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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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بازداشت سه ایرانی در ایتالیا با
گذرنامههایقالبیاسرائیلی
ایستادگیایرانیانتورنتودر
مقابلعزاداریمصنوعی
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ایرانیان لسآنجلس از منشه امیر
قدردانیمیکنند

دیدهبان حقوق بشر :تا وقتی
جمهوری اسالمی ایران ،زنان را
به ورزشگاه راه نمیدهد ،حق
میزبانیبهآنندهید
پخش یک سریال جنجالی در
تلویزیوندولتیایران
 6ماه زندان برای یک خلبان
ایرانیآلمانی

با حمایت و برنامهریزی فدراسیون
یهودیان ایرانی ،مراسمی برای
گرامیداشت  60سال فعالیت
اقتصادجهانیزیر
رسانهای منشه امیر در تاریخ 27
اکتبر  2016در محل فدراسیون
فشار سیاست
یهودیان ایرانی لسآنجلس و با
حضور خود او ،نمایندگانی از
نخبگان جامعه ایرانیان این شهر،
خورشید معماری ایرانی در
دست اندرکاران رسانهای و گروه
شرق اروپا
بزرگی از عالقمندان آقای امیر
برگزار خواهد شد.
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید آقای امیر که زبان گویای صدای

اسرائیل در مخالفت با جمهوری
اسالمی به زبان فارسی است ،برای
سالها تنها صدای رسایی بود که با
تحلیلهای درست و اخبار دقیقی که
روی موج رادیو اسرائیل ارائه کرد،
توانست بن بست خبری درباره
اوضاع ایران را شکسته و یاری رسان
جامعه بزرگی از ایرانیان در داخل و
خارج از آن کشور باشد که به دنبال
اخبار وطن مالوف خود بودند.
آقای امیر ،کار روزنامهنگاری را از
سن  ۱۷سالگی در روزنامه کیهان

تهران آغاز کرد و به مدت سه سال
در آن روزنامه به سردبیری مصطفی
مصباحزاده همکاری داشت .وی
پس از آن برای تحصیل در رشته
علوم سیاسی راهی اسرائیل شد.
آقای امیر در اسرائیل نیز
روزنامهنگاری را ادامه داد و برای
 5دهه در رادیو اسرائیل به خدمت
مشغول بوده است.
آقای امیر این هفته در شهر فرشتگان
خواهد بود و با همکاران رسانهای و
دوستانش دیدارهایی خواهد داشت.

معاون ترامپ توافق هستهای را بی اعتبار دانست

مایک پنس معاون انتخابی دونالد ترامپ،
کاندیدای حزب جمهوریخواه اعالم کرد که در
صورت پیروزی ،توافق اتمی جامعه جهانی با
ایران(برجام) را پاره خواهد کرد.
آقای پنس در جمع هواداران کاندیدای حزب
جمهوریخواه گفت« :باید به شما بگویم که وقتی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شود ،ما این
توافق اتمی با ایران را پاره می کنیم .همپیمانانمان
را به صف خواهیم کرد و به ایران ،سردسته
کشورهای حامی تروریسم اجازه نخواهیم داد که
سالح هستهای داشته باشد».
این موضعگیری تندتر و شدیدتر از مواضعی
است که تاکنون دونالد ترامپ درباره ایران و توافق
تروریسم نامید؛ اما در عین حال گفت ایران همراه
هستهای اتخاذ کرده بود.
روسیه و دولت اسد در سوریه با داعش می جنگد.
آقای ترامپ بارها در کارزار تبلیغاتی خود با
پاره کردن برجام وعدهای بود که بارها از سوی
اینکه توافق اتمی را بدترین توافق توصیف کرده،
تد کروز عنوان شده بود اما اصولگرایان در ایران
اما گفته بود که درباره مفاد آن دوباره مذاکره
آن را به دونالد ترامپ منتسب کردهاند .از جمله
خواهد کرد.
حسین شریعتمداری ،مدیر روزنامه تندروی کیهان،
در مناظره دوم دو کاندیدای انتخابات ریاست
از پاره کردن توافق هستهای استقبال کرد و این
جمهوری آمریکا ،دونالد ترامپ مواضع خود نسبت
اقدام را «عاقالنهترین برنامه ترامپ دیوانه» نامید.
به ایران را تشدید کرد و ایران را کشوری حامی

علی خامنهای رهبر جمهوری اسالمی نیز خرداد
ماه امسال گفت« :االن نامزدهای ریاست جمهوری
آمریکا دارند تهدید میکنند که برجام را پاره
میکنیم؛ اگر آنها برجام را پاره کردند ما آن را
آتش میزنیم».
اما کارشناسان میگویند این تهدیدات رهبر
جمهوری اسالمی کامال توخالی بوده و تنها کارکرد
داخلی دارد.
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ایستادگی ایرانیان تورنتو در مقابل عزاداری مصنوعی
نمایندگان جمهوری اسالمی در خیابان یانگ
مهوش عالسوندی و بیژن فتحی :

نمیتوان برگشت و آغاز خوبی داشت ولی میشود
تغییر مسیر داد و پایان خوبی داشت
روز  12اکتبر 2016برابر با  19مهر ( 1395تظاهرات
روز عاشورا)ما در تورنتو شاهد بوجود آمدن دومین
نقطه عطف در مبارزات یکسال گذشته بودیم.
ما امروز شاهد اتحادی بزرگ و گسترده از اپوزیسیون
سرنگونی طلب در مرکز سیاسی ،مبارزاتی کانادا
هستیم .اتحادی که شکست غیر قابل پیشبینی را برای
حکومت اسالمی و طرفدارانش رقم زد .اولین شکست
از این نوع روز سالگرد تولد خمینی جنایتکار بود که
برای همیشه در گورستان تاریخی کانادا به خاک سپرده
شد و آن پیروزی هم از بوجود آمدن اتحادی گسترده
از تمامی مبارزین سرنگونی طلب حادث شد.
دست آورد امروز حاصل اتحاد عملی به وسعت
قلبها ،زبانها و گامهای استوار و محکم همراهانی
بود که با نیروی شکست ناپذیر خرد جمعی به آن
رسیده بودند .این پیروزی به واقع نقطه عطفی است
که در صورت ادامه پیدا کردن ،منحنی در حال صعود
مبارزه را در روند کنونی اش همچنان به کرانههای
باالتری رهنمون خواهد ساخت .
همانطور که از دقایق اولیه حضور مبارزین در مقابل
داعشیان عاشورایی ،دفتر مبارزه در تورنتو فصل
جدیدی را آغاز کرد باید منتظر آثار آن در دیگر شهرها
و کشورها باشیم .
ما باید در ادامه این حضور متحدانه و خردمندانه به
هیچ وجه اجازه بازگشت فاکتورهای انفعالطلبانه و یا
تفرقه افکنانه در این صف متحد و پیروز را ندهیم.
در هر پیروزی استفاده از فرصتهای تاریخی بوجود
آمده ،بر اساس عقل و منطق باید ادامه پیدا کرده تا
نقاط عطف صعودی دیگری را بوجود آورد  .باید این
فرصت ها را با استفاده از تجربیات گذشته و خرد
همه سخنرانان از جمله آقای امیر پیام و دعوت از همه
جمعی مرحله به مرحله ایجاد کرد و رو به جلو گام
ایرانیانی که از این فضای آرام و دمکراتیک در تورنتو
برداشت.
و کانادا (و دیگر کشورهای آزاد) استفاده میکنند و
سختی های گام های بعدی نباید باعث ریزش
همراهی آنها با این صف مبارز متحد ،علیه حکومت
نیروهای متحد شود  .استفاده از خرد جمعی و شرکت
جنایتکار حاکم بر ایران ،وظیفه همه مبارزانی است
و نظرخواهی از همه ی فعاالن  ،زمینه رشد نوینی را
که درد نجات انسانیت را دارند .مبارزانی که توسط
برای همه شرکتکنندگان و همراهان در مبارزه رقم
جالدان حکومت اسالمی زندان و شکنجه شده و یا
خواهد زد .این فعالیت سخت و طاقت فرسا ضامن
عزیزی از خانواده آنها توسط حکومت اسالمی اعدام
پیروزیهای آتیخواهد بود .مطالب گفته شده توسط

شده و یا برای نجات جان خویش و خانواده مجبور به
پذیرش مهاجرت اجباری شدهاند.
ما بار دیگر از همه مبارزانی که بطور مستقل و یا
عضو حزب ،سازمان و تشکلی در این اقدام مشترک که
منجر به پیروزی شد شرکت داشته سپاسگزاری نموده
و از همه دوستانی که برای ایجاد این فرصت طالیی
تاریخی زحمات شبانه روزی متحمل شدهاند موفقیت
روز افزون خواهانیم.
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بازداشتسهایرانیدرایتالیاباگذرنامههایقالبیاسرائیلی

سه شهروند ایرانی در ایتالیا با گذرنامههای اسرائیلی
که گفته شده قالبی هستند ،دستگیر شدند.
دولت اسرائیل میگوید در حال بررسی وضعیت این
بازداشت شدگان است.
شایان ذکر است این سه تبعه ایران پس از بازداشت
در ایتالیا به ترکیه مرجوع شده احتمال می رود با
نقشههای تروریستی جمهوری اسالمی علیه اتباع
اسرائیل مرتبط باشند.
یک شبکه خبری در اسرائیل با گزارش اینکه
سه شهروند ایرانی در ایتالیا با گذرنامههای جعلی
اسرائیلی دستگیر شدندهاند ،افزوده «ایتالیا این
حادثه را به مقامات اسرائیلی اطالع داد و آن سه
نفر را از طریق صربستان به ترکیه اخراج کرده
است».
مقامات امنیتی در حال بررسی ارتباط احتمالی این
سه نفر و حمالت تروریستی علیه اسرائیلیان در
سراسر جهان میباشد.
این نخستین بار نیست که گذرنامههای جعلی
اسرائیلی از سوی اتباع ایرانی مورد استفاده قرار
میگیرد .در ماه ژانویه گذشته نیز ،دو ایرانی با

گذرنامههای قالبی اسرائیلی در فرودگاهی در هند
دستگیر شدند .گزارش شده که این دو زن و شوهری
بودند که چند سال در هند زندگی کرده و قصد
داشتند با این گذرنامههای قالبی به ایاالت متحده
مهاجرت کنند.

در سال  ۲۰۱۴نیز دو ایرانی که تالش داشتند تا با
گذرنامههای قالبی اسرائیلی وارد خاک کنیا شوند،
در فرودگاهی در نایروبی دستگیر شدند .این دو نفر
تحت قوانین مبارزه با تروریسم به دو سال زندان و
پرداخت جریم ه سنگین محکوم گردیدند.

دیدهبان حقوق بشر :تا وقتی جمهوری اسالمی ایران ،زنان را به
ورزشگاه راه نمیدهد ،حق میزبانی به آن ندهید

سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی
والیبال خواسته است تا وقتی ایران حضور آزادانه
زنان برای تماشای مسابقههای والیبال را تضمین
نکرده است ،نگذارد حق میزبانی این مسابقهها به
ایران برسد.
این سازمان حقوق بشری در نامهای به اری

گارسیا ،رئیس فدراسیون ،گفته است در مسابقههای
ژوئیه  ،۲۰۱۶برگزارکنندگان لیگ جهانی والیبال در
تهران همچنان از خرید آزادانه بلیط توسط بانوان
جلوگیری کردند.
در نامه سرگشاده دیدبان حقوق بشر آمده است که
این رفتار ،نقض آشکار «اصل اساسی عدم تبعیض»

است که فدراسیون بینالمللی والیبال بر آن تاکید
میکند.
ایران برای میزبانی لیگ جهانی فدراسیون والیبال
که مهمترین تورنمنت بینالمللی والیبال به شمار
میرود و هم چنین برای میزبانی تورنمنت والیبال
ساحلی در سال آینده میالدی داوطلب شده است.
قرار است فدراسیون بینالمللی والیبال در چند
هفته آینده میزبانان سال  ۲۰۱۷را اعالم کند.
در روزهای اخیر اعتراض برخی از ورزشکاران و
کنشگران به میزبانی ایران برای مسابقات شطرنج
خبرساز شده و واکنشهای مختلفی برانگیخته است.
نازی پایکیدزه ،شطرنجباز گرجی االصل آمریکایی
و استاد بینالمللی شطرنج ،خواستار بایکوت
مسابقات تهران به دلیل حجاب اجباری شده بود.
گروهی از کنشگران از این موضعگیری استقبال
کردهاند.
دیده بان حقوق بشر خواسته تا مقامات ورزشی
جهان در مقابل الوده شدن ورزش به نقض حقوق
بشر ایستادگی کنند.

