
1311
سال
اردیبهشت
هفتم
متولد
وی
برگزارشد
درگذشت مسعود برزين در تهران .وی از
بود.
کتاب جنبش دانشجویی کنفدراسیون جهانی
روزنامهنگاران و کارشناسان روابط عمومی دوران
(2011میالدی)
خورشیدی
1390
محصلین و دانشجویان ایرانی ( 2جلدی) نوشته
پهلوی دوم بود .وی در دولت شاپور بختيار،
هالیوود
ایرانی
کارگردان
بدیعی،
رضا
درگذشت
حمید شوکت از انتشارات شرکت کتاب بهترین
آخرين دولت حکومت پهلوی ،مدتی رياست
آنجلس
س
لو
شهر
در
ای
ل
ا
ی
یوس
بیمارستان
در
ماخذ و مرجع برای مطالعه بروی این جنبش
راديو و تلويزيون ملی را به عهده داشت و قبل
تلویزیون
«پدرخوانده
به
وی
81سالگی.
سن
در
دانشجویی و تاثیر آن بر تحوالت ایران در دوران
از آن مسئوول روابط عمومی دفتر فرح پهلوی و
روابط عمومی شرکت نفت در آبادان بود .وی آمریکا» نیز شهرت داشت.
سلسله پهلوی و سقوط آن میباشد
1356خورشیدی (1977میالدی)
همچنين از بنيانگذاران سنديکای نويسندگان و
دوشنبه  30مرداد 21/آگوست
یك گروه  13نفری از دانشجویان ایرانی با شعار
خبرنگاران ايران محسوب ميشد.
مخالفت با استبداد  ،سفارت ایران در الهه را
 1308خورشیدی (1929میالدی)
اشغال كردند
شنبه  28مرداد 19/آگوست
مترجم
دریابندری،
نجف
زادروز
 1357خورشیدی (1978میالدی)
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
درگذشت محمدپروین گنابادی -نویسنده و
 1325خورشیدی (1946میالدی)
شد
اجباری
عموم
برای
خانوادگی
نام
تعیین
پژوهنده
زادروزمسعود بهنود؛ نویسنده وروزنامهنگار
(1957میالدی)
خورشیدی
1336
 1369خورشیدی (1990میالدی)
ایرانی
یافت
گشایش
كشور
فرهنگیان
ه

كنگر
درگذشت دكتر پرویز ناتل خانلری -پژوهشگر،
آثار مکتوب مسعود بهنود در شرکت کتاب
نویسنده ،شاعر و روزنامهنگار.
موجود است
سه شنبه  31مرداد 22/آگوست
آثار دکتر پرویز ناتل خانلری در شرکت کتاب
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
موجود است ،دیوان حافظ دو جلدی از زمره
موفقیت سازمان سیای آمریكا در كودتا بر علیه
 1332خورشیدی (1953میالدی)
تالیفات اوست
دولت محمدمصدق
برای پی بردن به چرایی و چگونگی به ثمر بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
رسیدن کودتای  28مرداد ،کتاب سوداگری با  1342خورشیدی (1963میالدی)
درگذشت مهین شهابی ،بازیگر پیشکسوت
تاریخ نوشتهی محمد امینی در پاسخ به آسیب دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر سینما و تلویزیون ایران
شناسی یک شکست نوشته علی میرفطروس – نام داد
(1974میالدی)
خورشیدی
1353
جلد یکم از انتشارات شرکت کتاب را مطالعه
پنجشنبه  2شهریور 24/آگوست
جمعیت كل كشور به 32میلیون و  300هزار و
بفرمایید
شد
برآورد
نفر
810
 1300خورشیدی (1921میالدی)
 1351خورشیدی (1973میالدی)
(2009میالدی)
خورشیدی
1388
انتشار روزنام ه «طوفان» به مدیریت محمد فرخی
احمد زبیرم ،عضو شبكهی سیاهكل ،در زد و
)1318
(متولد
محمودی
بزرگ
سید
درگذشت
یزدی وسردبیری موسویزاده یزدی در تهران
خورد با مأموران انتظامی كشته شد
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
مشهور به دکتر محمودی ،همسر ایرانی بتی  1327خورشیدی (1948میالدی)
حدود  400نفر از مردم آبادان در سینما ركس محمودی خالق رمان بدون دخترم هرگز
انتخاب عباس خلیلی مدیر روزنامهی«اقدام» به
این شهر به آتش كشیده شدند .آخوندها دولت
نیابت ریاست عمومی نشریه «اتحاد اسالم»

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :محمدعلی جعفری ،فرمانده سپاه پاسداران
انقالب اسالمی میگوید کشته شدن محسن حججی
در سوریه باعث شده است که حرکت سخیف
نمایندگان مجلس ایران خنثی شود.
اصوال دوستان ما در نظام اسالمی یا اسالمی نظامی
یه وقتایی یه حرفایی میزنن که مرغ پخته وسط دیس
با خودش فکر میکنه ،باد شکم صدادار به شقیقه چه
ربطی داره؟
شهروند ایرانشهر که همیشه دنبال چیزای بی ربطه در
جواب آقای مرغ پخته (که همون خروس بیچارهاس
که به اسم مرغ در عزا و عروسی میکشنش درست مثه
شهدای انقالب اسالمی) باس بگه که مرغ جان شما
ربط باد شکم صدادار و شقیقه رو نمیفهمی ،وقتی
محکم بادت درآد ،اونوقت شقیقهات درد میگیره ،اینم
ربطش!
وقتی نمایندههای نسبتا محترم مجلس با فدریکا
موگرینی (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)
عکس سلفی میگیرن یعنی اینکه فدریکا خانوم یه
چیزیه که برای یادگاری و پز دادن به این و اون باهاس
باش سلفی گرفت و مقام نمایندگی مجلس شورای
اسالمی یه چیز پیش پا افتادهایه کال؛ از طرف دیگه

وقتی یه همچین حرکت سخیفی به قول سردار جعفری
(که ایندفعه رو استثنا درست گفته) اتفاق میوفته باید
یک یا چند نفر رو مثه گوسفند قربونی کرد تا حواس
همه پرت بشه و افکار عمومی به سمت قربانیها بره!
متاسفانه سالهاست که قربانی کردن در نظام مقدس
داره اتفاق میوفته و تا تقی به توقی میخوره ،چندتا
شهید علم میکنن تا حواس مردمو پرت کنن و از خون
جوونای مملکت سو استفاده و احساسات ملت رو
قلمبه کنن .حاال اگه برای شهید شدنم کسی پیدا نشه،
خب چنتا استخون و پالک کافیه حتی اگه اینام نبود،

میشه از تابوت خالی و لفظ شهید گمنام استفاده کرد.
خالصه شهیدپروری و شهیدسازی مهمترین روش
ساکت کردن اوضاعه و تا االنم خوب جواب داده.
یکی نیست بگه آخه پدر آمرزیده ،این حرمها که براش
مدافع میفرستین جلوی گوله داعش و عره و شمسی
کوره و جوونای مملکتو به کشتن میدین ،اصال به شما
چه ربطی داره؟
اینجا بود که سردار جعفری طی یه تماس تلفنی با
شهروند ایرانشهر تذکر داد« :داداش همون ربطی که باد
شکم صدادار به شقیقه داره!»
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بازخوانی اسناد تازه منتشر شده  CIAبه قلم محمد امینی -قسمت ششم و آخر:

گزارش «قیام ملی ۲۸مرداد» از زبان سازمان دهندگانش

ادامه از شماره قبل:
ایرج امینی ،فرزند دکتر علی امینی میگوید:
«درآن زمان عموی من ،ابوالقاسم امینی ،کفیل وزارت
دربار بود .اگر اعلیحضرت ،عموی مرا با فرمان عزل
فرستاده بودند حضور دکتر مصدق ،مسلم ًا دکتر مصدق
تبعیّت میکردند و این جریان پیش نمیآمد .ولی وقتی
شما ا ّول صبح دو نفر از همکاران نزدیک مصدق را
دستگیر میکنید و بعد سرهنگ نصیری را ساعت ۱۲
شب با زره پوش و سرباز میفرستید به در خانه دکتر
مصدق ،یک مقداری میشود به این گفت کودتا!»
به رشته گسسته گزارش نشست سیا بازگردیم:
«ما فورا ً برای نوشتن یک بیانیّه از سوی زاهدی برای
روزنامهها و مردم ایران دست به کار شدیم[ .یادداشت
نویسنده این مقاله :این هم از نشانههای قیام م ّلی است
که بیانیّه نخست وزیر آن را در پایگاه سیا در سفارت
ایاالت متّحد آمریکا بنویسند!] .او خبرنگاران خارجی
را دیده بود .اینک باید با مردمش سخن میگفت و ما
بسیار هیجان زده بودیم .ما در درازای پس از نیمروز
دیکته میکردیم [سه خط و نیم در این جا هنوز فاش
نشده اند] .ما از توانایی چاپ فارسی در سفارت
برخوردار نبودیم ،دستگاه چاپ داشتیم ،اما حروف
[فارسی] چیده نشده بود و نمیخواستیم یک حروف
چین بومی (= ایرانی) را به سفارت بیاوریم که مبادا
راز رو شود .ما از [نام آشکار نشده] خواستیم که بیانیّه
را به فارسی تایپ کند .او  ۱۰نسخه تایپ کرد .ما آنها
را شتابان نزد زاهدی بردیم و او امضا کرد و به ما
بازگرداند و سپس آنها را در میان خبرنگاران خارجی،
پارهای از روزنامههای ایرانی که در دسترس بودند و
تنی از افسران ارتش پخش کردیم .هنگامی که از این
کار فارغ شدیم ،دیگر برای چاپ آنها در روزنامههای
بامدادی دیربود [پنج خط و نیم فاش نشده اند] .این
بیانیّه در بامداد دوشنبه [ ۲٦مرداد] بیرون آمد.
[دراین جا پرسش و پاسخهای ویزنر و روزولت در
چند خط هنوز محرمانه اند]
روزولت :یک نشانه امیدوارکننده دیگر هم در شامگاه
یکشنبه روی داد .توده ایها آغاز به راه پیمایی کرده
و شعار میدادنند «مرگ بر شاه» .ارتشیها بی آن که
دستوری داشته باشند ،بیرحمانه آنها را زدند و چندین
کامیون از توده ایهای کتک خورده و خونین پرکردند
و بردند.اگرچه دستوری برای این کار نداشتند ،این کار
خودجوش به ما امید فراوانی داد و از این رو شامگاه
یکشنبه به سیاهی بامداد آن روز نبود .اینک چیزی که
ما را نگران میکرد ،امنیّت مأموران و همکاران ما در این
کارزار بود .زاهدی را نمی توانستیم مأمور ()agent
بخوانیم ،اما او همکار [یا متّحد] به شمار میآمد و ما
نسبت به او مسئولیّت داشتیم .ما بسیار بیمناک بودیم که
هرآینه او دستگیر شود ،همه ماجرا به هم خواهد ریخت
و از این رو ،ما این ریسک را کردیم که آدمهای اصلی
را در خانههای آمریکاییان پنهان کنیم .ما چند تنی را
در خانههایی که در داخل سفارت داشتیم و خانه یکی
از کارکنان ما جادادیم ،اگرچه بیشتر آنها در خانههای
بیرون از سفارت بودند .این کار به دو انگیزه بود :یکی
این که به آنها پناه بدهیم و دیگر اینکه بتوانیم آنها را
ببینیم .زیرا اگر در خانههایی میبودند در کویهایی که
آمریکاییها هرگز به آن جا رفت و آمد نداشتند ،دیدار
با آنها ناشدنی بود و برای به انجام رساندن این برنامه
(= براندازی مصدق) ما باید در تماس بیگسست با
آنها میبودیم.
ویزنر :آن «غار» معروفی که زاهدی درآن پنهان شده،
کجا بود؟
روزولت :تا آن جا که من میدانم ،این ماجرا افسانهای
است .زاهدی از بامداد دوشنبه در دست ما بود .او
جایی برای خودش در یکشنبه شب یافت و او را بامداد
دوشنبه نزد ما آوردند».
از داستان «پنهان» بودن و در زیر زمین یا «غاری»
زیستن زاهدی ،چندین روایت است .خود او گفته که
که یک شنبه شب  ۲۵مرداد را در خانه میراشرافی پنهان
بوده و فرزندش در یادنامهاش مینویسد که پدرش را
که چندی در پناه کاشانی ،رئیس مجلس ،در ساختمان
مجلس بست نشسته بود ،پس از آزاد شدن« ،ا ّول بردیم
منزل ع ّمه ام ...چندروزی هم در منزل جواد حمزوی...
بعدا ً رفت به خانه رضا کینژاد و چند روز بعد او را
بردیم به منزل مصطفی مقدّ م ...گمان میکنم آیت اهلل
کاشانی سفارش کرده بود ...از آن پس [دهم مرداد]
پدرم در باغ مصطفی مقدّم در سلطنتآباد شمیران
منزل گزید» .اردشیر زاهدی هرگز از «تحویل» گرفتن
پدرش از سوی ستاد سیا در بامداد دوشنبه ۲٦ ،مرداد،
سخنی نمیگوید.
بازگردیم به گزارش نشست از زبان کرمیت روزولت:
«دوشنبه بیشتر زمان به پخش نسخههای فرمان
گذشت ،که بیش از اندازه کارساز بود ،به ویژه در میان
ارتشیان .کوشش دیگر [آن روز] پخش آگاهیهای تازه
از سوی زاهدی بود .بیانیّه تازهای فراهم شد که ما برای
چاپ آنها در روزنامهها کوشش کردیم ...کار شگفت
آوری بود و من نمی دانم که چگونه چنین کردند ،ا ّما
همه [روزنامه ها] فرمان را چاپ کردند و آن مصاحبه
ساختگی با زاهدی را هم چاپ کردند و یک روز پس
از آن ،مصاحبه راستینی را با او چاپ کردند»
مصاحبه ساختگی فضل اهلل زاهدی ،به خامه یکی از
تواناترین روزنامه نگاران وابسته به سیا در ایران ،علی
جاللی بود .افزون براسنادی که در دست است ،این را
خود جاللی نزدیک به بیست و پنج سال پیش به من
گفت و دوتن دیگر که یکی از آنها هنوز زنده است،
در این دیدار و گفت و گو شرکت داشتند .روزنامههای
شاهد مظ ّفر بقایی و داد عمیدی نوری ،این مصاحبه
ساختگی را چاپ کردند .اینک دنباله گزارش نشست:
«بازهم فرمانها را عکس برداری و پخش کردند و
[روزنامه ها] همچنان به مصدق میتاختند .اگرچه تا
امروز صورت حسابی برای ما نفرستادهاند .گفت و
گوهای بیشتری میان مک کلور و ریاحی شد و مک

