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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

در پاسخ به انتشار نتایج یک نظر سنجی که از سوی 
های  عمومی  روابط  PAAIA)اتحادیه  نام  به  گروهی 
ظاهرا  اطالعات  آن  طی  و  شد  منتشر  آمریکا(  ایرانیان 
است،  شده  منتشر  سنجی  نظر  این  قالب  در  نادرستی 
تلویزیونی  برنامه ساز سرشناس شبکه  میبدی  علیرضا 
پارس خواستار برپایی یک نظر سنجی علمی، مستقل و 
شفاف شد تا آرای حقیقی جامعه ایرانیان آمریکا مشخص 

گردد.
در نظر سنجی گروه پایا که وب گاه خبری مردم ریپورت 
فایل پی دی اف آنرا افشا کرده است، گفته شده که 82 
درصد از ایرانیان ساکن آمریکا از افزایش تبعیض علیه خود 
در آمریکا نگران هستند. این نظرسنجی همچنین می گوید 
تنها 57 درصد شهروندان ایرانی تبار ساکن ایاالت متحده 
به دمکراسی برای ایران اعتقاد دارند و 55 درصد آنان از 
حسن روحانی حمایت می کنند. این نظر سنجی همچنین 
میزان محبوبیت علی خامنه ای را در بین آمریکاییان ایرانی 

تبار 6 نفر از 100 نفر اعالم میکند.
خبر برپایی این نظر سنجی ابتدا از وب سایت بخش 
فارسی بی بی بی منتشر شد و سپس در کمتر سی دقیقه 
از خروجی این رسانه فارسی زبان مستقر در انگلستان به 

دالیل نا معلوم حذف گردید.

علیرضا میبدی که در برنامه مفصلی از تلویزیون پارس 
به تشریح این آمار و دالیل تشکیک به صحت این اعداد 
پرداخته بود، ابتدا در ذیل آنکه اصوال نام »اتحادیه روابط 
عمومی های ایرانیان آمریکا« نشان می دهد باید روابط 
عمومی هایی باشند که این گروه محل اتحاد آنها باشد، 
نادرست است، موضوعیت  ادعایی  در حالی که چنین 
برپاکننده این نظرسنجی را زیر سوال جدی قرار داد و 
سپس اهمیت انتشار چنین آمارهای مغرضانه ای را سو 
استفاده از اعتبار و هزینه کرد نام جامعه ایرانیان آمریکا برای 
کسب منافع خاص عنوان داشت و گفت: »اهمیت موضوع 
اینجاست که این آمارها را روی میز وزیر خارجه آمریکا 
خواهند گذاشت و با اسم و اعتبار ایرانیان آمریکا به آنها 
اطالعات نادرست می دهند تا بر تصمیمات شان در قبال 

ایران تاثیر بگذارند.«
آقای میبیدی که سابقه بیش از سی و پنج سال حضور 
مستمر در رادیو و تلویزیون های سیاسی فارسی زبان را 
دارد، با طرح پیشنهاد برپایی یک نظر سنجی مستقل، علمی 
و شفاف خواستار آن شد که ایرانیان مقیم آمریکا اجازه 
ندهند نام و اعتبارشان در این کشور صرف اهداف سیاسی 
حکومت ایران شده و از آنان، جامعه ای ناسپاس که در 
دموکراسی زندگی می کنند ولی نزدیک به نیمی از آنها به 

دموکراسی اعتقادی ندارد، جلوه داده شود.
پایا از سوی  شایان ذکر است نظر سنجی منتسب به 
موسسه سنجش افکار »زاگبی« در شرق آمریکا انجام شده 
که طی آن از 402 نفر سوال پرسیده شده است که در 
نهایت نیز تنها نام 100 نفر از سوال شوندگان اعالم شده 

است.
تحقیقات نشان می دهد انجام این نظر سنجی به صورت 
هدفمند برای تولید مستنداتی در راستای پرونده شکایت 
چند گروه ایرانی از جمله پایا، برابری پارس و نایاک از 
دستور جرایی پرزیدنت ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 

کشورهای 6گانه به آمریکا طراحی و انجام شده است.

فروش  مرکز  تاسیس  با  همزمان 
در های  کتاب،  شرکت  دیجیتال 
فروشگاه کتابفروشی این نهاد فرهنگی 
ایرانی که در بیست سال گذشته یکی 
از مهمترین »لندمارک« های فرهنگی 
جامعه ایرانیان آمریکا در لس آنجلس 
محسوب می شد از آغاز ماه سپتامبر 

بسته خواهد شد.
بیژن خلیلی مدیر و موسس شرکت 
کتاب با اشاره به طرح توسعه مطالعه 
گفت:  فرهنگی  نهاد  این  دیجیتال 
این  کتابفروشی  فروشگاه  »تعطیلی 
نهاد  این  تعطیلی  منزله  به  شرکت 
نیست و همچنان بخش های گوناگون 
این موسسه از جمله مرکز اطالعات 
08 ایرانیان، مجموعه رسانه ای ایرانشهر، 
یلوپیج ایرانیان شرکت کتاب، دپارتمان 

وبگاه  و  فارسی  کتب  و چاپ  نشر 
معتبر ketab.com به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.«
سرشناس  کوشنده  این  همچنین 
آمریکا  ایرانی ساکن غرب  فرهنگی 
دیجیتالی  مرکز  تاسیس  طرح  از 
با  همراهی  عنوان  به  کتاب  فروش 
توسعه  برای  روز  تکنولوژی های 
مطالعه به زبان مادری نام برد و افزود: 
»عالوه بر این مرکز، واحدهای سیاری 
برای فروش کتاب در حال تاسیس 
را خواهد  یاری  این  ما  به  که  است 
رساند تا به جای آنکه مشتریان قدم 
رنجه کرده و به نزد ما بیایند، از این 
پس ما به نزد آنها برویم و در بسیاری 
از مناطق جنوب و شمال کالیفرنیا که 
تمرکز جمعیت ایرانی دارد، واحدهای 

سیار فروش کتاب در آینده نزدیک 
مستقر خواهد شد.«

بیژن خلیلی ضمن تاکید با استمرار 
فعالیت موفق مراکز انتشاراتی و اطالعاتی 
»این  افزود:  کتاب  شرکت  به  وابسته 
جابجایی به هدف توسعه و رشد شرکت 
کتاب در آستانه سی و شش سالگی این 
نهاد فرهنگی صورت گرفته است شاهد 

اثرات خوب آن خواهیم بود.«
خلیلی در ادامه و ضمن احترام به 
از  بسیاری  که  ماندگاری  خاطرات 
هم میهنان عزیز در 20 سال گذشته با 
کتابفروشی شرکت کتاب دارند گفت: 
»از همین امروز تا پایان آگوست هر 
که به دیدار ما در شرکت کتاب در 
بلوار وست وود بیاید از ما یک مینیاتور 
زیبای ایرانی یادگاری خواهد گرفت.«

علیرضا میبدی خواهان نظر سنجی مستقل در بین ایرانیان آمریکا شد

اخبار بیشتر از فعالیت ها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:
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همزمان با  تاسیس  مرکز فروش دیجیتال شرکت کتاب:

خدا حافظی با کتابفروشی شرکت 
کتاب در وست وود

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
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به  آمازون  آنالین  فروش  و  خرید  مشهور  وبگاه 
جمهوری  های  تحریم   نقض  احتمال  آنچه  دلیل 
اسالمی ایران نامیده شده، تحت تحقیق و بازرسی 

دولت فدرال آمریکا قرار گرفت.
احتمال  بر  مبنی  فدرال  دولت  تحقیقات  دنبال  به 
وبگاه  اسالمی،  جمهوری  های  تحریم   نقض 
معروف Amazon پذیرفته است، به حداقل یک 
نفر که در فهرست اشخاص مرتبط با فعالیت  های 
دارد،  قرار  اسالمی  جمهوری  حکومت  تروریستی 

کاال به فروش رسانده است. 
ماهه  سه  مالی  گردش  گزارش  انتشار  دنبال  به 
به  فروشی  آمازون،  آنالین  مارکتینگ  کمپانی  اخیر 
مبلغ سیصد دالر به شخصی که تحت فرمان دولتی 
حقوقی  و  حقیقی  افراد  )تحریم   13224 شماره 
جمهوری  حکومت  تروریستی  فعالیت های  با  مرتبط 
اسالمی( قرار داشته، انجام داده است. یک گزارش 
فروش  آمازون  می  دهد،  نشان  نیز  فدرال  بازرسی 
دالر  سیصد  و  هزار  یک   ارزش  به  دیگری  کاالی 
های  تحریم   سیاه  فهرست  در  نامش  که  فردی  به 
قرار  اسالمی  جمهوری  علیه  متحده  ایاالت  دولت 
داشته، انجام داده است ولی مشخص نشده که فرد 
شخص  یا  بوده  نخستین  مشتری  همان  نظر  مورد 

دیگری است.
به گزارش لس  آنجلس تایمز، شرکت آمازون به 
درخواست این نشریه برای پاسخگویی در ارتباط 

با این پرونده، جوابی نداده است.
کرد  فاش  آمازون  کمپانی  به  نزدیک  منبع  یک 

 ،2017 جون  تا   2012 ژانویه  زمانی  بازه  در  که 
آمازون محصوالت مصرفی به ارزش 24700 دالر 
کشوری  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  به 
نامعلوم و نیز در حدود 8100 دالر کاال به افرادی 
پنج سفارتخانه حکومت اسالمی در  با  احتماال  که 
آمازون  همچنین  است.  فروخته  اند،  بوده   ارتباط 
متهم است، کاالهایی به مبلغ 600 دالر به اشخاصی 
فروخته که با سه نهاد وابسته به حکومت جمهوری 

اسالمی مرتبط بوده  اند.
های  تحریم   نقض  درباره  دیگری  گزارش 
می   اشاره  آمازون  توسط  ایران  اسالمی  جمهوری 
کند، در ماه  های فوریه و آوریل سال جاری شش  
هزار دالر کاال به شش سفارتخانه حکومت اسالمی 
تا   2012 سال های  بین  نیز  و  است  شده  فروخته 

های  شرکت   به  اجناس  دالر   2400 حدود   2016
متعلق به جمهوری اسالمی به فروش رسیده است.
کمپانی آمازون در واکنش به این گزارش  ها اعالم 
شامل  پرونده  این  در  شده  اشاره  کاالهای  کرد، 
کتاب و رسانه های دیگر، پوشاک، لوازم خانگی و 
آشپزخانه، طال و جواهر، لوازم اداری، اسباب بازی، 
کشاورزی،  ابزار  بهداشتی،   - آرایشی  محصوالت 
است.  بوده  موسیقی  ابزار  و  خودرو  یدکی  لوازم 
این شرکت اعالم کرد، قادر به محاسبه دقیق سود 
حاصل از این معامالت نیست. با این حال آمازون 
مرتبط  ساز  مشکل   مشتریان  با  دیگر  شد،  مدعی 
کرد.  نخواهد  بیزنس  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
آینده،  نداریم در  »ما قصد  اعالم کرد:  این شرکت 
فروش به این حساب  های کاربری را ادامه دهیم.«

عالقمندان به کمدین مشهور ایرانی آمریکایی، »ماز 
نام »مهاجر«  با  جبرانی«، می توانند کار جدید وی را 
در  کنند.  تماشا   Netflix نمایشی  شبکه  روی  بر 
پخش  آگوست  ماه  آغاز  با  آمده  خبر  این  اطالعیه 
آمریکایی  ایرانی  مشهور  کمدین  از  دیدنی  اثر  این 

آغاز گشته است.
مهاجر به ماز جبرانی اشاره دارد که در اواخر دهه 
1970 پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران، هنگامی 
که کودکی شش ساله بود، همراه خانواده اش به ایاالت 
متحده مهاجرت کرد. این کمدی ویژه سیاسی انتقادی 
به مشکالت مهاجرت در زمان رییس  جمهوری دانلد 
والدین  گرفتاری های  همچنین  و  پردازد  می   ترامپ 

کودکان مهاجر را به تصویر می  کشد.
االجم«  »نورمن  و  ماهیت«  »ری  توسط  مهاجر 

کندی  مرکز  در  بین«  »باب  تهیه  کنندگی  به  و 
ماه  ابنتدای  از  و  شده  ساخته  واشنگتن دی  سی 

برای  نت فلیکس  نمایشی  شبکه  روی  بر  آگوست 
بینندگان در دسترس قرار گرفته است.  