پخش یک سریال جنجالی در تلویزیون دولتی ایران
پخش سریال آمریکایی «خانه پوشالی» از صدا و واقعیت های موجود در آمریکا است و سیاستمداران
سیمای جمهوری اسالمی ایران ،بازتاب گسترده ای این کشور ،افرادی شبیه «فرانک آندروود» هستند،
در نشریات و رسانه های جهان داشت و بسیاری از فریبکار ،فاسد و غیرقابل اعتماد.
«خانه پوشالی» هر شب ساعت یازده از طریق شبکه
ایرانیان را شگفت زده کرده است.
«خانه پوشالی» از تولیدات شبکه اینترنتی «نت فلیکس» «دیجیتالی نمایش» یا شبکه نمایش خانگی صدا و سیما
است و در آن بازیگرانی چون «کوین اسپیسی» و «رابین پخش می شود؛ سریال به زبان فارسی دوبله شده و
ظاهرأ بیننده های زیادی هم در ایران دارد.
رایت» حضور دارند.
این سریال روایتی است خیالی از زندگی سیاسی هنوز صدا و سیما توضیح مشخصی درباره این سریال
و دسیسه های «فرانک آندروود» رئیس جمهوری سیاسی نداشته و پخش آن از شبکه نمایش هم بدون
دموکرات آمریکا و ماجراهای هیجان انگیز او در کاخ تبلیغ و کامال بی سر و صدا آغاز شد .تا این لحظه فقط
برخی از سایت ها و نشریات محاظفه کار داخلی به
سفید را به تصویر می کشد.
او با بهره گیری از شیوه های غیراخالفی و بی رحمانه پخش «خانه پوشالی» از تلویزیون دولتی ایران اشاره
خود در پی حذف رقبای سیاسی است و از هر روشی کرده اند.
برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی استفاده می چندی پیش شبکه اینترنتی «نت فلیکس» با انتشار
بیانیه ای اعالم کرد ،هنوز هیچ قراردادی برای پخش
کند.
کوین اسپیسی و رابین رایت در صحنه ای از سریال جهانی «خانه پوشالی» منعقد نشده و این سریال
کوین اسپیسی و رابین رایت در صحنه ای از سریال جنجالی و محبوب فقط از طریق سامانه «نت فلیکس»
محافظه کاران ایرانی باور دارند این سریال ،بازتابی از برای مشترکین عرضه می شود.

با این حساب مشخص نیست صدا و سیمای
جمهوری اسالمی چطور «خانه پوشالی» را پخش می
کند و نمایش این سریال تحت چه شرایطی در ایران
امکان پذیر است.
در سال های اخیر بسیاری از فیلم ها و سریال های
آمریکایی به صورت غیرقانونی در ایران توزیع شده و
هنردوستان از طریق «دی وی دی» یا لوح فشرده ،تازه
های فیلم و سینمای جهان را دنبال می کنند.
ولی پخش فیلم و سریال های غربی ،به ویژه
محصوالت آمریکایی در تلویزیون دولتی ایران چندان
مرسوم نیست و به همین دلیل با واکنش های متفاوتی
همراه شده است.
بسیاری از کارشناسان باور دارند پخش «خانه پوشالی»
در ایران ،با اهداف خاصی صورت می گیرد و محافظه
کاران بدون توجه به داستان خیالی این مجموعه،
درصدد تخریب چهره آمریکا و بهره برداری سیاسی
از این سریال هستند.

 6ماه زندان برای یک خلبان ایرانی آلمانی

نشریه آلمانی اکسپرس ،از صدور شش ماه حبس
تعلیقی برای خلبان ایرانی یک شرکت هوایی ایرانی
خبر داده که با وجود دریافت ماهیانه بیش از پنج هزار
یورو ،با فریب اداره کار محل زندگی خود ،حقوق
بیکاری دریافت میکرده است.
این نشریه در شماره روز پنجشنبه ( ۱۷مهر) خود
نوشته ،این خلبان چهل و سه ساله «در یک اقدام
وقیحانه» ،با وجود دریافتی ماهیانه بسیار باال ،یک
سال و نیم حقوق بیکاری دریافت میکرده است.
اکسپرس ،نام وی را به «نوید» تغییر داده و اضافه
کرده که او خلبان یکی از شرکتهای هواپیمایی
«معروف» ایرانی است ،اما به نام این شرکت اشارهای
نکرده است.
خود به اداره کار آلمان مراجعه کرده بودند که به نوشته اما پس از مراجعه پلیس به دفتر شرکت هواپیمایی
بر اساس این گزارش« ،نوید» و همسرش در
اکسپرس ،آخرین آنها در  ۱۶ژانویه سال  ۲۰۱۵و برای ایرانی در دوسلدورف و دریافت کپی قرارداد و
خانه کوچکی در شهر کلن در غرب آلمان زندگی
دریافت هزینه تعویض شیشههای منزلشان پس از مشاهده مبلغ دریافتی ماهیانه او ،جایی برای انکار
میکردند و در حالی که این خلبان ایرباس در قرارداد
دستبرد دزدان و شکستن پنجره بوده است.
باقی نمیماند.
رسمیاش با یک شرکت ایرانی ،تا سقف ماهانه پنج
این روزنامه تخمین زده که این زوج طی یک سال اکسپرس نوشته شرکت هواپیمایی ایرانی نیز پس از
هزار و  ۶۸۱یورو درآمد داشته ،مبلغ اجاره محل
و نیم ۱۶ ،هزار یورو از اداره کار آلمان پول دریافت اطالع از اقدام «نوید» ،او را اخراج کرده است.
زندگی خود و هزینه ماهیانه زندگی را از دولت
کردهاند.
این خلبان ایرانی پس از آشکار شدن ماجرا عذرخواهی
دریافت میکرده است.
اکسپرس اقدام این خلبان ایرانی و همسرش را یکی کرده ،اما بابت آنچه آن را «مشکل» نامیده و نه بابت
این در حالی است که وی به طور مرتب از شهر
از «وقیحانهترین» موارد فریب از این نوع نامیده است .آنچه در دادگاه به عنوان «فریب» ثبت شده است.
دوسلدورف آلمان به تهران و نیز در مسیر برعکس،
پس از آنکه همسایههای این زوج آنها را به پلیس همسر وی نیز در دادگاه مدعی شده که از درآمد
پرواز داشته است.
لو دادهاند« ،نوید» در جریان بازجوییهای اولیه مدعی «نوید» اطالعی نداشته است .با این حال وی نیز به
حقوق ماهیانه «نوید» به یک شماره حساب خارجی
شده که به صورت رایگان برای این شرکت هوایی چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.
واریز میشده و به همین دلیل هیچ ردی مبنی بر
ایرانی کار میکند تا طی دوران بیکاری ،مهارتهای این زوج که در حال حاضر در برلین به سر میبرند،
دریافت این میزان حقوق در بانکهای آلمان از وی
خود را از دست ندهد و قادر باشد در حرفه خود کار باید مبلغی که به «ناحق» از اداره کار محل زندگی
وجود نداشته است.
تازهای پیدا کند.
خود دریافت کردهاند را بازگردانند.
او و همسرش چندین بار برای تأیید وضعیت بیکاری
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روی میز تحریریه:

تویجویالجوردیهوسیهآبتنی
نقدی بر شیوه حسرت خوردن ما ایرانی ها:

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

وقتی از حسرت حرف میزنیم ،همهمان
میدانیم که از چه حرف میزنیم .حسرت با
لحظات زندگی ما عجین شده است .گويي
ما دلدادگان تاريخي اين غبطه منفعل هستيم
و شكر نعمت را هم در راستاي يادآوريهاي
موكدانه حسرتهايمان ميدانيم.
حسرت به مثابه قرارداد اجتماعی:
ما ،اگر در خیلی از زمینهها روحیه تعاملی
نداشته باشیم ولی در امر مهم حسرت ،به ایجاد یک پیوند اجتماعی نانوشته
دست زدهایم .هر روز دنبال حسرتهای مشترک میگردیم ،آن را تکثیر
میکنیم ،در شبکههای اجتماعی دست به دست میچرخانیم و از هم میخواهیم
که« :بیایید این شب عیدی ،حسرتهایمان را با یکدیگر قسمت کنیم ».حسرت
مثل دان ه زنجیر ما را با هم متصل میکند ،دست در دست هم میدهیم به مهر و
در قالب فیلم ،عکس رنگورو رفته ،تمثال کوروش کبیر و هوخشتره ،حسرت
روزهای شیرین گذشته را میخوریم ،در این حسرت ،تا دوره انسانهای
نئاندرتال نیزعقب میرویم ،و در مقایس ه خودمان با دیگران سرشک همدالنه
حسرت از دیدگان سرازیر میسازیم.
حسرت به مثابه چشم و همچشمی:
ما از روی چشم و همچشمی،حسرت هایمان را میشماریم نکند از قافله
آدمهای حسرتبهدل جا بمانیم.گروههای سنی را به دهه ٤٠ي ها ،دهه
٥٠يها،دهه ٦٠يها ،دهه ٧٠يها و دهه ٨٠يها تقسیم میکنیم و به هم پز
حسرتهایمان را میدهیم که« :نه بابا ،ما نسل سوختهایم نه شما ...حسرتهای
ما از شما بیشتر است ».و دیگری می گوید« :اختیار دارید ،حسرتهای ما کجا و
حسرتهای شما کجا؟!» و سومی میگوید « :شما یادتون نمییاد ،حسرتهای
ما ،با اصل و ریشه است ،پاخورده و قدیمی است ،مثل حسرتهای شما نیست.
از حسرتهای شما بزرگتر و جاندارتر است».

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
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حسرت به مثاب ه لذت:
حسرتهای ما،با لذتی نوستالژیک آمیخته است« .نوستالژیهای حسرتآور»
ترجیع بند بسیاری از هشتگهای شبکههای اجتماعی است .فیلمی از
سرگرمیهای دهه ٦٠يها در شبکههای اجتماعی دست به دست میچرخد با
این مضمون« :نسلی که سختی کشیدند اما حسرتهایشان خاطره شد ».در این
فیلم کتابهای درسی مدارس ،تلویزیونی که ک ً
ال دوتا کانال داشت ،روزهایی
که انتظار برای فیلمهای سینمایی تکراری شبکه يك از مهمترین انتظارها بود،
تلخی واکسن فلج اطفال ،کوپن ارزاق عمومی ،صف نان و شیر و صف کپسول
گازِ دور ه جنگ ،نیمکتهای سهنفر ه قراضه مدرسه ،و چیزهایی از این قبیل به
نمایش گذاشته میشود تا در پایان ،بگوید« :حاال همه اینها برای دهه ٥٠يها
يا ٦٠يها به حسرتهای عجیب تبدیل شده ...به حسرتهایی از جنس گذشت
ایام خوش جوانی »!...و کاربران زیرش کامنت بگذارند« :یاد دوران کودکی
که برنامهی کودک نگاه میکردیم و آژیر قرمز میزدند !».گویی ما به شیوه
بیمارگونهای رنجهایمان را به خاطره تبدیل میکنیم و با آن روزگار میگذرانیم