کلور براین باور بود که بهترین راهکار این است که
با ریاحی بسازیم و او مصدق را براندازد ...دوشنبه
شب ،برای من شبی کنجکاوانه بود .ما یک نشست
بزرگ «شورای جنگی» ( Council of Warدر متن
گزارش) در یکی از خانههای درون سفارت داشتیم که
زاهدی [نامهای دیگر دراین جا فاش نشده اند] و من
را در بر میگرفت.
افزون بر زاهدی و روزولت ،نام ایرانیان شرکت کننده
در شورای جنگی که در این جا فاش نشده ،چنین
است :سرلشکر گیالنشاه ،سه برادر رشیدیان و سرهنگ
فرزانگان.
ما این آدمها را در کف ماشینها و جیپهای سربسته
میآوردیم و میبردیم و شگفت این که یک بار هم
ماشین ها را در هنگام رفتن از یا آمدن به سفارت
بازرسی نکردند .بیافزایم که ترافیک [آمد و رفت
از سفارت] سنگین بود ،صدها ماشین میآمدند و
میرفتند.
در حالی که شورای جنگی به کار خود میپرداخت،
هندرسن
من باید گاه آن را ترک میکردم تا با سفیر
ُ
[که پاسی پس نیمروز دوشنبه از بیروت بازگشته بود]
دیدار کنم و یک بار ژنرال مک کلور در برابر دفتر
سفیر نشسته و نگران از دیدار [سه شنبه شب] سفیر
هندرسن با مصدق و دیدارها و گفت و گوهای پیشین
ُ
خود با ریاحی بود .به من گفت« :ما باید به نخست
وزیر اطمینان دهیم که کسی را در داخل سفارت پناه
ندادهایم» و من پاسخ میدادم که «به ایشان اطمینان
هندرسن نیک آگاه بود که چه میگذرد .او
دهید»...
ُ
پس از ماجرا به من گفت «تو آن چه را بایسته بود
انجام دادی ،باید به آنها میگفتی [که کسی در سفارت
پناه نجسته] و سپس باید کارخود را میکردی» .گمان
نمیکنم مک کلور از کار ما آگاهی داشت».
***
اینک به بخش پایانی برنامهریزی قیام م ّلی از شامگاه
 ۲٦مرداد به این سوی میرسیم:
«روزولت :تصمیم نهایی سرانجام در آن شب [دوشنبه
 ۲٦مرداد] گرفته شد .یک نمونه گفت و گوی ایرانی
بود! گفت و گو در پیرامون نقشه بیش از چهار ساعت
به درازا کشید .به من احساس گناهی دست نمیداد
که به این نشست بروم یا بیرون آیم .گاه و بیگاه نیز
هندرسن را در جریان میگذاردم و سرانجام آشکار بود
ُ
کسی در این میانه باید تصمیم بگیرد و این است که
تصمیم براین شد که ما دست خود را در روز چهارشنبه
[ ۲۸مرداد] ،آشکار خواهیم کرد .برآن شدیم که سه پیام
بیرون از تهران بفرستیم و کارهای خود را درتهران نیز
زورآورتر کنیم .و این سه پیام چنین بودند [سه خط در
این جا هم چنان محرمانه اند]».
برای فرستادن این پیام ها ،سرهنگ فرزانگان همراه
با جرالد تاون ،افسر گارد م ّلی که بخشی از تیم سیا
بود برای دیدار با سرهنگ بختیار به کرمانشاه رفت و
اردشیر زاهدی همراه با ناخدا َک ُرل راهی اصفهان شدند.
اردشیر زاهدی این سفر را ناشی از ابتکار خود میداند
و مینویسد که پدرش هم از این کار آگاه نبوده است.
روزولت نادرستی این سخن اردشیر زاهدی را در این
گزارش آشکار میکند:
«سپس ما به یک پشتیبانی نظامی بیرون از تهران نیاز
داشتیم و چنین مینمود که بهترین گزینه ما یکی هنگ
کرمانشاه زیر سرپرستی سرهنگ بختیار بود و دیگری
لشکر اصفهان زیر سرپرستی سرلشکر محمود دولّو».
و اینک یکی از شاهبرگهای گزارش:
«بنا براین شد که در روز چهارشبنه یک گردهمایی
بزرگ را برپایه ارزشهای مذهبی سازمان دهیم و از
همه افسران و سربازان وفادار و مردم ایران بخواهیم که
پیرامون دین و تاج گرد آیند».
نیک بنگرید که کسانی میگویند و مینویسند که
رویدادهای روز  ۲۸مرداد ،خودجوش و خود برانگیخته
بوده و فرمانده آمریکایی کودتا ،به نشست سیا گزارش
میدهد که در شامگاه بیست و ششم مرداد ،شورای
جنگی به سفارش او ،روز چهارشنبه یا  ۲۸مرداد را
برای رزم آرایی نهایی با مصدق برگزیده است.
«ناگفته پیدا است که سازماندهیهای ماههای گذشته
و به ویژه آن چه در این ستاد فراهم شده بود ،مانند
کاریکاتورها ،نوشتارها و چیزهای دیگر ،کارآیی
انباشندهای داشتند ...به هر روی تا آن هنگام که ما با
ناکامیها و درنگهای زیادی در این کارزار روبه رو
بودیم ،به راستی چنین مینمود که این بار به پایان لعنتی
کار بسیار نزدیک شده ایم .ما گفتیم« :خوب اگر ملاّ ها
تا روز آدینه کاری نمی توانند بکنند ،پس نمی توانند
بکنند و این بسیار بد است ،هرچند ما باید تظاهراتی در
روز چهارشنبه داشته باشیم.ما نمیتوانیم اجازه دهیم که
این کار از نزد ما رانده شود که اگرشد ،چه بسا برای
همیشه رانده خواهد شد».