آمازون به نقض تحریم ها علیه جمهوری اسالمی متهم شده است

نت فیلیکس فیلم »مهاجر« ساخته ماز جبرانی را پخش می کند

بهاحتراماندیشههایوطنپرستانهوروشنگرانه:

میرزاآقاخانکرمانی
ازشخصیتهایسیاسیجنبشمشروطهایرانکهاورامیتواندرکنار

فتحعلیآخوندزادهازبنیانگذارانناسیونالیسمنوینایرانیدانست.
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

1 4 1 9  w e s t w o o d  B l v d ,
L o s  a n g e l e s ,  C A   9 0 0 2 4 

Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8
f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7

w w w. 0 8 . n e t

قلم  به  که  تحقیقی  در  تازگی  به  پست  نیویورک 
پرونده  از  است  کرده  منتشر   Dana McCauley
پیچیده ای پرده برداشته است که نشان می دهد گروه 
غیر  و  ایرانیان  از  اعم  آمریکا  شهروندان  از  بزرگی 
ایرانیان قربانی یک سامانه سرقت اینترنتی اطالعات 
در جمهوری  امنیتی  نهادهای  سوی  از  که  اند  شده 

اسالمی طراحی شده و در حال اجراست.
هکرهای  گروه  اخیرا  نویسد:  می  پست  نیویورک 
از  استفاده  با  ایران  در  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
برای  که  خانم هایی  به  مربوط  جعلی  پروفایل های 
مردان جاذبه جنسی دارند، دست به سرقت اطالعات 

افراد زده اند.
چندی پیش کاراکتر زن زیبا رویی به نام »میا اش« 
در شبکه های اجتماعی با مردان بسیاری باب دوستی 
فیس بوک،  در  اش  میا  کرد.  باز  مجازی  معاشقه  و 
لینکدین، و واتس اپ با تصاویری از یک زن دلربا 
با مردان ارتباط برقرار کرد و با بسیاری از آنان طرح 
دوستی ریخت و ساعت ها گفتگوی اینترنتی )چت( 
انجام داد اما طعمه ها خانم میا هیچکدام نمی دانستند 
که دوست مجازی آنها وجود خارجی ندارد و فقط 
ایشان  اطالعاتی  تخلیه  برای  هکرها  سوی  از  دامی 
تسلیم  از  جدید،  طرح  یک  با  هکرها  این  است. 
کرده  زنانه سواستفاده  برابر جاذبه جنسی  در  مردان 
و تهاجم ضد اطالعاتی خصمانه ای در دنیای مجازی 
اینترنت به راه انداخته اند. طعمه های این هکرها که 
خارجی  دولت  یک  سوی  از  یافته  سازمان  بسیار 
پشتیبانی می شوند، شامل اقشار مختلف مردم هستند؛ 
از خبرنگار و روزنامه نگار گرفته تا نظامیان، استادان 

دانشگاه و سیاست مداران.
به گزارش نیویورک پست، کمپانی امنیت سایبری 
شخصیت  که  است  کرده  اعالم   SecureWorks

تخلیه  برای  مجازی  کاراکتری  اش،  میا  غیرواقعی 
زن  به  مربوط  نیز  او  عکس های  و  بوده  اطالعاتی 
هکرها  استفاده  مورد  که  است  رومانی  از  بی گناهی 
قرار گرفته است. شرکت امنیت شبکه سکیور ورکس 
پشتیبانی  مورد  هکری  گروه  که  می-کند  اضافه 
نام   Cobalt Gypsy اسالمی،  حکومت جمهوری 

دارد که به اسم مستعار OilRig فعالیت می کند.
پرتره  یا  عروسی  عکاس  بعنوان  را  خود  اش  میا 
شما  کشور  مورد  در  می خواهد  و  می کند  معرفی 
جیپسی  کبالت  هکرهای  هدف  بگیرد.  یاد  بیشتر 
فضا و  بیشتر کارکنان شرکت های مخابراتی، هوا – 
خاورمیانه  منطقه  در  بویژه  گاز  و  نفت  کمپانی های 
بوده است. به گفته کارشناس امنیت سایبری شرکت 
به  وابسته  هکرهای  اصلی  هدف  ورکس،  سکیور 
جمهوری اسالمی، سرقت شناسه )User Name( و 
گذرواژه )Password( بخش های حساس اطالعاتی 
نهادها و شرکت-های مورد نظرشان بوده است. آنها 

بوسیله شخصیت دروغین میا اش، فایل بدافزاری به 
و  ارسال می کنند  قربانی  رایانه  به   PupyRAT نام 
پس از اینکه کاربر این سند را بر روی کامپیوتر خود 
اجرا می کند، به آسانی کنترل اطالعات دستگاهش در 
اختیار هکرها قرار می گیرد و هرگونه داده ای را که 

بخواهند، می-توانند به سرقت ببرند.
می افزاید،   SecureWorks شبکه  امنیت  شرکت 
جیپسی،  کبالت  هکرهای  سرقت  مورد  اطالعات 
با عالقمندی های حکومت جمهوری اسالمی  کامال 
همخوانی دارد و کارکنان سازمان های خاصی را در 
و  عراق  عربستان سعودی،  متحده،  ایاالت  اسراییل، 

هندوستان مورد هدف قرار داده است.
خواسته  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  پایان  در 
می خواهند  که  ناشناسی  افراد  با  ارتباط  در  تا  شده 
باب دوستی با ایشان باز کنند و معموال برای ایجاد 
پیوندهای دوستانه یا عاشقانه از عالقمندی های قربانی 

خود سود می برند، با احتیاط کامل برخورد کنند.

هشدار نیویورک پست: هکرهای ایرانی زیر اسم زنان سکسی

کمپانی متعلق به انوشه انصاری، نخستین زن مسافر 
فضایی خصوصی جهان، طی یک معامله بزرگ، شرکتی 
را در سیلیکون ولی خریداری کرد. به این ترتیب به 
آوری  مجموعه چهره های شناخته شده صنعت فن 

اطالعات در آمریکا یک ایرانی تبار دیگر اضافه شد.
کمپانی Prodea Systems متعلق به خانم انصاری 
با سرمایه  گذاری در بخش IT )فناوری اطالعات( و 
خرید شرکت Arrayent مستقر در سیلیکون ولی، 

اهداف بلند پروازانه  ای را دنبال می کند.
 Prodea Systems به گزارش داالس  نیوز، شرکت
مستقر در شهر ریچاردسون )شمال خاوری تگزاس( 
طی معامله  ای که مبلغ و جزییات آن هنوز فاش نشده 
است، کمپانی Arrayent را خریداری کرده است. هر 
دو شرکت در زمینه ارتباطات و اتصال دستگاه  ها به 
شبکه جهانی اینترنت با هدف ارتقای کیفیت زندگی 
مردم، فعالیت می  کنند. این معامله، جدیدترین حرکت 
خانم انوشه انصاری است که در سال 2006 با سفر 
به ایستگاه فضایی بین المللی، موفق شد تا نخستین زن 

مسافر خصوصی فضانورد جهان باشد.
شبکه  با  اخیرا  که  مصاحبه  ای  طی  انصاری  انوشه 
مسافرت  آن  درباره  است،  داشته   NBC تلویزیونی 
فضایی گفت: »در آنجا )فضا( شما احساس کوچکی 
کرده و هنگامی که به کره زمین نگاه می  کنید، آن را 
کوچک می  بینید و همه چیز کوچکتر دیده می شود حتی 
مشکالت و آنگاه است که احساس قدرت کرده و فکر 

می  کنید هیچ چیز غیرممکنی برای شما وجود ندارد.«

 Prodea خانم انصاری به عنوان مدیرعامل شرکت
است  بوده  زیادی روبرو  با چالش  های   Systems
مناطق  فقیرترین  از  یکی  در  که  زمانی  در  بویژه 
هندوستان پروژه ارتقای فناوری اطالعات و ارتباطات 
های  تلویزیون   صفحات  آنها  می  دادند.  انجام  را 
معمولی مردم را به اسکرین  های هوشمندی تبدیل 
می کردند تا در همه زمینه  های آموزش و پرورش، 
بهداشت و خدمات بانکی قابل استفاده باشد. الحاق 
شرکت  به  ولی  سیلیکون  در   Arrayent کمپانی 
کنونی انوشه انصاری در راستای توسعه و گسترش 

امکانات مشابه در همه نقاط دنیاست.
انوشه انصاری همچنین نقش بسیار مهمی در بخش 

متحده  ایاالت  فضانوردی  صنعت  سازی  خصوصی 
خانواده  و  انصاری  خانم  است؛  کرده  بازی  آمریکا 
نام  با  با در نظر گرفتن جایزه ده میلیون دالری   اش 
خصوصی  تیم  نخستین  برای   Ansari X-Prize
فضایی که بتواند دو بار در دوهفته به فضا سفر کنند، 
پیشگام پیشرفت و توسعه صنعت فضایی خصوصی 
مانند کمپانی  های SpaceX و Blue Origin شدند. 
جایزه Ansari X-Prize به »برت روتان« و سفینه 
Spaceship One رسید. انوشه انصاری درباره این 
دالری،  میلیون  چند  جایزه  یک  با  »ما  گفت:  جایزه 
اکنون یک صنعت یکصد  سرمایه  گذاری کردیم که 

میلیارد دالری ایجاد شده است.«

سرمایه گذاری بزرگ انوشه انصاری در سیلیکون ولی

دن داناوان، از نمایندگان کنگره در واشنگتن، خواستار 
تحقیق درباره کمک های مالی یک بنیاد علوی که مرتبط 
با جمهوری اسالمی است به ده ها دانشگاه آمریکایی از 

جمله کلمبیا، هاروارد و پرینستون شده است. 
آمریکا  پایتخت  از  گزارشی  در  پست«  »نیویورک 
بنیاد  منتقدان می گویند،  اساس شواهد،  بر  می نویسد 
علوی از استادان ضد اسرائیلی و طرفدار رژیم ایران 

حمایت مالی کرده است.
با وزیر  با فوریت  دن داناوان گفته است شخصا و 
آموزش آمریکا  در این خصوص تماس خواهد  گرفتو 
این  آیا  را مطرح کرده است که:  این سوال  ادامه  در 
بیناد تالش کرده است تا در موسسات دانشگاهی آمریکا 
خرابکاری کند؟ ما نیاز داریم در خصوص این موضوع 
تحقیق کنیم. دانشگاه ها نیز می بایست درباره کسانی که 

به آن ها کمک های مالی می کنند، بررسی های بیشتری 
انجام دهند.

شایان ذکر است هیات منصفه یک دادگاه فدرال در 
نیویورک کمتر از دو ماه پیش اعالم کرد، بنیاد علوی 
تحریم های جمهوری اسالمی را نقض کرده است و به 

ضبط آسمانخراش متعلق به این بنیاد رای داد.
هیات منصفه بود به این نتیجه رسید که وکالی دولت 
ایاالت متحده ثابت کرده اند که بنیاد علوی نقش رژیم 
ایران و منافع آن در کنترل آسمانخراش شماره 650 در 

خیابان پنجم منهتن نیویورک را مخفی نگه داشته بود.
علوی  بنیاد  که  بود  گفته  پیشتر  نیویورک  دادستانی 
ملی  بانک  صوری  بازرگانی  دفا تر  »آسا«  شرکت   و 
هستند و نزدیک به 40 میلیون دالر از درآمدهای این 
آسمانخراش را به حساب بانک ملی و دولت جمهوری 

اسالمی واریز کرده اند.
بنیاد علوی در سال 1973 به عنوان بنیاد پهلوی از 
سوی محمدرضا شاه پهلوی بنیانگذاری شد. بعد از 
انقالب بهمن 1357، حکومت اسالمی با مصادره آن 
به عنوان اموال طاغوت، اعضای جدیدی برای هیات 

مدیره آن برگزید و نام آن را به بنیاد علوی تغییر داد.

کیم کارداشیان چهره خبرساز آمریکایی به دلیل آنچه »اتهام سواستفاده از اختراع« 
یک عکاس ایرانی عنوان شده، باید به دادگاه برود و اگر محکوم شود باید یکصد 

میلیون دالر غرامت بپردازد.
بر اساس شکوائیه ای که به یکی از دادگاه های شهر لس آنجلس ارائه شده، شرکت 
»اسنپ الیت« کیم کارداشیان را به دلیل تبلیغ برای یک ابزار تلفن های همراه، به نقض 

قانون کپی رایت متهم کرده است.
کیم کارداشیان مدتی است همکاری خود با »لو می« را آغاز کرده، این شرکت 
آمریکایی قاب نازکی برای تلفن های همراه تولید کرده که با ایجاد نور بیشتر، باعث 

افزایش کیفیت عکس شخصی یا »سلفی« می شود.
تلفن های همراه سوار می شود، حاوی المپ های  قاب پالستیکی که روی  این 

کوچکی است که مانند یک چراغ نورانی، صورت را روشن و شفاف می کند.
به گفته »اسنپ الیت« این طرح در سال 2013 توسط »هوشمند هارونی« عکاس 
ایرانی ساکن لس آنجلس ثبت شده و او برای نخستین بار چنین ایده ای به ذهنش 

خطور کرده است.
»اسنپ الیت« چندی پیش این طرح را از هوشمند هارونی خریداری کرد و به این 
ترتیب صاحب تمامی حقوق مادی و معنوی این اختراع است. هنوز معلوم نیست 

شکایت »اسنپ الیت« نفعی برای آقای هارونی خواهد داشت یا خیر.
این شرکت باور دارد فروش این ابزار از طرف »لو می« غیرقانونی است و کیم 

کارداشیان نیز به دلیل تبلیغ برای این محصول، شریک جرم است.
»لو می« و مدیر برنامه های کیم کارداشیان ادعای »اسنپ الیت« را رد کرده و آن را 

بی پایه و اساس توصیف کردند.
کیم کارداشیان عالقه زیادی به گرفتن عکس سلفی دارد و بصورت روزانه تصاویر 

گوناگونی در شبکه های اجتماعی منتشر می کند.
میلیون طرفدار در شبکه های  پنج  از یکصد و شصت و  بیش  کیم کارداشیان 

اجتماعی خود دارد.