و آن را در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذاریم تا با به یادآوردنش،از لذتی
شیرین سرشار شویم!.
حسرت به مثابه هنر:
حسرتزدگی مضمون بسیاری از ترانههای بهاری ماست .ریشهی سیاسی-
اجتماعی این پدیده هر چه باشد ،در هر حال ما با ترانه هایی که با مضامینی
از غم فراق ،جدایی و ناله از گردش روزگار و حسرت روزهای خوب قلبمان
را چنگ میزند به استقبال سال نو می رویم ،ترانههایی که بعض ًااز گنجینههای
هنر معاصرمان بهشمار میآیند و در حافظهی جمعی و فردی ما جای دارند.
خرم» در بهار دلکش درویش خان ،پر ناله و
«ز جشن جمشید جم دلی نمانده ُ
سوز دیدن بلبالن در بهار ،بهار که صدایش میآید ولی خودش نیست ،خواستن
از بهار آرزو که کلبه ویران مرا گلباران کند و یا خواستن بهشت آرزوی معبود
که بوی بهار میدهد مضمون ترانههای ماست .بهار ما با« :آن بهر هستیام
کو ،سرمایهی سرمستیام کو ،ای نسیم پیک صحرا ،آن امید هستیام کو» آغاز
ِ
نوستالژیک نادیده «بوی
میشود و فرزندان ما ،در آستانهی سال نو ،در حسرت
باغچه ،بوی حوض ،توی جوی الجوردی هوس یه آبتنی» روزگار میگذرانند
و آه میکشند!
حسرت به مثابه لوکیشن:
ما حسرتهایمان را لوکیشن میکنیم .سریالها و فیلمهای ما پر است از
نوای یک ترانه نوستالژیک که با پسزمینهای ازمقداری خنزرپنزرخاکگرفته
ظاهر میشود و خیابان اللهزار و سبزه میدان و بازار سید اسماعیل در ذهن
پرسوناژِ نشسته بر صندلی لهستانی یا راکینگ چیر ظاهر میشود و آه از نهاد هر
صاحبدلی در حسرت روزگاران گذشته برمیآورد.
حسرت به مثابه ابزار فراموشی:
ما فراموشکاریم ،حسرت میخوریم تا فراموش کنیم که گذر زمان ،تصاویر را
روتوش میکند و برخورد احساسی و رمانتیک ،قدرت مقایسهی واقعبینانه را از
فرد میگیرد .ما دوست داریم فراموش کنیم که هر دورهای سختیهای معیشتی
و زیستی خاص خود را داشتهاست ،تا لذت حسرت را از خودمان دریغ نکنیم!
ما به جای بررسیهای متکی بر دریافتهای علمی و واقعبینانه ،فضیلتهای
کسب ناشدهمان را با برخوردهای حسرتآمیز تا حد سخنان قصار بزرگان
تقلیل میدهیم.
حسرت بمنزله کنش اجتماعی:
ما منتقدیم .بخش منتقد وجودمان فعال است و به هر سوراخ سنبهای سر
میکشد و مقایسه میکند و حسرت میخورد تا در شبکههای مجازی و یا
روابط فردی ،آه ها و حسرتهایش را با الیک زدن و شير کردن ،به کنش
اجتماعی تبدیل کند و آن را در دل تاریخ ثبت نماید!
به قول سعدي جان:
ز قفا سير نگشتم من بدبخت هنوز
ميروم وز سر حسرت به قفا مينگرم
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گزارش صندوق بین المللی پول زیر عنوان «چشم
اندازهای اقتصادی جهان» ،که سه شنبه چهارم اکتبر
منتشر شد ،برای دنیای صنعتی شامل آمریکای
شمالی ،اروپای غربی و ژاپن مایوس کننده است.
میانگین رشد اقتصادی این گروه از کشور ها ،به
ارزیابی صندوق بین المللی پول ،هم امسال و هم
سال اینده زیر دو در صد نوسان خواهد کرد.
در عوض گروه کشورهای در حال توسعه و
قدرتهای نو ظهور طی سالهای  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
 ،به طور متوسط ،نرخ رشدهای بین چهار تا پنج
در صد را تجربه خواهند کرد .البته پشت سر این
میانگین وضعیتهای بسیار متفاوتی را در این گروه
از کشورها می توان مشاهده کرد .برزیل و روسیه
در سال جاری گرفتار نرخ رشد منفی خواهند بود و
سال آینده هم وضعیت درخشانی نخواهند داشت،
حال انکه هند طی این دو سال با نرخ رشد هفت تا
هشت در صد در سال و چین با نرخ رشد شش تا
هفت در صد در سال همچنان پیشتاز خواهند بود.
در مجموع ،با توجه به کندی آهنگ رشد در گروه
کشورهای پیشرفته ،میانگین نرخ رشد اقتصادی
جهان در سال جاری کمی باالتر از سه در صد نوسان
خواهد که پایین تر از شش سال گذشته خواهد بود.
هم در امریکا و هم در منطقه یورو نرخ رشد در سال
جاری و سال اینده به گونهای نسبتا محسوس پایین
تر از سال گذشته پیش بینی شده است .ژاپن و دیگر
کشورهای پیشرفته نیز در همان سطوح بسیار نازل
سال گذشته در جا خواهند زد.
در شرایط کنونی ،پایین بودن آهنگ رشد در
کشورهای پیشرفته جهان عجیب به نظر میرسد ،به
این دلیل ساده که ،از دیدگاه صرفا اقتصادی ،شرایط
از جنبههای گوناگون برای به راه افتادن چرخ فعالیت
در این کشورها از هر نظر فراهم است.
تقریبا در همه کشورهای پیشرفته ،نرخ بهره به
گونهای تاریخی پایین است و سرمایه گذاران و
مصرف کنندگان می توانند در شرایطی بسیار مساعد
از تسهیالت بانکی استفاده کنند .از سوی دیگر
کاهش بهای مواد اولیه و به ویژه نفت نیز قاعدتا
باید به عنوان اهرمی موثر در راستای افزایش رشد
اقتصادی در این گروه از کشورها مورد استفاده قرار
بگیرد .این نکته را هم باید در نظر گرفت که بر
خالف دو سه سال گذشته ،ترس کشورهای غربی
از پیدایش یک رکود شدید در چین فعال از میان
رفته و به نظر میرسد که سکانداران سیاست در پکن
تحوالت اقتصادی کشورشان را زیر کنترل دارند.
به رغم همه این شرایط مساعد ،چه عواملی راه
را بر بازگشت رونق به اقتصادهای پیشرفته صنعتی
بسته اند و اجازه نمی دهند که اینان ،با دستیابی
به نرخ رشد هایی دستکم در سطوح سه تا چهار
در صد ،پیآمدهای بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸را به
طور کامل پشت سر بگذارند؟
بخش مهمی از پاسخ این پرسش را باید در عرصه

سیاسی جستجو کرد .در شمار زیادی از کشورهای
پیشرفته صنعتی ،اینده سیاسی در هالهای از ابهام قرار
گرفته و تردیدهای ناشی از همین وضعیت طبعا بر
زندگی اقتصادی آنها تاثیر میگذارند.
پس لرزههای رای مثبت مردم بریتانیا به سود
«برگزیت» (خروج این کشور از اتحادیه اروپا)
همچنان احساس میشود و با توجه به نزدیک شدن
گفتگوهای میان لندن و بروکسل بر سر چگونگی
انجام آن ،شدید تر هم شده است .این رویداد بسیار
مهم ،بزرگترین منطقه همگرایی اقتصادی در جهان
را با چالش هایی بسیار سخت روبرو کرده و آینده
وحدت اروپا را زیر پرسش برده است .سقوط لیره
بریتانیا در برابر دالر و یورو (به پایینترین سطح طی
سی سال گذشته) ،با ایجاد تکانهای پولی ،طبعا به
بیثباتی دامن میزند .فراموش نکنیم که لندن مهمترین
مرکز مالی در جهان است و فراز و نشیبهای آن،
نمی تواند بر اقتصاد اروپا و حتی جهان تاثیر نگذارد.
انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده در
ایاالت متحده امریکا یکی دیگر از متغیرهای بسیار
مهم سیاسی است که به شدت بر چشم اندازهای
اقتصادی در جهان سنگینی میکند .با توجه به
شکافهای بسیار چشمگیر میان مواضع نامزدهای
دو حزب جمهوریخواه و دمکرات آمریکا ،نتایج این
انتخابات هم برای سیاست و هم برای اقتصاد جهانی
پیآمد هایی تعیین کننده خواهد داشت.
وزنه آمریکا در روابط بازرگانی و پولی و مالی
دنیا و نقش این کشور در سازمانهای بین المللی،
انتخابات ماه نوامبر اینده را به رویدادی سرنوشت
ساز برای اینده نظام اقتصادی در جهان بدل کرده
است.
بعد از انتخابات آمریکا ،دو قدرت اصلی اتحادیه
اروپا ،آلمان و فرانسه هم در سال  ۲۰۱۷با چالشهای
سخت انتخاباتی روبرو هستند .فرانسوا اوالند رییس
جمهوری فرانسه به احتمال فراوان کرسی ریاست
جمهوری را از دست خواهد داد و آنگال مرکل،
صدر اعظم آلمان نیز ،موقعیتی شکننده دارد.
دگرگونیهای مهم احتمالی در صحنه سیاسی این
دو قدرت هم برای اینده اتحادیه اروپا و هم برای
جهان اهمیت دارد.

همه این رویداد ها ،همراه با تنشهای ناشی از
تروریسم و جا به جایی مهاجران ،فضای بیثباتی را
به وجود آورده که نمی تواند بر سرمایه گذاری و
مصرف و تصمیم گیریهای بزرگ در پیشرفتهترین
بخش اقتصاد جهانی تاثیر نگذارد.
نکته بسیار مهم این که هم در آمریکا و هم در
اتحادیه اروپا ،امواج بسیار مهمی علیه تجارت ازاد و
جهانی شدن به پا خاسته اند .در امریکا ،دونالد ترامپ
نامزد حزب جمهوریخواه تمامی جهتگیریهای
اقتصادی کشورش را در راستای گسترش مبادالت
اقتصادی در مقیاسهای منطقهای و جهان زیر
پرسش برده است .انتقادهای شدید او علیه «نفتا»
(قرار داد مبادله ازاد میان آمریکا ،کانادا و مکزیک)،
سازمان جهانی تجارت و نیز چشم اندازهای ازاد
سازی داد و ستد در منطقه اقیانوس ارام و یا اقیانوس
اطلس (میان امریکا و اتحادیه اروپا) ،خطر بازگشت
به سیاستهای انزوا گرایانه را در مهمترین قدرت
اقتصادی جهان پیش آورده است .هیالری کلینتون،
نامزد حزب دموکرات آمریکا طبعا در زمینه اینده
بازرگانی بین المللی مواضعی متفاوت دارد ،ولی او
نیز به دالیل انتخاباتی مجبور شده است به مخالفان
«جهانی شدن» اقتصاد امتیاز بدهد.
در اتحادیه اروپا نیز موج مخالفت با آزاد سازی
بازرگانی بین المللی و «جهانی شدن» بسیار نیرومند
است ،به ویژه زیر نفوذ احزاب و گرایشهای راست
افراطی که خواستار بازگشت به «ملت گرایی» و
سیاستهای درون گرایانه هستند .چپ افراطی در
اروپا نیز ،البته با گفتمانی متفاوت ،از سیاست هایی
مشابه هواداری میکند.
می بینیم که فعال فضای عمومی سیاسی چه در
اروپا و چه در آمریکا عمال زمینه مساعدی را برای
پویایی اقتصادی فراهم نمی آورد .می توان گفت که
تا کنار رفتن ابرهای تردید و ابهام ،رشد اقتصادی
در این مناطق از محرکهای سیاسی موثر محروم
خواهد بود .در این شرایط ،و تا روشن شدن اوضاع،
این قدرتهای نوظهور و به ویژه چین و هند (با دو
میلیارد و ششصد میلیون نفر جمعیت) هستند که
نقش لکوموتیو اقتصاد جهانی را بر عهده خواهند
داشت.

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
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اتاق شکنجه سری عراق در نیویورک

روزنامه نیویورکپست به نقل از دو مقام عراقی که
نامشان فاش نشده نوشته است که صدام حسین دیکتاتور
پیشین عراق در زیرزمین دفتر نمایندگی عراق در سازمان
ملل در نیویورک اتاق مخفی شکنجه دایر کرده بود.
بر اساس این گزارش ،رئیسجمهوری پیشین عراق
دستور ساخت این شکنجهگاه را در سال ۱۹۷۹و در آغاز
به قدرت رسیدنش داده بود.
این شکنجهگاه در داخل ساختمانی  ۵طبقه بود و زیر نظر
سرویس اطالعاتی عراق (مخابرات) قرار داشت.
یکی از این دو مقام عراقی میگوید« :اتاق تاریکی
بود ،درهای آن به نحوی تعبیه و مستحکم شده بود که
هیچکس قادر به شکستن آنها نبود .نیازی به ضدصدا
ساختن آن نبود و قرار نبود که صدای داد و فریادی از

آنجا خارج شود».
به گفته این دو مقام عراقی ،سرویس اطالعاتی عراق در
این اتاق ،عراقیهای ساکن آمریکا را برای حداکثر  ۱۵روز
نگاه میداشت تا از آنها به عنوان اهرم نفوذ استفاده کند.
شکنجههایی که توسط بازجویان سازمان اطالعات و
امنیت عراق (استخبارات) استفاده می شد شامل مواردی
از جمله کشیدن ناخنها و ضرب و شتم بود.
همکاری نکردن میتوانست به مرگ یا بازگرداندن به
عراق در قالب بستهبندیهای دیپلماتیک ختم شود؛
بستههای بزرگی که به دلیل داشتن مهر دیپلماتیک
هیچکس اجازه باز کردن و یا بازرسی آنها را ندارد.
ساختمان دفتر نمایندگی عراق در نیویورک شبیه همه
دفاتر سفارتخانههای عراق در سراسر جهان بود.