[والر در این جا پرسشی میکند که در متن فاش
نشده .از پاسخ روزولت میتوان دریافت که پرسش
او درباره آن سه پیامی است که از جمله برای هنگ
کرمانشاه و لشکر اصفهان فرستاده شد]
روزولت :آری آنها [اردشیر زاهدی ،سرهنگ
فرزانگان و دو مأمور سیا] رفتند هرچند آن سپاهیان تا
پس از این که کارها به انجام رسیده بود به تهران نیامدند
ا ّما کارشان سودمند بود زیرا در یک جا که هواداری
بسیار نیرومندی از مصدق وجود میداشت ،همدان بود
و آن سربازان درست در هنگامی که حزب ایران و
حزب توده در خیابانها بودند به همدان رسیدند و
آنها را به شدت زدند و به سوراخ هایشان فراری دادند
و سپس به تهران آمدند .ستاد ارتش در این باره بسیار
در شگفت بود و دولتیان در همدان هم از این رویداد
گیج شدند .برای آنها روشن نبود که چرا افسری از
کرمانشاه به آن جا آمده و به گرفتاری آنها پایان داده
است .این نخستین خبر خوش روز چهارشنبه بود.
سپس پیرامون ساعت  ۹بامداد ،که من گمان میکنم
برای تظاهرات خیلی زود باشد ،چنین نیست؟
والر :بسیار زود است.
روزولت :خدا را شکر که خبر رسید که از حدود
ساعت  9جمعیّتی در بازار گردآمده [وسپس] دفتر
حزب ایران را تکه پاره کردند و سپس سراغ دفتر
باخترامروز رفتند و من گمان میکنم این کار [نام فاش
نشده ،هرچند میدانیم رهبری این بخش از کارزار با
علی جاللی بود].
تعجب میکنم زیرا یکی از گزارشهایی که
ویلبر :من ّ
ما دریافت کردیم این بود که غوغا به رهبری کسانی از
زورخانه و [نامها فاش نشده] آغازشده بود.
روزولت :ما نمیدانیم .با گذشت زمان آگاه خواهیم
شد هرچند هنگامی که از آماجهای آنها آگاه شدیم،
دانستیم که کار [علی جاللی] است و آنها سراغ
باختر امروز که یکی از زهرآگینترین روزنامههای
سخت هوادار مصدق و ضد آمریکایی بود رفتند ،به
راستی آن جا را ویران ساختند و پلیس به روی آنها
تیراندازی نمیکرد .پس کارها به جریان افتاد و گمان
میکنم ساعت  ۱۰بود که گروهی از اوباش به سوی
خانه مصدق راهی شدند .آن جا بود که خونریزی
آغاز شد زیرا سربازان در آن هنگام از چند و چون
کار بی خبر بودند به ویژه گارد نگهبان مصدق ،و این
است به روی شورشیان آتش گشودند .آنها از دستور
پیروی میکردند و ازاین رو آتش گشودند و گمان
میکنم بیشتر کشته شدنها درآن جا بود .در رادیو و
در روزنامهها درباره شمار کشته شدگان تا جایی که
ما میدانیم گزافه گویی شده ،همچنین درباره میزان
درگیری پیرامون خانه مصدق ...هرچند خانه مصدق
غارت و ویران شد و اندکی دیرتر صدای خمپاره
میآمد که گویا برخی از سربازان برای تفریح به خانه
مصدق خمپاره باریدند...
از ساعت  ۱۰بامداد ،ما به پیامد رویدادها بسیار
امیدوار شدیم [ ۲٦خط که در برگیرنده پارهای نامها
است هنوز فاش نشده] و سپس او [سپهبد آینده هدایت
اهلل گیالنشاه] را بردیم در جایی که زاهدی پنهان بود
و به سفارت بسیار نزدیک ،درخانه یکی از آدمهای ما
[هاوارد «راکی» استون] .او در زیرزمین آن خانه بود و
ما این دونفر را کنارهم نهادیم و گفتیم« :آقایان چنین
مینماید که شما باید به زودی دست به کار شوید .با
یک دیگر گفت و گو کنید و ببینید بهترین برنامه کار
چیست ».و این نزدیک به نیمروز بود و چیزی که ما
را نگران میکرد این بود که این بار هم مانند دیگر
تظاهرات ایرانی[ ،آنها که درخیابان هستند] بروند برای
ناهار و ُچرت پس از نیمروز ،زیرا این رسم شان بود!...
ما هنوز خویشتن باوری نیرومندی نداشتیم تا خبر
رسید که گروه گستردهای به سوی رادیو تهران رواناند.
راه را ارتشیان بسته بودند و به ماشینها راه نمیدادند
هرچند با جمعیّت همکاری میکردند ...رادیو تهران تا
ساعت دو پس نیمروز در گرماگرم این رویدادها درباره
نرخ پنبه برنامه داشت و به یکباره از آن زمان موسیقی
آغاز شد ...و از ساعت دو نیم ،رادیو خاموش شد و ما
راهی برای رساندن خود به رادیو نداشتیم هرچند همه
چیز امیدبخش مینمود ...من به سفارت بازگشتم و
نزدیک ساعت سه و نیم بود که رادیو دوباره با پشتیبانی
سرمستانه از زاهدی زنده شد ...اندکی پس ازآن من به
خانهای که زاهدی در زیرزمین آن پنهان بود رفتم و
دیدم که زاهدی با زیرپیراهنی و شلوار خانگی همراه با
[گیالنشاه] که او هم یک پیراهن کهنه چرکین ورزشی
و شلواری پاره در تن داشت ،ناهار میخوردند.
زاهدی یونیفورمش را در کنارش داشت و من گفتم:
«آقایان ،زمان کار فرا رسیده ،شما باید بیرون به خیابان
بروید و رهبری را دست بگیرید .رادیو هم در دست
ما است .شوربختانه باطری رادیویی که ما به آنها داده
بودیم تمام شده بود و آنها نمی دانستند که رادیو تهران
در دست ما است .آنها گفتند« :چشم ،ولی این کار را
چگونه انجام دهیم؟»
من گفتم« :کاری که خواهیم کرد چنین است:
[گیالنشاه] را با یکی از ماشینهای نمره سفید غیر
دیپلماتیک میفرستیم و ما میچرخیم تا یک تانک
یا کامیونی از سربازان هوادار شاه را بیابیم و سپس
[گیالنشاه] پیاده خواهد شد و آن تانک و اگر نبود آن
کامیون سربازان را با خود همراه کرده و با ژنرال زاهدی
در نبش خیابانی در ساعت چهار و سی دقیقه دیدار
خواهد کرد .ما زاهدی را در یک جیپ سربسته با نمره
سفید به آن خیابان خواهیم رساند .از آن جا شما به
رادیو خواهید رفت و ژنرال زاهدی پیام خود را از
رادیو زنده با مردم در میان خواهد نهاد .از آن پس همه
چیز در دست شما است ».گفتند« :بسیار خوب» .بازهم
بگو مگو درگرفت[ .گیالنشاه] در این اندیشه بود که
یک سر به ستاد ارتش بروند .من این پیشنهاد را وتو
کردم ».و چنین بود سرگذشت قیام م ّلی بیست و هشت
پایان
				
مرداد.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

فاحشهخانههایپاریسیاشهرنویتهران!