کمک های بنیاد علوی به دانشگاه های آمریکا زیر عالمت سوال

شکایت یک عکاس ایرانی از کیم کارداشیان

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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درکانون خبر:

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

نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در خانه نمایندگان آمریکا، تا کنون برای 
بازپس گیری اکثریت در خانه نمایندگان 25/9 میلیون دالر کمک مالی گردآوری 
نموده است تا برای انتخاب دموکرات ها برای سال 2018 هزینه کند. او که از 
سال 2002 به رهبری خانه نمایندگان رسیده، تا کنون 593/8 میلیون دالر برای 

دموکرات ها گردآوری کمک مالی نموده است.
در سال جاری با برگزاری 124 برنامه گردآوری مالی در 22 شهر که 1/2 میلیون 
دالر در نیویورک در ماه مارچ و 2 میلیون دالر در سانفرانسیسکو و نزدیک به 1/5 

میلیون دالر در ماه آپریل در  لس آنجلس از شاخص های آن بوده است.
نانسی پلوسی که در سال 2016 با 80 درصد آرا انتخاب شده، برای سال 2018 

از حزب خود رقیبی به نام استفن جف را دارد که از یاران برنی ساندرز است.

در سومین  همایش ساالنه Politicon که در شهر پاسادنا با حضور 10000 نفر 
شرکت کننده برگزارشد، دی نا روه  را باکر، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا از 
شهر کوستامیسا، از سوی شرکت کنندگان هو شد. مردم شعار می دادند شرم، شرم، 
شرمت باد و دشوار بود تا آنان را آرام کنند.او که در بخش موضوعی »از روسیه 
با ترامپ« سخن می گفت پس از آن که وینس هاگتون جمعیت را آرام کرد گفت: 
من سپاسگزارم که برای کسانی سخن بگویم که روشن است من را دوست ندارند.
گرچه مدیر جلسه از او در مورد رابطه اش با روسیه و پوتین پرسش نداشت و 
حتی اشاره نکرد که به او لقب نماینده کنگره آمریکا و محبوب پوتین داده اند، لیکن 

او گفت که در روسیه افراد بدی وجود دارند که پوتین یکی از آنهاست.
باکر مخالفان خود را فاشیست هایی خواند که نمی گذارند کسی  دی نا روه را 
صحبت کند و سپس به سوی موضوع همیشگی اوباما و هیالری کلینتون و بنیاد 

کلینتون رفت و یکی از میان جمعیت فریاد برآورد این که نقطه عطف سخنان 
FOX News است.

دادگاه استیناف کالیفرنیا، توقف موقت بازگشایی چاه ها و انباره ذخیره گاز در 
آلیسیو کنیون را لغو کرد و اجازه بازگشایی آن را به اداره گاز کالیفرنیای جنوبی داد.
این دستور قاضی پس از مطالعه نظرات دپارتمان ذخیره نفت و گاز و منابع 
سوختی کالیفرنیا )DOGGR( و کمیسیون منابع سوخت عمومی کالیفرنیا، مبنی 
بر ایمنی بازگشایی چاه ها و انبارهای ذخیره گاز و با توجه به نیاز مبرم به استفاده 

از گاز این چاه ها اعالم شده است.
کاترین بارگر یکی از اعضای شورای نظارت بر کانتی  لس آنجلس این تصمیم 
را یک بازگشت به گذشته و عقب نشینی خواند و از آن اظهار ناخشنودی کرد. از 
اکتبر 2015 تا فوریه 2016، به میزان 100000 مترمکعب تُن گاز از این انباره ها 

نشت کرده بود.

دبیرستانی در کِِرن کانتی کالیفرنیا با خانواده های دانش آموزانی که به سبب اقلیت 
بودن از نظر نژادی مورد تبعیض و جریمه های تنبیهی بیشتر قرار گرفته بودند 

سرانجام به توافق برای پرداخت خسارت مالی رسید.
در شکایتی که خانواده ها تسلیم کرده بودند، به تنبیه بیشتر فرزندانشان به سبب 
این که از مهاجران بوده اند، اشاره کرده بودند. بنابر این توافق این 19 دانش آموز هر 
یک 5000 دالر دریافت می کنند زیرا مربی و آموزگارشان به گونه ای از تبعیض 
ناخودآگاه دست زده و آن ها را بیشتر تنبیه کرده بود. این شکایت و دادرسی، 3 

سال به درازا انجامیده بود.

دفتر حاویز بسرا، دادستان کل کالیفرنیا، با انتشار خالصه ای از پیشنهاد خودگردانی 
کالیفرنیا، موضوع گردآوری خروج کالیفرنیا از مجموعه فدرال ایاالت متحده را 
به گونه ای تازه مطرح می کند، گرچه نگارندگان CAL Exit توان خود را برای 
ادامه کارزار از دست داده بودند، اکنون با این پیشنهاد تازه 180 روز وقت دارند تا 
با گردآوری امضاهای الزم برای به رأی گذاشتن آن در انتخابات آینده اقدام نمایند.
طرح خودگردانی کالیفرنیا بی آنکه جدایی و استقالل کالیفرنیا را از ایاالت  متحده 
آمریکا اعالم کند، در صورت پذیرش و رأی مردم راه های فشار فرماندار کالیفرنیا 
بر دولت فدرال را برای استقالل عمل اقتصادی و اجتماعی فراهم می نماید و ازنظر 
سیاسی و شیوه اداره  کالیفرنیا خودگردانی تلقی می شود و نیازی به تغییر قانون 
اساسی کالیفرنیا را در خود نمی بیند. برای قرار دادن این الیحه در رأی گیری 2018 

نیاز به 000 600 امضای کالیفرنیایی است.
شایان ذکر است نوامبر سال گذشته وب سایت خبری TechCrunch اعالم 
کرد مغز متفکر پشت طرح مشهور به Calexit که به دنبال استقالل ایالت کالیفرنیا 
از آمریکاست یک سرمایه دار و کار آفرین ایرانی االصل به نام »شروین پیشه ور« 
است که کمپانی بزرگ او Hyperloop one در سیلیکون  ولی از اصلی ترین 
کمپانی  سرمایه گذار  نخستین  جمله  از  دنیا  روز  تکنولوژی های  سرمایه گذاران 

Uber نیز محسوب می شود.

از  موقت  را خروج   Calexit اندازی جنبش  راه  از  قصد خود  پیشه ور  آقای 
حیات سیاسی آمریکا در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ دانسته بود و معتقد بود 
کالیفرنیا با قدرت اقتصادی بزرگی که دارد باید سهم بیشتری در تعیین سرنوشت 

سیاسی آمریکا داشته باشد. 
بر اساس رای دیوان عالی آمریکا در سال 1868، یک ایالت هنگامی می تواند از 
مجموعه ایاالت متحده خارج شود که دچار انقالب شده و یا با رضایت ایالت های 

دیگر باشد.

مینه سوتا راهی  ایالت  اِمی کلوباکار )Amy Klobuchar( سناتور دموکرات 
لس آنجلس می شود تا در یک میهمانی شام برای گردآوری کمک های مالی برای 

کارزار انتخاباتی خود شرکت نماید.
این میهمانی در خانه مسکونی اندی اسپان یکی از مشاوران صنعت سینما و 
هنر و آواز در برنت وود برگزار می شود که یکی از بزرگ ترین پشتیبانان مالی 
کارزارهای سیاسی دموکرات ها است. در این میهمانی جنیفر پری همسر او نیز 
میزبانی می کند و پال باگاال و جیمز کارول دو تن از چهره های سیاسی و مشاوران 
بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز به عنوان میهمان ویژه حضور دارند و 
هزینه حضور در این میهمانی 5400 دالر برای هر نفر تعیین شده است و شماری 
از کارگردانان و تهیه کنندگان هالیوود چون جفری کاتزن برگ، ِجی ِجی آبرامز و 

دِیمان لیندهوف شرکت دارند.

مقامات تصمیم گیرنده در  لس آنجلس با کمیته بین المللی المپیک بر سر برگزاری 
المپیک تابستانی 2028 در  لس آنجلس به توافق رسیدند. در حالی که در چند ماه 
گذشته همواره از نامزدی پاریس و  لس آنجلس برای برگزاری المپیک های 2024 
و 2028 سخن گفته شده و با این که پاریس پوستر های المپیک 2024 پاریس را بر 
روی اتوبوس های نصب کرده و به حرکت درآورده است، لیکن به سبب برابری 
شرایط این دو شهر، کمیته المپیک نظر نهایی را بر اعالم این که کدام یک از دو 
شهر پاریس و  لس آنجلس برگزار کننده 2024 و کدام یک برای 2028 خواهد بود 
را به نشست 17 سپتامبر در لیمای پرو موکول نموده بود. روز31 جوالی با اعالم 
دستیابی به توافق از سوی کمیته برگزاری شهر  لس آنجلس با کمیته بین المللی، 
برگزاری المپیک 2028 به  لس آنجلس سپرده می شود و در این دوره زمانی فرصت 

کافی برای بازساری شماری از مجموعه های ورزشی را خواهد داشت.

روز بد نماینده جمهوریخواه در  همایش Politicon شهر پاسادنا

رای نهایی به نفع شرکت های نفتی در پرونده آلیسیو کنیون

پرداخت خسارت مالی به خانواده دانش آموزان یک دبیرستان

CAL Exit تالش های تازه برای پروژه

تالش دموکرات ها برای رسیدن به اکثریت در انتخابات آتی

سناتور دموکرات ایالت مینه سوتا راهی لس آنجلس شد

لس آنجلس میزبان المپیک 2028 شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

اداره پلیس شهر پاسادنا با انتشار فایل صوتی گفت وگوی مددکار اجتماعی با 
یکی از افسران پلیس در پرونده مصرف مواد مخدر در میهمانی در یک هتل و 
حضور دکتر کارمن پولیافیتو رئیس پیشین دانشکده پزشکی Keck در دانشگاه 
USC، شک و تردید درباره عملکرد این اداره را برطرف کرد، زیرا هنگامی که 
دختر 22 ساله ای به نام سارا وارن از هتل به بیمارستان منتقل می شود و علت آن 
مصرف بیش ازاندازه مواد مخدر اعالم می شود، دکتر کارمن پولیافیتو می گوید که 
علت حضور او در بیمارستان به عنوان یکی از دوستان خانوادگی آن دختر است. 
درحالی که این گفت وگو بین پلیس و مددکار اجتماعی ضبط شده است، پلیس در 
پاسخ به مددکار اجتماعی که می پرسد آیا شما این داستان را قبول دارید،  می خندد 

و می گوید نه.
سارا وارن ادعا کرده است که پلیس حتی تا ساعت ها با او گفت وگو نکرده و 
همان هتل بازگردانده می شود تا به مصرف مواد و میهمانی ادامه دهد.هنگامی که پس از 6 ساعت از بیمارستان مرخص شده، همراه دکتر پولیافیتو به 

به 32 نفر از زندانیان رنچوکوکومانگا به سبب آزار و اذیت که در قانون شکنجه 
خوانده می شود، 2/5 میلیون دالر خسارت پرداخت شد. این مبلغ بخشی از توافق 
برای شکایت در 5 فقره پرونده فدرال علیه کانتی سن برناردینو و اداره شریف 

دپارتمان سن برناردینو کانتی بوده که اداره زندان را بر عهده داشته اند.
در شکوائیه وکال آمده است که افسران ، زندانیان را با پخش برنامه تلویزیونی 
Cops از بلندگوها با صدای بلند بیدار می کردند و مانع خواب آن ها می شدند و 
آن ها را وادار به حرکت معروف به راه رفتن شبیه جوجه مرغ ها می کردند. پس از 
اعالم توافق مالی، یکی از زندانیان پیشین به نام دانالد الو گفت که آن ها تفنگ را 
بر روی سر ما می گذاشتند و با شکنجه ما به تفریح می پرداختند. زمان آن است که 

آن ها نیززندانی شوند.

دختر 18 ساله ای که هنگام رانندگی به پخش زنده رانندگی خود بر روی اینستاگرام 
می پرداخته، ناگهان از جاده منحرف می شود و پس از برخورد با نرده های کنار 
که  تصادف  این  در  واژگون می شود.  و  پرتاب شده  کنار جاده  مزرعه  به  جاده 
عبدولیا سانچز 18 ساله راننده آن بود، خواهر 14 ساله اش جان خود را از دست 
می دهد و دختر 14 ساله دیگری از دوستان خواهرش به شدت مجروح می شود.