دفتر نمایندگی عراق در سازمان ملل در نزدیکی محل
زندگی مایکل بلومبرگ ،شهردار سابق نیویورک قرار
داشت و به گفته این دو مسئول عراقی در سال ۲۰۰۳
پس از سقوط صدام حسین مورد هجوم نیروهای فدرال
قرار گرفت.
این دو مقام عراقی معتقدند که همه مدارک جرم از بین
برده شدهاند .یکی از آنها میگوید« :پس از سقوط صدام
حسین مأموران آمریکایی به اینجا آمدند و همه کامپیوترها
را برداشتند و دیسکها را از بین بردند ،ما دولتی نداشتیم
و آنها بر ما کنترل داشتند .یک سال بعد از آن به ما دستور
بازگشت به عراق داده شد».
در سال  ۲۰۱۴زیرزمین این دفتر در بازسازی ساختمان
به آشپزخانه تبدیل شد؛ بازسازی ساختمان حدود ۱۲۰
هزار دالر هزینه داشت.
به گفته دو منبع روزنامه نیویورکپست ،قابلاعتمادترین
ماموران اطالعاتی و امنیتی صدام حسین به ساختمان
نیویورک اعزام میشدند.
زیرزمین به سه قسمت جداگانه تقسیم شده بود؛ اتاق
اداری ،مرکز ارتباطات و بازداشتگاه که با در فلزی بزرگ
از دو بخش دیگر مجزا بود و میلههای فوالدی سنگین
اطراف آن را گرفته بود.
پنجره سقف ساختمان هم سیاه شده بود و بنابراین
نیروهای هوایی آمریکا و ماهوارهها قادر به دیدن هیچ چیز
نبودند.
در طول ریاستجمهوری صدام حسین از سال ۱۹۷۹
تا  ۲۰۰۳هر کس که مظنون به مخالفت با او بود زندانی،
شکنجه و یا اعدام شد.
شمار دقیق اعدامشدهها مشخص نیست اما به گفته
سازمان عفو بینالملل تنها در سال  ۱۹۹۷سه هزار نفر
اعدام شدند .حدود  ۳۰۰هزار عراقی هم در طول
زمامداری او ناپدید شدند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 14تا  20اکتبر( 23تا  29مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  23مهر 14/اکتبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
تأسيس كانون بانوان ايران
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
جواهرات سلطنتى به عنوان پشتوانه اسكناس به
خزانه بانك مركزى ايران تحويل داده شد.
جواهرات سلطنتی ایران به مجموعهای از
جواهرات سلطنتی گفته میشود که طی صدها
سال توسط پادشاهان مختلف ایران جمعآوری
گردیده و چه به صورت پیاده و چه به صورت
ساخته شده اکنون در موزه جواهرات ملی ایران
وابسته به بانک مرکزی نگهداری میشوند.
آغاز جمعآوری این جواهرات به صورت جدی
به قبل از نادشاه افشار باز میگردد و پس از آن
گاهی پادشاهانی قطعاتی را به آن افزودهاند و
گاهی در هنگام تغییر حکومتها ،بخشهایی از
آن به تاراج رفتهاست.
این مجموعه یکی از بزرگترین مجموعههای
جواهر در جهان بوده و قدمت برخی از
جواهرات این مجموعه به اساطیر و پیش از
تاریخ باز میگردد .این جواهرات امروزه به
عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران شناخته
شده و همچون سایر عناصر شناخت فرهنگی
مانند معماری ،رسوم ،رقص و هنر عنصری برای
شناخت فرهنگ ایرانی به شمار میرود.
تا پیش از سال  1339این جواهرات بخشی از
دارایی شاه محسوب می شد اما از این تاریخ به
دستور محمدرضا شاه این جواهرات به عنوان
پشتوانه پول ملی ایران به بانک مرکزی تعلق
گرفت و تنها در برخی از مراسم رسمی همچون
ازدواجها و تاجگذاری از جواهرات ملی استفاده
میشد.
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قرائت متن «ما نويسندهايم» با امضاي 134
نويسنده ايرانی ،توسط آتورميلر ،در انجمن قلم
آمريکا و پخش اين خبر در سراسر جهان ،که
يکی از انگيزههای شتاب جمهوری اسالمی در
کشتار نويسندگان ايرانی شد.
در اين نامه كه بعدها به «نام ه  134نفر» معروف
شد ،چند نكته قابل توجه مورد اشاره قرار گرفته
بود؛ ازجمله ايجاد نشدن موانعي در رسيدن
آثار هنرمندان به دست مخاطبان بيهيچ تغييري
و موانعي كه بر سر راه آزادي انديشه ،بيان و
نشر است ،و تجسس نشدن در زندگي شخصي
نويسندگان به بهانه نقد آثارشان.

مؤسس دبیرستان ایرانشهر بود .پس از پایان
دوره ابتدایی ،به اصرار پدر در هنرستان موسیقی
به تحصیل مشغول شد .در آن زمان ،هنرستان
موسیقی ده نفر از موسیقیدانان را از چکسلواکی
برای آموزش به هنرآموزان هنرستان استخدام
کرده بود که مرتضی حنانه آموختن هورن را زیر
نظر رودولف اوربانتس آغاز نمود .وی بعدها به
عنوان نوازنده هورن اول ارکستر سمفونیک تهران
شناخته شد.
او را پدر موسیقی فیلم در سینمای ایران می
دانند و موسیقی فیلمهایی مانند عروس دجله،
بُهلول ،ساحل انتظارّ ،
لذت گناه ،عروس دریا،
الماس  ،۳۳پُل ،کاکو ،پهلوان مفرد ،سهقاپ ،فرار
از تله ،باباشمل ،راز درخت سنجد ،قصاص،
صمد و فوالدزره دیو ،تیرباران ،جعفرخان از
فرنگ برگشته و هزاردستان از آثار اوست.
 1384خورشيدى (  ) 2005ميالدى
درگذشت هادى حقوقى  -روزنامه نگار و ناشر
نشريه خواندنيها در لوس آنجلس

شيعه بود.
آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه
الى تصانيف الشيعه است ،كه از بزر گترين
فرهنگهاى جامع آثار شيعيان به شمار میرود.

چهارشنبه  28مهر 19/اکتبر

 1248خورشيدى (  1869ميالدى)
زادروز ستارخان  -سردار ملى جنبش مشروطيت
ستارخان در جوانی به جرگه لوطیان محله
امیرخیز تبریز درآمد و در همین باب در حالی که
به دفاع از حقوق طبقات زحمتکش برمیخاست
با مأمورین محمدعلی شاه درافتاد و به ناچار از
شهر گریخت و مدتی به عیاری مشغول شد ،اما
از ثروتمندان میگرفت و به فقرا میداد .سپس
با میانجیگری پارهای از بزرگان به شهر آمد و به
کار خرید و فروش اسب پرداخت او به درستی
و امانتداری در تبریز شهرت داشت به همین دلیل
مالکان ،حفاظت از اموال خود را به او میسپردند.
او هیچگاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن
نداشت ،اما هوش آمیخته به شجاعتش و مهارت
یکشنبه  25مهر 16/اکتبر
در فنون جنگی و اعتقادات وطن پرستانهاش ،او
را «یگانه قهرمان آزادی ایران» نمود.
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامهنگار آزاديخواه فیلم سینمایی ستارخان درباره جنبش مشروطه و به
در زندان قصر (توسط آمپول هوای پزشک کارگردانی علی حاتمی و نقش آفرینی علی نصیریان
در نقش ستارخان در سال  ۱۳۵۱ساخته شد.
احمدی)
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
صدور فرمان تشكيل كتابخانه پهلوى براى زادروز منوچهر كهن  -شاعر و زندگينامه نويس
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
تمركز كليه كتب خطى و اسناد تاريخى
درگذشت مهرانگيز دولتشاهى ،نماينده مجلس
شوراى ملى (در دوران پهلوى) و ازفعاالن جنبش
دوشنبه  26مهر 17/اکتبر
زنان ،پس از مدت ها بيمارى در پاريس
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
پنجشنبه  29مهر 20/اکتبر
انتشار روزنامه «مساوات» به مديريت
سيدمحمدرضا شيرازي
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
 1360خورشيدى ( 1981ميالدى)
درگذشت ميرزامحمدحسين خان ذكاءالملك
استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى
(متخلص به فروغى) ،مدير مدرسه علوم سياسی
و موسس روزنامه « تربيت «
سه شنبه  27مهر 18/اکتبر
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم افسران
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود ،جزيره موريس ،سازمان نظامى حزب توده 1383
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
وارد شد
درگذشت يداهلل شيراندامى هنرپيشه سينما و تاتر
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
تيرباران گروه اول افسران تودهاى از جمله در آمريكا
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
مرتضى كيوان – روزنامهنگار
محمدرضا مهدوی کنی از سران جمهوری
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار اسالمی پس از ماهها در کما بودن درگذشت.
شنبه  24مهر 15/اکتبر
او که پروندهای سنگین از نقض حقوق بشر در
ترومن
کارنامه سیاسی خود دارد ،در زمان مرگ رییس
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
 1287خورشيدى (  1908ميالدى)
تشكيل نخستين گروه سوسيال دمكرات در درگذشت حبيب اهلل بديعى ،آهنگساز و نوازنده مجلس خبراگان رهبری جمهوری اسالمی بود.
وی پیش از انقالب  ۱۳۵۷از روحانیون مخالف
ويولون
تبريز
حکومت پهلوی بود و پس از انقالب یکی از ۵
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
درگذشت علينقى منزوى ،كتابشناس نامى و روحانی بود که هسته اصلی شورای انقالب را
تصويب قانون عفو زندانيان سياسى
از استادان اسالمشناسى علمى درايران معاصر ،تشکیل میدادند .پس از آن به عنوان وزیر کشور
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
در منزل خود در كوى سعادت آباد تهران .وى (در دولتهای شورای انقالب ،رجایی و دکتر
قطع مناسبات سياسى ايران با انگليس
هنگام مرگ  89سال داشت .او در سال  1301باهنر) و کفیل نخستوزیر (پس از ترور رجایی
 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
خورشيدى در خانوادهاى روحانى در شهر سامرا و باهنر) بوده است و در همین دوره از سوی آیت
درگذشت مرتضى حنانه
مرتضی حنانه در یازدهم اسفند ماه  ۱۳۰۱در در عراق به دنيا آمد .او بزرگترين پسراز چهار اهلل خمینی مامور به تشکیل کمیتههای انقالب و
تهران متولّد شد .پدرش مهندس مح ّمد حنانه ،پسر شيخآقا بزرگ تهرانى ،عالم و مؤلف نامى ساماندهی آنها گردید.

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعهای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که
با ورق زدن آن ،نه فقط قربانیان را میبینیم ،نه فقط نالههای دلخراششان را میشنویم ،نه فقط باقیماندههای آنها را لمس میکنیم ،نه فقط میتوانیم غذاهایی را که آن
مفلوکان میخوردهاند بچشیم ،بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را در فضا حس میکنیم.

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

در آشویتس
چیزی نبود که به
آن تکیه کنی
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در جنوب کالیفرنیا:

تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

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.