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

ارنست همینگوی
جایی نوشته است که
هر کس که این توفیق
را داشته که پاریس را
در جوانی تجربه کند،
در آینده هر جا که
برود ،این تجریبات
دلانگیز همراهش
خواهد بود چرا که
پاریس ،جشنی بیکران
است .اما چرا پاریس!؟
البته چرایش از جهتی
روشن است :این کالنشهر پیشرو در سبک زندگی مدرن
که زمانی رشک آلمانها و شاید تمامی اروپا بود ،طبع ًا
اثر زیبایی بر ذهن نخبگان غرب گذاشته است .عدهی
بسیاری از اهل قلم مدتی در این شهر زندگی کردهاند
و کسر قابل توجهی از آنها مانند همینگوی ،جوانی خود
را در این شهر به سر بردهاند و بنابراین ،طبیعیست که
پاریس ،خود به تنهایی موضوع آثار شعری و نوشتاری
و حتی سینمایی و تئاتری مشاهیر فرنگ باشد؛ آثاری که
در واقع بازتابی از تجربیات ناب آنها در بهترین سالهای
زندگیشان بوده است نه صرفا تعارفی لوس یا تصنعی
هنری از باب فخرفروشی یا جا نماندن از قافله .اما برای
ما ایرانیان چه!؟ ژانر «پاریس ،جشن بیکران» آیا میتواند
برای ما چیزی بیشتر از یک ژانر هنری باشد!؟ چه تعداد
از ایرانیان این امکان را داشتهاند که پاریس را با همان
فراغت و با همان ارتباط عمیق عاطفی و درونی تجربه
کنند که همینگوی ،که شارل بودلر ،که تمامی کسانی که
پاریس برایشان حقیقت ًا منبع الهام بوده است؟!
تجربه کردن درونیترین الیههای زیست شهری در
یک شهر ،کاری زمانبر است و واقعیت این است که
گاهی از دست زمان هم ،کار زیادی برنمیآید .مدت
کوتاهی که در استانبول بودم (شش ماه) برایم روشن
شد که این شهر حتی برای سالهای متمادی برایم
کهنه نخواهد شد و هر بار ،به ویژه اگر بتوانم زبان
مردم این شهر را به خوبي بياموزم ،هربار يك شگفتی
در مشت پنهان خواهد داشت .این در حالیست که در
همین مدت کوتاه موفق شده بودم به برخی از اتفاقات
زیرزمینی آن شهر راه پیدا کنم .اما دروغ است که رمانی
بنویسم و در آن پیوند درونی و عمیق خودم را با این
شهر ،تشریح کنم .من سالهای درازی در کالنشهری
آرین ریسباف  -روزنامه نگار ،صداپیشه و بازیگر:
یکم :در تیم حریف
یا بر تیم حریف!
یکی از تفریحات
جذاب من چیدمان
خبرهای یک هفته و
یک ماه اخیر در کنار
هم است و مرور بر
آنچه گذشت.
گاهی درمیان ه این
واکاویها تصاویر و
تعابیری رخ مینماید که تحلیل را ممکن میکند.
در خبرها آمده بود چند افسر جنگ نرم (ارتش
سایبری سپاه پاسداران) به جرم جاسوسی برای سرویس
اطالعاتی اسرائیل دستگیر شدهاند.
چندی پیش از آن هم چند مداح حکومتی نامدار ،به
جرمی مشابه ،سر از بازداشتگاهای وزارت اطالعات
درآوردند.
و باالخره چند روز پیش حضور احسان حاجصفی و

دیگر ،در ناف خاورمیانه ،یعنی در تهران زندگی کردم.
تئاترهای متعددی دیدم .سینما رفتم .در پارتیهای شبانه
آخر هفتههایش بودهام  ،از گودالهايش تا قصر هايش
را جوريده ام .این اواخر ،پارکهای زیبایش ،كافههاي
دنجاش و مكان هاي ممنوعهاش را دوباره کشف کردهام.
با خودم اگر صادق باشم ،و با مخاطب فرضیام ،تهران
به طور طبیعی موضوع احساسات من است .گوشه و
کنار دیدهام که بعضی دوستان ،از زیباییهای تهران و
لحظات زیست ه خاصشان نوشتهاند .اینها باورپذیر است.
اینها روایت اول شخصیست که از تجرب ه دستاولش
میگوید و الجرم به لحاظ ادبی یا شعری میتواند تأثیر
بگذارد و در تاریخ ادبیات ما بماند .البته به شرطی که
ادبیاتی داشته باشیم .داشتن ادبیات خود مشروط به این
است که مخاطبی باشد؛ یعنی خوانندهای پیگیر که به
فارسی بخواند .خود این ،مشروط به چند شرط است از
جمله اینکه پارسیزبان ،چه آنکه توانایی نوشتن دارد ،چه
آنکه ذوق خواندن ،جدی بگیرد که این ،هم زبانیست و
این تجربه در تهران هم ،تجربهایست که ارزش بازخوانی
بازسرایی دارد .ابوتراب خسروی ،نویسندهی زبردست
و ُ
معاصر ،در یادداشت کوتاهی با نام «ادبیات داستانی و
بحران مخاطب» ،بر مشکلی بنیادین انگشت نهاده است:
ادبیات ما هنوز مخاطب ندارد .و ادبیاتی که مخاطب
ندارد ،در عدم است! «تاریخ ادبیات ،شاهد وجود هزاران
اثر است که با فقدان مخاطب روبهرو شدند و هماکنون
هیچ نام و نشانی از آنها نیست».
دوستی فرهیخته داشتم که از اهالی ادبیات بود اما
تنزهطلبانه هر اثری به فارسی معاصر را به باد انتقاد
میگرفت و در یک کالم ،هیچ نویسنده پارسیزبانی را
سر آدم حساب نمیکرد! او البته این قدر واقعبین بود
که بداند اگر فرداروزی نامش به جهتی در تاریخ ثبت
شود ،آن بوم سپیدی که چنین اثری را بر خود حمل
کرده و به آیندگان میرساند ،همین زبان فارسیست.
وقتی متفرعنانه ،هر اثری متعلق به ایران و زبان پارسی
را تخطئه میکرد ،از خودم میپرسیدم او انتظار دارد
خودش چطور کشف شود!؟ وقتی این مملکت ،تاريخ
و مردمش به نظرش خاکبر سریست و همواره القاء
میکند که خواندن هر اثر کالسیک از ادبیات جهانی
مرجح است به خواندن اثری به پارسی ،آیا فکر نمیکند
که این شور حسینی که درمیافکند دامن خودش را هم
میگیرد!؟ منظورم این است که اسب سرکش تنزهطلبی
روشنفکرانه را باید جایی لگام زد وگرنه هم ه ما را به

مردمانی بیزبان تبدیل خواهد کرد که اثری در تاریخ
از خود بجا نمیگذارند و بنابراین در عدم ُسر خواهند
خورد .حق با منیرو روانیپور بود که سالها پیش در
جلسهای ،در پاسخ به اشکاالت و ایرادات متعددی که
منتقدان از رمانش گرفتند شجاعانه گفت که همین اثر با
همین کیفیت ،اگر در اروپا نوشته میشد ،اکنون هم ه شما
ستایشگر آن بودید( .نقل به مضمون)
او به این واقعیت اشاره میکرد که تا وقتی که قبله
ما پاریس باشد ،هر محصولی از آنجا را «اثر» محسوب
خواهیم کرد و هر «اثری» از تهران یا ایران را ،طفیلی
خواهیم گرفت .حال آنکه ،انسان با احساس هر جا
هست و هنرمندی که بتواند این احساسات را به زبانی
توانا ترجمه کند ،هم .فقط کافیست به خاطر آوریم برای
اینکه یک زبان پربار شود ،مرجع ضمائرش باید جدی
گرفته شود .مرجع ضمائر زبان ،خود «ما» هستیم.
پدرم تعريف ميكرد در ده ه بیست ،هدایتاهلل
حکیمالهی کتابهایی مینوشت با عناوین «با من به...
بیایید» .مث ً
ال کتابی داشت منتشر شده در سال  1325با
عنوان «با من به كافه لوركا بیایيد» یا «با من به زندان
بیایید».بنا به گفته پدر  ،این کتابها همه پروفروش بودند.
از قرار معلوم برنام ه تمام كابارهها و پستوهاي شهر را
مفصل نوشته بود که خیلی به درد روزنامههاي فسرده
و زردك آن روزها میخورد .خیلی عالقهمندم بدانم
کتابهایی که این شخص ظاهرا ً با ضمیر اول شخص
مینوشته و خواننده را در تجربیات خود شریک میکرده،
واقع ًا چه کیفیتی داشتهاند .عجالت ًا اینکه من شک دارم
«فاحشهخانههای پاریس» برای خواننده پارسیزبان
جذابیت «شهرنوی تهران» را تحتالشعاع قرار دهد.