پلیس راه در کالیفرنیای مرکزی در نزدیکی شهر مدستو در بزرگراه 99 این دختر 
و  او  می نماید.  بازداشت  دالری  وثیقه 300000  برابر  در  و  دستگیر  را  نوجوان 
خواهرش و دختر دیگر برای جشن مذهبی بلوغ خواهرش ، راهی کلیسا بودند، 
تصاویر ویدیویی نشان می دهد که او در حال رانندگی و آواز خواندن و نشان 
دادن انگشت میانی در تصویر ناگهان کنترل اتوموبیل را از دست می دهد. او گفت 
به زندان می روم.من خواهری را که دوست داشتم موجب مرگش شدم. آری من او را کشته ام و 

گرچه 16 ماه تا انتخابات کنگره در سال 2018 مانده است لیکن 60 نماینده 
کنگره در کالیفرنیا بیش از هر زمانی، کارزار انتخاباتی خود را سامان می دهند از 
میان همه، 6 نماینده جمهوری خواه کنگره در کالیفرنیا که خود را بیش از همه 
در خطر می بیند به گردآوری کمک مالی پرداخته و گرچه تا ماه مارچ برای ورود 

به انتخابات و ثبت نام وقت دارند از هم اکنون گزارش مالی خود را فرستاده اند.
* می می والترز از ارواین با گردآوری 701696 دالر در سه ماه دوم سال تا کنون 

1/1 میلیون دالر پول گردآوری کرده است.
* اِد رویس از فولرتن که دارای رقبای جدی از دموکرات ها و جمهوری خواهان 

شده است 3/1 میلیون دالر در صندوق دارد.
* جف دن هم از شهر تورالک ، در سه ماه دوم با 498237 دالر، اکنون 1 میلیون 

در بانک دارد 
* دیوید واالداوو از هانفورد اکنون 565899 دالر در بانک دارد.

* دی نا روه  راباکر، اکنون در بانک بر 546915 دالر تکیه زده است.
* استیونایت از بیکرزفیلد 433301 دالر و دارل آیسا از ویستای سن دیه گو 

671529 دالر در بانک دارد.

کمیسیون فرهنگی هنری شهر بربنک به دنبال دسته ای از جوانان خالق و هنرمند 
است که با رنگ آمیزی و نقاشی بر روی جعبه ها و کنتورهای خیابان ها به بهبود 

زیباسازی شهر کمک کنند.
این طرح که با موافقت اداره برق و لس آنجلس نیز مواجه شده، می کوشد تا 
تصویر جدیدی از باکس های آب و برق و گاز منطقه ارائه کند و هنر رنگ و طرح 

را در این راستا دخیل نماید تا بلکه شهرهای دیگر نیز از این ایده استفاده کنند.
دایانا ماینز مدیریت این پروژه هنری کمیسیون می گوید »این حرکت به ارتقای 
سطح فرهنگی بربنک کمک خواهد کرد چرا که در منطقه ما استودیوها و مراکز 
هنری بسیاری وجود دارد. پس ما می توانیم از بربنک یک مکان زیباتر به جامعه 

نشان دهیم.«
گفتنی است هنرمندان مختلف از هر سن و جنس و ملیت از شهر بربنک و 
شهرهای اطراف آن می توانند تا 25 آگست م درخواست های خود را به بخش 

پارک ها و تفریحات کمیسیون فرهنگی ارائه دهند.

اعضای کمیته نقاشی های پیشنهادی هر هنرمند و معیارهای مورد نظر را بررسی 
می کنند و نهایتا پنج هنرمند را برای رنگ آمیزی جعبه ها در ماه اکتبر انتخاب 

می کنند.

با  که  دولتی هستند  بانک  ایجاد یک  دنبال  به  ارشد شهر لس آنجلس  مقامات 
بنگاه های عرضه کننده ماریجوانا در ارتباط باشد و همچنین به توسعه دهندگان 

مسکن ارزان قیمت کمک کند.
در اعالمیه هیئت ناظران لس آنجلس آمده که این طرح یک برنامه سریع االقدام 

است که می بایست ظرف 2 سال آینده عملیاتی شود.
این اطالعیه از اوکلند نیز به عنوان شهری که در صدد اجرای این برنامه است 

یاد کرد.
هیئت ناظران می گویند اگر یک بانک عمومی اختصاصا بر این موضوع تمرکز 
کند، روال تجاری در خرید و فروش ماریجوانا نظم قانونی می گیرد و سود به 
دست آمده می تواند به صورت عادالنه و بانکی تبدیل به وام های بدون بهره برای 

کارآفرینان و جویندگان مسکن ارزان قیمت شود.
فروش  از سال 2018  کالیفرنیا  ایالت  که  بیان می شود  در حالی  اظهارات  این 

تفریحی ماریجوانا را آغاز خواهد کرد و طبیعتا می بایست تدابیر الزم برای کنترل 
مالی، تجاری و اجتماعی این مبادالت را اتخاذ کند.

از زندان اورنج کانتی که در ژانویه  با پخش ویدئوی فرار   KNBC تلویزیون
2016 روی داده است، پرده از شیوه فرار زندانیان برداشت.

این ویدئو که از سوی یکی از وکالی پرونده در اختیار تلویزیون قرار گرفته، 
نشان  و  است  شده  فیلمبرداری  زندانیان  خود  به وسیله  و  تلفن  دوربین  توسط 
می دهد که چگونه آن ها پایه تخت سلول خود را که از پیش اره کرده بودند، جدا 
می کنند و سپس با آن شبکه فلزی جلوی کانال تهویه را جدا می نمایند و سپس 
با خزیدن به درون آن در دیوار ناپیدا می شوند و راهی پشت بام شده، می گریزند.

این ویدئو نشان می دهد که نبودن دوربین های مداربسته درسلول های زندان 
چگونه آسیب پذیری زندان ها و دیگر زندانیان را می تواند فراهم نماید و زندان تا 

چه اندازه دارای کاستی های امنیتی است.

پلیس پاسادنا مبری از اتهامات در پرونده سارا واران

دو نیم میلیون دالر برای 32 زندانی

تصادف الیو در اینستاگرام: یک قربانی یک مجروح

تحرکات تازه در جبهه دمکرات ها برای انتخابات 2018

شهرداری بربنک نقاشان خیابانی را دعوت به همکاری کرد

تالش برای تاسیس بانک دولتی در لس آنجلس

KNBC پخش فیلم فرار زندانیان اورنج کانتی از 
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جمعه 13 مرداد/4 آگوست

1285 خورشیدی ) 1906 میالدی(
توسط  ایران،  در  مشروطیت  صدورفرمان 

مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

شنبه 14 مرداد/5 آگوست

1285 خورشیدی )1906میالدی(
سالگرد انقالب مشروطیت 

شرکت  در  مشروطیت  اساسی  قانون  کتابچه   
کتاب موجود است 

1310 خورشیدی )1931 میالدی(
زادروز  جالل ستاری، مترجم

1315 خورشیدی )1936 میالدی(
پیشین  حاکمان  از  خزعل،  شیخ  درگذشت 

خوزستان )زاده 1242(
1338 خورشیدی )1959 میالدی(

درگذشت قمرالملوک وزیری هنرمندآوازه خوان 
و نامی ایران

 قمرالملوک در تاکستان قزوین زاده شد. هنگام 
مادرش هم  ماهگی  در 18  و  نداشت  پدر  تولد 
مرد و از این زمان تحت سرپرستی مادربزرگش 
که روضه خوان زنانه حرم ناصرالدین شاه بود قرار 
گرفت. او در جایی گفته است: »من مدیون تربیت 
اولیه خودم هستم. چرا که همان پامنبری کردن ها 

به من جرأت خوانندگی داد.«
مرتضی  استاد  با  آشنائـی  از  پس  جوانی  در   
نی داود با ردیف موسیقی ملی آشنا شد و راهش 
را برای کسب تجربیات از استادان دیگر هموار 
ساخت. کار پیشرفت قمر در مدتی کوتاه به آنجا 
خاطر  به  ویس«  ماسترز  »هیز  کمپانی  که  رسید 
ضبط صدای او دستگاه صفحه پر کنی به تهران 
آورد. بعد از آن کمپانی »پولیفون« هم آمد. به گفته 
ساسان سپنتا 200 صفحه از قمر ضبط شده است.

 قمر نخستین کنسرت خود را در سال 1303 

برگزار کرد. روز بعد نظمیه از او تعهد گرفت که 
بی حجاب کنسرت ندهد. قمر عواید کنسرت را 
به امورخیریه اختصاص داد. قمر در سفر خراسان 
در مشهد کنسرت داد و عواید آن را صرف آرامگاه 
فردوسی نمود. در همدان در سال 1310 کنسرت 
داد و ترانه هایی از عارف خواند. وقتی نیرالدوله 
والی خراسان چند گلدان نقره به او هدیه کرد آن 
را به عارف پیشکش نمود. با این که عارف مورد 
غضب والی و دستگاه رضاشاه بود. در سال 1308 
به نفع شیر و خورشید سرخ کنسرت داد و عواید 

آن به بچه های یتیم اختصاص داده شد.
صدای   1319 سال  در  ایران  رادیو  گشایش   
و  قزوینی  عارف  رساند.  مردم  عموم  به  را  قمر 
ایرج میرزا و تیمورتاش وزیر دربار، شیفته او شده 
بودند. با اینهمه قمر از گردآوری زر و سیم پرهیز 
می کرد و درآمدهای بزرگ و هدایای گران را به 

فقرا و محتاجان می داد.
 قمرالملوک وزیری در تاریخ 14 مرداد 1338 در 
شمیران، در فقر و تنگدستی مطلق به سکته مغزی 
درگذشت. وی در گورستان ظهیرالدوله به خاک 

سپرده شده است.
 آثار قمرالملوک وزیری در مرکزموسیقی و فیلم 

ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است 
1359خورشیدی )1980میالدی(

زادروز ترانه مکرم، ترانه سرا 
1362خورشیدی )1983میالدی(

زادروزلیال اوتادی، بازیگر سینما و تلویزیون
1378خورشیدی )1999میالدی(
درگذشت پرویز شاپور، طنزپرداز
1378 خورشیدی )1999میالدی(

درگذشت  نورالدین کیانوری، دبیر کل  حزب 
توده ایران از سال 1357تا سال 1362

  کتاب خاطرات نورالدین کیانوری در شرکت 
کتاب موجود است 

یکشنبه 15 مرداد/6 آگوست

1333 خورشیدی )1954 میالدی(
زادروز عطاءاهلل مهاجرانی، منتقد و محقق، وزیر 
ارشاد در دوران محمد خاتمی، از سال 1388 و 
سرکوب جنبش سبز به خارج از کشور گریخته 

است.
1334 خورشیدی )1955 میالدی(

زادروز بیژن الهی، شاعر
1371 خورشیدی )1992 میالدی(

ترور و قتل فریدون فرخزاد، شاعر، بازیگر، و 
خواننده

 خنیاگر در خون - در شناخت و بزرگداشت 
به  کتاب  شرکت  انتشارت  از  فرخ زاد  فریدون 

نگارش میرزا عسگری مانی منتشر شده است.
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت حسین پناهی شاعر و بازیگر تئاتر و 
سینما و تلویزیون،  در تهران

دوشنبه 16 مرداد/7 آگوست

1349 خورشیدی )1970 میالدی(
 ترور و قتل تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک 

در حکومت پهلوی، در کشور عراق 

1370 خورشیدی )1991 میالدی(
بختیار، آخرین  دکتر شاپور  قتل فجیع  و  ترور 
نخست وزیر ایران در دوران محمد رضاشاه پهلوی 
و سروش کتیبه، منشی مخصوص شاپور بختیار 
و از اعضای جبهه ملی توسط مامورین جمهوری 

اسالمی در پاریس 

سه شنبه 17 مرداد/8 آگوست
1320 خورشیدی )1941 میالدی(

زادروز اسداهلل ملک، آهنگساز و نوازنده  ویلون

چهارشنبه 18 مرداد/9 آگوست
1362 خورشیدی)1983 میالدی(

درگذشت امین اهلل آندره حسین آهنگساز ایرانی،  
ساکن فرانسه

1378 خورشیدی )1999 میالدی(
درگذشت رعدی آذرخشی، شاعر

پنجشنبه 19 مرداد/10 آگوست
1294 خورشیدی )1915 میالدی(

و  شد  بوشهر  وارد  انگلیس  نظامی  قوای 
ژاندارم های ایرانی را خلع سالح کرد

1313 خورشید )1934 میالدی( 
مؤسسه خبری »آژانس پارس« افتتاح شد

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ایرانی در 

85 سالگی براثر سکته قلبی در جنوب فرانسه.
بهجت صدر در سال 1303 درشهر اراک زاده 
نقاشی  که  است  ایرانی  زن  نخستین  وی  شد. 
آبستره،کوالژ، و چینه چینی را برگزید و سبک های 

مختلفی را در نقاشی تجربه کرد. 

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
4  تا 10 آگوست  )13 تا 19 مرداد(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر

خبر: حمداهلل کریمی، نماینده بیجار در مجلس 
شورای اسالمی که قصد ورود به منطقه حفاظت 
مامور  داشت،  را  تهران  مهرآباد  فرودگاه  شده 
پلیسی را که از او مدارک شناسایی خواسته بود، 

کتک زده و بینی اش را شکسته است.
شهروند ایرانشهر در پی این اتفاق ناگوار که برای 
نماینده محترم، مومن، حزب-اللهی و والیت مدار  
مجلس شورای اسالمی افتاد، خود را به محل حادثه 
رساند و مصاحبه ای با ایشان ترتیب داد که مشروح 

آن برای خوانندگان ایرانشهر منتشر می شود:
شهروند ایرانشهر: درود بر شما
نماینده محترم مجلس: ساملک

چه  بفرمایید،  لطفا  محترم،  نماینده  جناب  ش.ا: 
اتفاقی رخ داده است؟

ن.م.م: واال ما اومدیم بیایم تو فرودگاه که اون یارو 
مرتیکه پوفیوز نذاشت و مام قاطی کردیم براش. 