رویدادهای هفته:

از جمعه  14اکتبر 2016

کنسرت ابی

آخر هفته در کاباره تهران

کنسرت علی عظیمی

شنبه  5نوامبر ساعت  9شب
ورودیه از  50تا  250دالر
فروش بلیط از طریق وب سایت
www.ebiconcert.com

جمعه و شنبه  21و  22اکتبر
همراه با هنگامه و فرشید امین

یکشنبه  6نوامبر
ورودیه  44دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
310 909 3627
EL Rey Theatre
5515 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90036

Microsoft Theater
777 Chick Hearn Court
Los Angeles, CA 90015

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436

کنسرت اندی در شب شکرگذاری

شب شعر در بت دیوید

چهارشنبه ۲۳ ،نوامبر ساعت  8شب
همراه شینی و دیجی ام دی
 ۱۸سال به باال با کارت شناسایی

سه شنبه ها از ساعت  7/30تا  8/30شب

Hotel Irvine
17900 Jamboree Rd.,
Irvine, CA 92614
بنیاد فرهنگ برگزار می کند

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

818 344 8523
Beith David Educational
Center
18648 Clark St.,
Tarzana, CA 91356
فدراسیون یهودیان ایرانی امریکایی

نمایش گوش کن

معرفی کتاب طفل صد ساله ای به نام شعر نو شنبه  22اکتبر ساعت  7شب
سخنرانان :علیرضا میبدی ،عترت الهی و هما تهیه کنندگان :سوسن و فریبرز یوسفی
با معرفی :آسیه ضیائی
سرشار
بلیط در شرکت کتاب موجود است
شنبه  12نوامبر از ساعت  3تا  6بعد از ظهر
818 9 08 08 08
Morgan Wixon Theatre
Morgan Wixon Theater
2627 Pico Blvd,
2627 Pico Blvd.,
Santa Monica, CA 90405
Santa Monica, CA 90405

امضای کتاب زندگی احمد کسروی

با حضور نویسنده محمد امینی
بهرام مشیری و حسین مهری
یکشنبه  16اکتبر
ورودیه  20دالر
949 551 9272
OC Plaza
2575 McCabe Way,
Irvine, CA 92614

جمعه و شنبه  18و  19نوامبر

توافق هسته ای ایران و حقوق زنان در خاور سوسن کوشادپور
با حضور  25بند و مکس امینی
میانه
تمام روزهای هفته
شنبه  5نوامبر ساعت  6بعد از ظهر
سه شنبه  18اکتبر ساعت  6شب
310 477 7477
 310 666 1546ورودیه  18دالر
310 277 4824
323 654 4700
 1317 N Crescent Heightsموسیقی سرا شرکت کتاب
Blvd.,
1419 Westwood Blvd.,
Beverly Wilshire
W. Hollywood, CA 90046
Los Angeles, CA 90024
A FOUR SEASONS HOTEL

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

نشستی با دکتر صدرالدین الهی

سیاوش قمیشی

کالس های موسیقی

event@08.net

کانون هنر ایران برگزار میکند

818 395 1414
STARS ON BRAND,
417 N Brand Blvd,
Glendale, CA 91203

عارف نامه با حضور هما سرشار
یکشنبه 30اکتبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 9 08 08 08
American Jewish
University,
15600 Mulholland Dr.,
Los Angeles, CA 90077

آموزش رقص و تندرستی

کنسرت موسیقی کالسیک

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

به رهبری مهران تبیانی
یکشنبه  6نوامبر ساعت  8:00شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

310 962 7010
11660 W. Olympic Blvd.,
Los Angeles, CA 90064

424 666 99 66
Schoenberg Hall-UCLA
445 Charles E Young,
Los Angeles, CA 90095

میهمانی پاییزی بنیاد برابری پارس

کنسرت امید

کارگاه های تصویرگری

عشق از دیدگاه علم و عرفان

چهارشنبه ها در کاباره تهران

با هنرنمایی مارتیک همراه با پذیرایی شام
شنبه  ۱۵اکتبر ۲۰۱۶

شنبه  22اکتبر ساعت  8/30شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است

نورالدین زرین کلک
از یکشنبه  16اکتبر ساعت  2تا  6بعد از ظهر

سخنران :دکتر نهضت فرنودی
پنج شنبه ها ساعت  7تا  9شب

همراه با شهبال شب پره

650 321 6400
SLS Beverly Hills Hotel
465 S La Cienega Blvd.,
Los Angeles, CA 90048

918 9 08 08 08
818 985 5800
Dolby Theatre
6801 Hollywood Blvd.,
Hollywood, CA 90028

949 872 7411
UCI Jordan Center
Humanities Gateway 1341
Irvine, CA 92697

949 454 1555
بنیاد ابن سینا
15560 Rockfield Blvd.,
Irvine, CA 92618

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436
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در پیرامون ما:

نگاهیبهنمایشموزیکاللیلیومجنوندر
دانشگاهبرکلی:قصهعشقوحس

برداشت آزاد از نوشته الستر مکالی ،نیویورک تایمز  /بازنویسی و تنظیم به فارسی ،امیر رنجبر:
روح من از جدایی تو آتش گرفته .تنها آرزوی من این است که در دنیای عشق
بمیرم .فقط عشق واقعیام میداند که چه اندوهی در قلبم دارم .خدای مهربان اجازه
بده تا حس کنم ناامیدی را در عشقم ...؛ هدف واقعی عشق از خودگذشتگی است.
در مهر تو تن به خاک میداد
بر یاد تو جان پاک میداد
در عاشقی تو صادقی کرد
جان در سر کار عاشقی کرد
احوال چه پرسیم که چون رفت
با عشق تو از جهان برون رفت
تا داشت در این جهان شماری
جز با غم تو نداشت کاری
وان لحظه که در غم تو میمرد
غمهای تو راه توشه میبرد
(حکیم نظامی گنجوی)
این ابیات جنبههای گوناگون الگوی کهن از عشق رومانتیک و غم و اندوهی را
نشان میدهد که از اشعار داستان عاشقانه «لیلی و مجنون» بر آمده است .این قصه
عشق از نسخههای شفاهی بر گرفته شده که ردپای آن از حدود قرن پنجم میالدی به
بعد در ادبیات خاورمیانه دیده میشود اما نخستین شکل رسمی آن در عاشقانههای
پارسی حکیم نظامی گنجوی تبلور یافته است .نظامی گنجوی شاعر و داستانسرای
بزرگ پارسی گوی تمدن ایرانی در قرن دوازدهم میالدی در شهر گنجه زندگی
میکرد که امروزه در جمهوری آذربایجان قرار دارد .گنجوی در به نظم در آوردن
داستانهای عاشقانه بسیار چیره دست بود و آثار بزرگی از وی به جا مانده است که
میتوان از منظومههای «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون» نام برد.
رومنس کالسیک لیلی و مجنون که قرنهای زیادی به شکلهای گوناگون در
فرهنگ کشورهای عربی ،پارسی ،آذربایجان و هندی روایت میشود ،بصورت
نمایشنامه موزیکال همراه با رقص ،جمعه شب سیام سپتامبر در سالن Zellerbach
پردیس دانشگاه برکلی کالیفرنیا به روی صحنه رفت.
مارک موریس که بیش از چند دهه سابقه طراحی رقص و کارگردانی نمایشهای
موزیکال دارد با همکاری گروه هنری جاده ابریشم و هاوارد هاجکین هنرمند نقاش،
داستان لیلی و مجنون را به روایتی جدید آماده نمایش کردند .این نمایشنامه موزیکال
توسط کمپانی  Cal Performancesارایه میشود و بزودی تور سراسری ایاالت
متحده را آغاز خواهد کرد.
آقای موریس به قصه لیلی و مجنون بعنوان یک عشق شکست خورده و عواقب
آن یعنی آنچه بطور رسمی در روایت اصلی داستان قرار دارد ،نگاه نمیکند و بیشتر
به جنبه احساسات موجود در رابطه عاشق و معشوق میپردازد .در طول اجرا ،گاهی
یک زوج از گروه نمایش ،قهرمان مرد و زن قصه هستند ،گاه چهار لیلی و مجنون
میبینیم و گاهی دیگر زن و مرد داستان در قالب گروهی از عاشقان دلخسته نمایش
داده میشوند.
بر روی صحنه ،حدود شصت و پنج دقیقه نمایشی چشمنواز ارایه میشود که
شامل یک پیش درآمد موزیکال بسیار شاعرانه نیز است .پسزمینه صحنه نمایش را
نقاشیهای آقای هاجکین زینت داده است که یوهان هتکنس بعنوان دکوراتور ،بسیار
ماهرانه از آنها استفاده کرده است .نقاشیهای انتزاعی پسزمینه صحنه ،مجموعهای از
رنگهای تند در کنار یکدیگر است که بیشتر شامل رنگهای اصلی زرد ،سبز و قرمز
است که در ظاهر متضادند ولی احساسات نزدیکی را موجب میشوند.
لباسهایی همسان که بوسیله هاجکین طراحی شده و میل اوکامورا آنها را خلق
کرده ،برای هنرمندان زن ،تمام قد نارنجی است و برای بازیگران مرد ژاکتهای آبی
و شلوارهای سفید رنگ است .این یکسانی پوشش هنرپیشهها با توجه به تعدد لیلی
ی و مجنون در هنگام اجرا میشود
و مجنونها در طول نمایش باعث خاص شدن لیل 
و شا ل لیلیها به شکل شعلههای رنگی و مجنونهای سپیدپوش دیده می شوند.
زیبایی شناسی میتواند شنیدن اصوات گوشنواز باشد و تاثیری بیش از دیدن
داشته باشد .موسیقی که آقای موریس انتخاب کرده ،اپرای لیلی و مجنون است که
توسط اوزییر حاجیبیلی (حاجبعلی) نوشته شده است .حاجیبیلی تصنیفنویس
مشهور جمهوری آذربایجان است که در سال  1908اپرای لیلی و مجنون را در باکو
نوشت و به نوعی اثر وی نخستین اپرای ساخته شده در خاورمیانه شناخته میشود
که نقطه عطفی در فرهنگ آذربایجان است .آقای موریس این تصنیف اپرایی را با

همکاری عالم قاسمف ،جانی گندلسمن و کالین یاکوبسن بازتنظیم و آماده اجرا
کرده است .بر پرده صحنه نمایش ،واژگان و سرتیترهای مهم اشعار لیلی و مجنون
هماهنگ با موسیقی و آواز نشان داده میشود.
از ویژگیهای برجسته این موسیقی آذربایجانی ،خطوط آوازی آن است که
پیچیدگیهای ملیزمایی (گروهی از نتها که بصورت تک سیالبی خوانده میشوند)
دارد .نواهای آواز یک واژه تک سیالبی هنگام آواز خواندن به سرعت باال میرود
و به آرامی صدا میلرزد و بصورت ثابت پایین میآید .صدای خواننده اصلی (که
هرگز دهانش کامال باز نمیشود) وابسته به ملودیهایی است که در موسیقی فالمنکو
استفاده میشود اما نرم ،مالی م و همچنین درونیتر .دو خواننده اصلی ،ده نوازنده
و شانزده رقصنده (هفت زن و نه مرد) ،این اپرا را اجرا میکنند .خوانندگان عالم
قاسمف و فارگانا قاسموا هستند که در مرکز موزیسینها نشسته و برای نقش لیلی و
مجنون میخوانند .صدای خانم قاسموا به شکل دلپذیری گوشنواز است.
رقصندگان در محیط جلو ،عقب و اطراف صحنه دیده میشوند اما هرگز بیش از
 12نفر از آنها را در یک زمان نمیبینید .تعداد آنها با نوازندگان و خوانندگان هماهنگ
است .طراحی رقص این نمایش بسیار جالب است؛ این رقصها بر اساس حرکات
موزون دراویش (سماع) طراحی شده است .حرکات بازوها و قسمتهای باالی
بدن بیشتر مد نظر است .در حالیکه رقصنده به دور خود میچرخد ،بدن به یک
سمت خم میشود و گاه به آهستگی و گاهی دیگر به سرعت حول محور بدنشان
میچرخند و با پاهای از هم باز ،بر روی پنجه پا از سمتی به جهت دیگر آهسته
یا سریع حرکت میکنند .زانوان خم میشود و دوباره قد میکشند و ...؛ گردابی از
احساسات به نمایش گذاشته میشود.
رگههای شفافی از رقص باله در حرکات لیلی و مجنونها دیده میشود .مجنون
به آرامی از لیلیاش دور میشود در حالیکه یک پایش هنوز در بین پاهای او قرار
دارد و لیلی نیز با حرکات موزونی شبیه رقص سبک عربی ،حرکت معکوس آن را
ش و جست و خیز رقصندگان بر اساس گامهای موسیقی
به نمایش میگذارد .پر 
فولکلور (سنتی-محلی آذری) انجام می شود .لیلیها و مجنونهای رقصنده ،گاه به
هم نزدیک و گاهی دیگر دور می شوند و فضای ایجاد شده بین آنها ،نمایانگر فاصله
دراماتیک عاشق و معشوق است .هنگامیکه رقص از بیان مفاهیم عمیق باز میماند،
این واژگان موجود در موسیقی است که رقص را تکمیل میکند.
عاشقانه لیلی و مجنون معاصر با داستانهای عشقی قرون وسطایی در فرهنگ
اروپای غربی است که در آنها معموال خیانت همسران به یکدیگر و رابطه عاشقانه
نامشروع با دیگری حرف اول را میزند .مشهورترین این قصهها ،کاراکترهایی مانند
«النسال و گویینیویر»« ،تریستان و ایزیولت» و «ترویلس و کریسید» هستند که همگی
متعلق به زمان شوالیههای جوانمرد قرون وسطاییاند و مانند قصه لیلی و مجنون
پیوند بین عشق و مرگ و اتصال شهوت و روح را نمایان میکنند و کمال و تعالی
امیال و آرزوها را به رخ میکشند.
پس از تماشای لذتبخش دو اجرای این نمایش ،اکنون اشتیاق تجدید آشنایی با
موسیقی آذربایجانی بطور عام و اپرای حاجیبیلی بطور خاص در مخاطب زنده
میشود .طراحی رقص آقای موریس ،ساختارشکنانه و چکیده افسانهای شاعرانه
با طعمی افسونگر و متفاوت از قصه عشق و حسرت لیلی و مجنون حکیم نظامی
گنجوی است.