از مهرآباد تا الای اکس

مسعود شجاعی مقابل تیم فوتبالی از اسرائیل سر خط
خبرها شد.
مداحان به قید وثیقه آزاد شدند ،افسران جنگ نرم
(عماریون ) نیز به همچنین.
و رگ غیرت انقالبیگری هیچ کدام از برادران به
خروش نیامد .بازیکنان فوتبال اما در رسانه ها و محافل
ارزشیها تا پای تکفیر ،تنبیه و تحریم رفتند و اگر فشار و
تذکر جدی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نمیبود ،هر
دو از تیم ملی خط خورده بودند.
از منظر حضرات ،گویا (در تیم حریف) بازی کردن
جرم قابل پیگیری و مهم محسوب نمیشود و این
(مقابل حریف) به میدان رفتن و بازی کردن است که
(آبروی) نظام را میبرد!
دوم :دانکیرک حماس ه کریستوفر نوالن وقتی که
رویا نمیبیند
نخستین دلیل مهم بودن و مهم شدن دانکیرک واپسین
اثر کریستوفر نوالن چرخش ناگهانی و خیره کننده نوالن
از ژانر علمی تخیلی به دنیای واقعی آدمهای معمولی و

قصههای بارها روایت شده از جنگ جهانی دوم است.
خالق آثار خیره کننده و درخشانی همچون ممنتو،
بیخوابی ،سری بتمنها ،اینسپشن و بین ستارهای ،حاال
روایت چند الیهای از نبرد دانکیرک ارائه داده و تو را
میخکوب سادگی اتفاق و پیچیدگی و تمایز روایتها
از دید اضالع درگیر در ماجرا و تکنیک خارعالعاده
تصویربرداری با دوربین  ۱۲۰کیلوگرمی آیمکس و
نصب آن روی هواپیماهای واقعی (بی کوچکترین
استفاده از جلوههای ویژه کامپیوتری) میکند.
موسیقی متن فیلم فراتر از جایگاهی که شیفتهترین
عالقمند استفاده از موسیقی متن تصور میکند ،خود به
بخشی از هویت اثر و کارآکتری پر رنگ بدل شده و
تلفیق مهیباش با ساندافکتهای رعدآسا ،تجربه بدیعی
از تماشای نبردهای هوایی دوره جنگ جهانی دوم را
برای تماشاچی رقم میزند.
دانکیرک برای تماشا در سالن سینمای آی مکس ساخته
شده و بی هیچ شک و تردید نگاه کردن به این اثر در
قالب تلویزیون ،مضحک ،بیهوده و بیفایده خواهد بود.

چه شکرهاست در این شهر!

شما  هم میتوانید
رویدادهای محلی خود
را با هموطنانتان درمیان
بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

بابک صفوت  -موالنا پژوه:
سالها قبل در خیابان
وستوود کتابفروشی
Barnes and
شعبهای
Noble
داشت که بعدها به
مکان دیگرمنتقل شد.
آن زمان محل کار من
در وستودد بود و از
قضا روزی دیدم صف
بلندی از شهروندان
امریکایی در برابراین فروشگاه شکل گرفت و از دیگر
سو نیز صفی دیگر از هموطنان ایرانی که هر دو صف
بسیار به هم نزدیک بودند.
از یکی از دوستان پرسیدم آن صف برای چیست؟
پاسخ داد:
 کلمن بارکس مترجم آثار موالنا برای امضا کتاببه لسآنجلس آمده و این صف امریکاییهای مشتاق
موالناست!
پرسیدم  :آن یکی چی؟
گفت :صف ایرانیان مشتاق آش پری خانم!
بعد از سالها از تگزاس بازگشته بودم و مصمم بودم
سری به وستوود و کتابفروشیهای آنجا بزنم .این
محل براي من همیشه ياد آور جغرافيايي فرهنگي ايران
بود ،به ويژه اينكه در ايالت تگزاس به جز معدودي
انجمنهاي فرهنگي خالي از سكنه ،تنها نشان ایران و
ایرانی چلوكبابيهاي مملو از جمعيت بود.
حضور من در وستوود مصادف شد با شنیدن خبر
تاسفآور بسته شدن شرکت کتاب! و لذا بر خود فرض
گرفتم تا سری به دوست عزیزی بزنم که سالهای سال

چراغ علم و دانش را در شهر لسآنجلس روشن نگه
داشته بود و بنابراین به سوی شرکت کتاب رفتم.
برای من ،فقط یک کتابفروشی نبود که بسته میشد،
بلکه به مثابه فرا رسیدن زمان گسست دو نسل دیروز
و امروز یعنی وداع فرهنگی والدین ایرانی با فرزندانشان
بود!
خشکسالیی بود در گلستان ادب ایران ،گویی آوای
عشق خواجه شیراز و شور و شیدایی موالنا بود که همراه
فرشتهها ،از شهر خوش فرشتهها رخت بر میبست.
چراغ علم و دانشی بود که به خاموشی میگرایید و نهایتا
آوای در گلو مانده نسلی بود که هنوز هم امیدوارانه چشم
به آینده دوخته بود.
ساعت هشت و ده دقیقه بود و شرکت کتاب بسته بود
اما کارمندان آن هنوز نرفته بودند .در زدم و بیژن خلیلی
خودش با دیدن من در را باز کرد .بالفاصله پشت سر
من مرد میانسالی در را بشدت گرفت و خود را با شتاب
به داخل فروشگاه انداخت!
با خودم گفتم :جل الخالق! چه عشق و شوری در این
مرد وجود دارد!
در دلم گفتم آخر این آقای خلیلی چطور دلش میآیید
که کرکره فرهنگ را پایین بکشد؟ مگر نمیبینید که هنوز
هم هستند مشتاقان چون این مرد که چنین شتابان هوس
سفر در دنیای کتاب و فرهنگ را دارند!
یکی از کارمندان از مرد پرسید چی میخواهید؟
مرد نفسی تازه کرد و گفت:
 یک کتاب جوک! هر چی میخواهد باشد .فقطامشب با دوستان دور هم جمع هستیم و من میخواهم
که کم نیارم!
با یاد شعر حافظ افتادم و شکرهایی که دراین شهر به

وفور یافت میشود!
«چه شکرهاست در این شهر که قانع شدهاند
شاهبازان طریقت به مقام مگسی؟»
نمیدانم چرا چنین شد که تیراژ کتاب در ایران در
سالهای اخیر بسیار کاهش یافت و سطح سرانه مطالعه
در بین ایرانیان به روزی دو دقیقه رسید در حالیکه هر
شهروند فنالندی در سال  ۴۷کتاب میخواند و هر ژاپنی
روزانه یک ساعت و نیم مطالعه میکند!
برخی بر این باروند که مهمترین عامل کاهش مطالعه
در ایران ،سانسور و سیاستهای فرهنگی بوده است! اما
پس در مورد ایرانیان خارج از کشور چه؟ مگر همین
شرکت کتاب بسیاری از آثار نویسندگان را بدون سانسور
چاپ نکرده است؟
برخی دیگر نیز عادت تاریخی ایرانیان به ادبیات
شفاهی را دلیل عدم توجه ایرانیان میدانند که البته چنین
فرضیهای هم خالی از اشکال نیست ،چه تمامی مردم
جهان به ویژه ملل شرق دارای چنین ادبیاتی میباشند.
به نظر مخلص ،اطالعات اندک و بعضا نادرست در
فضاهای مجازی و اینترنتی از یک سو و حس دانای کل
بودن و ادعاهای بیش از اندازه در خود بزرگبینیهای
تاریخی وهمچنین سستی و رخوت در امر مطالعه سه
عامل مهمی است که ما ايرانيان را از کتاب و کتابخوانی
دور نگاه داشته است.
در پایان با قدردانی از مدیر محترم شرکت کتاب برای
سالها کوشش پایدار ،امیدارم که ایشان در راه نوین و
فروش کتاب بصورت آنالین موفق باشند و ایرانیان نیز
با حمایت از ایشان و دیگر کتاب فروشیهای موجود،
زمینه رشد و بالندگی جامعه ایرانی را بیش از پیش فراهم
آورند.
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روی میز تحریریه:

تمام چسب زخم هایت را هم که بخرم ...