ش.ا: ببخشید، منظورتون چه کسی هست؟
ن.م.م: همون مامور بی شرف!

کارت  شما  از  گفته،  فرودگاه  پلیس  اما  ش.ا: 
شناسایی خواسته و جنابعالی ارایه نکردید.

ناموسا اون  ن.م.م: گه خورده مرتیکه پدرسوخته! 
مادر**** به ضعیفه من نظر داشت.

چه  منظورتون  قربان، ضعیفه  می خوام  عذر  ش.ا: 
کسی هست؟

ن.م.م: زنم دیگه. یارو خوار*** زده بود تو کار 
ناموس من و با چشاش داشت میخوردش و بعدشم 

گیر داد بهش. 
ش.ا: و واکنش شما چه بود؟

ن.م.م: هیچی دیگه داداش، منم قاطی کردم و زدم 
ننه شو ******!

ش.ا: یعنی با مادر ایشان صحبت کردید؟
زدم  خبرنگار خری هستی،  بابا، عجب  نه  ن.م.م: 

دماغشو اوردم پایین.
ش.ا: یعنی بینی مامور پلیس رو شکستید.

مکور  دکور  میگی،  تو  که  همون  آره  ن.م.م: 
صورتشو عوض کردم.

واکنش  نمی کنید  فکر  ببخشید،  عجب!  ش.ا: 
مجلس  نماینده  شخصیت  از  دور  کمی  جنابعالی 

بوده است؟
ن.م.م: ببین مرتیکه تو هم داری خیلی زر می زنیا، تا 
تو رو هم نزدم دهن مهنتو ن****** بزن بچاک!

برای حفظ  ایرانشهر  ترتیب شهروند  این  به  ... و 
بینی و بقیه اجزای صورتش، فرار را بر قرار ترجیح 

داد ...  

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

 حکایت سراب و حوصله به قلم یوسف مصدقی - قسمت پنجم:

حسین فردوست؛ سی سال پس از مرگ

 بازخوانی اسناد تازه منتشر شده CIA به قلم محمد امینی- قسمت چهارم:

گزارش »قیام ملی 28 مرداد« از زبان سازمان دهندگانش
ادامه از شماره قبل:

پس ازهمه این کوشش ها و به ویژه پس از سخنان 
درمانده شاه در ُرم بود که سرانجام ستاد سیا، به سفارش 
وزارت امورخارجه تن درداد و در میانه روز 27 مرداد 
رسیده  پایان  به  پروژه  که  رساند  روزولت  آگاهی  به 

است: 
»در پرتوی آن چه گذشت و در نبود پیشنهاد قاطع 
سفیر  و  روزولت[  ]کرمیت  شما  سوی  از  دیگری 
هندرُسن، کارزار برای براندازی مصدق باید پایان یابد.«  
پس این سخن که گویا سیا پس از بازداشت نصیری 
برآن شده که دفتر کودتا را ببندد، یک دروغ تاریخی 
در  آن  میدانی  نیروهای  هم  و  سیا  ستاد  هم  است. 
پایگاه تهران، با چنگ و دندان برای نجات کودتا و 
بازسازی آن کوشیدند و تلگراف باال، 60 ساعت پس از 
دستگیری نصیری و ناکام ماندن کودتای نخست و چند 
ساعت پیش از دیدار هندرُسن با مصدق در شامگاه 27 

مرداد، مخابره شده. 
در این تلگراف ستاد سیا به پایگاه تهران، رمز و راز 
دیگری هم نهفته است. ستاد سیا در میانه روز 27 مرداد 
می نویسد که چون پیشنهاد قاطع و روشنی برای پروژه 
براندازی مصدق ندارید، این پروژه اینک باید پایان یابد. 
از آن کسانی که می گویند ایاالت متّحده آمریکا هرگز 
برنامه ای برای کودتا یا براندازی مصدق نداشته، باید 
پرسید: دری را که باز نشده چرا باید دوباره بست؟ 
پروژه ای را که هرگز نبوده، چگونه می توان پایان داد؟ 
کرمیت  پروژه،  میدانی  رهبر  به  تلگراف  دراین  سیا 
روزولت، می گوید که چنین می نماید که پروژه ما برای 
براندازی مصدق با ناکامی روبه رو شده است، از این رو 
دفتر را ببندید و نیروها را برای آینده نگه دارید. اگرهم 
هیچ سند دیگری درمیان نمی بود، همین دستور پایان 
پروژه براندازی در میانه روز 27 مرداد، خود به تنهایی 
گواهی بود که تا آن هنگام تنور براندازی همچنان داغ 
بوده است. بگذریم که در دنباله این اسناد خواهیم دید 
که تلگراف سیا برای بستن پروژه را، نه ستاد سیا جّدی 

می گرفته و نه پایگاه سیا در تهران.
تن،  سه  کم  دست  گفته  به  که  بیافزایم  جا  همین 
روزولت که از چند و چون نیروها و برنامه ریزی با 
اوباش و روحانیان و گروهی از افسران از نزدیک آشنا 
بوده، این تلگراف را به سطل انداخته و به دستیارش 
گفته که چنین تلگرافی را هرگز دریافت نکرده است. 
یک بند هم در اسناد سیا نمی توان یافت که کرمیت 
روزولت را به بهانه سرپیچی از دستور ستاد، تنبیه کرده 
باشند! تنبیه نکردن به جای خود، از او ستایش کردند و 
چند ماهی دیرتر، آیزنهاور نشان امنیت ملی را در کاخ 

سفید به سینه او سنجاق کرد و او را ستود.

و  او  تیم  روزولت،  که  آگاهی هایی  آن  از  یکی 
دستیاران ایرانیش داشتند و در گزارش های به سیا به 
گونه ای گذرا به آن اشاره شده، هماهنگی با آخوندهای 
سرشناس تهران برای به راه اندختن مردم در روز آدینه، 

30 مرداد، از مسجد ها است:
»روزولت: ما گفتیم، خوب اگر ماّلها تا روز آدینه 
و  بکنند  نمی توانند  پس  بکنند،  نمی توانند  کاری 
این بسیار بد است هرچند ما باید تظاهراتی در روز 
چهارشنبه داشته باشیم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که این 
کار از نزد ما رانده شود که اگرشد، چه بسا برای همیشه 

رانده خواهد شد.« 
اینک بازگردیم به آن نشست در ستاد سیا و نگاهی 
دوباره بیافکنیم به سیاهه نام شرکت کنندگان درآن. به 
آسانی می توان دریافت که جای رئیس سازمان سیا، 
آلن دالس، که از نخستین پشتیبانان براندازی مصدق 
در سازمان سیا از دوره ترومن بوده، خالی است. برپایه 
از  تاریخ  با  سوداگری  یکم  جلد  در  من  که  اسنادی 
آن ها بهره گرفته ام، آلن دالس در بامداد 27 مرداد به 
ُرم پرواز کرده بود تا در هتل اکسلسیور درآن شهر با 
برای  از تصمیمش  او را  محّمدرضاشاه دیدار کند و 
استعفای از پادشاهی بازدارد.  پوشش سفر او »تعطیالت 
تابستانی بود« و از این رو هنوز به واشنگتن بازنگشته 
بود! این که رئیس سازمان سیا، در یکی از بحرانی ترین 
دوران های تاریخ این سازمان و درگرماگرم رویدادهایی 

که می گفتند می تواند به چیرگی کمونیست ها بر ایران 
بیانجامد، به یک باره به سفر تابستانی رفته و از همه 
شهرهای جهان، ُرم را و از همه هتل های ُرم، اکسلسیور 

را برگزیده، خود از شگفتی های تاریخ است! 
یکی دیگر از شگفتی های آن روزگار، این است که 
در شامگاه کودتایی که بنا بوده قیام ملی باشد و دولت 
ایاالت متّحده و سیا »هیچ نقشی درآن نداشته باشند«، 

ستاد سیا از تهران گزارش می دهد:
»جنبش امروز، قیام واقعی مردم بود که کسی آن را 

رهبری نمی کرد تا رهبران تأمین شدند.« 
در دنباله همین بند، دم خروس از زیر قبای قیام ملی 

آشکارتر می شود:
»وابستگان نظامی]سفارت[ امروز بسیار سودمند بودند 
آن ها  بزرگ  کار  از  باید  نشده[  فاش  هنوز  نام  ]چند 
قدرشناسی کرد، به ویژه سرگرد ویلیام کایزر، دستیار 

وابسته نیروی هوایی.« 
از همین گزارش می توان دریافت که در شب پیش 
از کودتای بیست و هشت مرداد و »قیام خودجوش 
مردم«، همکاری و هماهنگی میان پایگاه سیا به رهبری 
روزولت با رهبران ایرانی کودتا تا چه اندازه نزدیک و 

تنگاتنگ بوده است:
»هر پانزده دقیقه در درازای این شب بسیار مهّم، ]نام 
در سند فاش نشده اّما آشکار است که مراد کرمیت 
ستاد  رئیس  دفتر  از  گزارش هایی  می باشد[  روزولت 
]باتمانقلیچ[ و نخست وزیر ]زاهدی[ دریافت می کرد...« 
برای این که جای گفت و گو در جایگاه روزولت 
و تیم پایگاه سیا در سازمان دادن و هماهنگ ساختن 
براندازی مصدق نباشد، کافی است تلگراف شادباش 
ستاد سیا را به پایگاه تهران در فردای 28 مرداد بخوانیم:
»واشنگتن، 20 اوت 1953. مدیران CIA به همراه 
شادباش  سازمان،  این  شاخه های  و  بخش ها  مدیران 
و ستایش خودرا به آگاهی همه کارکنان پایگاه تهران 
در  هم  و  ستاد  در  هم  روزولت،  کرمیت  می رسانند. 
میدان کار، خود را برجسته ساخته و به دولت ایاالت 
متّحده و به سیا به نیکی خدمت کرده است. ما گروه 
تهران را برای سرسختی کالن در برابر دشواری ها و 
ناکامی های موقت پاس می داریم. ما به کارکنان پایگاه 
تهران می بالیم که همه و هریک ازآن ها به اندازه متفاوت 
به پیرزوی براندازی ]مصدق[ یاری رساندند. ارج و 
که  می شود  سیا  کارمند  آن  شامل  همچنین  ستایش 
بهترین کار را در پشتیبانی از عملیّات انجام داد ]بخشی 
هنوز پنهانی است[ و کار حّساس پیوند با ]نام هنوز 

فاش نشده[ به نیکی به انجام رساند.

ادامه در شماره آینده

ادامه از شماره گذشته:
به گمان نگارنده، چند نکته اساسی برای به چالش 
کشیدن این روایت رسمی وجود دارد که نباید از آنها 
غفلت کرد. نخست اینکه در دوران انقالب، با انحالل 
دولت  کشور،  اطالعاتی  تشکیالت  دیگر  و  ساواک 
نهاد  یک  تشکیل  به  نیاز  انقالب  شورای  و  موقت 
اطالعاتی جدید را به شدت احساس می کردند. همزمان 
با اولین تالش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی 
نیروهای چپ تالش داشتند که این نهاد جدید را کنترل 
یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه 
نظم تشکیالتی و تجربه نیروهای چپ را نداشتند، نه 
تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ ها و بخصوص توده ای ها 
را گرفتند بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و 
قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقالب تنها 
شبکه اطالعاتی که مخفیانه کار می کرد و بدون آسیب 
باقی مانده بود، شبکه وابسته به »دفتر ویژه اطالعات« 
زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم 
برای مقابله با روس ها و عناصر وابسته به آنها طراحی 
به  سرلشکر صفاپور  را  شبکه  این  رهبری  بود.  شده 
عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران 
دولت موقت در ارتباط بود، احتماال خطر چپ ها و 
نیروی های وابسته به شوروی را به آنها گوشزد کرده 
و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقالبیون 
داده بود. به عنوان نمونه در هفته اول اردیبهشت 1358، 
محمدرضا سعادتی- عضو مرکزیت سازمان مجاهدین 
خلق- حین قرار با افسر اطالعاتی کا.گ.ب در تهران، 
دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر 
با  ایران(،  ُمَقّربی )معروف ترین جاسوس شوروی در 
افسر اطالعاتی روس مالقات کرده بود. به احتمال زیاد 
لو رفتن قرار سعادتی، نتیجه اطالعاتی بود که شبکه 

فردوست به دولت موقت رسانده بود.
دومین نکته، عدم احضار فردوست از سوی دادستانی 
انقالب و دیگر ارگان های قضایی جمهوری اسالمی 
است. نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود 
و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، 
هیچ احضاریه ای به نام او صادر نشد. این ماجرا وقتی 
سؤال  برانگیز می شود که بدانیم بنا به ادعای فردوست 
در اعترافاتش، در همین دوره، اموال او مصادره و تحت 
نظر »بنیاد مستضعفان« قرار گرفته بود. با این حال به نظر 
می رسد خانه پدری او و بخشی از اسناد و اموالش تا 