مهرخانه؛خورشیدمعماریایرانیدرشرقاروپا

منبع :کلیواند استار  /مترجم :امیر رنجبر

خبرگزاری ایرانشهر

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

پروژه «مهرخانه» واقع در خیابان  Ostrovskogoدر قلب شهر کیف پایتخت
اوکراین ،شاهکاریست که توسط سه مهندس آرشیتکت ایرانی پدید آمده است.
سولماز فوالدی ،نیما کیوانی و سینا کیوانی معماران این اثر شگرف در اروپای
خاوری هستند .این معماران جوان باعث شدند تا توجه جهانیان بار دیگر به هنر
معماری ایرانی معطوف شود.
نیما کیوانی مدیر پروژه «مهرخانه» در
گفتگو با رسانهها در اینباره گفته« :مهرخانه
پروژهای کامال مدرن با رویکردی متفاوت
به فرهنگ و فضای معماری ایرانی است.
ما در ساخت این محیط از نمادهایی که در
ایران باستان ،آیین میترایی و مهرپرستی به
کار میرفته و به ویژه از خورشید ،به عنوان
مهمترین سمبل ،بهره بردهایم».
این آرشیتکت جوان ایرانی میگوید،
این نخستین بار است که یک عمارت در
اروپا ساخته میشود که طراحی ،ساخت و
چیدمان داخلی آن را ایرانیان برعهده داشت ه و از نمادهای ایرانی استفاده کردهاند.
نیما کیوانی با اشاره به محدودیت بودجه میگوید ،سعی شده تا فضاهای مینیمال
در طراحی شکل بگیرد .او گفته« :ما ناچار به خلق فضاهایی مینیمال ،ارزان و در عین
حال هنری و ایرانی بودیم که برگرفته از آیین میتراییسم باشد .به همین خاطر ،سبک
معماری الفت (استفاده از فضای زیرشیروانی یا بادگیر در بنا  -مترجم) برای طراحی
انتخاب شد و ما با استفاده از بتن نما (بتن اکسپوز یا بتن نما به بتنهایی گفته می
شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت ،نمای اصلی است و سطح بتن ،سطح
نهایی کار بوده و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگر اجرا نمیشود – مترجم)،
میلگرد و آهن اکسید شده به طراحی این فضا پرداختیم و تالش کردیم با استفاده
از مواردی همچون آجر ،چوب و نور به فضای مسکونی حس مطلوب و گرمای
الزم را بدهیم».
نیما کیوانی یکی از اساسیترین بخشهای طراحی «مهرخانه» را پله موجود در
فضای سالن نشیمن دانست و افزود« :از این پلهها میتوان به عنوان یک عنصر
فلسفی در طراحی پروژه نام برد که با الهام از فضای محرابها و زیگوراتها
(سازههای هرمی و پلکانی شکل در بابل و ایران باستان  -مترجم) طراحی شده
و نشانهای از کمال و صعود به مرتبه باالتر و نزدیکتر شدن به خورشید است .مهر

سمبل نور و روشنایی نشان آگاهی است و با هر پله که به باال میروید ،به خورشید
و در نتیجه به روشنی و آگاهی نزدیکتر میشوید .هدف از طراحی این پله ،بیان این
مطلب بود که هنرمند برای خلق اثر نیازمند آگاهی و خالقیت است و این مهم فقط
با پیشرفت اندیشه ممکن است .جهت استقرار و صعود پله نیز به سمت خاور و
طلوع خورشید است».
به گفته آقای کیوانی ،در طراحی لوسترها
و چراغهای روشنایی نیز از مفهوم مهر
استفاده شده که از فرمهای مثلثی نشات
گرفته و از همان شکل هندسی خورشید با
 ۱۲ضلعیهای منتظم که در معماری سنتی
ایران به کار میرفته ،الهام گرفته شده است.
عالوه بر این ،در بخشی از سقف نیز از همان
فرمهای مثلثی و هرمی به گونهای استفاده
شده که شبیه به امتداد تششع نور است که
از سقف عبور می کند و به داخل میتابد و
مفهومی از این ایده است که هیچ مانعی حتی
دیوار بتنی هم نمیتواند جلوی نفوذ آگاهی و اندیشه را بگیرد.
این معمار ایرانی در ادامه به جزییات دیگر پروژه مهرخانه اشاره و بیان کرد« :در
طراحی فضا از قدیمیترین طرح حجاری سنگی خورشید به صورت تابلوی نورانی
استفاده شده است .همچنین در طراحی مبلمان منزل ،بتن و میلگرد همسو با کانسپت
طراحی به کار گرفته شده و این مفهوم در تمام صندلیها ،میز و سایر مبلما ن هم
دیده میشود .در فضای آشپزخانه نیز همان کانسپت بتن حتی در طراحی کابینت
دیده میشود ولی در کنار آن با استفاده از کاشی شیشهای فیروزهای با الهام از معماری
سنتی ایران ،حس مکان سنتی ایرانی داده شده است».
آقای کیوانی با اشاره به نقش مهم گیاهان در معماری ایرانی گفت« :با توجه به نقش
گیاه در معماری سنتی ایران در بخشهای مختلف مهرخانه به گیاهان پرداختهایم
حتی بصورت آویز از سقف مقابل آشپزخانه .در فضای روبروی آشپزخانه نیز در
کنار پنجره ،یک گوشه دنج با چوب و تزیین گیاهی طراحی شده که چشمانداز
زیبایی در هنگام غروب خورشید دارد».
نیما کیوانی پیش از این با طراحی و اجرای پروژه معماری «ارسی خانه» ،توانسته بود
جایزه آدیزاین )A’ Design Award( 2016را به عنوان بزرگترین و مطرحترین
جایزه بینالمللی طراحی دنیا ،از آن خود کند.
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مصاحبه اختصاصی:
شهرام سبزواری مقام امنیتی سابق ارتش که به اروپا پناهنده شده در گفتگو با ایرانشهر افشا کرد:

ندا امین

(قسمت دوم)

جاسوسیازاسرائیلبرایجمهوریاسالمیمهمترازامریکاست
جاسوسی باالیی دارد.

و نشریات اسرائیلی نظارت دارد و حتا وزارت اطالعات
گروهی را به صورت تخصصی برای انجام این رصدها
گذاشته تا بتواند تمام فعالیتهای دولت اسرائیل را بررسی
کند .چرا که دولت اسرائیل برای این رژیم دیکتاتوری
دشمنی بزرگ محسوب می شود که می تواند قدرتش
را در منطقه به خطر بیاندازد و نظام به شدت از فعالیتهای
اسرائیل هراس دارد.

آیا پس از خروج از ایران با تهدیدی از سوی
جمهوری اسالمی مواجه شدید؟
من بعد از خروج از کشور ابتدا به صورت قاچاقی به
ترکیه آمدم و زمانی که مسئولین ارگان ما متوجه غیاب
من شدند ،شروع به تحقیق و جستجو کردند تا بدانند من
کجا هستم .روزی از سازمان ملل با من تماس گرفتند و
با توجه به خدمت شما در نظام و تخصص شما چند گفتند سریعا به پلیس مراجعه کن که پس از مراجعه ام فعالیتهای نظام در مورد هک کردن سایتهای داخل و
درصد از فعالین سیاسی ،عقیدتی و اجتماعی از طریق به آنجا به من گفتند که باید جایت را عوض کنی چرا خارج از کشور چگونه است؟
که دنبالت هستند .همچنین از طریق چند تن از عواملشان ارتش سایبری جمهوری اسالمی در دو بخش کار
این دستگاه ها شناسایی و دستگیر می شوند؟
بر اساس اطالعاتی که من دارم آماری معادل هشتاد مکررا من را تهدید به بازگرداندن به ایران نمودند .که میکند ،داخلی و خارجی .در بخش داخلی این سیستم،
درصد از این شناسایی ها و دستگیری ها را شامل می من در پی گفته های ایشان سریعا خودم را به صورت حسابهای کاربری مردم ،سازمانها و نهادهای داخلی را
شود .چرا که با قدرت باالیی که سیستم های شنود قاچاقی به کشوری دیگر رساندم .بگذارید مسئله را از به صورت نامحسوس بررسی و هک می کنند و از
وزارت اطالعات و سپاه در داخل کشور دارند ،می توانند دید تخصصی خودم به شما بگویم :جمهوری اسالمی در طریق سرویسهای مخابراتی که به شهروندان میدهند
به راحتی تمامی خطوط را تحت کنترل داشته باشند و خصوص افراد نظامی خود که از کشور خارج می شوند به اطالعات آنان دست پیدا کرده و فعالیت هایشان را
در صورت مواجهه با موردی که بر خالف نظام باشد ،اینگونه عمل می کند که ابتدا به وی هشدار می دهد ،در رصد می کنند تا اگر فعالیتی در جهت معاندت با نظام
صورت عدم بازگشت وی ،برای بازگرداندنش دست به انجام بدهند دستگیرشان کرده و مجازات نمایند .اما در
سریعا اقدام کنند.
اقدام فیزیکی می زند ،مانند سرگرد خسروی که قصد مورد بخش خارجی ارتش سایبری ایران باید بگویم که
زمانی که در نظام خدمت می کردید به موردی ربودن وی را داشتند و اگر در این خصوص هم شکست کسانی را در این گروه قرار می دهند که در این خصوص
برخورد کردید که جمهوری اسالمی قصد بر جاسوسی بخورد درصدد از بین بردن وی بر می آید .اما خروج من آموزش مشخصی دیده اند .گاه سایتها و سیستم های
از کشور کامال هوشمندانه بود و به خاطر رشته تخصصی خارجی را هک کرده و به اطالعات آنها دست پیدا می
از کشورهای منطقه و یا دولت اسرائیل داشته باشد؟
در رده ای که من کار می کردم تنها مسئله ای که در ام و اطالعاتی که در مورد سیستم اطالعاتی نظام دارم کنند و گاه حتا به صورت نامحسوس وارد این سایت ها
این خصوص با آن مواجه شدم مربوط به پروژه  c4iتوانستم خود را به اینجا برسانم و تا کنون نیز نمی دانند می شوند ،طوری که حتا خود شخص یا نهاد هم متوجه
بود که جهت دید برون مرزی و رصد کشورهای منطقه من کجا هستم چرا که خودم در سیستمی خدمت می نمی شود و این فعالیتها تحت کنترل اطالعات سپاه است
تعبیه شده بود و توسط دوربینهای دور بلند "سداد" انجام کردم که دستشان برای من رو بود و بازی هایشان را و باید بگویم که کاری به غایت ساده است برای این نظام
که تبحر خاصی در جاسوسی از مردم و دول دیگر دارد.
میشد که در آن زمان تنها می توانست کشورهای نزدیک بلد بودم.
به ایران را رصد کند .اما درصدد باال بردن بُرد ماهواره ای
سیستم های خود جهت رصدهایی با مسافت بیشتری شما به ربودن سرگرد خسروی اشاره کردید ،با توجه شما خودتان شخصا شاهد انجام پروژه هایی در
بود تا بتواند توسط دید برون مرزی به رصد اسرائیل نیز به رشته تخصصی شما آیا جمهوری اسالمی بازهم خصوص هک کردن سیستمهای دول خارجی علی
دست پیدا کند .اما خوشبختانه به واسطه آقای احمدی فعالیتی به جهت آسیب رساندن به ایشان خواهد الخصوص اسرائیل بوده اید؟
داشت؟
در مورد هک کردن سیستمها و سایتهای کشورهای
نژاد لو رفت و دولت در این پروژه شکست خورد.
بله ،صد در صد و شکی در این نیست .جمهوری دیگر شاهد این ماجرا بودم ،گو اینکه این مسئله در حیطه
شما با توجه به رشته تخصصیتان قدرت اطالعاتی و اسالمی در دو مرحله از اقدامات خویش در خصوص کاری من نبود ولی به واسطه جایگاهی که در نظام داشتم
ایشان با شکست مواجه شد اما این مسئله اینجا تمام گاها شاهد انجام چنین فعالیتهایی بودم.
جاسوسی ایران را در چه حد ارزیابی می کنید؟
سیستم جاسوسی و یا اطالعاتی هر کشوری به سه نخواهد شد و رژیم ایران در مرحله سوم قطعا برنامه ای اما در خصوص هک کردن سایتها و جاسوسی نظام
عامل بستگی دارد ،یکی تجهیزات آن سیستم است که برای آسیب رساندن و از بین بردن ایشان خواهد داشت .از دولت اسرائیل هرگز چیزی ندیدم" ،چرا که کسانی را
با توجه به پولی که دولت ایران در راستای خرید این چرا که نمی تواند بگذارد شخصی که اطالعاتی از نظام برای انجام این کار در نظر می گرفتند که آموزشهای
تجهیزات خرج کرده ،تجهیزاتش به روز است .مسئله دارد به راحتی خارج از ایران زندگی کند و امنیت شان را مخصوص دیده بودند و در رده های باالتری بودند
دوم نفر است ،که این نفرات را در اختیار دارد و در بخش به خطر بیاندازد .علی الخصوص که ایشان با یک سایت و کامال به نظام وفادار" .جاسوسی از اسرائیل برای
سوم ،علم مربوط به آن کار است که جمهوری اسالمی اسرائیلی هم مصاحبه کرده اند که برای دولت جمهوری جمهوری اسالمی حتی مهمتر از آمریکا است.
هر سه قدرت را دارد و با توجه به گفته هایم می توانم اسالمی یک خطر بزرگ محسوب می شود و باید به شما
ادامه این مصاحبه در خبرگزاری ایرانشهر و
به شما بگویم که جمهوری اسالمی قدرت اطالعاتی و بگویم که این نظام به شدت بر سایتها ،شبکه های خبری همچنین شماره های بعد