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

به پاسداشت آنچه امروز در ایران از ظلم به فرودست
ترین مردم شهرهایمان میرود (قتل یک دست فروش
در شهر قم) دست به قلم برده ام و این چند خط را به
او تقدیم میکنم.
«تمام چسب زخمهایت را هم که بخرم  ...باز نه
زخمهای من خوب میشود  ...نه زخمهای تو»...
اما درد زخمی که در قلب من و تو با همه فرقها،
وجه اشتراکمان است هنوز به همین دست فروشی و
محبت خریدن گره میخورد .حاال اینجا این سوی دنیا
من سفیر همان زخم کهنهام .زخمی که تو در صورت و
من در سینه دارم.
چندی پیش دوستی برایم نقلی تعریف کرد:
سرگی راخمانوف آهنگساز و موزیسین شهیر و معاصر
روسی خدمتکاری داشت .روزی او را صدا کرده و به
او میسپارد که اگر کسی مرا خواست بگویید که در
منزل نیستم چرا که برای ساختن موسیقی جدیدم به
تمرکز نیاز دارم .راخمانوف درب اتاق کارش را بسته
و شروع میکند به نواختن پیانو و تنظیم نتها یکی
پس از دیگری ...در همین حین یکی از دوستان او با
تلفن منزلش تماس میگیرد و خدمتکار که زنی میانسال
بود تلفن را پاسخ میدهد و در پاسخ سوال آن دوست،
میگوید که استاد در منزل نیست.
مرد پشت خط که آوای منحصر به فرد پیانو نواختن
استاد را از این سوی خط میشنود خطاب به خدمتکار
میگوید« :من صدای سرپنجه هنرمندانه استاد را که
چونان موجی از بادهای لطیف بهاری بر کالویههای پیانو
به رقص با احساسات و موسیقی برخاستهاند را میشنوم
چطور میگویید او خانه نیست؟!!!»
خدمتکار در پاسخ خیلی بی اعتنا و در حالی که خم
به ابرو هم نیاورده است میگوید« :اشتباه میکنید آقا ،این
منم که دارم گرد و غبار روی پیانو را پاک میکنم!».
***
ایران ما کشور کوچکی نیست ،پهنهای وسیع از داشتهها
و نداشتههاست .گستره از نازها و نیازها .سرزمینی که در

آن ،هنوز هم دست افتاده را میگیرند و اگرچه البهالی
صفحات سیاه تاریخ این سالهای آن دیار کهن ،انسانیت
و نوع دوستی ،نخستین قربانیان فراموش شده بحران
اجتماعی و سیاسی و سقوط اخالقی در ایران است ،اما
هنوز هنوز هم مردانگی در خون و رگ فرزندان کسانی
صبح را با آفتاب روشن و پر رنگ فالت ایران آغاز
میکنند موج میزند.
دوستان ،سالهاست که حاکمیت دروغ و غریبه پرستی
در مرزهای آفتابی ایران تیرگی ابرهای سیاه را میهمان
خانه دل بسیاری از فرزندان سرزمین من و تو کرده است.
فرزندانی که از حداقل رفاه و امنیت بیبهرهاند.
نقلی که در آغار مطلب آوردم اما ماجرای دروغ
گوییهای مکرر مسئوالن رژیم اسالمی و نیاز روز افرون
مردم کشورمان نیست .حرف آن دغل کاریها حسابی
است جدا که روزی تاریخ بر همه این سیاه کاری ها
قضاوت خواهد کرد .بلکه آن چند خط اول مطلب نقل
من و شماست.
من و شما که سرنوشت در این سوی کره خاکی ما را
مهمان نگرانیها و مشکالت مشترک کرده است .میدانم
که این روزها آنقدر همه ما در زندگی خود مشکل داریم
و یا به قول قدیمیها «آنقدر یاسمن داریم که سمن توش

گمه»!
اما خوشبختی مرز مشترکی از زندگی با سایه سار
آرامش است .گاهی هزارتوی بی پایان خواستههای ما
را هیچ چیز پر نمیکند تا به آرامش ناشی از زیستن
و در پناه آن به خوشبختی لبخند بزنیم .اما میتوانیم با
قدمی کوچک برای کسی که میدانیم دوستی ما روزنی
به خوشبختی او باز میکند ،خوشبختی را لمس کنیم.
دیوار بلند غربتی که ما را فرا گرفته است ،اگر شکستنی
باشد جز به عشق و مهربانی از هم فرو نخواهد ریخت.
سرمای دستان من و تو را بگذار تا دستان گرم کسی
پر کند که مهربانی ما رنگ زندگیاش را تغییر میدهد.
نه رنگ زندگی او را که رنگ زندگی خود ما را تغییر
میدهد.
بیایید به پیرامونمان نگاه کنیم و ببینیم که مهربانی به چه
کسانی که بی پناه در همین شهرهای پر تاللو آمریکا،
علی الرغم سن و سالشان چونان کودکان سرگردان کار
و خیابان در تهران ،کودک درونشان بی پناه مانده است
رنگ زندگی ما را شادتر میکند.
مهربان بودن را باید از آن دست فروش فقیری آموخت
که چسب زخمش را روی دست بریده غریبهای رهگذر
میزند ،بی آنکه توقع پولی داشته باشد.

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

افقي:
 -1كينه توزي و انتقام  -سردار نامي ايراني
 -2اثر شاتوبريان  -تابع  -فراموشكار
 -3دلآزار كهنه  -نقاش ارژنگ  -خورجين  -عالمت
مفعولي
 -4تابع و پيرو  -وسط  -زبان مردم تايلند
 -5حديث  -پارچه براق  -زيرك
 -6مخترع موتور ديزل  -سازمان پيمان آتالنتيك شمالي
 سخا -7دستي  -توان آخر  -فراري
 -8تصديق روسي  -عامل تخمير  -بزرگي وشكوه  -انس
 -9بيماري چشمي  -خاندان  -پيشنهاد
 -10شكر متبلور  -برقرار  -سنگ چاقو تيز كني
 -11سهل و آسان  -ستون خيمه  -رشوه خوار
 -12جوهر انسان  -نزديك بين  -كفگير
 -13بدي  -محصول سينما  -عاقل  -او
 -14حمام بخار  -پيك كاغذي  -سينماي سوخته
 -15غذاي خوشمزه شمالي ها  -پند گرفتن
عمودی:
 -1طي  -دانگ
 -2صورت غذا  -هويدا  -خانه پشت به آفتاب
 -3از نهاد برآيد  -عرب  -پيراهن  -حرف نگفتني
 -4راغب  -روده گوسفند  -رستگاري
 -5تخته رنگ نقاش  -اول  -گل دندان نشين

 -6عضوی که دارای حس شامه است  -پرآوازه  -لندهور
 -7تصديق فارسي  -پسوند شباهت  -عنصر كمياب
 -8رايحه  -سوگ  -ساز چنگ  -دور دهان
 -9سكونت موقت  -عدد قهرمان  -دهان
 -10متبسم  -آرزوانه  -بيماري كمخوني
 -11رود مقدس آلمان  -شهر مازني  -كنجد كوبيده
 -12تافتن ريسمان  -جهان ديگر  -روزآينده
 -13ماه سرد  -نوعي دسر و چاشني  -ماده شیمایی برای
حل الك  -خداوند
 -14عنوان امپراطوران آلمان  -شب پره  -آشيانه مرغ
 -15هنر تئاتر  -روزنامه نگار

حل جدول شماره گذشته
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آیاهمجنسگراییدرطبیعتوجوددارد؟

همجنسگرایی در میان گونههای متفاوت حیوانات بسیار
گسترده است .تحقیقات نشان میدهد همجنسگرایی میان
بیش از  ۱۵۰۰گونه از حیوانات وجود دارد.