زمان فوتش، از مصادره در امان ماند.
سومین موضوع تأمل برانگیز، تاریخ دستگیری فردوست 
است. دستگیری او شش ماه پس از عملیات اطالعات 
سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره های 
اصلی این حزب، صورت گرفت. این عملیات که بعدها 
به عملیاِت امیرالمؤمنین مشهور شد، در دو مرحله انجام 
شد. مرحله ی نخست با دستگیری کیانوری و همسرش 
مریم فیروز در بامداد 1361/11/17 انجام گرفت. در این 

روز عالوه بر این دو نفر، چهل نفر دیگر از سران حزب 
دستگیر شدند. مرحله دوم در تاریخ 1362/2/7 شروع 
شد که در آن باقی مرکزیت حزب به همراه 170 نفر از 
کادرهای اصلی دستگیر شدند. به عالوه، اسناد، مدارک، 
آرشیوها، مهمات و پول نقد فراوانی از این افراد به دست 
اطالعات سپاه افتاد. بعید است که بدون کمک عناصر 
اطالعاتی مجرب که سال ها روی تشکیالت حزب توده 
و عملیات و روابط آن کار کرده باشند، چنین عملیات 
وسیع و پیچیده ای ممکن بوده باشد. هر چند برخی بر 
این عقیده هستند که ضربه به حزب توده ناشی از فرار 
والدیمیر کوزیچکین ـ یکی از عناصر اطالعاتی ارشد 
شوروی در ایران ـ به بریتانیا بوده اما باید یادآور شد 
که احتماال دستگاه اطالعاتی انگلستان اطالعات مربوط 
به کوزیچکین را نه از طریق رابط پاکستانی، بلکه از 
طریق شبکه  فردوست به اطالعات سپاه رسانده است. 
فردوست برای سال های متمادی با اینتلیجنس سرویس 
همکاری می کرد و بیش از هر فرد دیگری توانایی انجام 
این مأموریت را داشت. به نظر نگارنده تأکید زیاد بر 
تأثیر فرار کوزیچکین بر سرکوب حزب توده، ترفندی 
نگه داشتن فردوست و  امان  برای در  ضد اطالعاتی 

همکارانش در ایران بوده است.
تاریخ  به  که  می شود  جالب تر  وقتی  موضوع  این   
توجه  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت  تشکیل 
فارغ  مرداد 1363 خورشیدی.  کنیم. درست روز 27 
از اتهامات و گمانه زنی هایی که اپوزیسیون جمهوری 
سازمانی  تشکیل  در  فردوست  نقش  درباره  اسالمی 
اطالعات  سازمان  »ساواما«)مخفف  عنوان  با  خیالی 
البته ذره ای  و امنیت ملی ایران( مطرح می کردند، که 
اطالع و آگاهی از روحیه  اسالمی   ایدئولوژیک حاکم 
بر نهادهای شکل گرفته در صدر انقالب ایران، حکم 
به بطالن چنین اسم گذاری ساده لوحانه ای می دهد، نیاز 

به افراد با تجربه و سازمان دهنده برای تشکیل وزارت 
اطالعات نوپا کامال احساس می شد.

به گمان نگارنده، دستگیری فردوست در آبان 1362 
دو هدف اصلی داشت. نخست حفظ جان او در مقابل 
او  احتمالی  ترور  برای  سرکوب شده  گروه های  اقدام 
ـ به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیالت حزب 
توده ـ و دوم بهره گیری از تخصص او برای ایجاد یک 
نهاد اطالعاتی یکپارچه تحت عنوان »وزارت اطالعات 
جمهوری اسالمی«.این کار را فردوست یک بار پس از 
عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک، در تجدید سازمان 

ساواک با موفقیت انجام داده بود.
اسالمی  جمهوری  رسمی  روایت  که  آخری  نکته 
درباره فردوست را به چالش می کشد، شکل مصاحبه ها 
و بازجویی های به جا مانده از او پس از دستگیری است. 
در تنها مصاحبه ای که به صورت میزگرد از او پخش 
شد فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آن، 
از جمله مثال درباره  نام بخِش »قیر و کارزین« در استان 
فارس )منطقه ی قشقایی( که فردوست چند بار در تلفظ 
آن عامدا یا سهوا اشتباه می کند یا بیانیه  کوتاهی درباب 
خیانت های شاه و درباریان که در آخر مصاحبه از روی 
کاغذ می خواند که لحنی رندانه و مضحک دارد. دو 
مجری شناخته شده »صدا  و سیمای جمهوری اسالمی«، 
بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان »ارتشبد بازنشسته 
فردوست«  حسین  مخلوع ـ  نه  و  سابق(ـ  ارتشبد  )یا 
معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. در 
باقی مصاحبه ها که چند ماه بعد و پس از اعالم مرگ 
او پخش شد هر چند مجری حضور ندارد و فردوست 
پاسخ  است -  دوربین  پشت  که  بازجو-  سؤاالت  به 
می دهد، اما همچنان عنوان ارتشبد بازنشسته و حالت 

تقریبا محترمانه گفتگو حفظ شده است.
ادامه در شماره آینده
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شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

امیر رنجبر - نویسنده و مترجم:

خلوت و جلوت آن شیادان سالوس

»صادق هدایت« در نامه ای به تاریخ  یازدهم تیرماه 
1329 به »شهیدنورایی« از دو رویی مجری وقت رادیوی 
ملی، انتقاد می کند که علیرغم دک و پوزش در فرنگ، 
متظاهرانه سنگ اسالم را به سینه می زند! او که در ماه 
رمضان از برنامه های اجباری و تحمیلی مذهبی به ستوه 
آمده، به طنز در مورد برنامه  ویژه  ماه رمضان در رادیو 
می نویسد: »این برنامه را آقای امامی که خودشان سالی به 
دوازده ماه در فرنگ معلق می زند برای هم میهنان عزیزش 
تنظیم کرده و آقای ارباب شاهزاده  ساسانی آنرا در رادیو 
اجرا می کند و هیچکس هم حق اعتراض ندارد.« مقصود 
از »شاهزاده ی ساسانی«، کیخسرو بهرام شاهرخ، رییس 

کل اداره  تبلیغات و انتشارات بود.
من قبل تر مقاله اي خواندم با عنوان »صادق هدایت 
و اسالم گرایی دهه  بیست« و به حساسیت هدایت به 
آنچه که آن را مسلمان بازی می نامید پي بردم و به جرات 
مي توان او را از آخرین نخبگان ایرانی نامید که نسبت به 
رشد اسالم گرایی در همان دهه  بیست، آگاه و از باب آن 

متأسف بوده است.  
 مسلمان بازی در قاموس هدایت، تظاهر بیش از حد به 
مقررات و شئونات اسالمی، به ویژه از ناحیه  کسانی ست 
که در خلوت زندگی خود، این چنین مسلمانی پیشه 
نکرده اند که در جلوت ابراز می کنند. بر همین اساس 
است که می گوید آن که نام یک شاهزاده  ساسانی را 
بر خود نهاده، تا البد همسویی اش را با گفتمان نهضت 
مترقی مشروطه به مقامات ثابت کند، عجیب است که 
خود پیشگام تحمیل برنامه های مذهبی به مردم می شود 
و برای آن تسیهالت فراهم می کند. پس از هدایت اما به 
وفور شاهد ظهور چهره هایی هستیم که این دوگانگی در 
خلوت و جلوت را در زندگی خود محقق کردند؛ سهل 
است، علیرغم سبک زندگی غیرمذهبی، در حد یک 
استراتژی سیاسی، به تقویت اسالم سیاسی معتقد بوده اند. 
متأسفانه رفیق خود هدایت، مظفر بقایی، نماینده  مجلس 
و از هواداران تند و تیز محمد مصدق، یکی از همین 
باده گساری های  به  مختصری  اشاره   که  چهره هاست 
نورایی  به شهید  نامه های هدایت  مفصلش در همین 
هست؛ اگرچه هواخواه سفت و سخت آیت اهلل کاشانی 
بود که نهایتاً نیز او را به مصدق ترجیح داد. چهره  بعدی، 
جالل آل احمد است که عرق خوری و عدم تقیدش به 
زندگی مذهبی، بر هیچ یک از نزدیکانش پوشیده نبود، اما 
به عنوان یک استراتژی سیاسی، حامی روحانیت سیاسی، 

و به ویژه شخص خمینی بود.
***

جمهوري  در  که  مایي  برای  نامداری،  آزاده  داستان 
اسالمي رشد و نمو داشتیم البته داستان تازه ای نیست. 
شاید برای بسیاری اساسا نکته ای نداشته باشد. اینکه 
مقابل دوربین تلویزیون، یا میکروفن رادیو، یا داخل اداره 
یا سازمان دولتی، طوری باشیم که در حقیقت نیستیم، 
بخش الینفکی از حیات مزورانه  ما، و در حقیقت اکنون 

مقابل  در  پیش  سال ها  نامداری،  آزاده  بقاست.  شرط 
ممنوع الخروج(  )ترانه سرای  برزویی  مونا  به  دوربین 
نشود،  مشکل دار  می خواهد  اگر  که  بود  کرده  توصیه 
حجاب را رعایت کند. این توصیه ایست که همه می دانیم 

و کم و بیش به آن عاملیم.
اما حتی زمانی که عمل به تزویر و سالوس، دست کم 
شرط حکومت برای بقاء نبود، نیز چنین پیش گامانی در 
حیات سیاسی و اجتماعی مان داشته ایم شاید به این علت 
ساده که در متن جامعه، مناسبات قدرت، اقتضاء دیگری 

داشت.
نیست  که حاضر  می گوید  برزویی، شجاعانه  اینکه 
برای رفع مشکالتی که برای او درست کرده اند، به شکل 
دیگری در جامعه حاضر شود، نمودی از فضیلت اکنون 
کم یاب »صداقت« است که متأسفانه، تحقیق در بازه های 
بزرگ زمانی نشان می دهد در میان ما ایرانیان، از نادرترین 
فضیلت هاست. حتی پیش از حافظ هم، در قرون دوم و 
سوم هجری، آخرین نصیحت بعضی از مشایخ بزرگ 
صوفی به هنگام مرگ، »صدق« بوده است؛ نصیحتی برای 

تحصیل آنچه که غالباً نداشته ایم.
*** 

نشان  ما  به  ریا،  و  سالوس  این  سیاسی  تبارشناسی 
می دهد که نا روشنفکری حامی انقالب اسالمی، پیش گام 
این تزویر بوده و هست. اکنون هم برخي رسانه هاي 
برون مرزي از لندن تا نیویورک، مشحون از خبرنگاران 
و تحلیل گرانی اند که اگرچه زیست مدرن را در اروپا و 
آمریکا، به زندگی در ایران اسالمی با همه  محدودیت هایش 
ترجیح می دهند، اما انتخاب سیاسی شان، تقویت اسالم 
سیاسی، گیریم نسخه  رحمانی ست! تا حدي که گاهي به 
جاي تقبیح تروریسم اسالمي آن فعل را بنا به مصامحه 

تقدیس مي کنند.
تبارشناسی عمیق تر، ما را به سازوکارهایی در متن حیات 
ناروشنفکری  عمر  از  عمرش  که  می رساند  اجتماعی 
تباه کار و مزور دهه های اخیر، بی گمان خیلی بیشتر است. 
از این منظر عمیق تر اگر نگاه کنیم، تصدیق خواهیم کرد 
که موعظه  به صدق، آنچنان که کار روحانیان کهن این 
نیاز به یک  مرز و بوم بوده است، کارساز نیست. ما 
مهندسی پیچیده و شجاعانه  اجتماعی و سیاسی داریم که 
قطعاً شامل بر تقویت چندصدایی در جامعه و تضعیف 

تمامی مصادیق استبداد، به ویژه استبدادی ست که مصدر 
آن، نه حکومت، بلکه خود خانواده  کالسیک است.