 -5كنار  -حرف انتخاب  -آتش  -مير
افقي:
 -6تلخ  -آب بند  -تك خوان  -خالو
 -1شماره خودرو  -سوراخ بيني  -كمد
 -7عبادت  -زهر سقراط  -چاپلوسي
 -2اسم  -زنگ كاروان  -دماسنج
 -8پر شدن معده  -هديهاي به عروس خانم
 -3عضو جونده  -كوپه قطار  -دورويي
 -9پايه و مقام  -نابودي  -ذبح شتر
 -4نام آذري  -شهر خراسان  -روغن زيتون  -تاالر
 -10اثر آلفرد دوموسه  -حرارت  -دندانه سوهان  -شهر
 -5شرح دهنده  -هامون  -زود و فوري  -شالوده
جشنواره
 -6سرپرست  -دوستي و محبت  -بهشت شداد
 -11بي خطر  -لوله تنفسي  -عالمت بيماري  -تله
 -7موكت دستي  -شبه جزيره اروپا
 -12شوهر  -سيمرغ  -نامي پسرانه
 -8سود حرام  -طايفه ايراني  -نيز  -سائل
 -9از اثرهاي معروف خواجه عبداهلل انصاري  -انتقال  -13دوربين فرنگي  -پايتخت اسپانيا  -ماه كامل
 -14سردار قوم هون  -اثر پاتريك وايت  -روزنامه ژاپني
روح
 -15زبان مردم كشور توگو  -مركز استان لرستان
 -10فلز چهره  -نغمه  -باختن
 -11بدي  -بازي تخته  -ظاهر عمارت  -همواره
حل جدول شماره گذشته
 -12مرغ پركنده  -كوچكترين ذره  -غير شوخي  -پسوند
شباهت
 -13يار برهمن  -ساروج  -مقابل رعیت
 -14آشپز ضحاك  -دستور  -زيركي
 -15داليل  -پهلواني ايراني  -سياهرگ

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.

عمودي :
 -1خيال كردن  -از وسايل پيرايشي آقايان
 -2از الفباي يوناني  -مخترع تلگراف  -كثرت آمد و شد
 -3شگون  -از شهرهاي گيالن  -پايتخت پرو
 -4خاكستري  -كپر و كومه  -از نهاد برآيد
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خود هنرمند پنداری

هنر خوار شد جادویی ارجمند
نهان راستی آشکارا گزند
هنر زير افسوس پنهان شود
همان دشمن از دور خندان شود
چند صباحى است در نتيجه همنشينى و مصاحبت
با تنى چند از هنرمندان ايرانزمين و تفحص اندر
احواالت ايشان على الخصوص اهالى موسيقى به
كشفى عظيم نايل آمدهام كه َگر گردون دون بر وفق
مراد بچرخد ،چشم اميد دارم در پى اين جهاد علمى
نام اين بنده حقير در زمره برندگان جايزه نوبل
پزشكى ثبت و برگ زرين ديگرى بر كتاب وزين
افتخارات نژاد آريايى افزوده گردد.
همانگونه كه در ابتداى عرايضم مرقوم فرمودم اين
كشف بزرگ در حقيقت پرده بردارى از اختاللى بى
نهايت عجيب و به غايت غريب مىباشد كه اين
روزها بر جامعه موسيقى ايرانى سايه افكنده است و
اشكال گوناگون آن به راحتى قابل مشاهده و مطالعه
مى باشند .اين بيمارى صعب العالج را (توهم خود
هنرمند پندارى) نام نهادهام كه حالت حاد آن (توهم
خود استاد پندارى) مى باشد و داراى عاليم بسيارى
است.
به منظور پرهيز از اطاله كالم بر آن شدم شرح
مختصرى مشتمل بر بروزات هشت گانه اين اختالل
روحى-روانى كه بدجور گريبان موسيقى ايرانى را
چسبيده و ول هم نمىكند به رشته تحرير درآورم
باشد كه مورد عنايت و توجه هنرمندان و هنردوستان
عزيز واقع شود:
 -١مهمترين ويژگى اين بيمارى همان گونه از نام
آن بر مىآيد توهم است .چنانكه فرمايشات حضرت
اميل كريپلين فقيد (رضي اهلل عنه) در شرح پارانووئيا
برای توضيح اين حالت روانی نيز صدق ميكند که
مىفرمايد« :توهم ،جزء اصلی اين اختالل است اما
این توهم هیچ صدمه و زوال آشکاری به سالمت
عقل شخص وارد نمىکند».
بيماران مذكور در نتيجه نواختن چند اتود و قطعه
و حاضر شدن در مراسم رونمايى از اَوآلبوم موسيقى
به مقادير كافى (كه صد البته از اوجب واجبات و از
نان شب هم واجبتر است) ،اجراي مقاديرى موسيقى
معلوم الحال و در حالت پيشرفته سفر به چند كشور
اجنبى به منظور نواختن ساز ،سرهم كردن و توليد
شكل خاصى از اصوات كه خود نام آهنگسازى بر
آن نهاده و مهمتر از همه بهبه و چهچههاى خيل
عظي ِم سينه چاكا ِن ذوب در هنر [الزم به توضيح
است صحبت در باب اين راسته سينه چاكان ذوب
در هنر نياز به نوشتهاى مستقل و مفصل دارد كه به
زودى به آن نيز خواهم پرداخت] در بوق هنرمندى
خود دميده و گوش فلك را كر ميكنند كه بيايد و
ببينيد كه ما چقدر هنرمنديم! غافل از آن كه هنر و
هنرمندى شاخصه هاى ديگرى دارد كه در احواالت
هيچ يك از ايشان يافت مىنشود.
 -٢ديگر نمود بارز اين اختالل ،فزونى يافتن
ترشح هورمون آكسى توسين در مبتاليان مىباشد
كه در نتيجه اين بيشى ،شجاعتى بي حد و اندازه بر
ايشان عارض گشته و چنان جسورانه رفتار مىكنند
تو گويى اگزوسفر و يونوسفر و استراتوسفر همگى
با هم در لحظهاى شكافته شدهاند و ايشان چون
وديعهاى آسمانى به ناگاه در دامن ما زمينيان فرود
آمده اند .اينان در هر دم و بازدم ،خود را در رقابتى
خصمانه با ديگر همكاران (شما بخوانيد حريفان)
خود مىيابند و براي به خاك ماليدن پشت آنها از
هيچ تالشي فروگذار نيستند.
 -٣آگاهى گريزى از ديگر بروزات اين بيمارى
صعبالعالج است .فرد مبتال جز به همان مطالبى كه
به هزار ضرب و زور در كودكى و عنفوان جوانى
آموخته است (اگر آموخته باشد كه اين خود نيازمند
بحثى جداگانه است) بسنده نموده و گوش و چشم
خود را بر هر گونه آموزش جديدى بسته و با هر
زحمتى كه شده است از آموختن تازهها مىگريزد
و به شكلى باور نكردنى در برابر يادگيرى مقاومتى
جانانه و مردانه از خود نشان مىدهد كه همانا نتيجه
آن فرو افتادن به دور باطلى است كه جز تكرار و
تكرار دستاورد آن چيز ديگري نيست .عجيب است
كسى خود را هنرمند بداند ولى نه تاريخ سرزمينش
را خوانده و نه با ادبيات آن آشنا است ،نه فرهنگ
مردمش را درك كرده و نه جامعهاش را مىشناسد و
باورش شده براى هنرمند شدن حمله به پوزيسيون
nام كفايت مىكند .حال بنشيند تا صبح دولتش
بردمد.
 -٤از ديگر نشانههاى گرفتاران اين عارضه همانا
عدم آشنايى با واژگان و درك نكردن بار معنايى
كلمات است .كه در نتيجه اين عارضه بدون هيچ
واهمهاى الفاظى چون هنرمند توانا و موزيسين
برجسته و استاد فرزانه و ...را به راحتى آب خوردن
به كار مىبرند كه از پر رنگترين نتيجههاى اين
امر فزونى گرفتن شمار اساتيد موسيقى بر شاگردان
در اين روزهاست .شايد اگر اندكى از توان زبان
آوريشان در استعداد موسيقياييشان يافت مىشد
ظهور چه بتهوونها و موتزارتها را كه شاهد
نبوديم .اما زهى خيال باطل.
 -٥مبتاليان به اين اختالل البته توانايىهايي هم
دارند كه از مهمترين شان قوى شدن شامه و حس
بويايى آنهاست .به طورى كه از فرسخها دور با
بو كشيدن هم نوعان خود را يافته و به طرفهالعيني
با تشكيل گروهكهاي كوچك جماع االساتيد به