همجنسگرایی بین گاومیشهای آمریکایی به خصوص
میان نرها امری رایج است .رابطه جنسی بین گاومیشهای
آمریکایی معموال با دخول کامل صورت میگیرد.

همجنسگرایی در میان زرافهها امری عادی است.
رفتارهای همجنسگرایانه بیشتر بین زرافههای نر یافت
میشود .دو زرافه نر ابتدا به نوازش گردن هم میپردازند.
عشقبازی میان آنها ممکن است تا یک ساعت طول
بکشد و در نهایت به آمیزش جنسی بیانجامد.

ماکاکها از زیرخانواده دمدرازیان هستند .بسیار مشاهده
شده که میمونهای ماکاک ماده با وجود آنکه نرها را
در کنار خود دارند با مادههای دیگر رابطه جنسی برقرار
میکنند.

مرگ قوهایی اشاره دارد که در رابطه با همچنس خود
بودهاند.

گراز دریایی معموال در چهار سالگی به بلوغ میرسد.
پس از بلوغ بسیاری از گرازهای دریایی دوجنسگرا
هستند .در فصل تولید مثل ،گرازهای دریایی نر با مادهها
هستند و بقیه فصول با همجنسان خود رابطه جنسی دارند.

همجنسگرایی هم میان دلفینهای نر و هم میان
دلفینهای ماده شایع است .این رابطه از جمله شامل رابطه
جنسی دهانی است که طی آن یک ولفین با پوزه خود
دلفین دیگر را تحریک میکند.

همجنسگرایی در میان شیرها« ،سلطان جنگل» نیز
وجود دارد .اما رواج پیدا نکرده است.

«آلباتروس لیسان» پرندهای از راسته کبوتردریاییسانان
است .در جزیره «اوآهو» یکی از جزایر هشتگانه ایالت
هاوایی آمریکا ۳۰ ،درصد از کل زوجهای «آلباتروس
لیسان» لزبین هستند .زوجهای لزبین «آلباتروس لیسان»
تخم خود را با مشارکت نرهای دیگر بارور میکنند ،سپس
دو ماده در کنار هم با مراقبت از تخمها آن را به جوجه
تبدیلمیکنند.

بونوبو یا شامپانزه کوتوله از نزدیکترین خویشاوندان
انسان است .دوجنسگرایی بین اغلب بونوبوها وجود دارد.
همجنسگرایی به آنها کمک میکند مناقشات بین خود را
رفع کنند و از تنشهای موجود بینشان بکاهند.
قوها حیواناتی تکهمسر هستند .همجنسگرایی بین
قوها رایج است و قوهای همجنسگرا همچون دیگر قوها
معموال رابطهای پایدار و طوالنی مدت دارند .جالب است
که آنچه درباره مرگ قو در افسانهها آمده است بیشتر به

در یک تحقیق دیگر نیز حدود  ۸درصد گوسفندان نر
با وجود آنکه گوسفندان ماده در کنارشان بوده است،
رفتارهای همجنسگرایانه از خود بروز دادهاند.

اما شاید شگفت انگیزترین رابطه همجنسگرایانه در
حیوانات به گوریلها درشت جثه مربوط باشد .این
گوریلها عالوه بر رابطه همجسگرایانه به گوریل هایی از
نژاد خود در موارد متعددی از برخورد با حیوانات دیگر و
حتی انسان ،نشان دادهاند که برایشان مبادرت به رفتارهای
همجنسگرایانه جذاب تر است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

ایرانشهر

www.iranshahrnewsagency.com

www.iranshahrnewsagency.com

شما از چه طریق اخبار محلی و مهمترین رویدادهای
مربوط به جامعه ایرانی را دنبال میکنید؟

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

رویدادهای هفته:

از آدینه  18آگوست 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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آواز عقرب ها محصول تازه سینمای هند با
نقش آفرینی گلشیفته فراهانی

فیلم سینمایی جدید گلشیفته فراهانی برای نخستین بار در
جشنواره لوکارنو سوییس به نمایش در آمد و با تحسین
منتقدان سینمایی همراه شد .در این فیلم گلشیفته در نقش
اول ظاهر شده است.
«آواز عقرب ها» درام سینمایی عاشقانهای است که در بیابان
تار در راجستان هندوستان فیلمبرداری شده است .در این
فیلم سینمایی ،گلشیفته فراهانی به عنوان بازیگر نقش اول
با «عرفان خان» هنرپیشه مشهور هندی همبازی شده است.
فیلم آواز عقرب ها با مضمون عشق ،انتقام و رستگاری،
کاری از «آنوپ سینگ» کارگردان و نویسنده بریتانیایی
هندی تبار است .فیلم جدید گلشیفته فراهانی که به زبان
هندی است ،هفته گذشته برای نخستین بار در جشنواره فیلم
لوکارنو سوییس به نمایش در آمد که با تحسین منتقدان
سینمایی همراه بود .گلشیفته در نقش کاراکتری با نام «نوران»
در مقابل عرفان خان در داستانی عاشقانه در دل کویر تار
راجستان ظاهر شده است.
طبق داستان این فیلم ،در روستای کوچکی در راجستان،

نوران (با بازی گلشیفته) دختر جوانی است که با مادر بزرگش
زندگی میکند و زمانی که بیماری احتیاج داشته باشد (از جمله
قربانیان نیش کژدم) بر بالین بیمار حاضر میشود و با داروهای
گیاهی و آواز خواندن برای درمان او تالش میکند و مردم
روستا به این دختر بیش از پزشکان اطمینان دارند .اما مردی
که نقشاش را عرفان خان بازیگر شناخته شده سینمای هند
بازی میکند ،به طرز دیوانه واری عاشق اوست و زمانی که
«نه» میشنود ،نقشه شومی را اجرا میکند.
بهترین صحنه فیلم که به تم عشق/نفرت ارتباط پیدا میکند
زمانی است که نوران برای اولین بار مرد را میبوسد .نوع نگاه
گلشیفته ترکیب غریبی است از عشق و نفرت با عالمتهای
سوال بسیار درباره آنچه که در ذهنش میگذرد و قطعهای
مداوم و نماهای بسیار نزدیک از لبها و صورت گلشیفته و
عرفان خان -که فضای رازآلود غریبی ایجاد میکند.
فیلم آواز عقربها به زودی اکران جهانی خود را آغاز خواهد
کرد و احنماال در جنوب کالیفرنیا با استقبال مشترک جامعه
ایرانیان و هندی تباران ساکن آمریکا روبرو خواهد شد.
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