برای  نامداری،  آزاده  که  نیست  اتفاقی  هیچ وجه  به 
جلب همدلی می نویسد: »من یک مادرم، اندکی تفکر، 
رأفت...« چون جایی که انتساب به عالی ترین مقامات 
حکومت، کاری از پیش نمی برد، یادآوری جایگاه »رفیع« 
ناروشنفکری  کار می کند.  در خانواده  کالسیک، قطعاً 
دهه های اخیر، به بهانه ی استبداد سیاسی، مروج استبداد 
فراگیر خانواده  کالسیک با همه  ارزش های سنتی اش، از 

جمله دو- رویی شد. 
این ناروشنفکری، که ید طوالیی در سوءاستفاده از 
مفاهیم مدرن، به نفع ارتجاع دارد، حق ندارد به استناد 
تفکیک مدرن حوزه  خصوصی از حوزه  عمومی، انتشار 
عمومی عکس های آزاده نامداری را در حال باده گساری 
و بی حجاب، غیراخالقی تلقی کند. چون در حقیقت، 
غیراخالقی، کلیت وضع ماست! جامعه ای که مردمش، 
گفتن،  دروغ  و  پنهان کاری  برای  نبودن،  »خود«  برای 
از همان کودکی آموزش می بیند، جامعه ای که سرتا پا 
غیراخالقی ست و افشای این دو رویی، باید یک کنش 
سیاسی مترقی محسوب شود؛ آن هم در خصوص کسی 
که نه فقط از روی ناچاری عامل به این دو رویی، بلکه 
خود مروج آن بوده و بی پروا خود را الگوی تمام عیار این 
دو رویی وانموده است. این عملی ست یادآور بی پروایی 
از  یکی  که  مشروطه  انقالب  سرافراز  روشنفکران 
نمایندگان بی ادعای آن عالمه قزویني خطاب به تقی زاده، 
نوشته بود: »من هزار دفعه تجربه کرده ام که گفتن یک 
مطلب رادیکال با صراحت و بدون هیچ پرده پوشی و 
احتیاط در عبارت و تعبیر، صد مرتبه موثرتر است تا 
آن را در زیر هزار پرده  کنایه و استعاره و احتیاطات ادا 
کردن. باید نترسید و این موضوع را تعقیب کرد که مثال 
یک داس تیز، به سرعت علف های هرزه  موهومات را از 

بیخ قطع می کند...«
عمل کسی که نشان داد، آزاده نامداری، نه آزاده است نه 
واقعا شایسته  نامداری، همچون داس تیزی ست که علف 
هرز ژست های حق به جانب او را در مقابل دوربین از 
بیخ قطع می کند و تأثیر کارش، بی گمان از صد یادداشت 
روشنفکرانه  پرطمطراق و پر اصطالِح امثال من بیشتر 

است.

چندی پیش در چهارم جوالی گذشته، در 
باختر  آزادی  تندیس  از  شکوه،  با  مراسمی 
آمریکا که برگرفته از منشور آزادی کوروش 
بزرگ و هدیه ایرانیان به کالنشهر لس آنجلس 
 بود، پرده برداری شد. این حرکت قابل تقدیر 
جای  که  شد  انجام  فرهنگ  بنیاد  همت  به 
آن  بانیان  به  نباشید  و خسته  قدردانی  بسی 

دارد ولی ...
از  و  هستیم  ایرانی  که  ماست  افتخار 
که  آمده ایم  متحده  ایاالت  به  سرزمینی 
هر  دارد.  عظیم  فرهنگی  و  کهن  تمدنی 
جای این دنیا که باشیم اصالت ایرانی خود 
بلوچ،  ترک،  کرد،  فارس،  چه  نگهبانیم،  را 

باشیم،  اقوام  دیگر  از  یا  و  یهودی، زرتشتی  ارمنی، 
بدون  که  هنگامی  هستیم.  ایرانی  نمی کند،  فرقی 
هیچگونه پیش داوری و بی طرفانه به جامعه مهاجران 
به  گوناگون  کشورهای  از  که  متحده  ایاالت  مقیم 
را  ایرانیان  اکثریت  می افکنیم،  نظری  آمده اند،  اینجا 
در جایگاهی واال می یابیم؛ پزشک، مهندس، استاد، 
دانشمند، فرهیخته، هنرمند، بازرگان، فعال اقتصادی 

و حتی افراد عادی ولی شهروندی شایسته. 
ایرانیان مقیم آمریکا چه آنان که مدتهاست ساکن 
به  اخیر  سال های  در  که  آنهایی  چه  و  دیارند  این 
همگی  شده اند،  اضافه  آمریکایی  ایرانی های  جامعه 
عالیم فرهنگ و تمدن باستانی خویش را به شکلی 
از اشکال نمایش داده و می دهند. یکی از مهمترین 

نشانه های هویت یک ملت، زبان است. 
نشاندهنده  و  یکدیگر  با  ارتباط  برای  راهی  زبان 
است.  آن  متکلم  فرهنگی  و  تاریخی  ریشه های 
قرن هاست که ایرانیان بدون در نظر گرفتن قومیت، 
یکدیگر  با  فارسی  زبان شیرین  با  نژادشان  و  کیش 
سخن می گویند و در دیار غربت نیز با افتخار فارسی 

صحبت می کنند بنابراین در هر مراسم و گردهمایی 
مربوط به ایران و ایرانی نیز باید سخنوری به زبان 
که  موضوعی  باشد،  داشته  نخست  اهمیت  فارسی 
آزادی  تندیس  از  پرده برداری  مراسم  در  متاسفانه 
غرب آمریکا توسط ایرانیان و برای ایرانیان رعایت 
سخنرانی  تا  گرفته  برنامه  مجریان  اجرای  از  نشد؛ 
زبان  از  هیچکدام  ایرانی تبار،  فرهیخته  هموطنان 
استفاده  هم میهنان خود  خیل جمعیت  برای  مادری 
نکردند و حتی کمدین محبوب ایرانی تبار نیز بدون 
یک جمله فارسی به اجرای شوخی ها و طنازی هایش 
پرداخت بدون توجه  به این نکته که جمعیت حاضر 
ایرانی اند و زبان شان فارسی است. در نهایت شگفتی، 
میهمانان عالی مقام آمریکایی با واژگان یا جمله هایی 
در  حاضر  زبانان  فارسی  با  تا  کردند  تالش  کوتاه، 
مراسم ارتباط نزدیکتری بر قرار کنند، کاری که از 
خود  زبانان  هم  برای  برنامه  برگزارکنندگان  سوی 
انجام نشد. شاید اگر اجرای موسیقی و آوازه خوانی 
در  ایرانی  محبوب  خوانندگان  بعنوان  ابی  و  آرش 
در  فارسی  زبان  از  اثری  نمی شد،  گنجانده  مراسم 
سانتامونیکا  جوالی  چهارم   2017 آزادی  جشنواره 

دیده نمی شد. 
دیگری  کشور  در  وقتی  که  درست  این 
آن  رسمی  زبان  به  باید  داریم  حضور 
همایش های  در  اما  بگوییم  سخن  دیار 
ایرانی تباران فقدان گویش زبان فارسی کامال 
بی  معنی می نماید. حتی در مراسم مورد نظر 
مطلوبی  نسبتا  تصویری  فناوری  وجود  با 
فارسی  که وجود داشت، حداقل زیرنویس 
در  و  نشد  داده  نمایش  سخنوران  کالم  بر 
بسیاری از زمان های برنامه، عالیم عدم فهم 
مطالب و یا بی توجهی به سخنان ارایه شده 
در چهره جمعی از هموطنان دیده می شد که 
این موضوع برای کسانی که زبان انگلیسی 

را خوب نمی دانند، کامال منطقی به نظر می رسد.
و اما نکته دیگر درباره تندیس ساخته شده است 
کبیر،  کوروش  آزادی  منشور  از  مدرن  اقتباسی  که 
تا  بود  بهتر  بنابراین  است  بزرگ  ایران  بنیانگذار 
سپرده  ایرانی  هنرمندان  به  آن  ساخت  و  طراحی 
آن  بر  را  پارسی  اصالت  و  روح  بتوانند  تا  می شد 
بطور  خود،  ایرانی  ریشه  و  ارتباط  بدلیل  و  بدمند 
قطع هنر سرزمین مادری را با پیامی که مد نظر بانیان 
فاخرتر  تندیسی  و  آمیخته  هم  در  بود  برنامه  این 
شده،  عنوان  انتقادهای  علیرغم  باری،  می آفریدند؛ 
هیچ چیز از ارزش ها و زحمات بنیاد فرهنگ و دیگر 
دست اندرکاران طرح تندیس آزادی کم نخواهد شد 
اما از ایرانی-تبارهای فرهیخته نهادهایی مانند بنیاد 
فرهنگ انتظار می رود تا در راه اعتالی فرهنگ غنی 
ایرانی و نگهبانی از زبان فارسی در دیاری دیگر با 
وسواس و سخت-گیری بیشتری عمل کنند. باشد تا 
ایرانی تبارهای خارج از وطن، اصالت خود را حفظ 
کرده و نگهبان هویت کهن و فرهنگ بنیادین خود 

یعنی زبان فارسی باشند.

فرهنگ  بنیادین

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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روی میز تحریریه:            

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- از بیماریهاي چشم - آرایش

2- مالیات مرزي - دما - وسعت
3- از انواع سود حاصل از بهره پول  - از شهرهاي لرستان 

- خرید وفروش
4- ضمیر غائب - قصه گویي - گرفتن تمام حق

5- مالمت - حرف فاصله - زمان معین - جاي وزیدن باد
6- خوشرو - مایوس - گل بتونه

7- تافتن ریسمان - با - رقیب تام - تردید
8- شباهت - پوست بز دباغي شده

9- رشد و نمو - رفیق - توان آخر - فرشته
10- صحنه نمایش - پایتخت سرزمین گاوبازان - پسر 

مازندراني
11- اهلي - حق و ناحق - نفس خسته - تیره و تار

12- سرافرازي - لقب کشور آفریقاي جنوبي - پایتخت 
ایتالیا

13- محموله - از رودهاي مهم ایران - مسمار
14- صورتک - کمند - شیرازی ها به برادر می گوییند

15- لطیف - اثر آلبرکامو
عمودی:

1- شهر تاج محل - اثر آرتور میلر
2- مکتب تشبیهي ادبي - دهان جنین - واحد سطح

3- دیوار بلند - زگیل - خنده رو
4- عدد قهرمان - ظاهر عمارت - پشیماني - تراب

5- کام دهان - رتبه بندي کاراته - سقف فروریخته
6- از شهرهاي مرکزي ایران - اشد - سر آشپز

7- شیر درنده - فالني - انحنا
8- تابع و پیرو - دندانه سوهان - شهر رازي - دیکته

9- یار مشهدي - از ماه هاي میالدي - از شهرهاي مشهور 
استان ایالم در غرب ایران

10- واحد تنیس - انسانها - الگو
11- تخته رنگ نقاشي - محافظ گل - نام آذري

12- دور افتاده - هامون - دیروز - چه وقت
13- چهار پایان - اکسیر - خزنده گزنده

14- مکمل مرد - شعور - مغازه لوازم برقي
15- بندر سینمایي در مراکش - ترسناک

او که صدای نعلین استبداد را شنیده بود

شاپور بختیار )زاده 26 ژوئن 1914 - درگذشته 15 
مرداد 1370 برابر 6 اوت 1991( سیاست مدار ایرانی، 
دبیر کل حزب ایران، از رهبران جبهه ملی ایران و آخرین 
نخست وزیر حکومت پادشاهی مشروطه در ایران بود. 
امروزه و در حالی که 38 سال از زمان کوتاه نخست 
وزیری دکتر بختیار می گذرد بسیاری از صاحب نظران 
ایران  در  دموکراسی  و  آزادی  مسیر  که  دارند  اعتقاد 
اما در هیاهوی  از جاده ای می گذرد که او نشان داد، 
هیجانات ناشی از انقالبی گری حاکم بر فضای ایران در 

زمستان 57 گم شد.
سندیکای  به  خطاب  معروفی  جمله  بختیار  دکتر 
مطبوعات در همان زمان دارد که می گوید: »صدای 
نعلین آخوندها از صدای چکمه نظامیان خطرناک تر 
است و در صورت به قدرت رسیدن آخوندها، شما 
خودتان نخستین قربانیان آنها خواهید بود.« که از این 
جمله به روشنی نگاه درست او به آینده آشکار می شود.
 به مناسبت سالگرد ترور وی، ضمن تجلیل از همه 
کسانی که جانشان را فدای راه آزادی کرده اند، از شما 
خوانندگان خوبم اجازه می خواهم تا به قدر این نوشته 
مختصر و صد البته به قدر سهم و بضاعت خود، یاد و 

خاطره این مرد بزرگ را گرامی دارم.
***

شاپور بختیار در سال 1293 در جنوب غربی ایران و 
از پدری به نام محمدرضا )معروف به سردار فاتح( و 
مادری به نام نازبیگم به دنیا آمد. خانواده او از طوایف 
ایل بختیاری بودند. پدربزرگ مادری شادروان بختیار، 
نجف قلی صمصام السلطنه، دو بار در 1912 و 1918 به 

نخست وزیری رسیده بود.
شاپور بختیار تحصیالت دوره ابتدایی را در شهرکرد 
اصفهان و  ابتدا در  را  متوسطه  گذراند و تحصیالت 
سپس در بیروت پایتخت لبنان به پایان رساند. او مدرک 
دیپلم دبیرستان خود را در بیروت و از مدرسه  فرانسوی 
بیروت دریافت کرد. و در سال1936 به فرانسه رفت 
و در 1939 دکترای خود را در زمینه علوم سیاسی از 

دانشگاه سوربن دریافت کرد. او در ضمن دو مدرک 
لیسانس در زمینه های حقوق و فلسفه نیز دریافت کرده 
بود. با شروع جنگ جهانی دوم به ارتش آزادی بخش 
فرانسه به رهبری ژنرال دوگل پیوست و به مبارزه با 
نازیسم و رژیم هیتلر مشغول شد. در واقع او تنها ایرانی 
است که این شناسنامه پر افتخار را در کارنامه درخشان 

خود دارد.
در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، بختیار که 
مصدق  از  طرفداری  به  بود  شده  ایران  عضو حزب 
محمد  کوتاه  دولت  در   1953 سال  در  و  برخاست 