وجود آورده و با نيروى بسيار شگرفشان در نان
به هم قرض دادن كه از ويژگىهاى بارز اين خود
استاد پنداران مىباشد و خطاب كردن يكديگر با
الفاظى چون استاد االساتيد و نابغه دهر و هنرمند
گرانقدر و  ...تعريفى ديگرگون از هنر و هنرمندى
مىآفرينند.
 -٦از ديگر توانمندىهاى اين جماعت خَ رق عادت
است .تو گويى هدف كائنات از روند تطورى ايشان
فقط و فقط ايجاد نوآورى و ابداع در عالم هستى
بوده و انجام كارهاى خارق العاده تنها در ناصيه آن
ها نوشته شدهاست .از اين رو اين عزيزان به غايت
توانمند لحظهاى از خلق و نوآورى دست نكشيده
و هر روز شاهد گسيل سيل انبوه توليدات نوآوارانه
ايشان به بازار هستيم .جالب آنجاست هر وقت پاي
صحبت يكى از ايشان مىنشينى بىدرنگ شما را
از رويكرد نوينى (به قول اجانب و شما بخوانيد
 )new approachكه به موسيقى در پيش گرفته
و از ازمنه باستان تا كنون كسى را كه ياراى در پيش
گرفتن چنين رويكردى باشد ظهور نكرده است
آگاه مىكند .افسانهها نقل مىكند از آن جاها كه
رفتهاست و از تاالرهاى لبريز از خيل مشتاقانى كه
برايش سر و دست و پا مىشكستند .اما وقتى كار
اين يگانه دهر به سمع و نظر مىرسد همانا صد
شرف و درود به روح تمامى مطربان دوره گرد نثار
خواهى كرد (به قول ظريفي شام و نهار هيچ ،آفتابه
لگن هفت دست).
 -٧فقدان هرگونه احترام و قدرشناسى ديگر عارضه
بزرگ اين بيمارى است ،تو گويى هركه در هر حد
و اندازهاى در عالم موسيقى مشغول باشد دشمن
قسم خورده اوست .از اين رو با هميتى بىپايان
و با توسل به هر ابزار و وسيلهاى كمر به تخريب
و نابودى او بسته و در اين راه از به كار بستن
ناپاكترين و ناجوانمردانهترين نيرنگها و خدعهها
رويگردان نيست .حال فرق نمىكند استادش باشد
يا همكارش ،شاگردش باشد يا مخاطبش ،دوستش
باشد يا بقال سر كوچه چنانچه راه تاييدش را در
پيش نگيرد و مجيزش را نگوييد كفايت مىكند تا
با او وارد بازى قدرت شود و در اين راه آنقدر
درگير اثبات خودش است كه حتى جايگاه خود
را هم فراموش مىكند چرا كه فقط و فقط مهم اين
است كه ثابت كند او از همه برتر است .امان از اين
حسادت اليتناهى امان از اين خودهنرمند پنداران.
 -٨ديگر ويژگى بارز اين بيماران تخريب
گذشتگان و پيشكسوتان خود است .چنانكه يكي
از روشهاى مطرح نمودن خود را در تخريب
اسالف پيشين يافته است .همان گونه كه گفته شد
از آنجا كه دچار نسيان باور نكردنى مىباشد به ياد
نمىآورد كه هنر يك جريان متداوم است و هنرمند
نمىتواند به ناگاه از زير بوته به عمل بيايد ،از اين
رو بايد قدردان گذشتگان خود باشد كه با حفظ اين
جريان آن را به او رساندهاند تا او نيز در انتقال آن به
نسل آينده گامى بردارد .اما هزاران هزار افسوس كه
نمىداند اگر همان سلف پيشينِ از نظر او نابلد نبود
اويى هم وجود نداشت.
در پايان اين مطلب ذكر نكتهاى را الزم مىدانم.
از ديدگاه راقم اين سطور ما با سه مرحله در هنر
و هنرآموزى مواجهايم .از آنجا كه مدت زمانى با
ساز آشنايى دارم مثالم را از موسيقى انتخاب مىكنم:
در مرحله نخست فرد به نواختن يك ساز آشنايى
پيدا مىكند ،يعنى نواختن نغمات مختلف را با
سازى آموخته و توان اجراى آن را براي ديگران
نيز پيدا مىكند .در اين مرحله نوازنده هيچ تفاوتى
با يك نجار ،تعميركار ،حسابدار و ...ندارد چرا
كه همگى يك فن را آموختهاند و در آن به اندازه
خودشان تبحر دارند(حال از اينكه نوازنده گرامى در
همين مرحله خود را تافته جدا بافته دانسته و داعيه
هنرمندى دارد و خود را مجاز به هر رفتار و گفتارى
مىداند بگذريم).
در مرحله دوم نوازنده بر آنچه كه اجرا مىكند
آگاهى مىيابد و توان بسط و گسترش و تجزيه
و تحليل و انتقال آن را نيز پيدا مىكند كه در اين
مرحله او را بايد موسيقيدان يا موزيسين خطاب كرد.
اما در مرحله سوم است كه هنرمند شكل مىگيرد
يعنى موسيقيدان با بهره گيرى از دانش و فن و
آگاهى كه آموخته و بينشى كه از فرهنگ و محيط
خويش كسب كرده است ،از جامعهاى كه در آن
زندگى مىكند تاثير گرفته و بازتوليد اين تاثير با

گذر از انديشه هنرمندانه و جهان بينى خاص و قوه
خالقهاش به خلق اثر هنريى مىانجامد كه بر جامعه
نيز تاثير مىگذارد .تنها در اين مرحله ما شاهد
پيدايش هنرمند واقعى هستيم و فرد لياقت هنرمند
خوانده شدن را مىيابد.
اما بخش بزرگى از جامعه موسيقى ايرانى در همان
خان اول دست و پا مىزند و گروهى هم پا به خان
دوم نهاده و شوربختانه چه اندكند اهالى خان سوم.
دوستان و عزيزان هنرمند ،هنرجو و هنر دوست
باور كنيد فقط و فقط با نواختن ساز يا خواندن آواز
يا كشيدن نقش يا سرودن شعر و  ...نمىتوان كسى
را هنرمند خواند .هنرمندى داراى شرايط بسيار
است كه از برايش بايد خون دلها خورد .از اين
رو استدعا دارم در به كار گيرى واژهها وسواس
و ريزبينى بيشترى به خرج دهيد (به قول زنده ياد
شاملو كلمه رنگ دارد ،بو دارد ،طعم دارد) و با
استفاده سرسرى از كلمات نه موجبات فزونى يافتن
خودهنرمند پنداران را فراهم آوريد و نه تالشهاى
نستوه هنرمندان حقيقى را مخدوش نماييد كه
پيامد آن جز دلسردى و دلزدگىِ هنرمندان راستين
ِ
جسارت خودهنرمند پنداران چيز
و گستاخى و
ديگرى نمىباشد.
در پايان چناچه گفتههاى راقم اين سطور موجبات
آزردگى آستان بلند هنرمندان شدهاست پوزش
مىطلبم.
به قول حضرت حافظ:
كمال سر محبت ببين نه نقص گنه
كه هر كه بى هنر افتد نظر به عيب كند
و اميد است اين جسارت را به حساب بىهنرى
اين جانب بگذارند .كالم را همچنان كه با سخن
برتر فرزانه توس آغاز نمودم و با آن نيز به پايان
مىبرم.كه به راستى با شيواترين زبان هنر و هنرمندى
را بيان نموده است .با آرزوى در گوش گرفتن آن.
هنر خود دلیریست بر جایگاه
که بد دل نباشد سزاوار گاه
هنر آنکه آموزی از هر کسی
بکوشی و پیچی ز رنجش بسی
هنر بهتر از گفتن نابکار
كه گیرد ترا مرد داننده خوار
به گفتار خوب از هنر خواستی
به کردار پیدا کن آن راستی
اگر تخت جویی هنر بایدت
چو سبزی دهد شاخ بر بایدت
هر آنکس که جویدهمی برتری
هنرهاش باید درین داوری
نباید زبان از هنر چیرهتر
دروغ از هنر نشمرد دادگر
چو جوید کسی راه بایستگی
هنر باید و شرم و شایستگی
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عکسها :امیرمحسن سلمانی زاده

دومین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان بیمار ،در گالری سیحون

این جشنواره هنری با موضوعیت کودکان بیمار ،روز شنبه  ۸اکتبر در گالری سیحون در
لس آنجلس و همزمان در  ۳۰شهر دنیا آغاز به کارکرد.
گروه سالمت و هنر با همکاری بنیادکودک و بیش از  ۶۰نهاد و سازمان دولتی ،غیردولتی
و انجمن های خیریه ،با هدف ارتقای روحیه کودکان بیمار از طریق پیوند هنر و سالمت
طی فراخوانی از تمامی کودکانی که سابقه بیماری و بستری شدن در بیمارستان داشته اند،
خواست با ارسال نقاشی به این جشنواره ،خاطرات و تجربیات دوره درمان خود را ارایه
کنند .پس از اعالم فراخوان و طی مدت سه ماه بیش از  ۱۳۰۰اثر از  ۲۴کشور دنیا به
جشنواره ارسال شد و کودکانی از سراسر جهان ذهنیات و باورهای خود از دوره بیماری،
امیدها و دردهای درمان و رابطه بیماران با کادر درمانی و محیط بیمارستانی را در قالب

نقاشی به جشنواره ارائه کردند.
از بین آثار دریافتی  ۳۲اثر مورد پذیرش داوران بین المللی قرار گرفت که در لس آنجلس
و سی شهر دنیا و بوداپست محل اختتامیه جشنواره به نمایش عموم درآمد .از بین نامزدهای
اصلی جشنواره آثاری از کشورهای ایران ،هنگ کنگ ،آلمان ،ترکیه ،یونان ،هندوستان،
استرالیا ،مجارستان ،بالروس ،تونس ،بلغارستان ،رومانی ،آذربایجان و برزیل حضور دارند.
این برنامه که روز شنبه  8اکتبر در گالری سیحون در شهر لس انجلس برگزار گردید با
استقبال خوبی که از طرف عالقمندان به حوزه هنر و کودکان مواجه گردید .و بدین ترتیب
نمایشگاهباموافقتمدیریتگالریسیحون،خانممریمسیحونتایکهفتهتمدیدگردید.
در این برنامه هنرمند جوان ایرانی ،فریار به اجرای موسیقی زنده پرداخت.
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شيرين گرامى اولين زن ايرانىانگلیسی در
مسابقات سه گانه

مسابقات سه گانه يكى از سختترين رشته هاى ورزشى
دنيا به شمار مىرود و تاكنون هيچ زنى نماينده كشور ايران
نبوده است .شيرين گرامى جوان ايرانى ساكن انگلستان
براى اولين بار به عنوان يك ايرانى در اين مسابقات
شركت كرد.
شيرين گرامى جوان ايرانى ساكن انگلستان پيش از اين
در مسابقات سهگانه شركت مىكرد تا اينكه به پيشنهاد
يكى از دوستانش تصميم گرفت تا با مقامات ايرانى تماس
بگيرد و به عنوان نماينده ايران ،از سوی کشور زادگاهش
به مسابقات بين المللى بپيوندد.
در ابتدا مسئوالن فدراسيون ورزش سه گانه به مخالفت
پرداختند و حاضر نشدند كه شيرين نماينده ايران بشود.
اما پس از تالشهاى مستمر شيرين و پذيرش اين موضوع
كه لباس وى از طرف فدراسيون ايران تاييد شود ،او در
مسابقات هاوايى آمريكا به نمايندگى از ايران شركت كرد.
در اين مسابقات شيرين گرامى در كنار رقيبانش ابتدا ٢.٤
مايل در آب هاى خروشان شنا كرده ،سپس  ١١٢مايل

ركاب زده و پس آن در يك ماراتن 42کیلومتری را دويد.
پروسه تاييد لباس شيرين از سوى مقامات ايران مدت
مديدى ادامه داشت و درست سه روز قبل از اين مسابقات
لباس او نهايى شد .شيرين كه در زندگى شخصى خود
حجاب ندارد ،حاال توجه نگاه منتقدانه بسیاری را به خود
جلب كرده است .برخی این تصمیم او را فرصتی برای
سوء استفاده مقامات جمهوری اسالمی برای توسعه اجبار
زنان به استفاده از حجاب میدانند.
بحث بر سر اجبار زنان ورزشکار به رعایت حجاب در
هفتههای اخیر با انصراف قهرمان زنان امریکا در رشته
شطرنج از حضور در رقابتهای جهانی این رشته در ایران
به دلیل اجبار به استفاده از حجاب بار دیگر باال گرفته
است.
مقامات کنسولی وزارتخارجه ایران برای صدور ویزای
ورود به این کشور همه زنان را مجبور میکنند تا
عکسهایی با حجاب اسالمی به سفارتخانههای جمهوری
اسالمی تحویل دهند.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:36 - OCT, 14 , 2016