مصدق، بختیار معاون وزارت کار شد.
پی  در  پهلوی  شاه  رضا  محمد  بازگشت  از  پس 
کودتای 28 مرداد، بختیار به منتقدان شاه پیوست و به 

همین علت چند بار به زندان افتاد.
بختیار در جبهه ملی دوم نیز فعال بود. در بهمن 1342 

همراه با دیگر رهبران جبهه ملی به زندان افتاد.
در خرداد 1356 سه تن از سران جبهه ملی یعنی کریم 
سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار نامه ای به شاه 
نوشته و از او خواستند که برای نجات کشور به حکومت 
استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. 
در اواخر سال 1978 و اوج گیری انقالب ایران، شاه 
دستور آزادی بختیار از زندان را صادر کرد و از وی 
در دیداری خصوصی در کاخ نیاوران تهران خواست 
با  بختیار  کند.  قبول  را  ایران  مقام نخست وزیری  که 
شاه توافق کرد که برای کابینه اش از مجلس سنا رای 
بگیرد، شاه از کشور خارج شود، ساواک منحل شود، 
زندانیان سیاسی آزاد شوند و شرایط آزادی مطبوعات 
فراهم گردد. سرانجام بختیار برای »آرام کردن اوضاع« و 
جلوگیری از اوج گرفتن انقالب، مقام نخست وزیری را 
قبول کرد و خود را »مرغ طوفان« نامید. بختیار علیرغم 
مخالفت جبهه ملی ایران این پست را قبول کرد و به 
همین علت از جبهه ملی نیز کناره گیری کرد. 37 روز 
بهمن،  روز 22  در  اش  وزیری  نخست  آغاز  از  بعد 
ارتش شاهنشاهی اعالم بی طرفی کرد و انقالبی ها تمام 
مراکز و اداره های دولتی را به دست گرفتند و سرانجام 
شاپور بختیار، پس از مدتی مخفیانه زیستن، در میانه 

فروردین سال 1358 به فرانسه سفر کرد.
بالفاصله پس از ورود به فرانسه، وی نهضت مقاومت 
با  مخالفت صریح  به  و  گذاشت  بنیان  را  ایران  ملی 
جمهوری اسالمی و خمینی پرداخت. در تابستان 1359 
تیمی به رهبری انیس نقاش اقدام به ترور وی کردند 
که با هوشیاری محافظان بختیار ناموفق بود. او از این 
سوء قصد جان سالم به در برد اما در این ماجرا یک 
پلیس و یکی از همسایگان خانه بختیار به قتل رسیدند. 

انیس نقاش بعد از آزادی و در ایران اعالم کرد که این 
تیم از سوی مسئوالن وقت جمهوری اسالمی برای قتل 

شاپور بختیار اعزام شده بودند.
 ماجرای عناد جمهوری اسالمی با دکتر بختیار به 
اینجا ختم نشد و در نهایت در تاریخ 15 مرداد 1370 
برابر 6 اوت 1991، شاپور بختیار و منشی وی سروش 
کتیبه در خانه مسکونی بختیار در حومه پاریس به قتل 
رسیدند. ترور توسط گروهی سه نفره به نام های فریدون 
بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد و با دستور 

مسئولین وقت جمهوری اسالمی انجام شد. 
با وجود محافظت شبانه روزی از خانه بختیار و با 
وجود 13 محافظ مسلح، قاتالن از خانه وی خارج شده 
و متواری شدند. بعد از چند روز یکی از تروریست ها به 
نام علی وکیلی راد در سوئیس دستگیر شد و به فرانسه 
تحویل داده شد. او در طول محاکمه اش در 1994 و در 
جریان اعترافاتش بیان کرد که جمهوری اسالمی وی و 
همکارانش را مامور قتل شاپور بختیار کرده بود. بنا به 
گفته وزیر خارجه فرانسه، رییس جمهور ایران در سال 
2009 به دولت فرانسه پیشنهاد کرد که این قاتل را با 
کلوتیلد ریس، یک معلم فرانسوی که در حوادث پس 
از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری سال 1388 
هجری شمسی، در ایران دستگیر شده بود معاوضه کند؛ 
ولی این درخواست توسط دولت فرانسه رد شد. اما 
عجیب اینکه تنها چند روز پس از آزادی کلوتیلد ریس 
یک دادگاه در فرانسه، وکیلی راد، را پس از 19 سال از 

زندان آزاد کرد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

خطرناک ترین فستیوال جهان: گاو بازی در خیابان های اسپانیا
سنتی  با  است  تفریحی  اسپانیا،  در  خیابانی  گاوبازی 
قدیمیکه همه سال به مدت یک هفته در نمله جوالی 
تفریحی  برگزار می شود.  این کشور  اکثر شهرهای  در 
که گاه به بهای جان عده ای تمام شده است. تفریحی که 

مناقشه برانگیز هم هست.

یک هفته تمام، در چند شهر اسپانیا گاوبازی خیابانی راه 
می اندازند. از جمله در منطقه قدیمی شهر پامپلونا. گاوها را 
در خیابان ها و کوچه پس کوچه های شهر رها می کنند. در 
همان روز نخست این تفریح خطرناک، 7 نفر در پامپلونا 

مجروح شدند.

مسیر گاوبازی خیابانی در منطقه قدیمی شهر پامپلونا 
است که یک کیلومتر ادامه دارد. 6 گاو جنگی را در این 
مسیر رها می کنند. یک هفته تمام و هر روز ساعت 8 
صبح. کوچه های سنگفرش این منطقه محل تعقیب و گریز 
گاوها و گاوبازان است. سنگفرش هایی لغزنده که باعث 

سر خوردن گاوبازان می شود.

پایان  به  مجروح  گذاشتن  جای  بر  بدون  تفریح  این 
روز  همان  در  و  جاری  سال  همین  در  مثال  نمی رسد. 
نخست، 7 نفر مجروح شدند. دو سال پیش 7 نفر سر خود 

را در این تفریح خطرناک به باد دادند.
هزاران نفر با پیراهن و شلوار سفید و شال گردن قرمز 
دلیری خود را در این تفریح خطرناک می سنجند. شجاعتی 

که گاه کار دستشان می دهد.

همه ساله میلیون ها نفر برای تماشای گاوبازی خیابانی به 
اسپانیا سفر می کنند. امسال انتظار می رود تنها شهر کوچک 
پامپلونا با 200 هزار نفر جمعیت میزبان یک میلیون و 500 
هزار نفر باشد. هر سال هم به زنان تعرض جنسی می شود.

پارسال اعتراض زن ها به حرکات ناشایست مردان سر به 
فلک گذاشت. تا اینکه شهرداری پامپلونا مجبور به واکنش 

شد.

امسال در سطح شهر مراکز اطالع رسانی برپا کرده اند، 
اطالعیه و اعالمیه پخش می کنند و در گوشه و کنار منطقه 
قدیمی شهر، دوربین کار گذاشته اند. به زن ها توصیه شده 
که هر وقت کسی مزاحم آن ها شد، با صدای بلند فریاد 
بزنند: »آتش«، و از این طریق توجه دیگران را به سوی 

خود جلب کنند.

بسیاری از مدافعان حقوق حیوانات نیز برای مخالفت با 
این تفریح خطرناک پیکر خود را به رنگ سرخ در آورده و 

در برابر شهرداری پامپلونا تظاهراتی برپا کرده اند.
با این حال فستیوال گاو بازی قواعدی هم دارد که از 

مختصات آن به شمار می رود. از جمله: 
مردم  مذهبی  باورهای  در  ریشه  سان فرمین  فستیوال 

پامپلونای ایالت باسک در شمال اسپانیا دارد.
گفته می شود که سان فرمین، نام یکی از مبلغین مسیحی 
بود که به جرم »تبلیغ مسیحیت« توسط رومی ها گردن 

زده شد. باور عمومی این است که سپس تن بی سر وی 
به گاوی خشمگین متصل و در شهر کشیده  شد. در این 
هنگام زنی از پامپلونا با لباس سفید به کمک او رفت و 

سعی کرد مانع از این کار شود.

امروزه پوشیدن لباس های سفید و بستن دستمال قرمز به 
عنوان نماد همان حادثه تاریخی تلقی می شود.

یکی از مهیج ترین بخش های این فستیوال که هر روز 
 6 راندن  یا   )Encierro( »انسیررو«  می شود،  برگزار 
گاو به استادیوم گاوبازی در مرکز شهر است. در مسیر 
حرکت گاوها و برای جلوگیری از خسارت و حفاظت از 

تماشاگران تخته هایی نصب شده است.

آن هایی که در جلوی گاوها می دوند بطور سنتی پیراهن 
و شلوار سفید می پوشند و یک دستمال گردن قرمز به دور 
گردن دارند. با جهانی شدن فستیوال هر سال هزاران نفر 
برای تماشا و یا شرکت در مراسم »اینسیررو« به پامپلونا 
می روند. با افزایش جمعیت بر تعداد افرادی که زیر دست 
و پای گاوها می مانند یا با شاخ گاو مجروح می شوند، نیز 

افزوده شده است.
اخیر یک گروه بین المللی مدافع حقوق حیوانات کوشش 
کرده تا از مردم سراسر جهان خصوصا آمریکایی ها بخواهد 
از سفر به اسپانیا در ایام برگزاری این فستیوال خون آلود در 

اعتراض به آزار حیوانات خودداری کنند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44983&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 4 آگوست  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

www.iranshahrnewsagency.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

ایرانیان یهودی بر اساس یک سنت هزاران ساله سه شنبه گذشته 
)روز نهم ماه آو - تیشعا به آو( اول ماه آگوست در بزرگداشت 
خاطره جانبازی ملت قهرمان یهود در برابر متجاوزان بابلی و 
رومی بر سر مزار عزیزان خود در آرامگاه ها اجتماع کردند. در 
این روز در سال 586 پیش از میالد، معبد نخست که توسط 
سلیمان بنا شده بود به فرمان بخت النصر ویران شد و بسیاری 
از یهودیان قتل عام شده و بخشی نیز به اسارت به بابل گسیل 
شدند. با ظهور کوروش بزرگ و تسخیر بابل ، یهودیان نیز جزو 
اقوامی بودند که توسط او از بندگی و بردگی نجات پیدا کردند 
و اجازه یافتند که به خانه و کاشانه خویش برگشته و با استفاده 
از وجوهی که از خزانه شاهنشاهی هخامنشی پرداخت می شد 
به ایجاد بنای معبد دوم بپردازند. معبد دوم نیز توسط متجاوزان 
رومی در سال 70 میالدی منهدم شد و اورشلیم و کشور یهود 
استقالل خود را از دست داد و یهودیان مجبور به تبعید به 
سرزمین های  دیگر شدند.  با ورود تازیان به عرصه جهانگشایی 
سرزمین های بسیاری از جمله ایران  سرزمین پادشاهی ساسانی و 
سرزمین یهود مقارن با یکدیگر به دست مسلمانان تسخیر شدند. 
بر آتشکده های زرتشتی در ایران مساجد اسالمی و بر ویرانه های 
معبد یهود مسجد االقصی ساخته شدند. پس از استقالل اسراییل 
در سال 1948 و بازگشت بسیاری از یهودیان از اقصی نقاط 
جهان به خانه پدری و آبا و اجدادی خود و پس از 1967 با 

تسخیر مجدد اورشلیم شرقی پس از 2000 هزار سال یک بار 
دیگر یهودیان اجازه یافتند که در تنها بخش مانده معبد دوم یعنی 

دیوار ندبه به نیایش بپردازند.
در لس آنجلس نیز با توجه به حضور ده ها هزار نفری ایرانیان 
یهودی هر ساله شاهد حضور جمعیت کثیری در آرامگاه ایدن 
مموریال بوده ایم . لذا با شان صداقتی که مشاور آگاه و مطلع در 
مورد ایدن مموریال هستند و از نزدیک مشکالت ایرانیان یهودی 
را با سعه صدر مورد توجه قرار می دهند گفتگوی کوتاهی در 

مورد این سوکواری همگانی نمودیم .
او در مرحله نخست یادآور شد که به دلیل آن که روز سه شنبه 
تعطیل عمومی نبود  برخی از مردم روز یکشنبه پیش از آن یعنی 
30 جوالی را نیز عالوه بر سه شنبه اول آگوست برای زیارت 
درگذشتگان خود انتخاب کردند. مسئولین آرامگاه در هر 2 روز 
یاد شده انتظامات ویژه ای را برای تسهیل امر ورود و خروج و 
پارک نمودن اتومبیل ها اجرا نمودند. آقای  صداقتی در ادامه افزود: 
»کتاب نیایش ویژه برای سوکواران که به سه زبان عبری، فارسی و 
انگلیسی با چاپ بسیار مرغوب آماده شده بود که در هر دو روز به 

رایگان در محوطه ایدن مموریال توزیع شده است.«
 صداقتي از همه هم کیشان یهودي که این کتابچه نیایش را 
دریافت نکرده اند خواست که با وی تماس بگیرند تا ترتیب 

ارسال و دریافت آن داده شود.

هزاران یهوی ایرانی در ایدن مموریال پارک 
یاد رفتگان خود را گرامی  داشتند
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